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aotivitatea, să a·edea priri mijloacele 
specifice de ca.re dispun - · actdvditatea 
uri-aşă desfă,5uo:a.tă de în,tregul popor, ma
rile ,rea•1i2ări şi •tmnsfo['mări revoluţio
niaire ce au loc în pabria noasbră, să 
unească şi să mobllizeze larg energiile 
CTeatoare ale întregului popor în opera 
de constmuire a soci1etă,ţii noi, soci,alliste. 

• 

A 

I ntrea,ga aotiv11late politico-educativă
şi cuHmrală trebuie să se desfă
şoare s,ub conducerea nemijlocită a 

pradiclului, a ,organelor şi organizaţiilor 
sale. •Comitetele judeţene, municipale, 
orăşeneşti . şi com,unale au datoria ,să 
asigui·e indrum,area şi orienta-rea întregii 
activ1tăţi politico-educative şi culturale, 
astfel îneît aceasiba să acl,ucă o contribuţie 
hotărîtoare la 1r�dioairea nLveluJui de prc
găti,rc poli1li'că, ideologică şi tehnko-pro
fesională ,a oamenilor munciii., ];a dezvol
tarea spiir,i!Uului ·revoluţiona,1.- şi a respon
sabi.lită,ţii în m1uncă şi în vi1aţă, la reali
zariea unei ;adevăraite revoluţii în gîndi•rea 
şi acţiunea fiecărui om ad muncii. a în
fa·egului popor. 

A 
c:ţionînd pentru clezvol,ta:rea• econo
mico-socială a ţării, p�ntr.u prog,re

. sul necontenit ral ştiinţei, învăţămîn-
iuJ:UJi şi culturii, partidul şi statul nostru 
acoi-clă, totocl'a,tă, o atenţie doo-sebitc"i evo
luţiei vieţii mond1ale, partidpă activ la 
efortuni;le 1Pe,nltr.u ,promorvarea fermă a 
poliituoii de pace şi co[�ubora�·e . mterna-
ţioniallă. 

E ste ma!i neces·a,r ca oricî-nd ca toate 
popoarele, forţele îna:int.aite ele pre
tutindeni - ,în dn,duii.i,le căr{)q'a oa-

menH de ştiinţă, cultură şi a,i:tă repre
zinti"i un .detaş-a.m:ent important •alJ. luptei 
penm:u pace şi prog,res - să-şi unească 
eforturdle şi să conlucreze tot mai strîns 
i1n vederea 1p1-ei1nrtfi\It11p�năr1i ;răzbdi'ulu,i, a 
unei catia.s.trofe nucleare, pentru a a,sigura 
trium;fiul politicii° ;de paice şi colaborare. 

Congresul nostru a dat expresie ang•a- · 
jamen,tului fenn al tuturor oamenilor ele 

1· 

, 

cultw·ă şi airtă di'11 ţara noaskă de a 
acţiona cru hotărîre, impreună ou ,înbregul 
popo,r, pentru înfăptutÎII'ea neabătută a 
pol1bicii partidu1UJi şi statua,ui nqs-tru ele 
pace şi colaborare, de dezarmare, pentru 
a face tot ma;i puternic auzit ,glasul ele 
pace •al Româqie.i, voinţ·a şi· hotăTîrea po
porului rmriân de a lupta cu cea mai 
m•are fermitate pentru •apă;rarea dreptu
lui :fund'amental al oamenilor - la viaţă, 
la pace, la1 elezvo1tare liberă şi demnă f 

De ia trilburna acestui înalt forum al 
educaţiei şi oulturii socialiste, s,ă acll:e
săm twburor oamenilor ele cu]ltrură, ştiinţă 
şi artă clin Europa şi din întreaga l,ume 
chemarea ele a ne uni forţele şi a Lupta 
activ pentru dezarmaa·e, pentru pace şi 
colaborare, penitru apă1·area minunatelor 
cuceriri ale ounoaşterii> şi' civiiliza.ţiei 
umane, de. a :face ca ele să servească în
totdeauna progre.s,ului şi bunăstării po
poarelor, lLbertăţii şi independenţei tutu
ror naţi11m.Uor lumii ! 

D 
hpunem de tot ce este necesar, ele 
un detaşament puternic ide acti
vişti de par-tid şi de stat în dome-

niul id•eologiei, educaţiei şi culturii.· Să 
facem totul pentru a as1g,ura riicllicarea 
la un nivel tot mai înalt a întregii munci 
ele educa.re şi formare a omului nou � 
con,structor al socitallismului şi comunis
mului pe părnlntul patriei ! 

Să lntîmpinăm Conferinţ,a Naţională a 
partidului şi a 40-a anivers•are a procla
mănii Republicii ou realizări tot mai mari 
în îndep1inirea planului pe acest an şi: 
pe întreg,ul cincinal ! Să f,a-cem ca activi
tatea poHtico-eduoa,tivă şi cUll.turală să-şi 
aducă con.trib:uţia la obţinerea unor rea
lizări cî:t mai însemnate în toate dome
niile, la înfăptuirea neabă.tută în viaţă a 

. hotărîrilor Cong:resu1ui al XIII-iea al 
patrllidului, la rielrcarea :patrrei no•a.stre pe· 
culmi tot mai înalte ele civilizaţi1e şi pro
gres ! ln noua etapă a revo1uţiei soci'a
liste, ·acbiiViJtafua poli,tico-ec1uca-tivă şi· cul
turală să devină o p,lllternică !forţă ele
unire a întregului popor în lupta pentru 
victoria comunri,smului în România ! 
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HOTĂRÎRE 

privind adoptarea cuvîntării tovarăşului 

NICOLAE CEAUŞESCU: ca document programatic 
al întregii activităţi politico-educative, 

de dezvoltare a conştiinţei revoluţionare şi formare 
a omului nou, de înflorire a culturii socialiste 

Congresul educaţiei politice şi culturi'i ocialiste dă o înaltă apre
ciere magistralei cuvîntări a tovarăşiilui Nicolae Ceauşescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, vreşedintele RepubUci'l Socia_l'iste România, document de o inestinwbilă valoare i.deologică şi poli
tică, teoretică şi practică, ce înfăţişează, pe barn unei P!·ofunde analiz�ea marilor transformări revoluţionare petrecute în societatea noastra, 
a cerinţelor şi exigenţelor no'ii etape de dezvoltare socialistă a Rorn.â
niei obiectivele si orientările funda.menta.le pentru ri.dicareC1 la un  
niv�l superior a intregii activităţi politico-educC1tive, de  dezvoltare a 
conştiinţei socialiste,- de formC1re CI om.ului nou, înainlal, de înflorire 
şi .. î,nnobilare spirituală a vieJ,ii întregului nostru /popor. 

Congresiil îşi însuşeşte, în unanimitate, tezele, idei/.e ş·i orientăr'ile 
cuprinse în cuvîntc,rea tovarăşului Nicolae Ceauşescu şi adoptă C1cest 
strălucit document drept program de muncă şi acţiwre al întregii acti
vităt·i de educaiie socialistă c, maselor, de ridicare a nivelului politic, 
ideo.logic şi ciiltural al tutiiror membrilor societăţii, de creştere a con
tributiei miincii politico-educative. la dezvolta1:ea,.generolă,•, economico
sociaiă a ţării, la înfăptuirea Programului partidiilui de făurire a sode
tăţii socialiste multilaternl dezvoltate şi încrintw·e a României spre 
corntinism. 

1 ! J
(

PELlJL 

Congresului al III-lea al educaţiei politice ş:i eul turii 
.�ocialiste din România pentru dezarmare nucleară şi generală, 

pentru pace 

JJarticipanţii Z.C, cel. de-Cil lll-lea Congres al ecluca�iei politice şi culturii 
socialiste, dezbăt·Lnd problemele genera.lh ale dezvoltării paşnice c, T-lomtiniei, ale 

.formării omului noii, înaintat al societăţii noastre socialiste, conştient de rnarile 
răspunderi ce-i revin )n epoco noastră, si-au exprimc,t, şi cu acest prilej, pro
funda ·ingrijorar-e faţă de evoluţie, deosebit de gravă .5i complexă a situatiei inter
naţionale, de pericolele tot 1Jwi ma·ri pe care înarmările, indeosebi î'normă.rilc 
nuc/.eare, le creează la adresa păcii şi civ'ilizaţiei întregii omeniri, a dreptului
J unda mental al tuturor oamenilor la vic,ţă, la existenţă liberă şi demnă, 

Congresul, larg ş·i reprezentc,tiv forum al democraţiei noastre muncitoreslirevoluţionare, susţinîncl întru totul iniţiativele de a;mplu răsunet internat'ional cileil .ustrului conducător ol naţiunii noastre, tovarăşul Nicolae Ceausescu· secretargeneral al Partidului Comunist Român, preşed'inlele RepubUcii Socialiste Românie,, dind expresie voinţei ferme de pace a &nlregului popor <tdresează oamenilor• �e cultură, ortă .şi ştiinţă, creatorilo?· . �e valori spiritual� din Europa · şi dinintreaga lume, tuturor oamenilor politici, popoarelor de pretulincleni chemarea,de a n� un� .eforturile şi _de a a�ţiona cu. t?ată r�s'fonsabilitatca. - acum, pină nueste p1 ea ti1 ziu - p�nl:1 u· _oprii ea cursei marma.rilor şi trecerea la măsuri con. cr�te _de _dezm:m:1.re, . m_ J�rtmul riî.nd ele dezarmare nucleară, pentru elirŢLinai:eapnrne1d1ei unui razboi nimicitor. 
Cu sent·bmentul marrii răspunderi ce ne revine prin însăsi mis-iunea noastrăsocială, noi, oamen'ii ele cultură, artă şi ştiinţă, să, ne vune1n întreaga noastră

:J.O 
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putere de cr<"aţie în slujba apărării omenirii de ameninţarea unui război nuclear 
distrugător, să mUilăm, cu m,ijloacele noustre specifice, pentru clezormare nucle
ară şi convenţională, pentru tr'iumful raţiunii şi păcii, 

Conştienţi ele pericolul grav pe care-l reprezintă pentru omenire continua
rea cursei înarml'irilor, proelucerea, şi e:i:perimentareci ele noi tipuri de arme nucle
are de alte mijloace ele distrugere în masă, să facem totul pentru ca să se ajungă 
cît 'mai curîncl /,a un acord 1,ntre Uniunea Sovi,etică şi Statele Unite ale Americii 
privind eliminarea rachetelor cu rază medie ele acţiune de pe continentul euro
pean, ca un prim pas spre realizarea de noi înţelegeri care să ducă la elimi
narea si lichielarea totală a armelor nucleare din Europa şi din lume, 

Ca oameni ele cultură, artă şi ştiinţă, ccire cunosc şi înţeleg cel mai bine
puterea clistructivă a atomului, să ne opunem cu toată hotărîrea politicii absurde, 
lipsite ele sens, prin care o bună pcirte din strălucitele creaţii ale minţii umane, 
ale revoluiiei tehnico-sti.intifice contemporane sînt deturnate de la rosturile l01-
fireşti, fiind folosile împotriva progresului şi civilizaţiei, a vieţii pe Pămînt, 

ln epoca _celui mai mare av'î.nt al gîndirii şti'inţifice, a unor descoperiri cu. 
adînci implicaţi! în toate l�ituri.le existenţei wmcine, avem răspunderea deosebită 
de a determina folosir�a mmwi şi numai în scopuri paşnice a energiei nuclecire 
şi a substanţelor chimice, punerea ncescora exclusiv în folosul progresului şi ar

prosperităţii tuturor popoarelor, 
Cuitura, şti:inţa şi arta mi pot înflori şi nu se pot dezvolta. decît în con

diţii de pace şi colaborare, Nici un popor nu-şi .poate asigura progresul şi bună-· 
starea dedt ,fo-i concliţii ele pace .-:;i securitate deplină, 

Reflectînd cu toată răspunderea la evoluţia situaţiei inter11) (Lţionale, la peri-· 
colul nuclear, chemănn pe laţi slujitorii artei, ştiinţei şi culturii ca, prin puterea 
de influenţare a creaţiei noastre, să deschidem drum larg spre inimile oamenilor
şi să-i facem să înţeLeagă că acum, în epoca atomică, toate popoarele sînt ame
ninţate ele clistrugerea nucleară, ca, în duda marii sa.le diversităţi, umanitatea
este una, Toţi locuitorii planetei au îndatorirea de a. fi mereu pe barica.dele luptei 
pentru pace, pentru dezarmare,. pentru eltmina,rea definitivă a războiului din 
viaţa omenirii, Toţi avem clatoria de a veghea ca nicicînd glasul tunurilor, ar

bombelor şi rachetelor nucleare să nu suprim,e munca făuritorilor de bunuri 
materiale şi spirituale, să nu reducă la tăcere vocea creatorilor ele t�·umos 1 

Să acţionăm uniţi, să punem mai presus de orice interesele cLpărării pi1cii, 
ale vieţii şi civiliznţiei pe Pămfnit 1 Să facem totul pentru ca Europa - ccire a· 
dat omenirii im.portante valori a.le civilizaţiei' umane, d11r pe care se află astc'îzi 
cele mni mari arsenale de arme nucleare şi •mijloace de distrugere în ma,să ultra
perf,ecţiona.te - să devi11ă 1Ln continent al deplinei securităţi, al i::olaborării, înţe
legerii şi, păc'ii, fără nici un fel ele rachete şi anne nucleare! 

Noi, participanţii la cel de-al Ill-lea Congres al educaţiei pplitice şi culturii: 
socialiste, însuşindu-ne pe deplin aprecierile ele excepţională însemnătate teoretică: 
şi .practică ale preşedintelui Nicolae Ceauşescu cu p1ivire la evoluţii-le· şi tendinţele
vieţii i1iternaţionale, ne exprimăm, împreună cu înt1·egul nostru popor, d.eplina
convingere că naţiunile lumii, forţele înc1intate de pretutindeni, ·- în 1°indurile
cărora oa.menii de cu1.tură, ştiinţă şi artă reprezintc1 un puternic detaşament al 
luptei pent:ru pace , i progres - dispun de forţa şi capacitatea necesare pentru 
a curma mersul evenim,entel.or spre încordare şi rc1zboi şi pentru a asigura gene
raţiilor ele astăzi şi de mîine o lume a păoii şi înţelegerii, fără arme şi războaie, 

Acţionînd într-o strîw;i;i unitate cu toţi creatorii rle bunuri materia.le şi spi
rituale, cu toţi cei cărora le sirnt scwmpe pacea şi viat,a, sîntem hotărîti să con
tribuim energic, pe măsura puterilor 1wastre, la afirmarea politicii <le dezarmare 
colaborare şi pace, la crearea unui climo±. internatio1!'al de liniste încredere si
respect reciproc între oameni şi naţiuni . .' 

, - , ' · 
Prin acţiunea noastră strîns unită., prin lupta şi eforturile popoarelor noas

tre, s_ă asigurăm triumful politicii de clezarmare, ele colaborare şi încredere, să·
cucerim pacea - bunul cel mai de preţ al omenirii! 

1I 

' 
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RESPONSABILITATE. -pE-RMANENT Ă 

PENTRU FORMAREA OMULUI NOU 

ln atmo.sfera de iputeril'k 1avînt paitrio-
1:i•c, ipr-in ca,r,e întreaga noastră n1aţiune ia 
cinstit î,mpLi111rrea a 22 de 1arri de 11a Con
g1·esul al IX-1ea al P.C.R., in,timpi,nînd 
totodată ou noi şi i,mporba,nte irealiizăird 
în muncă sărbătorirea celor .JJ3 de ani de 
la Yictoria revol•uţiei d>e e'libenare sodală. 
·şi naţiona•lă, arntifascistă şi an11ii:.mperia-
1istă, din august 19H, JJr1c>cium şi arpr,opia,ta
Confoninţă Na,ţionruă a 1partiidu�ui, ia iavut
loc cel de-1ah Il'I-leia Oong,res al 1educ'.lţiei
po'liticc . i cullrt:,urii socilaJi.sbe, reprezentativ
Iormm a1J !>}J'i1riiltlu!af11ităţii rnmânieşti con tem
porane, ,constitUJi.ndu-se deopotrivă într-o
:g;răutoare exp1,esie ·a afirnnă1 ii îin ,r.ia,ţă a
dernoora,ţiei munci-toreş,ti ,rev·oluţioniare şi
Inbr-rnn moment de o d�seb'i,tă sem111ifJ
-caţie ipentnu isto1'1ia dezvoltă11ii oulJ.tur,ii şi
,artei, a o·o1uliui lor 11n iprocesul edificării
-sodLetăţii 1.,odial�site rnull.tilla teriall dezvoltate
şi al formăl'ii omului 11101.1, -cu o conş,ti
"inţă înaintată, 'în epoda ·de grandioase
-ctitorii şi iprofu.nde trao1:sformăni n·evolu
·ţionaQ·e intrată l}Jentru totdea,una în isto •
l"ia patPiei şi •a qJopoa·ululi. l-Omân ca „Epoca
·Nicdliae Ceiau.şesou". Niloieî'nd ouJ,tura şi
·arta nu S-<alll buicuJ·at de o 0111ai mare
atenţie şi , grijă, n�doîind 1a1dtJ:iviva,tea poli
tico-ed,ucailivă şi ouiltural-:f\onmativă n�al\l
·benedlida,t d'e o miai clian·ă .şi cuprli.1J1.Ză-
1toare orienrba,re sti.,a,tegldt uii111ie<g,tiaibo1a;re în
-fluxul reviol,u,ţionf3Q• gen·eii.iall. ,aJl li1nălţării
ipatriiei ,pe n•oi 1ooloni de pro�res şi civiH
·zaţ1e, 111i.oidnd acestui 1im,p0il'taint dom.enitu
de ;actJi;\ritaroe uma1nă nu i-'a :llost da,t să
cont1,iibui•e mail ia-ctiv .şi m;ali fu:t,m lia d,ina-

12 

mismul dezvoltănii economi,co-sooi1ale a 
ţă�·li, ,însăşi efilcienţa ilui urrn1nd a fi 
dfa·eot ,oore11a1tă oo sarninil'e ş,i rez-ul!tatelle 
obţi1J1Jute în ,pr-od,ucţiia ,bun,urJ!l.or rnaterfa�e. 

In ma,giis,1JraJ11a 0uvÎ11ta1,e rosvită ,la Con
gres de s-eoretanl'l gene11a1 aQ ,pairti.diu,l1t1:i, 
preşecNntele ţării, tova1răşul !Nicolae 
Cea1uşescu, se dă o înalt[1 aprt'oiere iacii
viităţii desfăşurate ']Jină acum : .,Se poate 
afirma Clt deplin temei că activitatea 
ideologică, politico-educativă, culturală a 
constituit o adevărată · forţă motrice a 
dezvoltării societăţii noastre în toate do
meniile", configiu1'inclu-se totodată puter
nic, călăuzirt:o.r, căil•e şi metodele necesare 
intensificării ace,stei 1acbiVi-tăţi, .pentru
realizarea unei depl.ine concord1a1nţc cu 
sm·oi.nile şi robi·ective1e •aotua[e şi de ,p'er
spectivă 1al1e dezvdlltănii socia.Jic : ,.Trebuie 
să spunem însă deschis că în domeniul 
ideologic, al educaţiei şi cultru·ii s-a ajuns 
la o anumită rămînere în urmă faţă de 
dezvoltarea rapidă şi puternică a bazei 
tehnico-materiale. Pornind de la aceasta 
este necesar să acţionăm cu toată fermi
tatea pentru lichidarea acestei rămîneri 
în urmă şi realizarea unei concordante 
cit mai depline între aceste două Iatu;·i 
fundamentale ale dezvoltării societăţii so
cialiste". 

Document tle i111es·tirn:alblilă v,aioare iideo
logică şi ,poliliti>că, teoretică şi i]Jriacrtică, 
=•alizînd .ştiinţifl1c şi în ;profunzi1me muta
ţiille ,sur<Veniit'e in so'dietauea românească 
de az-i .şi oferind o•rien!tărtile fu111dlamen
ta[e ipe:ntm atî.ngerea olJieotiLvelio:r IJ)roprJi 
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-sooietăţii oooiiaJiste şi comun�$1Je de mîi
ne, Cuvtn1la1rea seoretam.Iil'llli · general. al
;partidu1u.i a fost adoptată ide pair,tfuciip1anţi,i
la �,ucră1,i1l-e Congresu:lui edlllcaţiiei pali-tice
şi -oulturJii socia11is'te ca document pro�ra
mat1c "ail ,î,n tregii adi vită,ţi ,pdli bi,co-eduC8-
tive, de dezvolbau-e a ,conşt.iinţE'i :revolu
"ţioniaa·c şi f.ormare a omutu'i nou. de în
f101,i1·e a cultu11ii soci1a.fo,be.

,. întreaga· activitate politico-educativă,
,<>ulturală airăva tova,ră.şull · Nicolae
'Ccau.şesou - trebuie să aibă drept scop
formarea unui om cu înalte calităţi mo
ral-J>olitice, încrezăto1• în forţele po1>oru
Jui, ale societăţii, hotărît de a-şi aduce

·întreaga contribuţie la înfăptuirea Pro
gramului partidului, la dezvoltarea gene
rală a J>at1·iei, de a fi întotdeauna la da
torie şi de a acţiona ca adevărat revolu
ţionar în toate împrejw·ările !"

In •Uinanimâta,te d'eplină, e:xipni.mînd vo
î n ţa şi sent!i,moe.nibele înitreglll1U:i 'POJ:>O.r, 
parilioi1painţii '1a Cong�·es au dat o î,naltă 

:apreciere ,ralu1u,i de,te'l'mli1111ant -a1l secreta
rulu·i gcn,1)nal al parb:,du1ui, tovară.5'Ul 
Nicolnf' Ceauşescu, cti,toru,l Româ,niei sa

•cir.J o!iste ,moderne, 1în ei.l1a1boa·,a1rea concepţiei 
-'itiinţifi,cc, de :l!argă 1persipec,tivă, pn1i•vincl 
~fă,u1·irN1 sooictăţhi socila'Uste mu�iti�.a,teral 
,dezvolta be şi î�,adnt'al'Ca, ţării spne · co
muni. m. 

ln ,acelJ.aşi :timp AU fost exp1·1,mate deo
·sebiilba stimă şi <preţuire faţă ide tovfl1•ă-şa
Elen1a Cea,uşesou, eminentă ,persion1a[,irba-te
-politică, om de ştiinţă de la,rgă roouino,aş
tere liin;bernaţionalii, p'enin,u c0111,triibuţi1a ele
maire inseannătate pe oare ,o aduce la
tr,a111�u-n-erea în vi,aţă ,a pohuicii pal'ti

·dulllli .-i statului, :Joa dczvollt!au·ea stiintei
înviiţămîntuJ.ui şi -c-u1tudi, aa afi�,ma1:e,; 

:plcn1a1ră a spir.itu,a,li,tăţH române.5ti. 

\ 

Aşa oum sublinia tova•1·�.a •a-caldem,ioian 
doctor ingi·ner Elena Ceauşescu, in cu
vînrtlairea rostii-tă la 'încheierea lucrăuilor 
Cong�·esului, .,În centrul întregii actiYi
tăţi politico-educative trebuie să stea rea
lizarea obiectivului privind trecerea Ro
mâniei Ia un stadiu nou de dezvoltare, 
creşterea intensivii a J)roducţiei, noua re
voluţie tehnico-ştiinţifică şi noua revoiu
ţie agrară, realizarea unei profunde re
voluţii în însuşi modul de a gîndi şi 
acţiona al poporului nostru·'. De o deo
seibiită iimpoJ--rbanţă este şi ,preoizoarea că : 
„Eficienţa muncii ))olitico-educative nu 
poate fi judecată şi apreciată în afara 
rezultatelor concrete obţinute în J)roduc
ţia materială şi spiritu<1lă. Nu poate fi 
vorba de eficienţă în domeniul muncii 
politico-educative, atunci cînd în produc
ţie persistă neajunsuri, se înregistrează 
rărnîneri în urmă în realizarea planului, 
se risipesc materia primă şi materialele, 
se fac lucruri de slal>ă calitate !" 

A9ezînd la 'baoza 'in ti,egi i munci de fo1·
n1'awe şi trans:llo1,marc a onmJui nou ma
terj-aliis.m LL!' cli1alecbic şi dstoric, l]Jr'incLp-iile 
sooval-ismul-u1i -"1·tiin1ific, r ,c01·ctiate la ,rea
lităţile :româneşti. eultiv'î'nd da iinerel-e 
gencra\ii o gîndiirc întemei1t[1 pc cuceri
Pile revoluţiei tehnico-;;tiin\if'ce şi pe un 
feouncl cu/111: ,al muncii, clczYolrt:in'Clu-le oi
V!Îlsmul în ia1ccepţi,a l u1i s-u·JX'1•'001·ă. dP �lu-
:i ire ,a iqtc.reselor .!!E"ner-.alc ,a1e ţăr•ii, cu 
toa-tă în:onxlerea în �u,periorita'te<a ic]e ne
tăgădui,t a soci-alismului, HC'1li·vitc1trP..a pol,i- • 
tico-·educativă -'li ou/ltural-forma,bi v{i este 
chemată ,;{1 capete o fin1a1litaite in•a1tii şi 
o eflidcnţă p01r·itc1.

P1·eocupa0re cons-tantă :Şi ,1xed0ilectă a 
oa1rne:nilo1· ele teatru, fo,rmarea omurrui nou 
capătă d1irnensiu111'ilc une-i respo11sabilit[1ţi 
pea·manl'nt•e, prohmcl revoh1{io111ai,e. 

TI 
. 

' 
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Cu litere de aur ... 

Se împlinesc 43 de (111,i de la victoria glorioasei revoluţii de eliberare socială 
şi naţională, antifascistă şi antiimperialistă din august 1944, eveniment crucial î77; 
istoria ţării, ce avea să producă mutaţii fundamentale în destinul naţiunii române. 

Ziua de 23 A.ugust simbolizează trium.ful niilenarei vocaţii de libertate şi 
pace a poporului român, fiin,d sărbătoarea (lemnităţii noastre naţionale şi statale. 
Istoi·i.a recunoaşte faptul, incontestabil, că România şi-a ridicat glasul împotriva 
cangrerud fasciste, 'foică în anii cînd acest f/.agel nu începuse cotropirea de teri
torii; faptul că fciscisnitll introdusese cliimatul terorii şi al violenţei, şi mai cu 
seamă acela că începuse să-şi afirme politica sa revizionistă în problema fron
tierelor, au provocat minie şi q·epudiere în opinia românească. lncă din primii 
ani de la apariţia fascismului, aşadar, forţele revoluţionare, democratice din 
România, masele populare şi-au exprimat hotărîrea de a i se opttne, de a apăra 
unitatea naţională., integritatea teritorială şi suveranitatea patriei. Este meritul 
nepieritor al Partidului Comunist Român că, aşa cum atestă istoria, a fos-t printre
_primele forţe politice care au apreciat just pericolul pe care-l reprezentai fascismul 
pentru libertatea şi 1-ndependenţa popoarelor. 

Marile bă.tăli'i de clasă, luptele muncitoreşti, demonstraţiile antifasciste, al 
căror princi,pal inspirator şi organizator a fost partidul comunist, a:u şi o vădită 
semnificaţie internaţională în contrnst cu politica europeană de cedare şi com
promis faţă de pretenţiile de dominaţie mondială emise de Germania hitleristă, 
politică mioa!.pă sau interesată, ca.re a încurajat agresivitatea acesteia şi a rînlesnit, 
de fapt, deolanşarea celei de-a doua conflagraţii mondiale. 

Răspunzînd aspiraţiilor profunde ale poporului, Partidul Comunist Român, 
apărător neînfricat al intereselor supreme ale ţării, s-a situat în frruntea luptei 
împotriva politicii de fascizare, împotriva regimu.lui politic fascist, a războiului· 
hitlerist, la care România a fost s'ilită să participe, fiind şi izolată pe plan 

I extern, în condiţiile grele ale anilor 1-939-1941. 
1n acei a.ni de op1·esiu.ne, OÎfltd a fost -înăbuşită libertate(l patriei şi ci1.mtită 

integritatea ei teritorială, partidul comunist s-a dovedit a fi stegarul şi organiza
torul luptei pentru salvarea ţării de la catastrofa naţioroală de care era amewin
ţată, fiind făuritorul celei mai largi coaliţii naţionale antifasciste ce avea să-sf
desfăşoare lupta şi să obţină glorioasa victorie din august. Este meritul lui �
pieritor d,e a· fi unit într-u:n singur şuvoi lupta clasei muncitoare, a tuturor
forţelor politice patriotice, pentru ruperea alianţei cu puterHe Axei si integrcirea 
ţării :în tabăra luptei antifasciste. 

Potenţialul de luptă al forţelor antidictatoriale şi antihitleriste a atins cote
maxime prin crearea Frontului Unic Muncitoresc, prin realizarea coaliţiei naţionale
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democrnl'ice, la care s-au raliat şi partidele burgheze, precum şi cercu.rile pala
.tului regal. O importanţă hotăritoare pentru victoria luptei ele eliberare socială 
şi nc1ţională a avut-o atragerea armatei române, în întregul ei, de la soldat la 
general, de partea forţelor pcLtriotice. 

La 23 August 1944, forţele patriotice c,u trecut la înfăptuirea insurecţ.iei. 
.1wţionctle, prin. 1·ăstunwrea guvernului Antonescu şi formC/.rea unui guvern de 
reprezentanţă naţională, din care pentru prima oară făcea parte şi pctrtidul comu

ni.st, ,prin trecerea ţării noastre, cu întreagc, sa fiinţă, cu tocttă ctrmatct, alături de 
Vniunea Sovietică, de coaliţia antihitleristă. Jn opt zile, in.mrecţ'ia a elibernt îmtreg 
.teritoriul românesc aflat c,tunci sub jurisdicţia guvernului român Jăcîncl ctst./'el 
posibilă îna'intarea rapidă a trupelor sovietice, care în nunu1i două-trei săptămini 
.(1ti atins a.!iniwmentul ele luptă clin nord-vestul şi vestul ţării. 

lntregul j'ront balcanic, pe care experţii c1r1natei germane îl considerau de 
,o îndelungată rezistenţă, s-a prăbuşit. Revoluţia de elibernre a dat o grea şi insu
portabilă lovitură maşinii de război hitleriste; pierderea frontului clin Ccirpaţi, 
pierderea grinarultt'i. şi petrolului românesc, loviturile cZ.ate ele armata română în 
.strînsă alia.nţă cu armata sovietică, în bătăLiile pentru elibernrea T:rcmsilvaniei 
-�i. apoi a Ungariei şi Cehoslovaciei, cm dus la reclobîndirec, teritoriului naţional
,ce fusese cotropit de horthyşti, ia,·, pe plan mai larg, la grăbirea victoriei a.supra
J,c,scismultâ, prin scurtarea războiului cu cel puţin două sute de zile.

23 August este marea poartă. prin care nC1ţ'luneC1 română CI păşit pe C{l.lea 
unui proces revoluţionar continuu în cursul cărui:a întreC1ga pute1·e a revenit popo
rul.ui ·muncitor; au fost l'ichid.ate clasele exploC1tatoare şi exploatarea omulu:i de 
.către om ; socialismul avea să iriumfe în toate clomeniile vieţii economice şi 
,·ociale. 

Oclată cu Congresul al !X-lea al partidului .5i alegerea celui 11iai iubil fiu 
-al ne, ţi uni�, tovarăşul Ni„olae Ceauşescu, in suprema funcţie ele partid, poporul
nostru s-a angajC1l, cu toa.te forţele şi energ'iile sale descătuşate în epoca de eroice
transformări revoluţ'ionare, cea 11u1i bogată în împliniri din întreaga istorie a
patriei .5i care,' pe cirept cuvint, poar,tă numele marelui ei ctitor. Forma.rea omului
nou, constructo1· conştient al libertăţii, demnităţii. şi destinului nostru naţional,
G devenit obiectivul principal al întregii opere ele edificare socialistă şi com1m.istă,
în care EIÎlnt angaja.ţi plenar toţi om11..e11i'i ele artă şi cultură.

Ziua ele 23 August, ziua naţională c1 României, va rămine înscrisă ·cu. litere 
te Cili'/' în istoria patriei române. 
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22 DE ANI DE LA CONGRESUL AL IX-LEA 

Al PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 

ANI DE LUPTE EROICE, DE MARI VICTORII, 
SUB SEMNUL ÎNNOIRII SOCIALISTE 

Comuniştii, întreaga naţi,une, sărbăto
resc în aCC'astă vară eveni:mente de-osebilte 
din istoria ·natională oanl au dovec!J,t că, 
asa cum nu � dată ,sublinia tovarăşul 
N·icolae Ceau.5escu, secretarul general al 
partidului, preşec;lintele Republicii, istoria 
poporul'llJi român, de-a lungul a. peste 
două milenii, a fost şi este istona lup
tf'lor continue pentru neaitî'lî1•are, pentru 
independenţa, suveranitatea şi integrita
tea teritorială a ţării, pentru dreptate 
socială, pen-tru progire.sul şi prosperitat0a 
partrie& române. 

S-au împhinit 70 ele ani ele la istoricele
victorii 1ale armatei române împotriva 
armatelor imperialismu1u,i german, victo
riile ele la :Mărăşti, Măq·ăşeşti şi Oi,tuz, 
care au ·demonstrat, şi în acea epocă, a 
primului război mondial. că românii luptă 
numai �i n,umaii J)entru fii.n,ţa lor na,ţ-io
na1ă, că angajarea 101· exclude orie(' sco
puri de cucerh·e a uno1· teri.tarii care nu 
le aparţin, că ei apără o cawză jus,tă. 
Aceste ,riidorii au pus teme,lia întregkii 
nearnulUJi. 

S-au împlinit, to\ în ace.ast5 vairă, 43
de ,ani ele la epooala revoluţie din august 
1944, ca4·e, exprim-înd sentimentele şi 
vcrinţn întregii naţiuni, a schimbat din 
temelii cursul istoriei român·e5ti, a fi[1out 
clin Românin a pabra putere beligerantă 
în coa,Jiţ\a forţelor antif-asci1s.te, antih:iitle
ri te, a rea<liu$ ţării teritoriul cO'tropit al 
Tr<:1nsilvan1iioi, a însf'ni.nat începutul pro
cesuh1i de continue transformări revolu
ţionar,, pe tc-meiiul că1rora puten.•a în
t.rea,gă, politică şi economică, i11 statul 
român, a revenit celor ce munce1>c, popo

r 
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rului, principal-ul Lăuritor al iisbori-ei, ţ:ara 
întreagă clevc111i11cl, sub concLuoerea Par
tiduLui Comu1rni,st Român, un adevărat 
�antier national al construcţiei socialiste 
ş1 comuniste. 

Pe fa·ul aces,tpi continuităţi de gu1d şic 
faptă românea,scă, anul 1965 se Lnscrie 
ele asemenea cu 1'itere ele aul!" Ln istoria 
Românie-i. 

In acest a1,1, în zilel0 ci? 19-24 iulie. 
a avut loc al IX-lea Congres al Parti-
dului Comunis.t Român, eveniment care 
şi-a pus .pecetea înnoitoare pe întreaga 
clnvolta.re contemporană .fl României şi 
,tle căJrui consecinţe profund pozitive vor 
marca îndelung viato1,ul poitriei. 

Congres.ul al ,IX-lea, în consens ou 
voinţa în·treg:ului parbid, a într!"gului 
popor, a ales în fu,ncţi,a supremă /ele par
tid pe tova[·ăşul Nicolaf' Ceau�esou, ale
gere in,tru totul fericită, d0oarecp ilus
trul conducător- al par.ticlului 7i statului 
nostru s->a do,vedit a fi in,br-aldeovăr cir
mlaioiul înţe}leipt a[ clestJin'e[or na,ţiOJna�c. 
cel mai bun fiu al pa'l:thduilui �i al popo
ruJu,i român, ctlLtor şi .airhi,ted genial al 
celor mai mă�·eţe ireali7.ări clin înltre,1ga 
istorie a României, personialilbate prodi
gioasă a miŞtării comll'niste, m1U11c'itt>ire5ti, 
democra-tice şi progresLstc Jintcrniaţionale,. 
a hunii contempOJraine. 

De istoricul Congires al TX-lea, de nu
mele, ele gin.ci-ul şi de f.apta tovarăşului 
Nico·lae Ceau.5escu, v,a q·ăm.ine Jeg,ată de-a 
pururl în istorie resti,tuir.ea mm1.elui glo
rios al par.ticliului, Partidul Comunjst 
Român, ,sub al oănui s1lirndaircl popor.ul a 
obţinut ma!r'He victonii a�e ;revoluţLei popu-
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lare, sociia•lli.sk, ,aJ:c •constructilei sooial:ist-= 
şi comuniste. 

De istoricul Congres al lX-lea, de nu
mele, de gîrndul şi ele fap,ta tovarăşului 
Nico-lae Ceauşescu via rămî,ne legată ele-a 
pururi !în istorie noua denum1re, Repu
blica Socialistă România, marcînd atit re
integrarea în cle111um.irrea statului a nu
melui scump, născut clin însăsi istoria 
neamul•ui, al patriei, clt si marile trans
formări revol,uţionat·e, sociaJ.1ste, 'la• te
meUa cărora stă faptul că întreaga putere 
în stat aparţine poporuJ.ui, că natura 
însăşi a statului este republicană şi so
ciali,stă. 

De istoricul Congres al TX-lea, de nu
mele, de gînclul şi de fapta tovarăş'Ului 
Nicol:ae CealliŞescu va rămîne l<egată cl'e-a 
pururi în istorie :proclamarea prim i Con
stituţii a Republicii Sociiali.ste România, 
ma.rea cartă a li,bertăţili, suverani.tăţii şi 
independenţei naţionale, a -unităţii şi in
divizibilităţii teri.tori•uluii naţional, a de
mocraţiei soci,;c1,liste, munci toreşbi, �·evoLu
ţiona-re, .a drepturilor democratice si a 
obligaţiilor cetăţeneşti, morale, sociaÎ-po-
1itice ale tuturor ,fiilor patriei, a egali
tăţ.i i tuturor cetăţenilor români, ,inclife
rent ele naţionalitate, uniţi în ma,rea Jla
milie a constructorilor noii vleti ,na.rea 
cartă a tri•um.fului socialismului 'pe între
gul pămînt românesc, a înfloririi patriei, 
a construcţiei socialiste şi comunist vic
torioase, a procesu1ui r,evolutionar con-
tinuu. 

Includerea fin Constituţie a princLpiului 
potrivi,t căruJ,a P.artiidul Com,unist Român 
este forţa ,politică cond:ucă,toare în stat, 
forţa politică conducătoare a societătii 
sociali,ste român,oşti. reprezintă consfin
ţ-trea pri•ncipal<'i legalităţi şi a dimen
s.innii fundanientale a sistemului clemo
cratiei noastire sooieliste recunoa.,terea 
ele · cărtre în.brea·ga naţiun'e a meritelor 
nepieri.toa,re ale partidului comunistilor 
români în lupta pentru o viaţă �ouă, 
liberă şi ferici,tă• 1a întreg,ulu,i ;popor, 

CongresuI •al IX-lca, congresele şi con
feirinţelc naţionale care a,u · urmat. vasta 
operă teoretică şi TJi!'aotică a tovarăşului 
NJc:olae Ceauşescu, luptele eroice ale în
tregii naţiuni . ub 'C'onduoeroa padidului, 
a marelui său conducător, cletermjn,ă în
făţişarea, realiităţile de azi şi de mîine 
ale ţărJi. ale popor,ului român. 

In i3Ceastă epocă, pe care cu rleplin 
temei şi legitimă mîndrie natională o 
numim „Bpooa Nkolae Ceauşescu", a fost 
oprit cursul nefast al dogmaitlismului în 
gîn'direa .şi în ,practica poli-t.i·că, al osifi
cării conceptelo r, al 1preluăd·-ii necritice a 
uno�· 111,0'dele de import, ,a fost deschts 
diium 1arr·g ,aplică:rii în p�<1ctica politică, 
sooială, econo.rnkă şi oultuirală a princi
piilor democraţiei soci,aHste, a fost creat 
siistemul ,uni!C, de- o reală orlgi111alfta-te, a1 

I 

clemooraţiei muncitoreşti, revo�uţionarc. 
soci :aliste, româneş,ti, ca.re ,asigură parti
ciparea conştientă, responsabilă, patrio
tică şi revoluţionară a întregului popor 
1a conducerea statul!l.l!i, a s·ocietăţii, (la 
înff1ptu,i•rea marilor programe ele dezvol
tare 1a 1patriei române. 

In această epocă, a fost oprit cursul 
nefast al falsifucării istoriei n•a{ion,ale, 
al minimalizării rolului natiunii în evo
luţia istoric:;i contemporană,' au fost ela-

. borate, afinnate 5i aproJiu,ncl.aite ;priJ1cipi
ile partidului nostru, potrivit căi·Olt',a is
tO!ria treb·uie scri:să a-;;a cum a fost, in 
tntregul ei adevăr, şi în felul acesta par
tidul •a ,redat într�adevăr J11aţi11.11nii române 
propria sa istorie. Raliul naţiu111ii în epoca 
a.duală şi în vtiitor nu numai că nu
descreşte, ci dimpobrivă, naţiunile se vor 
aftrma şi în ,prezent şi '.în vn1tor ca forţe 
creatoare [undamen,tale a,le 'dezvoltării 
omenirii, ale progresului social, relaţiile 
internaţional, ne-puttncl fi concepute alt
fel decît ca relaţii paşnJce, democratice, 
între toa.tc naţiunile egale în drepturi. 

ln acest context, a fost staitornioit pen
tru totdeauna clPeptul fiecărui pa,rtid 
conducător, .fiiecărui stat, fiecfirei naţiuni. 
ele a-şi elabora de sine .stătător întreaga 
politică ,internă şi externă, ele ,a o în
l'ăptui polTivi,t intereselor şi aspira,ţiilor 
naţionale vitale, făTă nici un amestec <lin 
afară. 

Acest principiu, aplicarea lui neabătută 
.în· practică, respectarea lui unanimă nu 
numai că nu împ1eclică dezvoltarea soli
darităţii internaţionale ci, dimpoh·ivă, 
asigură manifestarea acesteia tot mai de
pHnă în lupta pentru paee, penimu socia
lism, pentru democraţie şi progres. 

Procesul revoluţionar, în'fiăptuirrea revo
iluţii'l:or· socila1liste, O!pera d'e · etllif!icare a
noii societăţi, socialbbc şi comun1S1te, nu 
pot fi concepute ,ca un proces uni.fo1rm, 
supus unui unic model, oricare a;r fi 
acesta. Dirnpobr.ivă, teoria sociaHsmul11.1ii 
t:-tiinţif.ic, adevărurile şi Jegirtăţi},e generale 
trebuie d�zvoltate şi ,aplicate în mod 
creator. în concordanţă cu partioulairi,tă
ţile, cu istoria. cu felul ide a fi al fie
cărui popor. Doal' astfel poate fi asigu
rată victoria sociali1smul,ui şi com,un,is
mului, doar astfel fiecare :popor îşi poa,te 
aduce pe deplin contr'jbuţia la• cauza pro
gresului soci,al, a iPăcii. 

Este, ele ase.menea. un merit ne,pleritor 
al Congresului al IX-1-ea, al ,partid,u1ui 
nostru, al conducătorului să11.1 înţelept şi 
încercat, noul mod .de abordare a pro
blemelor lumii contemporane, a perspec
tivelor aoestei,a. 

In această epooă, pal\1li1dul nostru, Ro
mânia socialistă, preşec1irJ11tel:e Nicolae 
Cea,u'?escu S-'a!U ed:'i[1mat 10a ,mari apă.răitori 
ai cauzei păoii. Dar aceasta, n--ar fi fost 
de ajuns. Astăz;i, nu e ,sufici•ent să pro-
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c.:lami ataşamentul la cauza păcii şi ni,oi 
sfL J upţi La modul g n ral pc111ti:u pace, 
oricît cit' 111obilc sînt în sine acest a,ti
tucl,i111 i. 

,\ aborda într-un mod nou prob�ema 
pucii ::,i ,a războiiului, a dezarmădi gene-
1·ak şi în primul rînd ,a deza,rn'k'irii nu
c:]1 •a,rr, 1a :ti!rma 111et, tti,a,nşan1,t, că u,n răz
boi nuclear nu va .:iv a învingătmi, ci 
n•zultatul lui va fi însăşi clistnug 'rea 
vieţii p p'llnîrnt, a pr conJza soluţian•a
J'C"d ,\iu tu ror Ii l'enm el lor şi ,con motel or 
c•xcliusiv pc? ·al paşnică, a te opune 
rc•rm pOIJlirtidi im!P rlllawi,5rt:le, ITegem01J1ii&tc, 
a ,afirma că fi cai·c popor arc dreptul 
s�H:, i ,a lc·a1gă de sim s,'tărtă,tor or,ind1uirea 
,oc+ilă, r 'gun,ul poJiU , calea ele clezvol
lar(•, a formula în1tr-un moci nou, coerent 
.�i 1·c,nJisl, pmb'lomati a noii ,ordinii eco
nomlcv inL •rnaţionalc, r1 sublinia mle
viirul că 1Lo ·mai cl0zorcli1nea ec nomi,că 
111on'Cli1t11ă, in"�alităţH în ,dezvoltarea eco
nomi •;'.'I n n1U11,i1un.iJlor constituiP principala 
su,·s·ă L' coniiicrtelor act,u,ale şi a unor 
('V'l'll,tua1l0 vHl1:oa1· - 011fliote c-an·, pot cle
,l.!t'1H'1'u în •1',hbo,;:tie locale si cl1i1ar în,tr
un,ul gen ral, 1n a.şez·:i deci toaite J'apm·tu
l'ilt' intJ.'l' toate' ·tatcle pc principii] in
cicpcndt1n \ i ., i uver,an,i,tăţii naţionale, 
nNtnwst ui,ui în treburile jnternc, ne
" lmi,t ri i r' ur,cr rii lia forţă sau la nme
nLn;ţa,,cu •c;u fu1·ţa, ,c'olia <borăi,ii şi avan
t.1,iulul 't'l:' ipr ·, a es�a q,cprezi111tă con
tl'lbnţin de p rm:meinţă a pohltbi.cii externe 
a pal'tidul1Ul şi ,statului n-0str,u la cauza 
păc-i i. ,ti'toi· ,al clC tei ipo'litici cs<te itov,a
r,1�ul . ico1c1 au, eseu . .A!c ste pri,nci,pii, 
aC<'H•. t[1 poililti1 ·i 'înb,,un10sic aiclcz,irunoa cJ.i,n 
t' în Cl' nn,i amplă ,a 01 •iinJ i publice 
111nndi11lt\ ,1 c rou,!'Uor po1itioe realiste 
cit P" tm�tt' nwridianel , ·1p văd în apli
·:1r 'n I r singun-1 al!:' 1p 'nitnt i'l:'şirea

om nh·ii din ut mica criză ocial,ii pol,i
'li _fi şi m 1'ală în car- se află. pentl'u
1 ·i1,ur1:u·t'u llnL'i păd trainice întrp toate 

pop ·1n· IP. 

P tor 

aplica1·ca noull\li mecani,sm economic al 
autogesti,unh şi autofinanţării, rexpre-sie 
a democraţiei economice, parte compo
nentă esenţia1ă a .sistemului democraţiei 
soai<alisbe, i!nfăpt>u,ia•ea =·or obli<ectirve eco
nomice ln domeniul i,dilitar, al transpor
tudlor, ra,l senllic1iilor pu/bHce, fără !prece
dent ca amploare şi eficienţă, denumite 
pe .drept ouvirnt m•a11.·i1le ctiitorli ale „Epooii 
Ni-colae Ceauşescu", toate ace,stea şi multe 
a1tele poartă pecetea geniul.uri ,c,reartor al 
tovaQ·ăşului Nic.o11ae .Cea'll'şesou, 0 foi-ţei 
cr a,toa,re a poporului nosrtru, J.iber şi 
stăpîn ;pe soarta .sa, const11uotor ·conştient 
al soci1alism,ul,ui şi comunism,ului. 

Ce au însen11iat, cc înseamJ1ă noile rea
litătj inaug;urnte de Congresul al !X-lea 
pentru ou!,trn·a românească, este ev.iclen t 
pentru toţi oamenii ele cu1tură şi artă, 
pen,tru toţi cei ce iubesc această oulturil, 
pentl'u toţi ,patrioţii romfu1i, pentru toţi 
cei oe, i,n ţicură rS'al\l pe,.9tre hobaire, .p·reţ,uiesc 
1na•t1ille ei via'loni a1n,braite in 1pati-imoniul 
universal, contri•buţi•a eii actuală la dez
voltarea oulturii mcmclialC'. 

Este vori)a, în resenţă, despre faptul c.":i 
în -accasrn epocă, pe temeiJUl,acestor clcs
cătuşăi1'ii, pe temeiul concoptclor noV-atoare 
formulate şi în ,aces,t clomeni11.1 ele con
ducătorul pan·,ticlului, al orientă1·ilor şi în
cirumănilor t'Ova•răşului Nicolae Ceauşescu, 
s-au făout ,mari paşi înainte, inclusiv în
cadrul ,generos :a1 Festivalului national
„C1n.tarea României", pc calea creării 
unor noi opere lirteria,re şi artistice de
rea�ă v�t!IX>a["e, a an1giajă,1iii edlectilve a cul
,tuinii •în ma11.·ele proces cducailiv de unspi
naţie soioi1a11.i1stă, pat1ii0Li1că, revoll,uţi,oiniară. 

1n 0se11,ţă, e:st- rvor•b'a despre faiprtul di 
s-au înrl'egi.,_.t;ra,t •evidenţi pal)i înainte pe
calea cli'f,icilă !Clar atit ,de nobilă a a·ediăirii
omul,ui propriei ,sal csenţc umane, a 
ciczvol.tt'imii capaci<tăţilor cpea.toarc multi
lateral.e ale ,personialităţi,i ·umane. 

Oamenii de ou1tmă şi airtă sînt una
nimi în /adezii,unea lor la întreag,a •poli,tică 
internă şi ex,kr,nă a partdlclulUli nostru. 

Puternic îinsufle,ţlţi de ,ideile cuprinse 
în magistrala Cu,vînibarc rostită ele ,tov,a
ră ul Niool1a Cea,uşcscu la 1al IU-lea 

ongJ·es al ccliucrnţiei ,pcJlirtict• si 1ouLturii 
so i•awi,sle, e-l si111t hot[tll'�i să in,timpine 
alăibnri d nlbregul popor, apd·opt,alta Con� 
fo.rlnţă Nn,ţi0inati1 1a p;iirt,iHul,ui şi a 40-a 
aniversare a Herpublic,ii, ,cu noi I.apte ele 
ct aţi'. ·.-lil''C ,<,ă î11n/bogă,ţ(•asci't tezaurul 
spir�tual ,al pop01iuLui no<slru, tezaurul 

ul,btwail al umun•Lt;;'r\li. 

Thcodo1· MĂNESCU 
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70 OE ANI DE LA 

MĂRĂSESTI SI OITUZ 
. ' . 

• 

EROICELE LUPTE DE LA MĂRĂŞTI 

Dramaturgia 
şi campaniile Întregirii 

La finelVe anull'UJi 19116, ,un binăir ofiţer 
de viîlnători rele munte ,părăseia cu mima 
grea Capi:tai1a, -q,nrcle soţ,ia ·a:b'iia năsouse. 
îşi urma reglî.m,m:tul în ţiinUl17Ul Bacă,ului, 
în ,refacere. lJa !2>3 nov./6 d'ec. 1,9'1,6 'Cizma 
prusacă mărşăli\lie,şlte rpe Oa'l:ea Vilctorici 
a dlor'Oban,ţi'lor IlndJelpe-ndooţei. 

Cu glÎlrrdllltl. '1a cei dmgti, în ,cvar,1J�mLl său 
de ţară, 10:fiiţeu.iull-'dimuna:bur,g ,imagwn1ează o 
întÎl11,p}a:re „SJUb ocupalţie", sortiJtă anool
mratuiliui, dm· .ni,brantă iln traig.i!Smu,l ei 
e1Jemen1tao:-, dr1a1ma unlllli lbărilYat Simp]Jll!, de 
la 1pl:-dfud,a Brtrcureş,tillor, nreLrnJpă,cait cu 
gindul că duşmanul îi p'oialte JPllllllsăni casa 
şi femeia. 

Din aroelste frăm.1î!rntăti suf'leteş11Ji arle .pd
begliei s-a ,plămă:dlit î.n,tfila ,µilesă de tea
t.ru •a dra1matUJrgiei Intregirii, o capodo
peră a driameti iptSli;hologiiice, nunni,tă tde :au-
1.10't·ull ei� ,,oomedlj_e tragică", Dezertorul.
Ci!tev'a !huni, Miiiharill Soir.bul şi.Ja, IJJ'urtat 
manuscrti1sU!l mi:umde i'1 rohema 'dia;bo1r'ia, oi
ze'lî111d necon:tenit ,re,p11ioa, dedpoitri!Vă colo
Nită �.ex',i,call. şi rpa·eci!Să Îl11 ·exiplu.�rea tărJeii 
ele oaria,c<!Jer. 

Premiera s-,a ida,t l'a ['atŞi, în 21 ootom
brie 19117. R. Bu[funskli. ll�a mrte1,pr1etiat pe 
mahalJ:ag1�ua ·ou suflet maJ:'e, Silvestru: Tran
dafir. Pa:f!!Jener,i· i--alll :!iost Mia:ria Ciuou
rescu, Ana ILuoa, Al. Oiiiltlirco, Ian,cu P:ro
fir. Cind, în urma airrn,is,tJi,ţiu1lllÎ. de la 
Foc.şani, d,in doce:m'brile 191'7, a1ctorii ră
maşi în Btroureş,tii ,pnimesc ,pr,im:a sori
soare de la oCOI1lfrelţfi :I:olr afilia.ţi la Ia.şi, 
pri!l1ltrr-e alte V'e'Şlti Jim.port>anrt:e, eJ a:filă că 
„Aici a 18fV'Ut m&e succes o nouă pnesă a 
I uli MiJ1raJil So:ti)UJ! iinftiuutl.lartă Uezertorul"
(Al. J\faJVrotlri cărtre AT. Demeltniiacle). 

ManlUIScr,isuJ piesei avea să ia oou-înd 
dQ·umul Biucu,-reş,�illor. IJVI.ircea Ştef.ănesou 
�i laJl'lllÎ,ni:ea că, rclupă oorrnnlarea Fălcii de 
la BUOUII'lel'iti (ajpriiliie-mla:i '191113), a ,întilnJ,t 
în garo iMăr.fu;!e.şti 1llil od'irl;er dei110rbjaii:z,art; 
ca .şi el .şJ cţir<e „s-a ·SlJlit m compaa'tilment 
cu o '1ăd<i,ţă. l:n ea, ne-'8 mă1r1tru1.iisit, dlllJC'e'a 
la B1U1olll1e!Şrti ma1111U1Sttisul um ;piese a 11\li 
Mli.ha:il So1,bU1l, falimolasa dramă Dezerto-.
rul" r(fu Teatrul rnr. 8/11'9,67). 

Piesa se ["eia cra Naţioo-aat1ll. hu�ireŞtt:>aon 
în .23 dec. ,119rn, dlupă aJungiarea ocupan
tuJl:ui, ap�-oa,pe C'U dis'bPilbuţia de 'la Ia.şi. 
Criitica n-·a Î'lllregJstJratt cu enitu21iasmui cu-

veniit s,pectacolul. Era!ll prea ,proaJSpete in 
n1'em�oâe mpte oa acelea faifăţi$ate pe 
scena, pen,tr,u cei •atît ele :î,nceroa-ti în doi 
a,nii Ide o'owpaţie şi pniJbeg'ie... ' 

Tirziiu, priin 1838, D. Iolllesou Morel va 
încerca o t·e,plică ia p.ilesa [u[ S0trbu,l -
în ghiare de lup, episod dramatic din 
vremea ocupaţiei duşmane. O scenetă 
simplli:Jlicî'I]d pină 1 1a 'deriiiziru:ne 1i:ntr1iIgia De
zertoru lui. 

Tot în Iaişii 'l'ezJ,stlen�ei nl:lţtohale vede 
1lt11:i,irua 1•:arnpeti un poem scenlirc ncaoz,iona'l,. 
SCl'!'S J.ia cerer<ea Ma[·elui Ca,1,tier Gelne!I'ail.. 
Pe-

_
aicea nu se trece ! Aiul1orii, ip'OeţiJi, Cor

nle1i1U. MoJ!c:l,oVi8J)1U şi Miirooa Dem. RădlU
lesou au !im•a1g,i111rat ,o 1disoutie ,în ,tlr8111see 
in,tre s,oJdlaţi'i •oare aş,tea,pti fooll!l 'luptei. 
î,n versim,i 5onore, amlple, sătenlii i:n haina 
ţă'lii vorbesc clespa,e vetre/le 'lor, d�]'.)11 
soaQita ţării. Perso.nrade alegioriice Crăiasa· 
(sim!bol fo1d1'or,ic al Riomânrieti,) şi Vetera
nul de la -1877 se iacrată 'in fraiţa o.ş,tenfrll!or, 
ainintibclru-le vilt jtli!e s,trăun�eşti, nobile. 
ar<.iJg;ihe 1a•ti111ă. Sfkşitull, 1aipoteoti1c, jrust.i.'fil,că 
poetic li11spiQ1atul 1kigătmi1n't aJ. genrei·aluiluli 
Eremi-a Grigorescu : ,,De ve'alcUiri ,Sită a-· 
collo ... Nici glonte, niici abuz / Nu ;post 
să-l .ol'in.tea.scă... Lozinca ,lJa O.iJtluz. / S-o 
spuie ·.cel •ce şade nenffr'coşat şi ["ece / 
Sub :flulgere şi Vlifor ... Santinela (,r,iltmÎl!lld 
stmo1-} : Pe-aicea nu se trece !" 

-În !'eprezentaţia clli111 maoi tl,911:7 -'Bill Jn-
tîliruiit, si.imholic, �·ost:ilnld li,n;llocait versm'Îk 
Î!l1demin:ilnrd iJ;a băi,băţie şi reracliin,ţă fo 
vrlict'Ol,i-e, aclo1·i ai celor trei Nia!tionale .. 
d'ill1 ,Iiaşi, Bucm·eşti•, Crn,io;v'a, : Mairjia Fi� 
iotti, C. N'Otta,re, 'Ian:ou Profi:r, Al. Dem. 
Da111, ,R. Bullifinskw etc. 

lm,pairar,eia id�aiJJuwu.i nat�omlll. statwl 
i·omân tnnd1:ai·, ige.n,erea�ă fi;esc � 1bogată 
lrite.ra,tw·,ă memaniall,irstli:Că, mlillJi.Jta:ră, roma
nescă, ,poetică şi dr,ama,turglÎlcă. 

U!nuii tenace SCI'iitloi· in formula roma
nuii\li fohle<ton, D. Ionescu Morel, Teaitru[ 
Naţional din Buoon."eŞt)i îi joocă, li.ia 7fi 
ianuarje, schiţa c!Mmaitlică îlnibr:-un .act 
într-un adăpost. Aoţiune'a ao.ca1imtă „în 
Hniia :int'ri", narează ou oa.neda["'e tens.i.u,ne 
scenJcă :f\apte d!in tmaşee. Au ii1'1ter1pre:bat 
mia:ni actori: N. Bă'lţăţeamru, Ion Tllvan, 
G. Oipr.i:Sln, Ion SufuUil, Ail. Cdtico etc.

19·

www.ziuaconstanta.ro



lncă sub impresia faptelor ele arme, 
pectatortii p1'liimel noastre •cene iasistă, 1n 

11922, aa ia•legania în ver uni Legenda co
:roanei de iM.i[·cea Dem. Răd'll!l!escu lin care 
se ev;ocă je1 l:fe]le .şi biruinţele arma.telor 
române de la întemei•erea ţărilor +p1ină la 
intregireia 1+ar. Maeştti in rosli1·ea v>ersu
ril:o[· - A,rimilde Demetr,i.adc, Ma,rtiia fi10+t
ti. G. St10irin, C]leo Pan, G. Oi,pri:a+n - a,u 
înfăţişat personaje •cmbll1ematÎ'cE' : Neamul, 
Patria. Soldatul necunoscllt, Geniul latin, 
Cronicarul, ;tJoa.te ,provuncii'le uniite. Croni
carul scandează ,pc"ntru viitorime : ,,Mără
şc.şe+tii, cÎlmp,i(' sacră, sf&nt izvor -cart• nu 
scx1cf1, I Hecaitombă v':i:bejească, n.1g a,pri,ns 
în Unjvc.rs, / U11de Făt-F,rumos al nostru 
a-nfrinit corp/ia p1msa1că, / Slavă ţie !
· lavă ţie ! !Nrume1e-ţi va f:i neşters !".

P cî.t de .generoasă în ·intenţiii, l]Je atit
-de nerealizată J:L<terar, producţia elramia
turgică pe iacea1stă temă, din anii 'inter
'beli,ci, poreşte azii, în raftul Jit,erntrurii
tca,b.r,a.le, w1.nnăi.rn.11l „pi•esel:or u,i<ta·te". Doar
piesa •lu� Petre Pan.cu, Ostaş. Piesă pa
triotică (în anul de mindrie naţională
1916) se via re,preze.n,ta '.1a Teatrul Naţio
nial rlin Bu,ouire,şrtli. şi J,a cel cl-in Ccaiiova,
in sta,gJ1U,nea IHJ+19-19i20. Oelelalite, tiipă.rite
1najorita'te'a '.în edi,turi modeste, •pe spezele
:au>torHo.r, runrter'C!sează a21i doar ca docu
ment suflete�c: C. Or1'em:li - Străjerii
11eamltlui, 1919 ; N. TintaJ"iu - Pentru
patrie, L91i8; L. Loc,us,tea:nu - Rănitul,
1920 ; D. Fi'lirnon - Ni vin vitejii, •1920 ;
îon Anghel - Suflete mari, ,19,29 ; E1iz,a
Cornea - lntreg.irea neamului C'tc.

Din păcate, ,piiesa •caire •puitea fi, în
,,pocă, ală,tu,ri de Dezertorul lllli Sorbl.lll,
o caipoeloperă a •Viteratu1·i.i noa,stre sce
ni.oe \iJnspinate eliin anii 11.1nifi,că1'ii a d'ămas
'!în cartoanele autorUl.'llri iPÎ?llă in ... ,1!)16-5,
cî•nd ll'Cviista Teatrul •o 1.1Lpă1·eşrt;e �n n+r. 13. 
Prezenta1tarruJ iei, prof. V. l)y]jîndra, numea 
Răspîntia cea mare de Vk-ttor Ian Popa 
„memorafbillă ·.p;iiesă a 1·ezli1s,te.nţei ipa,triotice 
fa.ţă die OCJUJpantul st1,ălilrl, (Clare) duce in
tensitatea emoţiOIIlaJă ,a lu,ptei 1p'înă la 
vi,b.raţia cJ.oonJir<iilbt· ele jdei". ln ST1la1giunea 
119714---1•975, +textuil ia pri•l>:!juilt ipe ,scena 
·Teailmulluti ·Mlic o memo,r,a,b:,ilă oreatie aoto-
1·ulrui G. •Ionescu-Gtion.

Este o rtriage:cliie ,a „oa1111enHor +pă.m1n
tul1Ui ". af1aiţi. mffi•eu, în 1+s'tode, l,a „răs
pintua cea .rna,re" a ,op:ţ,i,unii. 'De 'l:a !flezis
:tenţa pasiivă 1'a ac-ţ,1unea des0h�să, ero+ii
-cuno.sc Vla(lowrea 1partlriobis1:mu1JUi la,ct:iv, ex
pr,imind o V1ZJiune româneascâ ia vieţii :
njcj un r,ă7JJ;ioli nru ;ne-ia IJ)Utut ,rupe de
pămîn,trul i:n.ostn:ru. Oriba:re a . fu.st p.reţmJ
t·ezistenţe.i. Piesa a fosil: scdsă ii:n jurul
a:nii'lor !1192-21 „ concepU!tă lin 'i.lmedi•ata 'cl'P•ro
!Piere 1a e>,."'])erienţei 11'.Wbdil\.UJlliÎ." (V. Mîn
-dra). Aşaidlar, oa şi Mih-a!ii Sm,b'l.111, V. I.
Poipa -a ounosout diireot ma�·liQie even,Lrnente
di111 care şi-ia ex.tras subsba!!1,ţa 1,cri1ei·ii.

Peste a-n'.i, fl.l!n ipo'et, ,oomlbatant de iacea7s
:tă dartă ipe firontui ta!Thtihfftlleri�t, Nicol1ae
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Gh. Ionescu Gion şi Leopoldina 
Bălănuţă în „Răspîntia cea inare" 
de Victor Ion Popa, pe scena Tea
trului Mic 
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„Ecaterina Teodoroiu" de Nicolae Tăutu, pe scena Teatrului Armatei 
din Bucureşti 

'Tfmtu, c-uno<;<'incl direct im1pre.iurările în 
•care a mul'lit eroic logodnicul Eoa,terin·ei
·Teodo1·oiu, voJ·u:ntm,ul Gheorghe Pănoiu,
în luptele di•n toamna ,arnuC;ui J 944, 1,a
Oai,ba ele Mureş, se ·pasiq11'eaz,ă ele bio
grafia cercetaşei apoi sublocotenentul,u1i

-:Eca,terilna Teocloroiu, căzută in noa.pt€a
ele 22/23 aru.gust 1917 pe plaiuriie Pan
cj,u,Jui.

Fata -clin Gorj - ·singiur,a ,com,batan,tă
erou ele pe foonturl'le eruro,pene anti,ger
rnane dii'llibl'e ,1,91•4-.11918 - 'Wt fa eroi.na
pieseli Ecaterina Teodoroiu, !)J'i·esă ,repre
zentată Ila Tea,tr,utl Aamiia,tei dii,n Bucureşti,
fo sbagiunea 111957-'-1195!8. ·Despre s<t1bsta:nţa
cl1ramaturg,ioeă •a textului, regiimr;ul Crin
Teodorescu sori� in rcv. Teatrul n�·. 3,
J958: .,Va�oeifudncl ,i,ma1gi,nea ou nimb de
simbol ,a Eloa1terim0ii Teoclo:roh1 tpe lin.ia
1J:>at.niotlis.rnu1l1u1i 1p01puiLa,r - a1păs1nd chim·
pe rădă,oin1a 1po,i)ll!]Jare a el"o'ismului .c;u ito,t
carad:oe1.1ul Uu'i spontan - N, ,ră<tm;u şi-a
asi,g,urat 'lll1 punot de ·porn'ir·e terne:in.i1c
,penti,u -riid�<car<ea schelăriei celor trei a!Ote
ale sale", (Un an m-a:i t'irz!i,u, autoPul va 
ofeni :tealtrul1ui iele 1am1a-torj o versi·unc in

·:tr-un act ia pieisei, Eroina de . pe Jii),

Dramatur·gia cunternporană ră1rnâ.ne mult 
datoare antlor c'i,nd �·01nânii, ne�·idtiJCind 
saibia cuceditoarc 'impotri� iaJJtor s-emin�ii, 
statorniceau, pr.in j<ert:Da 1sî:n,gelu1 [or, ho
tair,ele fa1,eşti 1all:e ,patriei erterne. in faţa 
dărUJi,ţi•Lo.r noş,tri oa mein:i ele iteatr<u, la 
a:pte decenii iîtmplin,i;t<e de cînd o d.ipă 

n->aim i<noetart.să .giÎ!ndiim l,a 1e:roii Mără�eş
tilor, Mfu·ăiştii1or, Oituimlui, CaşinuJui, Ci-
1·e.ş,oa,irei, stă, ,ca sursăi ionsp'in:,atoare, anonu
merntala ,colecti-e el documeill'te <interne 
i externe ipc ' ca,r" Diirectiia Genet·a'lă a 

Arhîvelor Stalt,ubui o bi1păreşte sub ing1,i
.iirea eminenţiiJ.ior -i�tm,ini Ion Ardeleanu, 
Vas,i:le, Arir'niia, Mircea Muşat : 1918 la 
români. Desăvîrsirca uniHitii national-sta
tale a poporului român. R�cuno�şterea ei 
internaţională. AIV'em,. '))!ină aZJi, şase to
muri. Aş,'! IOUJm e ccmcepută, colecţia pooJte 
lua .prnpor•ţi,iiJe �n3lrel,ui rteza,m· cloc1Umen,tar 
Hm,muzaki. Ncsl'elite stnt foruclurile aQ·h1i
v11st'i1ce ,gwăincl de' pre intregiirea Româ
niei. Sîntem co-qvi<nşi că ne tăvilliită este 
şi fo,rţa · 01,eatoa,re, ,patrlio.ti'că ,a clram•a•tili!·
gUor B·omâni, ;red,eş'1:epb1nd '.is•to["i� poporu
J,ui Io�·. 

Ionuţ NICULESCU 
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Revista prezintă 

TEATRUL. 

DIN 

Echipa s.ecflei de proză : 

MIOARA OLTEANU - profesoară ; ONIŢA DRAGOMIIR - contabil ; ADRI
ANA VRAPOIU - profesoară ; ELENA BUSUIOC - operatoare maşini de 
calcul ; IULIA CHIRU - desenatoare tehnică ; LUCICA VOINOIU - re
gistrator medical; ELENA MffiAI - secretară-dactilografă; AURELL\, 
MIHAI - subinginer ; AUGUSTIN BALAN - strungar ; COST,IiCA VARTO
LOMEI - maistru; COSTICA SUBŢIRELU - subinginer; RAiDU LIVIU -
proiectant ; VIOREL PIETRAREANU - instructor Ia Casa municipală de 
cultură ; ION VLAD - rnuncifor; NIŢA OIOCHINA - inginer; ALEXAN
DRU VR,APCIU - instructor la ·Casa municipală de cultură ; TITU RACHI
ERU - muncitor ; COCA P ADJiCI - textilistă ; ION ROMANESCU -
pensionar ; ULillANA DRAGUL'IN - elevă ; ALEXANDRU CUCU - mun
citor; CRISUNA GODEANU - tricoteză; NJiCU NEGOIŢA - rnundtor; 

'PETRICA TATU - muncitor; SANDA CRĂCIUN - confectioncră; VIO-
RICA BLOJ - confectioneră; NEAGU VICTORIA - �onfectioneră; 
ELENA BOGDAN - muncitoare; VICENŢIU SCORNICI - judecător; 
LIGIA TUDOR - biblfotecară ; VIORICA BUSUIOC STA,N - operatoare 
maşini de calcul; EMIL -BAOIU - profesor; TAll.ANA DUMITR,ASCU -
operatoare maşini de calcul ; NELA MOISE - tehniciană ; VERONICA 
RUSU - contab!Jă. 

Cu 

NICOLAE RĂICAN 

directorul 
Casei de Cultură 

şi al Teatrului Popular 

- Iubiţi teatr1.tz, tovarăşe Nico
lae Răican? 

rare· se: urcă pe scenă, trebuie să se· 
facă simţită printr-o mulţime de gesturi. 
de acţiuni, de iniţiative, de solutii care 
răttn!în ,în culi!se'le spectacolului.· ,Bi:ne
înţieles că fără sprijinul permanen:t 
şi generoş al farurilor munioiµ"8le 
şi judeţene de partid şi de stat, acest 
teatru 

.
popular, a cărui existenţă este 

'll'l1/llll., dJtntre f1,u1moaseJ.e visuri deve111ii te 
realitate, nu şi-ar putea desfăşura ac:ti--
v��-

Cu o dragoste· infinit mai mare de
cit o arată rezultatele muncii noastre 
despre care, chiar modeşti fiind, putem 
spune că :::înt mai mult ded.t convin
gătoare. 

- lntr-adevăr, e lesne de con
statat că teatrul beneficiază de o· 
minunată sală de spectacole. 

Pot spune că aceasta este doar par
tea vizibilă a sprijinului acordat. Cele
lalte:, multe înlesniri şi avantaje de care·
ne bucurăm se fac din plin simţite în 
tooJte ooa7Jiiile, la fiiecare monbalre şi m.

turneele prin ţară şi peste hotare. De· 

Numai că dragostea pentru această 
artă, în cazul celui ce conduce un tea
tru popular şi spre deosebire de actorul 
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\ 

POPULAR 

.BUZĂU 

I 

I 

1968-1987 

19 stagiuni 

57 de premiere 

secţiile 

(inclusiv 

şi de estradă 

păpuşi) 

Repetiţie Ia masă ... 

a,ici •dec unge şi în�1llta •inctiaitoniQ•e nro.1'l!U[1 
·şi politică, pe care ne străduim să ne-o
îndeplinim cit ma.i bine cu putinţă. · La
condiţii optime. trebuie să răspundem cu
rezultate optime. Ceea cc înseamnă mai 
întîi ele toate o bună organizal'e a a::Li
Yitătii noastre. 

De altfel, calitatea de director al unei 
.astfel de instituţii se vădeşte în primul 
Tind prin stima faţă de actori, care sint 
,oameni ai muncii de cele mai dHerite
profesii, iar stima faţă de trupă se f!X
])l'imă pl'i:n asi.gum:rea acelor •corudiţii
;graţie cărora pasiunea lor, dăruirea lor
se 1tnmsf01,mă în i11tenp1·etarr·e pe s.cenă,
:în spectacol realizat.

- Aşadar, ca în orice instituţie
artistică, sarcina dumneavoastră 
este aceea de a crea un climat. 

Faptul că spuneţi aceasta mă bucu
:ră ; afirm fosă că datoria mea este de 

a crea condiţiile pentru apariţia acelui 
climat propice naşterii spectacolelor. 

Aţi aflat că în teatrul nostru nu exis
tă maşinişti, re::uziteri, că, dacă e nevoie 
şi dacă rolul li se potriveşte, cei ce în 
spectacolul trecut asigurau partea teh
nică, în spectacolul următor pot urca 
pe scenă ! Acest miracol se datorează 
entuziasmului trupei şi bucuriej sincere 
de a face teatru. Dar pentru aceasta e 
necesar ca întreaga trupă să simtă că 
realizează un act artistic, că îşi reali
zează visele, rcloriinţele. Or, sen:tjmentul ct't 
,eşti iin,te1,pret şi tcă :flaoi teatru i1 dă, in 
prJmul rînc\, cot!.<l!bo:r:arrea ou ai,tLş.tii pro
fesionişti, de la care :poţi învă,ţ,a tot ceea 
ce este neceS'ar .pent'r,u a duce pină 
la capăt jntenţi:a de a face w1 
spectacol. Şi pentru teatrul nostru popu
lar am asigurat pînă acum colaborarea 
unui număr de prestigioşi slujitori ai 
scenei române9ti. Şi cred că acest fapt 
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e!'.te una din remarcabilele noastre per
formanţe în ceea ce priveşte climatul. 

- Teatrul este unul din impor
tanţii factori de educaţie politicii 
şi culturală într-un oraş, într-un 
judeţ. Cum îşi exercită Teatrul 
popular această principală funcţie 
a sa? 

In primul rînd prin existenţa sa. 
Secţia de păpuşi asigură tineretului 1pre
şcolar şi şcolar stagiuni teatrale atrac
tive şi educa/bive, iteart;r,ul de păpuşi 
fiind şi un mijloc de a pregăJi viitorii 
noştri spectatori. Am început să vă 
răspund la întrebare amintind mai în
tîi de teatrul de păpuşi fiindcă pentru 
noi este un obiectiv să a,tragem spre cul
tură tinerele genemţiti. 

Teatrul nostru are, pe lî□gă secţia de 
dramă, şi o secţie de estradă, şi un grup 
de recitatori. Sectia de estradă are trupă 

• de balet, orchestră de muzică uşoară,
solişti vocali şi tr,upă ele actori de 
estradă. 

Cîţi membri are . teatrul popu
lar? 

In cele trei sectii ale sale : d!l:amă, 
estradă, păipw1i. p1us ·grupul de redtatori, 
sînit ;peste o sută de memocli·. Şi rt:oa.te ,sec
tiil e se bucură ide col.abOI"are'a oamenilor 
de teatru profeslionişti, tocmai pen,tm ca 
spectacolele să !răspuntlă ;p:retenţiHor, a,spi
raţN'lor şi gustului publicului nostru ; nu
mai astfel, asig1urînrl ,un dt mai înalt ni
vel airti1!>tic, avem certiitudlinea că ideile 
societăţii noastre sînt pr-Oi_Paga.te cu suc
ces în masa pubHcululi. ].arg. 

'fulpa de dramă a waitru1ui se anga
jează întotdeauna în rnalizarea l][lO!r mon
tări •cu ,piese de iteatru -ca•re ex.primă as
ipiraţii.le, intrebăni!le, prol:1lemele, univer
sul spiu.<itual ratJît de lbogtat, de com,pl�x 
ial Cb!11teiml)J'Qrlan.ill�r n oş,tri. 

In acest scop, teatr,ul . nostru or
g,aruizează, foceip'î:na di1n aruul 19711, Zi
lele dramaturgiei româneşti, cu partici
parea celor mai prestigioase teatre popu
lare din ţară. 

Despre succesele teatrului nostru am 
un· singur argument, sper, convingător : 
număriul de. speabatori, în cei aproape 
douăzeci de ani de activiita,te a teatru
lui - cel puţin opt sute de mii. 

O cifră impresionantă.'

- Nu neg. Iar această rpel'fo.rmanţă am
putut-o realiza Şi vom reuşi să o îm

bunătăţim numai printr-o stagiu�r per
manentă. 
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Micro'slt:;agLunlii realizate J>c scenele 
localităţilor din judeţ : Năieni, Pie
troasa, Pătirlagele, Măgura, Pis.cov, 
l3erca, Padina, Pogoanele, Lunccni, 
Gherăşeni. 
Tumee ·in ta'l'ă pe Valea Prahovei 
şi Valea Oltului. 

· Participăi:i la festivalurile şi
concursurile organizate de teatrele 
popµJare din Mediaş, Rîmnicu Vil
cea, Lugoj, Caracal, Slănic Prahova, 
Miercurea Ciuc, Tîrgu Lăpuş, Călă
raşi, Cîmpina. 
Tu,rnee ,peste hotare 
1971 - la Festivalul organizat de 
Asociatia ,Internatională a Teatrelor 
de Ai�atori (A.I.T.I\..), Berlinul de 
Vest. 

' 

� prezentat: Fa!l'sra lui Ba,thelriJn, 
uutor francez anonim, Peştera din. 
Siallamran:oa de Miguel Cervantes şi 
Duiu:l ilui Pepclea de Victor Ion 
Popa, regia Cristian Munteanu. ti 
1981 - în cadrul unui schin,b cul
tural cu o formatie de teatru din 
Oudenaarde (Belgia), a prezentat 
Snaave cu măşti de Ion Lucian şi 
Virgil Puicea, în regia lui Ion Lu
cian. 
1985 - desemnat să reprezinte Ro
mânia la Festivalul de teatru al 
ţărilor balcanice, de la Corint (Gre
cia) - a prezentat Snoarvc cu măşti. 

1, 

I• 

r, 

- Deci, din cele 12 luni ale a
nului, daţi spectacole timp de 12 
luni! 

Da. în mun icipiu şi în judeţ. Ş,i 
publicul nostru ne caută, şi vine cu. 
bucurie ori de cite o.ri ,afişele noastre s.ÎJlt 
puse pe panourile sălilor in care Jucăm. 

- Cu toată modestia dumneavoas
tră, trebuie să-mi spuneţi cîteva
cuvinte şi despre spectacolele date
peste hotare.

- Ropote 'Prelrungite de aplauze, ·acla
maţiiile ,SJpect/a.torHor ... aşa se inchrcira fie
•ca,re repre.ze1nitaţie ... 

REGIZORI SI ACTORI 
PROFESIONIŞTI, 
COLABORAT-ORI 
Al TE·ATRULUI 

Cristian ,Munteanu, Dina Cocea 
(artistă emerită), Nae Cosmescu, 
Constantin Dinischiotu, Ion Lucian o 
(artist emerit), Constantin Codrescu, 
Cornel Vulpe, Bary Eliad, Gelu 
Colceag, Corneliu Dalu, :E;ugen Pe
trescu, Alexe Marcovici, Nicolae ' i 
Drăghia. 
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PALMARES 

Din 1969 pînă în prezent Teatrul Popu
lar din Buzău a fost răsplătit cu nu
meroase diplome şi premii, atît Ia 
concursurile interjudeţene cit şi la cele 
naţionale la care a participat. Iată 
citeva dintre cele mai importante : 

1969 - Premiul Ul, medal,ie de bronz 
si titlul de laureat Ia cel de-al V-lea 
Festival bienal de teatru „I. L. Cara
giale", pentru SiJmple ooilncidenţe de 
Paul Everac (regia şi scenografia 
Cristian ,Munteanu). 

11971 - PremiuJ I, medalie de aur şi 
titlul de laureat la cel de-al Vl-lea 
Festival bienal de teatru „I. L. Cara
giale", pentru Ewidao:-,ea de Leonida 
Teodorescu (regia şi scenografia -
Cristian Munteanu). 

L9î3 - Premiul I, medalie de aur şi 
titlul de laureat la cel de-al VII-lea 
Festival bienal de teatru „I. L. Cara
giale", pentru Accidenillul de Cristian 
Munteanu (în regia şi scenografia au
torului). 

•Wî9 - Premiul I, medalie de aur şi
titlul de laureat la cea de-a Il-a edi
tie a Festivalului national „Cintarea
României", pentru lnte.viru de Ecate
rina Oproiu (regia şi scenografia, Dina
Cocea).

198.1 - Premiul I, medalie de aur şi 
titlul de laureat la cea de-a II[-a edi
tie a Festivalului national „Cîntarea 
României", pentru Anchetă asupre 
unuli itînăr cao:-e n,u a făcut 11hmic de 
Adrian Dohotaru (regia şi scenografia, 
Dina Cocea). 

1983 - Premiul II, medalie de argint 
.i titlul de laureat la cea de-a IV-a 
editie a Festivalului national „Cînta
rea· României", pentru · Inocentu,1 de 
.Cristian Munteanu (regia şi sceno
grafia, Adrian Georgescu). 

11985 - Premiul I, medalie dn aur şi 
titlul de laureat la cea de-a V-a edi
tie a Festivalului national „Cinbrea 
României", pentru ZcÎdi,a fericirrii de 
Dina Carea (în regia şi sceno!1:rafia au
toarei). 

Cu 

MI HA! ADAMESCU 

instructor la Teatrul· Popular 

- Ce este o trupă de teatru
popular? 

Un mănunchi de tăinuite pasiuni 
pentru teatru. Mulţi dintre noi au do:it 
să fie actori, dar n-au .îndrăznit, ne dm 
umiditate, clin prudenţă, ori din prea. 
fierbinte admiraţie faţă de un actor sau 
altul; alţii şi-au des:;operit '.11ai tîrziu 
uucuria de a urca pe scenă. smt printre 
noi şi cîţiva care mai degrabă intîmplă
tor au ajuns să spună o replică-două, 
dar şi aceştia s-au ,,molipsit" repede _de 
patima pentru această artă. Pentru că 
talentul acestor actori a rămas în stare 
nativă, aş spune că o trupă de acest fel 
este, de fapt, un grup de personaje care 
nu şi-au întîlnit încă acele repli_ci, acea 
partitură c2re să-i pună în lumină, să-i 
facă strălucitori ca apariţie pe scenă. 

- Deci în această trupă se află
încii nedescoperite distribuţii ideale. 

Nu ştiu dacă distribuţiile ar fi 
ideale, însă dorinţa noastră de a juca 
teatru este combustibilul spiritual care 
face mereu posibilă, aproape în mod mi
raculos, încă o montar.e, încă un sps-c
lacol. 

- Ce caracterizează trupa aces
tui teatru popular ? 

Modeshia, oare -practzi,c, se traduce 
prin colegialitate, spirit de echipă, do
rinţa de a învăţa cît mai mult, cît mai 
multe di.1 secretele profesiei de act0r, 
responsabilitatea - căci noi sîntern cei 
ce ne căutăm piesele pentru repertoriu, 
noi .facem propuneri, noi ne punem pe 
muncă, fi.ind pe deplin conştienţi de 
c::oul, de importanţa, de funcţia cuvintu
lui rostit pe scenă. Şi tot noi, dupti in
delun_gi şi furtunoase discuţii, atunci 
c-înd nu lucrăm cu un om de teatru, cu 
un profesionist, stabilim şi d istribu1ia 

Care este momentul cel 1_11-ai 
greu din viaţa trupei ? 

Momente dificile sint tot timpu ; 
cînd un rol nu iese cum trebuie. c:ind o 

·scenă din .specbacol nu so leagă ori cînd
realizarea intenţiilor noastre este îngre
unată de lipsa unor mijloace nrtist;ce
ade:;vate. Peste toate acestea trecem, nu
fără dificultăţi ; dar trecem ...

25 

www.ziuaconstanta.ro



Momentul cel mai greu este acela în 
care ne despărţim de regizorul, de omul 
de teatru cu care am lucrat spectacolul; 
faptul se repetă şi atunci cind ireb.1,1ie 
să ne despărţim de un spectacol, clupă 
ce acesta şi-a încheiat existenţa. Dar 
asemenea momente dificile, care, senti
mental vorbind, se repetă în cele două 
ocazii amintite. fac parte din zestrea 
amintirilor noastre ... 

- Dar cel mal frumo.f moment
care este? 

Normal ar fi să spun : cel în care 
ni se conferă premiile ; n-am să neg 
bucuria resimţită atunci, dar minunată 
pentru noi este clipa cinci prin culise 
circulă vestea că sala este {?lină ! Aplau
zele, care nu pot fi clecît sincere, deci 
meritate, constituie adevărata răsplată a 
muncii noastre dezinteresate. 

- Ce înseamnă să Hi instruclor
artistic în acest teatru popular? 

Inseamnă multe activi tă ţi organi
zaitorice. Ce-a mai complexă ·a,tribuţie este 
aceea de regizor ; instructorul este întot
deauna regizor de culise, regizor tehnic 
şi asistent de regie, adică, persoana care, 
în perioadele cînd regizorul profesionist 
nu e prezent la repetiţii, trebuie să facă 
repetiţiile cu trupa, respectînd toate in-
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dicaţiile, refăcînd toate t1,aiectoriile,. 
toate nuanţel·e, intenţiile, .î.ncercînd să, 
nu se pi•ar-dă nimic clin ceea cc a fost 
cîştigat, să nu se altereze ori să se dis
torsioneze mesajul spectacolului şi, dacă 
e cu putinţă, să şi „împingă" toată tru
pa către următoarea treaptă, către ur
mătorul stadiu al repetiţiilor. Cea rn.ai 
cicli cată îndatorire este aceea de a rnen-
ţine coeziunea Şi moralul ridicat al tru
pei. Dar în teatrul nostru starea de spi
rit e bună. 

Trebuie să menţionez şi o altă parti
cularitate a activităţii de instructor ar
tistic ; tot acestuia îi revine sarcina să· 
fie însufleţitorul trupei prin felul său de 
a fi, de a vorbi, de a privi· pe cei ce se 
apropie cu timiditate de teatru. Instruc
torul este acela care caută, care desco
peră şi mai apoi îi pregăteşte psihic şi 
spiritual pe viitorii actori; o muncă di
fi:::ilă, căci, pe de o parte, trupa are me
reu nevoie de suflu proaspăt, de noi ac
tori, iar pe ele altă parte nu e deloc· 
uşor să înfrîngi timid.itatea �i să stîr
nesti îndrăzneala celui ce ar vreo, celui· 
ce· poate juca, dar nu cutează. 

- In ce ocazii îi întîlneşli pe·
vi.ilarii membri a.i trupei ? După cc
criterii îi selecţionezi ?

De cîţiva ani buni, în municipiu ,:;i 
judeţ s-a ins-tiltui-t oib:iceiul ele a se organi-. 
za săptămînal - da, săptămînal ! - con
cursuri desfăşurate sub egida Comitetu:... 
lui judeţean U.T.C. şi ,a Consulirului jude
ţean al sindicatelor, în care sînt angre
nate toate genurile de formaţii artistice· 
din şcoli, licee, întreprinderi şi institu
ţii. 

Iniţiativa aceasta menţine o permanen
tă competiţie a potenţialelor valori artis
tice - concursurile se numesc chiar aşa : 
„Cel mai bun, continuă" şi .,Dialogul 
hărniciei" - iar. noi îi alegem pe cef 
mai buni dintre cei buni. A!',a ,e ex
plică de ce Buzăul arc cele mai multe
premii în ediţia a V-a a Festivalului 

aţional „Cîntarea României" ! Pentru noi 
acest Fes-t/i.v;al naţional este ce1 mai minu-· 
nat cadru ,pentru emiula,ţia 1airti.sti'că. 

Deci viitorii noştri actori sînt intîlniţi 
în t.imp ce evoluează pc o scer.ă - a
ceasta este situaţia cca mai fr cventă ; 
se întîmplă însă Şi ca tinerii să Yină
din proprie iniţiativă. 

Cei depistaţi în spectacole sînt selec
taţi după rigorile ferme ale concursu
rilor amintite, cei ce vin direct la tea
tru trec şi ei prin furcile caudine ale· 
acelora�: preten W. 

Şi nu ne lipsesc doritorii ... 

Viorica Busuioc-Stan şi Alcxandl'U. 
Vrapciu în „Interviu" de Ecaterina. 
Oproiu 
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Mioara Olteanu 
şi 

Mih.ai Adamescu 
în 

..,, noave cu măşti" 
de 

Ion Lucian 

Cu ALEXANDRU VRAPCIU : 

- De dţi �ni jucaţ'i în acest 

teatru > 

De patruzeci ele ani. ln Hl-¾6 a luat 
fiinţă Ateneul popular „Ilie Pintilie" ; 
aveam 19 ani. Am fost invital împreună 
cu Valeria Gagialov, Paul Ioachim şi 
Co ·tel Melcea să jucăm în anumite pie
se ... şi aşa am început... Am jucat şi în 
Cumpăna de Lucia Demetrius... ln 1956 
am preluat conducerea trupei de teatru 
care, în 1968-69, a devenit Teatru popu
lar ... 

Din rpe1r· oada drrncl •am cond1us şi regizat 
·tnu,pa s-a,u rtidii•cat dţiVia 1acto[�i : AUcxan
-rlru Piancl'e([•e de 1,a M,ui1Ji,di,pa[ul d�\11 Pro
ieşti, N1tna Zăi•nescu 1cl'e la Teat11wl clin
Braşov, Do-riln•a Mani1nesoo ide !,a Teatrul
.,,Mih1a,i Bmin,escu" clin Boto�•ami ...

- Cîţi dintre colegii clin prima

trupă mai joacă azi la Teatrul 

popular clin Buzău ? 

Doar Oniţa Dragomir ... 

Aveţi amintiri plăcute despre 

acei ani? 

Toate I amintirile de acest .fel �int 
plăcute. Dar mai interesant pentru tine-
rele generaţii cred că este un fapt care 
a rămas într-adevăr, de domeniul amin
tirii : turn.eel<e clin '4î-'50. Mergeam dilll 
comună în comună, iar decorurile erau 
cărate în care tras\! de boi, fiecare prţ
mar se angaja să le transporte pină în 
următorul sat ; la întoarcere drumul se 
făcea tot aşa, dintr-un sediu de primă
rie într-altul... Nu exista comună unde 
să nu se întîmple ca geamurile să fie 
făcute ţăndări, căci oamenii veneau pu-
hoi să ne vadă ... şi urcau şi pe pervazu-
ri.le fereskelor ... Veneau oamenii la tca-
tt,u ele prin sate, cu steagurile flutu:rînd .. . 
Era un spectacol copleşitor ... de neuitat .. . 

- In cite piese aţi jucal ?

Singura pie ă în care nu am jucat 
a fost ultima premieră, Reuina balului. 

Dar acum sînt distribuit în Necunoscu

l1.il, piesa lui Ion Băieşu, in rol ul pri
marului Gheorghe. Imi place sii joc tea
tru şi voi juca atîta vreme cit voi fi 
de folos trupei... E sensul vieţii mele ... 
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Se naşte un nou spectacol. .. 

Cu VIOREL PIETRĂREANU 

- Eşli, de zece ani
actor al acestui teatru.

Mai bine zis, de 15 spectacole im
portante. Impomante p'en1rnu că toate 
mi-au prilejuit intîlniri cu prestigioşi oa
meni de teatru. E o bucurie pentru mine
să le rostesc numele : Di-na Cocea, Ion
Luctarn, Oristian Munteanu, Cornel Vulpe,
Gelu Colceag ...

- Cum se resimte în jocul unui
actor amwtor o ost.fel ele î11tîlnire 7

Ţintim, de cele mai multe ori, pro
fesionalitatea, sub bagheta lor. Pur şi 
91mplu ne naştem ca personaje. Căpătăm 
o altă optică, un alt fel de a fi. de a
ne mişca. Lucrînd, intrăm într-o lransă
specială... E un efort adesea epuizant...
a doua zi reluăm acelaşi efort de înăl
ţare... e chinuitor, dar şi minunat. De
cite ori ceva nu ne iese cum trebuie,
cum dorim, simţim că ne pierdem iden
titatea, căci identitatea noastră e aceea
aflată· pc scenă ...

- Cum te-ai simţi dacă ai Juca
alături de actori profesionişli ? 

Chiar mi s-a şi întimplat o aseme
nC'a fericire... la Mamaia, am prezentat 
„Melodii Litoral '84", şi m-am intilnit 
pe scenă, fi şi pentru cîteva momente, 
cu Dem Rădulescu, AL Arşinel, Jean 
Constantin, Ste1a Popescu ... şi pot măr
turi i că teatrul e o lumină spirituală 
care m-a fascinat definitiv ... 
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MIOARA OLTEANU 

Munca aotoru!l,Uli amator inseamnă ,pa
siune pbs sacrificiu. Sacrificiile se com
pensează prin satisfacţiile ce le avem 
cinel lucrăm sub bagheta unui artist. 
profesionist... Celălalt aspect, care e îm
bucurător şi stenic, e 1· laţia cu publi
cul. Joc şi, cinel sînt pe scenă, mă simt. 
om al cetăţii, emblemă, exponent. purtă
tor de cuvînt. Şi aceastu senzaţie de îm
plinire înseamnă enorm pentru mine, 
pentru noi ... Cu atît mai mult dnd ju
căm peste hotare. Atunci fie::are din noi 
simte responsabilitatea faptului sau de 
artă, atunci înţelege cc înseamnă să fii 
mesager, mesagel' al poporului iiîu, al 
spiritualităţii căreia îi aparţii. 

Actorul amator din localităţil<' unde 
nu se află instituţii teatrale profesioniste 
are o condiţie specială : sîntem implicaţi 
complet, total în actul spiritual al ora
şului, al judeţului, nu numai în spl•cta• 
colele de teatru în care juC'ăm, ci în 
toate manifestările pentru televiziune, 
radio, •specta:ole omagiale şi anive sare. 

Cîştigul spi-rituai' al meu, al J'iecă,ruia 
din noi, este acela că, fiind actori ama
tori, sîntem receptori avizaţi, competenţi: 
ai culturii. 

Actorul amator, ca s,pcctator d0. teatru, 
este extrem de pretenţios şi nu se îm
pacă deloc cu blazarea. 

�oi �ăutăm cu fervoare acea clipă de 
stralu::rre, pe care, uneori, o şi găsim, 
trăim pentru a provoca acea clipii c;ie 
izbîndă artistică ... 
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Interpreţii piesei „Şoimii'' de Petru Vintilă, regia Cristian Munteanu,
stagiunea 1976-1977 

ADRIANA 

ŢîNŢ ĂREANU-VRAPCIU 

Pentru mine teatrul este .m.on vio
lon d'Ing-res". 

Cel mai mult pe lume îmi place să 
fiu profesoară, ceea ce şi sînt. Dar cel 
mai mult pe lume mi-ar fi plăcut să fiu 
actriţă. Nu e vorba de obişnuita şi ele
sigur irepresibila atracţie exercitată de 
teatru asupra mu:tor oameni, ci de con
�tiinţa faptului că, acolo şi atîba vreme 
cit sînt pe scindura scenei, redevin ceea 
ce parcă am fost cîndva:.. E greu ele 
explicat. Nici nu cred că e nevoie. După 
efortul zilnic, după inerenta oboseală la 
fir$itul orelor de şcoală, cînd vin la 

teatru pentru a juca, mă inundă din in
terior o senzaţie de odihnă: d� limpezi
me, redevin energică. Important pentru 
mine, pentru fiecare dintre noi est că. 
în ciuda evidenţei, nu ne simţim ama
tori. Dăruirea este aceeaşi, ba mai mult, 
aş îndrăzni să afirm că, în cazul nostru, 
dorinţa de a face teatru, de a interpreta 
- iată, mă feresc să s,pw1 a juca, ace t
cuvînt are într-însul şi o nuanţă deri-
zorie - da, ei da, dorinţa de a inter
preta suplineşt nevoia oricăror c1lte sa
tisfa::ţii.

CONSTANTIN VARTOLOMEI 

- Cum te simţi pe scenă ?

Excelent... Es,te implinirea pasiunii 
mele pentru teatru ... Interesant e debu
tul meu... am fost selectat la unul din 
concursurile trimestriale ale teatrului. A 
doua zi, instructorul l:VIihai Aclamescu a 
venit la mine la fabrică şi mi-a spus: 
,,De miine vii şi joci alătur; de noi...". 
Am fost impresionat şi emoţionat. Un 
an de zile I am fost sufleur. Se repeta 
Concurs de frumuseţe, sub regia acto
rului Cornel Vulpe ... ştiam tot textul pe 
de rost, aşa că, de cite ori lipsea cine
va, eu îl înlocuiam. 

- Il înlocuial cu succes ? 

- Da, cred că da. De at'Unci am jucat
In toate s;pectacolele care s-au pus la 
noi... 

- Ce ecouri are activitatea ce

o desfăşori în acest teatru ?

- La mine, la fabrică, sînt responsabil
cultural. La rîndul meu, montez spec
tacole şi-i învăţ tot ceea ce învăţ eu aici 
la teatru... Şi ceea ce izbutesc si:i reali
zez se bucură de succes. E un fel de 
a tra'1smite mai departe dragostea de 
teatru, de artă, de cultură. 

29 

www.ziuaconstanta.ro



AUGUSTIN BĂLAN 

Teatrul este unul dintre cele mai utile 

�i frumoase mijloace prin care indivi
dul se poate vedea pe sine in ipostaze 

cu tîlc. 

Pentru 1lllin -teatrul este de două fe

luri: 
cel pe care un ins il Ycde, in virtu

i.ea celei mai benigne ocupaţii. aceea 

ele spectator ; 

cel pe care un ins îl vede pentru că 
doreşte. la rindul său, să fie actor. Sint 
două înfăţişări ale aceiuiaşi chip, ale 

aceluiaşi obie::t artistic. Două înlăţişări 
e trem de el iferite. Doar cine vrea să fie 
ae or amator le distinge. Pom inel de la 
aceast:l. subtilitate proprie celei mai tăi
nuite pasiuni poate fi înţeles ce este un 
actor amator. 

LUCICA VOINOIL.i : 

lntîlnirea mea cu acest teatru a fost 
întîmplătoare. Am în::ercat cînclva să 

devin actriţă. N-am izbuti,t. Cînd mi s�a 
. pus că voi interpreta un rol intr-o piesă 

am fost mirată. Acum vreau să-mi ter
min facultatea. Voi mai juca teatru. E 
o formă de a te i nsbrui. de a-ţi găsi uti

li:t.atea prezenţei. Dar, ;cles'iguT, nu-mi fac

n,ici un fel ele 'iluzie : sînt .5i rămîn aotor
arr:3•tor.
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Onita Dragomir, 
Mio�ra Olteanu 
şi 
Viorica 
Busuioc-Stan 
ÎII 

„Io, Mircea 
Voievod" 
de 
Dan Tărchilă 

CONSTANTIN SUBŢIRELU : 

Cine joacă teatru într-o trupi de a
matori are şansa de a se descoperi pe 
sine, de •a-şi aJil0 propria înfftţişare lăun
trică şi chiar de a trăi mai adevărat 
emoţiile, sentimentele, gindurile; acto
rul aduce viuţa pc scenă, actorul amatot· 
transferă multe din in ţelesurile dobindi
te la cr·epetiţii în vi 1c1ţa sa <le toate zilele. 
Poate că ar trebui ca fiecare om să intre 

µe o s:::enă măcar o dată în viaţă ; în 

urma unel astfel de expericnţL' ar fi în

cunoşWnţait mult mai bine de valoarea 
fiecă rui gest, fiecărui ton, fiecărui cuvînt 

rostit. .. 

AURELIAN MIHAI : 

Joc teatru lntr-o echipă de amatori 

pur şi simplu pentru că îmi p'.ace s5. 
,ioc. Ctnd ceva îţi place înseamnă .că te 

identifici. ori că te regăseşti in acel lu
cru. Joc teatru pentru că astfel descopăr 
cum aş fi putut fi clacă nu erarn aşa 

cum sînt. E o minune ·ii poţi trăi în 

timpi diferiţi şi să fii oameni diferiţi . 

· A fi un alt om jucînd un personaj

înseamn.ă a gindi altfel, a crede altceva,
ca şi cum aş fi altă fiinţă în acela5i

timp. E o experienţă unică pe care o
voi continua clin cc în cc mai intens.

Mă pasionează... cla. teatrul mJ pasio
nează.
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„Rine ati venit în 
"8elgia·• 

OINA COCEA : ,,O muncă pasionantă ... " 

Urmăresc de mai multi cmi activitatea Teatrului popular din Buzău. 
Este o prezenţă vie, dinam.ică, în viaţa cultural-artistică a oraşului şi a
judeţului, fapt care se datorează unui colect'iv de artişti amwtori talentaţi 
şi unei conduceri într·eprinziitoare. Nenumăratele premii obţinute au con
firmat an de an valoarnc1 C1cestei trupe de teatru, buna orientare a reperto
riului ei, creşterea, vecină cu profesionC1litatea, a fiecărui membru ar

colectivului. 
Am avut bucuria să colaborez în mai multe rindurl cu Teatrul popu

lar din Buzău. A. fost ele fiecare clati1 o muncă pasionantă şi cr·ed eu, efici
f'nlă. Interviu de EcaleT'ina Oproiv. şi Anchetă asupra unui tînă1· oa,re nu 
a făcut nimic de Adrian Dohotaru au fost piese care au oferit actorilor 
roluri varicite şi care mi-au înlesnit cunoaşterea posibilităţilor interpreta
tive ale echipei. Iar Zodia f(ll·iciI·ii mi-a prilejuit, ca auto-r şi regizor, lmruria 
unor deosebite împliniri artistice confirmate de succesul spectacolului şi ele 
premiul obţinut în 1985, la Festivalul naţional HCîntarea României". 

Beneficiind astăzi ele condiţ'ii remarcabile - sală şi scenă proprie 
recent reamenajate, cu pricepere şi gust -- Teatrnl popular din Buzău se 
poate situa în r·îndul celor mai fn.mnoase lăcaşuri de artă şi ctiltură clin. 
ţară. Iar colectivele sC1le beneficiază din toC1te punctele de vedere de posi
bil.ităti nelimitate ele clezvoltare si afirnw.re. 

· Un J'tipt înibuctirător, ce· face cinste artiştilo1· C1mC1tori ai Teatrului
popu/Cir din Buzău (şi pe care-l con�tC1t cu prilejul fiecărei rnintîlniri) este 
că matiirizarea acestor arti.�ti nu a ştirbit cu 11i1nic entuziasmul lor tineresc, 
pofta lor cle joc, clăruirea la,· totcilă pentru actul artistic. Tar tinerii care 
an ele Cin întregesc colectivul se asimilează rapid şi învaţă ele la „cei nw1·i" 
să iubească o artă care, clupă o zi de muncă în uzină, la fabrică SCIU la 
şcoală, le poate dărui un plus ele Cti)),Oştinţe, -îmbogăţindu-i spiritualiceşte. 

Publicaţii străine în care au apărut comentarii elogioase despre turneele 
Teatrului p0pular din Buzău 
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TITUS 

POPOVICI 

Mostenirea 
, 

cronică dramatică 

în trei părt i 

PERSONAJELE 

MIRCEA CEL BĂTRIN, Domnul Ţării Româneşti 
BA YEZID YILDIRIM, Sultanul otomanilor 
SIGISMUND DE LUXEMBURG, Regele Ungariei, lmpăratul Germaniei 
THEOPHRASTOS KONDILAS, sevastocrat bizantin 
IZZEDIN DJANDJAROGLU, paşă de Alaşehir 
IOACHIM CIUNGUL, bătrîn oştean 
CIOBANUL BĂTRÎN CA VREMEA ... 
MARA DE CILU ŞI TOLMAY, soţia lui Mircea 
ROXANA, mai tîrziu MAICA AGAFIA 
MIHAIL, fiul lui Mircea şi al Marei 
VLAD „DRACUL", fiul lui Mircea şi al Roxanei , 
TEODORA, fiica lui Mircea şi a Marei 
MUSA CELEBI, fiul lui Bayezid 
MEHMED CELEBI, fiul lui Bayezid 
NICODIM, păstor, apoi ieromonah, om de taină al lui Mircea 
NEAGOTA, văr primar al lui Mircea 
BALDOVIN, mare logofăt, tatăl Roxanei 
.-\LIMAN, logofăt 
JVJ.ERDEA, ţigan-rob, apoi paharnic 
ŞIŞMAN, Ţarul de la Tîrnovo 
ŞTEF AN LAZAREVICI, Cneazul shbilor 
TIMOR LENK. Hanul tătarilor 
DOM GEROLAMO, călugăr dominican, inchizitor 
YIUEZINUL 
ALEXANDRU CEL BUN, Domnul Moldovei 
ILINA, nevasta Ciungului 
Cavaleri apuseni, boieri, oşteni, copii de curte etc. 

cţiunea se desfăşoară între anii 1386 şi 14.18. 
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DECORUL: Voindu-se o „cronică dramatică", această lucrare 
nu-şi propune să respecte regula celor trei unităţi clasice : ea se des
făşoară în tim11 şi spaţiu. Autorul crede că „decorul" trebuie să suge
reze doar prin cite un detaliu socant-expresiv Jocul actiunii. în schimb, 
costumele, stilizate desigur, a� fi bine să păstreze• ·o cit mai mare 
autenticitate, varietatea lor urmind să dea culoare istorică scenei. 

PARTEA I 

La ridicarea cortinei, o clipă întuneric, apoi - sus de tot - se iveşte 
luna. O lună stranie, in munţii şi văile căreia se desluşeşte, ca o mască 
ştearsă de argint, faţa unui bărbat încoronat. O rază ca lama unei săbii 
uriaşe mătură scena, se opreşte peste genuni. în această lumină, ce se pre
lungeşte în sală, tremură - vag - umbra unor turnuri, apoi se iveşte un 
bărbat cu părul şi barba ca zăpada. E încă viguros ; poartă straie simple, 
ţărăneşti, argeşene - alb şi negru. Spadă lungă, dreaptă, care pare a-i sluji 
şi de toiag. 

Se aude •doar şuşuitul unei ape şi foşnetul unor codri bănuiţi, care 
se îmbină intr-o şoaptă prelungă - e aievea sau o părere ? : .,Mircea ... 
Mircea ... Mircea ... " 

BATRINUL (pu'Wicului, cu 'tonul firesc al 
unui contemporan) :· Nu vă speri.aţi, nu 
sînt strigoi. (Ride, vag ironic.) De alt
fel, voi, cei ide :a:lli, nu mai credeţi în 
strigoi, nu-i ,aşa ? Eu, cînd enam mă
r,unţel, credeam ... Lungile nopţi de iar
nă la CUd1tea bw1Lcii... Pe ,urmă n--am 
mai :avut timp pen,tr.u plăsmuiri. Mi-au 
ieşit în cale făpturi mai cumplite decît 
strigoii. Pentru că erau fiinţe în carne 
şi oase. Ca mine, ca voi... (Pauză.) Nu 
sint nici rumb1·ă. Chi<ar dacă aş fa, nimic 
rău în asta. Noi, ,românii, iubim umbra. 
nu ne temem de ea. -Umbrele noastre 
nu nasc spaime, · o.ri monştri. Umbra 
codr,ului, ufnbra clăii de fîn pe a'!'şiţă, 
umbra ier.tătoare a nopţiL. Atunci ? 
(Pauză.) Să zicem că sînt con-ştiinţa 
voastrră. Unii o numesc destin, alţii is
torie. Oricum, nimeni nu poate scăpa 
ele judecata ei. ln vremuri de •linişte, 
ori de hu7Jur, oamenii o mai -ui•tă ... La 

eas-u11i de cwnpănă însă, ea, conştiinţa 
.asta bineouvîn,tată, ori temută <le unii, 
se iveşte. Ca un stîlp de foc. Ca un 
sunet asc,uţit de trîmbiţă. Ca o mină 
fierbinte şi aspră de prieten. Uneori 
vă e foarte greu şi vouă. Cunosc. Nouă, 
celor •de pe acest pămlnf al nostru, 
ne-a fost dată - de 1a începuturi -
tihna apelor învolburarte şi a Vîntului 
dezlănţuit. Călugării. din vc1:emea mea 
ziceau că din pricin,a nu ştiu cărui . 
păcat. Adioă tot a unui fel de str,igoi... 
Nu, nu. Vorbe. iPoverile şi jertfel,e sînt 
ale omului din clipa cînd a vrut să fie 
om. Să gîndească, să caute, să v1·ea, 
să nu rabde. Altfel rămÎI!1ea vi,tă. Sau 
rob, ceea ce-i mai rău ... Ştiu că pentru 
voi Mkcea-Voievod e istoric. Pentru 
mine (pauză), is-boria aţi fost voi ! 

O VOCE (de om foarte bătrîn, din întu
nericul •înconjurător) : Cu c.ine vorbeşti, 

Măr-i,a-Ta? (Dus de mină de o călugă
riţă cu faţa acoperită, se iveşte un 
bătrîn prelat orb.) 

MIRCEA : Nicodim ! Prietenul meu Ni
•codim. (Zimbeşte.) Sfîntul Nicodim. 

NICODIM : Sluga ta, Doamne. Mi-ai po
['undt să fiu sfînt, mi-am dat silinţa. 

MIRCEA {rîzînd stins, bătrîneşte) : Se zice 
că ai :fiăout minuni. 

NICODIM : Mări.a-Ta a fftcut. ln Dobro
gea, la Rovine în cîmpii ... 

MIRCEA : Se zice că atw1ci cinel „priete
nul" nostru Siglsmund de Luxemburg, 
Regele Ungar,iei şi lmpăratul Germa
niei, a venit ca oaspete [a Tismana, a 
adus cu el o soră a lui, fecioară, bîn·· 
tuită de duh necurat, şi 'ai tămăduit-o. 

NICODIM (încet, parcă ruşinat): Nu eu, 
ci şase arcaşi ai Măriei-Tale (Rid amin-

• doi, niai rmult în sine.)
MIRCEA : Se zice că vrînd să te încerce 

în zi de post, Sigismw1d a poruncit 
bucătanului său să aducă la masă pur
cei :!Jripţi, acoperind blidele, şi ţi-a zis : 
,,Blagosloveşte, părinte, acest peşte păs
trăv", şi cînd a ridicat pînza de in, 
purceii se prefă1cuseră in păstrăvi. 

NICODIM : Bucătarul lui a gătit bucatele ; 
un diacon a1 meu le-·a a'dus la masă. 

MIRCEA : Se zice că văzînd aceste mi
nuni. însuşi :lmpăratul ia trecut la le-· 
gea noastră. 

NICODIM: N-avea nuci o Lege in afară 
de pofta de mări're. 

MIRCEA : ·Nu e sin.gurul... Ne-am înţeles 
bine noi do'i, Nicod.ime ... 

NICODIM : Măria-Ta ... (Vrea ă-i , ărute 
mînCI, bîjbîie.) 

CALUGA•RIŢA: Aici. .. Vino aici, Prea
sfinte. E o buturugă. (Nicodim se aşa.ză 
undeva în umbră.) 

MIRCEA (tresn.re) : Ro.xiană �
CALUGARIŢA (îşi ridică vălul negru: e 
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frumoasă, are părul alb ca zăpada. Cu 
o mişcare mîndră a capului, îl lasă
să-i curgă pe wmeri) : Mă cheamă
Agafia, Măria-Ta. Nimeni nu mai ştie
nici ele Roxana, nki ele Maica Agafia.
( fiîzînd.) Aşa mi-a fost soarta.

l\HRCEA (încet) : Aşa ne-a fost soarta, 
Rox>ană. 

(Călugăriţa se înclină · foarte adînc în 
faţa lui Mircea, îşi acoperă capul cu ca
milafca şi se retrage. Apare un bătrîn 
inalt, slab, cu o barbă albă tăiată ciudat. 
Poartă un strălucitor si cam tineresc cos
tum bizantin. Face o complicată plecă
ciune.) 
MIRCEA (ridicînd braţele, cu voioasă ui

mire) : Kondilas ! Sevastocratul Theo
phrastos Kondilas ! De tine n-am scăpat 
niciodată... Mereu erai în faţa mea ... 
sau în spate ... 

KONDILAS : O ! Preaînalte, prealuminate 
Principe, sabie nebiruită, speranţa şi 
scutul creştinătăţii... 

MIRCEA : Ajunge, Ce urmă,reşti ? 
KONDILAS (care trece cu o iuţeală ne

maipomenită de la o stare la alta) : 
Acum, nimic. Insuţi ai spus că ţi-am 
stat neconten.it în preajmă. Cu gînd 
bun, deschis; cu gînd ascuns, mai 
puţin bun. Puteam să lipsesc azi? 

MIRCEA (pe faţă îi apare o expresie 
dură) : Aşa cum fratele meu Dan n-a 
putut lipsi de la nunta lui Sişman, 
Ţarul din Tîrnovo. 

KONDILAS : Soarta ... (Viclean.) Preastră
lucitul domnitor Dan nu te iubea. Te 
ţinea deopaTte. 

MIRCEA : Ba mă iubea, d•ar se temea că 
vreau să-i iau tronul. Iau deoparte nu 
mă ţineam eu. Căci eram tînăr şi ne-
stăpînit... 

KONDILAS (scandînd hexametri) : ,,Ca wi.
Hercul te-ai ivit pe pămintul Dobrogii 
mănoase" ... 

MIRCEA (o stranie transformare se pe
trece în fiinţa lui. Pare că intinereşte ; 
umerii i se îndreaptă ; nu poate sta 
locului) : Ba ! ! I , Hoa,rdele de akîngii 
ale lui Izzedin-Bey au năvălit să prade 
cetatea noastră, a Silistrei. Ce era să 
fac ? Să •aştept să se întoarcă Măria
Sa, fratele nostru Dan, de 1,a nuntă? 

(Se mistuie în întuneric. Răsună zvonul 
aspru al unei lupte : fie1' izbind fierul ,· 
nechezat sălbatic de cai; strigăte furi
oase ; gemete de agonie. Pe acest fundal...) 

KONDILAS : ,,Mircea cu un pumn de 
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viteji spulberă Semiiltma în pulber.i. / 
Cîinii păgîni, sîngerînd, au mu5ca:t în 
ţărîna Dobrogii. I Neîndrăznlind să ri
dice privirea-ngroziită spre .Zeul / Ce-şi 
adăpa armăsarul năvalnic în Marea 
cea Mare ... " 

(ln timp ce Sevastocratul scandează cu 
mare glas, lumina unui soare în amurg 
face să lucească auriu peretele unei ce
tăţi, pe ca.re au cu1·s şiroaie de sînge. Vu
ietul luptei se preface în rîsul nestăvilit 
al unui pîlc de oşteni ca.re, cu Mircea -
tînăr - în frnnte, năvălesc pe scenă. 
Armele, platoşele, le sînt crunte de sînge. 
1n aclamaţiile oştirii - numai suliţi se
văd - tinerii beau vi.n clin burduf de ca
pră, stropindu-se pe faţă şi pe piept.) 

MIRCEA (care are numai un puf de mus-
taţă, nu-şi poate stăpîni vitalitatea. 
Pare tot timpul că va zdrobi ceva, că
va sări de pe un cal şi se va tot 
duce ... ) : Bun vdn ! Dulce ... 

UN OŞTEAN BATR!N : Pămînt însorit, 
dealuri domoale ... 

MIRCEA: Spuneţi: nu-s clătiniaţi la min
te osmanlîii, că depă,1,tează de 1a buzele
lor asemenea bunătate? De aceea n-au. 
vînă ; de aceea am trecut prin ei ca 
prin brînză ! 

OŞTEANUL BATR!N: Nu vorbi ou u5u
rinţă. Nu-i cw10şti. 

MIRCEA (cu infatuarea tineretii): Nici 
ei pe mine !... (Oştenii tineri aclamă ; 
cel bătrîn cLatină din cap, mustrător.)' 
Unde-i măscăriciul meu? Unde-i Mer
dea, ţiganul ? O .fi găsit vreo gaură: 
potrivită şi s-a ascuns ... 

UN OŞTEAN T!NAR: L-am văzut cu 
ochii mei oum a sălrit pe Ul). cal fă!ră 
stăpîn şi s-a duuus ! O .fi pe la Tîr
govişte, orii mai sus ... 

VOCEA LUI MBRDEA: Ba, Mă11ia-Ta. 
sînt aici ! ( Apare tră.gîncl ele barbă un 
paşă turc, de vîrstă mijlocie, cu şal
varii sfîşiaţi, turbanul desfăcut si mîi
nile legate. 1-i urmează un ţărari-ostas 
ciung de dreapta., cu arc şi săgeti î� 
stînga, om mohorît, Haina ele măscărici 

. de curte a lui Merdea e ruptă; el fil
fiie cu mindrie un hanger : e un bărbat 
tînăr, plăcut, dacă n-ar fi căutătura: 
piezişă, de vulpe, care ocoleşte JJTivi
rea celor care-i vorbesc : voce catife
lat_ă.J L-am prins, stăpîne, eu l-am
prins! 

(Oşteanul bătrîn schimbă o privire cu 
Ciungul.) 

TUR:CUL (cu imens orgoliu): Sunt Izze
dm-Bey, P,aşă de Alaşehi<r ! Porunceste 
spurcăciunii să ia mina de pe min'e r 

MIRCEA : Are o mînă ca fulgul. Mă ;rade 
în fiecare zi. O să vezi cînd o să-t' 
taie capul... (Coace ceva. Ostenii simi� 
ţincl, tac; aşteaptă curioşi. · Nun:.ai pe 
faţa oşteanului bătnîn se citeşte deza
probarea.) Stai, stai! Nu se cuv.ine ca 
mîn_a unui rob să se ;ridii'ce as•urpra unui 
P�Ş:?. Merd�o ! In genunchi ! (Cu o
mişca.re graţioasă, de balerin, M erdea 
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e dărîmă l� picioarele lui, îşi pune 
fruntea pe virful cizmei de fier.) Nu 
.aşa, prostule ! Numai în genunchii ram 
-zis ! (Cu o mişcare fulgerătoare, îşi 
trage spada. Merdea tresare, se trage 
îrwpoi. Mircea rîde cu hohote.) Oa 'tîl
harul ăsta să nu se simtă jignJ.t cînd 
a-i să-l descăpă,ţ[nezi ... te slobod din 
robie şi te ridic la rangul de... de ... 
-ele ... paha,rniic ! (Murmur de mirare şi 
nemultumire la ceilalti. Ochii tînărului 
prinţ ·scapără.) A zis cineva ceva ?
(Mwi tare.) A 21i<S careva ceva ? Nu?

Bine. (Îl atinge pe Merdea cu spada 
pe amin.doi umerii.) Scoală-te, Pahai·
nice Merdeo. 

,fE-RDEA : Să1,ut dreapta, stăplne. Barem 
cîrteva zile să vă:d cum e să fii boier. 
Pînă se întoarce Măria-Sa Dan, şi ne 
scoate boi·eri,a as,ta pe nas, ,am1ndurora. 

,URCEA (rîzînd): Asta mă tem că va fi 
cam aşa ... 

( Deodată fresa.re : se aude un cor into
nînd o melodie gravă, slavonă. Purtînd 
prapore cernite, intră, păşind încet şi rar, 
sobor de preoţi, boieri. Aceştia, în ar
muri de luptă, cămăşi de zale : inalţi, sub
ţi1'i, cu muşchii vrejuri, aspra 'nobilime 
militară care n-a avut încă vreme să se 
moleşească ,în trîndăvie. Feţe supte, unele 
brăzdate de cicatrici adînci. Se distinge 
Baldovin-Logofătul, singurul care nu e în 
straie de oştean, ci într-o sobră îimbrăcă
minte de catifea neagră; cu barba în
spicată revărsată pe piept, şi Nea.gată, 
.vărul primar al lui Mircea, într-o ţinută 
bizantină sărbătorească, dar zdrenţuită, 
plină de praf. E un bărbat la vreo 40 de 
,an·i, care ar vutea părea un adolescent, 
da.oă fire de păr cărunt n-ar apărea in 
buclele ce i se revarsă graţios tpe frunte. 
Sucloarea i-a topit sulimanurile cu care 
încearcă să se întinerească. ln timp ce 
.soborul cîntă, Neagotă se aruncă, plîn
gînd, în braţele lui Mircea.) 

NEAGOT A : Vărul nostru drag ! Ce neno
rocire! Fr.a,tele tău, Dan-Voievod, pa
'văza ţăirii, nu m,ai este ! L-a uci'S mişe
leşte Ţapul Sişm.an, în ti�1p ce pet'!'e
ceam în ,petrecem ... O, neruşinată tră
dare ! O, blesten:Jlat ce·as_ cînd ne-am 
dus în ospeţia lui! 

MIRCEA (năucit, aruncă priviri speriate 
în toate părţile) : De ce ? De ce ?

BALDOVIN (cu voce adincă, liniştiţă): 
Dobrogea ... (ll dă la o pai·te pe Nea

gotă.J Stăpîneşte-ţi durerea · sinceră, 
Neagotă. (Ridică mîna. Se lasă tăcerea.) 
Domnul nostru· Dan lal\l răposat, tră
iască Domrn1l nostru Mircea ! 

.:MIRCEA (în timp ce se înalţă un cintec 
de sLavă şi boierii, scop&nd spadele 
di'TI teacă, strigă într-un ·glas : ,,Pînă 

ia moarte, stăpîne !" a.pai, ca la un 
semn, îngenunchează, îşi muşcă buzele, 
şoptind fără glas) : Bine... dar eu ... 
Eu ... Eu ... 

BALDOVIN (care-i simte descumpănirea, 
face un pas înainte, se înclină) : Măria
Ta ! Messerul Giaccomo Spi,gnolli, sta
rostele comerc1anţilor navigatori din 
Cetatea Brăilei, :roagă plecat să-i îngă
dui să-ti ceară îna�ta ob1ădui!re. 

MIRCEA (.în şoaptă, frămîntînd minerul 
spadei) : Şi eu ce <t:rebwe să fac ?

NEAGOTA (veninos, vecinului său, care 
se întimplă a fi Merdea, şi care îşi 
ţine strîns de braţ prizonierul) : L-au 
sult boierii in scaun, ca să-şi poată 
face mendrele lor, că e nevinovat ca 
un prunc in ale politicii. 

BALDOVIN (gest) : Mănila-Sa vă ppimeşte. 
(Apar genovezii; plesnesc de bunăstare, 
sînt eleganţi, cu degetele pline de ine
le, siguri de sine, insolent-ceremonioşi.) 

SPIGNOLLI : Ilusurissime Principe ! Deli
ciul -"?.i onoarea de a ne înclina în faţa 
unei at-1t de auguste peJ·soane ne dau 
şi certitudinea că privilegiile noastre 
de a aduce şi desface măr:furile clin

teritoriile păg"me vor fi nu n:umai men
ţinute, ci şi considerabil lărgite, sub 
străluci,ta Voastră domnie, pe care o 
dorim cl't mai lun,gă, înctntătoare şi 
bogată în felidi1Jate ... 

( !n timpul acestei litanii,. fără impo1·
tanţă dramatică de altfel, Izzedin-Bey ride 
obraznic. Merdea ,îl ,smuceşte de 'barbă. 
Ciungul îi pune mina pe umăr.) 

CIUNGUL : Nu se ouvine, Paharnice, o-
dată ce-i 'legat... (Merdea se întoarce, 
furios, dar nu-i poate răbda privirea. 
Ciungul vorbeşte osvaşului bătrîn.) Eu 
1-·am !l)rirns pe turc. Dar mi-a' dat ...
(gest cu capul spre Merdea) un pe�r
şi i l-am lăsat 'lui, să se fălească ...

MIRCEA (pe sfîrşitul litaniei genovezului, 
care 1-a buimăcit ; priveşte întrebător
spre Baldovin; acesta face un semn 
imperceptibil.) : Bine. 

NEAGOT A (unui boier care nu-l ia în 
seamă, apoi lui Merdea): Habar n-are 
că genovezii sînt cei de aduc ;arme 
păginilor ... (Genovezii se trag mai la 
o parte.)

KONDILAS (tînăr, exuberant, excentric, 
urmat de neguţători greci, care se pierd 
în te,menele): O! de Hristos -iubitor şi 
iubit Principe, ce a,semenea soarelui 
care chi,ar înainte de ,a se ivJ trimite 
din genunii razele sale ... 

MIRCEA (iritat, lui Baldovin) : El n-a 
cerut voie să n1 se înfăţişeze ? 

BALDOVIN (imperturbabil) : Parakimo
menul Theophrastos Kondilas. 

KONDILAS : Nerăbdarea de a ne delecta 
nevrednica p,riviire cu sublimul · vostru 
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chip ne-a făcut să uităm protocolul. 
( Îngenunchează.) Iertare ! fortare ! ( Ri
dicînclu-se şi reluînd.) ... l'azele sale, ce 
chiar numai bănuite, umplu inimile 
tu:tumr de o lumină ant,icipa:tă ... 

MIRCEA (şi-a pierdut ră.bdarea): Spune 
. - scurt : ce VTei ? 

KONDILAS (zimbind) : Eu ? Nimic. 
MIRCEA : Bine. 
KONDILAS (o singură clipă descumpănit): 

Ce să înţelegem ?in. acest laconism 
demn de vechii spau·tani ? , 

BALDOVIN : Ce era de înţeles : Măria-Sa 
vă întăreşte pr1vilegiile vechi. 

MIRCEA : Deocamdată. (Brusc.) Lăsa
ţi-mă ,s<inguu· ! 

( Fără murmur, toată lumea se înclină 
şi se pregăteşte să se retragă.) 

IZZEDIN (se smulge din mîinile cel.or ce-l 
/,in, păşeşte în faţă ;, sfidător) : Ascultă, 
o, Emirdji-Bey al Karavlahiei... Ci� 
vreme ,erai doar liratele domnitorulUl 
ghiaur, putea•i să-mi iei viaţa, î:n joacă. 
Ai' -fi plăit:i.t doa-r tu. Da[· acum ... (rîn
jeşte cu dinţi albi în obrazul arămiu) 
dnd însuţi domneşti... te ;pr"evin că nu
mai un fi.r de păi· de mi s-ar. clinti, 
răspunde în · faţa Măritului Sultan 
Murad în1treag,a ţară. Ai înţeles ? 

(lnfuriaţi, boierii tineri îşi smulg spa
dele din teacă. Turcul rîde mereu.) 

MIIRCţ:A (după ce a· sta.t un timp cu. băr
bi.a. în pumn ; cu greu) : Dezlegaţi-l ! 
(Se aud strigăte: ,,Nu! Nu I Jos capul 
turcului") Cine a zis „n,u''. ? 

UN BOIER T!NAR (într-o strălucitoare 
01,mură nouă) : Eu. 

MIRCEA : Logofete BaiJ.dovin ! 11 scoţi pe 
tî.nărul Ali.man din pUJtina asta de oţel 
. 5i-l trimiţi în pus,tie, la vreo sfÎ!l1tă 
monasti11e, să înveţe bunele . purtări. 
(Semn spre Izzedin.) Dez}egaţi-1. 

NEAGOTA (vocea lui are un şuierat ciu
dat, parcă de plăcere) : Incepe bine ! 
lşi ridică în cap boiei·imea tînără ! 

MIRCEA (lui Izzedin) : Bunele purtări ai 
putea să le înveţi şi tu. Dar mai ai 
vreme. Esti încă tînăr. ('J'm·e.) Am 
zis : }ăsaţi�mă singur ! (Toţi ies, numai 
M erdea se aţi ne, cerşindu-i privirea, 
şi, undeva, Ciungul.) Ce vu·ei ? 

MERDEA (cu lacrimi în ochi şi glas de 
miere) : Doamne ... şi eu? 

MIRCEA (îl priveşte ca şi · cum nu l-ar 
cunoaşte) : Te-am făcut Paharnic, 
nru-mi pot lua vorba înapoi. Ca,ută şi 
te poairtă. (Văzîndu-l că nu se mişcă.) 
Ce mai vrei ? A, da, boier fără moşie, 
oli-ne fără coadă. lţi dăruim selffi,tea 
Stăncişoara ... (Merdea se prosternează, 
făcîndu-se una cu pămîntul ; U ridică, 
cu oarecare bruta.litate.) Dezvaţă-te să 
te tăvăleşti. Eşti boier acuma. 

36-

MERDEA (acoperindu-i miinile cu săru
tări) : Cu atît mai mult, stăpîne, toc
mai de •aceea ... 

lVIIRCEr\ (Ciungului) : Şi tu ? T.u ce vrei ? 
CIUNGUL : Să te văd mai ele lapre1ape. 

Să ştiu cum vom trăi în anii caire vin. 
(Iese.) 

1vURCEA (singur pe cîmpu.l de lu.ptă pă
răsit, su.b lumina îngheţată a stelelor. 
Se aud1 gemetele răniţilor, -nechezatul 
stingher al unui cal pierdut, croncă
nitu.l corbilor, u.rl.etul lupilor ce se . 
apropie.) $,tele stră-ine şl depărta,te, sînt 
prea tînăr, e prea clev.reme... Pentru 
toaite cîte nu le-am rîtvnit. Mii se părea 
că, veşnic tinăr, num,ai pofba inimii 
mele îmi va fi stea ... Slobod ca vîn
tul, mi-.a fost cl:rag să cad ca din senin 
în dulbine reci, unde se scăldau fe
tele SU!b razele lunJi ... Să 'le a.ud cum 
fug, rîzînd speri<a,te, s-o prind pe aceea 
ca�·e mă aştepta şi să ne iubim pînă-n , 
zemi în fînul ele curînd cosit. Ori goana 
calului prin desimi sălbatice pe urma 
zimbrului. Pufnetul mînios cînd îmi 
făcea flaţă ... şi tu-emuml vieţii- l'lli pu
ternice, sourgînc1u-se în pămîn.t, prin 
lemnul suliţeri, neclintită în mina mea ... 
Heii ! şi vinul nou băut ou prieteni, 
f2a<re nu-mi cereau nimic, decît să cîn
tăm pînă-n zorile dalbe. Eu am fost 
toate astea ... Ce mai rămîne din mine ? 
Şi eu cu ce mai răm:in, stel,e fără răs
puns? (Se aude zdrumicatul mărunt 
al unor turme de oi, tălăngi, lătrat ele 
ciini, glasuri în noapte. Mircea, sur
prins, trage sabia, a cărei lamă pare 
de gheaţă.) Cine vine ? Cine sînteti ?

CIOBANUL BA'DRIN CA VREMEA (vine 
. lingă el, în timp ce zgomotu.! turmelor 

creşte mereu, ca şuietul unor ape) : 
In trecere, Mircea-Vîo'i€;v,od . 

:rvIIRCEJA (uimit) : Mă cunoşti ? 
CIOBANUL : Cunoaştem multe. Prea 

mrrlJte. 
MIRCEA (pradă unei eludate curlozităp): 

Atunci, despre m:ine ce ştii ? 
CIOBANUL : Că 1umea dimprejurul tău 

.s-a• făcut din,tr-ocllată neagr.:"1 ca noap
tea ... 

MIRCEA (fără voia lu.i, îi vorbeşte ca şi 
cum s-ar şti am.îndoi ele cînd lumea) : 
Mi-e gireu, moşule. Nu m-'a pregătit 
n.i1meni.

CIO:SAN�1;, : Nimeni nu se naşte p,regă
t1t, Marn·&-Ta. De aceea plînge pruncul 
clnd răsare. De :lirica vieţii. Şi de 
aceea rîde moşneagul cmd apune. Că
ş·tte ce 11asă în urmă. 

MIRCEA (privindu-l atent): Pa:rcă te-a� 
.cw10aş,te. 

CIOBANUL: l\lLă cunoşti, Măria-Ta. 
MIRCEA : De unde ? 
CIOBANUL: Din poveşti, din vise ... Din 

vor,be ce se spuneau primprejur cînd 
erai în leagăn ... Ti-or mai fi spus cite 
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ceva păci.uri.le şi apele, că ai iub1t să 
vînătoreşti ţ;i să pesoui... 

MIRCEA : ,!mi place· şi acuma ... 
CIOBANUL : N-o să maii •ai vreme pen-

tru multe care ţi-au plăou,t. 
MIRCEA (neliniştit): De unde ştii? 
CIOBANUL : Ştim multe ... 
MIRCEA : Atunci... spune-mi cum se face 

că... Uite, azi. Mă uitam la boierii 
mei, la Aliman, la Beriindei, la Iarcân, 
la Batea, la Baldovin ... Azi, după cc 
au strigat ,,S�avă ţie !" şi -au rliclicat 
din genunchi, et'au alţii. Nu i-am mai 

· cunoscut. Nici măcar pe Merclea, care
m-a făcut să rîcl din pr1U.ncie şi l-am
boiedt, nici pe el nu l-am cunoscut.
Şi am simţit pe spinare cămaşă de
gheaţă. De ce ? Spune-mi, clacă zici
că ştii.

CIOBANUL (shn,plu): De .bună-seamă 
că şti,u... Pentru că de iazi începîncl 
toţi >aşteaptă ceva de la tine. Şi ţi ,s-a 
diat puterea ca să le cJ,ai. Ranguri, 
cinste, moşii - ori să-i scuptez,i de--Un 
oa,p... G1,eu vei m:ai găsi ,printre ei 
•prietenii ce i-'cli avut. Nemulţumiţi, 
ori făţamki, da.· Iar de cei ce te vor
li,n.guşi mai tare să te păzeşti.

MIRCEA : Şi-atunci ? Singur ? 
CIOBANUL : Halida-d-e, se vede că eşti 

tînăr ... Au ţara n!Ulnai clin boieri stă '? 
Cej dLn vechimea vechimii ştiau că 
nu. lnvaţă şi tu. Mănîncă pi.ta celor
lalţi, încălzeşte-te la vatra lor. Altfel, 
cum vei şti ce au în suflet ? Şi chiar 
clacă nu le poţi împlini toate la cîte 

-năzwesc - barem să le ştiii... Să
nu-ţi închtpui că aceea ce nu-ţi place
riu este. Prefă-te că nu cunoşti -
d>acă aşa trebuie -, dar cunoaşte !
!ţi este ierta,t să nu spui totdeauna
adevărul întreg - blestemul puterii,
clar neiertat vei fi în veci, dacă te 
minţi pe tiJne în,suţi..!

MIRCEA : Moşule, tu •ar ·trebui să porţi 
coroana. 

CIOBANUL : Port, Măria-Ta. Una ele 
s.pini. 

MIRCEA ( prinzîndu-l de ţundră, ca şi 
cum s-ar teme că se duce) : Bătrî
n ule, caire-<i ta!i na ta ? 

CIOBANUL : Nici una. N-avem rtaine. 
Avem învăţături. Una ţi-oi putea spu
ne : cine nu trudeşte cjln greu, pe 
locul unde l-a aşezat soa,rta,. acel-a nu 
înţelege. Ni•ci pe alţii, nici pe sine. 
Şi ·acum m-oi cam duce... Pînă ,acolo 
e drum lung ... 

MIRCEA : Pînă unde? 
CIOBANUL : Pînă unde mă duc eu. La 

izvoare. Iar la anul, înapoi - ,ajci, 
La vărsare .. '. pămînt bun. Să nu-l dai. .. 

MIRCEA : !mi pare rău că ne despăr
ţim ... 

CIOBANUL : Nu ne despărţim. 
MIRCEA : Nu înţe1'eg. Cum ? 

CIOBANUL (cu blî:ndeţe) : Am să-ţi las 
un semn ... Pe unul din ai mei. Fe
cioraşule! 

UN CIOBAN TlNAR : Da, bunule. 
CIOBANUL : Rămîi cu Măria-Sa Mkcea

Voievocl. 
TINARUL : Cum porunceşti, bunule. 
CIOBANUL : -Să nu-l minti niciodată. 

Chiiar dacă ai plăti cu capul. 
TlNARUL: Am înţeles, bunule .. . 
CIOBANUL : Cu bine, Doamne ... (M'ircea 

se înclină adînc în faţa lui.) 

( ln noaptea strălucind straniu din pri
cina lunii, se aude vuietul mării - şi 
cum se depărtează oile, sunînd stins din 

. tălăngi.) 

TlNARUL: :tvli se spune Nicodim ... 

( lntunecare.) 

Un col.ţ de tera.să a palatului de la 
Argeş. ·Se bănuiesc, prin raze de soare, 
coline dulci. Undeva, sub o arcadă, Ni
codim. 

BALDOVIN : Am primiit ştiri bune. Cor
tegiul !nălţimii-Sale Prinţesa Mara- de 
Cilli şi Tolmay se apropie ... 

(Sunet depărtat de bucium.) 

MIRCEA (.�e întoarce smucit. E trist, cu 
ochii ·încercănaţi. O barbă scurtă, nea
gră, îi. accentuează paloarea) : Nu ! 

BALDOVIN (ca şi cum n-ar fi auzit) 7 
l\llări,a-Ta poate fi pe paoe : totul e 
rînduit oa Prinţesa, viitoa,rea Doamnă, 
ă fie primită aşa cum se cuvine ran

gului şi frumuseţii ei. 
MIRCEA: Nu! 
BALDOVIN: Ce-aL spune, Doamne, dacă 

vreunul din supuşi, boier au ţ'j.ran, ar 
răspunde astfel la porunca Măriei
Tale? 

MIRCEA (cu o tresărire a fiinţei sale ne
supuse) : Mie nu-mi porunceşte ni
meni! 

BALDOVIN (în soaptă) : Ba da. Soarta 
ţării... (La început, Mircea îl ascultă 
ostil, apoi, încet-încet fruntea încăpă
�înată i se pleacă) : La mi,azăzi tăvă
lugul .turcesc se apropie. I se aude 
vui,ctul surd ... Şi strigătul de chin şi 
jale al celor robiţi. 'farul ele la Tîr
novo, Sişman, -fă,ră să lupte, s-a în
chinat. Ca răspl,a,tă, Sultan ul Murad îi 
îngăduie să privească spre Dobrogea 
cu ochi păgini. 

MIRCEA: N-am uitat că Şişman mi-a 
omorît :6ratele. 

BALDOVIN: Uneori, în politică, puterea 
ori ştiinţia ele a uita înlocuieşte oştiri 
numeroase ... Poaite chiar acuma, cîncl 
vorbim, bunul nostru prieten, Cneazul 
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Lazăr al sîrbtilor, înfrw1tă ordia oto
mană, ou însuşi Sultanul Murad în 
frW1te. Care-i va fi soarta ? Cine 
poate şti, cînd stă unul împotriva a 
şapte ? J,a,r după aceea, Măria-Ta, vine 
rîndul nostru ... 

MIRCEA (mocnind) : Ştiu, Baldovine, 
credinciosule ! ... (Strigă.) Ştiu ! Ştiu că 
Sigismund de Luxemburg, Regele Un
gariei, feciorul lmpăratului Oaro! al 
IV-lea, el însuşi viitor împărat, vrea
să ne ajute ... Nu că ne-ar iubi ; m-ai
învătat că mai marii n-au nici iubiri,
nicd tJ.ri, ci numaj socoteli. N-am uitat.

BALDOVIN (îi mulţumeşte printr-o u
şoară plecăciune) : Iar ca ajutorul să 
se întrupeze în fapte şi nu în vorbe 
- cum ia�·ăşi prea adeseoni se în.tîm
plă în politică, Măria-Ta 1a cerut...

IvI:IRCEA : Eu n-am cerut nimic .. . 
BALDOVIN (imperturbabil): ... a cerut 

mîna Prinţesei Mara de Cilli şi Tol
may, vara soţiei Majestăţii-Sale Re
gele Sigismund. (Grav, cu faţa ·radiind
de bucuria datorie'i împlinite.) Alaiul 
tinerei logodnice se ap1,opi,e de CurtN 
de Argeş, Am avut grijă ca pe drum 
locuitorii să-şi arate bucuria, cu ma.re 
glas. 

lvIIRCEA (,mai ltiptînd, deşi ştie că e inu
til) : Nu-mi trebuie soţie de neam 
străin ! Să vină cu alte datini, să d!;,te 
tulburări ca Doamna Clara a moşului 
Vlaku ! 

BALDOVIN (cu un zîmbet repede dispă
rut) : Atîrnă de l\iliăria-Ta ca Doamna 
să stea cuminte şi potoliită ... 

MIRCEA (fără să-şi dea seamw de put -
rea lui grozavă, îl scutură ca pe un
copac slab) : Baldovine, · Ba:Ldovine ... 
Logoiete Baldovin ! Nu .ştii nimic ... 

BALDOVIN : Iertare,___ dar Măria-Ta se 
înşală... (Dă un· ocol lui Mircea, se
opreşte, se înclină ceremonios.) Măria
Voastră, jupîniţa Roxana, fiica logo
fătului Baldovin, preaplecat cere s-o 
încgă,cluiţi să-şi spună păsurile ... (Bate
din palme ; Nicodim fa.ce un pas în
lături; Baldovin iese, cu spatele, şi 
intră Roxana, cu ochii plecaţi. E de o 
frumuseţe răpitoare; �şi poa.rtă toate 
podoabele. Cînd îşi ridică priviriLe, în 
ele străluceşte o iubiî'e ma.i tare ca 
moartea.) 

MIRCEA : Roxană ! (O ia în bra�e, o 
strînge s-o frîngă. Cu delicateţe, ea. îl 
îndepă.rtează de sine, a.pai face o reve
renţă ad1î,ncă.) 

ROXANA : Măria-Ta ... 
MIRCEA (luînd-o uşor ele bărbie, îi ri

dică faţa pre el) : Pină de curînd îmi 
spuneai altfel. 

ROXANA (vocea ei rece contrastează iz
bitor cu fa.ta ei radioa8ă de dragoste) : 
Am u'itat. 
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MIRCEA : Ce ţi-au făcut? Oum te-au 
chinuit, de-ad ajuns să-mi vorbeşti 
astfel ? 

ROXANA (recită lecţia, clar cu ucigă
toare voioşie) : .,Mări,a Ta ! La miază
zi tăvălugul turcesc se apropie. I se 
aude vuietul surd. Ţarul de la Tîrno
vo, Sişman ... " (Abia îşi stăpineşte
risul.) 

MIRCEA (izbucneşte în hohote, o ia în 
braţe, se învirte cu ea) : Slavă Dom
nului, eşti •tot Rox,ana mea cea ne
bună ... 

ROXANA (deodată sfîrşită): Nu mai 
sînt. 

MIRCEA : Auzi ? Nu-mi pasă de tu.re, 
nu-mi pasi'i de Sigismund, nu-mi pasă 
de miazăzi, •ele apus, de ... (ll vede pe
Nicodim, se răsteşte.) Şi tu ? Ce cauţi 

, aici? 
NICODIM : Dacă porunceşti, nu mai caut 

ruimic ... (Se dă -înapoi, în wmbra deasă
a coloanelor.) 

l\:IIRCEA (scuturimdu-se ca. de un fior, se
întoarce spre Roxana ; cinel vorbe.�te
e ca.lm, dar parcă foarte ostenit) : 
Mii-ai fost dragă de cînd te-am văzut. 
Şi tot mai mu1t, după aceea. Trecîn.cl 
prin lanuri de grîu, părul tău îl simt ... 
Căci miroa e a pîine, ştii ? Iar la 
izvoarele cele de sus, apa arde de 
rece, ca buzele tale, cîncl sînt înfier
bîntat. Şi nisipul rlc am, după scalda 
în mare, e ca pielea ta ... In iureş de 
bătălie, te apăr pe tine, căci văd în 
och,ii vrăjmaşului, înainte de a-l des
pica în două, pofte spurcate ... şi m.aJ 
degrabă aş muri de o mie ele ori, de
cit... Iar cind bate vîntul... şi Cf;). cu 
spic ele ger şi cel de mătase, tot pe tine 
te simt, schimbătoare şi mereu ace
eaşi. Cum vrei să trăiesc fără -tine ? 

ROXANA : De l11ni de zile cei din jurul 
meu mă tot p1legătesc să fac f.ată des
părţirii. Se adună jupîniţele. · născo
cesc sfaturi. Cum să te scîrbesc de 
mine. De pildă, să-ţi spun rîzînd : 
„Niciodată nu te-am iubit. Vo.iam 
doar să ajung Doamna Tăr,ii" Ori 
să mă mărit în grabă cu· altui. :;Ali·
man e kwnos, Batea e bogat, Cîrstian 
o să ajungă departe ... " (Se scutură.)
01•i să mă :tot duc, să-mi pierd urma
în străinătăţi... Adică să fug, ca o
păcătoasă. N-ar fi vrednic de noi.
N-am păcătui.rt.

MIRCEA : A fost dragoste. 
ROXAl'ljA: li sînt recunoscătoar€ Măriei

Tale că şi-a înrţeles menirea şi nu fuce 
clipa de faţă mai grea decît este ... 
(Văzînd că Mircea nu înţelege, ri.de. 
Cu vitalitatea ei strălucitoare.) Ai spus 
,,a fost". (Se apropie, se ridică pe vîr
furi şi-l �ăru_tă uşor pe buzele înghe
ţate. Apoi, dindu-se înapoi, îl priveste
lung.) ... Şi ca să vezi, tu cel dintîi · şi 
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cel din urmă, cită încredere am în 
puterea ta : port in mine irodul iubi
rii noastre! (A spus-o cu mîndrie, dai·
foarte firesc.) 

MIRCEA (o clipă pare că firea lui de foc
va izbucni. Cu un efort supraomenesc, 
se stăpîneşte. Pune un genunchi în 
pămînt, îi sărută mîna): Iţi mulţu
mesc, Roxană ... 

ROXANA (îi ia capul iîn mîini, i-l ală
tură de pîntecul ei. Acum. cînd Mir
cea n-o vede, lacrimile î'i curg pe faţă, 
dar vorbeste cu un fel de veselie sfi
dătoare) : ·Dacă erai un om slab, nu-ţi 
spuneam... însă Domnul Ţării Româ
neşti n-are drept să fie slab ... (El o
ridică de subţiori. Sînt ochi în ochi, 
şi pe neaşteptate ea e iar vînara fe
meie liberă şi sinceră.) Dar nici eu 
nu mă clădeam unui om slab, zece co
roane să fi purtat, nu una ! 

MIRCEA : Grea şi aceea ... (Cu o voce ră
guşită, străină.) Şi-acum... ce-ai să 
faci? 

ROXANA (rană pe dinăuntru, dar cu 
tonul cu care ar vorbi despre o călă.
torie oarecare) : Ce fac fetele de boier 
în asemenea împrejurări? (Privindu-şi
rochia strălucitoare ; cu o veselie fe
roce.) Straie cerni,te, .. părul tuns sub 
camilafcă... îngrijirea betegilor... şi a 
boşorogilor... (Cu fruntea sus.) Dar 
copilul va creşte la Curtea Domnească, 
aşa cum .se cuvine unui os de Domn! 
(Pauză. Cu un nod în git.) Şi-acum ... 

MIRCEA (faţa lui · a clevenit o mască) :
N-am să te uit niciodată... (încet)
pentru că n�ai vărsat nici o lacrimă ...
(Apoi vocea Î'Î devine -asemenea feţei.) 
Jupîniţă Roxană, hotărrrea ce-ai luat, 
de a spune rămas-bun lumii, ne în
tristează. Dar nu ne putem pune îm
potriva chemării. Iţi cl

ă

-ruim mo-'?ia 
domnească Biala lingă Motru, să înalţi 
li'tcaş, clupă cmn îţi va fi voia. 

( Roxana se retrage, ţinîndu-şi rochia 
cu amîndouă miinile depărtate şi ochii 
în pămînt. Cu un strigăt cumplit, Mi1'cea 
îşi smulge spada şi despică un stîlp de 
piatră. !n clipa. aceea, răsună trîmbiţe 
cu sunete înalte. lntuneric, scurt timp, 
apoi lumina se ap1'inde tin marea sală a 
tronului. Doi pa.ji-heralzi sună din trom
pete aurite. Cîţiva cavaleri cu apărătoa
rea coifului coborîtă, purtînd deasupra 
o11rmurilor pelerinele albe de cruciaţi, se
dau la o parte, de unde formau zid de 
fier, lăsînd-o să treacă pe Prinţesa Mara 
de Cilli şi Tolmay, u1·mată de un stol de
domni.�oare de onoare, colorate şi neas
tîmpărate ca nişte fluturi. Pe laturile 
sălii, boieri'l pămînteni, şi ei în zale. 
Baldovin, ca de obicei în negru, stă în 
faţă, supraveghează totul, neadormit. 
Prin�esa Mara e o tînără blondă, de o

frwmuseţe strălucitoare dar rece. Mircea, 
în ţinută ele ceremonie, cu vulturii bi
zantini brodaţi pe genunchi, cu o coroa
nă de aur pe pfete, coboară treptele tro-
1:ului în întimpinarea ei.)

:MIRCEA (voce fermă, dar inexpresivă) :
Ilustră Principesă, ne' bucurăm să vă 
vedem. Călătoni,a n-a fost ostenitoare? 

MARA (făcînd o- elaborată reverentă) :
Ne-am delectat cu privelişti dumne
zeieşti. Păşind pe acest pămînt sacru, 
am devenit fiica lui. 

UN CA VALER (înaintează . zăngănind
clin pintenii uriaşi, ridică obrăzarul 
coifului, al cărui penaj negru mătură 
dalele, şi, cu o voce cam lătrătoare, 
declamă clupă ritualul cavaleresc) : 
O _proclam pe Principesa Mara de 
Cilli şi Tolmay cea mai frumoasă, 
cea maii virtµoasă, mîngîiere şi decor 
al firii, şi provoc la luptă cavale
rească, pe jos şi călare, cu lancea, 
spada .sau orice altă armă, pe acela ce 
a,r tăgădui aceasta! (Aruncă priviri
fioroase, încîntat de sine.) 

lVIIRCEA (politicos) : Cum vă numiţi, 
cavalere? 

CAVALERUL : Sînt contele Enguerrand 
de Marigny de la Ferte-Colombes sur 
Seine-et-Oise ! 

MIRCEA (serios): Cum flaci să ţii minte? 
(0 ia de mină pe Mara, o urcă pe
podiumul de sub baldachin, o aşază 
pe tronul mai îngust, alături de al lui. 
Un semn. Heralzii-paji intonează· su
nete, apoi în lumină rămîn numai ei 
doi.) 

MARA : !mi cunosc îndatoririle. Mi le-a 
soolptat în minte (cu precisă intenţiei
Majestatea-Sa Regele Sigisll111.lild, ruda 
noastră apropiată. Mă voi strădui să 
le îndeplinesc cu skguinţă. 

MIRCEA : Vă veţi bucura clin partea 
mea ele respect, de ... (cu greu) afecţi
une... ( Privind-o în ochi.) Şi ele cre-
dinţă. • 

MARA (e tulburată): Mă copleşiţi, Sire ... 
V-aş fi totuşi recunoscătoare dacă, 
acwn, la început ele drum, aţi bine
voi ,i,ă-mi destăinuiţi acele îndatoriri 
deosebi,te, pe care Majestatea-Sa Re
gele Sigismund, ruda noastră, nu avea 
de unde să le cunoască. (Sm-lîde gra
ţios, supusă.) 

1VIIRCE'.A (cu o lucire de admiraţie în
priviri): Să vă păziţi a introduce obi
ceiuri noi. Ctte avem slnt prea multe, 
si nu toate bune. Unii dintre boierii 
noştri, pesemne de bane, au 1nceput 
să se wn.fle, ca aluatul cinel dospeşte 
şi vrea să dea pe ele lături. 

JvI RA (rîzînd) : Ca peste tot în Europa, 
Sire ... 

MIRCEA (deodată pa.re un zimbru pri
mejdios I: Să nu care cumva ... 
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:MARA (77J,ereu grapoasă, dar fonrte rece, 
de sus): Nu sîn.t obişnuită cu ame
ninţări. Am înţeles oă nu dori,ţi să 
mă amestec în poli,tică. Mă voi con
forma. (Cu un zîmbet plin de fe]'me
cătoare cochetărie.) ln afară ele-a da 
urmaşi acestui tron, ce mai aşteaptă 
Măria-Voastră de la mine? 

MIRCEA : Ai venit în ţară săracă, Mara. 
Domnia e tînă·ră, ţara e veche. Foarte 
veche. A stat în calea tuturor · v.ije
liilor iscate clin hăurile Asiei. Ele au 
trecut, noi am rămas. Cu multe ... 
foarte multe de vindecat. Cu şi mai 

· multe de ,aşezat la locul lor, de dus
mai departe ... Dacă vei vrea să-mi
stai în ajutor, ţara nu te va uita. Ai 
vencit în mijlocul 'lll1Ui popor ou ţinere 
ele minrte lungă şi ne:iertătoaire. 

MARA : Cuviintele lV1'ăriei-Tale m�a,u 
emoţionat. l\liă voi sili să le pătrund 
sensul. (Cu grijă parcă, pune •mina 
ei cu degete lungi ş-i albe pe braţul 
lui, apoi zimbeşte încîntăror.) Dar 1n 
,afară ele aceste înalte preocupări de 
viitor, ce serbăt·i cîmpeneşti şi nobi
liare, cîte turnkuri pe an obişnuiţi? 

MIRCEA (trist): Vom avea ... în curînd ... 
nunta. (Se aude în surdină un cor : 
,,Isaiia dănţuieşte".) 

1vL'IBA : Şi ·apoi ? 

(Corul se opreşte în mijlocul priceznei. 
Răsună o voce prelungă, ascuţită: ,,Ne
norocire .1 Nenorocire!" Lumina se aprin
de în sală ; toţi boierii, precum şi cava
lerii apuseni, mai cu seamă do1nnisoarele 
de onoare, se agită cu nelinişte, ·cu în
fiorare. ln cămaşa de zale găurită, cu 
platoşa cabosată, cu o spadă frîntă în 
,nînă, Neagotă se prăbuşeşte la picioa
rele tronului. 1n spatele lui, departe, Kon
dilas, şi el în ţinută ele luptă.) 

. NEAGOTA: Nenorocire! Pe Cimpia 
Mierlei... oştile creşttne ... spulberate .. . 
ca plea-..a... Cneazul Lazăir, mort .. . 
Trupul l!ui... ·neastrucart... în noroi şi 
sînge ... sub picioarele cailor. .. 

MIRCEA (impunînclu-si calmul . i celor
lalţi): Domnia-ta, ·vere Neago,tf1, ştii 
că în vecqlme purtătorii ele ştiri 
rele erau omorîţi ? 

NEAGOTĂ (cu patos): Mai bine mort 
clecît să văd ce-am văzut. (Şi iar ca 
o l'itanie gî[îită, sub care se ghiceşte,
. fără voia lui, o awmiraţie bolnavă.)
Hoardele lui Mur.ad... spahii cu rnoe
negre... pe pieptul vmJos, arămiu ...
Ochi de cărbrune... nările fumegînde
ale cailor... Şi ienicerii ! Zid albas
tru... trupuri de udaşi... Zkl m!işcă
tor ... cine sa-1 opTească ? ... Serbia
soră, la picioarele păgînului... O! cum
plită privelişte !

MIRCEA : Parakimomenulc Kondllas, te 
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văd stîncl deoparte, ceea ce nu ţi-e 
. în fke... Din voribele vărului nostru 

nu deslusim adevărul de vedenie ... 
Vino în ·faţă şi spune, Limpede, ce 
s-a în,tîmpl,at ... Văd că ai fost acolo.
Ai spadă.

KONDILAS: Prezenţa mea, cu toate 
străduinţele ce n-am cruţat, a atîrnat 
puţin, ca să nu spun deloc, în talge
r,ul bi,ruintei. Cneazul LazăT ... 

i\'IIRCEA (se 'ridică în picioare) : Să ho
dinească în pace. A murit pentru ţara 
lui ... 

(Toţi murmură, încet : #să odihnească 
în pace... Dumnezeu să-l ierte"... etc., 
etc.) 

KONDILAS (după ce se reculege. Teatral): 
. .. ştia de la început că n-are nici un 
sorţ ele tizbînclă. Dar parcă asta-i 
poate opri pe sîrbi ? Neam pătimaş ... 
nededart cu subtilit[1ţile, atît de nece
sare în lumea de ·azi. (Văzîncl încrun
tarea lui Mfrcea.) Dar viteaz ! Viteaz 
peste poate ! ln timpul bătăliei, un 
vranin, pe numele său 1\/Iiloş Obilici, 
care va fi celebrat în veoi, şi-a îm
plîntat pumnalul în chi-ar· inima Sul
tanului Muracl ! (Ştirea e primită cu 
strigăte de entuziasm : ,,Slavă lui .1 

Glorie! Balaurul a rămas fără cap .1" 
Kond'ilas, după ce CL privit cu bine
voitoare ironie pe cei prea repede en
tuzic1şti, continuă.) Dar iată d1 însă5i 
Providenţa ne airată cit de inutile, ca 
să :nu spun cit dr pă,gubitoarc, sînt 
gesturile eroice. A pierit Sultanul 
l\1uracl - între noi : un ţf1rănoi-bandit 
clin Anatol ia... şi inelată !rinele 
bătăliei au fost luate de un tlnăr ele 
ne•lnfricat, minte ascuţită ca lama ele 
Damasc, curaj iscusit precum tal ghe
pardului, ochi ele şoim. cunoştinţ,e 
aristotelice şi pofte ele măriJ"e ca ale 
diavolului ... Fiul lui Muracl. 

MIRCEA : Care ? 
KONDILAS : Bayezicl .. Bayezid Yilclîrîm

Fulgerul. Cinel soarta luptei nu 0ra 
decisă ... cli1pa 'ele derută clupă moartea 
Sultanului· vech.i... a porunc1t ca cei
lalţi fraţi ,ai săi să fie sugrumaţi ... 
,,Tristele necesităţi ale puterii" 
mi-a spus, cu w1 zîmbet îndurerat,
in,tr-o greacă admi1rabilă ...

MIRCEA: Am înţeJ.es că te afli în ta
băra creştin[1 ... 

KONDILAS : Cîncl sfîrşitul bătăliei a de
venit limpede, i-am prezel1'ta,t Sulta- • 
nului Bayezid felicitări şi omagii. Din 
porunca de Hnistos iubitului si iubi
torului Ioan ·al VI-lea Paleolog, Bazi·
leul Romanilor, pe Cîmpia Mierlei eu 
apăram cauza cea ,dreaptă luptînd în 
chip de observator ... (Murmure â,n sală.) 

MARA (voind să-şi nwrcheze prezenta! · 
Du,reroa,se ştiri... Cneazul Lază!· avea 
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un fiu ... (Lui Mircea.) L-am cw10scut 
pe Ştefan Lazarevici la Buda, în 'tim
pul unui turnir ... (Lui Kondilas.) Care 
a fost- soarta lui ? 

KONDILAS : Mult mai amară decî-t a 
părintelui său. Cînd totul s-a isprăvit 
!ii Jnuezin.ii strigau ca măgaru în
setaţi: ,.Allah-il-Allah-M uhamad-rassul
A llah !", tînărul moştenitor Ştefan La
zarevtlci a îngenuncheat la picioarele 
lui Bayezi'd, întinzindu-i coroana. Sul
tanul l-a mîngîiat pe plete şi i-a su
ris. O ! Dumnezeu să ne .ferească de 
zîrnbetul fără milă al învingătorului !
(Se dă un pas înapoi, ridică braţele.) 
„Astfel pieri a Slavianilor ţ,ară în sînge 
si-n tină. / Nori foarte negri, ele zmoa_
iă se-ntind peste lumea-îngrozi-tă. I 
D�rnon cu ochi ele vă,paioe Bayezild P 
un fulger al morţii. .. / Poate e plata 
ce toţi merităm, pentru g.rele păcate

_. 
.. " 

(Dm: în :timp ce Kondilas recită hexa� 
metri, răsună discordant ca.cofonia unei 
meterhanale turceşti..) 

BALDOVIN (păfeşte în faţă. Vocea n 
tremură imperceptibil) : Trimisul Ma
jestăţi,i--Sa-le Imperatorul otomantlor. 

IZZEDIN-BEY (din mers, îl ,înlătură din 
drum,, cu umărul. Se îndreaptă spre 
tron. E în ţinută de luptă, cu pieptul 
dezgolit şi cu mînecile suflecate. Tur-

. ba.n negru. Se vede că vine de pe 
cîmpul 'de bătălie. ll însoţesc : un 
alcingiu atlet bronzat cu ilicul de capră 
pe pi.eptul gol şi î,nfăţişare sălbatică

'. un spahiu cu şalvari ele mătase şi 
blană de leopard pe -umeri, un ienicer 
în caftan albastru, care-l face să pară 
un monah luptător : e Limpede că au 
fost aleşi ca să facă impresie. Replica 
lui Izzedin se leagă de a 1.ui Baldo
vin pe care o completează solern_n
batjocoritor): . .'.spaima necredincioşi
lor, sabia pedepsii,toare a I1slmnul-ui, cel 
mai presus de regi şi împăraţi, Ba
yczid-Fulgerul ! (Pe un ton provoca
.tor.) Oarre mă t11imite la tine, Emi,rdji, 
încă dorrmitor peste ghi•aurrii '.i.ngroziţi 
din tara Karnvlah:i<ei ... ( Pe măsură ce 
vorbeşte, ,,în murmură surdă sala se 
îneacă", după cum ·zicea poetul.) El, 
Bayezird, Padişahul pămîn,tului, -se 
miră că n-ai alergat încă să te arw1c1 
ou :firw1,tea in pulbere şi să-i ceri ,cu 
lacrimi dinainte reounoscătoare, înalta 
oblă,druli['e ! (Aproape vulgar.) Ce mai 
aştepţi? (Cu un hîrş,îit prelung, c:ava
lerii, ,,trage !Spadele din tea.că", cum 
zice a,celaşi Bolintineanu. Mircea, re
pede, li se a.dresează.) 

MIRCEA : Cinstiţi soHa, boieri dltmmea
voas,tră ! (Apoi, r.ăsuflînd greu, ca şi 
cum fiecare cuvînt l-ar durea.) Spune.,. 
celui ce te-a · trrimiiS... (Nu se poate 
răbda.) Nu-i ţirn minte numele ! ... că 
treburile ţării... ne împied1:că să vedem ... 

cum arată la faţă ... (Surd.) Cît despre
partea închinării... (creşte) cît de.spr-e
partea închinării... (pauză, apoi cu 
voce de tunet) NOI, ACEST CUV!NT 
NU-L CUNOAŞTEM !

IZZE:OIN (rîzînd) : Atunci o să venim să 
vă învărţăm ... 

MIRCEA (încet: tunetul s-a rostogoli"t, 
acum i se aude nu.mai ecoul): Veniţi, 
veniţi... 

BALDOVIN (de sus): Mări•a-Sa nu· mar 
are nevoie de p1·ezenţa• ta necioplită ! 

(Izzedin ridică din umeri, tî.ntoarce spa
tele iese clăntănind din pinteni ; în tă
cer�a gr·ea, se aude vocea cristalină a 
Doamnei.) 

MARA: Mă buour, SLre, soţul meu, că 
vă. voi putea fi utilă pe lingă Majes
tatea-Sa SL�ismund al Un.garie,i, s:i.n
gw-ul vostru sprijin, unica noastră 
SţX>·ranţă ... 

(lntunecare) 

(Sala mare a cetăţii Banatului Severi
nului. lnconjurat de cavaleri apuseni în 
pelerine şi tunici de cruciaţi, de doi no
bili unguri cu bărbi lungi şi pene de 
uliu la chivăre, vegheat îndeaproape de 
un călugăr dominican, căruia gluga îi 
acoperă jumătate clin fraţă, Regele Sigis
mund de Luxembrug al Ungariei se dis
tinge prin sta.tura lui înaltă, barba blon
d.ă foarte lungă, pe care o triturează in 
momente ele cwmpănă, prin podoabele de 
aur si mantia de hermină. Pentru a-l 
carac'teriza „ab ovo", vom folosi descrie
rea istoricului ungur· Savous : ,,Figură 
frumoasă, impozantă... spirit cultivat, 
mult gust artistic... înţelegea destul ele
bine deosebirea dintre popoare şi mora
vu.ri. Toate calităţile lui erau însă para
lizate prin variaţiunile voinţei şi lipsa 
completă de bună-credinţă. Nu era rău 
/,a suflet... dar devenise fricos, din cauza 
caracterului său şovăielnic, şi a .fost 
adesea crud. Fiind crescut din tinereţe 
ca un viitor rege maghiar, rz.u numai că 
învăţase limba ungurească, dm· îşi lăsase
şi o barbă abundentă, după moda lor de
a.tunci". 

Spre a.cest om, cercetîndu-se sau 
mai bine spus pîndindu-se reciproc -, 
se îndreaptă Mircea, urmat de Baldovi� 
şi de Nea.gată, acesta din urmă frizat şi 
sulemenit dar 1.1,ri,tit de zavistia ce n-o 
poate stdpîni. !n · straie ţărăneşti, albe, 
dar cu platoşă de oţel, avînd pe ea �er
bul ţării, NicodiJm. Pe undeva, îmbracat 
ca să nu bată la ochi, se aţine şi Merdea; 
ochii de dihor cercetează totul, fără as
tîmpăr. Inevitabilele trompete sună.) 

SIGISMUND (înaintînd maiestuos, cu. 
braţele întinse) : Scumpul nostru Prin-
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cipc, dilecte amice ! Sînt fericit să vă 
întimpin în cetatea noastră, a Seve
rinului... 

MIRCEA : Şi eu sînt bucuros, Majestate 
Regală, să vă urez „bun venit" pe 
pămîntul nostru, din strămoşi... Şi 
dinainte de ei. 

SIGISMUND: Ha, ha, ha ... Am înţeles 
subtila revendicare. Vijelios, drept la 
ţintă, mă bucur, e de bun a,ugur. pen
tru viitoarele acţiuni comune ... (Măreţ.)
Fie dar ca cetatea SeverJnului, uncie 
am admirat urmele podului lui Tra
janus, să intre pe veci în stăpînii.rea 
voastră. Comite Ştibor, aduceţi cuve
nitul omagiu noului stăpîn ... 

MIRCEA (calm) : Vechiului... 
SIGISMUND (în timp ce Ştibor, un ca

valer mătăhălos cu părul cînepiu tuns 
cu oala, îngenunchează în faţa lui 
Mircea şi acesta îi dă acoloda cu
spada, îi spune în şooptă dominicanu
lui) Era capabil s-o ia şi singur ... 

DOMINICANUL: Majestatea-Voastră a 
avut o inspiraţie :fieriai.tă. 

MIRCElA (impetuos) : Sire ! la Adriano
pole, Bayezid s-trLnge oaste împotri
vă-ne. De voi-e, de nevoie, i s-au aJă
turat Sişman al ibulgadlor ... şi nefe
ricitul Ştefan Lazarevict. ln faţa ce
tăţilor Silistrei şi Giurgiului, s-au ivit 
akîngii... 

SIGISMUND : Numele în sine are ceva 
ce înspăimîntă. 

111:IRCEA : Cete de pradă, oaste neregu
lată, ochii ordiei celei mari. Cerceta
şii mei îmi spun că ar fi şi în .fata 
noastră, dincolo de Dunăre... (Cava
lerii apuseni, cu un gest magnific, 
scot spadele, protejîndu-l pe rege,
care le mulţumeşte graţios.) Pe ce 
ajutor militar mă pot bi2mi din par
tea Majestăţii-Tale... şi cînd? 

SIGISMUND {aplaudă din vîrful degete
lor înmănuşate, încîntat) : Superbă 
dorinţă de-a lupta cît mai curînd ! 
Ce exprimare directă, bărbătească ! 
Mi-aţi cîştigat preţuirea şi prietenia. 
(Sec, celorlalţi.) Lăsaiţi-ne singuri. Şe
deţi lingă mine, Alteţă. (Toţi cei de
faţă se retrag de-a-ndăratelea, în 
afară de călugărul dominican.) 

MlRCEA : Şi d1nsul ? 
:SIGISMUND : Padre Gerolamo, inchizi

tor. Am soliai,tat •ajutorul --S.fîntului 
Ofidiu, oa să rpotoli.m răscoalele ce ne 
pustiesc ţara. Căci vai, dilecte prin
ceps, nobilii noştri maghi1a,ri, peste 
care din leagăn am fost pregătit să 
domnesc - le-am învăţat limba, port 
această barbă atît de incomodă pe căl
dură ca să le semăn -, ei, în schi.mb, 
"într-un elan păgîn de nerecunoştinţă, 
ţin în captivitate pe adora,ba noa&tră 
soţie Maria, care mi„a adus ,ca zestre 
coroana Sriintului Ştefan. "N-ai soţie, 

n-ai coroană" - mi-au trimis vorbă,
în simplitatea lor... Aceiaşi nobili, a 
căror vivacitate malignă nu se ex
plică decît prin ,intervenţia directă a 
Prinţului Beznelor - ceea ce sînt 
sigur că veţi dovedi, padre (inchizito
rul se înclină) -, au proclamat ca 
rege, în locul meu, pe Carol de Anjou, 
de care, plictisindu-se, l-au asasinat 
peste două luni şi, certîndu-se între 
ei ca în stepă, mi-au mandat doi ca
valeri hirsuţi să mă ,recheme la 
Buda... In schimbul posesiunilor din 
Dalmaţia, pe care de altfel nu le pu
team apăra, veneţienii mi-au promis 
sprijin, aşa că - în curînd - anarhia
din Ungaria va fi potolită. 

INCHIZITORUL : Cu ajutorul lui Dum
nezeu. 

SIGISMUND : Lăudat fie numele l11.1i, in
aeternum ! ( Lui Mircea, cu un fel de 
neaşteptată timiditote.) Aţi înţeles? 

MIRCEA (privindu-l în ochi) : Nu. 
SIGISMUND (ştergîndu-şi discret frun

tea) : Floarea cavalerimiP franceze 
luptă cu disperare să alunge floarea 
cavalerimii engleze ,din Frianţa. E al 
48-lea an de război. S-ar putea să
ţină o sută. Faptele de arme, magni
fice, numeroasele răscumpărări ale 
.celor căzuţi în onoraMlă captivitate 
preocupă aceste flori ale caval.erimii 
mai mult, din păcate, decît eliberarea 
SUntului Mormînt din ghearele Semi
lunii. Ideea unei crudade, deocam
dată, nu se bucură ele audientă favo
rabilă. (Privind în ciltă parte.) Aţi 
înţeles, .Alteţă ? 

MIRCEA: N<u. 
INCHIZITORUL (cu o voce acbtncă, dar

cu inflexiuni dulcege) : Dar pricina 
tragediei pe care o trăieşte creştină
tatea, causa causarum, este schisma 
ce desparte Sfînta Biserică a lui Isus. 
Nici în faţa puhoiului păgîn, Patriar
hul simoniac din Constăntinopole nu 
vrea să adm�tă adevărul evident că 
Sffo.t'llll Spiirli.t şi de IJ.a Fiul ,purcede. 
Fillioque ! 

MIRCEA (ambiguu) : Cită frămîntare 
pen;bi"1.1 un „şi" ! 

SIGISMUND {părindu-i-se că observă un
început de •&nţelegere): Nu vrea ,să 
recunoască nici că spunînd „Tu eşti 
Petru şi pe această piatră eitoaetei!'a" 
Mîn�uit_?r_ul a stabilit supremaţia Sfîn�
tulm Pannte Papa, Undcul ... 

MIR.CEA _(cu o voce nevinovată): După 
ci.te ştm eu... acum sînt doi papi 
Unul în ·Italia, la Roma, celălalt fu
Franţa, la Avignon ... Şi se ,afurisesc 
unul pe celăialt de trei ori pe zL. 

(Cei doi se privesc uluiţi, Mircea zim
beşte discret.) 
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SIGISMUND (cu accent tragic): Mie, ne
demnul, ca Vliitor lmpărat al Sfî.ntu
lui Imper1u German, îmi cade pe 
wnc.ri crucea... Ierbare, padre ! numai 
misiunea... de-a împăca Maica no•as
tră Apostolică, sfîşiată de disensiuni... 
(Vizionar.) C1nd toată Europa va fi 
un singur suflet, un singm· orei-er, un 
sing;ur trup, dlin Normandia la Bosfor, 
a.bunei I•slamrul se va zvîrcoli ca dra
gonul în lancea Srîntului Gheorghe! 

MIRCEA: Acum am înţeles. 
SJGJSMUND (stăpînindu-şi cu greu un 

oftat de uşurare): Nu vreau să vă 
dau sfaturi, sagacitatea voastră m-a 
ului,t, dar cred că o soluţie de mo
ment ar fi temporizarea ... Poate chiar 
un tmtat au Bayezid, care ,tratat, mai 
,apoi... 

JNCHIZITORUL : Călcarea oricărei inţe
Jegeri cu necredincioşii •e un fapt 
plăcut Dormmlui ... 

MIRCEA : La fel spun şi necredincioşii. 
Dar Bayezid nu vrea nir:i trataite, nici 
înţelegeri. Supunere oarbă ! Lepădare 
de neam, de credinţă, de limbă ... 
(Simplu, lapidar.) CEEA CE EU NU! 

SIGISMUND : Oricîte dif.icultăţi tempo
rare întîmpinăm, nu vă vom lăsa sin
f.-'1.lir. In cetatea Branului avem o sută 
de arca�i englezi, mercenari. Sînt ai 
vo5tri. Odată cu cetatea. (Ca un negus
tor ce-şi lauclă marfa.) Nemaipomeniţi ! 
Săgeţile lor lungi bat la trei sute de 
pa')i. La Crecy au prăpădlit rnîn
dra cavalerime franceză, spărgîndu-i 
armurile, ca pe nişte cojJ de ouă ! 

MlRCl.:A : Lefegii! Dar dacă altul le dă 
rn·•i mult? 

SIC lSMUND (evitînd întrebarea pe care 
o qăseşte fără tact) : Pentru că veni
vorba: Alte�a-Voastră cum îşi plăteşte
oastea?

MIRCEA (simplu) Cerindu-le viaţia. 
SIGISMUND: Splendid răspuns! 
INCHIZITORUL : Splendid răspuns ! 
SIGISMUND (ridicîndu-se cu emfază şi 

dînd prin asta de înţel.es că, deşi e 
oaspete, totuşi el încheie discuţia) : 
De asemenea vă lăsăm toti oavalerii 
oe ne-au msoţit. Luptători 'neasemuiţi 
cu lancea, spada ori buzduganul ! Din 
păcate, necli,sciplinaţi, turbulenţi. DaC.:-1 
vrnunul întrece măsura, tăiaţi-i ca
pul. Dar păstrînd formele : în picio�re 
şi dintr-o singură lovitură. Aveţi un 
călău priceput ? Dacă nu, pot să vă 
trimit unul. O, dar vă reţin... Desi
gur, sînteţi ostenit de lungul drum ... 

MIRCEA : Tocma,i vailam eu să vă pără-
5€.SC spre ,a cerceta posturile de pază ... 

SIGISMUND (nepăsător): Să iiim oare 

in primejdie? (După ce Mircea a
ieşit.) Uf ! Obtuz, ca toţi prinţişorii 
ăştia mărunţi, incapabili să se ridice 
la contemplarea marilor interese ... 

INCHIZITORUL : A celor eterne ... 

(Apare Mara-Doamna. Gest de nerăb
dare la Sigismund. Inchizitorul o bine
cuvintează pe noua venită şi se retrage, 
ca un şarpe.) 

SIGISMUND (cu o voce ciudată): Sînteţi 
fcric1tă, M'ara ? 

MARA (în şoaptă, dar 
tragică) : Din clipa în 
te văd în fiecare zi 
ouvînt. (Pauză grea.) 

cu intensitate 
care nu pot să 
am uita.t acest 

SIGISMUND: Ce fel ele om e soţul tău? 
MARA : L-ai văzut ... 
SIGISMUND : lrni scapă. Nu e un pri

mi.tiv. 
MARA (cu duşmănie) : ln privinţa sub

tilităţii, S1re, aţi avea ce înv,ăţa de la 
el. De altfel, şi în celelalte, de care 
sîruteti atît ele mînclru ! Priceperea 
de-ai· stăpîUli orice cal, isou&inţa de-a 
lovi pasărea-n zbor cu săgeata, forţa 
de..,a reteza trunchiul unui ,stejar, dlin 
goană... E d,rept, nu ştie vorbi poetic 
femeilor, aşa cum ştie, sau ştia, Ma
jestatea-Voastră ... 

SIGISMUND: Maora de Cilli ! Sînt sur
prins, în mod plăcut, să văd că îl iu
beşti. 

MARA (cu deninitate): Sînt soţia lui: 
Mircea-Voievod ... 

SIGISMUND (o clipă lovit în orgoliul 
său imperial, apoi într-adevăr miajes
tuos) : Mă bucur că v-aţi împăcat cu 
această situaţie, fiica mea. ( În timp
ce ea face o foarte adîncă rei;erenţă, 
el iese fîl.f,îinclu-şi suzyărat mantaua 
de hermină.) 

NICODIM (care e peste tot, se apropie) ; 
Te-a jigniit, Doam,nă? 

MARA (rîzînd) : Nu, nu, flăcăule. Un 
împărat nu poa,te jignii. El poate nu
mai călca în piicioare. (Se aude clin
cănit argintiu de pinteni pe dalele ele 
piatră. Nicodim se retrage în dosul 
stîlpului său. Intră, întunecat, Mircea) : 
V-aţi înţeles cu Majestatea-Sa?

MrRCEA : Ca• doi fraţi. Mă l,asă singur 
în faţia lui Bayezid. 

MARA (încet, se apropie ele el, îşi lipeşte 
fruntea de umărul lui): Va trebui să 
lupţi, Mii!"cea, nu numai pentru ţară, 
nu numai pentru tron, ci şi pentru 
cel pe oare-1 aştept, copilul nostru, 
urmaşul ... (El o priveşte lung, apoi o
strînge la sine.) 

(lntunecare) 

43-

www.ziuaconstanta.ro



PARTEA a II-a 

Ograda, cît o batistă; a unei căsuţe de lemn, pe un clin de deal. 
Toamnă fierbinte, risipă de aur şi-aramă. Intră un grup de cavaleri din 
armurile cărora ies aburi, ca din ceainice. Mircea e numai în cămaşă de 
in, cu mîneci largi, deschisă la piept, In păr şi barbă i-au apărut primele
fire albe. In depărtări se văd focuri şi se aude un dntec nedesluşit. Un
ritm de parcă ar .bate inima pămîntului. 

CAVALBRUL ir: Fierb. ca în cazanul 
necuratului ! 

MIRCEA : De ce nu�ţi 5coţi ,armura, ca
v,aler,e Bernard Coucy tdu Ohey,ron de 
Baumont d'Abzac de la Douze? 

CAVALERUL II: Atunci cum s-'ar mai 
ounoaşte că sîntem ca,vialeri ? 

MIRCEA : Hei, nu-i nimeni pe aici ? 
ILINA (o ţărancă, încă tînără, iese re

pede clin casă, strîngîndu-şi cămaşa 
pe pieptul plin) : Ba eu. Alăptam p,e 
cel mic. Ier,ta,ţi ! Bărba,tul, Măria-Ta, 
e dus să ajute vecinii să-şi aprinz-ă 
casele, să ;pusti,ască 'lanurile de grîu, 
să taie viile şi merii... (Sărută mina 
lui Mircea.) Dacă pofti,ţi apă rece, pu
teţi bea din :flîntînă. lncă 111-�m otră
vit-o. (Scoate o doniţă, le-o dă.) 

CAVALERUL I (făcindu-şi o cruce lar
gă) : Alteţă, mă vedeţi uluit. Din copi
lărie lupt fără răgaz pentru onoarea 
mistreţului roşu pe dmtp de •ar-gint... 
(ridică scutul, pe care e o asemenea 
stemă) Am văzut sate dev,astate de 
duşman, eu însumi ,am incendi,at � 
mulţime. Da� oa să.tenii .să-ş-i dLstrugă, 
ei înşişi, propriile bunuri, mi se pare 
peste fi.re. 

CAVALElRUL III: Şi 'încă lintonînd cîn
tece ! 

'CAVALERUL H: IaQ· copiii joacă în ju
;r:ul fl:ă:cădlor ... 

(Cîntecul se apropie.) 

MIRCEA (odihnindu-se) : La noi <1s-ta se 
numeste a face haz de necaz... Da�· 
poate· că v•in-e din străfunduri, din 
vr-emea cînd s,trămoşi'i întîmpinau 
mdarbea, ori încercările vieţii, rîzînd 
în hohote. 

(Intră un grup de ţărani. Jn fruntea lor 
,e Ioachim Ciungul. Toţi poartă arc, cucu-
1·ă cu săgeţi, securi, suliţe. La un semn 
,al Ciungului, care le e şef, bat din pi
cior, îşi scot, cu o singură mişcare, cuş
•mele.) 

TOTI: Sănătate bună, Măr-ia-Ta! 
MIRCEA (Ciungului) : Parcă te-aş şti. .. 

· CIUNGUL (fericit, celorlalţi): Ved�ţi?
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V�m spu,s că ne cunoaştem! De la 
Silistrn, cind ,aveai numai puf de 
mustaţă, he-he-he, liute trece vremea, 
mam:a mă-sii ! Ioachif11 mă cheamă şi 
azi. .. 

MIRCEA : Tînăra asta ţi-i fată? 
. CIUNGUL (rîzîncl): Da' de unele ! Ne

vastă ! Poveste lungă ... 
MIRCEA: Spune-o. 
CIUNGUL (gest poruncitor; ceilalţi se 

aşază, toţi deodată) : Eu, Doamne, de 
felul meu mi-s din Ţara Haţegului. 
Din .Clopotiva. Cînd eram tinăr ... şi 
acuma mă simt tînăr, dar atunci 
eram, am venit cu oile la iernat în 
Dobrogea ş-am rămas acolo. Mi-au 
căzut dragi nişte ochii verz.i. Am d.urat 
gospodăT,ie. Şi-n ogradă ţupăilau ş.apte 
drăcuşori cu ochi verzi. Numai unu', 
Traian, avea ochi negri, ca ai mei. Şi 
intr-o zi, spre sară, a căzut peste noi 
păgînul... Eu m-am împotrivit pînă 
cînd ... (Bate cu mina peste mîneca 
goală.) P.e nevastă o .au nccdnstiit, copiii 
i-au 1-uait. Ea, săraca, -s-o aruncat în
Dunăre, cu o piatră de gît. Cum era
să tT,ăiască batjocorită ? Iară eu ·am 
înv.ă1at să trag cu aircul, cu o singură 
mînă. Intind coarda cu dinţU, 

CAVALE'RUL I: Neplăcerile inerente 
1războaie,lor-... 

CA V ALERUL II : F.aţa întune0aU1 a 
gloriei. 

CIUNGUL : Apoi am venit dincoace de 
Dunăre, cu i,njma arsă. Şi am găsit-o 
pe Ilin1a, copi'lă orfană. Trecuseră tă
tarii. Am luat-o supt aripa mea şi 
într-o zi, uitîndu-mă cu alţl ochi la 
ea, am simţit că-s incă în puteri. 

JLINA (cu broboada la gură) : Nu ţi-i 
,ruşine, om bătbrîn ! 

CIUNGUL : Şi ne/4m luat. Deocamdată 
,avem numa' trei prunci. Toţi cu ochii 
neg.ri. ( Foarte departe se aude, ca un 
zvon părelnic, meterhaneaua turceas
că.) Mui'ere ! Adu 1,ăcHa ... (!lina apare 
cu o făclie în mină. Tăranii-osteni 
încep un joc vijelios, chiuind cu o ve
sel-ie stranie. Flăcările pîrîie, un fum 
albastru se ridică.) 

CIUNGUL : h1a... Om ardka <1lta mai 
ar-ătoa-să... (Pauză.) Un s'ingur 'lucru 
mă chinuie, Doamne. 

MIRCEA : Trece�l asupra mea. 
Cl UNGUL : Fecior:ii mei cu ochlii verzi. 

Ştiu că iturnii .fac rlentlceri numai din 
copii cre.ştiilii. Şi crunld 1ntii;id a,rouL.. mă 
gîndesc la copiii mei irăpiţi. O clipă, 
mă gîndesc ... Nu-ţi ,fă griji Măria-Ta 

· n-o să-mi tTemure min,a,
' ' 
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(Fumul se împrăştie. Lingă fînllînă, un 
ienicer mort. Mina cu degetele crispate 
pare că ameninţă cerul senin. P1·ecedaţi 
de o muzică orientală, miorlăitoare, intră 
slujitori negri, care ridică un cort de 
mătase. Apar: Neagotă, ,înfăşurat într-un 
fel de burnus ca să-l ferească de praf 
ţi de vipie, Kondtilas şi ,Ştefan Lawre
vici, în negru, ca un călugăr.) 

NEAGOTA : Să căutăm umbră în cort. 
KONDILAS : ln cortul SuitanulUJi ? ... Ce 

face viteazul Ştefa!l1 lJazarevici al Ser
bilor? 

_JEAGOTA: Se roagă. 
ŞTEFAN (ca.re e îngenuncheat, cuf!Unclat 

în sine) : Pentru '.înnrîngerea noast<ră. 
NEAGOTA (exasperat): O face îniadins, 

ca să mă simt un :trădător. Nu sîn,t 
trădător! (Lui Ştefan.) Auzi? Nu stnt 
trădător ! 

ŞTEF AN : Atw1ci ce eşti ? 
KONDILAS : Zoon pol'itilcon. 
NEAGOTA : Mulţumesc. Da, fiinţă poli

tică. Nu pentru mine fac ce fac, ci 
pentru ţara mea, ce-o iubesc mai pre
sus de ,toate. 

XONDILAS (în treacăt) : N-am văzut ti
căiloşie care să nu-şi · găsească justi
f,icare. 

ŞTEFAN (sumbru): Ba da. A mea. 
NEAGOTA : Cine-şi iubeşte mai mult 

ţara ? Acela care-o ,arde şi-o înflă
m1nzeşte ? Care-şi ,azvîrle supuşii în 
bătălie pien1ută ,? Ori cel ce, în.ţele
gind porunca vremt11rilar noi, se mlă
diază după ele? 'Rămăşiţele de la os
păţul celor ma!fi îndestulează din ,bd
i,ug pe cei mici... Cine ·pricepe asta 
1aduce ipaoea in ,ţiairă ... 

ŞTEFAN: Noi am .fost siliţi să pricepem. 
Şi iată-ne în oastea păg•înă, împotriva 
if1,a,ţilor noştri... Dreaptf1 pace, cinstită 
pace ... 

NEAGOTA (lui Kond·ilas): Parakimomc
nuie ... 

XONDILAS: Ie1,ta-re ... 'Pentru a-l �·epre
zenta ou cinste pe lingă Bayezid, ele 
Hrtistos iiub1tul şi iubitorul meu stă

. pîn Ioan ,al VI-lea -Bazileul Roman-ilor 
m-a înv,rednici,t cu ,titlul de Seva.sto
crat ...

NEAGOTA I Sevastoc-ratule >atunci, Koi'i
dilas, lll.mureşte d-ilema în care ne 
zbatem eu l)i îndureratul Ştefan La
zarevici. .. 

h.ONDILAS: Noi, cei din ConstaITTtinopol,
de mult am înv{1ţa.t să dovedim că al
bul e ,negru .şi 1negrul e alb, dacă 
interesele o oor. .. 

(Se aude nechezatul .sălbatic al unui 
•cal. O voce puternică, foarte plăcută, îl
potoleşte : ,.Cuminte, Ducipal, · cuminte !« 

Intră Bayezid, unnat de Jzzedin-Bey.
.Sultanul e un bărbat frumos, în floarea
vîrstei. Ţinuţă simplei, cam neglijentă, de

1·ăzboi11ic, mai mult bizantin. Turban alb, 
mic, cu pană de egretă. Ochi vii, de 
cărbune, în veşnică mişcare. Amestec de 
furii năpraznice şi politeţe ironică, un 
neasvînipăr plin de eleganţă. Kondikis îi 
face o temenea elaborată, Ştefan pune 
un genunchi în pămînt, Neagotă se pros
ternează ca. un oriental.) 

BAYEZID: Şi c8!fe sunt acum interesele 
Constantinopolului? 

KONDILAS : Nu le pot împărtăşi Stră
luciri!-Voastre _,decît rdupă ce bătă:lia
cu Mirrcea va n a:v'llt loc ... 

BAYEZID (în treacăt zburleşte, protector 
şi wmilitor, părul lui Ştefcm. apoi, cu 
asprime, lui Neagolă) : Ridică-te ! 
Avem de vorbit. 

N.EAGOTA : Lumină a •răsăritului. mîn
gîierea credincioşilor, toi,a,g -al celor 
slrabi ... 

BA YEZlD ('irUat) : Neagotă-Bey ! E'i'ti 
,prea slugarnic ca să pot avea 'încre
dere în tine ... 

(lzzed'in face un gest· mneninţător.) 

KONDILAS (luîndu-l sub protecţia sa pe 
Neagotă): Străludi·tul Su1tan � vrut 
să ,spună că adoraţLa �i devotamentul 
ce d le purtaţi se exprimă în forme 
primitive, care deranj,ează s·im�ul pen
tru frumos al. Majestăţi'i-Sale ... 

BA YEZID : Kondilas, Kondiias... De ce 
nu îmbrăţişezi ,adevărata credinţă ? Te 
fac n,ai-m1arele peste eunuci, cel ce 
,toate le leagă l)i le dezleagă ... 

KONDILAS : Incompara;bi1ă onoare ! Dar 
am auzi,t că în prealabil e necesară o 
mică operaţie. Saţia mea ,air fi ne
mingîiată. 

BAY,EZID : Păcat! Voi, ghliaurii, vă gîn
dtlţi numai i,a voi. Neagotă-Bey, ce fel 
de om e văr·ul tău, Mircea ? 

NEAGOTA (1îmgrozit de moarte): Un ... 
Un ... Un ... 

BA YEZID (lui lzzedin) : Dacă-mi spune 
ce crede el că vireau să a·ud, taie-1... 

( lzzecli n scoate iataganul.) 

NEAGOTA (palid, transpirînd) : Nri-e greu 
să ... 

BA YEZID (transfigurat de furie, îl ia de 
piept) : Vierme ! Crezi că Mie mli-c 
uşor ,să-mi văd oastea topindu-se de 
!foame, de setP. şi de b'dli? Mii de 
spahii, •că'lă-rimea cea mai 'iute din 
lume, au pierit căutînd nutreţ, ori 
rîuri .neotrăvi<te ... Noaptea, soklaţi'i lUli 
Mircea 0ad ca djinii deşertului 1n mij
loc1,!l taberelor adormite, măcelărind 
în voie ... Ce fel de ·om e, te...am în
trebat! 

NEAGOTA : !nchis în sine. Neprevăzut. 
Incăpă.ţîn,at... Da, da, mai ales încă
păţînat. 
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BAYEZID: Crezi că dacă i-am trimite o 
provocare... c1upă vrednicele de rîs 
reguli apusene, ar primi în sfîrşit 
lupta? 

NEAGOTA (dinţr-o dată serios, sincer, 
grav): Nu. Mircea a născocit împo
triva noastră ceea ce tu, Fulger ne
bh-uit, ai descoperit împo·triva apuse
nilor ... 

BA YEZID : Anume ? 
NEAGOTA: O nouă strategie. 
BA YEZID : E o taină ? 
NEAGOTA: Pe care-• ounoaşte fiecare 

oştean al lui Mire�. Dar nu şi noi. 

(Bayezid se plimbă îngîndurat. Se aude 
nechezatul nerăbdător al calului; sluji
tori nubieni purtînd mari chiupuri de ar
gint si un bazin mare, cu intarsii lle aur. 
trec in sunetele unei muzici săltăreţe.) 

KONDILAS (lui Ştefan) : Apă cu petale 
de portocal pentru calul lui Bayezid ... 
Cîtă măTeţie ! 

NEAGOTA (care a pîndit tot tirl'lpul chi
pul Sultanului, să vadă ce impresie 
au făcut cuvintele sale, poate nechib
zuite): Cer.şese îngăduinţa de-a adăpa 
nobilul ro1b •.• 

]ZZEDIN (tăindu-i calea): Cîine ! Crezi 
că me,riti această cinste? (Ia el bazi
nul, pe ·care-l sărut.ă ca pe o relicvă, 
si conduce procesiunea. Un semn 
�cu.rt, enervat al lui Bayezid şi ies 
toti ceilalti. Se înse1'ează. Zările ard 
în° vîlvătăi rosii. Mina crispată a ie
ni.cerului otră·vit se p1'oiectează, uriaşă, 
pe pînza albă a cortului de mătase ... 
Se aude rugăciunea de seară : ,,Allah
il-Allah-Allahu-akbar". Deodată, vocea 
sfredelitoare a nwezinului se opreşte 
la mijlocul invocaţiei. Apare Izzedin : 
e atî.t de tulburat încît nu-poate spune 
decît ... ) Stăpîne ... Mircea !. .. Mircea !. .. 
St.ăpîne ... 

BAYEZID (ca un arc gata să se destindă): 
De ce nu sună meterhanalele alarma ? 

IZZEJDIN (nevenindu-i să creadă) : Vine 
singur. .. 

BAYEZID (stăpînindu-se): !ntîmpină-1 !. .. 
Ca şi cum m-ai 'întîmpii[lla pe mine 
însumi ... (Intră repede fin cort. Se 
i.veşte Mircea, înt-o ţinută foarte sim
plă, de oştean. Izzedin, fără voia lui, 
îl priveşte cu. admiraţie. 1l salută, du
cîndu-şi mina la frunte, buze şi inimă.) 

MIRCEA : Ce mai faci, Iz:redin-Bey ? 

(Intrarea cortului se desface. Bayezid, 
cu. un uriaş turban de mătase, împodobit 
cu un diamant ce aruncă focuri albăstrii, 
purtînd un caftan cu bogate broderii de 
mătase şi aur, e aşezat turceşte pe un 
podium înalt, acoperit cu covor persian, 
astfel ca să-l domine pe Mircea.) 
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BA YEZID (cerce�îndu-l avid) : Emirdji r 
Cum ai îndrăznit?! 

1VIIRCEA : Eram curios, Bayezid. 
BAYEZID (cu un surîs amabil şi protec

tor): Aş putea să te ucid. Să-ţi la& 
oastea fără cap. 

:tvIIRCEA : Ii rămîne inima. Dar n-ai s-<> 
faci. 

BA YEZID : Ce mă poarte opri ? 
MIRCEA : Mîndria. S-ar spune oă prea 

ti-a fost frică de mine ! Şi n-ai ajun& 
încă atî.t de slab să nu-ţi pese ce zice 
lumea. Apusul, spre cairc te indr.epţi. 
Vrei să-l cotropeşti, dar ţii la părerea 
lui. 

BAYEZID (cu ochi învăpăiaţi): ApustiI.
zioi ? Hazna de piartiră dante
lată ! 1n looul lor ea-am, cu toată 
suflarea care poate ţine o airmă în 
mină, aiai, la Dunăre, să-l opresc pe 
Bayezid ! Iar ei ? Frînoii se ucid cu 
angliuşii, Veneţia !mi face temenel_e 
ca să nu cl1!npăr mărf,urile Genovei., 
care îmi linge tălpile să nu acord pri
vilegii Veneţiei ! Constantinopolul a1r 
Iace orice, numai să-i mari las un răs
timp, să huzurească în sudoarea par
:tumată a des.firiulrui, îngîm:fiădi şi ne
gîndirii ! Am să spurc castelele lor 
trufaşe, catedralele lar .semeţe ; calul 
meu va mînca ovăz dun pristolul de 
la Roma ! (Tremură ca de friguri, cu 
privirea în gol. ln timpul acestei li
tanii, Mircea a urcat pe podium şi s-a 
asezat alături de el. Sultanul, cotro
pit de viziunea lui, pare a nu-şi da 
seama.) A,părînd acest Apus vrei tu 
să pieri ? Să-ţi vezi bărbaţii măcelă
Tiţi, femeile - zbierînd în braţele 
akîngiilor mei, copiii - rienice:ri? M-ai 
inllrziat destul. :Mi-'ai dat lovitlll"i gre
le. Cinstea obrazului ţi-ai mîntuit-o. 
E timpul să ne înţelegem. 

MIRCEA (încet, cumpănit, cum va fi 
tot timpul scenei) : At1ta timp cît pi
cior de străin în1armat calcă pămîntul 
ţării. loc de înţelegere nu se găseşte. 

BAYEZID (rî<le): Doar n-ai wea acum 
să :flac cale întoarsă, să purcedem la 
schimburi de scrisori, de ,soli' !... O, 
dar jartă-mă, Emirdji... Te ţin în pi
cioare. (Gest magnanim.) Vino lingă 
rnline... 

MIRCEA : Smt. 
BAYEZID (mirat): Nu băgasem de 

seamă. 
MIRCEA (cu un fel de bunătate) : Măria

Ta ruu-i ob'işnuttă, pesemne, ca cineva 
să facă ceva fărră să-i porunceşti, ori 
fără ,să-i dai voie ... 

BA YEZID (labil, ca toţi ,marii posedaţi) : 
Aşa e ... Toţi, se tîrăsc ... în jurul meu ... 
Aş vrea- să-i bÎICiuiesc, să-şff îndrepte 
spinările, şi în acelaşi timp îi silesc 
,să se închine mai adînc, mai josnic ... 
!mi place •un timp de cel ce-mi ţine·

www.ziuaconstanta.ro



piept, dar apoi n-am somn pînă nu-l 
văd umilit sau mort. 

MIRCEA: Ceea ce-i, totuna. 
.BA YEZID : Soarta noastră e să mergem 

înainte,, mereu madnte, în dureş ne
întrerupt, spre stăpilnirea lumii, ori 
spre prăpasti,e. Dacă m-aş opri din 
această nebunie sfîntă, popoarele mele 
s-ar u1ta deodată în jurul lor, cu
priviri nou născute, şi cel dintîi la
ca,re s-ar năpusti, să�l sfi.şie, aş :fii
eu... ( Pauză ; îşi potoleşte răsufLarea .)
Am fost prea sincer, o să-ţi pară
rău ...

}-1:lRCElA : După felul în care mi te-ai 
destăinuit, nu-mi rămlne decît să mă 
supun. 

:BA YEZID : De aceea ti-am vorbit cum 
ţi-am vorbit. 

MIRCEA: Ori să-ţi ţin piept. 
BAYEZID (blînd): Am. două sute de mii 

de oşteni... 
-:'.VllRCEA: Se poate. Morţii pe care i.-am 

numărat erau şi ei .neobişnuit de 
mulţi... Şi acum, ascultă-mă şi pe 
mine, Bayez>i'd ... Noi suntem, pe aceste 
meleaguri de cînd, în cloco,bul î.ncepu
turi'lor de lume, a răsuniat cel dintîi 
glas omenesc, slăvin1d soa,rele, ori 
poate numai mărturisind frica de tot 
-ce-l împrejmuia ... Toţi cei •ce, au vrut
să cucerească Apusul - cel pe faţă
duşmăntt de mom-:te, dar în taină jin
duit - pe alici au trecut. Dacă s-a
întîmplat să ,file bătuţi, pe aici s-au
tras înapoi, spre. deşerturile lor ... S-au
vîntur-at .îincoace, încolo, noi am stat.
Cu greu, ca iedera pe copacul vieţii,
-care e ţara ce ,am avut-o din veci,
tă,rîmul nostru nepăr-ăsit... Cînd am
început să ne punem oleacă l1c1 cale.
vecinilor îngîmfaţi, creştini de-ai noş
trtl, li 6-a trezit pofta pentru rodul
sărac al .trudei pe care începusem să-l
-culegem. I-a potoli!t ,străbunul meu,
Basarab Incepăotorul, făcindu-i zob în
trecătorile Posadei... Pe urmă, v-aţi
'ivit voi. Vrî.nd, cum singur ai spus,
să mîn,tuiţi ou sila ,pe cei ce m.1 doresc
.alta decît să-şi t-răiască viata cum
socotesc ei că trebuie trăi.tă .. '. Şi nu
.caduceţi ou voi ndci case mai trainice,
nici drumuri mai drepte, nici legi mai
omeneşti - oi cor,tul, pusti,ul şi sabia ...
{Se ridică.) Te-am •ascultat cu milă,
ne-încă-biruitule Bayezid, &punînd că
·singurii de caire te temi sînt supuşii
tăi. Dar nu m-am mirat. Cel ce n-are
decî,t g1nd ele cotropire, în p11imul rînd
îi cotropeşte pe ai săli, căci alt.fel e
greµ să .faai din om fiară de p,nadă.
·Omul e menit să ,a,ibă copii, să ridice
case, să trudească pămînt... nu să
ucidă şi să :robească pre semenii săi.
Ia,i· ca să-l !Sălbăticeşti în,tru aseme
�1ea hal, trebuie să stai mereu asupra

lui cu bici neadormit. Altfel începe 
să gîndească despre rostul lui cel ade
vărat. Noi sîntem neam de plugari, 
de păstori. Cercetînd şi iubind pomii, 
apele, curgerea iernilor şi a veri.lor, 
am desluşit alte legi... Ale r,ăbdării, 
ale omeniei, ale Lnţelegerii cuviin
cioase a lumii. Nu vrem să le schim
băm cu domnia bunului-plac, a ha
tîrului şi nestatorniciei dispreţuitoare 
a celor ce îşi închipuie că Dumnezeul 
lor i-a sortit să fie stăpînii tuturor. 
Cît despre mine, eu am moştenit din 
vechimi adînci porunca de-a st!f>ăjui 
acest neam... dorinţele 'lui... nevoil 
lui ... nădej'dile ... S-ar putea să mă în
vLngi mîine, Bayezid. Dar ne vom 
lupta mai departe în păduri, ne vom 
lupta în stîncHe Carpaţilor, în cetăţile 
Ardeal-ului şi-n rutnele lor şi nu ne 
vom închina niciodată ! 

BAYEZID (ridicîndu-se şi el): Păcat ... 
MIRCEA : ... că nu putem trăi în lin,işte. 

De ce ? 

(Îlltunecarc) 

1n mijlocul scenei, lumini verzui şi pin
ze negre sugerează păduri nepătrunse. 
In stînga sus, ca pe o înălţime, apare 
Mircea, în ţinută de luptă. Nicodim, pur
tind pavăză rotundă şi arc cu săgeţi, e 
a.lături de el, tăcut ca o umbră. Se aude 
zgo11iot de mii de paşi şi sunete înalte, 
parcă deznădăjduite, ale meterhanalei 
turceşti. 

NICODI I : De cc fac atî:ta gălăgie ? Eu 
ştiu că atunci cî.nd vJ·ei sft prinzi 
sălbăticiunea în pădure, taci ca mor
tul... 

MIRCEA : Se tem ele întunecimea co-
drului. .. Săracii turci... • 

NICODIM (auzind zgomot, iese din lu
mină, cu arcul pregătit : se 'întoarce 
îndată): Mă1i·a-Ta, te caută un străin. 
(ll urmăreşte cu săgeata pusă pe 
strună pe .Ştefcm Lazarevici. Acesta 
e îmbrăcat în negru. O inimă mare, 
roşie, de postav, e cusută în partea 
stingă a veşntimtului.J 

ŞTEFAN: ll ai în faţa ta pe Ştefan La-
1iarevici. Bayezid m-a trimis î.na1nte 
să-i deschid calea. Oastea mea e vîr
ful de suliţă care se îndreaptă, plîn
gînd, spre inima ta. Ne--au rămas 
acasă soţiile şi copiii, ostateci şi che-
Zc'işie că nu vom tr.ece alături de tine. 
(Strigăt de deznădejde.) O, Mircea, să 
nu te închini niciodată ! 

MIRCEA (rece): Nu trebuia să pui în 
primejd,ie viaţa ostatecilor scumpi ca 
să-mi spui asta. Ce ,doreşti de la mine? 
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ŞTEFAN: Ai un arca5 bun ? 

MIRCEA : Se găseşte. 
ŞTEFAN: Dă-i poruncă să nimerească 

aici. .. (Arată inima; Mircea face semn 
că nu.) Nu înţelegi că inima mea e 
alături de tine ? 

MIRCEA: Asita nu înmulteste numărul 
ostaşilor mei. 

· · 

ŞTEF AN : Ce-ai face :în locul meu ? 
MIRCEA : M-<aş feri sii ajung în aseme

nea loc. 
ŞTEF AN : Dacă socoteşti că nici moartea 

n-"<> merit, dă-mi un sfat. 
MIRCEA : Poartă-ţ,i crucea pe care ai 

primit-o. 'Pînă la capăt. Cine ştie, 
poate şi din suferinţa ta se va naşte 
învăţătură pentru mai t'.irziu. Sîntem 
nwnai la :începutul ince1·că•rilo.r. 
Du-te ! Nu primejdui vriaţa celor de 
acasă, clacă pentru ei faci ce faci... 

(Stefan pleacă. ln timpul acestei sce
ne, în dreapta sus, într-un spot de lumină 
identic, apare Bayezid. E însoţit de un 
muezin fana.tic, descărnat. Lupta pare cel 
se va da. intre Sultan si Mircea.. Muezi
nul ţipă strident, ridicînd braţele : .Allah
il-Allah !" Bayezid îşi îndeamnă oa.stea: 
"!nainte, lei ai Islamului! lnainte !") 

NICODIM (rugător): Mări,a-Ta ... 
MIHCE.A : Şezi blînd ! Vomice Vlacljs-

1'a:v ! 
O VOCE : Ascult ! 
MIRCEA: Dă-le fier! (R'idică mina; şu

ieratul săgeţilor pare un uragan, stir
nit din senin. Urletele de moarte îi 
răspund.) Aşa ! 

BAYEZID : Izzedin-:i:3ey ! (lzzedin i se 
aruncă la picioare.) Scoate-i pe aceşti 
bles,temia•ţi arcaşi di,n birlogiU;risle lor ! 
(Izzedin iese; se aude ropotul călă
rimii ; din nou, vuietul săgeţilor ; ne
chezatul de moarte al sutelor de cai.) 

• BA YEZID (răcnind): Unele s,înteţi ghiau
rilor? Unde sînteţi ? 

NICODIM : lndură-te 'Cle mine, Măria-Ta. 
MIRCEA : lnvaţă să aştepţi. Comise 

Stanciule ! 
O VOCE : De rfaiţă. 
l\lITRCEA: Ba;te mar.ginea! (Un chiuit

lung. Durduitul călărinnii)) Mare-logo
i'ete BaLdovi111 ! 

BALDOVIN : Aici s:înt. 
MIRCEA : fa pe co·c0111Ul nostnI Mihail 

pe coama calului şi du-l să viază. Să 
înveţe. Să ţină minte cum 1 

NICODIM (,impreunin<l.u-şi m:inile): Fie-ţi 
m'ilă ! 

MIRCEA: Spăitare Sinule! 
O VOCE : ·Aici s:în•t ! 
MIRCEA : Ia-l pe Vlăduţ �i hai să' mer

gem ! (Scoate spada, o ridică. Incepe 
să coboare spre hăul de unde se aude 
vacarmul asurzitor al luptei.) 

BAYEZID: Duceţi-i lia .idăpost pe Meh
med şi· Musa ! 
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MUEZINUL (resemnai): Voia lui Allah. 
Inch' Allah ! 

BA YEZID (uluit) : Cwn se poate ! Cum 
se poate'? Cum se poate? 

(lntuneri.cul se abate asupra lui. Zgo
motu,l luptei încetează brusc, tăcerea e 
nefirească. A,poi, Mircea apare în fC1ţă re
zemindu-se în minerul spadei înroşite de 
s,înge.) 

MIRCEA : S-a putut. Dar s�a putut şi 
aceea că, bid·uitor fiind, a trebuit sa 
mă retrag în CetJatca Făgăra.5ului. 
Trai sferturi din oştire mi-a căzut în 
luptă, Iraţh creştini lf1sîndu-mă sin
gur, căci aveau treburi mult mai în
semna.te ... 

(Se înd1·eaptă spre un colţ al scenei, 
unde într-un căimin uriaş - cu stema 
tării pe scut de piatră - se aud troznind 
butuci gro.�i. Se aşază într-un fotoliu cu 
spătar înalt. Ciungul, cu arcul iîn mină,
îl priveghează. Nicodim, în straie de că
lugăr, cu o fîşie de pînză peste orbitele 
goale, cu barba şi umerii albi de zăpadă, 
vorbeşte cu o voce monotonă, blindă.) 

NICODIM : După ce păgîinul mi-a s,tins 
lumina ochilor, am îmbrăcat straiele 
lepădăr.ii de sine şi am devenit urc
che,a Măriei-T·ale. 

MIRCEA : C� face ţara ? 
NICODIM: Rabdă. Că N�agotă o stoarce 

<le toa,tă vlaga, să-i poată plăt i lui 
Bayczid pre,ţul ruş1nii. Altfel, el o 
duce bine, îşi clădeşte palat nou. 

CIU:NGU!L : Dă-mii poruncă să mă duc 
să-l săgetez Î!l1 pîntece, să moară cu 
greu. 

NLCODIM: 'Cu cea mai mare osurclie îl 
&lujeşte Merdea Paharnic. 

MIRCEA : Nu pot crede ! Merdea, care 
la RCYVi,ne mi-a fos,t pa.văză vie·. 

NICODIM : Acela. focea,rcă să nu te mai 
gîn:cl•eşti la el... (1.ncet.) Trebuia să .te 
fi gîndi:t înalLTl/te ... (Pauză.) Iată carte 
de la Măriia-Sa, Mara-Doamna... (li 
întinde un sul. Mircea se cufundă in 
citire. lntunecare în acea.stă parte ci 
scenei.) 

ln pa.latul de la Argeş. Neaga.tă-Vodă, 
sulemenit, cu coroana pe pletele ce au 
început să se rărească, purtîrid platoşă 
de aur cu stema ţării, dar şi salvari stră
vezii de ,mătase, se plimbă · nerăbdător. 
Ţigănuşi-robi, abia acoperiti de văluri 
dansează în sunetele unei ' dairele. !� 
mijlocul sălii, pe un podium acoperit cu 
catifea roşte, u.n butuc negru de sînge 
uscat ; lîngă el, gol pîn' la b1iîtu cu fata 
acoperită de glugă neagră un ' hadîmb
călău se reazemă în topor. 
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NEAGOTA: Nu mai vrine Merdea, odată? 
MERDEA : Aşteptam să binevoieşti a mă 

chema. 
NEAGOT A : Ai găsit-o? 
MERDEA ( familiar, cu ochi alunecoşi) : 

Măria-Ta oum o fi. crezînd ? 
NEAGOTA (cu voce ascuţ'ită, rea):. Nu 

te-ntinde, nu te-nti.nde ! 
MERDEA (aruncîndu-i-se la picioare) : 

I-artă-n11ă, Doamne ! Din prea multă
iubire. ' 

Nl�AGOTA : Unde-i? 
MERDEA : Osteneşte să' baţi din palme. 

( Escortate de doi ieniceri, intră Doam-
1w Mara ·şi Roxana, acwm Maica Aga
fia. Amîndouă En straie negre, m01w.hale.) 

NEAGOTA : Doamnă ! (Se repede, pune 
un genunchi la pămiînt, vrea să-'i ia 
mina să i-o sărute, dar Mara şi-o 
smulge ; gest spre Roxana.) Cine-i ? 

MERDEA : Stareţa inănăsti,1ii Biala, unde 
Doamnia plîngea în întuneric trista 
soartă a so�ului ei. Maica Ag,afia. A 
ţinut rn.or,ţiş s-o însoţească pe Măria
Sa, ca şi cum am fi adus-o într-un 
han deocheat, nu în paratul domnesc. 

ROXANA : Nu ,iigniiţi hanurile! 
NEAGOTA (ignorînd-o, Marei): Doamnă, 

noi am. tri1niis ·pesrte tot să vă cau.te, 
nu pentru 1a vă flace v,reun rău. Sîn
tem prea îmbilbat de prindipiile cava
lereşti. (Tot timpul, Mara va privi 
prin el ca prin sticlă.) Aud că vi s�au 
împăi,enjenit oo�ii cei mă,rgărinţi din 
pricina lacnim.i'l.or. Vrem să le ştergem. 
Avem această putere. Stăm pe tronul 
ţădi. 

ROXANA : Prin vînz-a,re ele tară. 
NEAGOTA (La. fel) : Ati fost trimisă a1ct 

din socoteli politiceşti. Di111- aceleaşi 
• socoteli am hotărît să vă cerem mîna.

ROXANA (pufnind .în rîs) : De cînd îţi
trebuie soţie, intrucît însuţi eşti fe
merie? 

NEAGOTA (surd clin partea ei): Căci 
avem gîndw·i mari. Şi într-o parte şi 

· într-alta. După cum bate vîn,tul. Nu
maii bietul vărul Jl.lircea, fostul vos
tru .soţ, credea că un găJ·duJeţ de
crenguţe tinere po•ate sta împotriva
puhoiului. Nun,ta o vom ţine în primic1-
vară. Am avut grijă ca pînă atunci
să primim sfî,nta încuvriinţJare a Pa
triarhului din Constan.tinopole.

ROXANA : Viclean sulemenit, ai ui,tat că 
Doamn,a 1are un f.iu, moştean ţării ? 

l'vliElRDEA (caţă) : Şi tu ai unul, R�xar:iă, 
din aceeaşi &ămîntă, că ai fost fără 
ele ruşine, posadnica lui · :Mlircea ... 
fostul Domn. 

NEAGOT A : Iar amîn'doî prll!I1cii, Mihail 
şi Vlad, se află în ,grij,a noastră (Ro
xana tresare, Mara e impasibilă, deşi 
albă ca varul) ... cu hrană aleasă, tn 

cămări încălzite... Putem însă, cobo
rînd.u-i cîteva trepte, să-i ţinem şi la 
răcoare, cu pîin:e mucedă şi apă ,stă
tută. 

ROXANA : ·Mai tîrziu se vor simţi ridi
caţi în propriii lor ochi. După cum 
arată ţa.ra sub jugul tău, e o ruşine 
pentru un om ci,rn,tit să nu fi stat în 
temniţă! 

ivlA!RA: Vă mulţumesc, maică Agafia, că 
ne-aţi tălmăci.t gîndurile iatilti de fidel. 

NEAGOTA: Muier,i bezmetice, au nu 
şti,ţi cu cine staţi de vorbă? Au nu 
pricepeţi că so-arta noastră e să fim 
supuşi celor mai .tari decît noi ? Eu 
sînt singurul care am înţeles acest 
adevăr, spre mîn-tuirea ţării... Şi-n ju
rul meu numai împotrivire ? Merdeo ! 
Te numesc vo·rnic, ca să poţi aduna 
legiuit Sfatul ţă-r,i•i, şi-ţi poruncesc să-l 
aduni!_ 

(Răsună bătăi înfundate de tobe. Apar 
cîtiva boieri cu frunţile plecate. 1n spa
te.le fiecăruia se postează un ienicer, etL 
ha.kb ardă.) 

NEAGOTA : Boieri dumneavoastră ! Aţi 
răma.s puţintei. Cei mai mul�i au pie
r�t la Revine, în prostie. Alţii pribe
gesc cu Mircea, fost voievod, năzuind 
cai verzi pe· ,pereţi. Iar vo-i, în loc să 
mă slălviţi, că datorită mie nu sîn.teţi 
vînduţ.i robi prin iiarmaroacele Ana
toliei, mă împungeţi ·cu fr,unţi de bour 
şi ochi de aspidă. Bine ! Plnoă acum 
mi-aţi cunoscut numai părţile înflo
ri-te. Să vă •ar,ăt spinii. Aduceţi-l pe
ÎIIlCăpăţin,at, Vorni·ce Meirdea ! Ce vă
mkaţi ? .Pot .să fac pe ortlcine vreau 
şi ciînd vreau, vornic, grăjda!I', ori ar
himandrit. (Din nou tobe sinistre. E 
adus Baldovin, în zdrenţe, în lanţuri.) 
Ţi .s-a vorbit cu binele, Baltlovine, şi 
ou mai puţin binele. Cu buze de miere 
şi cleşte de foc. Pentr:u cea d'in urmă 
oaTă te întreb : 'iei 'în primire vechea-ţi 
slujbă de Maire Logofăt, recuno.scînd 
prin acesta noua şi bi,necuvîntata 
domnie ? Dal' s01.11'1t ! Că ne a-şteaptă 
keburi însemnate. 

BALDOVIN: Daoă-i aşa: Ba! (Neagotă 
f,ace semn ; harapul îl înhaţă b1-utal. 
Cu o scuturătură mî,ndră, Baldovin 
se smulge din laba lui. lngenunchează 
în faţa butucului.) Trupul meu, pă
mîntului, sufletul meu, ţării şi lui 
Mircea ! (Securea se ridică şi cade ; 
trupul se rostogoleşte în spatele podiu
mului. Fără o lacrimă, Roxana în
genunchează lingă el, îl acoperă cu 
vălul ei lung.) 

NEkGOTA (solemn): Să fre îngropat cu 
cinste, a avut maa:,e oar•qcter. Dar era 
un 'Prost ... 
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( La Făgăraş... Mircea pune încet scri
-�oarea pe genunchi.) 

CIUNGUL : Ce ve'5ti, Măria-Ta ? 
MIRCEA (surd) : Bune. (Se aud paşi pre-

cipitau si vocea ascutită a lui Kon
clilas,. care intră în goană, alb de nea.) 

XONDILAS : Veşti bune, veşti btme, 
veşti bune ! (Face sofisticata plecă
ciune.) 

MIRCEA : Mă în.doiesc. 
KONDILAS : De ce, preaînţeleptule Mir

cea? 
MIRCEA : Pentru că le aduci tu. 
KONDILAS: Excepţia confirmă regula ... 

Priveşte! (Scena se luminează. Pădure 
ele suliţe.) Cruciaţii ! Oastea crreştină ! 

(Doi paji, bucălîndu-şi obrajii, sună 
osurzitor. Intră Sigismund, în armură cu 
intarsii de aur, cu barba revărsîndu-i-se 
pe platoşă, urmat de cavaleri în pele

rine a,mple, albe, avînd cusută cruce nea
gră pe umăr.) 

SIGISMUND (cu regală condescendenţă): 
Scumpul nostru Principe ! Iată că 
răbdarea, virtute rară ! nu rămîne ne
răsplătită. Din Francia, din Englitera, 
clin Alemani,a, din regatul nostru, al 
Ungariei, floarea cavalerimii 5-a adu
nat să nimicească spurcata Semilună ! 
Contele Filip d'Artois şi d'Eu ! 

"FILIP (scoţînd spada) : Pentru rănile 
Mîntuttorului ! 

SIGISMUND : Jea,n de Vienne, amiralul 
Frantei ! 

JEAN (ia fel): Pentru inima Preacuratei 
Fecioare! 

SIGISMUND : Mareşalul Jean le Maingre 
dE!! Boucicault ! 

l\L\REŞALUL: Pentru SJlntul Mormînt ! 
-SIGISMUND (cu ton special): Contele

Jean de Nevers, fiul Ducelui Burgun
d.iei, cel rn•ai tînăr, dar cel mai vi
teaz, comandanwl Cruciadei ! 

NEVERS (forţîndu-şi vocea) : Pentru glo
ria cavaieromii ! ( Apoi ia asupra lui 
sarcina prezentării; fiecare nou numit 
coate spada sau ridică lancea) : Se

niorii de Coucy şi Trernouille ! Ru
precht, conte-paladin, şi Friedrich von 
Hohenzollern ! Gonfalonierii Rodolfo , 
Loredano di Malatesta şi Giancarlo 
Fanf'.ulla da Lodii ! John, earl of Bed
ford. şi Henry de Oastlemaine ! Vite
jii Assaki.irthy es Ablonskm-thy Ghyci
Leh�l şi Nagykani5z,ay-K,isskaniszay 
Arpad-Elemer ! 

TOŢI (strigăt îvnsoţit de trompete): Pen
tru Maica noastră Biserica Apostolică 
Romană! 

Intunecare. Răsună cîntece -0spre, de 
oameni băuţi: ,,Carmina Burana". Cînd 
se face lumină, ne aflăm în interiorul 
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unui cort, pe laturile căruia se înşiră 
scuturile cu steme nobiliai·e. Paji umplu 
cupele ce repede se golesc. La mesele 
lungi, cavaleri'i sînt iritaţi, gata de cear
tă. Aşezaţi în două jilţuri înalte, ce do
mină masa, Regele Sigismund, silindu-se 
să pară �ncîntat deşi nu e, şi junele Jean 
de Nevers. ln stînga lui Sigismund, Ţa
rul de la Tîrnovo, Sişman, cu ochi as
cunşi şi. prea multe podoabe. Undeva, 
arborînd un aer foarte sceptic, Sevasto
cratul Kondilas, şi alături de el, Dom 
Gerolamo, inchizitorul, care priveşte cu· 
suspiciune pe toată lumea. Ungă el, Ni
codim, cu ochii acoperiţi cu fîşia de pîn
ză neagră. 

SIGISMUND : Ne bucură, ţarule Şişman, 
că te vedE'Jn în oastea ct·eştină. 

ŞIŞMAN : Cu sufletul am fost totdcaw1a 
în rîndurilc ei. 

SIGISMUND (neizbutind să-şi ascundă 
antipatia) : Va trebui să uiti cele ce 
te despar·t ele Prinţul Mircea: 

NICODilVI : Mai degrabă Măria-Sa Mir
cea a,r trebui să uite ! 

ŞIŞMAN : iV!iircea n-ar fi ajuns pe tron 
dacă nu pderea fratele său, Dan. 

NEVE<RS : Cel puţin a fost un duel cava
leresc? 

KONDILAS (suav) : Nu se putea mai ca
valeresc. ln timp ce Prinţul Dan în
chlina o cupă pentru prosperitatea 
căsnârc:i.ei Ţairillilru:i Şuşman, un vliastelin 
i-a înfipt pumna:l'l.ll în spate.

ŞIŞlVIAN : Vinovatul a .fost aspru pe-
depsit. 

SIGl!SMUND: Important e că acum Tarul 
Şuşman e alături de noi. 

COUCY: Nu-l văd pe Pt1inţul Mircea ... 
SIGISMUND : Nu suferă odihna. E în 

recunoaştere. 
COUCY : Atunci putem petrece liniştiţi ! 

Nobili gentilomi, cupele sus ! Bibamfts 
ex 1 

UN TRUtBA•DUR : 
Atunci Godefifroy de Bouillon, 
ln a Ier,usalimulll!i. rpoartc'i 
Bătu. Iar Contele de Bourbon 
Trecea pe cal prin Marea Moartă ... 

TREMOUILLE: Aşa vom face ş.i noi! 
La Ierusalim ! La Ierusalim ! 

TOŢI (în cor): La Ierusalim! 
KONDILAS : Deocamdată ar fi bine ,să 

putem cuceri oeta,tea Nicopole. 
INCHIZITORUL : Cl<iipa victoriei e hotă

rîtă de providenţă. 
KONDILAS (plin de amabil venin) : Sînt 

uimit s� V:ăd cit de repede îşi însu
şeşte B1Se!'1ca de Apus doctrina · fata
lismului oriental. 

H�CHIZITORUL : Nu e timp de pierdut 
în arguţii şi so.fil.sme. E vremea faptei. 

KONDILAS : .A<şa e, padre. (Gest.) E 
î�cur�•jator să priveşti cu cit elan
faptuiesc nobilii cavaleri •ai Apusului 
catolic ... 
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NEVERS (rîzînd) : Sevastocratul Kondi
las nu poate uita oă noi, laitinii, ,am 
stăpînit, timp de 60 de ani, c�nstan-
1linopolul. 

KONDILAS : Ar fi greu să uităm. Cro
nicarul .franc Villehardouin ne-a lăsat 
mărturie că „într-adevăr de cînd lu
mea s-a zidi,t, nu  s-a prădat ,atîta 
într-un oraş". 

SIGISMUND : O, viteji seniori ! Să ne 
,amintim doar că prima ţintă a cru
ciadei noastre este desp�·esurarea Cons
tantinopolulUli ... 

TOŢI : La Bizanţ! La Bizanţ! 
TRUBADURUL (inspirat): 

Oraş sfînt <11 lui Oonstantin 
Aşteaptă oştile latine, 
Ourind sfîrşi-va al tău chin, 
Căci vine n1JÎro,tuirea, vine ! 

(Intră Mircea, acoperit de noroi. E 
primit cu strigăte asurzitoare ; i se în
tind cupe. ln timp ce el va vorbi, Kon
dilas, cu un sul'îs dezabuzat, părăseşte 
cortul.) 

MIRCEA (lui Sigismund) : Majestate ! 
Bayezicl 's-a ivit sub zidw-ile N!ico
polei ! 

TOŢI : Domnul fie lăudat ! Nu se mai 
ascunde ! De faţă ! -E pierdut !. 

SIGISMUND : Sînt mulţi ? 
MIRCEA: Am numărat douăzedi de sand

jakuri. O limbă ne-a spus că sub fie
care stau · zece mii de oameni... 

TOŢI : E bine, e oine ! Ajungie pentru 
fiecare diin noi ! 

NEVERS (îngroşînclu-şi vocea. E ·foarte 
nemulţumit) : Ştirile ce ne-aţi adus 

·nu ne sperie ... Dar sînt uimit că Al
teţa-Voastră a uit<lt că eu sunt coman
dantul cruciadei şi nu mi-a prezentat
mie raportul !

MIRCEA (trist) : Are vreo înse1nnătate? 
(Lui Sigismund.) Sire, clipa e prea ho
tărîţoare ca să nu vă reami,n.tesc pro
misiunea ce aţi avut bunăvoinţa să-mi 
faceţi. 

SIGISMUND (uşor jenat, dar imediqt îşi 
regăseşte tonul superior): Nobili se
nfo.ri ! Prinţul Mircea, cel dintîi oş
tean al crucii ca,re a îngenuncheat 
kufia liui Bayezild, cun,o'aşte felul de 
a lupta al ,infidelilor. De aceea, sînt 
de părere să-i îngă1duim să a,tace pri
mul... (Tăcere stupefiată, apoi răcnete 
asurzitoare.) 

NEVERS : Cum ? Majes,tate I Dacă ase
menea insultă mi-ar fi fost adusă de 
altcineva, n-aş avea o clipă de lJinişte 
pînă cînd... Cum ? Am venit cale de 
un an ca să lăsăm gloria pe seama 
altuia ? Niciodată ! 

COUCY : Domnilor, ascultaţi sfatul Re
gelui Sigismund.1 Eu am fost la Ro
vine. Am vărot ... 

TREMOUILLE : Fricosule I 

COUCY: Seniore de la Tremouille ! Cînd 
se va da lupta, voi duce coada ca-
lului meu acofo unde dumneata nu. 
vei cuteza să pui nici botul calului 
dumitale! 

TREIVIOUILLE : Pentru aceste cuvinte 
nesăbuite, senfore de Coucy, te pro
voc la luptă pe viaţă şi pe moarte, 
cu Ianc-ea, spada şi pumnalul. călare 
şi pe jos ... 

NEVElRS (făcînd un semn pajilor, care 
scot sunete stridente din trompetele 
lor iungi, foalţă steagul de bătaie) : 
La a:rme, în numele lui Dumnezeu şi 
al Sfîntului Io:an ! V!fea,u să mă port 
azi ca un cavaler ! 

(Un haos cumplit se dezlănţuie; fie
ca,re-şi strigă scutierul ; scutierti apar 
cărînd armuri, spade, coifuri cu panaş 
lung ; toţi se ciocnesc unul de altul în 
zgomot de fie1·. Mircea, retras la o parte, 
s-a aşezat gînditor, cu bărbia în pumn.
Sigismund vine lingă el.)

SIGISMUND : !nţeleg că mînclria voastră 
suferă. 

MIRCEA: De mîndrie îmi arde mie? 
Pentru mînclri!a mea am venit eu 
aici ? ... O, Si.re, bătălia, · e pierdută 
înainte de a începe ... De altfel... Se-
v,astocratul Kondilas, ale cărui simţuri 
sînt din cale-afară de ascuţite, a· în
ţeles la timp. Văd că ne-a părăs,it. 

(Răcnindu-şi devizele familiare, cava
leri'i agită spadele. Jntunecare. ln mijlo
cul scenei apare Kondilas. Jn jurul lui 
cad, ca ni.�te frunze moarte, spade frînte, 
lănci rupte, coifuri sparte... Undeva, in 
partea de s-us a scenei, se tîrăsc cîtiva 
cavaleri, plini de sînge şi noroi.) 

KONDILAS : Contactul cu aceste brute· 
prezumţioase mi-a alterat sim�ul ar
tistic. Astfel, pentru <le-scrierea dezas
trului de la Nicopole, în locul nobi
lilor hexame.tri, am decăzut la vulga
rii a leX'an drini : 
'Durcii pe-un podiş se-opriră. De acolo 

străjuiau 
Toată valea. CaVialerii prin nori 

alunec.au. 
De atîta zbieret aburi ies din coifuri 

de oţel... 
Bayezid zîmbea-n mustată. :Mă aflam 

chi'ar lîngă el. 
Cavaleria burgundă în galop cu 

lance<1 ck-eaptă I 
Neştiind că o pădure de parJ ascuţiţi 

aşteaptă. 
Caii grei, cu maţe scoase, nechezînd 

,se prăbuşesc 
Şi oa pe nişte butoaie călăreţii şi-i 

trîntesc ! 
Ca hienele, păgînii peste ei se abătură 
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... 

Implîntînd -adinc hang,e.ru-n a 
01rmurii-noheietură ... 

Ori tîrînd,u-i în robie. Cei ce-au mai 
scăpat, se string 

Dar în clipa-aceea Sişman îi lovi d,in 
flancul stîng. 

Şi-a dat iute seama Tarul dincotro 
�a bate vîntul ! 

Trebuie talent politic să ·ştii cîncl să-ţi 
cal'Ci cuvîntul. 

Astfel îi pierdu trufia ! Ceea ce-·au 
căutat primiră ... 

O ! e timpul, -ele durere, să sfărîm 
.sărm,ana-mi liră ! 

Şi pe Bayezid Sultanul să-l felicit 
căldunos, 

Pentl'u marea bi-ruinţă. ă ne fie de 
folos ... 

(Iese, drapînclu-şi faţa 11,1� mantă, ca în
tr-o togă de tragedie.) 

( La un foc, în noapte, cîţiva cavaleri, 
cu. pelerinele rupte şi rnurda1·e, îşi încăl
zesc ,mîinile înmănuşate în fier.) 

CA V ALERUL I : A avut dreptate senio
r.ul de Coucy ... 

CA V ALERUL iH : E pi·izonier. 
•CI\ V ALBRUL I : ... cînd i-a spus .senio

rului de la Tremouille ...
CAVALEJRUL [I : E prizon!ier ...
CA VALF.JRUL I : ... să-l }ase pe Pr'inţul

Mircea să con,ducă bătălia ...
C1\ VALERUL II : Eu, IYaron de Haute

Fonta'ine, S'Înt vasalul aredincios al 
sen.iornlui ele la Tremouille, şi pentru 
aceste cuvinte ... cu toate că s,pui ade
vărul... 

C1\ VALER UL I : Mircea, l,uptînd în pri
mele rîncluri, şi-a scos oa.stea din în
cercui.re ... 

CAV ALElRUL '.II : Aşa e ... (reluînd) ... te 
provoc la luptă cav,a}erea-scă, cu lan
cea, spada şi pumnalul. 

MIRCEA (apărind în raza focului) : Se
niori dumneavO'astră, dacă v-a mai 
rămas ,atit avînt, turou-i colea ! 

CAVALERII (punîncl un genunchi in
pămînt): Serenissime Pnilil,ţ ... 

MIRCEA : Am luat măsm-i să puteţi 
trece netulburaţi prin ţară, că la so
sire v-aţi purta,t în :aş,a fe:l incit oa
menii se întreabă şi >azi dacă nu eraţi 
turci de.ghiza,ţi... 

'TOŢI : 0ooo ! 
MIRCEA : O să vă iarate drumul stareţul 

Nicodim. t 
CAVALBRUL I: Un orb! 
·.MIRCEA (încet): Nu mai orb ca voi...

(Cavalerii ies, Mircea se aşază la foc.)

CIUNGUL (ivinclu-se fără zgomot) : Şi
aoum?

MIRCEA: Ce, nu ştii!
CIUNGUL : 'Ba ştiu, ,n�aş mai şti ! 'Dăm
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iaras1 foc caselor, nimicim bucatele 
care' nu le-om putea duce-n munţi... 

(Se aud voci, apoi, ca a,runcat de-o 
praştie, Merdea se aşterne la picioarel.e 

lui Mircea, sărutîndu-i î,zcălţămintea, cu 
clevoţiune.) 

MERDEA : Măria-Ta ! Soarele nostru, 
izvor tămăduitoniiu, slavă Ţie ! 

VOCI : Slavă ! Slavă ! 
MERDEA (smucind o funie /.ug11ă pc care

o ţinea in mină) : Hai, vînzătorule !
(Naegotă a.pare, cu obrazul învineţit
de lovituri. 111 mod ciudat, apropierea
mort-ii îi dă o strnnie Liniste.) Măria
Ta, , m-am prefăcut că-l slujesc, dar
pe tine te-am! Şi cîncl ne-a venit la
îndeminc'1 ...

CIUNGUL: Adică a,tunci cîn.cJ aţi anat 
ct1 s-a ivit MMia Sa. Mircea ! 

MERDEA: .. .l-am înhăţ,at, că voi.a să 
fugă, şi ţi 'l„mn adus, ,să-l dai morţii... 

MIRCEA (cu o voce ciudată): Voi ţine 
socoteală... Vino, vere, stai lîngă 
mine ... (Scoate cu un gest f,ulgerător
pwmnalul. Neagotă închide ochii, -în
tinde pieptul .. Mircea ii taie legăturile.) 

MERDBA: (scoţînd sabia): Porunceşte, 
Doamne, că nu mă sfiesc. 

MIRCEA ,(moale): Şezi blînd ... Zi, vere. 
NEAG0TA: Eu 1am priceput de mult 

tristul adevăr ce şi tu-1 ştii, cliar nu 
vrei să recunoşti. Sîn,tem mărunţi, 
Mircea, soa,rta noaskă este ,să stăm 
ouminţi. sub po1,uncă. Sabia nu taie 
oapul ce se pleacă. 

MIRCEA: Dar îl acoperă ruşinea şi umi
linţa ... 

NEAGOTA: Vorbe frumoase! Bune de 
spus o.staşilq,r îl1'a1nte de bătălie. Sau 
ţă,rani'lor, cinel le ceri· să-şi ,spulbere 
ele bunăvoie puţinul avut. Mai bine 
umilit şi viu, cleoît mîndru şi mort ... 
Dacă ai fi în stare să înţelegi ... 

MIRCEA: Ce-aş face atunci? 
NEAG0TĂ (febril): Am domni împre

ună : i-am înşela pe toţi ! C:înd ar fi 
turcul ta.re, aş păşi eu în ra.ţă ; cînd 
oreştinătbatea, ,tu. Scopul scuză m!ijloa
cele. Inţelepciune străveche. 

MIRCEA : Poate. Dar clacă nu-ti •alegi 
cu grijă mijloacele şi 'le foloseşti pe 
cele murdare şi ticăloase - pînă la 
urmă şi scoposul se alege .m,mdărit şi 
ticăloşi,t, Iar eu nu vreau, vere N.ea
gotă, nki să d01ru1esc pes,te oamend 
în genunchi, nici să le mînjesc sufle
tele lînvăţîndu-i minciuna şi înşelă
toria. 

NEAG0TĂ: Inţeleg că m.Jai osînidiit la 
moaT,te ... 

MIRCM : Te osîndeşti singur dacă mai 
cailci pe ipămlrutul ţă,rii. Intre tine si 
ea e sîngele vărsat la R_ovine. Şi sînt
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Eu. Ţine minte... Du-te încotro vezi 
cu ochii... 

(ln timp ce Neagotă, căruia nu-i vine 
să c,<eadă că a scăpat, se trage la o par
te, intră Izzedin, însoţit de boieri, prin
tre cm·e se agită, zelos, Merdea; e unmat, 
ca şi prima dată, de un akîngiu, un 
.spahiu şi un ienicer, da.r în atitudinea 
lor nu mai e nimic din insolenţa provo
•cotoare de atunci. Dimpotrivă. 1n acelaşi 
timp, îşi duc mina la frunte, inimă şi 
buze şi se închină adînc.J 

JZZEDIN : O, Emi,rdji, iar ne . e dat să 
ne întîlnim... Şi i-arăşi sintem înain
tea păcii, dacă vire,i, ori a infruntăl'ii 
pe viaţă şi pe moarte, clacă asta vrei. 

MIRCEA: Nu ştiu, Izzedin-Bey, ce înţe
legeţi voi pnin pace ... 

IZZEDIN : Ce înţelege toată lumea. Cel 
slab se supune celui tare. Emirdji, as
cultă-mă... Bayezid, poate pentru că 
o dată l-ai învins, te priveşte cu o
ciudată bunăvoin.tă. De obicei îi trece
rr-epecle, aşa că grăbeşte-te, trage fo
loasele ... (Sincer.) C{1 a doua biruinţă
a ta nu va mal fi.

MIRCEA (pe neaşteptate rîzînd) : Ştii 
ce ? Cu cit 'imbătrîii.esc, cu atîta-mi 
place maii 1nl11t să am de-a face cu 
duşmanî adevăraţi. Cel puţin, ei nu 
te trădează ! 

([ntunecare) 

PARTEA a III-a 
La Cozia, Mircea priveşte gînditor fresca ce-l 1·eprezintă împreună 

cu fiul său, Mihail... A îmbătrînit, e aJl1'oape alb. lmbrăcat simplu. Un 
strigăt trezeşte ecouri lungi pe sub bolţi. ,.Minune ! Minune !" 

KONDILAS : Cerească şi neaşteptată mi
nune! 

lVIIRCEA : Să -mă bucur ? Ori s{1 mă pre
gătesc de război ? 

. .KONDILAS (imtr-o stare de ogitaţ'ie ne
obişnuită): Mîntuirea ! Tătarii lui 
Timur Lenk ne-au adus mîntui,rea ! 
Nu stih profan o'i verset apocaliptic 
ar trebui să-mi zboare de pe buze, 
căci din fum au ie�it nişte lăcuste pc 
pămînt. Şi li s-a dat o ]?Utere ca 1aceea 
pe care o au sc0irpio11,ii şi puterea asta 
l-a înfrînt pe Bayezid în 28 iulie anul
Dom.nulul 1402, la Anka,ra ! Cred şi
1'nărturisesc : eram acolo !

]\'IIRCEA : ln care tabă,ră ? 
XONDILAS : l·n amînclouă. 

(ln timp ce în acest colţ de scenă vom 
-0vea întunecare, o lumină roşiatică su
gerează în rest întînderi de pămint ai-s.
O cuscă de fie · atîrnă de sus : în ec, e
închis Bayezid. Timur Lenk, ghemuit pe
-0 piele de cal. ln faţa lui stau în ge
mmchi căpeteni'ile otomane - Izzedin-Bey
cu turbanul însînger-at, doi fii ai lui
Bayezicl: Mehmed şi Musa, care, d.upă
.starea ,vmbrăcăminţii, se vede că au lup
tat din răsputeri ; de asemenea, vasalii
lui Bayezid, Ştefan Lazarevici şi Ţarul
Şişnwn. Kondilas S<? înclină, dezinvolt,
înaintea î1yvingătorului, care pare cufun
-dat într-uh ,misterios univers interior.)
XONDILAS : Prin umilul m.eu glas, de

Hristos �,ubitul si i1t1b1torul Manuel al 
H-lea Comnen, · Bazileul Romanilor,
îşi exprimă 1admi.i"1aţia faţă de genJalul
strateg oare a cules ,această măreaţă
vtÎJCtorie şi <eS·te convins ,oă strînse re
laţii de pri,etenie ...

TIMUR (cu ochii pe jumătate închişi şi 
cu o voce şoptită, obsentă) : Spune-mi, 
Bayezid, că mări-rea şi slava sînt fum ! 

BAYEZID (ca o litc,nie): ,,Mărirea şi sla
va slnt fun1 ... " 

MUEZINUL (ridică braţele, care-i ies, 
scheletice, din 1argile •mîneci negre) : 
Allah e singurul Dumnezeu şi ·M•aho
med e profetul său ! 

TIMUR (face un semn leneş: Ştefan La
zarevici şi Ţarul Sişma.n sînt împinşi 
în faţa lui) : Cneaz Ştefan LazareViici, 
ele ce ai luptat pină în :ultima dipă 
alături de Baye.:zi'd ? 

ŞTEFAN: Pentru că mi-am dat cuvîntul! 
TIMUR : Ţar Sişman, de ce l-ai părăsit 

din prima clipă pe Bayezid? 
ŞIŞMAN : -Faima numelui tău, o Timur 

Lenk, m.i-<a arătat oalea ! 
TIMUR (fără să-şi schimbe tonul ador

mit) : Rupeţi-l între cămile... (Lui 
Ştefan, înclinîndu-se imperceptibil.) 
Eşti liber. Tu şi a,i tăi. Cîţi ţi-au mai 
rămas. (Bate din palme. Mehmed şi 
Mu�sînt aduşi în pocnete de harap
nic. În cuşcă, Bayezid îşi oscunde faţa 
în polmeJ: Bayezid ! Ce iai de spus 
fii'lor tăi ? 

BAYiEZID: Dragii mei pui ,de lei nefe
'!'iciţi ! ... ( La o tresărire de mînie a 
lui Timur.) MărJrea şi slava s1nt fum ... 

TIMUR: Scui,paţi-1 ! 
MUEZINUL (năpustindu-se în faţă, ca o 

har,pie) : Sou'ipart;i-1 ! Că a călcait dreap
ta lege, inlocuincl-o cu nărarvuriJ.e pu
trede ale ghiaurilor ! A prigoniit pe 
imani şi .ayatollahi, 1nconjurîndu-se 
ou învătati minciniosi d:in putredul 
Apus. Sau1paţi-l ! (M�hmed îl scuipă.) 
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MUS;\ (ia, printl'e qratii, mina lui Baye
zid, o săl'ută; apoi, /,u'i Timur, sfidă
tor) : E părintele meu ! 

TIMUR (lui Kondilas) : Acum sînt liniş
tit. Am pus între ei un scuipat ... 

KONDILAS : O, Departe-văzătorule ! 
(!ntunecarc, Kondilas e lîngă Mircea.) 
Ţi l-am adus pe Musa Celebi, Prea
luminate, să-i dai adăpost, învăţă.tură, 
ca să-ţi poarte rcounoştinţă veşnică. 

(Intră Musa: e frumos, trist, ev. miş
cări suple. Salută oriental.) 

MIRCEA : Şi celălalt frate, Mehmed Ce
lebi ? (Kondilas, timp de o clipă, pare 
foarte înc11,rcat, apoi, cu un gest exa
gerat, ridică braţele: nu ştie.) 

(Se lwminează o terasă. !ntr-un ji.lţ, 
Nicodim, nemişcat. TP.odora, fiica lui 
Mircea şi a Marei, îL priveşte cu duşmă
nie pe Muss, care vorbeşte pă.timaş.) 

MUSA : Pe fratele meu Mehmed am să-l 
jupoi de viu ! Apoi îl sărez şi-l pun 
la soare ... Dar înainte îi scot un ochi. 
Unul i-l las, să se poată vedea în ce 
hal a ajuns. 

TEODORA : Imi faceţi silă, sălbaticule ! 
MUSA (de sus) : Femeie ! Ce poţi tu în

ţelege! 
TEODORA (bătînd din picior) : Vreţi, 

poate, să chem străjile să vă arunce 
în şanţ, la broaşte? (li întoarce spa
tele. El se apropie pînă ajunge cu bu
zele în (Părul ei.) Domnită Teodora 
nu .fi halină... · ' 

TEODORA (fulgerîndu-l cu privirea): 
Voi sbriga foarte tare! 

MUSA: 
Ne-ndurătoarea ta privire 
Străpunse inima-mi pribeagă 
Cu o si,geată-atît de dragă 
lncît durerea-i fericke .. . 
Ura-i aproape ·de iubire .. . 
Dar asta cine s-o-nţeleagă ? 
Ne-ndurătoarea ta priivire 
Străpunse inima-mi pribeagă. 
Lumina recilor safire 
Ochi nu-s, pe lume, s-o culeagă ! 
Chin?! mi-e rai! Pe veoi mă_,leagă 
In vis de drul<:€ nem'W"ire, 
Ne-ndurătoarea tai pri;vire ... 

TEODORA: Versuri şchioape şi necuv,i
incioase ! Se vede că aţi crescut prin
tre cadîne ! (Curioasă.) Cite sotii avea 
tatăl tău, Sultanul Bayezid ? 

MUSA : O sută cincizeci. 
TEODORA (viespe) : Pesemne ele aceea i 

se spunea „Fulgerul" ... (De sus.) Lip
siţi din ochii mei. J Plecaţi ! 

MUSA (scoţînd din brîul de mătase un 
pumnal, îşi propteşte vîrful i,n inimă) : 
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Apăsaţi uşor şi voi pleca, ducînd, din
colo de fiinţă, un· chip ce m-a vrăjit ! 

MARA (apare indignată) : Ce se petrece
aici ? Cine v-a îngăduit să staţi îm
preună? Preasfinte Nticodime, ce pă
zeşti? 

NICODIM: Ce trebuie ... 
MJ\.RA : Luaţi de îndată pe această co

pilă şi puneţi-o să bată o sută ele mă
tănii I 

TEODORA : Tremur toală de u,ră. 
l\IARA: Tocmai de ·aceea, fata 111ea. U:-a. 

nu e un sentiment creştinesc. Izzedin
Bey ! 

IZZEDIN (apă1'înd; salut oriental): Ochii> 
mei nu cutează să se înalţe spre lu
mina fermecătoare ... 

MARA : Sînte.ţi preceptorul •acestui tînăr. 
Invăţa.ţi-1 meşteşugul armelor, nu al. 
vorbelor deşarte ! 

Ml]SA (indignat): Doamnă, titlul meu de
suveran otoman este .,Sultan-î-ildim-i. 
Rum·' şi nu îngădui... 

l\,fARA : Acest ·titlu va trebuj să-l cuce
riţi pe cîmpul ele luptă. Deocamdată. 
sinteţi numai up sm·ghliunit... (lese· 
mr.nioasă, cu umerii ridicaţi.) 

MUSA (tremurîncl de furie): Am să v-o 
plătesc ! Tuturor am să le plătesc ..• 
Dar ea ... ea ... lumi.na su.fletului meu 
Antilopă delicată 

··• 

Cu privirea de măta,să 
Inima-mi învăpăi-atf1 ... 

IZZEDIN: Prinţul Vlad e pe terasă ! ..• 
Cu două săbii. E ora ele luptă. In
cearcă să-l învingi, măcar o dată. 

MUSA : Iricerc. Dar e dracul ! Dracul 

g�l ! (Intră Vlad, un flăcău vînjos, cu 
par lung, negru, lins şi ochii foart� 
mari.) 

VLAD_: Cine m-a chemat? (Aruncă o 
sabie, pe care. celălalt o prinde din 
zbor.) In ga,rdă, păgînule ! 

MUSA (rîzî11cl) : ln gardă, ghiaure ! 

(ln timp ce răsună zăngănitul lamelor 
Doamna Mara pătrunde în sala tronuzu{ unde se desfăşoară sfatul de taină Sînt 
de faţă tînărul Voievod Mihail f;umos 
bloncl, cu faţa ca laptele, Logotătul Ali_: 
man, doi-trei boieri de încredere dieci
cu. pene de gîscă pe după urechi '. Mer
dea, cel imai împodobit dintre t�ţi se 
aţ�ne � un pac.al de aur pe lingă jilţul 
l�i _ J'v!.ircea. La intrarea Doamnei toti se
ridica.) ' · 

MARA (palpitînd) : Sire ! Stricăciunea 
şi-a făcut cuib în această curte. Pune· 
Tînduia1ă ! 

MIRCEA: Ai venit, Doamnă, să te plîngi 
ele vreunul dtn boieri ? 

M�_:A : Ar fi _fost hine să nu fie decit
�h! ! �mpotnva Mădei-Tale ridic glas 
mlacrumat ... 

MIRCEoA : -".1-tunci e bine să rămînem noi, 
înde TIOll... Iertaţi, cinstiţi s-fetnici..� 

www.ziuaconstanta.ro



(!n afară de Mihail, toţi se retrag.) 
Cu ce am greşit, doamnă Mara ? 

MARA : Cu prea mare îngăduinţă faţă 
de acest pui păgîn, care, ca un păun 
turbat, dă tî.rcoale neruşinate fiicei 
noastre Teod0ra ! 

MIRCEA : Ne e oaspete. Nu-l pot ţine 
în pivniţă. 

:\IARA : Dar îl poţi lua la rost ! Cit e 
ziua de !,ungă, adulmecă precum pre
pelicarul pasărea nevinovată, l,i tri
mite ,scrisori stTopite cu apă de roze. 
Versuri... 

?IIJ]RCEA (care pare că se amuză) : Dacă 
e învătă,celul lui Kondilas ... 

1VL-\RA : Măriei-Tale îi vine a Tîde. Dar 
mi,e, principesă formată la curţile 
apusene, nu! (Cu „logică" feminină.) 
Un in:flidel, crescut cu carne 1bătucită 
sub şa în haremuri parfumate! Noroc 
că fiica noastră îl a·espinge cu dez
gust. Ea m-a nugat s-o aperi de stă
ruinţele necuviincioase ... Dar e tînără, 
are sînge ,iute... (cu înţelegere) ca 
::'11ăria-T,a, şi mă tem că ... 

::M:IRCEA (nemulţumit): Cum adică, îl 
respinge ? ! Ce vorbă-i asta ? 

MARA. (uluită, cu ochii mari): Mircea ... 
nu înţeleg ... 

·MIRCEA (cu o voce ciudată): Fuule şi
alături - domniitorule Mihaile, lămu
reşte-i mamei tale de ce Domniţ,a 
Teodora va fi soţia lui Musa Celebi ! 

MARA : A ! (Cade leşinată, iîntr-un jilţ. 
Niircea îi dă vin din cupa de aur, 

• apoi se aşază lingă ea, ţinîndu-i pal
mele între ale sale, cu un fel de du
iosie depărtată.)

MIHAIL (înciTitat) : Mulţumesc, Măria
Ta... Doamnă şi mamă ! Soarta, căoi 
altfel n-o putem numi, prăbuşindu-l 
pe Hayezid, 'el 111elepăr1Jat, pentru un 
timp, primejdia ele hotarele ţă;rii. Dar 
ea clocoteşte, intrucît celălalt fiu. 
Mehmed, imprumutînel bani ele la vc
netieni a năimit oaste şi a supus 
princip.atele ele Germiyan, Ay,din, Sa
ruhan, Karaman şi Isfondi-jar... (Ca 
un copil.) Zic bine. tată ? 

MIRCEA (,mîndru) : Destul tle bine, fă
tul me,u ... 

1IHAIL (răsfoi.nd tot timpul hîrtiile de 
· pe ma.să., ca să-şi dea importanţă) :

Regele Sigismund, care de zece ani se
străduie să ad,une un sobor de împă
care ,a creştinilor, se află în acelaşi
timp în duşmănie cu regele Vladislav
Iagello al Poloniei - nemaiţinînd so
coteală de răscoala din Ardeal şi de
ivirea unui nou pretendent la tron,
Ladislau de Neapole !

MARA (cu lacrimi de mîndrie) : Mihail ! 
Copilul marnei drag!... (Pe alt ton, 
ceremonios.) Mă !llimdţ,i, Măria-Vo'<ls
tră, prin Tu1tin,derea cunoştinţelor, după 
numai şase luni de cîncl s-înteţi asociat 
la domnie ... 

l:VIIRCEA : Iţi seama.na, Doamnă Mara ... 
MIHAIL : Iată de ce, cu inima zăbrănită, 

dorim această căsătorie, care-l va lega 
pe viitorul Sul!Jan Musa Celebi de 
interesele ţării noastre! 

MARA : Fiica mea ! Odorul meu ! Lă
saţi-mă să plîng ... 

MIRCEA : Plîngi, Mara ; ne aflăm doar 
în oda.ia de taină. 

MARA (după ce a plî.ns puţin în batistă 
de dantelă) : Şi cine-i va spune acestei 
copile groaznica ştire ? 

MIIIAIL (lui Mircea) : Mă,ria-Ta, cu 
mama - o ascuţită minte chiar cînd 
varsă lacrimi - m-am descurcat, nă
dăjduiesc, mulţumitor... Dar... să-i 
spun surorii mele... această putere 
n-o am ! {7?.îzînd şi îndată pare un
copil.) M-ar zgîria pe obraz, mi-ar
rupe veşmintele ... şi nu se cade, acu
ma cînd ... or,işicît...

MIRCEA : He, he, he ... adică cele neplă
cute, tot pe umerii bătTînului ! Bine, 
bine . .Namestnice Batea ! 

BETEA (apărînd ca din pămînt): Po
r,uncă ! 

MIRCEA: Mantia de purpur. Coroana. 
Scept;:ul. (Namestnicul bate din palme: 
paji aduc, respectuoşi, cele cerute. Il 
îmbracă pe Mircea, care stă cu spatele. 
Cînd se întoarce, e Domnitorul. Toţi 
i se închină. Se aşază pe jilţul cu 
spătar sculptat, de sub baldachin. 
1"1ara si Mihail îl încadrează. Boierii 
se înşii·uie. Nicodim e adus de cineva.) 
Să VÎl!1ă Domniţa Teodora, fiica !Iloas
tră ! (Teodora intră. !n rochia grea, 
de cerem.on-ie, pare şi mai tiînără, mai 
fără apărare. Cu genele cobor-îte, face 
o adîncă plecăciune.)

MARA (în şoaptă, cu vocea gîtuită) : Ia-o 
pe depa,rte, te Tog .. , Să nu-i crape ini
mioara ... (lş'i înghite lacrimile.) 

MIRCEA : Aşa am să fac. (Cu o voce 
puternică.) Fiica mea ! Am hotărit să 
te dăm de ,soţie lui Musa Celebi. (0
clipă de tăcere împietrită. Domniţa 
face ochi mari. Genele-i bat repede, 
apoi, spre uluirea celor de faţă, cu 
un ţipăt de bucurie, se repede şi, căl
cînd peste orice protocoJ., se ghemu
ieşte la pieptul ltii Mircea.) 

TEODORA : Măria-Ta ! Tătuţule drag şi 
scump ! Cît s]n,t de fenicită ! Imi vine 
să chiui ! (Ceea ce şi face.) Musa ! 
Musa al meu! Acum o .să poată'să-mi 
scrie versw·,i ele dimineaţă pînă seara ... 

MIRCEA (brusc, foarte trist): De bună 
seamă... Alte gînduri n-o să aibă ! 
(Marei.) Doamnă Mara, sufletul femeii, 
tînă�·ă au mai puţin, e o poartă fere
cată cu zece lacăte, pentru noi, băr
baţii... 

MAB,A (Teodorei, foarte aspră) : Purta
ti-vă cum se cuvine să se poarte o 
viitoare Sultană-valtcle ! 
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(Teod.ora trece lingă tatăl ei; aruncă 
o privire scăpărătoare.)

TEODORA: N..am să uit · niciod„1tă c-e 
cl<1torcz familiei melc ! 

(Mircea se ridică, porneşte; în urma 
lui se f armează un cortegiu. Scurtă întu
necare, apoi, dincolo de un dig, se lea
gănă în vînt pinzele unei corăbii ... Cor
tegiul se apropie ; muzica sla.vonă se pre
face într-una suav-orientală. Mircea, 
Marn, Mihail, boieri; Musa, într-o stră
lucitoare ţ'inută. Vlad „DraculH o duce de 
mină pe Teodora, al cărei obraz e acope
rit de voal alb. 1\tara plînge amar, con
sol.ată de Nicodim, în şoaptă. KoncUlas 
se oferează peste tot.) 

MIRCEA (l'idică mina, se lasă tăcere): 
Musa Celebi ! Ti--am dat ce aveam 
mai scump. Fii vrednic. Ai trăit la 
Curtea no-astră, ţi-a.m •a,răitat că vrem. 
pace. Arată-ne şi tu. Nouă şi popo
rului tău. Pune-i în mlnă plug, pune-i 
în mtnă mistrie. Invaţă-i că un neam 
poate fi mare numai laolalhl cu cele
lalte, nu împolll'iV>a ori deaisupra lor. 
Fie ca '-eclerea între noi să-ţi fi răsă
dit gînduri b.unc. 

MUSA : O, preastrăluditule Voievod 
l\tLio:cea, •aşa oum inima mea nu va 
bate pînă la moarte decît pentru alba 
pm,umbioară ce mi-aţi inoreclinţat, tot 
astfel lucrarea zilelor mele va fi în
spre ve.5nică bună înţelegere între ţă
rile noastre. 

lZZEDIN (înclinîndu-se şi el) : Văd că 
nu-mi rămîne idecît să atîrn iataganul 
in cui şi să mă fac ayatollah. 

MIRCEA (Teodorei, ca.re ,îşi ridică voa
lul): Şi-aoum ... (Vocea i se înea.�ă.) 
Să nu-ţi uiţi datoria... şi... şi... In
cearcă să I.i şi lferioită ! Măcar un 
strop... Măcar un timp. (Ea îi sărută 
mina, Mara plînge cu hohote. Con
voiul se îndreaptă spre corabie. Deo
dată, J\,fircea se întoarce, îşi ascunde 
faţa în palme şi strigă, ca un leu 
rănit.) O, Doamne ! Doamne! 

(lntunecare) 

O chilie minusculă, undeva foarte sus, 
suge11vnd pustnicie înaltă, La un opaiţ de 
seu, "Nicodim dictează unuiia care scrie 
cu pană de •vultur. 

NICODIM : Scriem aceasta, să fie pome-
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nire, noi umilitul ieromonah Nicodim. 
Stă ţaq•a înaintea furtunilor. •i cum 
nu ne putem muta în alta. ca,tă să le 
fucem faţă. Trecut-au M,usa Celebi 
Dunărea, unde găsi soţi mulţi de arme 
printre bulg,ari, sîrbi şi tuiroi. dar fra
tele său Mehmed. îintorcîndu-se din 
Asia, îl u1frînse 1a Koamiidiion, căci 

Musa nu avea aplecare spre cele os
tăşe5ti. şi veni la Argeş cu Sultana 
Teodora înfficrimată. Şi în iarna ur
mătoare, cu ajutor de la Mircea-Vo
ievod, 1' 1Iusa Celebi trecu Dunărea pe
gheaţă şi se întîlni cu Iratele său 
Mehmed Celebi la Adrianopol şi-l 
bătu şi-l puse pe fugă. Ş1 se urcă pe
tronul lui Bayezid, tatăl său, Fulgerul. 
unde stă pînă azi, şi după cum ne 
scrie des ·lăvita Teodora, Sultana
validc, îşi ţinc 'deocamdată făgăduie
lile fată de Mircea-Voievod. In Asia 
Miică, · fratele său Mehmed Celebi. 
strînge oşti... iar noi avem acuma 
bucurie ele oaspeţi scumpi. .. 

(Sa.la mare a tronului străluceşte de 
1.umini. Toată lumea poartă strălucitoare
haine de ceremonie. Alături stau Mircea 
si Alexandru al .Moldovei, cu fiii lor, 
Nfihail si Iliaş. Un cor nevăzut înalţă 
imne de slavă. Marele Logofăt Aliman. 
citeşte cu voce înaltă.) 

ALil\.'.1.AN : ,,Şi ast[el pecetluim hotărîre 
de veşnică înţelegere şi ajutor, noi, 
Io, Mircea mare Voievod, domn a, 
ioată ţara Ungro-vlahiei şi a părţilor 
de pes,te munţi, încă şi spre părţile 
tătăreşti şi herţcg al Almaşului �i 
Făg-ăriaşului şi domn al Banatului Se
ve.rinu1ui şi ele amindouă părţile peste 
toată Podunavia încă şi pînă la Marea 
cea Mare şi singur stăpînitor al ce-. 
tăţii Dîrstor" - şi n'oi, Io, Alexandru 
Voievod de sine stătător a toată ţara 
românească a Moldorvei şi a malului 
mării, - că la bine şi la rău, numi
tele ţări să file -împrnună ... 

MIRCEA (încet, grav): ... că una sînt r 
(Lui Aliman.) Să se adauge că această 
înţelegere pentru moştenii noştri este 
poruncă ! (Cei doi mostenitori se îm
brăţişează; tresărire vizibilă de invi
die la Vlad ... Merdea se apropie de 
Doamna Mara, îi şopteşte ceva, pre
cipitat ; ea se clatină, duce m-îna Zer 
gură, să nu ţipe ; se strecoară afară. 
Mircea, lui Alexandru.) 'N--aă încJ 
păa:-i.J!l. alb şi ţi se spune „cel Buna. 
�ti, într-adevăr ? 

ALEXANDRU (zimbind subţire): Atî.t cît: 
este nevoie. 

(lncercînd să-şi ogoia.scă bătăile inimii, 
Doamna Mara apare pe terasă, în razele 
lunii. O mogildeată in zdrente i se arun-
că la picioare.) · 

KONDILAS: Miai bine mi s-ar lri,pi Jim-
lYa d:c g-itlej. derît să fiu nevoi.t ... 

MARA.: Vorbe.te, pentru Dumnezeu! 
Ce s-a întîmplat? 

KONDILAS (încurcat şi ambiguu) : Stă
pînlU.l meu. de Hristos iubirtorul şi, în 
mod sigur, de Satana sfă,tuitur 
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Manuel, Bazileu ial Romani'lor... a 
chemat pe Mehmecl, <lin hăurile Asioi ... 
impotriv,a Sulta111ului Musa... I-a dat 
5i oaste ... 

Tul:-\.RA : De cc ? De cc ? 
XONDlLAS: Musa începuse să devină 

prea puternic. 
M.\RA: Cerule! 
XONDILAS : Ostile celcir doi frati s-au 

· înfruntat la· Sofia. Beglerbegii lui
Musa, bine pU"ttiţi dinain,te ... sînt cel.
mai în măsură s-o şbiu ... l-au părăsit.
Nefericitul Musa fu pdns şi spînzu
rat ca un cîine ...

J\IIARA atpind 111ăbuşit, cleoorece d"in sala 
tronului se oud strigăte ele bucurie şi 
cîntece) : Şi Teodora ? Fiica mea ? 
(T<ondilas }"ace un semn. Merdea adu
ce o mogildec1ţă învelită într-un ceaclor 
negru, rupt, pătat./ Ingerul mamei, 
fără noroc ... 

'TEODORA (cu o voce moartă) : Nu vă 
cunosc. Sînt Teodora, Huclavendigîr
Valicle ! Să staţi în genunchi ... în ge
nunchi ... în genunchi ... 

ROXANA {apărînd ca o umbră, o ia de 
mină): Vino ... vino, jertfito ... (Teodora 
tresare, se CLruncă la pieptul ei - nu 
. al ,,1wrhei sale plîngînd amar.) 
Vino ... spre Hnişte, spr,e uitare ... 

RON\DILAS : Vă implor să vă consolaţi. 
( Pc,uză, insinuant.) Dacă Pri.ntul' Mir
cea dă cu ochai ele !Tlline ... � sp;re ,a 
mă feri cît de cît port aceste ţoale 
păduchioase de călugăr slavon 
... vi,a�a mea 111u 1nai plăteşte o ceapă 
degerată. Căci ,soarta mea e să răs
pund pentru crimele altora. 

1vf.\RA: Atunoi pleacă. Ai făcut destul 
rău. 

l{ONDILAS (deodată rece, precis) : Nu. 
Doamnl'i, nu voi pleca. Dimpotrivă, 
voi rămine aici, multă vreme. Ascuns. 

1\ifARA: Şi cine o să te ascundă, Scvas
tocratule? 

KONDILAS: Măria-Voastră. 
M:\ RA (rîzînd cu răutate) : De ce. aş

face-o? 
XONDILAS (grav): Pentru că Sultanul 

M hmecl Celebi. se ,arată a fli un al 
doilea Bayezicl. Poftei 11.1i ele cuceri .re 
i se adaugă, sporind-o nebunc.5te, pof
ta ele răzbun,are. Min·cea a jucat o 
carte şi a pierdut. Printul Mihail. 
fiul Tău, trebuie să clomnc-ască. 

(lntimecare.) 

Noapte. ln sola trnnului Mircea ve
ghează. Coroana e pe un' gheridon în 
Jaţ,o lui, sclipind în raza unei luminări 
-care, vîntura.tă de curent, face să joace 
pe pereţi umbre prelungi, amenintătoa.re. 
Zorile le vor împrăştia în momentul cwnd 
�c�iunea se va muta în această ,parte a 
scenei. 

Undeva - foarte jos - sugerîndu-rii-se 
că ne aflăm în fundul sufocant al unei 
gropniţe (,,oubliette"), în jurul unei mă
suţe grosolane pe care de asemenea arde 
o luminare, sufocată de aerul greu, strînşi
unul intr-altul, sînt adunaţi : Mihail, cu
care s-a petrecut o totală transformare :
e nesigur, ferindu-şi mereu privirile ; îşi
şterge tot timp·ul cu o năframă palmele
asudate, îşi roade unghiile ; Kondilas, in

rasa veche de călugăr ; Dom Gerolamo,
la fel; Izzedin-Bey, într-un suman de
şiac, căciulă flocăită de octie; Merclea,
singurul îmbrăcat con,forrn cinului său -
cu prea multe inele pe degete; părul i-a
albit şi e în contrast cu faţa, devenită
mai oacheşă. Toţi s-înt asudaţi leoarcă,
1·ăguşiţi de atîta şoaptă intensă.

. 

MIHAIL (penibil): Eu ... nu ştiu ce .să 
zic... Mi-e greu să hotărăsc. Dacă 
tatăl meu ar ·ana că în spatele luL. 
Mă cutremur. 

GEROLA.1\110 (onctuos, persuasiv): Prin
ţul Mircea, ca toţi bătrînii, nu poate 
înţelege schimbările. De ia.ceea purtăm 
cu Alteţa-Voastră Serenissimă, ,aceste 
tratative . 

KONDTLA.S : Nespus de primejdioase şi
pentru noi ... 

GEROLAMO : Ou un prinţ tînăr, a că
rui ,suplă intelLgez;iţă ... 

MIHAIL (cu un aer nătîng): Da, da, 
mulţumesc ... 

GEROLAMO : ... trebuie să inţele>agă că 
ambiţia e foarte clăunătoaire pentru 
ţările mi-ci. 

KONDILAS: Sultanul Mehmecl a făcut 
propuneri serioase ele paoe regilor 
Ungariei ,5i 'Poloniiei ... 

MIHA lL (11eînţelegînd): Bine, clar noi 
avem tratate ele aliantă cu aceste tări! 

KONDlLAS (cu răbdare): Veţi clo
0

mni
u1 curîncl, singur... 

GEROLAMO : Clt mai curînd, sperăm ... 
KONDILAS : Nu strică să �titi că trata

tele, de obicei, sînt illfişte" petice de 
piele de viţel, mai birne au mai rău 
tăbăcită ... 

GEROLA.J.\/10 (nemulţumit de acest ci
nism): Alteţa-Voastră Sereni-ssirn.ă e 
un princÎlpe prea creştin ca să oblige 
două mari ţări creştine să se anga
jeze "într-un �·ăzboi ne igiur şi neavan
tajos, ia-cum, clnd s-'a ivi1t un „modus 
vivendi" ... 

KON'D'ILi-\S : N·u puneţi niciodată ţările 
mani in situatia de a fi silite să- i
calce cuvîntui.' Nu v-ar ierta-o :nicio
oclată. 

MIHAIL : Bu... eu nu înţeleg... Dar cc 
oî�tigă ... Constanti-nopolul... 

KONDILAS (cu insultătoare bunăvoinţă): 
Nu-i pm,taţi grija ... Mehmecl Celcbi e 
ali,atul nostru. Ne datoreazft tronul. 
li plătim ti-.i!but substaillţial. Dacă la 
toate aceste.a se v11 adăuga ,. i în1ătu-
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rarea amenu1ţării pe care o prezintă 
pentru Sultan Prinţul Mircea ... 

GEROLAMO (văzind totala buimăceală 
de pe chipul lui Miha-ll) : Popoarele 
din Balcani privesc spre tatăl vostru 
ca spre un mîntuitor de slib „jugul" 
otoman, în loc să se resemneze creş
tineşte şi să înţeleagă că turcii ne-au 
fost trimişi de Atotputernicul drept 
pedeapsă pentru păcatele noastre. 

MIHAIL (frămîntîndu-se, exprimîndu-se 
cu mare greutate) : Aşa e ... aveţi drep-
tate ... Aşa cred şi simt eu însumi ... 
Dar .. . 

GEROLAMO, KONDILAS: Dar ... 
l\lIIHAIL (cu ochi plecaţi) : Cît timp tră

ieşte tata ... 
MERDEA (cu tot locul.strîmt, se înghe

suie şi-i cade în genunchi, acoperin
du-i mîinile cu sărutări) : Luceafărul 

'nostru tînăr ! Fie-ţi milă, îndură-te 
de noi... Abia am început să ne căpă
tuim rosturile... să ne bucurăm ele 
ce-am agonisit... şi iar la războaie ? 
Iar să ne dăm foc singu1·i ? 

MIHAIL (cu monotonă insistenţă): Cît 
timp trăieşte tata ..• 

MBRDEA : Sînt paharnicul lui. .. 
GEROLAMO (gest de oroare) : u, nu ... 

(Dogmatic.) Uciderea unui tiran prin 
otrăvirea hranei sau băuturii sale e 
un păcat de moarte, întrucît fiecare 
om trebuie să mănînce şi să bea. ln 
schimb, aşezarea unui ac otrăvrit ... (şl 
un ac lung, verzui, luceşte o -Clipă în 
mina sa) pe scaunul său nu poate fi 
păcat, deoarece nimeni nu-l siileşte s[1 
se aşeze pe acel scaun. O face sin
gur, conform liberului său arbitru ... 

KONDILAS (plin de admiraţ'le) : O, lu
minoasă di,alectică ! 

' JZZEDIN (care părea .că doarme): Să 
vă fie ruşine, porcilor ! Cu sabia, cu 
suliţa, în luptă, da! Oricînd, dar ... 

KONDILAS: Izzedin-Bey, pe voi, oto
menii, subtilitatea nu vă. caracterizea
ză. (Trist.) De aceea veţi cuceri lumea. 

MIHAIL : Nu ştiu ce să zic ... nu ştiu ... 
(Pauză, apoi apăsat.) Deşi .. . 

GEROL.\.l\1:0 : Dominus laudetur ! (Grop
nita se cufundă în întuneric. 1n sala 
tronului, o lumină cenuşie, lumina zo
rilor timpurii. Pe vîrful picioarelor 
intră Logofătul A.liman.) 

ALIMAN : Ai petrecut toată noaptea aici. 
Nu te-ai oclilmit, Măria-Ta. 

MIRCEA : M-am odihnrlt, A.limane, gîn
dind. Aşteaptă mulţi ? 

ALIMAN: Sfinţia-Sa părintele Nicodim 
s-a în,tors de la Sinodul de la Kon
stanz ...

(Dus de mînă, apare Nicodim.) 

NICODIM: Regele şi lmpăratul Sigis
mund de Luxemburg vă b-;imite ... 
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!vIIRCEA (scurt): Ii sînt mulţumitor. Ei�
Nicodime, s-au înţeles cele două bi
serici de Apus, între ele mai întîi şi 
apoi cu cea de Răsărit ? 

NICODIM : După ce s-au afurisit şi s-au 
excomunicat zilnic, nescoţîndu-se unii 
pe alţii din simoniaoi, sodom.iţi şi 
a.postaţi, s-au împăcat în jurul rugu
lui unui predicator din Boemia, Jan 
Hus. I1npăratul Sigismund însuşi l-a 
încredinţat că poate veni la Sinod 
să-şi apere părerile, dar mai apoi şi-a 
uitat cuVÎntul... 

:MIRCEA: Şi care erau acele păreri? 
NICODIM : Că Papa de la Roma n-are

dreptul de a porunci tuturor neamu
rilor ... clar că fiecare neam are drep
tul să se roage în limba lui şi să 
trăiască clupă legea, luj ... 

:rvIIRCEA : Zici că l-au ars pe rug ... Dar
aceste gînduri ? 

NICODIM : M-au dus şi pe mine la lo
cul ispăşiirii... I-am auzit paşii şi am 
înţeles că nu se teme ... Şi cînd l-au 
legat ele stîlp, o femeie bătrînă, săr
mană şi cocîrjată, a adus şi ea un 
vraf •de vreascuri... ,,Sancta simplici
tas" a zis învăţatul şi am simţit căr 
zîmbea... ,,Sfintă ,sărăcie cu duhuJ.". 
Flăcările· s-au înălţat trosnind şi mu
cenicul a strigat cu glas mare : ,,Prnv
da vitedzi !", adevărul va învinge ! 

1vHRCEA : Cîncl ? 
NICODIM : Cînd va voi Cel de Sus. 
711IRCEA (ameninţător): Ndcodime ! Ku 

te-am făcut stareţ la Cozia ca să-mi! 
spui ce-mi ştiu spune şi cei1alţi popi! ... 

_ Bine, bine, nu te întuneca, glumesc ..• 
Şezi alături... (Lui Aliman.) .Altul. 

ALIMAN: Hai, mă! (Intră Ciungul.) ln 
genunchi! 

l VIIRCEA: Logofete, de ce nu-l înfă.i
şezii? 

ALIMAN (înşelînclu-se, se scuză) : Măria
Ta ... ,-\.şteaptă ele cîteva zile şi n-am 
putut să-l gonesc ... 

l'vIIRCEA : Şi clacă aşteaptă, n-aQ·e nume
soi rang? (Ciungului.) Rosteşte-ţi-le. 

CIUNGUL : Mă cheamă Ioachim. Am 
luptat la Dîrstor şi la Rovine şi la 
Nicopale şi-n alte locuri mai nein
semnate, fără nlllmăr ... 

MIRCEA {apropiat, familiar) : Ce maii 
faci, To-ach1me? Copiii ? Cîţi ? 

CIUNGUL: Pîn' la urmă s-or adunat. 
doisprezece. Trei or murit de mici. 
Bolile. Trei, ele hangerul duşmanului. 
Am rămas cu şase. Zdraveni. (Pauză) 
Incep să apun ... De aceea am venit. 

MIRCEA : Ioachim, putere să-ţi dau anii 
înapoi n-am ... 

CIUNGUL : Nu-ţi cer, Doamne, şi nice
nu ştiu dacă mi-a,r mai trebui. Da' 
dreptate poţi face ? 

MIRCEA: Incerc... (Oficial.) Care ţi-i 
do ada, oşteanule Ioachim? 

CIUNGUL : Apoi, i-acătă : cît am stat 1111 
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războaiele Măriei-Tale, muierea o fost 
nevoită să ceară bucarte de la un 
boier ... Multe guri mici. Neajutoriarte, 
dar filămînde. Pen,tru bucate, boie1,ul 
v,rea să ne ia pămîntul nostrui ce l-am 
desţelenit. Nu are rălbdare să aştepte 
plnă la seoere. 

. dlRCEA: Oum îl cheamă? (Ciungul 
tace ; aspru.) Cum îl cheamă ? 

<ClUNGUL (oftînd): Merdea-Pah-arnic ... 
Noi -i,i zicem „Merdea-Te-leg", că pen
tru orice nimica te pune în obezi ... 
Cel ce .s-a �·icli.cait ele jos şi uJrtă de 
unde a fost săltat îi mai ,rău ca bo
ierul vechi, oă-i mai nesătul... Şi-s 
cam mulţi...1 (Ridioînd privi:rP.a.J Să nu 
vină. Doamne, o vreme. cînd să zică 
rumânul „fără turrc, ori supt tm·c, tot
w,a-i", că atunci se spulberă ţara şi-i 
păcat de truda noastră ! 

'MlRCEA (a$pru) : Cunoşti porunca mea 
în legătocă cu iasemenea purtăr,i? 

CIUNGUL : De bună seamă. 
MIRCEA : Spune-o ! 
CIUNGUL (abia acum. îşi scoate căciula) : 

„Veri-care s-ar ispiti să umble printre 
voi dintre boierii Domniei-Mele, să vă 
ia ceva ori să vă tragă la munoi fără 
plată, oricui să-i daţi la cap !" 

'MIRCEA (şi mai aspru): Şi ? 
CIUNGUL: Doamne, clacă începem cu 

unul, vin şi ceilalţi la rînd... Şi mai 
ai nevoie de ei, că noi sîntem încă 
proşti... Sănătate bună ... 

MJRCEA : Te duci ? Nu aştepţi să hotă
răsc? 

CIUNGUL : De ce sft, te mai tin de la 
treabă ? Ştiu că ,ai să-mi faci drep
ta.te ... Toţi ştim ... Numai că ta�·c greu
se ajunge la Mări,a-Ta. 

MIRCEA (dind clin cap a regret): Tre
buni multe, Ioachime ... 

CIUNGUL : De ,aceea nu ne grăbim ... (0 
clipă, sala rănnîne goală. Mai multă 
lumină. Către cineva care se a.�cunde 
în dosul unui stilp,) Vino, Vlacle. Ce 
te ascunzi ? 

VLAD (poartă o haină roşie închis, pel<'
rină verde. La gît îi atfrnă Ordinul 
Dragonului : o cruce. dublă cu un ba
l aur răsturnat): De ce nu mă iubeşti? 

J\IJRCEA (după 
1
o lungă pauză, ·încet): 

E o întrebare pe care un bărbat n-o
pune niciodată ... 

VLAD (desfăcînclu-şi tunica la piept, arată 
un sc!mn vechi făcut cu fierul rosu) : 
Semnul ! (Scoţîndu-şi cu greu de·. pe 
cleget un inel cu pecete mare. I-l în
tinde. Mircea îl ia şi-l va juca în. 
palmă pînă la sfîrşitul scenei.) Inelul ! 

lv'IJRCEA : Şi ce vrei să-mi spui cu 
astea? 

VLAD (disperat): C[t sînt frul tău ! 
.MIRCEA (straniu de linistit): Nu-i nici o 

taină. Ai crescut la · Curte. Ai Iost 
cinstit ca atare. 

VLAD : Dair Mă!ria-Ta niu mi--a arătat-o 
nioiodată ... 

MiRCEA : Ţi-am apărnt copilăria ... Alt
fel, . s-ar fi găsit boieri să te aţîţe 
împotriva fratelui tău, Mihatil, viitorul 
Domn. Şi pe el împotriva ta ... 

VLAD (fierbînd) : l\fihail ? Mihail ? ..• 
Vrei să-ţi spun cu cine e Mihail ? 

l\1IRCEA: Vreau. 
VLAD (o clipă 'În care crede că va spune

ce are pe suflet, apoi, cu un efort 
chintiitor, se stăpîneşte, gîfîind) : ?vLi
halil,.. este... fiul tău... credincios ... 
(Tipăt.J Da!r i ieu sLnt_t 

MIRCEA: Ciudaţi slnt ti.nedi de azi ... li 
vezi bărbaţi, cît malul ... şi ei tot copii 
au rămas. Despică stejarul cu sabia 
şi tînjesc să-i mingii pe păr... Ce 
bine-i că este aşa! ... Ba! Te-am iubit 
şi te i,ubesc, Vlade, dau· dragostea de 
tată se cade să ftie zgî:rci:tă, ca fecio
raşul să crească bărbat şi nru un :fiătă·
lău... Erai cît un boţ cinel te-am pus 
pri.ma oară pe cal şi-mi trrem,ura inima, 
cum nu mi-a tremurat la Rovine ! 
Calul te-a buşit şi tu n-ai scos nici 
un ţipăt! Atunci mi-a venit să te iau 
în braţe, să mă învîrt cu tine şi să 
strig de să audă tot natul : ,,Ia uita
ţi-vă ce fecior am ,e,u !" 

VLAD : Mi-aii spus : ,,nei,sprăvitule" ! 
MIRCEA : La turrnirul de mai an, la T"ir

govişte, cînd te-a,i măstl'f'at cu nemţă
lăul acela cît un .stog de paie ... 

VLAD: Karl Ritber von Klagenfurt ... 
iVIIRCEA : lmi venea să închid ochii, şi 

ca să nu-i închid m-am i:ntors spre 
Vornicul Dragoonir şi i--am spus : ,,Nu-i 
strică o înv{1ţătură de minte, că e 
prea i.ncre'.but !" Intr-acea clipă a bufu1t 
în pămint fierăr,i,a străinului... (rîde 
mindru) he, he, he... (Brusc, aspru.) 
Am auzit că ai ibovnică ! 

VLAD (Fistîcit, joacă de pe un picior pe 
altul) : Tătuţă ... 

MIRCEA : !mi pare bine, bărbate... Mă 
si11llt şi eu prin tine ia.răşi tînăr şi nă
valnic ... Copile, copile ... Diti rodul sin•
gtll'ei iubiri ce am av:ut ... Cum ,poţi fi 
atît ele prost să orezi că nu-m:i eşti 
drag, feciorul itatii ? 

VLAD : Măria Ta ! N-o să-ţi fie ruşine 
cu mine ! Am să ... 

iWJRCEA: Ştiu. fătul meu ... Ai să în
toi·ci lumea pe dos. Du-te. întoarce-o ! 
(Văzînd că nu se mişcă.) Ce mai vrei? 

VLAD : Inelul. Semn.ul că sint al .tău. 
MIRCEA (rintinzîndu-i spada): Atunci, ia 

asta ... (Vlad o primeşte în genunchi, îi 
sărută garda ; pleacă.) Vlade ! 

VLAD (î11torcîndu-. e, vede faţa brusc îm
pietrită a lui Mircea) : Măria-Ta ? ! 

MIRCEA : Ce voie�ti să-mi spui iîn le
gătură cu Mihail ? 

VLAD (parcă mnulgtndu-şi citi' un dinte/: 
Nimic. Era să vorbească zavistia clin 
mine ... (Iese repede.) 
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NiCODIM : Iarrtă-mă că stric bucuri1a ce 
ti-a făcut acest .fecior al ·Mă,riei-Tale. 
Am o veste rea. Am aşteptat să suie 
soarele de-o suliţă. Cînd e lumină şi 
căldură, omul rabdă mai bine... La 
Konstanz l-am· văzut pe Neagotă. 

MJRCEA: Cum l-ai văzut? 
NICODIM : I-am auzi,t glasul şi l-am 

recunoscut. Apoi mi s-a dat de ştire 
că lmpăratul Sigismund l-a priimit în
tr-o lungă întrevedere. Ce-au pus la 
calc n-am putut afla. Au fost numai 
ei doi. 

MIRCEA: Ne a spw1e Majestatea-Sa ... 
(Luînd un sul de pergament, de care 
atîrnă o pecete cU un blid.) Regele 
Ungariei şi lmpăratul Germaniei ne 
în.7tiinţează că doreşte să ne vadă 
ţara ... 

Sala tronului se l.umi.nează feeric. Pe
reţii sînt împodobiţi cu scuturi ele pa
radă; baniere lungi, multicolore, atîrnă 
din tavan. Boierii se însiruie. De afară 
se aud clopotele şi uralele mulţimii. Apoi 
răsună o versiune medievală (,,avant la
lettre") a imnului scris mult mai tîrziu 
de Haydn: ,,Gott erhalte unser Kaiser" ... 
Urmat de cavaleri - sînt aceiasi de la 
Nicopole, dar bătrîni, albiţi, pleşuvi, abia 
tîrîndu-.5i armurile grele - intră Sigis
mund, înveşmîntat măreţ. Barba lungă 
şi părul rărit (îşi ascunde caLviţia cu o 
diademă subţire de aur, ca Julius Caesar) 
sînt negre-corb .. 7\llirce(/ ii iese în întimpi
nare. 

MIRCEA (cu a.ceiaşi ton ca la prima lor
întîlnire) : Mă bucur să vă p1·imesc, 
Sire, în ţ,ara strămoşilor mei... 

SIGISMUND : He, Ilia... Neschimbat, nc-
schim,bat... 

MIRCEA : La fel mi se pare şi Majcsta
tea-V:)astr.ă. Nescll1mbată. 

SIGISMUND : Da, aşa e. Mi-am vbpsit 
barba. Dacă scumpii mei supuşi şi-ar 
dia seama că am îmbă,trîniit, air fi în 
staTe să pornească lupta pentru suc
cesiune. Şi mă tem că ar începe-o 
prin otrăvirea mea ... 

(Strigăte ele protest în suită. De undeva 
apare Dorm Geroicmw şi, imediat, se aşază 
aproape de Sigismund.) 

MIRCEA : Cit va sta la noi, Majestatea
Voastră o să mănînce ce mănînc eu: 
,brînză şi •caş de l,a oi, miere de la 
stupi, păstrăvi proaspeţi şi vînat ce-l 
:vom săgeta împreună şi se va frige 
sub ochii noştri în poieni î1rnltc, lingă 
izvoare reci... 

STGISMUND : Cit esti de ,ferici.t ... 
MIRCEA: Aşa e. Foarte fericit. Turcul· 

e iarăşi la Dunăre. 
Sl GJSMUND (ridică ochii. în ta txin. O.f

tec1 ză excedat. Ca · şi cum fir fi• fost
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un semn, toţi se retrag, lipindu-se ele 
pereţi, lăsîndu-i în,tr-un fel de izo
lare pe cei doi suverani, astfel incit 
discuţfo va avea un Cler intim, ca la 
gura sobei. Dom Gerolamo, cu faţa pe 
jumătate acoperită de glugă, rămine 
lingă Sigismund, ca un alter ego): 
Aveţi o ţară ca-n poveş,ti, bunul, ve-· 
chiul şi neînduplecatul meu prieten ..• 
Ape limpezi, .pă111,Lnt rocl!itor, păduri 
necuprinse, dealuri domoale, munţii 
semeţi... (Subliniind.) Piscuiri şi văi, 
văi şi piscuri... Hm, hm ... 

G8ROLAMO: Majestat·ea-Sa vrea să su
gereze că din vale lucrurile se văd 
într-un fel, iar de pe culmi înalte, 
în tr-'al tul... 

:MIRCEA: Nu vă osteniţi, padre. Am în
ţeles : ne lăsaţi iarăşi singurii, cu soarta 
noastră. 

SIGISMUND (repede) : Mă bucur că Al
teţa-Voastră Serenissimă ne uşurează: 
povara, scutindu-ne de nesfîirşite ,argu
mentări ma1i mult �au mai puţin con
vingă,toare. Privind lumea cu tri�tai 
înţelepoi,une ce ne-o dă vîrsta şi ex
perienţa, am ajuo5 la concluzia că in
fidelii otomani sînt un a·ău necesar. 

GEROLAMO (suav): Malum necessare.
SIGISMUND : Cum am. ţine sub coroana 

imperi.ilă popoare ale căror ţeluri se
bat oap în cap, dacă nu le-ar ]ecra 
Biserica Romană, cu dgoarea ei dog
matică şi ameninţarea permanentă a 
unui duşman implacabi,l? 

GE'ROLAMO : Cî.tă încredere vă acordă 
Majestatea-Sa vorbindu-vă atît cle
desch;is ! 

l\URCE:A : Şi eu îi acord aceeasi încre
dere, ţinîndu-mi gîndurile ' pentrtl! 
m1iine. 

SIGISMUND (s-a obi.�1wit să nu mai auclă.
ceea ce nu-i convine): Scrutînd vii
torul, am ajuns să vedem s,i să înte
legem că imperiul su1tanilo.r 

0

se va de5-· 
trăma de la sine, dinlăuntrul său. 

MIRCEA : O ştiu şi eu, Majestate. Tot: 
ceea ce este clădit pe aS'llprire nu 
poate dura ... Da[" pînă ,a,tunci ? Nouă 
nu ne c totuna dacă, în ceasul cînd 
această alcătuire împotriva firii se va 
prăbuşi, noi vom fi turci sau vom fi 
rămas noi înşine. 

SJGISMUND : Da, da ... E un punct ele 
v,edere. Aclm,irăm hotărîrea .cu care 
vă apăraţi neatirnarca. 

MJR�EA: Această admiraţie ne îmbăr
bateaza. Dair şi mai mult ne îmbăr
bătează conştiinţa că nu putem face· 
altfel. Nu ne-ar ierta-o neamul ! 

SIGISMUND (vag iritat): Neamul n a
?uul ! . Sînt multe neamuri, Alt�ţă, . i
li:, u_lt1ma vreme se răspîndeşte erezia 
c� fiecare are dreptul să facă ce vrea r
Să _se smulgă de sub autortta.tea sacră
a imperiilor, care, singure! asigură. 
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ordinea l'umii ! ? Ce ,s-a Intîmpla clacă 
noi, cei cărora Atotputerni,cul ne-a 
pus în mină sceptrul puterii, am lăsa, 
dintr-o vino'Vlată slăbiciune, pe fie
oare să :!iacă ce crede el că · e spre 
bine-Le 11\.li '? 

:rvIIRCEA : Ţările ar începe să se înţe
leagă între ele. 

SIGISMUND (tot mai. nervos): ,,Neam"! 
,,':J,'-ară" ! Vorbe, Alteţă ... (Bonom.) Ia
tă-mă pe mine : născut în Luxem
burg, rege maghiar, impărat ge,rman, 
duce dalmat, voievod croat... care e 
ţar,a mea ? (Confidenţial, dar intens.) 
Buterea ! 

MIRCEA (simplu) : }ar puterea mea e 
ţara. 

SIGISMUND (pierzîndu-şi dintr-o dată 
răbdarea) : Crezi ? Ei, află atunci, 
Mircea-Voievod, că te tr-ădează cei pe 
caire-i crezi cei mai apropiaţi ! 

GEROLAMO (în panică) : Sacratissimă 
Majestate ! · 

SIGISMUND (revenindu-şi, glacial) : Am 
avut un roditor schiinb ele vederi. Nu 
credeţi că e timpul să petrecem, în 
medtată clestinde1re? 

(Se înt'ind mese, la care to�i se aşază, 
îmbulzindu-se. Coruri se ,înalţă, a. urzi
toore. Cu gesturi hierntice, Mircea şi Si
gismund ridică unul spre celăkilt mari 
cupe de aur. Brusc, parcă retezată,' gălă
gi.a incete.ază. !ntunecare, apoi imediat 
sala pustie. Pe mese, cupe răsturnate, 
resturile festinului. Mircea, singur, ohosit, 
gîncli.tor, priveste... Paşi. Se întoarce.) 

MARA: E tîrzi-u. 
MJ.Fţ.CEA : E Eoa,rte devreme, pen,tru cel 

pedeps�t -să vadă. 
MARA: Sînt treizeci ele •ani ele cînd am 

venit în tara asta. M-am străduit să-i 
arăt hragoste şi înţelegere ... chtar cînd 
n-am simţit-o întotdeauna... Dar da
toria mi-am J)ăcu,t-o. asa cum ne-a fost
în.ţPlegerea. (Cu imeris· orgoliu.) Vreau
să-l văd pe ,aceI,a -oare zice altfel !

MIRCEA : Fă dar aş•a clupă oum ţi-e 
voie ... 

MARA (mimtă foarte): Dm· ... nu ştii ce 
vreau să spun ... 

MlRCEA: Ba ştiu. Vre1 să pleci ... 
MARi-\. (u,1u1·ată): Cît ele ,uşor se înţelege 

omul cu tine· in ultima vreme! (Vo
lubilă.) Sînt atîţi•a ani ele cinel nu 
mi-am v.ăzut moşiile străm�eşti ...
Zala... Kesztel... Tolmay... (Sub p·1 i
virea lui placidă, elanul Iii scade trep
tat.) Am obosi,t... Mi-ajunge... Tronul
acesta veşnic ameninţat... şi oamenii
aceştia necăji�i, a căror veselie n-o
înţeleg... Primejdiile cai·e nu se mai
isprăvesc... mereu aceleaşi... In aceşti
treizeci ele ani, nu mii-ai dat măcar 
o zi...

'lvflRCEA · Ni"i miP.. 

MARA (izbucnind) : Nu mai V'!'eau să 
mă tem! Vrc·au să-mi trăiesc ultimii 
ani în Unişte ! 

MIRJCEA : Cîncl pleci ? 
l\lIARA (cu un neaşteptat nod în gît): 

Odată cu cortegiiul împăratului Sigis
mund. 

!vIITRCBA : Du-te ou bine, Mara.
MARA (ii face o revereniă, se retrage ;

deodată se repede în braţele lui) : Iar
tă-mă! I-artă-mă I 

MIRCEA (miîm.gîind-o pe frunte): Nu e 
nevoie ele aşa cev-a între noi doi. 

MARA: Te-am minţit! Nu pot pleca 
fără să-ţi spun ! 

MIRCEA (mereu blînd, detaşat) : Lasă .. -
Mai 'bine nu! 

MARA : Scoasă clin minţi de încăpăţîna-
1re-a ta ele a ţine piept lumii întregi. 
l�am impins pe fiul n ostru Mihail
să uneltească împotrivă-ţi ! El e tî
năr, m-am gîncliit, are viaţa înainte.
măcar el să tr,ăiasoă liniştit, împăcîn
du-se ou soarta ... 

MIRCEA : De ce mJ.-ai spus ? 
MARA (clupă o pauză) : Nu ştiu. N-am 

putut altfel. (li cade în genunchi.) 
Mhrce:a ! l;'eclepseşte-mă pe mine, iar
tă-1 pe Mih1ail. 

MIRCEA (ele gheaţă) : Aştept cti nerăb
da�·e veşti, Doamnă, despre felul cum 
a decms călă-toria şi In ce stare v-aţi 
regăsit moşiile ele la Ba�aton. (Ea iese. 
Cu o voce tunătoare.) Vlade ! Sţră.ii '.
la mine! 

VLAD (se iveşte cu sabia în mină) : Po
rr·uncă, tată ! 

MIRCEA : ln grnpniţ)a ele sub turnul cel 
mare, nişte vicleni uneltesc împotriva 
noastră. Aduceţi-i vii ! (Oştenii izbesc 
cu halebarcleie în podea, apoi ies. 
Intră Nicodim.) 

NICODIM : Doamne, lasă-mă să-ţi fiu 
•alături în acest ceas neplăcut. ·

:rvURCEA: Să nu te apuci să-mi propo
vf1cl,uieşti m.i!J.,a ... 

NICODIM (cu o voce 1·ăsunătoare): Nu r 
Fii al miniei ! Fii al răzbunării ! 

(Sîn,t aduşi Mihail, Konclilas, Izzeclin, 
Merdea şi Neagotă. Acesta e îmbri'i.cat 
după moda A pusului ; şi-a lăsat barbă 
lungă, ca Sigismu·nd, şi-şi maschează în 
acelaşi fel chelia.) 
MERDEA (azvîrlinclu-se I.a piciom·ele lui

Mircea) : Dinadins m-am amestecat cu 
ei, să ţi-i pot da pe mînă, stăpîne ce 
ca soarele luceşti in inima mea ! 

iVURCEA. (nu-l bagă în seamă, ca pe o 
nevietate) : Sevastocratule Kondi1'as ... 

KONDILAS (cu un zîmbet amar) : S� 
pare că am aj,uns la capăbul cJ.r,umu-
1-ui. .. 

lVlIRCEA: Eştri .slobod. Du-te ... du-te ... 
KONDILAS (rămîne un t�mp cu zîm.betul 

împietrit pe buze, a.pai îş'i as unele 
fota în palme. Umerii i se zguduie ele 
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im plîns fără lacrimi) : Doamne, o 
viaţă de om am m.inţit, am înşelat, 
mi-am schimbat pielea ca şarpele ...
ru pentru mine ... şi n1ci pentru vreun

folos al meu mi-am tăvăLlt numele
JJrin gunoaie ... (cu ochi lucind în la
crinl.i) ci pentru mîntmirrea, măcar cu
o zi mai mult, a oraşului lui Con
-;tantiin ... a minunilor şi comorilor clin
tr-însul... -a înţelepciunii -sale triste ...
a acelui echilibru secret moştenit· de
la vechea rar.tă a Elladel... A avut
vreun rost ? Doamne, a avut vreun
rost?

JVIJRCEA: Nu putem şti acum ... Fiecare 
om şi .fiieoare ţară poartă în sine şi 
moa,rt a şi dura;tia şi reînvierea ... (ln 
1 imp ce h.ondilas se retrage suspinînci, 
,e întoarce spre Neagotă.) Din ce ve
nin al sîngelui nostru ai ieşit tu ? 

·_ EA.COTA (cu disperată obrăznicie): Te
previn oă tot ce am făcut ·este cu 
încuviinţarea Regelui-lmpărat Sigis
inund, aşa că nu care cumva ... 

.MJRCEA: Ştiu. Prietenul meu Sigismund 
mi-a spus ... Vino mai aproape. (Nea
aotă se cocleşte ; Vlad lîil împinge cu
�t1'aja spadei între umeri.) Uită-te in
ochii mei... (Neagotă încearcă, dar nu 
poate su,porta strălucirea lo1· de moar
re. Smucindu-l de barbă, cu glas ră
sunător.) Ui,tă�te în ochii ţării ! (Nea
gotă scoate un ţipăt sugrumat, îşi 
cluce convulsiv mîinile la piept ; se 
prăbuşeşte.) 

VLAD {întorcindu-l cu piciorul) : A cră
pat iil!.irnia în el... 

lVIJRCEA : N-avea ce să-i crape... Mer
deo ! Fă-mă ,să rîd, ca In copilărie ! 

MERDEA (prăbuşindu-se în genunchi) : 
Cu ascuns-gînd-oreclincios m-am vîrît 
între ei, ca să ţi-i pot da pe talger, 
Măria-Ta, tu, cel mai vestit dintre 
pămînteni... 

1\,rJRCEA: Merdeo, ţi-am 'Spus să mă 
faci să rîd, nu să. mă îngreţoşez. 

MERDEA : Nu te lua drupă împrejurări 
pă�·elntlce. stăpine milostiv ! 

MIRCEA: De ce? ... (Foarte grnv.J Mer
cleo, dacă eşti i.n stare să Q·ăspunzi 
siJ1cer, scap-i. lncear,că ! De ce ? 

MERDEA: M-a zăpăcit biza,ntinrul... 
MIRCEA : De ce ? 
MERDEA : Cînd am văzut că însuşi fiul 

:vlăr,iei-Tale ... 
MIRCEA: De ce? 
MERDEA : Mi-a dat bani turcul... 
MIRCEA: De ce? 

. MERDEA : Pentru că ,sînt ţigan ! 
MIRCEA (după o pauză, nespus de trist): 

Mercleo ... dacă arunoi trădarea şi rnîr
şăvia pe seama neamului tău, nu me
riţi să trăie�ti... Trageţi-l în a�apoc ! 
(Străjile îl duc, el urlă.) Aud că eşti 
doldora de galbeni, Izzedin-Bey ... 

!ZZEDI1 (salută oriental) : lnainte de-a
m[t da morţii, îngăduie-iru să uit po-

1·unci1e Coranului şi să beau o cupă 
de vim. Unra 111.rn;re. 

MIRCEA (umple clouă cupe dintr-un 
chiup de aur. Ciocneşte cu Izzedin) : 
Sînt gata ,să mă întilnesc ou Mehmed 
Sultan. Cînd vrea el, unde vrea el. 
Spune-i că sint volnic să ne învoim 
pe m·mătoarele temeiuri : ţara se va 
cînlliuî şi pe mai departe după legile 
ei. DomnLtorul va avea dreptul să 
bată război şi să facă pace, dxeptul 
de judecată asupra ,supuşilor săi... dar 
niciodată, NICIODATĂ ! Impărăţia nu 
v,a avea drept să înstrăineze nici o 
fă·rîmă din pămlntul ţării ! 

IZZEDIN (rîzindJ: Măria-Ta vorbe. te ca 
un învin,gător. 

MIRCEA : M-aţi i!llvins vreodată ? 
IZZEDIN: O, înţeleptule Emirdjd. Meh

mecl n-a uitat bătălfa de la Rovin'e. 
deşi ef'a un copil cînd tatăl său, Baye
Zicl, l-a dus cu sine acolo. Uneori şi 
azi se trezeşte noaptea Î'n sudorii reci 
şi zbi<aJră ... Dar avem o oaste de zec;e 
ori mai numeroasă decît a ta �i mln
dria Paclişaj1Ulul e mai puternică de-
c1t •amintii1'ile din copilră·rie ... Treb-uie ... 
trebuie... î:n faţa lumii, şi ele ochii 
lumii, un semn al supunerii... (văzînd 
cum Mircea se încruntă, repede) al 
învoielii... 

l\.'ilRCEA: Cunc,aştem obiceiur>ile timpu
lui. Vom avea grijă să triril!.item Por
ţii, în fiec-are an .. trei mii de piaştri 
roşii •ai ,ţă<rii, noi nouţi - să nu-şi 
murdărească cleg-etele Sultanul cînd 
i-o număra... Patruzeci de şoinu de
vînătoare şi patruzeci de iepe ... Iar ca
dovadă a încrederii noastre, un vlăstat
clin Cas,a Domnească va veni la Adrh:1.-
nopoL„ 

IZZEDIN: Măria-To, m-am îmbămt, dar 
a5 mai bea ... 

MIRCEA (vocea îi devine gravă) : Să-j 
mai spui Sultanului. - şi el să spună 
urmaşilor ,săi, să-şi ia gîndul că pot 
face diJ11 ţara asta paşalîc. (Cu o mare 
simplitate.) Cît va mai sufla un singur 
om pe ,aceste meleagl.llri, asta nu va 
fi ... 

IZZEDIN : Şti'll ... Eu ştiu ... Dar oa.re cei 
de clupă noi ? 

IVIIRCEA (oftînd ca înaintea unei trude) : 
Dacă via •trebui, o să-n înviătăm şi pe 
dînşii ... (După ce Izzedin a iesit se în
toarce - teribil - spre Miliail. 1Tlad 
face o mişcare cu sabia.) Şi acum ... 

MIHAIL (o uluitoare schimbare se pe
trece în toată fiinţa lui. Moliciunea, 
nesiguranţa, nesinceritatea cad de pe 
el ca o haină străină. E iarăsi tînărul 
frwmos, vioi, scăpărător): o· tată la
cumplită caznă m-ai supus i N�aş fi 
crezut că e ,atJt ele greu .să te prefaci ... 
(Vlad_ scapă sabia clin mină. Nicodim
rlîde infundat.J 
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MIRCEA: Şi asta face parte... încă!. .. 
din blestemul puterii... Vlade ! 

VLAD (cu un elan sincer) : Iartă, Măria
Ta şi firate, că m-am îndOiit. (Se îm
brăţişează.) 

MIRCEA: Alături să staţi, pînă la moar
te. Trăim în ţară mică, n-avem drept 
să ne duşmănim între noi, să nu fim 
un gînd ş-o faptă... (li ia pe după 
umeri pe amîndoi.) Mihaile, Mihaile ... 
te-ai cam mo1eşit !în gropniţa aceea, 
„uneltind :împotriva mea". (Cu un 
glas ca în tinereţe.) La oastea de la 
Dunăre, fiule ! In mlaştini, printre 
ţînţari, hpi,to:ri şi akîngii porniţi clupă 
pradă! (Miha'il i'i săr-ută mina şi se 
retrage.) Iar tu, Vlade, care deocam
dată ,gîncleşti numai cu sabia, strîn
ge-ţi-o în braţe pe Alina lui Dragomir
Vornicul şi găt·eşte-te ele clr1)1Tl. Vei sta 
printre duşmani, învaţă să-i pătrunzi, 
să le cunoşti tăria şi slăbiciunea. Că 
nu se ştie niciodată ! 

(Vlad îi sărută mina, iese.) 

NfCODilVI : Şi-acum, slobozeşte, Doamne, 
pre robul tău ... (Dă să îngenuncheze, 
Mircea nu-l lasă, ii strînge la piept.) 

Foarte scurtă întunecare, apoi scena 
capătă înfăţişarea de la îmceputul pie
s<>i : luno si roza ei uriaşă, . tăioosă, de 
oruint. 

l\lJRCE.\ : Am iscăli,t înţelegerile. Apu
scn ii le spun „Capitulationes" adică 
în�iruirc de paitagrafruri. Turcii, 

,.Ahidname". Sultanul era şi mulţumit, 
dar şi tare ros pe dinăuntru. Am au
zit că după ce ne-am despărţit l-ar 
fi tăiat pe ,Izzedin-Bey, să-şi uşureze 
fierea. ( Pauză.) I•ată-mă, ca la înce
puturi, stele veşruice care luciţi ·reci 
deasupră-mi şi la fel veţi luci şi dea
supra urmaşilor la oare mă gîndesc 
acum, :în clipa despărţirii... Nu e 
domnitor, dar nu e nici om ou ade
vărat, acela ce nu vede mai departe 
de scurta v1aţă ce i-a fost dată şi nu 
vrea să lase 1lFl semn în urma lui, 
căci veşnici<a e trecere fără de sfîrşit. 
Uneori - rareori, întrucit am avut 
domnie lungă, dar timpul mi-a fost 
drămuit -, îmi plăcea să-mi închipui 
cum veţi arăta voi, cei de după mine, 
cei de azi. Grea intrebare ! (Sim,plu.J 
Dar, dacă zbaterea mea n-a fost în 
van şi dacă sîngele. pe care l-au văr
sat înaintaşii vo.ştri, cei mulţi şi fără 
nume, n-a cms în zadar, atunci tot 
limba pe care am vorbit-o eu o ,-or
bi ţi şi voi. Şi tot cu fruntea sus staţi 
în împresurarea încercărilor, 'aşa cum 
se cade omului care nu aşteaptă ni
nuc decît de la sine însuşi, de la truda 
lui în necurmata bătălie cu viata ... Iar 
dacă în gîndurile şi în înţelegerea 
voastră pluteşte încrezătoare pasărea 
viitorului, atunci cunoaşteţi, nu se 
poate altfel, că IO, MIRCEA VOIE
VOD, am fost,. în vreniea mea, ce 'am 
putut să fiu, dar că voi veţi fi CEE,\ 
CE VEŢI VREA SA FIŢI ! 

SFÎRŞIT 

Presa teatrală 

acum o sută 

de ani-iulie 1887 

In mli.ez ele vară, la 2 
iruUie, z;i'ariul Telegraful
sonie în „,cercevea" (case
tă): ,.In toaroe seni:l:e, ele la 
orele 18, ·.cî,nd ră,ooaJrea in
cepe să se 111ase ,pes-te ză'du
ful căilid�.milo:r z�,Lnli,ce ale 
lui .iiulUie, omul care caută · 
o distrr,acţiune nu o poate
găsi nkăi,eri mai iefti<nă ,şi
mia,i ,pllă•cută oa în :această
gră'cl,ină". E vorba de gră
-clina Dacia, de la hanul
Manuc. A-flişul s·e schtimbă 
des. Ta·upa iele operete şi 
vodevilln.Ll'J A. L. Bobescu 
ne-o prez;i-nită pe F-rosa 
Sarandy, în comecliia Chi-

brituri a aotorului V. Ale
xandrescu (tatăl lui Sică !) 
• La Călimăneşti, ,.selectul
băilor" priveşte o reprezen
tatie tcaurală îrn care se
produce Mircea Dimitriadi,
poet şi aotor, frai1:e1'e. Ari -
tizzel 'Romanesou. • ,.Ar
tiJStul Ionescu a fost bine
oa totdeauna" - notează
la,coni·c Unirea din 3,1 iulie.·
E celebrull cupletist I. D.
Ion.eseu, cel de la „Iun-i
on ", jucînld „în repirezen ta
ţie" ,pu1ă la toamnă, cinel
1îşi va fiaJce trruipă. Va mai
juc'a preţ ele un deceniu
şi va :fii ,îninonmi.nba,t pl"in 
s,ubscriipţie publ1ică... • In 
Naţiunea din 22 :ilufile, se 
sCJ.ie cu tr>isteţe : .,Ne pare 
rău că, cu toată osteneala 
ce-şi dă d-niul şi el-na 
Notta1·a îm,p,reună ·cu ,tru
pa ce au fo,rmat la g.rădii
na Orfeu, nu sîn-t încu
rajaţi defel". Trupa mai 

numără pe Maria V.asilles
cu, Iancu Petrescu, I. Jia
nu, MaJria Oiuowre-s:cu, A
lexandqiina A11exandresou, 
suiprarnumfită „Duduiia", ex
celenta mamă-soacră din 
locail'izăriille [ui Paul Gus
ty. • Zaclarrn:ic încea'!·că 
N. HJa,gJescu să înfioare
publ,i,cru11 ou „1111a,rea d•ramft
militară" Doi sergenţi. Lu
m.ea vrea mJUzi,că. • Prin 
coloanele .zli.1ai1,u1Uii Unirea
(30 irullie), e anunţă la 
Dacia (nu .ştim cla1stribuţia) 
„ comediia-dramă în oinei 
acte" Lipitorile de d-nii 
V. Alecsandri şi M. Millo.
E cunoscuta piesă a lui
Mecsandri Lipitorile sate-·
lor, cu titlul aj1USbt pen
itru rrece: ităţile grădr..iii
buow·eş,tene. Bine că Ba,r-·
d1ull e ra băii, LJJ străină
tate ...

J. N ..
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fESTIVALUL NA.f IONAL „CINTAREA ROh\ANIEI""

Luni, 25 mal 

Jăp_tă,mîfla 

ttatţ(e_ lfJ--1( 

de__ 
V • 

ţ2llţ2Uţl 

ţl 

maf/-ifJ--ne.,te., (I) 
Organizată ·de Consiliul Culturii si Educatiet Socia

liste Asociatia oamen-ilor de m-tă din institutiiLe tea
tral� şi muzica le, Comitetul pentru cultură. şî edu
caţie socialistă al Capitalei şi Teatrul „Ţăndărică", 
prima edi�ie a Săptf1mî.nii teatrelor ele păpuşi şi ma
rionete, dedicată Zilei copilului -�i considerată ca J"i
nală a Festivalului natibnal „Cînta.rea României" 'în 
acest domeniu al artei' teatrale, a reunit 14 instituţii 
de gen, cu 28 de manifestări: spectacole, recital.uri 
colective şi individuale, colocvii, e:rpoziţii, lansări de 
carte etc. 

Desfăşurată în două săli, Săptămîna art"iştilor păpu
şari a prilejuit o etalare de talente şi de măiestrie, 
o trecere în revistă a tortelor creatoare si un fruc
tuos schimb de exper-ieniă ·; ea a fost prirnită de par
ticipanţi cu interes, mai cu seamă iîn perspectiva pe
riodicizării bienale.

Despre mul.te dintre spectacolel.e şi recitalurile ofe
rite i.n acest cadru s-a mai scris în paginile revistei 
noastre, fie în cronici, fie în relatările asupra întîL
nirii desfăşurate cu un an în urmă, la Constanţa•. 
Deoarece unele montări au fo. t fosă, pe parcurs, re
structurate, le-am urmărit cu acelaşi interes ca şi pe 
cele prezentate în premieră. Aceasta, cu atît mai 
mult cu cît, în acest context festiv, s-a simtit pulsul 
mai grăbit al creatorilor, sporita lor ambitie · de a de
monstra prin i1nagini scenice semnificative tonusul 
vţt?-l al 1!tişcări:i noastre păpuşăreşti, modalităţile spe
�ifiee prn: care_ fiecare arti;t în parte sau in echipăinţelege sa realtzeze comunicarea cu publicul de toatevîrstele. 

lată, în continuare, ,,filmul" săptămînii. 

• In faţa unui numel·os şi foarte pes
triţ public - copii mai mici i mai mari, 
tineri i -adulţi, păpu ari i alţi ,a,1 i. ti din 
ţa,·ă şi din .Capi;ua.Iă, cron�cari, drama
tw•o-f con aeraţi i debutanţi, tw·i ti, g.'.l
zel-ari -, . Mihaela Tonitza-Ior<lache, di
rectoarea Teati:ului „ Ţăndărică", expune 

scopul şi crJ,tedile acestui act cultural In 
care Tea,trul „ Tăndărică" . -a iun,p'lica,t' ou 
toaite forţe!� sa,le a, bistice şi organJzato
r!ce, încercmd ă a.si'gu,re tuturor oaspe
ţilor condiţii optime ele pa.,ticipare (ceea 
c� --:-- ·punem noi - s-a şi ÎJ1tLmplat, fără
n10t o abatere). 

1n _continuare, B1•incliu.�a Zaiţa Shlvestru
::-aitui:a aud1i'tori·u.l �1,br ... un mod dit se ,poat 

.. ,,Teatrul" nr. 7-811986. 
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■ MIHAELA

TONITZA - IORDACHE

Pârnind de la o idee simplă ... 

Jcleea ne-a venit cam pe la începutul lui i.anual"ie ... Ştiam că exislă înlîlniri 
ale păpuşarilor clin întreaga ţară la Constanţa şi la Timişoara. Dar cei ele la 
„Tănclărică" se plîngeau că la aceste manifestări ei nu prea văd nimic - joacă 
-�i pleacă, .�i nu prea mai ştiu ce fac colegii lor din celelalte teatre de păpuşi .
• ';ii atunci ne-am gfJnclit să organizăm noi, chiar la „Ţăndărică", o Săptămînă a 
leC1trelor de păpuşi şi marionete. Cum ? ... Am vorbit mai întîi cu conducerea
A.T.M. DCI , O să C1vem tot sprijinul I Şi l-am avut I Apoi, cu Comij.tetul de Cul
tură al Municipiului Bucureşti. Da! Vă ajutăm! Apoi, cu conducerea Consiliului
Culturii şi Educaţiei Socialiste. Foarte bine v-aţi gîndit I Vă susţinem 1 

Dar, ne-am zis, dacă tot face'm „Săptămina", .�ă deschidem şi o expoziţie 
cu păpuşi şi marionete! ... Şi să-i facem o retrospectivă lui Mircea Nicolau' ... 
,';ii să facem o expoziţie şi studioului „Ani,mafilm", cu. secţiunea sa de păpuşi f, .. 
Şi să facem, şi prezentări de carte pentru copii, u,ltimele apariţii ' Şi să ţinem şi 
clouă colocvi_i pe probleme. de specialitate (politică repertorială, regia şi scenogra
fia azi - in teatrul de păpuşi, elemente de psihosociologia copilului-spectator). 
,';ii să invităm toate teatrele din ţară, inclusiv regizorii şi scenografii lor ... dar şi 
ziC1rişti, cronicarii ele specialitC1te de la z"iarele centrnle, judeţene, •municipale, şi 
de la Radio, şi de la Televiz'i.une ... iar cu Centrul de perfecţionare <1 cadrelor de 
specialitate să organizăm şi unul dintre, progrnmele din acest cincinal, cel al 
păpuşarilor cu vechime... -_,, 

Şi, mai ale., cnpiii : să avem permanent săUle pline de copii 1 

Pornind de la o idee s·implă, iv-Uă pe la începutul lui ianuarie, într-o dimi-
1i'eaţă foarte geroasă;' într-un birou de la etajul I al Teatrului „Ţăndărică", s-a 
fmlănţuit un lung, foarte lung şir de probleme. mai cu seamă organizato,·ice: şi 
cei care vor veni - unde vor sta, şi unde vor mînca (la pri11z, clar şi seara 1) ? 
şi cin� ii va primi la hotel ? şi scrisorile, adică invitaţiile, cine le trimite ? Tot 
noi ? Da tot noi I Şi afişele - ma·i ales cele de la „Salonul păpuşii" şi de la 
,.Mircea Nicolau" - trebu'iau să fie „foarte elegante" ... 

Şi să tipărim şi programul I Şi după ce l-am tiţJărit, un teatru nu ·mai 
„vrea" în ziua cutare (noroc că J'luturaşul· e -încă „la corectură"!), apoi nu mai 
„poate" deloc să vină (fluturaşul, însă, se tipăriise deja) ... Şi nici noi nu eram 
gata cu un spectacol care era trecut lin program ... Şi aşa mai cle,partc. 

Apoi, am făcut grupde „de şoc". Cine prezintă fiecare colectiv, cine e cu 
protocolul, cine cumpără florile, dar fursecurile ?... Şi uite-aşa, găsind un răspun$ 
fie,ărui semn <;le intrebc,re ce se desprindea din ideea cea simplă de la începutul 
lut 'ianuarie, am realiwt Săptămina teatrelor de păpuşi şi marionete - ediţia I, 
Bucureşti, la Teatrul „Ţăndărică" 1 

Peste 70 ele oameni ai muncii clip acest colectiv au lucrat non-stop, şi nu 
numai in acea săptă·1r,înă, ci cu ,multe zile şi - uneori - nopţi înainte, în cele 
două sedii, unde în t-impul „săptămii-nii" s-a jucat „ele dimineaţă pînă seara". 

Cum a fost ? ___ Noi sîntem bucuroşi că am văzut spectacole, că ne-am întil-
nit, că ne-am spus părerea colegial, prie-leneşte, că ne-am verificat forţele, că 
am realizat un soi ele sinteză CI momentului în carr> ne aflăm cu această formă 
de spectacol - al păpuşarii.or şi marionetiştilor. Ne-am străduit să fie „cit mai 
bine cu p·utinţă". Dar numai invitaţii noştri pot spune dacă aşa a f,ost, sau nu ... 
Oricum, le mulţumim tuturor pentru prezenţă, pentru că, luindu-ne si luîndii-se 
în serios, ne-au răsplătit şi nouă, organizatorilor, efortul. Ceea ce p�tem spune 
acum este că data viitoare. la ediţia a doua, vom şli mai bine cc trebuie să 
}'C1cem ca totul să fie aşa cum ne-am visat înlr-p geroasc1 dimineaţă ele iarmarie, 
din acest an ... 

(l[.i 
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d,e .originaJ, ,di/a·Iogîincl s.piritna1 
nusc.uJ.ă păipuşă. Spectatorii simt 
nesimţite in,trodu5i în diJma,tuJ 
tii�·ii. 

ou ci"'mF 
astfel ·p)e. 
manifes-

Intrăm, a,poii, în marrai'Onoul spect.1co
lelar. 

• Păpuşa de lemn, pre1um<are după.
Pinocchio de Dan I-Iândorea,nu şi KoWJcs 
Ildilto - Teatrul de păpuşi cli111 Si,biu. 
O .mon,tare în cat·e cloa:r ,păpuşa 1prota,go
njstă, rea•Jiiza,tă de Dan Frălbioill.1, d1e o im
presionantă •expresivitate, este rerpn�zenrta
tivă pentru forva de ,sug;estie specifLcă ge
nu.Lui. Ans 1mb'l,uJ esite î.nsă mun,at de con
tlenbporaneizarea forţată ,a acţiunii foTţe
lor ,·ău}ui : o g;alerie cl'e bandiţi şi de fe
mei t'apace, imterip1•ctate ,.l'a ve'd'eire", stîn
gaci şi zgomotoo. 

• Vernisajul Expozitiei retrospective de 
scenografie � teatru de păpuşi a lui 
Mircea Nicolau. O exploztle de fa,ntezie ş·i 
de 'invli)]1rtJi'Vli1:Ja,1Je, o galeri·e bogată ,'li va
riată de 'decorw·i şi pă1pu1Şi, de pre caire 
Dinu KJ,v,u şi Pia.ul Cornel Ohitic vorbesc 
ou arplicaJţie şi plă•cere, l!"etiefîn-cl tale.ntu,l 

• viguros ail creaton.nJ,ui.
• Amnarul, drama,tiz;a,re clUJp[1 H. Ch.,

Andersen ele Ştelfan Lenk!i:sch (•căruia ii 
a,parţine şi regti,a) - Tea,t1·Ul· .,Ţă:ndă.ri,c[1" 
(în afara concur Uilun). L1 prim-pJanul 
intereS1Ului se sri'tuează străll1Uci1,ea ror,melor 
pl,a,stice se,mnarte de Sever Fn�,nţiru. O p.1'0-
punere interesa-ntă, prLn carrc artiiiş,tii rnî
nuitori do1,esc să-şi p1'db'eze - ou mască 
sau fă,ră mască, ou .păJpU!;ii şi fă:r{1 ·pă
pu<şi - expresi-vi'tartJea rint·erP\l·etJa,t'irvă, sen
sibilitatea, profesiona-1.ism:ul. O q•ellJ.şită 

parţ�a'1.'i, căc:i rnon!iaroa se desfă..'?'.9�·ă cam 
, greo•i, cu unele 11econcordan,ţe de dtm şi 

ele fo:z.ionaa·e între om şi părpuşă. 
• Surîsul Hiroshimei ide Eugen J·ebe- ,

le-anu (scenarli'U'l de Dinu tKriMU), recital 
·ail. ·Teatrulu•i ,,'fă.nclălr�că". Un act de oul
tură �n care rmij,loaceile tea'1.T1UUJUJi de •a 'l1i
maţie sî.n,t illl�t'a-t •chie1nate să su:s,ţină
vaJ.enţcl!e ,cJ.pa,maitkq_ are pdennuliuli ; â111rter
preba principală, actniţa Gina Nicolae,
,potenţează ou fioi· b."1c11gli'C m1esraJiull. ,p1cucirfist.
O d�rnonstraţie a purtedi -roiwtlive a lui
Cristian l"ep,ino îrn triplă ipostază: ele
l'cgizor, , scenog,raf 'li i1lustr,att;,or muziroaL

Marţi, 26 mai

• Sînziana şi Pepelea ·de Vasile Alec
sandni - Teaiti.,u,I ,de păplltŞi ,cl'in Tîrgu 
Mureş (secţia ,ma1ghriai·ă). O ,reprezentaţie 
păipuşărească în ,se,n,sua cel mrari ra<lecva t 
al -ou;v,întulu·i, CiUJrsivă şi ai1l11\.lzantă, în 
formula celor mai Vel'iJlica,te canO:c'l!J1e. Incă 
o dată exper,i,mentatru'l 1regi21or Pal Antal
îşi manlifestă, ,ou bun•e ef.e.cte -sce111i1c·e, în
crederea 1în pu,ter.ea de comunrioa�,e ia pă
pwşii, 1anrim�, ou ,aipllicaţi'e profesfonali'1, 
de du:pă ,parra.v,a111. 

• Făt Frumos cel năsos •după 'I. L. Ca
ra-g,iaile <le NeJ!a Stroe5ou - Teata·ul din 
Tîrgu MUl!"e'Ş1 (secţia română). O sa-tfră 
·re'tie:fiată ou Vtioidru,ne 1n,tr-ull1 p.'ec'tJarcdl ,ou
a.tmos:lieiră rpirtoresc 01,ientailă, condu� cu
mină S'i.1gll.lră ele regizoa,rea l'vfa1,iia Mier
luţ. O •anumliltă dlisj,uncţi·c s,tiNsti•că se face
simţită în aJternanţa ,p.l!ain,uril•o•t· şi în co
relJai·ea acţiuJ11ii11or cu pă•p,uşi de 'Clliverse

„Amnarul" dramatizaTe de Ştefan Lenkisch, după Andersen, Teatrul 
.,Ţăndărică" 
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„Tyl Ulenspiegel", dramatizare de Theodor Mănescu după Charles de 
· Coster, Teatrul „Ţăndărică"

dimensiuni, printre care şi o figură supra
dimern:;ionată a auto1,ului. Admirabile, 
carnoterizamte, vooi'le •aictori1or de 9:a, Tea
trul Nlaţ�onaJ-. 

• Spiriduşul poznaş, pr·el,ucrare de
Al. Dm·i1an diWpă b'ais!TlJul Hansei şi Grllt
if'I - Teaihd „A1chii,uţă" dliin Riteşti. Un 
rnusica,l pentru oopii ce ,s�ar ,dori ,mo
dern, dezinvolt, a,girementat cu l\lJmtrr, cu 
muzJcă şi cl,a,n,s. Nici 'Una din aceste bune 
intenţii niu-şi găseşte i,nsă ,aco:penirea ar
tistlică. O reprezon:taţie pent1,u care s-a 
<'heltuit multă energ1ile şi· ca,re o;e sokle.ază 
cu un rezultia,t m.inor, fiind presărată cu 
monwnte ele 1\1111 gim,t îincl!o,ic<ln,i-c. 

• Călătoria lui Hilarius în lumea po•
,·eştilor, preO.•uor!a,re _elurpă W,Nhelm Hauff, 
r"cii1:al sushnl\lt ele I,r.an Chel'll clLn Cluj-
7\arpoca (h{ af,a,m conoun,uflill'i). O ,propu
nere dint11e celle ma!i ,i,nteresa1nte a unui 
pasionat şi oi,igiinal păpU'?<J.r : singur îşi 
:'>C•rie scen1a1ri,uJ, s,ingur îşi cornsbr:uieş\C', 
într-4.Jl!1 s,p<aţiu 111!1nuo1cul, rcleco1'uni amp�P. 
bog,a,te în 1detalli i, . im•gil.l>r îşi oreează pă
PU'iile ,('cllmuz;a•nte făiptnmi el0 -lemn pe care 
'.e mîn,uieşte cu dexteritaite, c'i't-e două 5i 
trei eleodart[1). Povestea pitorească, ilu tra
tt1 cu haz, are, 1n ioiiuela ţ·ii1:mu[ui �ent, 
�1voare, obţlJ1i:nd surcces •a't'î,t l•a pubLic cil 
�i la spediiallişti. 

• Tot în af,a,i·a c:onours·u/Jiui, recitalul lui
Gheorghe Mocanu, o evooare •a bi111ecu
noscutullllli ou,piJ,u VasiJ;,1che şi Ma,1'.io.:1,ra 

i a păţa11ii,lor lui. Făiră •p1·etienţiii de mo
clcrniza�·c, ai'tistrul î5i ·eXiprirnă ca·ndiel, în 
manie1ra tc<at1,ului tra:eli1ţion1a1I de bilei, ta
lcn•tu)l ele constructor de păpu.5i c')i ele mî-
111.1,1tor. 

Miercuri, 27 mai 

• Dansul literelor de Lucia 01a,nu Ne-
nati T<'a>tr-u1t „Vasi,Jache" cl,in Boto-

şiani. <;:;-raţie efo.rturi101· depuse ele regi
zor,ul Livi,u Steoi-uc Şi ele echă,pa de ar
tişti min.u·i'tori, 'în fr;un;te <JU GarbniieJa Nis
to.rică şi c,u a'1 ei ll\lJman (o JPă,PI.L'?ă eA'])re-
ivă, vioaiie şi billle m'inlll.ită, 1111d'ăiţi,ş:Lncl un

băieţel obraznic şi leneş, conV1ei·1;it 'la 
muncă şi la învăţ,airea aQ:flalbetull\lli), se 
încheag[t u,n spectaco.l convingător. cl·e i 
textwl, cu o idee valoroasă inisufkient 
transfig'U1,ată a,rtilsbi•c, suferă ele 1Un exces 
ele a[ustrati v'ism. 

• Harap Alb ch1tpă Ion Orea,ngă - TC'a
ti-ul de pf1puşi· ,,Oiiu.f--uliici" 1clii.n Pluieşti. In
decizia rngizorulliu i Radu Popovi1oi în se
lecţia ş1i armonizaa·ea mijloace-lor de ex
pre,�ie (•a,rnestec ele per�onaje-oaimeni şi 
personaje--1păipuşi), carenţele decorului şi 
alie con. tmcţie,i ,păpu-;;i'lor, ne'itrnplÎ!niidle 
inte;rpretăPii, estomipai·ea umorull\lli 1n re
ducţia texbului penbrn scenă :proelruc un 
spectacol l1ipsit de străilucirre şi ele cuceci
toJrea vi ta 1 irta,tc a basmllll,ui. 

• AI treilea gong de Dan Hândor<'xl.11U,
recitai! cd.lectiiv - Teartrul clin Si'IYiu (în 
afa.ra concursului). O izbutită încerca.re 
ele '.îmbinare a !)'anrt:omlÎJl]1ei •ou a1-t•a teatru
lui ele păpu$i, o medi1taţie Li,:kă, gravă, 
cu accenle ele satiră, realizată >cu cle
gan,ţă şi bun-g•u�t. în Clare cei tr,ei 1intcr
preţi. mimi şi mîn'Uliibori - M·ihaela Mi
clău5, Dan Hândoreanu şi M11riu Gilea -
eYolu0ază :i11ventiv, cu u,n moment su
ge.,ti v ele virtuo2Jitate păpuşău·ească, în 
decorul elegant. 'ii cxp1·cs;iv al lui Da,n 
Frătii'ciu. 

• Cline, Cline - recital susţin,ut ele
Dan Dumitresou ele la Tea,LPul tlie păipuşi 
di,n Cra.io,·a. O lî.noeroare de iniţiere şi 
ele fomilia,rizare a copii

l

lor 1cu rec,uzii1:a tea
trului ele ,păpu')i : beţe, săbii, batloane, mă
nuşi. an,imale ele ci!'pă .';;i lemn ele., ,pe' 
ca,rc actorul-animator '1c •pune la inclcmina 
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\11 
,.Al treilea gong" de Dan Hândo
rcanu, Teatrul de păpuşi din Sibiu 

dtorva <'0pii i1nv1itbaţi din s,tlă. O hărn1ă
l,1•it' \'C�rlC1 şi •pontan;1, un joc zglobiu, 
1-,itu,nt in1-,,1 în HfHt'H sr('r<-'li 1mtei. 

• Prinţul 5i rîndunclul, du,pă Prinţul
frri('it ci(' Q;ic•m Wi·lclc - rceti,t.111 prczen
hL ci<' 'urnll'n "Nl[11,gin1cunu ele la Tc-a
t.i·ul dt- 111·1r·on t clii,n Arnd. Un tcxl '-en
sibil, l'U o fltw·'i ele nobllrţc, cfuruia inter
rrPbHrr-11 liniurA şi min,uirL•a săra1eă nu 
i-ini putut cl<c,zv"llui clocit ln pw1!e v.�Joa-
1 -.:i. :t' •l't'marci1 ele ga n ţ:1 C'atl ruJu1: i jocul
luminii r pc «tfl,IUia dt• nur a p1,inţului.

• 'l'.l"I lllen ·1>iegcl după h,w'le. de
Cn. tt•r lt' 1 h<'o lor i\răm•scu - TNitru'l 
,.'J';'in lairic"1" (ln ,r[nra co1wu1t·sului). itu-
1 tii în pu1wt,ul le ,·irf. <k maX\im ink•re , 

·,!•·a1 „săptămînii", :nontarea_ de l�r�ă respi
;:

raţie şi ţinută imelectualla, ,pusa 1� <:_en'.1 
de Cătăl1ina Buzoianu cu oaaneJll 1Ş1 ma.şti, 
cu păpuşi uri'a�e, îşi 1păstrează oahtta:tea 
de la premieră, cu toate că în distrib�ţie 
au avut loc schiirrnbăiri, peatac0lul fiind
rcaliziat de <Cla,1la aceasta, numai ou forţele 
adi ·tic; ale teatrului. Cei pabrru interpreţi 
110,i în rolUJriJe-cheie - Radiu Vai.'da, Gi,na 
Ni-colae Tudore! Fi1imon şi Valie:r<iu Si
mion _:_ susţin cu profe,sionalli"IDl tonsiu
nea clrnma.ti1că. 

Joi, 28 mai 
• Piticul uriaş de Da,n Hâindo,reanu 

Teartrul ele ,pă,puşi din Tirruilşoora. Un pre
tex,t ltilerar limpredis ca ,a,dir�să, ·preia sim-, 
pli t pentru adulţi, pi·ea so:f.is,ilioat pen
tru coi mioi, oferă în prea Teiclusă rnă
sw·ă S<Wporlt:Uil um:uli speota•cnll. Ne-aru plă
cut mult ,pă,puşi'le min.iatuira!le, ou cl<etaliÎ 
caricaturalJ.e amuzain<te, corncepulte de 
l<:1·1.c;ztina Marr➔ila Ivănescu, lbi111e m[n,ui.te şi 
interpretate cJ.e Ollillnpiu Vesa, ]lean•a Sta
Ra, Roxa,n,a .Ma,niu. 

• Cartea junglei du1pă Rruld)'lard K,i,piing 
- Tea,tcul de 1păpuşi dlin Titrnlişoa,•a (în 
afara co,no1H"su1lU1i). O exce]<entă demon
straţie de gen în care căiu!tiă!Pjile ele forme
noi, 1oi·i,glinialle, !şi găsesc irosltull şi impli
niir a. D,in co:J,a,bora,re<a •airmoITTi'Oa ă dintre 
rcgrizoareia Iodn,a Rian.tsaha,n ,�i K;nilsztina 
Mari1a Ivănesou ireZJtiltă o lima,gJne . ce
n id1 ele deosebită ,aQurarteţe: pe .uin ·ecran 
lum�nos fuzlÎoneiază, ÎIIl :fiolosuil sub.linierii 
iclcillO'r, mij,loa,ce v,a,r,i1a,te, speci•tice teatru
lui de umbce, 'Cleseniulluli a1n•im1ait, tea,trului 
de păpuşi mtnu,i:t:e ou <tJijă. Un exemplu 
creator ele vaJoriii,caire •a unor elemente 
ele 1tehn1ieă păpuşă,rea că av1a1nsată (de ul
timă oră), de aotua1liz>are ,a uinor cuceriri 
străvechi fn rniate1ii>e el� sugestie, de ;c;ti-
1.iz.cu· şi de uti/Jlizai·c teatra,Jă a m·etaforci
şi a . imboilculu,i. 

• Vrăjitoarele de Di 11<iltirie Stela,ru -
'l'ea,trul de păpuşi din Oonistanţia. Repu
nere-a ln ci1t'CU1iitul ropei,tJoiiiai ,a unei scri
eri uitate (cu un confLiot între bine şi 
rău a:('ioniat ou 1&nin ,găşie, cu umo:r, cu 
fiot· po tic) e soldează cu un spectacol
foarte frumo,, cu a;il'te-nibi,că ia'bmosferă ci 
b . m. în ca1ie flalbu[o;;u11 şi upr1arniatu1ralU1 
funcţionează ou efecte rernarcabi\l.e. Re-gi-
7orul c�,i tialn ?E-pino . i .scenogirafa Eu
genia Tăr5/Ş('sou-Jianu con ,r,uit' c o mon-
·1r<' aerată �i cl,iafană, 'interne.iată pe mliie. tria minu.i,ri i, oompad,i,ment în care ex-

<'t"lroz5. 1eta Fo11na Ci,i·!'>tu. Stranie .şi 
infri ,. n r clin unduire-era unor 

„Don ul literelor" de Lucia Olaru 
nati, T ntru! de păpu i din no

to. •mi 
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„Făt-Frnmos cel năsos" de Nela Stroescu după I. L. - Caragiale, Teatrul 
de păpuşi din Tîrgu Mureş, secţia română 

văl'UJ11i Ye,i·zi Bătrina vrăjito·a,rc, um,p,Jînd 
pancă spaţiul sce'lliic. Priviitiodi cată U1i
ma,ti 1'a această arătm·e ,ai;ucllată - un 
exemplu de convertire a urîibu!Lui în fru
mos, concept ·e9tebi1c cam negilij.a,t, in 'Ul
tim.uit t.imip, Îil unele teatre de pă.pu.şi. 
Ne-oa plă1cu1t roarr'te mrul1t I i penronajul gro
tesc al Nodrullruli Păimîntuil.ui, inte,pretat 
şi mîn-u,it, î1nlk-•o voi•ola ă agiiltaţie, de Va
sile HaPito111, ,precu:m şi .�fia,ţioasa şi co
cheta fiică a Vt·ăjiitoare,i, im1pu,să de Ioan•a 
Jora. 

• Raza ele soare de AJl. T. Popescu,
reoi.t1a.1 colecti•v - Tea,tti\lll ele păpu5i clin 
Consitianţa, Scnsibiill!a pal'itirtură foch,inată 
afecţiUJn ii şi int,rajultoră1nii ,pPil!ej,uieşte ti
neni\101· au:ti.$ti mffn,u[toni ,Ma,i-ia Zloîtea, 
Iuli,a;n uincu şi Dromihete Ghi.man un 
deJ.icat joc cu păpuşi, în ca.re, iîrnsă, dom· 
uJtâml\ll abin,ge 'Pl'a\g,t.11 profes:ionia[,ismului. 

• Colocviul au ten:iia Criterii ale poli
ticii repertoriale; Elemente specifice ale 
regiei şi scenografiei în teatrul de păpuşi 
prilejU1ieşte prime!J.e •con:firu\ntă[·i de opinii 
întll'c oriti•c,i şi on:<atcmi. 

Vineri, 29 mai 

• Aventuri cu Scufiţa roşie,- scena:riul
i ro1,1ia Cristian Pepino - Teatrul „ Ţăn

dăr.i,că" (în afara ;concurs,u,l ,u<l). Un musical
pentru copii, ou sucC'es Jia pu,l:,J1i'cul de 
ooate vîrsteJe şi ou acoperit"P awt1ii,;tică în 
toate compa,r,timentele. Se reţi,n soen10,gra
fiia JUJi Mi1rce<a Nlicok11U . i in,tenpretările 
ipl:i:nc ele vervă ,alle B11�ncl1u.5oi Zaiţa Sil
vestru (Scuiliţa ro5ie), M•ihmi P.Pujunski, 
Radu Vaitlla, Cni. tJi'n1a Popo,vici, Son.i,:1
Gi•hr::t. 

• Peripetiile lui Donald ele Rod·ica 
Sima - 1'{•1a1tnul 'Cle 1pă,pul'ii dlin Bră,iia. 
O montare eterogenă, mi.nată clP clilctan-

ti m, pe un text lipsi,t de v,a,Joare lite
i-,airă, ou 'llicenţe de giu,s,t, ch'ia;r cu agra
miati,s,rne, că,riu,iJa nici acto1·ii (costumaţi 
foarte u.rnt), nici păpuşile, ('imiltlart:e), nu-i 
port: 1ma oa ,go,1ur�be. 

• Fantezie pentru o singură păpuşă de
E. Mlihăesou-Păun, ,reciltal oolectiv
Teiart:null de ij)ăipu,şi cl,in BPălillia. Dacă tină
nJ. a,r.tustă m'in,u1iitoa•re Geor,ge.ta Mi,noiu ar 
:fli in,te,rpr,eta,t cloa,t' "împreună !OU pă,puşa. 
.:;a citeva fragmentJe clin Scufiţa roşie, ,ar 
fi existat o .5ansă ca ,sens�bili'batea şi ta
lentul ci să reţină 1art:enţi•a a,uditoriru1ui. 
lnk-o i11j1ghcbare artifidiola,să însă, ele 
ti,ptil muslica,iu:Juii mocl'ern, cu interpreţi 
ce nu stăpinesc mijioacele de ex;p1,esne 
proprii ia.cestui gen p11etenţios, Fantezia
pentru o• păpuşă se pierde făt·ă nici o 
wmă. 

• Conferi,n ţă despre marionetă, recital
Li v•illl Berehoi - Teaitnull „ Tălnclă,rică". O 
excelentă suită ele scene menită să re
pună în (!irepituu,ille s:ale fi·reşti Păpuşa,.
sub toate infăţişăini11e S'ak, de-a lungruil 
timpului, rncepînd cu iteatr-ul tracliţion,al 
ele b1Ici, continuJ111cl cu teaitirul de cude 
şi 1pînă l1a ma1·ioneta modei·nă. O 'l"epre
zentaţie bine ald1tui.tă, cu uidei, ·cu ir'on,ie, 
GU 'Umor, ou un f,i,nal s'Ulbt.il], 1ce desc-hi·de
o pers,pecti·vă intex·eS'a11tă, 'insuiiioilent ex
ploa.ta,tă. O clemonstra,ţi 1e ele maturitate 
profesională şi, ele mă,icstrie a mînuiriL 

Sîmbătă, 30 mai 

• Vitejii cetătii Bade-Bade, ele Tudor
Vasiliu - TeaiJJ•ull. .,Ţănlclănică". Un ,pron ·_ 
ţător debut în clram1atu11giiia pcnt�u tea
tr,ul de păpuşi, cu un mesaj constr,ucti v,

cl>t' pace, ,afirmat simplu, cu venră. Sipec
ta,cohnl regizait de lf'i�tian Pepillo impune 
în prirn-plia.nuQ u1niterc,-s,u,l1ui 1soenog.11aliia 
"f'mna,tc1 de M•i,rcea Nicoliau. in maniera 
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.,Cline, Cline'' - recitalul sustinut de Dan Dumitrescu, Teatrul de 
păpuşj din Craiova 

-castelelor de c,ubul'i ca' O!'a!le, păpu1i fru
moa c şi vesele, multe şi v,11·i1aite ca ex
pr si,•. E.moţi,a premic-rei a1bsollrutc şi-a
pus însă pa,rcă pn•a apăsat pe:_ootea. pe
,clcsfftşurairea rcprezentaţ1eli, al carc1 ritm
<-,l[ubel)tc in rnomente'1'e-chci,e. Mi.nui,toi-i şi
·intcrpr ţi de înailtă claJsă : Vaieri,u Si
mion, Elena şi Ştefan Sărnid,ul1esou, Ana
Vlădescu, Mcilania Petrescu, Gcongf' FU!l1-
d�1.tură s-an.i ,,jucat" amuzia.nit 0u păpuşile
lor, lips,iţi fii•nd, toitUJŞi, de un 0adiriu de 
desfăş,ut·a,re apt să rild1�ce mîn1uinea lu ni
Yolul 101· de vin-tuoz-it,atc obi _11,111i<t.

• Aventurile lui Talion de- LiiV'iu Ste
oiuc, clupă Cfllin Gru;1a - Teatrul de pă
pu5i din Braişov. Cumuliod ipo.9tazeile de
-scenM·ist, regizor, ,a,n,i,mator; oi,lm,tratar
muzical şi interpi-et, Li'V'iu StE'ciuc, îm
preună

,.. 
cu Doru Giombos, MihiaeJa Ste

c-iuc, Ion Mar, Addan Fa-rea, oteră unul
din;t;,·e cele ma.li buno .·poctaco,le păp,uşă-
1·c5t,i ale sărptărmînii, im(pecabil lin fiecare
din.tre componcnto.J,e !-<a'lc, c'iit şi ca 4:ot
uni,bar. Punctul ele s,prij,i,n all montării este
scenografila ; Simo En,ikti s-a întrecut lpe
-sine găsind ei�ementc noi ffln conJ:iigulf'larea
cadrulu,i scenic, de o 0XcC\P'ţion1111lă fu11.c
"ţional1itntc, 'i.n consti,u1cţia pă,pruşi-lor, din
tre care iMa,rclc Cîine 'Şi IC'C'ii doi eroi,
Tailiion şi Se1,a-fina, SC' inscrilI în galer,i•a 
întruchipă11i'lm· antolo.�ice ale teat_rului
.th' p[upuşi.

e Colocviul cu tcmn „Teatrul pentru
copii - mesaj şi participare". O dczbatet·e
frubtuoa ă, a căwei sinteză, ca şi ia prl
muliui coloc,•iu, clearl ,tfel, o veţi putea ur
m[1ri în numerele urmf1toar0 •alo revistei.

70

Duminică, 31 mai 

• Finala. Atmosferă săt'bătorea.scă.
Pnişedintele j,uniullu•i, DQi1:ina Tănăsescu, 
îrunlinează lclJrtiş·t'.ilor ,păpm�ar-i di,plomc de 
<panti•ci1pa1re. Prem,iile vor fi ,incluse .iJn 
palmaresul FcstiNlaiulJ.ui „Cinba�·ea Româ
niei". FJool'i, î1m,biră,�işă1r,i, lapla.uzc. O co
mllrnlrw1e de spi.ri;t im1Presionantă. 

• Vernisajul Expoziţiei permanente 
„Salonul păpuşii". Un ,ev,en•i,rnent a]e c:'i1,u,i 
ecouri se vor 1p1'0\llll!ngi in viaţa ele fie
ca'De zi a :păJpuşa,riU'or : i:naiu1,'ilwarea (în 
Oai.Lea Vi,dbo1'uei nr. 11{/7) la unUJi paţiu dc
d'icat iaces'1Jei a,rte şi ca:ce va găzcl•ui c-x
,poziţii permanL'nte şi oca?Jiona:le de pă
PU1ii, spectacole, recii,tal!twi, lansări de car
te, experimente teatrale e'tc., Ptc. 

Aloeuţiun i•le rostite de tovai-ă'ja Ta
maria Doibri,n, vioopreşeldinte al Consiiliu
lu:i Culturii �i Educaţiei Soctaai,ste, d0 
Miil11aeil.a Tonoi,tza-Iordachc, directoarea 
TeatrUJl!Ui „Tănldăriică", de Alex.andru 
Cehuc, !d'iTectorul iMuzcu1ui de -adă, �i 
de m,u:zeogI1:afa Do1,an<c1 •Co<;1oveanu au· 
ll1ia'l1cait semnifiicaţi,a şJ olYi'l'ctivele aceS1tui 
,,Salon". 

Ne mijr1n.11risim speranţ)a că echipa ele 
la „Tăndă'l'iocă", precum si celelalte colec
tive d�•n 1;lară (\nclusiv �ele pe care, cu 
regriet, nu le-am văziut iln •a<-ea:stă „Să:ptă
nună" - tea,tt,ele din Arad, Ba·ia M•arc, 
Craliovia, Cluj-Napoca, Iaşi, Ga1Laţi) vor 
onoria prim manirfosti't.ri ele în.altă 'Cali
tate, îa1 forme innoito::ire, acest gcm•r-os 
spaţiu ele joc. 

Valeria DUCEA 
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�pe.cţaco1ul de, animaţie văzut
dîn unghiul ... 

• • • Dramaturgiei 

de MARGARETA BĂRBUŢĂ 

Despre posibilităţile nelimitate de 
expresie ale teatrului de păpuşi şi.' ma
rionete, despre . capacitatea acestei arte 
de •a ebord'a o l!a:rgă şi varîart:ă tremati,că, 
!n forme si formule artistice diverse,
ne-a adus 'rlin nou o elocventă 111.ărlurie
„Sălptămina" bu,c.u:reşbei,mă. E de ipr,i!>O� să 
mai S/()1\lln că a•ceasrt:ă Lai-gă 1ou1priu1d,ere .şi
diversitate ,se .a.filă în iJnte,rclep:eniclenţă ,cu 
dramaturgia reprezentată. Şi clacă în 
cadrul acestei importante manifestări, 
sondaj semnificativ al stării actuale a 
genului, s-au constatat însemnate de
calaje valorice ele la un spectacol la al
tul, aceste decalaje au- putut fi remar
cate începincl de· la text, de la clîfcren-
ţele calitative înfre partiturile literare· 
pe care s-au constituit structurile sce
nice. Fără în'Clo1ia.lă, teatrul 1?-Ste alt
reva decît literatura - adevăr valabil 
si pentru teatrul de păpuşi ca şi pentru 
te.arurul „Viilll" -, dtar oper'l de artă sce
nică, spectacolul, îşi încorporează ope
ra literară pe baza căreia se constru
ieş1e. Orîcîtă fantezie ar desfăşura re
gizorul. scenograful şi ceilalţi realiza• 
torî ai sprcta1co11111,lrui, dacă textul are o 
ronstructîe cldf'ctruor1să, ir1r cuvî,nltn,J ros.
tit pc scenă, fie ,.pe viu", fie „pe ban
clă". sună sec şi plat, ima�in�<:. teatral5 
r�tc lipsită de unitate artJst1ca. Caren
ţC'lc textului se repercutează alît asupra 
rreatoţîlor spcctacoluh1î. inhibînclu-le 
fantezia, cit şi asupra spectatorilor, in
diferent ele vîrsta lor. rNlucîncl clin vn
loarea educativă a actului scenic. Ac
ţiunea educativă a teatrului, şi cu atit 
mai mult atunci cîncl acesta se aclrescazii 
copiilor, începe de la frumuseţea limbii 
vorhite pe scenă, de la caH11Jat'ea cxprC'
�iv<1. poeticii a cuvîntuluî. 

Se p.oatC' nota •cu satisfacţie prczen\)a 
pc afiş11111 „Săptium[nii ... " a .unor nume 
presti•g'i1oase de scrî1iitori aparţînînel patri
moniului naţional şi univer- all : Vasile 
Alec;;anelri, I. L. Cara:gî1a1c, Iorn Cre1a1w1ă, 

Eugen Jebe!Jeanu, Rudya.rcl Ki,plJi.ng, Os
car WiUlde, Chades ele Coster .şi alţii, după
ale căror opere s-'au făcut elramatîzări

r 

adaptăd, tot fei!Ju,l ele 'Preil:ucrări. Şi e 
bi>ne că se apelează ,la ,rn�wea i'iteratură

r 

aitunci cinel ckam1a.tw-:gii1a seri.să pecial 
pentr'u act"St gen ele teart1·u e 1n SLUC'J'iTiţă. 
Si nu n,w11.ai atunci. A fami'l!i.eriza ipubl-i
cu[ bî.năr cu capodopere a•l<e crea-ţi.ei na
ţionale şi u111ive.r ate, şi prin in,termediul 
transpunerii lor scE.,nîloe, consti.tuie UJn act. 
de culitw·j'i şi ecll\.JJCaţie, chva-r dacă opera 
scenică este altC'eVla deoît opera literară 
î nspira,toare. Cu condiţia ca val[oarea o-

. perei litera,re să se poaită recunoaşte în. 
î po�,taza sa scenică. 

Drnmatî(llarea lruii Theodor Măncscu 
după romanul Ju-î Chiades ele Coster Tyl
U!enspiegel valori:liîcă o parte esenţială 
a operei lite1-at·e, exprîm.înd punctul ele 
Vt'clerc al unui autor ele azi, cu un me
saj umani,st limpede, într-o stru(lbuu-[1 dra
mat1:,ică aptă a fi tran. pusă scenic în tea
trul ele mar.icnete, inspîi1Lndu-i Că,tălinei 
Bll!zoia:U1.u }a Teaitrul „Tăndă.l'kă" un ad
mi,rabî'l spectacoil, prezenta,t ,,hor;,con
cours", de o ex,pre.�ivitate compl,exă. Ko
tabile sînt şi un�le adaptă_ri după I. L. Ca
t·agiale, ca Făt Frumos cel năsos s,a;u Lun
iuI nasului c]p NC'.Ja Stroe. cu, (prezcn
ta,tă ele Teatnl'l de pă·puşî clin Tîrgu Mu
reş), Sinziana şi Pepelea ele Vasile ,\lcc
s,melri • (prezentată ele secţia maghiară a 
aceluia.şi teaitru) sau Cartea junglei dupZ1 
Ruiclyarcl Ki,plîng (de Ioorra Rau. chan, 
TPatrul de ipăp,u')i cl'în Ti.m.işo.ara). 

Dar unele cli,amalizări . tîngaice, dato
rate unor conclC'·ie neexperimentate sau 
lipsite ele har, ·se repercutează negativ .şi 
asupra s,pecta,co:uluî, fractuirînd contactul 
spe0tatoru1ui cu va•loarea c.apodopel'ei. 
Un exemplu în aC'cst sens ar putoa oferi 
Harap alb, rcaHzart: ele Teatrul de păpu5i 
clin Ploie.ş,ti pe baza unei acl,aptărî ca.111 
sumaPe, irntr-Lm sipecta-col fi·psiit d€ rC'lief 
artistic. Si mai întristător e cazul unor 

· prelUC['ărl d111,pă apere celebre care nu-şi
ma•i mă,rtrn-i,scsc Ol'.'î1g1ine..1 ; a�esten, fireşte,

71 

www.ziuaconstanta.ro



I' 

„ Vrăjitoarele" <le Dimitrie Stelaru, Teatrul de păpuşi din Constanţa 

nu :irzbutesc să :tic ni1oi ori,gi,na!e, nli1ci să 
atingă o miinin111ă valoare lliterară, lrnfă
ţiş'.Lndu-se c,a nişte ,precare ,înisăilă•ri (Fan
tezie pentru o singură ,păpuşă de Ecate
rina •M·ihăesou Păun, 10 vaidantă - a 
cîta ? - ic1UJpă Scufiţa roşie, cu &'iituaţii 
·i:logiice şi umor trns ,de ipă,r 1a1u Spiridu
şu,l poznaş ide Ail. Da,r.i.an, de fapt o con
trafacere după Hansei şi Gretei de
E. Humpe.rdtln_ck, •Îll1 sti11 de ,;m,usi,c.:iJ.", •Un
text „iorJ,gLn�d" p11in rpreca,1,itate es·tetiică,
în care se .·epetă p'i.nă la sa,ţi,etaite [·efre-
11e ca acei;:ta : ,,noi niu ştiim del10c ce-i

joaca / O sl,ujâm :J)'e 'baiha !13e;r,b'e!leaca" ş.i 
a'lbele as·eimenea). 

Tot o ad,aptaire e.ste şi Aventurile lui
·Talion de Liviu Steoi,uc durpă Calin Gru
i.a, aşadlar după run ,autor con,tempo'r•an.
Da,r dtă fantezie, ,ce text bogart: lin suges
tii, elemenitele fanta1stiice ,ale ,basmului
·îmbinindu-se cu m<Yeli,ta,ţra filosof,:că şi
atin.gî,n,d u,n,eo!'i ZJon,a rpamUetru1lui politic.
·Textul prezenta,toan)lor de ci:rc e m.ai
rpu,ţi1n li,n.spir.at, el��-. ffin 1am:sa,mbl•u, !Specta
colul Teatrulliuli de 'Păipuşi din 81,a�·ov a
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v1a1011ificat iin imagiirui ele ma.re· fo1·ţă ar
tistică ·sugestiile ,partiturii tliterare. De 
asemenea, ima,gistioa ,poe1ti1că ia spectaco-
11111111i-reoutal Surisul Hiroshimei, prezentat 
de Teat1,u1 „TănMuiucă", ·aidevă,r<a,tă de
mons•tr-=1,ţie a tin'liiu1 i tei ,capaci-tă,ţi de ex
presie a arbei de •animaţie, a •av,ut drept 
sUJport Hte;rar extul de ideosel:iitit v,aloare 
al ,poemului lui Flu,gen Jebeleânu, -în ,a
clal])tarea ce,ni1că ,adecvată a rrui Diniu 
Kivu, stimulatoa.rc pent,,u imaginaţia 
crea;toa,rc a re,gizorul,ui CPiis,ti1a1n Pepi,no, 
aubor şi a'l scenog,rafi,ei şi al ilustra,ţiei. 
111u-zi1ca.ie, •într-o 'Ulnit·art:c arti. tică deplină 
cu rostirea vibrantă a textului de cătr 
Gin,n Nicolae. 

La .iumătaniea clrumu[uli între ,;adapta
re" '?i „pi<esă 1oriigin•allă", ,păsbnîrn'Cl persona
jele pri.ncupal,e -ale povesti,rii lui OalJoell 
(Pi-noochio, bătrînUJl meşter Geppetto, Zi
na cea bună etc.), ic]1a1r p1'a,s[•J11dU-'l'e 'în si
tua,ţii no,i, abo1,d'i!ncl o .problematică a 
vrem:i1i 1noastre ·ou intcn:ţia vă:dită de a 
corncl,amnia :liaisci�ml.Jll, viokm,ta, războiul, 
Păpuşa de lemn de Dan Hânclor·eanu �i 
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Kova·cs ,Ildd.ko, prezenta.tă de Teatru:! de 
pă,puşi din Sibia.I, .e un texit mai mult 
funoţi,onal decÎlt 11item:r, ,prilejUJind ru,n
.:,pe<,1;arol- de jJll'egnantă exipresi•V<i1ta.te şi 
eviildrentă rezonanţă politică, iintr-1.lt!l clc
i;,en apăsat ce excLulde 111uan,ţ.ele. 

ln mLnoritate fo,ţă d1e numărul man:e al 
drem'alti.zăni!l.or şi arlaptă.rtilor d ·iH alte ge
nlllli l'iterare, ,piesele or,i,�male sc,riise a,DJU
me pentru teaitz,U!l de păpuşi 1a1U a1•ătat 
.aceleaşi decailla,j•e Vla,IPrlce. 

Opţiuni rre.pertorialle meritorii ,a j)rodus 
TeatrUl de păpuşi d1n Coilstanţ,a, prin 
Vrăjitoarele l'll'i Di1m!i:tiiie SteJa,ru - un 
baism ,în versull1i, 1n rsti!l cta,SliJc, î,n cat·e 
fa'lltasbicul, gcotlesou1, poez·ia, ,umorul fu
zionează în;tr-,u.n c,,onfUict lbi.t11e ai:iti:oulat, 
inchei,nd1U�s:e cu jiU�tirfroata vidQrle- a. bi
nehii- · iIBU:PJJa- · răului şi ,i,rusp·iidn'Clu-i lui 
Oris:tiân Pe,pfa1!0 U!!1 ,sp'ec1mcol buln, cu a
devărate momente de lbraivur,ă actoriceas
că dalbo.raite ex.<l'elentei Aneta Porna Cr.istu. 
- şi O rază de soare, o deUliiea,tă „ p,iesf,
de caimeră" td'e Alexiaru:h:,u Popescu, pe 
tem:a prietentieii, asezon1a,tă cu dntece, pe 
verswri de factură tli.teriairă ia1lierioao·ă tex
tul,ui •i!n p.roză.

Nu liips'ită rclre .interes, ci văic1i·nd µrorni
ţătoare tinltleniţi i •sartîi[":Îlee, · rpliesa !Jui Dan 
Hântlorearnu 'Piiticul uriaş a fost prezen
taită tţe 'l'eallrull !de ipă:puşi dinl '1'imi.5oa.ra 
l.ntr-un \Specbaool 41!1Că, 111e-f-iinisat m·tistic, 
neconcJU!dent, chi1ar în riapor:t cu textul, 
-ca,re ·nu smrăluce!cl prtin deosebite v.i,rtuţi

lirtleira�-e. Plină de ibune iinrbeinţi'i, vădiit di
dactke, da.r de •UJ!l rdi'<iaiotil0IB1m convertit 
i:ntr-o m:ică poveste ou tîlc, simplă şi ac
ceSiibi1ă ,preşcorlall"iioc şi 'Celor ma.i m'ici 
şcolalr'i, a ,apă.r,wt 1J)'iesa 'I.maiei Olaru Ne
n·artJi Dansul literelor, căreiia Teatrul de· 
păpuşi „Vasiliaiche" dim BoltoŞoarni ac fi 
pubut să-i conrfiere o mai ITI!a't'e atraotfuvi-
tate, cu un sportilt efort '<ie invenţie · sce-
n:ică. 

Urmfuiinrd obiective diildarotice mwti.ple, . 
de �•a comooteiroa s"ll,per&tiţi:i.Jlor J.a mvăţa
rea reguhlo1· de rbună comporitaire lîntr-un 
hotel sau aoasă, de I<a gilori!fit0area ;priete
niei dezin.tei·esaite ia coru:lamrnarrea note-
lor p:i:-oaste, texbui Peripeţiile lui Donald, 
a-licătwt �i ,p,us rn scenă die Rodlirca Suna· 
la Tea.trol ,p'e'l'lltr,u co,ptii drin Brăiila, ală
turind per-1,--onraije diverse, de :la di.sney-a
n,ul răţoi Donawd ila. o fe.ti•ţă, !\lJ1 cline şi 
uin lbufo.n, şi ...a dezvăl uiiit 'Precwiit'alte!cl • li te-
1:a ră intr-un speo.tacdl greoi, J.'ips'if de fan
tezi·e, ale căr,Uti versUtri ne fovaţă că. 
„Zece-i notia de asa�t / Cind vre'i să :fii 
prem,iian,t". 

E.şa111ti01nul ,-e ,pre•�entraitlilv · ,al mişrcădi 
noa,s<ti•e teatrale Jpă(puşă!reşti, pe ca,re l-a 
oferit „Săptămîna", semnralle:ază, dturpă cum 
se verde, neces.i,ta1e:a d'e a se �a,ce •Îirl con
ti'nua.re efo.r,trurii pentru ·realizarea. runor 
texte de valoa,re l'i1temră ma[ ridicată. 
Mia.rri'1e performan•ţe scenice a'l.e a.r:tei noas
tre pă puşă,reş ti, a,plrarn:l1a,te pe prlian na ţio-• 
na.! şi jnternaţiomal, o:bl!iJgă. 

„Raza de soare". de AI. T. Popescu, Teatrul de păpuşi din Constanţa 
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Penitru un frecvienrbator maii ,asiduu al 
intîllTliri!lor ,păpu:Şa!rilor i mariO!neitiştilor 
(artişbi ,ca1re ptiacitică deai - ,cUJm se spu
ne - ,,tea,truil 1d1e ani111aţic" *), cel ,puţi111 al 

* Teatru de animaţie" este o ,sinta,gmă
căreia di recunosc leg,itimitateia, i:n li:niten
ţiia 0i de a fi cit ma!i ouipr,Îtlrnăi1;<1a1·e faţă 
,de for1me'l,e ro't m-ai VJami1a,te, ma� com
plexe, .miai 'i,nters·ectaJte sub care se rpre
Zli•ntă, rpe 21i ,ce rbrece, ,genUJl de teiatrru <le 
-ca�·e ne ocupăm :şi căruia i-a 1last ,d€'di-

• -ca,tă şi reuini,une'a de ]la Bl!l,CU!I'e'Ş<ti.. Ceea
ce nu mă 1n1ipiedkă să am 'I.ID sai de
rezervă, de aiptl'erh'en&Îlllne, fraţ,ă de ateeeaşi
, ·i,nta,g,mă, ma,i ales cîlrnd mă g,îndesc -că -
în mJ;nitea ceJo[· mali rn-ulţi - ea este
inevita1b'i.J core!la,tă ou o a1Hia (.,fHmuJ. ele
animaţie"). căreie nu ii 'Claltorea;,;ă nimic,
ba - mra•i mu1lrt - o ,preicerde :şi o d'etber
m imă. Regret că nu am dia!I'rUil de a ă·n
venta astfel de expresii, ,genul a/I' mieri.ta 
un „na.ş" care să lll botez,e <lefii.'11ritiv şi
fără echivoc... .,.
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• • • Regiei 

de DINU KIVU 

·celor intimpla,te în aceştii tdi'l.l uirmă iani
•,so, ,,Săptă11111na ... " aiceia,sta p1'ină ide fa,pte
contrediotorii, găzd1u:irt;ă de Teatru!l „Ţăin
dfo:Jteă", se Slin,g;ui!Jar,iziează şi ,prdln do:uă
as,pecte di1a:metrn1l o,puse (observatiil'e mele
se rezumă strict tla ani.la iregJ·e.i) ;' rpe de o
paQ'te - ia ,aipă,r<UJt un singuir :11111:me nou
de pensonallilta,te <0a1pa1bli�ă să i•noilte aa dtis
cuţ�i: Ioona Thaill'srolm.n, car:e a montat la
'PlmlÎf?dalra o drramtaiti:zaire propJ:Je după
Cartea junglei (in sicenogrratfwa, denio;t[nd o
comu:rumne spia-iJtu1a.lă semnifilC'altivă, sem
nată de K.t,.isztlnl'l Ivăm.esou) ; pe de a],'tla
- continuă să ic'lllleaigă [auirj, cu o regu
lairJrtaJte de metronom {\i'nici'ilferent în s1uj
ba căruli ·telalbru [leşi 1pu,n,e ,ta['enrtull) · Cc,is
tiain Pepl1110. Pe de- o 1parte, d.(:1(:U •d�butu1 
i1zolet, pe de ailta, consaiorian�a Jq1'cl;i,scuta� 
billă. Sigun· că mtre Io.oina Rauochan şi 
Cr,is<tian Pepino există ,un spia{iu v,ast, in 
care se rn0JF11ifestă o serie de crea1tori cu 
peirscma[lităţi diistinote, bi,n'e ,conturate 
(dJntre ca,-ie la Biu1cureşt:i a111 fost ·pre
zenţi, pri,n specbaQdle, Kovacs Illdiko, Li-

,,Cartea junglei" 
de 
Ioona Rauschan 
după 
R. Kipling
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.,Păpuşa de lemn" 
de 

Dan Hândoreanit 
şi 

Kovacs lldik6, 
Teatrul de 

păpuşi 
din Sibiu 

vi,u Stea1uc, Pal Antail, Miaria Mi€rluţ, 
ia•r în ţară m'ai sdint şi ,atJ.ţili) ; cu toate 
aceiStea, mt:ilioua generaJl pa[,e &ă,răcălcio.s şi 
monoton, rna,i , 1a1lies j1U!deca1t ip1i111 "Prisrha · 
paUm,anes,u1rdior. ,,Ine-vita,blillillll Peiptiino" n,u 
num1a'i că ipu,nctează 'de fieC'are dartă, dar 

•- SJJiU'it neodtilm:it, ce se chelmiieş.te cu 
fre<nez�e - ·e[ \lUK:ll'ează, se ,pare, şi  mult 
ma,i mult d'ectt iconfr.aţili: să,i, a!ş'a expti
cimu-se şi liaiptul că !Pe ad'itşul îmt'i1ninii 
bucutre.ş,ţ;ene el fi.g,ur

*' tren speota•cole
în iconlaUlrs �di111 111) cu 1U11ml ÎH 1,1:l'ara 
conour,su,Lw. 

S-'a or'is-talizait de railtfel şi un stiJ, � 
„man'iieră Perplno", care face 1pro21eliiţi. Lui 
P�j,no [i p11a,ce - de J,a Meta111orfo1e 
cito.re - .să amlme rormie ,i,n �paţiu, form0 
create cu ajutoru1 ,Pî.nzelor, d,in rnlişcar·0<1 
cărora S'e inventează idei, sen'Za,ţi-i, per
sonaje, toa!te mk-o cdnitimuă :tran.sf01I1Jnal'€, 
l.ntr-o, ,P'e1·m,a 1ne.n tă deveni,1'e. Bl şi-,a pe1·
fecţionia1t, de U;a un !=lpe'cbalC'dl la al,tul,
acea;stă mm:1,i1eră 1(1necanrton'înd111-,se •Î!nsă !.n 
limliitiele ei), •în cornipan•ira 'llino.r sCP.n:ogl'af,i 
ca Bu(ge-nia Tă!·ăşes:c:u-Jliianu, M,iricea Ni
coiia:u, LrJna Borovski, iaj,u1n,g.i111d să fie 
inlbr-at,î,t de stălpim pe formulă i1r1dt se 
poate dlispensa de sC'enog1,af -· nu ,şi <le 
scen'Ogll.'afi1e ! asum!indl\1-'Şi ilravia.liul 
aicestui'a m;a IOUl!TI a fă6ut--0 .crmd ,a mon
fu.t Surîsui Hiroshimei. Că niu este sff.n
guru� rare o foJose&i<e, ,a dem.onstr.a,t-o, în 
„Săiptălmîna ... " m <liisourţie, şi specta,colul 
Harap A:lb 1111 Teaitnuln.Jii dliin P!tiieşti 
(,::egia R:adlll PQpoVliici, sceirwgrafia Ad:ri
ana Petre-Ra,i'cu), care - cel puţin în 
µnimla sa parte - •opera ICU acell.aşi sis
tem ide Sll!g'esti,i 11i metafore. 

O dfa,eoţie c!Meriiă (k:]Jferită şi f.aţă de
proprJa sa operă - Va6tă - creată p[nă 
acum) a reprezentia,t-o Kovacs Il!diko, cu 
a sa Păpuşă de lemn (Cazul Pinocchio) ..
E.ste SIJ)ecbaic'dll\1.l icall'e a susdtat ·cele .mai
a,prinse ldlisouţhi. :lia Bucureşti - Ila fel se·
intumptalSe şi ou un an în i\l[IDlă, la Con
sum,ţ;a - ai\TlÎ,nd ,pa1·tiza,nJi, şi ia.d'versari ia
fel de apni,gi. Speata.colru:l este im'perliect,. 
destilgiur, .�i autoairea �,uli o ,ştie !Pr'<Ybabil 
ma'i lbi,ne deioîlt o:nilcine (uin S!Îng,ur [uc= 
f'Ste perfect, ipăpuşa [n si111�, o oapodQperă 
dartm'ată :J.tlli Dan F.ratiilcilll). 1Darr- nu !ll<e-·
im,pl:iniill"ille spe-ota,colUJLU!i. :Î'l1 1ac:est ,c:a,z sÎJ1t 
imipo:r'tan,te, şi ITT.1\1 de :1111 ele a iporrut ·con
Lnoveirsa, cJ d'e J1q oonloepţi111 de fund a 
Sipectaic'o'Lut'Uli şi d•e Ilia reac.ţi,a pa;rbÎIOU!lrnră_ 
pe cal!'e ş.i-a prn1pus, de1i.1berat, s-o pro
voace •îm rind<UJl mi!Cilor sipedator' L în
esmţă, este vo't,b·a, de incercar0a de a 
�usoiita - p;t·in inte:rmediu.'l u:n10r a,cţiUJrui 
soeiruice vlo.liente - 1,ea.cţi·i de 1·iespin,gere, 
di111 partea .sipec't:a,torillor (în .pni111c,i,piu,. 
copii), ba chim de a d<'itelm1li!Il111 i.mp!J
carea lor iiln adţi'Ulne, 'Plină 11-a mO'dlif.:carca
c1.ursu.lui aCfffiltreiia. ReZl\11-tarlmJ vi:zat R fost 
obţinut (la :.llieoare 1°�'1."e'Z'enrtJa,ţie. mo➔al i
tatea .5i gra<lul de imp]Loare ia ,puib!Jicu-
lwi ;,,u: fost <liferuJte), cei ldiin oo,lă •a,u tinter
veni,t pentru a, sialliva 1Păipuiş:a,, -s�au uncat 
apo� pe scei11ă ,pen,'tirlll a ;reco;nstrui o· 
lume ,Jdpsli!tă. de ororii. Deci, din ,ace-,t 
punot de vedere, experieniţia a neuşit, a· 
fost pori�ivă. N-raş V.!'.ea să ;se 'inţeie'agă„ 
dill1 aceastra., oă a'bisdl.:uitli,zez acest drum 
posibn ih creaţia '1leatra[ă, nid mlfuair că· 
îl prefer ai!Jtuia. Dair efioaoiitia,t€1a iianediaită· 
es.te indu,bi<taibi,lă ş'i - fa;ţă de iall.lîtea alte· 
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„Harap Alb" de Radu Popovici după :Ion Creangă, Teatrul de păpuşi 
„Ciufulici" din Ploieşti 

„Aventurile lui Talion" de Liviu 
Steciuc, .după Călin Gruia, Teatrul 
de păpuşi din Braşov 

producţii ca,re se măi·giuneau doa.- să re
l•arteze, mai mu.11t $3U ,maii puţin coerent 
.şi -aplicat, -0 ipove.� • '(şi ea, illa 1<1Jllduil ei, 
mari mult sau m1aJ !J)Uţin , i,nspfr,ată) -
echea pe Clare a pomâIt Kov,acs IiJJdliko are 
măca,r \ mer.i,tu11 !ieşirii dlÎIIl. neutrnlitaite,
. pl'e a a,vans<a 1U111 mesaj c1Iair . 

.Imu pail'e t'ălll că mu ipat vorbi aliloi 1wa1 
mult •de�pre rn�iteLe t·egliZloraile ale lui 
Livliu Ste:ciuc. Din rp:ă!oa,te, •ele s-'al\l ,ohel
tuli't rpe rt:exte de o su'bsta1nţă Htertll!,ă 
fraig,ilă (Dansul literelor de Luda Ol'aru 
Nemlaitti, Tea1muil din Botoşani, şi Aven

turile lui Ta.Uon, drarrnIaItiza�·e ldutpă 'Călin 
Grnu,ia, Teabruil. dlin iBr.aşo.v), pe baza că
rora C'll greu se ipoa,te 1a1Jcăituli ,o: li;magtiill'e 
stmsfliică UJl!ÎJ'barră, 0u o d1ifall,e1ctJi1că proprie. 
Este şi caru[ a:1Jto1r •�ectacole JJ)ll1ezenta.te_ 
la Biu1C'llireşti, care - dlaioă s-43Jr fii âlnte..
mei,a,t pe o e:ioigen,ţă 1ttis-tl.iică maJ rigu
i-oasă - ne-,air :l'l i'rugăcll\Jliit !pidate· să dis
cernem mali muiJJte ias.pecte t·eV1e11artoa,re Ln 
chn.pul rregJei d[n ,tela,1mllll de ,a;n,im:aţie 
românesc, ljjn aicest momen!t a[ său Îi!lsţm
nat eul aifl!'a 11198!7. 
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• • • Scenograf iei 

de PAUL-CORNEL CHITIC 

Obiect real-obiect nominal 

ln ,cadr,ul colooviru[,ui a fos.it .pusti o în
trebare na,i!vă dar simptoma,tică (una din 
tipircele îrrrtre'bă!!'i pe oaire ,a1111dito.r1ul le 
uită repede, inlimen'i '11-0 consemnează dar 
toţi se străiditii�c să ,găseas'C.ă ,a,ceJ răs
puns oare să araite' a fi fost in'lllt:i1ă) : dt 
}a sută ocupă s1oenog;i,aifia, �nbr�un .sipec
ta,col de ·păpuşi şi marionete ? Ră,spun
sul, cla.t în trea,că,t dar prompt şi •ironic, 
a fost : ş1aptezeci şi ciTuci virgulă trei Ia 
sută! 

In. s,pnt•eile naj.v,ităţii se ,afla ·acea frtdmă 
de realittabe oa,re const'irtuie „specificul" 
acestui gen de tealtPu: onidt, de virtuoz 
ar fi arti;,tul miniui,tor, personajul răminc, 
totuşi, un obiect scenografic - ·antropo
mor:fii-zat ,prin ,rep1Jilcli�e ce-'i siînt puse în 
seamă şi ,prin �nimaire. 
- Simptomatic e acest f,apt : -atit ,regizo
rul cit i mlînui1torii au i:nituit :că perso-
najele pot şi trebuie să fie obiecte nu
nwt'i dacă şi atunci dnd ceea ce 6e reaili
zează rpri,n ele nu poarte fi real'izia,t rpe scc
nf1 de ac-torul-peroonia.i: aşadar, teatrul de 
a111iniraţie exi1s,tă pentnu ,că tă-rimu� său se 
află dincolo de grani.ţa posibilului 1n tca, 
truJ ,cu actori : o ,g;i,a;niţă foarte ,greu de 
stabi1li't; id'inco1o de •ea se af.Jă imaginabi

lul, fantasticul, metamorfoza ;t aces,te t,rei 
priv,irJegii sfitlează inonrnele .. ,pos,ilbilului, 
ignoră pretenţiuLe verosimiHtăţ•i,i, pentru 
a ie'şi im în timpirnarea dorinţei m'i'cU!UL 
speda1or. 

Chia,r şti,e oo,pU,ul 1dii1n sală să 1dorească 
triumfu� ilJin�l,UJi? Dadi ,dia, aibunci el a.flă 
cite 'Penilpeţii · are de înfrmntat ibi1nelc pînă 
să se impună; dacă nu, a,t,un,c1i ailă din 
speotaool ce e firesc să tri1Umfe. 

Oricum. cophlul ,este fosoin-at 'de spec
tacolul teatrului ele ,ani,maţie : fPl.':Ybabil • 
că o sursft a acestei fascinaţi·i poate fi 
descoperită ln joaca lui: J1,u o diată ne-a 
fost dat să su,rpr·inclem cile un co·pil care 
vorbeşrt:e foa11te senios unor bucăţele de 
lernlll, unor ţlll1'clă1ri ,de jucăr:e, uno'f „pi-e
zenţe" invizitbile pcnku noi. Dacă am 
fost mai atenţi, "1111 put,u,t observ-a cum 
- imliitind,u-.şi :au niu .părinţii - e1I con-
feră clc-ri7.orii1or sale jucărioai·e nu numai
„suf·IE<t" şi Vo'.Pb!i,re, ci .şi oapaci-tatea de 
a ,i se impotnivi, ide a refuza să 1i se su-· 
pună. far co.piJ1ul ]� mu, Lră, le ,pedepsc.'jte 
. i �,e orinduiE'şte it111Jr-un a,nume fe1. 

Cum poate fi numitf1 ac2a,s,t.a clacă nu

încercare de a-şi ,exe.rdba autoritatea• şi 
cl,e a-şi imcropi iun model iefiident •al ci ? 
Dorinţa lui est,e ca ,�biectele ă-i vorbeas
că, sfi emită pretenţi'i, să sch•iţezc· împo
triV1;,1,i, pentru ca mai apoi - după ce 
Ic-a „inventa,t" apoziţi,a - să o înf,rîngă. 

0[·, teat1,ul iele a,n1irnaţie �atiiSf.ac<:; aceas
tă dorinţă : obiectel'e�persnnaje de pe mi-· 
ca scenă vorbesc, zboară, se multiPlică, 
i.ş1 schimbă dimensiunea, pot reali;,a tot 
ce-şi propun - şi asta ,doa,r pd,n simpl:i 

* Vorbiiul despre copii. termenul de
autoritate ·pare abuziv ; dor nici acela
ele- pe1r.son1amtate nu e moi puţ"in cxa
gemt A utoriitatc' este, însă, mri aproa
pe ele capriciu - formă iniţială, pn
mit'ivă cla i·mµunere a pretenţiilo,r ele 
către un copil. Să ,;;icem că pretenţia 
este o cerinţă exager'lcltă faţă <le nece
sitate." Copilul trece' de la autoJ·itatc 
la :person·a1f�a.te abia atunci cinel do
rinţele sale se cliscipUnează suborclo
nîndu-se unui scop mai mult sau mai 
puţin disimul(lt, mai uşor sau mai 
greu realizabil. 
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,, Vitejii cetă·ţii Bade-Bade" de Tudor Vasiliu, Teatrul „Ţăndărică" 

spunere în cuvinte -, îşi schimbă înfă
ţişarea, se transformă şi transformă totul 
ln juru,l lor. Trebuie ca stingăictiia �i nea
ren,ţia mînui1tou,U1bu:i să, iWe e11110,r1me pentru 
oo mi,oul �ecuator să iasă din transa 
imaginării. Dair dacă spectacol.ul este im
pooaibi1 ilirn pruJnot tle vedare „tebnic'', 
dacă textUJl este adecvait ma�'ilor intenţii 
atunci, din lupta d&ntre pensonajele nega
ti:ve şi ,pe:rsonajeLe ipa2!Lt'i ve, copi!lull „f-ură" 
de la acestea d-in ur.mă un model de 
cxc.roiitare a 01UJtorirtă1ii, mult miai corn
ipLex IC!ecîit şi-'l poate -concepe el, de unul 
si.rug,u,r, dimpreună cru sern&uJ mo11al al 
acesteia. 

E foa.Tte posiilbil cr1 numai tea,t,rul să 
deţ�nă ma,g:ica fontă de 1a ademell!i_ copiii ul 
- ,prin <prezenţia i\l:Tlor obieote „miş·cătoa
re" - să jin<l'uia,s,că ila o •anume califate 
a :relaţi,iQor diintre oameni. 

Acele obieote, pe scenă, <par v;răji,te. 
Nu iam al\l-z.it, ,pînă acum, ca el� să fi 
aiţiÎlţat vreoidlclltă, Lntr�ll!Il mi,ou:ţ tspectart:or, 
doooţa !Cle a 'le 1a,vea Î'n 1pose:siie exdu
s:ivă ! 

N,i,cl o jucărie nu ·a !r€'8.liza,t, pînă azi, 
această ·performall11ţă. 

78 

Obiectul real, mîn,u�t în orice repre
zentaţi·e tle teatru a!I. an:ilmaţi:ei penwu 
copii, este dorinţa avidă a a.cesrora de a 
,,intra" in nişte [PE!'l.'ilpeţÎli carie să se t0r
mine cum le pila.ce lor mai mu1t. 

Oe ar-est „cum le ,pLace lor mai mult" 
răspun7it.t:ori sînt maitUllii, cei re fac spec
tacoLUJl. De oceea,, rui'cÎJU\llde în a1tă pa.rte 
nu e ,mai ,evildenrtă 11:1ala,ţia directă dintre 
va1qgrea adisllică a 'li'tH.IIÎ. spectacol şi va
loarea sa 1111ora'lă. 
,, 

* 

Cîlt p1·iiveş1te iiro,nl� i·ăispunsulu'.i : este 
ea, fie şi ,parţiia'l, jruistilfiica:t-ă ? In-cilin să 
cred că da ; partajul .im :procente, rea, de 
aLtfol, orice a-lJtă a,preciere cantitativă ·a 

. aporibulU1i iU1!1u:ila di•n:trre factorii :pia:rbLcipa
tivi la spectiaco1, e,s,t,e •U!n nonse-ns. 

Scenogmii•a are, desi,�r, un rol co,ple
-�itor în acest gie;n de teatru iro\l din ,pă
cate, adesea treolllt ou veder'ea 1� corrien
taa·iiile �ectaicolelor. 

Da-că. admitem că olYie<dul ir'eai mîn,ui,t 
în spectacol €l9te ma,i S'UIS amintita dorin
ţă, ,înltreb.area despre �t la sută repre�iin-
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tii un component sau .iîlt.ul Jşi pi
°

er'de in- . 
teresul. Numai ,că acceptairea acestui ·o:._:,
biect real! înseamnă doar deschiderea căi-· 
lor spre a înţelege �·el1aţia ·.s-peaba1col-pu
blic şi funcţia mod�t>atoal!"e a teatrului 
{care v,a ,avea pub1•ic nu pântru _că inhibă 
dorinţele copiilului, ei rpen'tru că i' le sa-
ti�f.ace, can,al-izînclu-le). ::· 

Pragmat<iic v0t,bii111d, lîn.să, înik--un spec-. 
taco,l în,tnn�m un angrenaj oa,.·e · pi·esti·
pune tehnicităţi, din ... acest punct. <le ve
<:le.re, este obliga,toriu····să ue iimtewesăm nu 
n.uma,i de •dbli,e'ctul i·ea,l,_.,ci şi de obiectele
nominale afla;te în scenă. Astfel că, mal
in gl1umă rn,ai în se1,ios, putem Sll,ISţine că
într-un -pectacol de teatru a1n,ii11-a1 mai
mult de brei �ferturi esle, scenog,raf�e.

Să 1-uăm _pe rînd cele tfikJ .. pr'ivil-eglii ale 
tea,tr,uilui de a,nirnaitie; voiii. constata cum 
"!,fern tenrnenu1ui de scenog,riaf-ie se clila.tă 
-şi tinde să-l cuprundă chi1ar şi pe arr·tistul
111inuitor (Tyl Ulenspiegel este exemplul
i neon te.51ta b.i l).

AJSpi:r•î,nd ,cu lăcomie spi·e globalitate, 
-spre -egallitartea sa cu întregu,! 11111mi'1: spec
tacol, scenografia rcliin teatrul de animiaţie
riscă să-şi conttrazi'Că 1angurnienta,ţia covk
�itoarei sale limp:Or,llanţe

,_, 

Tot.u:şi, cî<t la sută di,ntr-o t·ep'1·ezentaţie 
C'S te n uma.i . cenogi;afie ? 

ln teaitrul icu •perso.naj,e-aotori, segre,
g,1.ţia între ,ce res-te şi_ ce .nu es-te scenogJ1a-
J.ie e ma,i lesne dte făout : de o pa-rte -
:actorul-personaj ; :în j,u.rul său - de la 
co turm p'ină 1'a •spa�i,u/1 scenei - se· află 
. cenog.11afi.a. · In teatrul 1cle an-ima1ie, per-. 

onajul e obiect şi, aşa fiind, el, ,perso
najul, ·pdate foce aproape 01iicc, in-clusiY 
sfi se 1presch'imbc Î•n ohiiect-nepersona,i 
{Vitejii cetăţii Bade-Bade) ori l.n -fiinţii 
fabuloasă.; inke 1ima rri!l'a:bil şi fantastic, 
trecert>a este natur,ală. O'bi1ecte:J1e din jurul 
obieotul u i-personaj se pot, •1a dnidu'l lor, 
metamorfo2Ja 'i.n ipe-i:sonaje (Aventurile lui

'Talion), ,a·stfe'l lncî,t, .în bunele sipectaeole, 
observăm că s-cenogra1ii•a nu e a.ltceva 
clecît un personaj unic ce se ded,ublează, 
-se segmentează în entită,ţi cliiferi,te, un fel
de personaj-multiplu, wn biotop perfect
lim itait şi su;f.ici1erit sieşi ipentrn •a avea 
viaţă atrita vr,eme dt publicul n.u-1 păr{1-
seştc .. 

Seot'ebul vweţii îl deţi1ne fosă regizorul, 
tat ,aşa cum seore,tuil longevită.ţiu apa·rţine 
mînui,torul111i. Retg'itzorul este cel cc <lcz
,gl� ioacă şi stfa·neşte emoţi•a, sentimentul. 

Sccnogiraf.i,a este un -01,ganism i,n letar
gie ; trezirea l:a 1ex,presia vieţui o iia-c re
g,izoru1 şi mir1U,i1t011ii.

,.:, . :· .,. � �"" .• '. •�'·'ţ f,Î;•. 

· (Ceea::;,cc comentăfo;·fie:·.ş1<11J'.n cea mai
.amplă qf01fj.că ide spectacol'. ţstle orga-ni�
niu-1 sceimg'r'afi,c 1:Jră!incl şi nţu componen
tele din inventarul lui.) · 

� -

DeslÎt}aţia ca destin 
' 
� 

Am putea .spun , deci, · că tot r·c nu 
este sunet. 1Ti�'1'cawe şi sens· motrice rf1-
mîne să fie scenografie, dacă nu s-ar do
vedi ;e.ă sUI�etul, mişcaJ"ea şi sensul mo
f:i:ice. siht cei� cc nasc seenogr,af,i,a, sau 
cw11 --s-ar mai (Putea spune : cele trei sînt
condiţii ale necesităţii unei scenografii. 

111 .,rnome.n.tul ,de faţă ai! teatrulu!i de 
animaţ·ie, SCCf\Ogi;afia este trea,ptă in·iţi.ală 
a stării de agregare numite speotacol ; 
pentru că orice î-ntenţie de a foce un 
spectacol, de.-a da o repr-ezen,tatie, rncln
mă existcnţ,a atîtor obiecte nominale fcă
rnra le sîn,t -sta.bi l•ite toaite cla,te,Je şi p;re
supusc toaite di.sponibili,tăţi•le), să s,punem 
despre ansamblul acesitora numit sceno
grafiiie că a,r consttitu-i treapta intentială 
s-au intenţională · •actului tea,tPal.

Astfel că nu pOaJte fii vo111Ya de vreo
domina;ţie exprimahi1lă m procente, ci de
tntîietiatea, de prima/tul scenog,i,af:iei. Ca
orică�·ui p1Ji,m născut, f,ui îi ieste diat să
f1ie 1oa1ea de iexpr:irnar:e a sen!Sllilnlii .pentru,
care a· fost făcut. �aţă de ,sceno.g:ra:f:i�.
r,egi,a ,aire a·.01 dnli�i1aitic, in timp ce lŢ!Înuirii
îi revine meritul -desă,vîrşitei tde,stăi,nuirJ.

:f'iind însăşi calea de exprimare a sen
sului pentru care apare în IJ.umea teatl'U
•J ni, p:rimog-en1itlll!·:1 oriciirei l!"epr,e.ien!;a,ţii
teatra1-e ail"e un >t,raseru •ciudat, care se clc
vedeş,tre a fi imploziv: ea se „des'P•I1iln<le"
din init�n-ţia regiei şi clin rpositbi!ităţile
m!nufrii şi, graţie scenogr\'IJului, �iunge
să se „condenseze", ·ă se î.rnpLi'l1e'a&că tn
ch1ipul aceJiui „roi de obiecte" ce ,apar· pe
f.Ce-nă.

!n acest stadi-u, sce.nografia a atins afe
liu� - punic-tul cel mai depărtat de �Jro
pr-iu.l să'll des-ti-n - pe 1tJra:i1eotorie. (Pe.n
tPu ia-·i S'esi:zia drumul :trebuie ca � nu 
Juăin nici o di:pă în conSiid'en1ţie f-aptul 
că roillil tele obiecte ;va fi !a:n,imat, va fi 
mînui.t.) 

DiU1 acest punct, mairele �necan'ism a!l 
scenograf-iei se reirntoa-r-ee de urnde 1a ,p1e
cat: către i-nteinţia regi'Z'Ormlui şi către 
,,viaţa" afltată ·îin m'H,ni1e ,art·istul,ui. E c,c! 
mati ch'inui1tor d.r,um. aces,ta ai revenhnii !'a 
·punctul in1iţial, căd obiectele-personaje şi
obiectele împrejmuitoare (obi�cte-împre
jură1ii, ob.i'ecte-su1p·ort, obieqte-reper), mai
degmib{1 spus ['Oiul 'lor, trebuie să ,se u
prapună '!)ină J-a idenitita-te c.u sursele ce
l-au -generat.
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Salonul păpuşii 

Deschi.s :îll1 inoi111.ta Miuzeulilli sti-
cl.Pi şi ceramfoii sallonllll ,preziilnrt:ă cu ma
x,imă acura,tcţe' o rnll.lll,ţJime de obăectc
personaje oaire, a.ninialte pc al,bul ,perete
lui au înornme<nit „lra a:Jieliu" -+ în acel 
pu�,ct de unde 1w tr-ebui să sr ,.reintoa1·
c:ă" Ua propr;i;,1 lor S'U<1,să: g'Îl111du1l dte „1 face 
un 1:;p ,dia(·O,I te-atnaJ : l'Oartc pn,rsona.Jl'l� 
s1,rnt pă,pw,i şi mrarioncte, dia-r . c <11m'1:e c:a 
_e-rupurile ele părpuşi sîint ,,'poporul" un,uJ
a111,umit .p'.•ctracol şi că cx,t:1-<em elf' .�rC''U 
;ur pute::i irnt!'a 'În<tw-un a1rt: �cern1.riu, :e 
. irmtP că aip ,,rţin rdcc-i unor 1rdc1alt'On cJ, __ 
fcriti. 

1:<-:�ccJprnta imiţia,tivi:i de "3 rca.l1iza a•cPst 
�::ilon al păpu7ii punc> la di poziţi,e u.n m�1-
terial dC' cc1·cet:.1re carrc se v·a putc,a îm
bogăţi ront·i,nwu ; crl,r cîltcl\l'n pies(' ,,ar
haice" - din '1:patrul popukir ori di<11 tr<a
tJ,ul .,cult" ,al secd'.UJlui t>rc,cu,t - pair să 
fie ranveJopart:P într-o sferă tJrran.spairentă, 
i,mp,alpalbiJ'\ clair cr-r'tă, ·ca,re u,g:�rează di
ms>nsillln<'a Npccta,coJurJui. 'a intenţiilor, ;1 
cuprinsu·Jul ele existenţă umrană irncol"pn
!'ată în 0lc. 

Ou 0it ne apropi:em ide mostrrelc din 
s.pPot."coJel'f' 1dE'ja, vă2mtc, ou artJîlt ,sfera a
f'P.c1,ta îşi lărge te cli-arneţnul pînă la n 
ne cupri1ndtc .şi pe noi. Des'1g,rnr, o ,impre-
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s,ic care probează fenomenul d•istanţării 
pri ,i ,ti1111,p. 

Dar cJ,acă, prink-un miracQ;l, exponatele 
<;-ai· arnima î,ntr,u Mul 11a fel ca 11n spec
tac:olel.e pentru care a,u :lloist oreart:e, am 
avea i:n faţa och'ilor s,pootra1eoilul1 unei fla: 
grarnte real1irtăţi: destinul unei scenografii
este chiar destinaţia sa unică - acea re-
prezentaţie teatrală de origine. 

în trP roill.1I ci e co m ponen1t>e scenogJ·,af I ce 
şi h1ănunchi1uJ de lidei di,n cai·e s�au năs
out se îrntimplă llllati n;iul't dedt o relaţie 
cl0 ic!C'ntirtate: tot ce arpa,re pe cenă în 
aed spectacol am putea s,pu,ne că sint 
sosiile intooţ-îirlor, itdre,ilor, se:n'timentelor 
�enel'ilce, �n-tru1pă,ri fc,ridte a_.1c acestora . 

D<• a,ceea Rm aa�i:N1cra1t tmiiec;tJOri,ia ·ca fi
';ncl impl'O?Ji v;'i : JJ'('ntru ,că scenografia. du
pă re a fost proiectată de către „motiva
ţie" în afara sa, duipă ,!Jrecere<a în con
creta mat(>1'ia'J i zare se reîntoarce la ori
gine, devenind însăşi motivaţia scopul, 
sensul spectacolului. 

Şi 'totuşi_, ac0st tootru - a.J obliecrtelor 

anim.aite ·p:ri,n min,UJilflea tlli•n J1111teriO!I"Ul sau 
,·xtcriorll.ll lor - şi spe:ct,a,C'O!J·ele sale au 
o tran. parrenţă •ce le :fia1ce, ,p'ţ! TI'edirep:t dar
in1eVitab·il, să pa�·ă 'le:ie-re, minore (nu în
sensul dezastnuo5. ci Ln cel ibLa_iin1 ai cu
vîntuf!tl.l/i); c'ilt iele ,pal1pi,ta,ntă ian· fi povesitea,
oît de pl-i-nă de ,ti'!c şi tl-e .gene1ro:a-să în 
su,gestii 'Şi crngertăT!i a,r fi rf'prerenta,ţia 

·tenltriallă, lumcra - văzu•tă prin această
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pi-:sm.=-1 - ap.1re fatalrnente m'i•noră, mult 
prea fragilă şi Miputană. 'Cel puţin din 
-..1ceste ,pricinii, specmcolele sffin,t .pri,vli,te cu 
·1ngă1G!ui,nţa acoi•da.tă jrulcăriiil'or şi d,iver
tismenterar pentru preşcol.a�·i. In ,ce mă
;,;ură a�menea prejudecăţi sî,nt inteme
ia,te, nu contează; dtă vt·eme e1e, ;preju
decă,ţile, dă:iln,uie, nu ·a,re rost să le con
trazicerrn făcind speculaţiei tern,etke. 

Cert este că tca.trull de •a11im:a-ţi1e, ştij111d 
despre �i,ne că �11re mfraoU!l1oa,se :p'Ulteri de 
ex:presie, a aruncat ,pe scenă arigunnentul
forţ:"1 a vialbilităţii sale: relaţia dintre fi
inţa umană şi obiect. 

Pă,puş,a,rul, mînuitorul a devenit Actor
personaj şi joacă (intră în conflict) cu 
Obiectul-personaj, GUl)Jll'llll a,cesta e cap.a
hă1 să :fu,iJsoneze ,pul:ilioua (Povestea unei 
păpuşi, Tyl Ulenspiegel). Ad,u1ţiJ deV'in 
,copii care iasi.stă :fiascilrnaţi, 'lllneo,ri înfâ
coşta,ţi, !la !J:up·\Ja dintre Ins şi or5.oru:e din
tre Lucrurile iafliate în medwl său emina
mente ar4ificla'l. 

,82 

Faptul că Ob,icctele-p rson1aj vorbesc nu 
. mai c o glumă ; conver aţ�a e a.sirni1lată 
ca un fapt ,·eal incontes,talbi'l : or:ice obieot 
.,ne spune multe" ; doar că nu se exprimă 

.prin viru grai. 
Fetişism, reificare, mitul maşinii andro

gin ori . al ipoteticei gîndiri care ne:a 
gindit ca să gindim - ·iJair 1avalan5a de 
-înti-eb;'.'1ri incă n ed'ormu!Jate, care e depairte
ele ia se ;potol'i, nu v1a 1p;utea pătruq1de în
lumea teatl'u1•ui iclec1tt :pe scunda uşă a
spcctaco!,uh1i ele anjmaţie.
· Aşacla,r, acest t a,tru nu e cloa'!· ipe.ntru
copii. 'Da·r e,l fi.inel tratatt ca avînd o
un'ică uti1ibate, nici nu· să1răceştc în v1irtuo
zităţi, nici nu se pierde pr.intre l,u,crurile 
măru<J1te. 

'* 

Privilegii, prejudecăţi, plasticitate; în
lăruntru'l acestuli tr1ru1n1ghi a[ .,stăa·i•i ele 
fapt:' se află 1Jea,triul ele ainirnaţic. 
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Obiectul real etl. <buturot· speotacolelor -
obiectele nominale ale f1iecărei• morntări; 
binomul ca,re pw1e ÎJl relaţie fU!l1Jcţia •im
iplidltă a fiecărei reprezentaţii şi mijloa
,cele fi2tice, conorew de realizare, se „re
zolvă" ,prdin 1•egiror şi mîln1Ulire : a descom
pune bii1oit:op111l •rez1Ull1:ia,t (mali aip!Jioalt iar fi, 
poaite, tenmenul d1e ,;psihoto1p"), l]Jentru a 
v�dea „1a faţ,a lx)ou:Lwi" oum funcţionează 
scenografia, este o operiaţie dezol,a;nt de 
inft'l.l-ctuoa,să, în1Jdom1ati oum ,a,r fi d:iiseoţia 
pe •UJn '1l!·,up fără vilaiţă, în călu.bairea ,,,sufJe
tului". Căci mitre scenogra1lie (fie ea în
ţeleasă şi ca o �Ul]JPicr1zătorăII"e listă de Jn
ventar i11 care irntră, de-a vialmia, tot ce 
se vie1de pe scenă, 11ncJusi,v 1niu1iu1irtioi·ii îm
brăcaţi fo haJ.art:e cu oogulă) şi spect-acol 
se intea·pune ,w, alt €\lemenit : eur�1tmia. 
Ar fi 1Posi1bJ1 [Uln lbn.m SljYectaool dacă •ceea 
ce e 1a vedere .n�ar :Euncţion,a ,i:m,peca1bi� 
de tens.iJ011,9.lj; şi fluent? AJ· mla,i fa strălucit 
s,peotacolele Aventurile lui Talion, Aven
turi cu Scufiţa Roşie, Surîsul Hiroshimei? 

Din pria.gui •alcestui a-J.t com1j:Yo111ent al. 
speotaicolului \pornesc 1i111să alte bote.va 
tt·me ... 
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Arta interpretului în 

reci tal uri 

de SANDA DIACONESCU 

De fapt, ce es<te - ce iar kebui să fie -
iun recital ? Şi ce elevJne recitbaJllll Ln con
diţiile specifice 1a,le telaltr ullui ele animaţie ? 

Temneniu[ .,rt!cita11", ele od,giine eng[eză 
·.s�a născut •pentl'U .a desemna o 1·e,la.tare'. 
-Povestirea unui fapt. Sa111 a uinu i com
plex de fapte.

Cînd şi-a &m1bogă,ţi<t. sensurile, a.tingînd 
·sfe,ra , artelor, .,reoital" a f,o� un concert. 
•ConicenbU!l 'l!Jnui singur artist, folosind un
-singur instrument - t·eci• ,uaa d'e orgă ele
vliobnă, de Olboi. Chi1ar şi un weoital· v�cal
- concertul da:t ele un uinic initcr-pret vo
cal. O co,ncliţie i,ne qua non pent1·u cel
care oferă un recitia•l f•ii,ncl excelenta atît 
în priv,in;ţ,a claruriJor Lnnfiscurte, cît • şi fl 
mă,ies-tPic<i clob'indite �•a" oaipătul untei lungJ 
şi anevai-oase ucenucii. 

Ci,nd reci ailul se rn,uită dlin domeniul 
muzicii în un,i,versul iteatrului, da,tele ele 
bau't ră11mli1 aice:lea,şi. Artă, prin definiţie, 
·colectivă, .,ele eohliipă", tealbruJ îngăduie
totul'ii personailită,ţilor deoseibirbe să se di1s
ti,n,gă. Şi nu o 1ci'aită putem spun că, ,pe-n
tnu urn anrurn,i,t a:ctor. IUJ!1 ia.mnm,irt spectacol
a fost un aicl'evărat recital!. Ca să nu ma,i
vo1nbim. 1de ca:m�4iU•e c,în1cl �nan·Ji ,a1rbi�ti ai
scenei - îniboomai ca soliştii concertelor
muzicalie - -"e desp,11inJCI ,ele -echJ1pă şi
oferă ,a,şa-numiltele „One Man Shows" -
-spectacalre de un sinrglllr ,om. Un �nare ta
le1_:t creează ma!i m/UJ1ie "emplori"-uri, Ju
-crmel }a IU.n sing,ur uwtrwment - făpturNl
sa, trupU!l, rgla�u!l., exipresi'Vi.1/arbea :mîinilor
µosilbiil i,batea ele a e tmns'fli,g.ur,a ele ;
se mu:l,ti,plirca...

Pe s,c,ena ,a,c<tor,iJor „fă,ră v,iată" însulfll•c
ţiţi de mân•a ipanten•eru'lor oameni, pentru
a pul1leia vonbi de un reciltra-1, excelrenţa ta
lentullui, Vlirtuoiiitaitea nu pot hpsli. Şi nici
·sU1praefurtll'1 ·constimţi,t şi voi,nţa dle a se
a1]1)odepăşi. Pe dea,supre - ce1,inţă obli
gatorie. - rrrij1'oace/lre 'ele ex1presire •artistică
fu[os.i,te vor fi mai cu .searn,ă ce.le ce apar
ţin scenei 'Cle animaţie.
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Primu1 11·coital clin Săprtămiina teatre!o,· 
ele mar�onetc şi păpuşi a fost prezentat 
ele „Tănelănică". Suri sul Hiroshimei, pre
lucrare ele Dinu Kivu cl,u,pă ·poemul lui 
Eugen Jcbc·karnu. Oa,clru1l dre joc, :iJustra
ţia muziica•lă şi regia s1nrt semnate ele Cris
tian Pep1Îl11o, i:a•r ,p!10'targonlis<tă esite Gina 
N.iicolae. ActPită cu V11nă dt·arnatLcă cu
trălire tufou.rătoare, romJUnlidnd fier:bnnite
incărditurm emoţiona:Jă oontin,ută în rpliesa 
Liltei·ară pe oarre o tă'lirhăce.�te, Oilllia NicoJa{' 
�·a,ptează 'Clin pri1me-le c1'irpe 1JJrulbJ,icul şi 
con,tinuă să şi-l a,taşez� cu forţă sporiti\ 
,pri-n �tiinţ1 sulbltiiă a dozării efectelor 
- atît în regli<;tru:l vocal, cit şi îrn cel al
combuStie1i intcr:oa•re -, p1•i,n fin•eţP-a tre
cerillor de la momenrtele ele tumult 1 ,a cele 
de aparentă aC'al.mie, cîntl - prin si1mrpli
ta1tea în ca,re imbr-acă aclevărruri.le şi zi
sele cele mai g,rarvc - a1ti111ge cote 1nalte 
ele mă.i•esbric a,Pti-s,tircă. · 

E1em•e111tele anlimate, rmin,u,i te, care ilus
trează reaiba�u;I - fa11me .-tatua<re, totw;;i 
fan,toma,tice, sugerîncl ·1,u,mca celor clu7i. 
biUa a.Jbă - ceva mia,i răsf1.ri,tă elcdt oa.pul 
unei .păpu.5i - repre7Jenrt1rrd Tenra, păsă
ri,le în neco,ntoo,ită zbalte11.'e, ca şi vătur,iJe 
cc se arg<iltă, ca Yînrturi relle, c-a •ai·,ipi ale 
rnorţiri - toate a.l'be - niasc imarg'.in.i sce
nJ,ce ele mare 'l'clfanament. Cu o· sli,ngrur[i 
cxce,pţie - z,icem .noi - mi,cul avion a
s�t�ene? 'll'll'eti jucării de rnaiga,zin, �are 
p1,ca s1l111rga,ci i s,trăi,n in con,teJ,.'ful dat : 
un �lrement ,n1at,uraJ,is,t Îlntr-un univers arr 
me�afor_el'OI· suge1;a1tc. un elemrP,nrt mărunt, 
1�s,1,gn.iţ•an<t, 'într-o •necupnilm,ă 1,ume ele 
gmrd,uri poetke. PO'aite că autor1U!l sr])ectra-
coJu,1u:i Şi""a donit ,adea,:tă notă ele con,trast. 
Nrouă n,u n•i s-a rpărut 1111ecesară. Cum nu 
n1i s�a,u pă,nut utilie - el, IC!iin 1p·oitrivă, _in
că,rcătui-i - cath,ele cu :portretele acelor 
oamenii pe ,oai·e Gtir11a Niicolae ii evocă emo
ţionarnlt, conoretizlînclu-11e prezenţa. Avem 
deo.potr-ivă l!"ezerve cu prirv1il.'e ilJa haJÎina' şi 
tî:rtlidii pe oaire-i poaQ'tă ardbr:iiţ,a . .,,Ar,ta, ca 
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Liviu Berehoi în recitalul „Conferi,nţă despre marionetă", Teat-rul „Ţăndărică" 

�,Fantezie pentru o singură păpuşă" de E. Mihăescu-Păun, Teatrul de 
I păpuşi din Brăila 
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i fliacăra" - scrie V. ·Hugo - ,,are pu
terE"a de a subi!fuma". 1n ,alită - adăugăm 
noi - nu există .urît. Şi am fi văzut-o pe 
Gi.'lla Nicolae fără încăilţău.'li, ca răsărită 
diJ1 părrri.nitul pe ca[-e-1 dallcă. Am fil do
rit-o invc.şmîntată in ceniU$l1t1, desiiigur, dar 
înlr-o ha:ină care să-i cadă �ru-g, de pe 
ume•i-i pînă 4111 ,călciie. Făcmd--0 ·masivă. 
Stîncă. Foiţă a nalttwii. Ba, femeia, năs
cătoar�, ;f;Li.nd ma-i ,p,uteimdtcă ,elcoît infer
nul în care se nă,tmie 01,aştrl. Surîsul
Hiroshimei - un spectLa,coil. ele ţi,nutt't. 
Tmporba:nt şi generos. 

A urmat o d,emo.11JStra,ţie de pc"1puşărie 
clasică, la ,pau-.avan, cu mi.ci fi,g111rine bi
ba-bo. Autor al ·adaptărlii - d,u,pă Haud' -, 
aQ derorurillor, păJpuşBor şi mu.21icii, ca şi 
regizor şi :in,terpret urnic, protc. ionti.5iul 
clujean Iva,n Cl1elu. Srona, cu o deschi
det·e de J ,20 rn. şi o c1dîinoime de l ,26 m ., 
este fo,zestrată cu co.r<1Jine:te şi fu,ndah1ri, 
C1U decorurii oare se schumlbă mereu -
toate scălda,te 'îlll culod pastellaite, m·,no
nioase, a1es'e cu muU bt.im-g,ust. Pă.pu
şeil.,eJc de 0;40 m ., •pu1rtî111el 1ea1pc1tc expre
sive, pioiof'lL'ie .şi rncăl,ţă;r:;i fi1111i. a,te î,n ce1e 
mai mrici a.mănunte, costume cu ;p!l.i,u:ri, 
nasturi şi bu1ton1iere, evoluează deziinvolt. 
Şi vo1,besc, fola.5'in<l g;l0su,ni, f.razăru, rit
muni dliverse, illllterrpretrull, mereu acelJ.a.şi, 
creind o întreagă tl.iipdlo�ie umană. 

În genul te,albruln.li ele mi.nita•UUiti şi în 
stH natuir-al!ist, conside.răuTI izbutită ta•ceastă 
Călătorie a lui Hilarius în lumea poveş
tilor. 

ln conti,nu,aire, am sallutait cu bucu,ni,e 
prezelilJţ,a în această Săptă:mlînă ... :i ,pă.pu
şaru1ud ,potpula,r 1irtli,n,erent Ghe.or,ghe Mo
('.anu. Cu 'llll1 n.umăr traidiiiţio1rnall V,ai;ilache 
şi Marjoa[·a . .Asistălm 'la certur'i[e el-intre 
eroi, la bătatira Z1Clrnvănă pc ca�·e hă,rbatul 
o adm.inri&-irează 00J1s0ia,r!Uei. Cad·e, ele alt
fel - cum ştim - dă or<bul ,popii... Ur
mează 'înti,lnire,a ou DmouJ. şi Moartea,
cărora Vasirlache le v,ine tle hac.

Personaje<le min,Ulite de pă.pusar 
după rostunile vechiului teatru ele brLC'!i 
se sfătuiesc şi ou o fată <care se ia;l)Jă în 
faţ,a scenei. E !J)'e tp0stul „pa1ia.ţei" sraiu arl 
„moşuUll.lli" cJlin �edbaicoleile 'JX)tpUJl.ra,re. IaT 
Gheorghe Moca.nu mişcă, mudlle:ţeş;te şi 
dă g,rad diferit tfi:ecărui '.J)€1r&onaj. Fiind 
ajilltat, în această pmormarnţă, de .fatptuJ. 
că este lnarma,t cu •1.1!11\a dlilllitre acele „gurii" 
cu <.'arre erau prevăzute măş1Ji!le a,nti,ce. Un 
soi de ilUlieraş, c.aire triansformă timbrul 
vocaL A.ş.a cum a fclosilt cilndva şi Po
thi-nus, păp!!.lŞarr raimJblu[anrt; tltiin veohea He-
1ada, ipriamt.l căTurl.1a i S/4 inigătdUJi-t s-ă -urce 
,pe scena :pr"estiig,i.osul-Uli iteartir<u al. lrUi -Dio
ny�. 
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Reoibau,ul l1Ui Gil. Mocanu, caJ11e se de. -
ffrşoa,ră du.pă formUlla binecuno cută, în
ves lcşte publrircul, dar na.1te şi mullte nos
talgii. 

Orioum, are farnwc, mult fanmec ... 
AI treilea gong spectacol gî,ndit� 

scris, interpretat şi regizat dre creatorul 
sibiwn Dan Jiântlorieanu• - lea,gă n1ai 
m,U:lte momente de 0,n1in1l'alţ'i1:!. Fiieoore, rea
lizat cu a]t[1 metodă, cu a�tă tehnică dt• 
mî1nuire. Şi fără dlia1o cr, breceu.iii!Je din,tre· 
.,numere" imp1i'nânrdu-sc' pri,n joc die mimi. 
Bătt-înul artist tilllite1,pre,bhid, deztlă,nţJu'it, ia 
clavcein, cînteoul lui ele leibădă este ac
ţionat prin way,ang. Bpisodul Cosînze1wi 
şi al Zmeu.lui, ou �nima sinigerîndă, este 
lucrat cu !'liluete pla,te, de 'PirOiporţiJi con
trastante şi care se 1lll'ane<vrează din �pa.te. 
Păpu.şelrelc d ta1btă dJn coLi,v,i,a 1,e,gelui 
neferioiit, puiul c11re iese d .in găoace s.ub 
oc-hii no,ş,tni, c-opliilrnl - .pălpuşă s1imp!lă c],,� 
le1m1 - fu'1o�esc fie si romul fagudne��n
,acţionarte p11i1n sfori, fie, ,1<et51pecbiv, minu
i,rea. pe măn,uşă, 9au slimlplrull jlO'c al unui 
copi'l ou ·păpuşia. Toalte iprezenta;te Ln ca-· 
b,inet ll'eginu. Pc ,efecte lutmi,noaisl?, 1i'ZV10rînd 
din sfeş,n,ice:' în care ipil,pHe 1'Umwnăr'i. 
Toaite izbutind ui:mitor simn.l!l.!a<'T'UU vi'eţili. 
Şi incE'!rdnd să refacă, 'în sem:.s u111versr 

cii11.·0uli.tul exiiStenţe,i umane. Bătl<Îl!lreţea şi 
moa1'1:ea. Vu.1•sta c)le mijloc, ,în duverse�e-i 
irpos,taze - drago te,a neirrn;pEn1i1tă. încătu
şarea, nef.ericirea. Naşterea, cop�lăria,, în
ceputul runui 1d11u,m nou ... Oeea ce conferă 
optLmis.m f.inaJi\.lll,UJi. · 

Po'tlte n-'arr fi stnioat rUn 1plu1s d,e darj
tate Dn com11.lll11i:Clatrea li,d'e'i.[01r. Poaibe d'ialcog-ul 
- rrercl1u,� J,a esenţă �i f,o]o:sit 'i'n rtirec:eril
cHin,tu-e .,n1UJmere" - u,r :fli fost m-"i ed'icare
elACi!t (JJ'aintomi,nw. CuJlloa�tem însă ,preeli
]ecţi,a 'lu,i Dan Hâu1dol'ea!nu pe,nt1iu -a,ce<,t 
g,en a,1--1:iistic şi rerunoaştem notJa de spo-
1,i:tă •re1atra1Iitate ipe care jocul mfi'llltilor o
dă f'XiJ)f"T'itme11itulllllli. Ex;perirnent dlifJoil, în 
oau:e- p1·incipa1ln.J.11 oreator - me.eu 1a111ig1j-a-t
1nitr-!lln efo:rt tle- autodcpăşit-e - este aj,u
tait ele scenog,raif•uQ Dain ·Frăitidiu şi de ac
torii Milme�,a Miatliinslti, Ma.,g,arethe
Helitha,uer, '�far,iu,s Gâlea. 

iAm aşteptnt ou mtteres rnoilba;Jllil Cline

Cline atl Jrl.Jl.i Dan D!UmlÎrtreiSCJU, arctou· fădnd 
pa'.I'te din marea gia,rdă a ibeatrul-U:i rctia'io
v,ean . .I.l ou1no'şteam cla destoilllli,c mÎlllulitorr-'. 
Dar 1poottru ?şta-zi;su� isău reoilta'l, Dalll. Du
mLtrescu -a suilt :pe sce,nă e0 si 0UIITl s-arr
.fil ,plimbat .pe strooă. A 'che,�ait, -ală,turi 
d1e el, dţiva copii 'din sailă. Şi J-'a pre
lll.Jcrait, întlo=a•i cla un fnrlll'umăror de 
grădli!n1,ţă. Ma� â.nltîti, ;pe i!;eme tle diroulaţie. 
ItaT i.n conibilnruare, în Jegă1im·ă ,ou nor
mele generale de ·compor,tafre 'itn societate. 
Nic;i o cFilpă Dain J?rumitrescru nu şi-a pus 
prob]ema ru,nel imund S'lllplliimen:tiare aceJeia 
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pe care este o'bldgalt s-'O presteze ... N!ic:i 
o oli,pă n-a încercat ,să-şi demonstreze
profesiilOniaJiitatea. Şi cu atiî1: mai pu,ţin si.'L
-se autodepă,şeaJScă. Ş'i niai un moment
11-am ,avut impresia, că ne iaflăm î:n faţa
unui act 1airttstic. \

ln Prinţul şi rîndunelui •(cl:upă Oscar 
"Wilde), .reprezenil:an.ta beait11U1lflli clin Arad 
- •singurul teart:l'U cl!in ţară care, a'lături
de „Ţărndăt!iiică", ţine su:s dr,aipeJifl!ll acestei
·străvechii şi foa'1'11e id,ifwaile arte a mario
netelor - ne�a lcleziamă·g'Jit. Oa!rmen M,ăr,gi
neanu e te u,n ,taa,ent de:osebit, o .actriţă
cu plasti,că clesăvîrşită şi cu l11ll.lJ[rt: far
rn0c personal. Ea ouinoaşte toate taii nele
innbdă·ri i şi clem1oclă,nii fih•:e}or oa�·e însu
il'e�esc ipă,puş,a. De ce s-a m,ulţumiit să
plutoască, graţios, prun scenă ? De ce a
împnima.t •pă.puşii •aceeaşi mişca.re - me
reu aceeaşi? De 1Ce 01�a fă,cut niimk al-t
ceva dec1t să-l le,gene pe r1n,clflll0e<l, o .fi
·gu.i,ină frunmas•ă, desenată de Zoe :@sele
Suss ? 

Raza de soare ,a fos� cînclva, o foarte
bună piesă seri.să de .All. T. Pd.pescu. O
,piesă oaire vorbea clE!spre µniJetern1ue. Fato
. i1Tcl 'llirn,biajull metaforelor poeti,ce ciare au 
dus, •de cîte '◊Pi ,piJesa a fust mscena<t:ă, la
. uipe1sbe ,i1nagi,nii scenlice. In versiunea
1111Scenată de cei ltreli aic:tani 1a1i ,tea,tru'Lui
-clin Constanţa - între ,care ex1pe<1:imen
tatu1 Drornti1ch:ete Ghuban -, cu voribe 
-străine .şi nepotrjviJ1:e, cu m•o.mente zise 
de �mimaţie - ,cum a�· :fli panto:Dii oe bia,t 
step, mfouLţi fum·,te sth1.g,ac.i, lJ.a vedere -
tex.tu[ 0:r,i_gilfla1l ·m.1 rnlati a� a,cee:a'Ş'Î Va>)Oc re 
l,it<Ţar[t. Ia,r sp?<:,t;.icolu'l 1a1pare drC'pt o in
c-c1roare c!,i teta n tiSltă. 

Fantezie pentru, o· singură păpu5ă, -
<le f.arpt o parodie dtu1pă baismu1l S0u.fi.ţC'.i 
rnşii. scrisă de Eciaberinia Miihă:iJesou-Pă'1.ln 
- este un pretext •Hte:rar cai·e a 1pr-ile
,iuit spectacol•e de ru,i.rrmţie anbren.a'!ltc şi
11 a z-oaise. Actori i ck ha 'nealtru I de pă
µu,ş i clin Bră:i,l!a, oa!'e au_ j,ucat-o, în fc�ţi-·
val, sînt dintre cei m•aii dotaţi şi 1rnai
'bi.ne pr.egă,tiţi. P,remilse pentru o izbindă.
A:tunci ele -cc totialla a1e�"e1u:<1iltă {)la -ttt-re am 
-a.sistat ? Pentru s:implul moti'V că coi
pa,triu au evoluat rnu oa •păipu,Şa'l'i, ci C'a ,i;n
terpr-eţi 1pe v�u, •gen pentru ca.re ,nu ,au
nici voca-ţi,e, n1ÎICIÎ. :amtren:a-ment.

Moment piericlut. Şi perntrn.1 ei. Şa pen
tru noi ..

Conferinţă despre marionetă, reci.tal
pmpu<; <le Liviu BeirtelToi de la Teatrul
,,Ţăndărică". De <;11m 1intră în <scană, ,ac
t01'!.tl -inoită specbatoni'i. Inte,resul creşt� 
dtli11 clipa JJn care soliustull 5.ncepe să mute
şi s[t combiine conpuri1'e ,geometr.i'ce cu
aspeot de chl:indrii, de ldiKrerse dimensiuni.

Oclaită ou ia.pa-riţita păpuşilor, ou gestică 
pwţină, dar glas 1·11Gu1nă,tor, saJIJa e cucerJtă. 
Şi [·ă,mine în nşltep'ba,re. Vedie două pă
puşi exoti,ce care 1prin sono.rti1ăiţi clisbuncte, 
'imitind gt�atiuri orie11J1Jall.e, intni.gă şi mai 
tare .... După care pe .scenă se ivesc Va,si-
1aoche şi Ma[·ioaira ltuli. Pein:t;r,u oa, în final, 
cu o ,păipuşică lele lemn, clesputialtă, u1 
braţe, a.T'ti<Stul mînui1Jor să se adreseze 
dlireot publicului, ou o plecloar,ie ,pentru 
pace, penbru v�iaţă ... 

Spect'atoJ·ii a,pJ,autlă. Pentru mesaj. Pen
tru in1genioa a formă de ·spectacol. Pentru 
ha1rul adorului... Dar ,aştepte, acesrt: pu
blic, şi momentul de rnarjon,etist vfrtuoz, 
pc care LilV'il.,\ Berehoi nu n,i l-a dăruit. 

Se· oade să mai vorbim şi despre i·coî
tailurHe ,inclruse în speobaoctl.iele colective. 
N-e 1gîn;cJim, de ,pillicf,ă, 11,a reciltlatlfll[ surpnize
lor şi al gagurJlor scenografice, inventate
de Mircea Nicolau pea1tru Aventuri cu
Scufiţa Roşie (,,Ţăndfo .. ircă"). Initre care. 
scaira ce alll.mecă sub lla.bele luipU!l.Ui nu 
este deoî<t unrul ! ,E}o,gtiem, -de asemenea. 
fără J·,ezerve, ,iocll!l brianrt:, mereu ialtruJl, al 
Bdnd,uşei Zaiţa Silvestru, î1:i a,alul •1Jitl:,ular 
·cltin acelffi?i speo'tacol. Aim remarc:cit şi oon
<tribuţi,a Gatb�·iielet Nti:stonică, exce:ten tă în
bă!ieţelul leneş ,clJ•n Dansul literelor (Boto
şani). Cia şi ,aceea a lui Rutldlf Moca, ipe
care-l -recoma,mdă tot ce î:nsn.rfle,ţeşte în
Făt-Frumos cel Năsos i(Tg. Mureş). S-au
mai evid'enţilat Th. Gomboş, subt11'u1 in
terpret al lui Talrion ; Ion ·Mar, u·emar
cahil ca rpt1ezenţă, joc şi 'g(l!as în ,Marele 
VrăjJ,tbr : Mi,ha'e:la Steciuc, dirveriSă ş·i' la 
fel 'Cle focî-n-tătoaire atît în Ar1'ech.in, cît şi 
în S?1·afima-Pi,,ica : .A!clrian Fa.rea, sur
prinzf1,tor în l\fau·eJe clLne - ac-estin -din 
urmă, to.ţi, din br.rnpa bra,-ş,ovea,ni şi cl,hn 
demonstraţia - t><1J31lon de •artă de �mi,ma
ţie · - intitu�1art:,ă Peripeţiile lui Talion.Pro

ducţie' •care s-a •constiltuit, de 1aJ1,td\el, şi în
tr-un recilbal ele sceino:g1raf,ie specifică .. gc-

:~ rH1lui. ofeni,t ele ,a,rti:sta •pu.as1Jică Si1m6 
En,ik6. în com,pi!ex·a de:mon.s<traţie a c -rea
to.rului mil.1iltilatera,l ,ca.re esbe Liviiu Ste
ciuc, autor al scenia,r.in.J,lul �clupă CăJin 
Grr:ui:a). ,at i'lfll'St:raţiei. muzi,call,e, ia•ctoc !n 
rolul Mel-hotel şi clJ�,ector de scenă. 

Numa1i tnltirn,plăltor atra1gem altenţi,a 
0

doa.r 
în ultimul! rind, 1a1.,uipra 1"eici:1Jahrliui da.t de 
regizoiiul de cuhse Sa-sz Bella. Sub ba
gh•eta acestui tehruitei�n ar!ti t, ,ilYacă patra
vwnel1'e, cortine<t:el,e, funcl'a1lua•Hie, mica 
t.urnam:tă ou ip:ilornii ei metaJ1i1cJ. Şi întreaga
scenă se însufleţeşte.

Re.ci.ta.lur.ile - ipreţioase unutăţl de mă
S'Lllr-Et ,oo�·e ti111ducă statd,i,ul \lia ca�·e se află
azi 1a'!'ta creiatoriH>or dă111 teatrU'l de ani
maţie. 
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■ DORINA

TĂNĂSESCU

artistă emerită

preşedinta
jurhtlui

Societatea· 

de acest gen. 

Ne aflăm la capă>tul unei aIIllple confwJl/tărJ profesiona}e, oa�e .a suscitat
un i ntere-s deosebit atît în,lăuntnul breslei noastre, cit şi iîn rJ[ltdunlie pubhculua.
Prima ediţie a Sărptămtî:nii teatrelOlf de păpuşi �i. ma[·ione,�- ţăZJduliltă ,d-e ,,_Ţăndă
rică" a od'eniit buou1resteniior satisfacţia de a v1z10na reaLizan reprezentatwe ale
genului. atflate pa afişele unor te'atre din ţa.ă, iair .'art�tilor-.păpuşiar.i, bucuria ele
a se reîn:bilni în oadrul unili etiicient schlmb de ex.peri1en;ţa. 

ln numele ju,r,iului, adlresez feLicităiri tuturqr jpa.rUcipanţilor la această defi-
. laie de forte artisti�e. Ou toţii, .inidiirferent de pa}Fi<t-ai:es, le merj,tă pe deplin. Păpu

şarii r,1nt . fiinţe .deosebite, atlt oa oamen:i, cît . .)i ca. arti�ti : eJ, .,d�, �l'cceptă. să 
trai<a�că sub semnul anonimatului, rei\uzÎl!l!du�.şi voluptâţ1le o:rgoliulw. Ascunşi 
după pairaivruiek lo;r sau ·corifundindu-se cu. fundralul 1)ntllirnecat, am. rputea spune· 
oă lsi' concerutrează îrntreaga artă „î,n vik'1ul degetelor". Daoă n�am ş,ti că .şi eu, 
ca şi toţi cei.11anţ;i t.'ll--e0Jtor.i din teatre, ,se dedică unor că.ută.ri înnoit.oare, urmă,rfa1d 
atit lărgiirea• ariei de posibilităţi expo�esive ale genului, c'ît .-şi sp01,Lrea i:n.fluenţ:e<i 
benefic-e asupra: copiilor. 

In rtimpul ind:elun!,,,a,t petreout alătu't'f de păpuşă am ajuns la, unele con
clt\zii - în legătiură cu tran.spu.flei·ea icleHar poetiiice în ,im.agiini artiistice specillice. 
Succesul acestei intrepri,n,deri ecste condiţion•at de m1aii multe ·demente : exi,stenţa 
unui text v.:ilm:os, esenţializat, aldiecvat comuni:căriH rpri111. iin.t€.rmed:iiul păpuşii ; ,asJ
gurarea unui cadru p1astic în stare să susţiq1'ă ideea textului :fără să strivească, 
p1,Ln masivi,ta/te, păpuşa ; crearea unor păpu�i expresive, conoepute după ,altă lege 
a proporţi1ilor decît a,ceea di111 naitruiră, cam să nu încerce să copieze vero&im-i! rul 'ii 
firescul �i nud să nu fie obos,irt:oare pen,bnu mfoui'1Jor prin greutate ori p;rJ;n rigidi
tatea oostumulru ; părpuşi căro:ra să li se poată imprima o mi,şcare vfie, s,upLă. 
lntr-un cuvînt, păpu�i p1iîn oare să se paa.tă realiza ",itr111p0&ib.iluil". 

Cu aceste gînclui-i ale orn,U!lui „de meserile" şi cu bucuria sponilla111,ă a run,ui 
simplu spectaitor filll 1urmărriiit monltlă,ri matooializînd concepţii diferite, faeca.re reu
şind să cucerească p:rin oeva. 

Căuitări conduse de iiorul inspinaţi1ei au dus la creaţii de va10iare de<i.sebită, 
cum sînt cele da,tornte lru Oristli.a111 Pie,pimo (Vrăjitoarele, Surîsul Hiroshinie·i, Vitejii
cetăţii Bade-Bade), Livi.u Steoiuc ( Aventurile lui Talion), Kovacs Ildiko (Păpuşa
de lemn), Antal Pal (Sî11ziana şi Pepelea). La :acelaşi nive1 de f'�ceknţiă se pl,a
sează imp,resionanrtele scenogirafo spr'c.ifice genului ,semrua-te de Sim6 Enriko pentru 
spectacolul bQ,aşove1an Aventuril.e lui Talion, de KnisztLna lVIiaria I·vănescu pentru 
Cartea junglei (Timişoara), de Eui;ren ia Tănăşescu-Jianu pentru Vrăjitoarele (Con
stanţa), de lVH,rcea Nicolau - mai cu seamă pen1mu aplaudlatu,] taibLou î,n raJb din 
Vitejii cetăţii Bade-Bacle (,,Ţăndărică"). 

In acelaşi spiriit, al creaţiei inS'J)iiratc, am admi.rat valoarea dată p.ăJpuşii de 
marea arttl tă mfou.itoaire Anaua Fornia-Oristu, caQ-e au măi1e9trie a rr>aliz,ait rolul 
Vrăjitoarei, descoperindu-i ca,ractenisbilai compontamentale, .imprimindlll-i O miş
c-arc sug�Slbirvă şi _d-ă_Jruindu-i ? voce clară, cu ştiinţia de a infi1bra în foate compo
:1entel� mter-pretăr'.1 acel .wau�t� de ex�,g,erare del1bcraibă !Prin oare peirsonajul
iese din limitele fJ,resculu1t cort1d1an, trecînd pe tăriîmul fobulosului. Ca în toate 
întîln.iirile de pînă acum, .şi ele această dată, colega ,1oas.tră n0-a ridicat în 
picioare", spre a o aplaud0 îndehmg. Bnavo eri ! " . 

Liviu Bcrchoi de la „Ţăndă!l'ică", în recitalul său Conferinţă .despre mari.o
netă, trecînd uşor, clar cu har �i haz_ p11in mali toate formele de ainiunaţie, ,iinsistînd 
asupra reprezentării teatrului de bîlai, ti.;a încîntat deopotrivă pe spectatoru şi pe 
specialiştii genului. r�am aplra,udat căldm-os unele rezolvări de mare dificultaite la 
capitolul păpu.5ii cu sfori ; cuno.scîndu-i capaoLtJatea, aşteptam un final chJ·ar extra
O!'d,inar, care de data aceasta nu a- venm:, dar H a.şter-•·ăm rîn -eont.inura.re. 

DoZlÎl!1d 0u ra:fiinament exagerarea 1n m.i,şoare şi '\coce, Mihra(?(J:a Stecihuc ra rea
lizat o pjsicuţă îrncîntătoa'l."e în Aventurile Lui Taiion (Bi'aşov). s�u irema["cat de-
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.asemenea :artiştii mînuito!'i Ga'br1i,eia Nisto;rică în rnlul Tuluan din Dansul lilere!or

(Botoşani), Rudolf' Moca în Cloanţa din Făt Frmnos cel năgos (Tîirgu -Mureş), Dro
mihcte Ghiman în Motanul din recitalul con1,tănţe,1ilor. 

Dintre in•terpretările vo0a1e ca,r m-au impresionat :ii citez pe Olimpiu Vesa 
('Dimi�oara). Valeriu· S•imion şi Mihai Prujinski (Bucureşti). d<H" mai cu se:ctmă 
îmi sti'wuic în auz Gi.n,a Nicol<a1c! .·ostind cu patos dramatic rutrcmut·ătoan•lc ver
suri ale poemului Surîsul Hiroshimei.

Dar· în săpt[1m.îna ·tea,treior ele pftpuşi au ·osit !'ii ·pectacolc... l'ă.ră păpuşi 
(colectivele diin, Piteşbi şi Brăilia). Ne îng1·ijorează nu atî-t absenţa îndrăgjte[or 
pf1pu')i 1ntr-un anume spectacol, ci,t tendinţa de a înlocui păpuşa prin persoana 
mi.nuitorului. Nefiind liorm•aţi ca interpreţi „de proză" printr-un învăţămi:nt ele 
-;pecialitate, pă1puşa,rii nu reuşesc, în iipostcfaa de actori pe carr<! şi-o asumă, să 
suplinească fofinitele posibrilităţi 1ale păpuşii. Să nu uităm esenţia'lul : copiii vin 
la teatrul nostru pentru păpuşă - juoări,a lor prefor·ată ; ei o alintă, legănîrnd-o 
ca să 'adloa,11mă, o ocrobe,s•c �-f1 nu o crnlcc r!Ji-icioleta, o dojenesc dnd nu vrea să 
mănî.1ce, o peclr:!pscsc cinid „nu c cuminte". Supunere.a împietritf1 a ,păpu�ii, nepu
tinţa •ei ele a ,riposta îi impresionează put 'rnic pc: copii ; ei doresc ne5pus ,5ă-i 
audă vocea, să o vadă reacţionî11cl, apăriJ1clu-sc, şi tocmai asta li atrage la teatru. 

Ştim ele mult ce extranrdina[·ă bog[1ţie intelectuarn şi sufletească se poate 
transmite copiilor pJ·in intermccli,ul păpu�ii. Societatea arc nevoie ele acest gen 
ele teatru în efortul său culi1:ural-ccluca·lliv. Dar el nu poate exista .n.ici fără păpuşi, 
nici fără m1nuitori. 

Păpuşarii înaintea întrecerii : întreaga artă „în virfu.l degetelor" ... 
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Pe scenă. elevii 

Penbru elevii din întreaga ţară, lunile 
aiprhlie şi mai au fost pri.lej de veri
tabilă sărbătoare : �n toate centrele de 
judeţ s-a desfăşurat etapa rnpulYlicană a 
ce1ei de-a VI-a ,ediţii a FestivaJ.uilui na
ţional „Cîntarea României", iin cadrul că
reia manifestâirUe artisti,ce ale eleviilor 
s-au bucurat de lm1ga ,particiipare a pu
blicului. Acesta a avut posibill.itatea să 
aiprecieze spectacole ce-au demonstrat, o 
dată în. plus, climatul de emul1aţie ,crea
toare şi eficieqţa educativă specifice ma
relui Festival nraţio1na,l. 

Desigur, ar fi practic impostbil să 
comentă,m numeroasele reprezentaţii la
pai,�inînd tuturor g,enurrlor (numai în 
Bucureşti au .apărut la rampă aproape 
două mii de formaţii !) . Totuşi, vom în
cerca ,să oferim în cele ce UJrmează cîteva 
notaţii pe marginea spectacolelor susţi
nute de elevi în faza fina!lă a festi
vaJului. 

• Teatrul jucat de· elevi are un far
mec aparte. E de ajuns să le auzi vo
crne, să-i vezi cu cită inatu.raleţe se mişcă, 
de parcă s-ar juca în ,recreaţia mare, 
ca să te simţi furat de emorţia partici
pării. Scena le aparţine, nici o reticenţă 
nu le blochează spontaneitaitea. Deosebit 
de bine au fost primite acele montări 
ale căror texte (teatru scurt. secvenţe, 
povestiri sau baJ.ade dramatizate) erou 
scrise de interpreţii înş1ş1. Echipa de 
teatru a Liceu1ui de filologie-istorie din 
Bucureşti . a prezentat Pretext pentru
zbor - crea�ie a elevilor din echi,pă. 
Visu.rile înaripate SII)ecifice tinerei 
noastre generaţi�, preocurpată de viitorul 
ei au constituit subiectul acestei 
scurte piese. ale cărei dialoguri fireşti 
au fost rostite la fel de .fkesc. 

Preocupările de actualitate aile !elevi
lor le-am regăsit. sub o formă deosebit 
de inspirată, şi în piesa Prima duminică 
după bacalaureat, juca,tf1 in premi<'ră ab
solută de echipa de teatru a Liceului 
industrial din Drăgăşani ,(Vîlcea). Tinerii 
actori amatori au rea!l.izat un s.pectacol 
bun, cu personaje expresive, bine con
turate. 
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ln acest context, al reprezerutaţiilo�· ori
ginale de ţinu.tă artistică, -se mai cuvine
să notăm : In lumea minuna.tă a cărti
lor - Şcoala generală nr. 7 din Reşiţa 
(Camş-Severin) ; Teză de nota zece -
Şcoala nr. G din Alba IuiUa ·; savmoasa 
comedie Plăcerile şi primejdiile chiulului 
- elevii liceelor din Blaj ; Catiheţii de
la Humuieşti, dramatizare după Ion.
Creangă -;- Liceul industriail. ,,Semănă
toarea" din Bucureşti ; Dumbrava minu-·
nată, dramatizare după Miliairl Sado-veanu,
un musical feeric - Şcoala nr. 2 clin
Ocna Mureş (Alba).. Echipa Şcolii nr. 6
din Piatra Neamţ merită o menţiune
aparte pentru Co11i'ii din blocul 63, în.
care am adrniriat spontaneitatea şi dezin
voltura ·elevwui Geo,rge Hibevschi din.
clasa a III-a, un talent cu totul deosebi,t. 

·• Să mai notăm cîteva nrume la .ru
brica talentelor ieşite din comun : Adina 
Irimescu (Liceul agroindustri,al din Si-· 
biu), ffire a inteDpretat ou o ·mare forţă 
exp,res1va cinci - personaje di,fer1te din 
piesa în familie : bunica, tata, ,mama, 
fata, băiatul ; Ştefănel Munteanu. (Liceul 
,,Petru Rareş" din Piatra Neamţ), înzes
trat atit ca actor, cit şi ca autor ele· 
versuri ; Liviu AtOldi<resei (Liceul agro
industrial din Tîrgu Neamţ) ; Augusti.n 
Costin (Liceul industri.al „ Ştefan · Ludwig 
Roth" din Mediaş)" care a susţinut un 
adevărat recital cu Patriotul de Tudor· 
Arghezi ; Eugenia MocLoaJlcă (Liceul 
„ Traian" -din Drobeta-Turnu Severin) şi 
Ligia Fufez;an o foarte interesantă 
,, Coană Chiriţa" transplantată la... Alba· 
Iulia. 

8 Tot elevii, îndeosebi· cei din mediul' 
rural. au inscris pe afişw finalei reu
şite exemple de teatru fokloric, în ca'l'e
obiectul dramatizării l-au constituit da
ii niilc, obirniuri:Je şi baliadrele locului. 
Costumele populare, jocurile şi cintecele
din satele natale au fost inspkat inte
grate în spectacole, înfăţişîndu-se astfeI 
sub toat� as.pectele autenticitatea Q<IlCÎn
tăfoare a acelor locuri. Şcoliile g,enera:le
din Ribtţa (Hunedoara), Dalboşet (Carraş-
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Severin) şi m·. 7 din Caransebeş au o
ferit spectac-Otle de teatru foldloric de o 
mare frumuseţe. 

CD Cum er-a şi normal. J1u puteau lipsi 
dmlre spectacolele tinereţii cele de satfu-ă 
şi umor. Atît elevii mari cît şi oei mici 
s-au iJ1trecut în viokiune şi exubera,nţă.
Desigur, drept suport muzicaJ au folosit
melodii cunoscute, dar textele au fost,
în toate cazurile, originaJe, inspirate din
-via�a şcolii respective. P-rezentarea artis
tică a depăşit, deseori, nivelul obişnuite-
10r reprezentaţii de varietăţi. Ne gîndim
la s,pectacolelele el,evilor de la Lice,tl 
,,Mihai Eminescu" şi Liceul industrial nr. 
7 din Buzău, de la Liceul ag.roindus,brial 
din Tirgu Neamf. de la Liceul industrial 

din Călan (Hu.nedoara), Liceul economic 
din Călimăneşti (Vi1cea), Liceul! agroin
dustrial din Drăgăşani. Şi ar mai fi... 

8 !n finalul acestor fuga:re noltaţii, se 
cuvine. subliniată şi munca unor pro
fesori entuziaşti, ca.re se dăruiesc educa
ţiei artistice a elevilor. Ei sînt cei oare 
caută -talenteLe, care \Selectează text,ele 
(uneori eh-iar le scriu sau Je adaptează), 
ei foc regi,p, �einog,1'aifie şi îi învaţă pe 
elevi şi... arta actoru1lui. Lor, ca şi ele
vilor-artişti, toal:€ felicită•rLle şi îndem
nul de a persevera pe acelaşi drum a,l 
descoperkii şi afirmării talente'lor, de 
la cea mai fragedă vîrstă. 

Cenaclu 

La jumătatea J,uITTii mai, 
-timp de trei ztle, la se
di ul Uniunii ScriitarJlor 
. �-a petrecut 1llI1 fapt cul
:ural mai puţin ohi�m.1it : 
1.m -�impozion de drama
"tuiogiie pe struCtlui·a ,unui 
cc>naclu cu a,sis-tenţă lăr
gi tă, - nium,i,t (poate după
modclu11 oferit de festiv-a
]u,ri�c de jJil�m) ,,tiitr,g" eh:> 
pi•e�e. 

Or�anizată ele Asociaţia 
,�riitonilor clin Bucureşti, 
'in colaboraire cu · Consiliul 
Culturii 5i Bdu,caţiei Soc,ia
J i,te, această manifestairc, 
·desfăşurată �'Ulb conducerea
,.,,oreta,r,ulJ,Uli secţi,8.i de dra
maiturgie, Pa,ul Ever,a.c, şi-a 
propus să prospecteze 
,.piaţa" pieselor ,ele <teatru, 
1n Vf"cler(;'a kll)$ării dt mai 
multo•r scrier,i în· reperto
riul teatr,al. La lectui·i au 
participat membrii corni
tctwuii ele lectură al cena
<:lului de clrarnaturgi>e al 
Asoci ,aţic·i, �lrnmaturgi, cri
iici, precum şi secretari 
Jitcra-ri a'i teaitrelor din 
:Bucureşti şi cli,n ţaq·ă. 

S-a,u ai>tit pi•ese de Doru
Mo1)0c (011eraţie dificilă), 
Iosif Na,ghliu (Sîrma de ru
meguş), Martin S01rescu 
(Luptător pe două fron
turi) - vocea iauctori'a.Jă, ,a 
fost in'locuită, l-a leetur[1, 
ele ,aceea 'a Elvirei Iva�cu. 
craLn,ic ,reporter '1a Q·aldio -, 
T.i111Ja Ion seu Demeitrian 
(Coru na), Mircea T'O'llU . 
(Jocul măştilor), P,au,l Eve
rac (Soba de tuci), /\urPl 
S1:0TJn (Pîinea şi circul),
Paiu1l Cornel Ch1ilti1c (Rîvna). 
D. R. Popesau (Vinerea
ve11de). Fi0C·are 1,ectur[t a
fost urmatf1 ele di,<icuţii.
V 01,bi tor i i Mau·ga,reta
Bărbuţă, Val Conclu1·nche 
(Teatrul Naţiona:l „Va,ile 
Alecsa,nch,i" clin I.a�i), Va
leria Ducea. B. E[\•in 
(Teatrul 1aţional din 
Bucureşt.i), I. Gheorgh.iade 
(Teatrll'l de Nor·d din Satu 
Ma.re), Flot'ian Nioo>liau, ..
Oarna Popescu (Tuatrul 
,,N?tbaria"), Flo,·ian Patra, 
Dimitnie Romriin (Tl'alrul 
Dramatic clin BPaşov), 
R:a'diu Arnlon Roman, Na
ta'lia Stancu, Trnian Şel
rnaru, La,urenţiu Ulici, Du
mitru Ve!ca (Teatrul de 
Stat din P troşani), prof. 
Ion z,amfi,rcscu - au in-

Stan VLAD 

vesti•g,aJt problem,arti,ca ,pie
selor :audj,a,'be, a,u relevat 
ca.Lirt;ă,ţHe J.or li-tem;re si 
teatrale, au foi·rnul!a,t ob
serrv:aţ.i<i ori'1:l1ce şi s-a111 ocu
·,pat de oport,u;nitatea în
sicri!erii lior pe afiş. I,n ian
samblru, d'e21balterile au in
stiituit un binevenit dialog
între clramatu'l,g:i :"Si oan1e
nli de teatru, -:între cr-ca
tori şi orlrti,ai.

Cu ace. t „t'îrg" ele pi'ese, 
ceniadul de clramrauu1·gie 
al Asoci,a ţic,i scnii bonL!or 
din BucUJ1-e.51:i a conarctiz,at 
o !pre:oou,pa,t'C' inliţiialtă în
u.rmft cu u,n an. De�a lu:n
gu:l sta,giuinii ce ,se încheie, 
au rnaJ fost oitilte şi dLsou
·bate piese ide rautor.i con
sacr'aţi şi altele a,pai:ţinînd
UJnor debutanţi (Con i:'antin
Popa, VilO'ral Sa1vin. VJ,qril
StoenE>scu, Gheorghe DUJm
brăveanu, Pia Olaru. Doina
Va,mo5 ş.a.). Ex,i:>t·irnin
du-ne regretl.Cl. că, din
ca,uz,a lipsei de timp, nu au
putut fi aiu.di1ate şi alte
c1teva ptes{' afla.te pc
,,l,i.sta ele rcz·erve" (,scm
m:11tc de Ion Bă,ile')!U, VJoirel
CacoV'eanu, Mia1:ei Vrişn,iec),
sperăm că vom mai :avea
pri'l<'jul de a parbi,c1pa la
asemenea orig,i,nal•e şi utile
reuniu,ni ele lucru.

Rep. 
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PIESA ROMÂNEASCĂ ÎN PREMIERĂ ABSOLUTĂ 

TEATRUL NAŢIONAL 
DIN BUCUREŞTI 

UN /lNOTIMP 
Fl\Rl\ NUME 

de. Sora■a Coroama-Stanca 

Data premierei: 21 mai 1987. 
Regia şi scenografia : SANDA 

MANU. 
Distributia: ADELA MARCULES

CU (Paula II) ; TRAIAN STANES
CU (Alexandru) ; VICTOR MOLDO
V AN (Samuilă) ; ARISTIŢA DIA
MANDI şi )\1ARCELA JUGANARU 
(Raveca); TATIANA CONSTANTIN 
şi CECILIA BARBORA (Paula I) ; 
EMILIA POPESCU (Pau]a lll) ; 
MIRCEA ANCA (Toni); EMIL SER
BAN (Hermetic); GABRIELA .BA• 
CIU (Corina) ; ILIE GILEA (Mihai). 

Pe scena de tip elizabethan a sălii Am
fiteatru, deschisă, netedă şi sem1ovală, 
fără adîncimi şi fără mistere, fără trepte 
şi fără poci, Sanda l\fanu a creat un spec
tacol curat şi tineresc cu piesa .Soranei 
Coroamă-Stanca, Un anotimp fără nume. 

Schimbînd înfăţişarea scenei la veclere, 
oe cele mai multe ori cu ajutorul lumini
lor sau prin amplasarea cîtorva piese de 
mobilier (patul camerei de motel, ruc
sacurile şi genţile personajelor vemte în
tr-o mică escapadă la munte), regizoarea, 
devenită şi scenograf, s-a bazat in primul 
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rînd pe interpreţi, pe capacitatea lor de 
a sugera destine şi frămîntări omeneşti, 
trecînd cu uşurinţă clin prezent în trecut, 
aducînd alături de acţiunile fireşti, coti
diene, imagini de vis. 

Cu trei actori � Adela Mărculescu în 
Paula II, Traian Stănescu în Alexandru 
şi Victor Moldovan în Samuilă - şi şapte 
studenţi, Sanda Manu, regizoare de mare 
fineţe şi pedagog excelent, ştiind să omo
genizeze cu tact un ansamblu şi să sta
bilească legături dintre cele. mai trainice 
între mem1brii un,u,i ciOIJ!eotiilV, reallli2Jeazi'1 o, 
atmosferă în care poeticul coexistă cu 
autenticitatea. 

Un anotimp fără nume este analiza u
nui moment ele cumpănă, a· îndoielilor 
ce apar în viaţa unei femei care, după ce 
a reuşit să învingă toate obstacolele, să 
devină o mare campioană sportivă, invi
tată la competiţii internaţionale, se veae 
deodată acuzată de egoism de către fiica 
ei, care nu vrea să ajungă o celebritate, 
şi ele către omul iubit, care refuză să ră
mină in 1ca1pita;J.ă, predierînd o s.ituaţi•e mo
destă în locul uneia plină de succes. 

. Paula II, femeia puternică, sigură pe
�1ne, care a �tiut să depăşească nenumă
rate dificultăţi, îşi scrutează personalita
tea_ nu numai în oglinda ce-i este pusă în
ţaţa de generaţia tînără, ci mal cu seamă 
ID aceea purtată de ea întreaga-i viaţă, 
comparînclu-se cu mama ei, o femeie ne
înfricată; şi cu tatăl ei, mort în război 
pentru apărarea părnîntului strămo:şesc. 
Concluzia final.ă, acceptată cu greu, dar 
acceptată în cele clin urmă, ele Paulr.i II, 
este aceea că adevărata realizare a omu
lui este în primul rîncl ele ordin spiritual 
şi abia apoi ele ordin social sau material. 

Cizelîncl cu migala ce o caracterizează. , 
Adela Mărculescu interpretează cu· sigu-
ranţă şi cu impetuozitate rolul Paulei II, 
eroina principală a acestui subtil examen 
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al tonştiinţelor. Traian Stănescu dă cre
dibilitate doctorului Alexandru, omul care 
nu mai vrea glorie, nevoit să lupte din 
greu cu femeia iubită pentru a o convmge 
de aceasta. Victor Moldovan îl interpre
tează pitoresc şi colorat pe Samuilă, cum
natul hapsîn, interesat, lipsit de scrupule, 
avid ele avere, al lui Antonie Vlad Avram, 
luptătorul cinstit şi plin de dărnire pen
tru adevăr şi libertate. 

1n rest, scena aparţine tinerilor - ti
neri eroi cărora le dau viaţă tineri inter
preţi. Emilia Popescu �te Paula III, "fiica 
răzvrătită, încăpăţinată, chinuită de între
bări şi chinuindu-i pe ceilalţi cu neliniş
tile ei lăuntrice. Entuziastă, plină de far
mec, avîllld oa(Paci'tla,l:ea de ,a trece U-70r 
de la o stare la ·alta, Emilia Popescu um
ple scena cu avîntul ei, dovedindu-se, ca 
forţă şi tensiune, o bună parteneră a Ac.le-
lei Măi"culescu. 
' Trecînd din cinel în cînd prin :!uncial în 

rbchia ei albă ele' dantelă - si!'lgura ei 
rochie frumoasă ! -, Paula I, în interpre
tarea Tatianei Constai1tin, are o stranie 
concentrare, cu izbucniri pătimaşe In pu
ţinele clipe ele fericire alături de Toni -
jucat cu sinceritate ele Mircea Anca -
sau încordată atunci cînd îl înfruntă pe 
neomenosul Samuilă. h1 rollll Ravecăi, 
soţia cam limitată a lui Samuilă, Marcela 
Jugănaru joacă firesc, aceentuînd totodată 
nota critice'\. Un joc tineresc, franc şi vioi, 
practică Emil Şerban în Hermetic şi Ilie 
Gîlea în Mihai, prietenii Paulei III. O 
apariţie fugară, dar cu capacitatea de a 
se imprima pe retină este 'Gabriela Baciu 
in eleigianta şi !făsfăiJa)ba Cor'in1a, ,,capii de 
bani gata", îndrăgostită zadarnic ele Ale
xandru. 

Prin soluţii abile şi mai ales prin inlă
tu rarea oricăror reconstituiri bazate pe 
alte elemente decît pe jocul fin şi sen
sibil, Sanda Manu transformă in poezie 
scenică şi acele momente din piesă oare
cum artificiale prin construcţie. Cc'\ci des
tinele celor trei femei - Paula I, fata 
sărmană clin timpul războiului, gata să se 
omoare, salvată doar prin fericita intim
piare ce i-l scoate în cale pe tînărul re
voluţionar 'foni ; Paula II, femeia clîrză a 
zilelor 11(Jastre ; şi fiica acesteia din urmă, 
care refuză realizarea socială spectaculoa
să, preferîncl un anonimat demn - nu 
sînt întotdeauna într-o relaţie ·cJe interde
pendenţă directă. Samuilă, fostul gangster 
venit din Statele Unite în satul ardele
nesc, şi limitata Raveca există în piesă 
oarecum în sine, legătura lor cu destinul 
lui Toni şi cu acela al Paulei fiind acci
dentală. 

Regizoarca a ştiut însă să integreze tre
cutul în prezent, construind spectacolul ca 
b evocare, un joc al minţii, cu sfredeli
toare întrebări. 

S-a vorbit adeseori despre „teatrul să
rac", clinciu-se acestui termen cele mai 

diverse înţelesuri, printre care şi acela al 
spectacolului bazat doar pe jocul inter
preţilor, fără decoruri ample şi fără alte 
semne teatrale. Un anotimp fără nume 
ele Sorana Coroomă .Sbal!lca 'I.la Teatrul Na
ţional poate f-i cnnsiiClerat un exemplu al  
a•cesbui „teartru sărac", 'baga,t însă în emo
ţie, in liriism, Îlll sincei'i>baite .şi ·autenticilta
te, în ene,:,gi,a ţe se reviarsă de pe sceină. 
O impresJonantă omogeni,1:Jate îi leagă pe 
actnr-ii cu experienţă cl'i N arţionailru!l.llli de ti
nerii ucenici, şi aceasta datorită pricepe
rii regizorale şi pedagogice a .Sandei 
Manu. 

Ileana BERLOGEA 

.. 

TEATRUL NAŢIONAL 
DIN TIRGU MUREŞ 

H/lUUZUL 

de Paul Euerac 
·1 

Data premierei: 4 iunie 1987. 
Regia: DAN ALECSANDRESCU. 

Scenografia: ALEXANDRU URSU. 
Distribuţia: VASILE VASILIU 

(Bwiicul); CORNEL POPESCU 
(Goace); EDUARD MARINESCU 
(Dodel); ION RIŢIU (Bimbo); MA
RINELA POPESCU (Bibi); LIDIA 
MARINESCU (Stella.); MONICA 
RISTEA (Zazalon); MIHAELA RA
DESCU (Pusica). 

Aproape despre oricare dintre piesele· 
lui Paul Ever,ac s-ar pute;i spune că re
prezintă, intr�un fel sau altul, o pledoa
rie pentru ·organicitate. Pe cît de justă . 
şi cuprinzătoare, însă reluată mer.eu. ob
servaţi,a riscă să capete de Ja o vreme 
atributele unei nedorite etichetări res
trictive, a!ectînd in fond mai puţin va
loarea propriu-zisă a operei. cit pertinen
ţa comentari.uilui ei oritlilc. A obser�na cloat· 
ceea ce s-a mai observat desigur nu dău
nează, dar nici nu ne ajută să înaintăm 
in descifrarea şi actualizarea virtualită
ţilor unei opere. 

Reluindu-şi temele şi motivele în struc
turări dintre cele mai diverse.1 ce sem
nifică nu o schimbare fundamentală de 
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Marinela Popescu (Bibi) şi Vasile 
Vasiliu (Bunicul) 

optică, ci, d1mpotrivă, o continuă „iauto
verificare" şi (finalmente) ,, atestare" a 
acestei optici, prin mereu alte perspec-
1livări al1e fenomen1eilor dbs t'V'artle, din 
alte unghiuri şi de la alte cote de aJti-

. tudi.ne ideatică, dramaturgia lui Paul 
Everac îşi vădeşte şi îşi consolidează ast
fel caracterul ei unitar, dincolo de diver
sitatea „tematică" �şi chiar de vail.oairea 
artistică a unei piese sau alteia. Inregis
trate de obicei în con!lictuaJitatea loi· 
imediată (asimhlată - aproape inva1ria
bil ! - ,.dezba,beriti" ele actuialitate), feno
menele care reţin atenţia dramaturgului, 
beneficiază de cele mai m\.lllte ori şi de 
proi,ectarea lor pe un ecran mai vast, 
tiniînd să acopere întreg registrul unei 
idei, ca in Camera de alături, Un fluture 
vc lampă, Cititorul de llontor sau Cartea 
lui Ioviţă .. Ideea poate fi însă urmărită 
si in mocl•ulărJle ei co:nflic-tuale .pe durnta

iungă ia iStO't ileli, oapod01pe1ra Costandi
ncştii fiind poate cel mai elocvent exem
plu în acest sens, dintre foairte multele 
ce s-ar putea da, cu precizarea că une

ori această lungă durată istorucă poate fi 

doar invelişul unei percutante parabole 
subiacente. ca în Beţia. sfintă. Fără a re

curge şi la alte exemple. chiar şi din 

piesele i'nir-un act. credem că nu greşim 
desluşind,, tot mai puternică în creaţia 

din ultima vreme a autorului, o marcată 

propens.iune pentru cuprinderea integra

lităţii semnifioaţiilor unui confilkt idea
tic. corespunzîndu-i, ceJ mai adesea, o 
sesizan 111 ·str[1idtani1c de „îin.serie11·e" şi în

scriere „siste,mică" •a J\enornene:lor, cc:e *1le 
duratei scurte, evenimenţialP, fiind pla
sate în durata lungă a dev<'nirii istorice. 

De la Robinson (\948), plnă 1,a Soba de

tuci, una cl'in'1:!re cole mai recente 

, piese ale a1ubo1mlu1i (1�ectwriartă, în 1987, 

in ena'Cluil de d11arna1tuPgii1e a1 Aso

ciaţiei scriilor<ilor di'n BrucureŞbi ), ten

dinţa situării conflictului 'înt>r-o posibUă 

inlegraJitale a devenirii lui ,c uina dJn 

con9ba!l1tele clra1111a,tuirgii1ei lui P•aul Eiverac,

menitind credem a fi observ,ată cel puţin 

în măsura aminti tei pledoarii pentru or
ga.nicitate, la oa,re de altfel subscriem. 

Fireşte, ne-am îngăduit acest preambu� 
pentru a înţelege �i a putc•a situa mai 

Cornel Popescu tGoace) 

. I 
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bine piesa Havuzul în contextu,! drama
turgiei lui Paurl Everac, ea izvorînd chn 
aceleaşi „,pinze· fr�rtice", sau, d,acă: v,reţi,
dincolo de orice gratuit jGc de cuvinte, 
din Subsolul aceloraşi Patimi.' Ne .va fi 
mai uşor să obser-văm aoum -că nu optica 
„organicistă" a scriitorului e cea care s-a 
sch.imbat, ci doar capacitatea sa de cu
prindere a fenomenelor conflictuale, dis
torsionante, într-o coerentă viziune inte
gratoare, plural şi stenic semnificativă. 

Din ,păcate, nu s-a schimbat foarte 
mult nici caracterul uneori prea vădit 
demonstrativ al acestei dramaturgi.i, se
sizabil şi in piesa de �aţă, pri.n cel pu,ţin 
citeva aspecte, Unul ţine de mai vechea 
Şi obstinata discursivitate a personajelor, 
nu doar in detrimentul clasicei „acţiuni", 
ci şi în detrimentul tensiunii dramatice 
de care n,u se ,poate dis,pensa nioi piesa 
modern[1. Oricît credit am fi dispuşi să 
acordăm motivaţiei „psihologice" a aces
tei discursivităţi în cazul personajului 
cenil'al al piesei, Bunicu,!. ea grevează 
serios asupra coeficientului de dramati
citate, de teatmlitate, al lucrării. Un alt 
aspect e decelabil in relativa inconsisten
ţă a personajelor de plan secunc;i, puţin 
prea decLm,atttive, ,'$.i a,tunci c'nd sî:nt bi,ne 
schiţate caracterO!logic, pentru a nu ne 
atra_.?:e atenţia că rolul lor nu este în 
primul rind • acela de a trăi in scenă;. ci 
de a servi ca pioni pe tabla, de şah a 
demonstraţiei autorului. ln fine, cl,in 
punct de vedere al construcţiei drama
tice. insăşi alăturarea tablourilor sau a 
�ecţiiun1lor pi,ese.i, ce ,nu decurg ou nece
sitate unele din altele, păstrează în sine 
insernnelc inrt:en ,ţio11Wt1l'e ak demonstraţiei, 
la care, ca şi în alte dăţi (vezi Cartea lui
Ioviţă), sîntem aproape preveniţi că vom 
asista. 

Exi:1stă şi 'UJnele fl!'ăiderl, ,mai vechi Rau 
mai noi, ce pn de limbajul personajelor. 
Insă, în c,azul d€ fa,ţft, nu ;;po1·u1 de 
expresivitate d0irit şi in bună parte ob
ţinut prin pitoirescul argotic - legitim şi 
cnracterizant pentru cnnd i�ia sori ală a 
,personaj-elor - estie reproşa1bil a-uto11-ului, 
ci vtizJhila obstinatic cu c:1rc est<' căutat
acest „spor de expiresivitat ", ca şi ana
cronismul unora dintre expresii, ieşite 
parcă de mult din uz. 

Dincolo de „procustienele'· noastre ob
servaţii critice, pÎesa are încă şi mai 
mul-te calităţi, menite s-o facă a trece 
rampa cu certitudine. Cum spuneam, e 
multă discursivitate în a,cesl texy, dar ar 
fi nedrept să nu observăm că preaplinul 
acesta ţine şi de un patos adînc şi tulbu
răto.r al adevăruorilor puse în joc, al păs-
1 rării fiinţei mora:le a unui popor. cwe 
nu poate să nu ne sensibilizeze cugetul 
şi raţiunea. Iată ele ce, departe de a fi 

o piesă oru·•ecaire, Havuzul e ,o piesă în
primul rind importantă priin valoarea
mesajului ei, tevmenuil meritJînd a, fi re-·
c'u,pe,ra:t, împoltriva prea multelOlr J.u,i dis
creditări anterioare. E o credinţă în sfin-•
ţenia suferinţelor de veacuri ale acestui
popor, în cinstea sa fundară, iiincorupti-'
bila p.r1n impr,ejurări şi evenimente, oare
l-a făcut să plătească, şi �ar să plătească, ,
prnă la centimă şi cu asupra de măsură
I1ecare datorie pe care-a avu,t-o sau oart:'
numai i-a fost pusă în seamă, e o nă
dejde in neirosirea trecutului şi neisto
virea sevei morale a poporului român,
care nu pot să nu fie privite şi judecate,.
şi ele, ca e:iemente con5titutive

1 
ale uni-

versului valoric al piesei. Există, apoi, O·
nu mai puţin rocognosc1bilă şi caracteris
tică indi.rjire de a rezista în faţa năpăs-
tui-rilor de tot felul şi de orice fel, de
a te putea riidica deasupra lor, fără a te 
lăsa vreodată înfrfnţ, de a-ţi asuma cu 
statornicie şi stoicism rostul pe lume, in
diferent de avantajele şi mai ales de de
zavantajele personale care ar putea de
curge din asta. î-ncît „'1ecţi,a" morală a 
pi§Sei e dătătoare de adevăr, încredere 
şi speranţă. Pot fi oare toate acestea va
lori neglijabile, peste care sfi putem trece 
cu uşurinţă'? Fără îndoială că nu. 

Piesa are şi calitatea de a oferi cîtev; 
partitur.i aclot·i-ceşti remarcabile. Cea a,. 
Bunicului în pri.mul rînd, în ci,ucla clis
cursivităţii semnalate, personajul Iiind 
investit cu o bogată încărcătură sim
bolică, de forţă morală regeneratoare. 
acţionind în dereglările conduitei celor-
lalţi cu atributele unui adevărat feed
baclc. E personajul ca,re nu moare şi ca,re 
nici n_u , poate fi omor11:' ..!Pentru ieă c
intrat m zestrea noastră genetică, nu în
totdeauna „comodă" şi pe care tinerii 
înct�arcă une9ri s-o ignore. sau chiar s-o 
facit sa amuţească, neprkepîndu-i de la 
înc1!put adevărata valoare şi importanţă. 
Procedeul dramatic al succesivelor reîn
vieri aie personajului e folosit cu abili
tate, ele dramaturg şi se arată productiv 
sub raport artistic, apariţiile 5i reapari
ţiile! Bunicului Jiiind nu numai aşteptate. 
ci şi nădăjduite de public. Per onajul 
Bibi nu e lipsit nici 'el de generozitate 
ca partitură actoricească. îndepărtata şi 
răthcita nepoată a Bunicului parcurgînd 
carncLerologic o traiectorie sinuoasă, in
t0ns releYantă. Coace. deşi prea întun"rnt 
scMtat de la inceput şi împins poate 
p1--ca cle-pa•rte pe pista suprimării bă'Tînu
lut. pentru a mai avea apoi o convertire 
„pozitivft" credibilă, e încă un personaj 
cu relief pregnant, putind incita creati
vi t,,tea actorului. 

Lunwa ca atare, pe care o aduc<' în sc<'n:-1 
pi,0sa. poat0 că nu e tocm;ii cea m:-ii ca-
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rac·.eristică, aşa cum se spunei, diar mc1 
nu e una !ără corespondenţe în cea reală, 
astlel încît să i se poată nesocoti exis
ten\a. Piesa trebuie î•n orice caz citită şi 
despifrată pri!n perspec.'ll;iva valorilor mo-
1·:ilc pe care' �,licctiv ilC' .propune. acestea 
con :ordînd întru totul cu năzui111ţcle şi 
idei,lurile unei contemporaneităţi intere
satt,. de perpetuarea şi continuitatea va
lnrilo1· e,i rnrorak, t1·adiţion,al'c. 

E ceea ce şi face, cu măsură, cu sigu
ranţă şi Lact, regizoral Dan Alecsandres
.cu, dind prima versiune scenică a textu
lui, la Teatrul Naţional din Tîrgu Mureş. 
N-a fost ajutat de scenografie (Alexan
dru rsu). simplist gînclită şi urît reali
,1ată, îngrădind posibilităţile, de sugestivă
înţelegere a textului într-o metaforă şco
lărească a înghe�ului, ea îinsăşi îngheţată
şi inadecvată. A lucrat însă ca de oble-ei
cu pasiune, cizelînd fiecare interpretare
actoricească, străduindu-se să dea preg
nanţă scenicii fiecărei apariţii, căreia
să-1 putem imagina o întreagă biografie.
Şi, tot ca de obicei, a ştiut să-şi alcă
tuiască o distribuţi<e adecvată, îndrumîn
d-o spre o cit mai sensibilă nuanţare a
valorilor textului. Iar reuşitele actoriceşti
n-au întîniiat să S{' arate. VasiJ.e Va.s.i1i,u
j_oacă deci5 şi convingător dificila şi ex
tinsa partitură a Bunicului. realizînd o
compoziţie nescutită de unele îngroşări
şi concesii făcute pitore eului, dar stră
bătută ele o ata.5antă căl<lură om0neascft,
esenţială in împlinirea rolului. Goace e
<lesenat expr�iv. di,n linii nervoase, col
ţu1·oa<.c. d,, Corn<'l Pop-e cu. actorul im
primindu-i personajului o tensiune dra
matică particulară. oe-1 diferenţiază ca
tegorial de celelalte personaje ale antu
rajului său. Excelentă e Marinela Po
p<'. cu, în ;Bibi, actriţa evoh1[nd cu pr0-
0izi,r şi fineţe a intuiţ•iilor psihologic.c'. d<'
1a savuroasa compoziţie a fetei fluştura
ti<ce şi păguboa. e la deruta lipsei de sens
�i apoi la dohîndirea conştiinţei de sine

i a demnităţii ce nu se va mai lăsa 
ultragiată. 

Rolurile secundare beneficiază şi ele 
de interpretări în general adecvâte, unele 
reuşind să amplifice propunerile textu
lui. !\Ionica Ristea o înzestrează astfel pe 
Zazalon cu temperament ş; farmec. fă
cinci ă e imt.'i în monologul ei o dramă 
reală i o consonantă nevoie de aer 
r,1·0a păt :si d(c' trăi,r<' c1devărată a victii. 
Bătrina Stella. vecina care mai are grijă 
de soarta Bunicului. e portretizată cu 
delicateţe ufletească. demnitate a resem
naru i tandră înţelegere omenească de 
Lidia l\Tarinf' u. Pu. k<1. în i,nterpretar<'a 
Mihaelei Răde cu, capătă şi ea o culoare 
scenică d' tinetă. reu ind în acelaşi timp 
ă ·ugereze că nu e chiar atît de implă 

.cum pare la prima vedere. Mai săraci cu 
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duhul, poate chiar mai mult decît i-a 
v1ru·t a,ut01,u1:, ră:m�n Dodel (l:;cl,uial!'.d MJa
rinescu) şi Bimbo (Ion RiţLu), ultimul 
risc:lnd să şi d�p1asezc puţin Jăgaşul 
discuţiei. 

Fără să fie printre cele mai bune spec
tacoJe ale lui Dan Alecsaindrescu, Havuzul 
ii reprezintă ca opţiune repertorială, se
riozitate profesională, consecvenţă şi sta
Lornici:e a devo.tamentului ,pus în .s,luj:irea 
dnamaturgiei origina!le de majoră sem-
nificaţie. 

\ Victor PARHON 

TEATR.UL DRAMATIC BACOVIA 

DIN BACĂU 

COLEGII 

de Viorel Sauin 

Data premierei : 26 mai 1987. 
Regia: NAE COSMESCU. Sceno

grafia : ION OLARU. Textele şi 
melodiile cîntecelor : SORIN POS
TELNICU. 

Distributia : STELIAN PREDA 
(Teodor Spătaru) ; DINU APETREI 
(AI); LUMINIŢA BOTTA (Vctu
ria); DOINA IACOB (Edith); FLO
RIN ZANCESCU (Calistrat Gosu) ; 
FIRUŢA VADEANU (Mihăiţă). 

P1·0mi€'ra Teatrului Foart� Mic cu pie
sa Bătrîna şi hoţul, cu Irina Răchiţcanu 
.,i Sorin Medel'eni, a adu in .atenţia pu
blicului i a cr:i icii dE' specialitate un 
riume nou - ace-la al scTiitoruJui băcăuan 
Viorel Savin. Piesa fu c�· jucată .şi pe 
scenn Teatrului B.aco�ia, clar monta�·ea 
bucun•şteană, şi mai alles inter.pretarea 
nuanţată, bog:ată în . ubtJext. a Irinei Ră
chiţealrlu, J-a impus pe autor ca pe un 
spirit 'i oodit-0r, cu rca'lă capacltiatc de a 
Cl'Ca un inte,r a11t un.iY<'rs Uiman. 

A])<lriţia unui dramaturg, o voce ,proas
P<'ită în \"i<1ţa noa, t1·ă teatrală. şi mai cu 
sca-i1ă a unui autor ca1·e ofe-ră o certiiu
d�ne . i nu ldoo1r o �omi,siunc, poa,t,e fi 
co•1. idcrat.:'1 un eYcniment. DC' ace<'a am 
întimpinat cu emoţie .şi speranţă nouia 
sa PflCm<i,cră, Colegii, în regia lui Nae 
Co<-mescu, la t�atrul din Bacău . 
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Stelian Preda, Flotin Zăncescu, Luminita Botta, Dinu Apetrei şi Doina 
Iacob 

Am re<gă,si,t ,rnn scritittor serios, cu r�1s
pundere f,a,ţă de cuvîntul aş,ternut ,pe hk
tin, orientat spre a,s�ct.ele ,gir,avre ale exis
t<"nţei. Şi de data ,a,cea.sta el a <JOnstrui't 
o ,piesă emoţionantă - o irad,iografie a
vieţii unor tineri, încercind să descopere
cauzele k:lua·erHor şi bucuri�([or 'I.or.

Cu ma1 puţină rtgoa�·e decît î1J1 Bătrina 
�i hoţul (poa,te şi din ,oauza d1hmensiuni
lor piesei şi � dlifiioulrtăţi i de ,a urrmă1ni 
ma,i 111Julte ;personaje întir-un 1JiJmp m,ai 
1n elun.gat şi 'într-011 spaţiu mai vast), 
<lar cu aceeaşi ,preocupare de a :i,ega Pl'e
zen tul ele trecut, găsind exţp%1eaţii uinor 
fapte şi ati.tudlin.i actua'le t1J1 ,oele trăite 
,odintloară de către eroi, Vli.o;rel Savin a 
'Scris o dra!mă a momentul,ui alegerii, u1·
mă,ni1J1d modul cum o hotă1<ire l.uată cînd
va poate maQ·ca �ntreaga exis,benţă. 

Persona.iielie p1,inoi,pa11e sint două fete i 
un băiat, afl.aţi Îln ,preaj,ma ba,cafam·eatu
lui, intr-'lln oră:ŞeJ de ,prt>vlncie. Tînăr cu 
adevă,rat ,este im,să ,nu,ma,i Al Lg.nat. cel 
ce tră•ieşbe cu palSliune în ,preze.nit. Vetu
ria şi Eclibh ,poadl1 în ele bărtrî,neţeia ,pă
rinţiJor; cea cliq1,tîi moşteneşte complexele 
tatăliui ei, Teodor Spătairu, un învins al 
vieţii, su:lieri.nd din ,pr,io.ina •Ull10r nedrep
tăţi, d�•r şi a pPopriei S'a1l•e ffa,[ slalbe, fo 
vceme ,ce Ecl.i,th tluce rnali depa,rbe super
ficiaililtatea şi egoismul celor ,ce i-au <leat 
viaţă .şi ,au şti1ut să-şi aTan.ieze o exi5-
tenţă comodă, loviÎJncl fără ,scrupule in 
cei din jur. 

Cu o inte.nsi-ba.te �peoitfică vîrstei, ce i 
trei tLneri 1Şi doresc fe11tcirea, fără să ştie 
în. ă ,prna ,blin:e ,ou1m o ipot clobînd,i. Al o 
5ubCc5te pe V,eituria şi este 1u1b1it de iea, da•r 

cuvintele nu-i ajută să-şi împărbc'işească 
sentimentele şi să ,p0tt,nească îm,preună 
pe d,1·umu1 greu a!l. vii1eţii. Faba este rnar
ca;t.ă de clmma tatălui ei. Această situatie 
e te agravată .şi de pierderea oasei pă-
1,i nlbeş,ti, în ca,re loouu.eşte acum fa,mi'Lia. 
lui Elcllith: tiatăll a devenit ursuz, miZlan
trop, a,cuzirncl-o fără temei chiair şi pe 
pro,prl1a sa fiică. 

Cu [•,ecep'bivitate faţă de adevă.r,ul vieţii, 
cu a·el!a•ţii bine construite, ou •eroi a:vînd 
o bogată viaţă uflet.ească (odnVli.ngător
este creionartă iubi,rea dinitre Al şi Vetu
,,ia, mai puţin 'din cuwnte şi· mai mult
din stingh1e1,eaJa şi sbîngăloila lor. d'Îlll fra
zele începube ou 1frmild.1<tate şi 'l.ă•sate în 
. us,pensie}, Colegii con:fiiirmă un drama
turg. Moral.ist sever, obJi:gîndu�i eroii l.:i. 
autodepăşire, \ciore1 Sa,v,ÎJn schemalt izează 
însă pel·sonajele negative. CaN�tra,t Gosu 
şi Edith nu au în och:ii •săli. ni-ci o scuză, 
fapt c sărăceşte insă substamţa drnma
tic5. p .piesei, cu a,llit maii rnu!lt cu cil în 
:llina.l cell clintîi ucide fără să vr,ea, iar 
Eclith ·îşi [•egretă greşe1i'l.e. 

N-ae Cosmescu 0 lu,cra,t speo'tacolul cre
zînd sincer lin vador:ile umane şi morale 
pe care piesa �e ,propune. DecoT>uil suges
tiv, daroorat lui Ion Oliarn, utiilhfod bine 
spa,ţiurr (oulnt;ea ca'Sei (Iul Teodor Spătairu, 
interîo.rul încă1·ca,t ou mobile vechi şi 
casa lui Edi<th}, iprecUIITI .ş,i cel1e cîtcv,a in
t.erven,ţii muzicale (me1'odii no'Sta[gibe in
te:r.prebalt€' d·e So.r,i1n Postelnlj,cu) oontriibui. 
la rea,lizania atmosf rei aipăsărtoaire, cu 
tE111siuni şi răbu:llniri, în care se desfăşoa
ră ,exo.1s,te'nţa erdi101· lui Vi01-el SalV'in. Lu-
miniţa Botta, in Vciuria, dovedeşte •Încă 

97 www.ziuaconstanta.ro



o daW rrnlc catlităţi d'C traj?ediană. Cu
.c:rsituri ,pu1ine, cu o prilVire încărcată ele
amără0iune, cu vocea Vtibrilncl, ea oree:ază
un ,personaj complex, tUJlbrn1·ător. Intr-o
tonali tatc complet cliferi'tă, exuibera.ntă,
esitc reakrată Bdilh die către Dofaia Iacob.
Insuficient construit de căitre autor, cu
prea mu1lt tăceri şi ezikki, A'l 1pă1strea;ză

TEATRUL DE STAT 

DIN TURDA 

DRESURl\ 
DE PORUMBEI 

o anumHă ncsiguranţă şi în inter-pretarea
lui Dinu_ Apctrei, firească clar 1insuficient ' 
,e1]lcfată. Stelian Pred,a sub1in,iază preg- de Dumitru Dinulen:u' 
nant com!J)llexel� eroului său, dind în [1 
tărie şi J"evoltci 'impotr'iva Iiui Calli tra,t 
Gosu, şi încercării o.ale de a rămi.nc cins
ti,t. Florin Zăncesou, în ro'lul inginei·ului 
veros, man· s,t-J temperament, clar ti:ece 
prea uşor peste momentele c1'in care ar 
putea i·ezulta sent,imentul său faţă ele 
Vetunia. 

Chiar dacă Si])Cctacolul coniţine m1elc 
şovăie-li, există sufici€nte e'lemente care 
să confitr11ne că .ne aflăm în fata ··unui 
diramaiurg interesant şi a unui colectiY 
cwpabil să i·ea.lizezce cu e.rioziba,te, talent 
şi simţ de 1·ăs,pundere o premieră abso
lută. 

Ileana BERLOGEA 

Data premierei: 28 mai 1987. 
Regia şi seeno!';rafia: DAN l\lA

NESCU. 
Distribuţia: l\'IARIA .TUNGHIETU 

(Virginica); ADRIANA GADALEAN 
(Sanda); NARCISA PINTEA (l\'li
rcla}; IOSIF CO,HC (Marinică); 
STELIAN STAN.OU (Niculeseu-Wit
ting); SERGIU IV A (Gigi); AN
DREI PORTASE (unc-hiul l\'lari
nieă); CALIN S'fANCiu· (l\'lircea); 
CRIŞ_o\N VINTILA (Grigore). 

Dumitru Dinulescu debutează în ,teatru 
cu o comedi,e pe care a inti-tuilait-o Mat·i
nică sau Cu viaţa nu-i de glumit sau 
Ciulama de porumbel şi care se •joacă la 

„Dresură de porumbei" de Dumih-u Dinulescu pe scena Teatrului de 
Stat clin Turda : un spectacol satiric alert cu un mnor de b1'llă caUtate ... 
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Turda s,1b ti1JluJ .Dresură de porumbei.
Textul mizînd pe comicul de situaţie şi 
mai c� seamă de replică (uneori scînteie
toare), se ocupă de modul de viaţă al 
unor tineri, de concepţiile lor. 

Să- vedem ,insă despre ce este vorba. 
il'farinică este 'abşp1vent de liceu indus
trial nu munceşte;. leneveşte toată ziua 
m p�t, bea bere 0u ::prietenii, joacă f�tba_!-. 
Soi;a lui, V'Lrg�11i1ca,, asi-sbe1:;t� meld1?1la,
trµdeşte şi acasa şi. �a serv1cLU, 'l•ar 1ntr,e
tiinp încear,că să-l. convingă pe foatele ei
�ă-şi facă un Tost. Amîndoi locuiesc cu 
un unchi pe car,e,-1. cheamă tot M,artnică 
si care are o fixaţie: pune tot timpul la 
pick-up vechea melodie „Marinică zis 
codaşul·:, ce ar fi fost compusă ,p·e�1tiy 
<'I, cel :ct1i11 tinereţe .. Păirinţi nu cx.tSta, 
deci nostalgia' Ul),ei, familii închegate pla
nează asupra copiilor. dezordinea dm 
viaţa lor fii,nd oarecuh1 explicabilă. 

în casă bîntuie numero,şi prieteni int�-
1esa\i de soarta tinărului .Marinică şi a 
surorii lui : J\rfir la şi Sanc!a, tinere mun
rito�II'(;,, Mircea, amic a,prqpi,a.t, maistrul 
G1:igore, Gigi. pretendent la mîna V-i.r.gi
nîcăi, Niculescu-Wittin,e; -- personaj in
teresant. complex, un fel de dnzător de 
vise, in f ,ap.t crescător de ipo-rumbei, an
t:·enor al e-chipei de fotbr1l, inflăcă•rat su
porter al Rapidului. Bur•,i prieteni„ Mari
nică şi Niculescu-Witting sînt ţinta efor
tm·ilor comune in ved•�rea .recuperării lor 
sociale şi a integrării în producţie. Ceea 
ce-i distinge pe eroii principali ai piesei 
este capacitatea lor de a visa: Marinică 
v1seazâ o viată frumo-asă si o familie pe 
măsudi, da,r 'nu prea ştie· cum să şi le 
facă tot amînă orice initiati\·ă, atît în 
p1·i,/.:.nţa 1a'godniCC'i, M-irelia,' oit şi ta Hn-ga
jurii într--un serviciu permanent; Ni,cu
lescu-Wilting visează cu înflăcărare ado
lescentină o mare dragosle, iar atunci 
cind o obtin<, este primul ,care, după 
propria-i i�ărturisire, ,.se integrează so
cial"· Vfrginica visează un om care să-i 
înţel�ap;ă ·,, pasiunea pentru li tem tură", şi 
cînd îl descoperă. se ir,anFfigurează, do-
1·i nd .fe�ri'l fericirea tuturor celor ce-o 
incon,ioa1ră. MkeLa vjseaz,ă cu ochii 1cles
chişi cea ·mai armoni-oasă căsnicie, iar 
bătrinuJ unch.i ,îşi reme1"Porează tinereţea, 
<:înd trăise acel,eaşi nelinişti ca şi Mari
nică-junior. 

Autorul cultivă un ton de fină ironie 
la adl'esa locurilor comune ş1 vădeşte un 
acut sim� al ridicolului; el incearcă o de
finire a personajelor în cheie comică. 
uneori cu efecte surprinzătoare la nivelul 
cuvîntul,1i. Concentnndu-se 2supra comi
cului de limbaj, el pierc1e însă adesea din 
vedere construirea situaţ.iilor şi a stăriJ.or 
ce decurg din ele. Aici îşi spune cuvîntul 
li,psa experienţei de clramaturg: prea 
repede sP. consumă cri:-:.ele de demnitate 
ale Virginicăi; în trei replici. Gigi se 

convinge că ea este fata căutată şi aş
teptată; N1culescu-Witting o cucereşte cu 
viteză pe Sanda, incit te întrebi ce rost 
mai au replicile despre nerăbdare şi aş
teptwea tensionată a scrisorii. Cu ,acee�i 
nerăbdare consumă autorul şi intriga 
dintre Mirela, Marinică şi Mircea. 

IviuHe idei si mul,te noduri de inkigă 
ce ,puteau fi finalizate sînt pă1:ăsite, spr� 
regiret,ul s,pecta-to1,ul!ui. Visul liu11 M!armdca 
- scena lui cu Mirela •- repetă aidoma
dialogurile lor din starea de trezie, nimic 
nu se transfigurează,, nici o nouă dimen
siune nu se divulgă. li bănuim lui Mari
nică un liri�m de fond. dar cam atît. 
Siluetele, verosimil schiţate, nu devin 
ca.raotere. 

Montarea g:ndită de Dan Mănescu are 
vioiei une şi ritm. Cînd se ca;,•icaturizează 
(vezi începutt.l spectacolului), scenele pa� 
i,1,O19ice (V,irgtid1i0a ţipă ,Lste1•i1c, •intrarea lut 
Niculescu-Vvi,�ting este ratată, scena scri
sorii, de asemenea), cinel se păstrează 
tonul potrivit, comicul firesc al replicid<>r 
ajung,e la public şi spectacolul cucereşte. 
ln partea a doua, toată lumea uită să 
rnali „facă" de.ltiberat comed1i,e, şi ,comtlcq.l. 
se naşte din enormitatea celor rostite la 
rece. 

Maria Junghietu este o actriţă talen
tată cu simtul scenei, inclusiv cu apti
tudi�1i certe ·pentru compoziţie, astfel că 
reuşeşte să contureze un personaj vero
simil în pedanteria lui, probabil cea mai 
uună interpretare din spectacol. Sanda, 
în întruchiparea Adrianei Gădă1ean, este 
frumoasă, dar oarecum lipsită de ,perso-• 
nali,tate. Sub bune auspicii. debutează în 
rol·ul Mire'lei Naircisa P.iintea : sensibilă, 
cu farmec. este o ingenuti foarte necesa:ră 
într-un colectiv teat al, deşi, evident, 
incă stîngace. Iosif Cojic (Marinică) se 
situează destul de aproape de personaj, 
cu oa,reca,re ex,agE"l'ă,ni de comport,ment. 
Stelian Stancu distribuit în Niculescu
Witting. rol d� un gen pe ,care actorul 
nu pare să-l mai fi abordat. se i_mp�e 
prin prezenţă sceJl ică, unc-ori ş1 pr,m 
umor clr1r şi ratează unele momente ale 
celei' mai _genen·oa,e pa,r-ti-turi ma,scuLine, 
deoarece mizează şi pe efecte e),,'11;erioare. 
în formula oropusă de Sergiu Iva, Gigi 
are personalitate şi umor. Unchiul Mari
nică.- Andrei Portase, a•lături de Călin 
Stanciu (Mircea) şi Criş3n Vintilă (Gri
gore), se menţin în nota �pectacolului. 

Regizorul Dan Mănescu semnează şi 
scenografia. simplă şi sugestivă. In an
samblu. spectacolul ;rămî-ne în memoria 
spectatorilo,1· ca o comedie satirică alertă

__, cu un umor de bună calitate. interpretata 
cu ataşament de tînăra trupă a teatrului 
din Turda. 

Liana COJOCARU 
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PIESA ROMÂNEASCĂ 

TEATRUL DRAMATIC 
,,MARIA FILOTTI" 
DIN BRĂILA 

ULL\ICU-\IODl\ 

de /l. Dauila 

Data p1·cmierei: 16 mai 1987. 

Regia : GEORGE MOTOI. Sceno
grafia: CONSTANTIN RUSSU. 

Distribuţia : GEORGE MOTOI 
(Vlaicu-Vodă); SOIMN DINCU
LESCU (Rumân Grue); RODICA 
MUŞEŢEANU (Clara Doamna) ; 
MI·RCEA VALENTIN (Spătarul 
Dragomir) ; PETRE SIMIONESCU 
(Banul Miked) ; GEORGE CUS
TURA (Mircea); ANAMARIA PlS

LARU (Domniţa Anca) ; ROMEO 
MUŞEŢEANU (Costea Muşat) ; 
GEORGE MARIN (Groza Moldo
veanul) ; BUJOR MACRIN (Nico
dim) ; GEORGE ŢOROPOC (Pala 
Italianul) ; NICOLAE CIOCOIU 
(Baronul Kaliany) ; ANTON FILIP 
(Pircălabul) ; GEORGE SOFRAG 
(Solul sîrbesc) ; GHEORGHE MOL
DOVAN (Moş Neagu) ; FLORIN 
CHIRPAC (Un boier tînăr); ADRi
AN NASTASE (Alt boier tînăr) ; 
NICOLAE ŢARANU (Un boier ma
tur) ; MIHAI STOICESCU (Alt 
boier matur). 

ÎN 

Mer1tă toa,tă stmna noastră Teatru!l Ma
ir�a Fil'otbi" diin B1t·ăiila pentrru �•ceastă' op
ţiune repei,toru,aQă, cu atîlt mai mru,1t cu 
cit piesa clasi.că i&torică este cam absentă 
•?e 'P� 1allite . s� �ne: A fost, desli,giur, o con
Juncţ1e fev1c1ta, rntî'lnirea tea,tnu�·ui bră.i
Jean ou aotoirrul George Mdlio1' nru numai 
fam�a.:i�at. cu l]Jlilesa .şi cu � priilnci,pal, 
d.aibonta maa mU/1:to,.r 1pvi'lej,uri 'ele a-l inter
preta, in difel'iite Viziuni ce,glzorale ci şi 
,pr�ooupat de a-i găsi operei lrui Davila 
no� va,le,n,ţe spectJa�ul�m·e prdm forarea in 
aidmc a �a11iorosul'ui text. 

Preţuitul aotor atl Teatru!!Jui Naţional 
clin Bucureştli se află �a 1a doua sa lu
r,_rare :regizorală pe scena brăi[eană cJo
vedlind a,p],icaţie pe,ntru acest de:ncrs 
Specitiacol1UQ este amplu, ten ionat, cu � 
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bună gradaţie id 'ama.thcă .şi o 'liilmpede des
ci:firare a con:fil�ctu,I,u,i, a semn�ficaţitilor. 
Se conturează cu clarirta,te miza pol]i,t;i a
a diS']Juteli dintre V'laicu şi Doamna Cliara, 
care nu e do1aî· l1upta penta·u putere, ci 
apă.raa,e,a fiinţei ne<amUiLUti !110mânesc, a 
independenţei ţărli, îm.potruva in�azici.. 
forţelor străine aca,patria,toare, tinz1ncl 
StPre aservirea ţării prÎlll mijloa,oe rafinate
şi Vliolente, de lia in&inrutarea niooivă în
conş-tiiinţe •�a crimă. 

Regia a amplificat ,prezen'\)a ,căll.ugăriţe
lor ,ca,tobce în pala.tul don nesc, aIJiatele
Doamnei Ola,ra formind o ade-vă,r,ată ar
ma,tă .şi îndepl'Îll'Îllld diferi'te func,ţii, de· 
la misioruairismul .i!n,sidios 1a piionaj şi 
trajă. Atmosfera tensionată a unu!i loc 

ased1at dlin to•ate ,păi·ţHe, p,îndi•t în f�•ecare
cli,pă de un oohd iscodi.tor, esite creată 
din priima scenă ,a speotaco-Iu1u:i, favo;r.i
zmd desfăiş'l.lil.'area 'clramei.. D.i!menSlilll.ni noi, 
!in,teresante, d'obînide.şte în lalcest context 
personaju,! PaU,a I,ta·kanul, caa'e clievÎ!rle un 
dli!aibolic J•ntrigant, militant pentru :i.nte
reseile Doaimnei Oliatra claQ· ş.i cu d:ni•tiative
proprii, sedudnd ou forţ,a căiu.gălt'ite &au 
kte dlin suita Doamnei .şi î:n filn1aa · s.inu
cigînd'ţl-se, cinel îşi 'Clă s�ma că �ai.rtticla 
c pierdute\. 

Momente de mare incaedia1·e dramait.idt 
s1nt accenbUJate spectacullos - descoperi
rea . complotu.1,u:i bolierilor, ·ncercarea de
asasinare 'a 1u'i ViJJaiioo de că,tre Doamna 
Clawa cu întreaga e[ s'lllită, lupta noctl.l!rnă 
c:IJm palait şi din jlllI"U!l său, sublli!ntiindu-se 
complexitatea siltrnaţiililol·. Ros'tilr1ea itextu
lrni, bog,a,t nrua111�ată, 1etli1b'eirată de emfază 
ron:i:antkă şi ':_OOcentrnită asupra semnifi
caţ»1for, pune Jill valoare acbula�dil1atea me
reu vie şi esenţa de generallivate a operei 
luli IJ)av,i!l,a . 
. Sfot î� speotacol şi momente mai pu

ţin reuşite, unele din exces ,c]le „m.oderni
z?-re"_ - erobismu11 1ruti!Lrnir,ii dilntre Atnca 
�1 M11rc�- la începu.tul ,reprezenta,ţiei, ou
1 ostogoo1r1 ,pe ,podeaua scenei, c:iitta.te din 
alte_ spe�tacole sau un·cle V:io[·enţe fti.zi,cc 
ce 1e .d,m s,ti,luJ sobr,u gene'Pa,l -, altele 
dl'll dorm(la un:or iacto1,i de a-şi impune 
tiiradiele ·cu_ :!iaţa . la pu,b/Lk, tră1g,înd spre 
un sbi!I. n�1aa _vechi ele ti.nterpre'taire. In .an-
�m �lu, Ln?a� _s,pectacdl,ull re1preziln1ă una 

di_ntr� re:a11lzal!l1le scen'ÎICe de a·e:feo.·lntă ale 
p1cse1 lu.1 DafVlilla. 

Se im,pu,ne Jn primul nînd creatiia lui
GC'org: �otoi în rolul ti,tullar o creatie 
matura, 1n care S-'a &edime111tat experi:en

.
ţa 

unor mterpretă,r.i antevioare ale •er01ului 
îmbogăţită ,cu ireflecţia peTsonJa!lă. Intreag; 
compiexitafo a ipersonajuLuii, e pusă în va-
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]oare, ru nuanţări sUJbtille şi sub'Linie,ri 
viguroase, de la a.mbliguiltaroea â,niţia,1ă a 
domnitorului silJJi,t ,să sinuu�eze supunere 

i ,gind1ind o irutrrea,gă stiria,tegie a Q·esurec
ţiei, lia s11g;urna1ţa aftllr'lnării ,psuiterii u1 mo
mentul hnpliniriîi celor plănuilte şi p,iinEt 
la e,moţia recuileasă a fina[ullrui, domiinaită 
de seniJirnenituJl c1ragostei de iţ)airă şi de 
durerea pen,1:i-u ,pievderea cred'ilruciosuilui 
său slujitor şi sfutn'.ic, Riumân Gisue. Re
la,ţ�a cu a,ces,t :personaj, simbo1 al po
,porolui î.nS1Uşi, importamt şi elocvent în 
oirudia li,psei de itex>t, este !bine marcată 
atLt pnim j,ocuil )JUJi GeOQ·ge Motoi, me1·eu 
ochi în ochii cu 011111,iprez<enbu,l Grue, dt 
şi prin forţa de comuruicwre ,ou care tî
nărul actor Sorin Dinaulesou a şibiut să-şi 
inzesbreze persoolajuil. 

Aluitoritară, damâJ111a,toare, DQlatm1I:11a Cla1,a 
a găsit o iruter.pretă de va1loa,rc Ln Roci'ica 
'Muşeţeanu, ca,re a reuşit să-şi modeleze 
vocea şi prdV:Î.II'ille a.stiial îndt să S'l.lget·eze 
rafinam ell'tu'.l şi 1in,telilge:n ţa mla�re:fiită a'le 
aspirantei la purt:e1·e, oaipabi'lă de iinflexim'lti 
molatice, de blîndeţe prefăoµtă, faţă ele 
c� dOJi îndrălgostiţi, •clar şi d'e izlbUC'l'liri 
aprige în scenele cu Vla1iou, vălCl,iind o re
ml8!rcabulă artă a rnstirii versulu,i, mill1!ată 
uneori de tend•in1ta ele a di,aGog,a dJirect cu 
publiouJ. 

Un p11terni1c fi1J-on -li'nic, de orginlbe ro
mantjcă, «:lldu.ce în scenă CUJJIDl.1[ Mii1,ceia
An1ca, în in,te-rpretarea rel'iefată a lui 
George Cu:91:ură - un Miiir'oea complex, 
chiin,u,i<t între atraoţi,a ipulterii şi dra.gosiea 
pe,nttYU d'Omnhţă, orelalt în pers,pec:biva ,h':itlo
rică a viitor,uu-u1i domn Mirr.cea cel Mlall'e, 
cu un-ele accente u.şor tea,1:lnal'e - şi a 
An,amar,1ei. Pîslaru, ;in,truparre gin.g,a1şă a 
fom!i1n ităţili ce tilncle spre ,mat,ur'iz<are. 

Din gPupul boierhl·or, liimpede iind'ivi
duaLi�aţi, ·e •remarcă pa,to'su.l sobru a•l 
Spă,ta1ru1ui Drtai,,"'OmlÎ!r (IM'ir·cea Valentin), 
inţelepciunea cal]dă a Banu!l.ru•i Miiked 
(Petre -Simlione,,;ou), interVienţiiă,e nuanţate 
ale lui Oostea M•�art: (Romeo Mu.51eţeanu), 
Groz<a Mo'lcl'ove:anul (G'eo,rge Mari'll), so
Jemrnitatca sa-cercl'otlailă a luti Ndco'cliim (Bu
jor Macr!i.n). 

O figură 1·idi'cdlă a sch'i�,t Nicolae 
Ciocoiu, Îln iJmpăun1a,tul Baron Kail.i1any, în 
timp ce George Toropoc a -da.t contur 
scenic plauzu,bliil Jtu,i Pa•la Ita[ianul, con
form ou concepţia reg'iZJO:tiailli. 

Prezenţe 111:'illc ,în ansamblll:l spectaco
[ulllli. au const.iJtui,t .A:nit:o:n F1iJi,p, George 
Şof,ria1g, Gheo•rgh•e Mo1dovlaln, Floaiin S::hitr
:pac, Aclri1an Năstaise, 'Ni'colae Ţăranu, 
Mtiha'i Sltoicesou, ,in scenogt,afi,a creatoare 
de a tm10sllieră, s111gerind eipocia priln ,ele
mente de decOII' esenţ1all!iziate şi costume 
sobre, fă,ră incăa,căitu!ră ,plrt:oil'ească, a lu� 

George Motoi, Petre Simionescu şi, 
in plan secund, Sorin Dil).culescu 

Constantin Rl.LSSu. Co1Joa1111a sonoră a lui 
Lucian Ioo:escu a contribuit benefi'c •la 
întregwrca 'iima•ginii scenrce şi a ritrnul,ui 
tensjonat al ansaimbl,u11JU'i. 

Margareta BĂRBUŢĂ 

TEATRUL MAGHIAR DE STAT 
DIN CLUJ-NAPOCA 

CHIRITll ÎN lllSI 
� � 

de Uasile /llecsandri 

Ou,noscuitul vodevil ail Lui Vas.He Alcc
saru:I.I,i cl·evine, în fonmula regli,wa·rei Ko
vacs I'1dik6, o spumoasă comedlie în cheie 
parodkă, cu momente de vfa·truozi1tate in
te,rpreta,tivă. Chiriţa va :fli Viicleană şi 
vu lga,ră, mnidă d c pa1·,venire, tota[ �,i,ps,i.tă 
ele gust, •au'1x:n,itaJ·ă şi lacomă, înarince
nată în aitingerea S'OO,p,urlui propus, acela
al căpă,bui1":ii celor două fert:e cu oameni 
ele v,az.:-1 din Cal]Jlutatl.ă, nu ou mă,nunţi lbo
ierniaşi de ,p1'0,rill'cic. Inte'lt.ig,eruta ,actriţă 
Vitalyos Il'clik6 nu m�wază însă p1iea mult 
pe eJ,omente exte1-ioare, astfie1 incit rid,i
co�ul Ch'ir'i,ţei se naşrt:e 1cllin ex;presiv.itart:ea 
controlată a chiipuiluli ei, din filx,a•ţii, din 
nuanţe a!1'e i·osti-rii şi mai a1Jes d·intr-o a-
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Vitalyos llrliko - Chiriţa 

nume viclenie a obtu:m;tăţ:Ll. şi ,agresivi
tăţii, i•afilllat jucate. Chli'l'i� ;aces.tlei 1--epre� 
.zenJtatii e în acela.şi 1llim:p U111 pe.rwnaJ 
compiex, pe ·oare n silmţi •capabilă ele 
infinit mai .multe tră..<inăi 1decit se petrec 
în cenă . Are veşnk cev-=1 de ascun<;, mc
rc-u unelteşte .şi năs•coceşte •allbceva, ui-
1ne'iie cu o mereu i>nnoi1tă „i,n,genuitatC''' 
faţă ele ,tot ce o 5UJ",Pflilnde descoperi t;i, 
nepierzî'ncl niiici 1\111 moment ocazi•a să mai 
încerce ·o mamevră (să ,soaipe ele fete. :;i-şi 
aranjeze în perspectivă şi băiatUll, să-i 
descopere văiduvei Afan o '1egă1mră amo
roasă necunoscută, s{i pm:ă mai im,por
tanUt sacia;J. dccît este, i;ă se afirme în 
ooieta,tea bU111ă a Caipita1ei etc.). Ea re

prezintă acum o iintreagă Lume, în agi
tatie pen'nainentă. Actriţa ori nu a vfizut 
nici •un pcctaco1l cu b>inecunoscu4 eroină 
a lui Alecsancll"i, orii •a avut g,r.ijă -ă uite 
totul, pentru că in ,e'fOliuţia acestei Chi
i·ite nu se siimt reminiscenţe d111 alte 
spectacol•e şi nu există şabloa,nc, •oi o cvi
•dentă cloriln\,ă <le a Lmbogă•ţi mereu exis
t0n ţa ,perso,m,iru'IJui. Excelen tii este scena 
de la balul di,n casa văduvei Afi.n, cinel 
încearcă <;ă găsească parteneri d0 dans 
fete�or şi, ll"efuzwtă de toţi, cu mici ges
turi ele nervozi ,tate mascate de rn suris 
-cuceriitor, îşi ingh1ionte:ştc progenituriic.
obLigînelu- ,1,e sfi zimbească, sfi atragă ti
nc1,ii invitaţi. ,,pentn1 că aşn se mărită
-fetele la otia<;;", •ilar în final, cxa p ·rată ele
monotoni•a serii, rnănincii toate clulc-im·i!e
care se servesc, înglwsulită pe canapea de
<>cfa-asl,ele ce-i u,1-mează cxem,plul, ristiţa
-şi Cali,psiţR, gin.elite în cheie paroclici'.1 şi
jucate' ou o sobrietate aproape ssollemnă,
-sint ,personaje de panopti<cum. Duipă pă
Terca noas.trf1, s-ar fi purtut renunţia la

Data premierei: 17 aprilie 198i. 
Regia : KOVÂCS ILDIKO. Sceno

�rafia : FESZT LASZLO. Muzica : 
HERTOG IOSIF. Traducerea în 
limba maghiară: PALOCSAY 
ZSICMOND. 

Disfu:ibutia: VITALYOS ILDIKO 
(Cucoana 

. 
Chiriţa); BIRO IOZEF 

(Grigori Bîrzoi, Neamţul cu orga) ; 
V ALI ZITA (Aristiţa) ; VOJDA 
ZSUZSA (Ca!ipsiţa) ; KERESZTES 
SANDOR (Pungescu); JANCSO �I
KLOS (Bondici); LASZLO ZOLTAN 
(Guliţă); KATONA EVA (Văduva 
Afin) ; ADORJAN ZSUZSA (Lu
Iuta) · BOGDAN ISTVAN (Sărdarnl 
CtÎcuiet); CSAPO GY<lRGY (Un 
fecior); PANEK KATI (Ţiganca); 
ILIE FERENC (Slujitor la barieră) ; 
KATONA KÂROLY (Un surugiu); 
FĂRKAS ATTILA, CSAK Z 'OLT 
(Mimi). 

102 

me1·sul anchiloza,t, iniopia ava,n ată obli-
1;inclu-le OPicum la un pas nesig•ur. 

Dacă rcgizoa�·e'a a• renruntat l>a cuplete, 
<1 interoailiat iln sch,hrnb u,n moment ele 
pan,romimă, în sccve-nţa specbac.oiului ele 
teatru '1a • cai.re as1s� Chlitritţ!a. Momentul, 
rea'!Jiz,at pe pr,in,c:irpiull teat,1,ulu,i 1n teatPU 
şi •al spectacolu[,ui ele umbre, este bi,ne 
jucat, clar ,nu şt!irn oit c de ncce,-a.· în 
economia t·eprezentaţiei. Cei cloii „ooţcad", 
cum ii numeşte Allecsanclrli pe Ptmgesc<u 
şi Boneli>Ci, sîn,t i•nterpretaţi de Kerestes 
Sanclor si Jiancs6 Mik'l6s tot în notă ,pa
·l'Ocl'ică ceea ce suhl'ini1az[i ridkolrul situa
ti ilor \n c-a•rc sin t rmplic:1ţi. Şi totu.�i,
i-am fi dorit ma,i a,pro3,pc ci" ,pro,punc-r0a
lll'i Alecsanclrii, ca,paibiUi acliică să se stre
coa,r.::! în dasel,e cC\lor avuţi, dar nu ca să
le fiure bi,iuterii'le, ,cu,m se Lritîmplă 'Îil1 l'e
prezentaţi1a clrujea,nă, ci oa să �1a de neveste
fetele cu zestre. Luluţa A:dorjan
Zsusza - î i ,păstrea,ză cu -destu1ă greru
ta,te virsta uu1cl'i1aa,tă ,ele aiutor, intrea,ga ei
evol:utie scen,i,că suferind d'e o oaireca.re
SU'perficiali,t'ate. GU:J.iiţă - lJazlo Zo1tan -
es,te ma,i r�gid. V,ădruva Afi•n, frumoasă şi
tinăiră în ,pa.-opu,nerea ,acu•i1ei Ka:tona Eva,
este agresiv feminină ; dorni•că de o dra
goste :nouă .şi even1tual de un soţ, îşi pune
toaite fairmece1e în valoare fă,ră false pre
judecăţi. Slujitoml ele la ba,1freră, Ille
f1eJ·enc - deşi are o �ingură apariţie -
se :rcţiq1e prin pitorescul acestei!a. Ţ..i.ganca
si feciorul se foc mai puţin si,mţiţi în 
'peot,cdl.

Există în aeeast[1 montar foarte multe
semne şi sugestii lca,tnr1e a1c unor mo-
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dalităţi scenice ca�·c nu o diată se con
tria:âc, întrucît ţin de ou totul alte zone 
decit aceea în aa,re este pllalsa1: spectacd:u1. 
Uneori, un asemenea aJ11estec poate crea 
o tens,ionare specii.ală reiprez·entaţiei ; ceea
ce nu este insă cazrul, racum. Oodoan1a so
noră conţine ş,lag_ăre mo•derne, cărora nu 
le găsim rostul, 'i1aQ· •�X>luţta ,'.introducerii 
unui binecuno<;ou,t motiv melodic care 
!Jrii,mite gî,nd'\1:l �n arenla oilrouLui ,ni se pare
!Ja,utOllogii1că, 1pentr'll că •Otl'ÎIOUm ne aflăm
'.in „arena" în ca,re evoluează Oll'Î<rirta. Sce
;nografia este ceva mali. iru-pirm1tă în a 
doua parte a spectlacolru·lil!Ji, depăşindu-se 
1p1.aJt:;ituclinea ele ca,re suJ\eră e p1,esia ,plas-
1lioă ,a primuluti aot. C-oS:twmeile sint prea 
incărcate, plnă lia a naşte •uritu•l scenic. 

ln mod eviicl'enlt, protagion:ista ·este cea 
caire conduce jocul şi ea ne •c01J1v:inge ; 
drept cm·e, chiar şi cu igreş,e1ilie sale, cre
dem că spectacOil!ul clruj,e,a,n meu•i,tă să fie 
vă:m't, ,aşa cum încleo!bşte se înbim1plă cu 
mon,tăl'i'lc regizoarei Kova,cs Ildik6. 

Liana COJOCARU 

TEATRUL TINERETULUI 
DIN PIATRA NEAMŢ 

PL\TIML\" RClSIE 
.. 

de Mihail Sorbul 

Data premierei : 29 ianuarie 1987. 
Regia : NICOLAE SCARLAT. 

Scenografia : MARIA ROIBAN-
DULlIAN. 

Distributia: TUDOR ROMEO 
(Şbilţ) ; CORNELIU DAN BORCIA 
(Casti-iş) ; MIRCEA RUSU (Rudi) ; 
MAIA MORGENSTERN (Tofana) ; 
OANA ALBU (Crina). 

Mihail Sorbul şi-a ubintitu1at pies,1 
,,comedie tragică". 

In 1914, Eugen Lovinescu o aprecia ast
fel : .,D�parte de a fi ruptft din vi<aţa ro
mânească, Patima roşie e o J,uora,re arbi
trară, iC'şită poa,te clin reminiscenţe de 
libera.tură rusă, în care autorul ne vor
beşte d� lumea uni'Versitairă cu preciziu
nea unui olient al aziluri'lor ele noapte ce 
ne-ar dcscr,ie lumea duceselor clin fo
burgul Sa•int-Germain.'' 

După c1proopc tre,i decenii, cons,illc
dnd-·o ,.o ckamă pasională cu accente de 
umor", Geo•1·g CăLinescu conrchiclea : 
„Prin acest sclwm.itJism su;bstanţia1 şi 
prin rotunclitcl,tE"a tC'hnLcă, Patima roşie 
se va citi şi ireprcz-enba or•idnd ,cu mari 
satusfocţii c. teticP ." 

1n studlirul pubhcat (frag,mentair ?) în 
caiebuJ-1pro�·am al spectacoil,ului de faţă, 
Doina Modola o numeşte „1ain,1li.melodramă" 
şi afirmă că ea •sem11ează „aotllll de deces 
al me'locl:t•amei.". 

Di,ntre toate, care es,bc opiniia (cea mai)· 
îndreptf,ţită ? In ceea •ce mă priveşte, 
cred că este aceea, 1lapid::iră, a însuşi 
autoruil'llli. 

:i'vledi'llll social-1stori!c „arblitrair", precum 
i ,relaţiille psiJiolog,1ce „schematice", •per

cepute astJlel de cei doi mair,i cr:i:tici, con
stituie oadNJil în oare evolueare caipricios, 
dar fă·ră ,plic ele •1:i,be1•taite lălUIIltl--ică, apa
rent vo1un<tara Tof.a111a. IDescrisă oa o 
certă persona,btate h•iibriclă, ero!ina este o 
lliber,bi,nă prin conyi:nget'i şi 1pnin l!1psă de 
ediUJC'aţie burgheză. Intr-o ,atmosferă de 
boemă sbuclenţească �de evidentă promis
cuitate, spune 1Jovi11eoou), ea îşi asumă 
iniţiativa m·otică, precum o Nol'a care ar 
fi fă·cut şi pasul următor. Maii apropiată, 
tipologic, ele Medeea decit de Nora sau 
ele Lui,u, Tofana nu esrte un person·aj tra
gic, oi 'lln caz tragic ; pen,tru că etern
umanuil, schematic, se moairnează ,aiJoi în
tr-un caz şi nu într-un m,it. Datori,tă si
tua1,,1 ei necesare într-un tiiunqJ �storic 
dat, IJ<ack grourucl�ut legend,a•1", mitic, 'Prin
ciipa,lă premisă a acţiunii tragice, nu mai 
este ipo·ihiL I-nsă fata:liit:atea ex,istă, gros 
sub li ni,ată ele repl,ici<le bufo111uJ.ui-ra1ison
neur Şbilţ, in ereditatea To:fonei, nepoata 
hi,n,ghe•rului, a:J. că,reii desbin se numeşte, 
-lomb!rosi•an, patimă · sangVfo1•ară. Evadînd
inlr-o lume clifierită, ,pe oa[·e o vrea supe
rioară, pentru ia-şi •afla îm(p'l.<ill1iirea (su
fletească, •cl,ar şi sooi•ală), Tomna întîl
neşte în eE'le di.n urmă m03î·tea : aceasta 
e împhnirca eu în fa a!hta,te, cercul s-a 
închis şi totud este de „ro'trunditatea teh
nică" remairciată de Căll,i,ne c.u, clMătoare 
ele „ma1�i s,a,tisil'•a;cţii estetice" prin reîn
tîlnlrea cu un binecunoscut rnot'i,v eultu
t·al. S•au poa,te cu o confi,grur.aţie mitică 
fundamC'ntală a s-ubconştientul 'lt.i coloc
tiv '! 

Dna mă, comecLic trn,gi•că, (amti )melodra
mă? Simple denumiri : teatrul ele astăzi 
nu mai operează cu ca,tego1·ii, specii şi 
genuri pure, oi prin :i;nterfera•rea lor. 

Oit despre ciroumsta111ţ,elle în oaire apare 
acest pe-1·sonaj neoclas1c sui generis, ele 
compun o dramă s011didă a fa,ptulrni di
vers, �a un pas ele senzaţional'Ul bu'1evar
clier. Sub specia illl1ed'irată a c1,i1Jicii zi e 
„ele intîmpinare", Lovinescu a riscat şi 
a piC'rclut, iuind act numai de ,oiJrcum
�tanţc, şi a,menclLnclu-le în numele unui 
rre1'ism pecie. tru : Patima roşie ar fi „lip
sită de observaţie". Cl-i:iiar dacă 1a1· fi aşa, 
ca es,te in schimb nigu1ros construită. Iar 
în ccc<a ce ,�·iveşte ob er-.vaţia, aQ· mai fi 
cite- ceva de s,pus. EiSte ,piesa acea·sba 1ip
si,tă de t·eal ism ? Răsipunsul €-Ste paQ"ţia! . 
afirmatli•v : de un .irnumiit 'realilsm, în orice 
caz. LegăLura sa cu tpre-) conccpţi Ue con-
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Mircea Rusu, Corneliu Dan Borcia şi Maia Morgenstern

cr◊tiz,alL' în notiw1,ea ide it·0ali,sm a 0pocii 
sale este unia cie adversirtate, textul fiind, 
în amb<ianţa cuH:urală a momentului, de 
o b'iza,rE'rie şi .amom,hbalte gireu ele s,upor
tat : fa,pbull cliver tr bule să răJmînă in 
<:ol� paginii de ,ga,zetă, niu să urce ,pc 
scenă, astfel s�ar· ,putea traduce poziţi,a lui 
Lov�nescu - şi, ,clesli,gur, nill num,a,i ,a lrui. 
Or.i ele c'îte ,ori crea1JoJ.·ul reuşeşte să sur
p1,indă „a,erul epocii", epoca esite soanda
liz,ată şi ,a1C'llze.le la îndemână sÎln•t tocmai
cele cc e 1pot l'egă'Sli în cirtlart:e.Le 10\·inres
,ci en e de ma!i 'i.naml1:e. In Germ,ani'a, de 
pildă, binecunoscutul esteti,oilcl[l VOilkclt a 
avUJt o reacţie idein1!i,că, expriimată 1n ter
meni încă mali trainş,arnţi, fa,ţă d'e p1e ·ele 
lui Wcdekitnd. 1n :flalpt, J11ecloritoorre ele a 
conştienlt'iz.a o ,anillmliltă baij•e d spit'it ş,i 
de a �,eoundaşte că o face, sooiieta11.'ea reac
tioneaz.;"1 brut�! ah.moi citnid aceasta îi 
este pre2:entată sub :f:omma ,, �-ucitru,r,ii sem
nif.i,oa<tive", m,ari aiJ.es daică se bucură dP 
cea mali ,pt]b'l.ică �-cceptaire şi de cel ma!i 
diirect mod de infJuen,ţare, precum ,c,re,aţia 
diramabică. Ae!'ul 0pooii cliiniai.n:bea pPimu
ltJii Tăzboi mdnclia!l. era i\l,nul, eufemist,i,c 
V'Ot'b<ind, de o mor,abi,taie .r,elaxartă (nu 
vrea,u să a,fi,r,m că v,remile ,urmăitdare ar 
fi fost mali i1110<:en1ie : lcia,r pe atunci 1ucrul 
mai constittri.a o nOi\ltatc 'blamabillă) şi 
is1Jeriza,t tele ,presimţi,rc>a catastrofei. După 
Oscar \Vi1de 1irobui,a să urmP:re C'Xpre-

. slion'ismu,L. 
Nu de ,realhism este J,i1psită pi,esa lui 

Sorbul, ci de ,ceea C'e •a1'tădaitft s-a ·numit 
.. bien,._-;ca,noe" în artă, de conformismul u
b:iectului ia'l€S - t5i astfel, am a�ru,t Ui'-. priza de a vedea un spiirlt ca acela al 
lui Lovin•e ou nieg'hl,d v1aloarea esteti'oă a 
une,i opere numla1i din -c:xmsiilderente de 
ordiin moralJ.. 

Perspecuivia isto.rurcă îşi .s;punc 10urvîntul 
asităzi am fi înclinaţi să întrezărim s•ub 
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co1111portan•a personajelol' lui Sorbul o 
psihologie „pe mairgiinea pră,pasbiei", ştiind 
că prăpasti,a ,a •existait şi s-a num.ilt răz
boiul mond'ial, ca să ne pefei,il.11 nuunai la 
pri,mul. AC'easta este o LnţeJ..epo1une post. 
festm1m, a celuii ,care cum:ia1Şte sfi.rşitu! 
,poveşLii. şi a�- f.i ·aibsurcl să se II'eproşeze 
cuiva oă n-a presimţit-o; ceea •ce nu iîm
piedi'c�1 observan·ea limlik!loc g[ndli1·ii epo
cii. Realismll'l Patimii roşii ţine die ceea 
ce epoca sta n,u putea num� dec.ît „senza
ţional, f'XC ntl'ic, maii1gi111aJ". A 1trainstfb:rma
senzaţionl'lilul şi ma,rg,1n·a1ll\.tl în semnifica
tiv•, acesta a fo t ,pariu,! au1lorului -
cîşblga,t, după părerea poster,i,tă,ţii, 'Care î,l 
pune 1n scenă. 

Spectaco.J.u1 U,ui NiicoLae Soad,at nete
zeşte aspei-�tă,ţillc ,textu/lui. Or, mai de
gr>r1ibă, 'ii rotunje')l�c muohii•te. Răimtne ele 
vă·zut 1ce se d��igă sau se ,pierd<' prin 
acea:.-;ta. Un luoru e cert: onice air fi fost, 
dramă paS1ilO'n0,l•ft ncoc}a1!=lidi, dr,amă cxpl'e
. •ionislă, meloclramft, acţiunea ,pre!'lu,pu,nea 
ner•v, pasi1une, achlcii rtoomai tanalirba,tea 
absentă (C'IU o unică excepţie) di'l1 l'<pecta
col. In aipare,nţă, vi2JiJUJne<a regizora,lă esk 
urna rcspe'ctUJO'asă faţă de text : ni,ci un 
anacronism Vlio:Lent gen „contem,poranul 
nositr.u", nli,oi o umbră de d�rstain-ţ,âu.-le ,paro
dică, nici o îng•roşare grote!=lcă n,u Jlle lc\!l"a•tă 
că regizoru'! a Virult cu bort: d'iq11E1dli111sul să 
facă 1a1bce\·a, ,.maii rn,u[.t'' ,cledt texlll.lJl. Dar 
a fă10ut m 1ai puţi,n, printr-o eroare de dis
tr1ubuţi1e (Oarst1·iş) şi prin temrp-,3ratura 
că1cluţă �a ca,re menţine rolul l'lli RudL 

• Ceva asemănălor a făcut şi răz
boiul, transformînd accidentul în re
gulă, moartea, în evenimentul cel 111ai 
,probabil dintre toate evenimentele, 
iar asta, la o scară ne'nwiîntîlnită pînă
atunci. 
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Piesiei bine scrise îi corespunde în cazul 
de fo�ă un spectacol fluent - şi oam atît. 

Sbudent, poate întîr:zJiat, dar tot student 
pînă la 1.llrmă, în piesă, Cootriş a'l acestui 
spect.::tcol este un bărbat tJ·e oifnd1zeci de 
ani. Rostul unei asemenea depliasări ele 
accente e greu de inţe1'es. 1n V'il'Jilwnea au
toruilu:i, el îi oferea Tofianei nu rnUJna� 
si,g,ura.nţa rn1ateria.li'.i, d şi o dragoste în 
depliină1Jatea puterilor, iar :fiapitul că ea 
H ,prefera ,pe Rudi, fostul 1'ui coleg de 
aceeaşi vî1rstă sau ,cel mulJt cu tlf"eii-pa-tru 
ani maJ tinăr, făcea compor,barrea ffrneii 
inexpti,cab,ilă în pdncipiu şi dă:clea rela
ţiei o notă oportună de am'biguJLta,te. Insă 
ddJil moment ce Oa,str!iş a,re -vîrSlta pe oare 
o putem constata ÎII1 ISipectacol, nu ne mai
su:nprincle că Torfana îl în�oouieşte ou 1.111
Rll.tdi mul[t mai apr.opi1a1t de vîrsta ei, fie
aicesta cit de h,afumana ; con;iipolrita,rea nu
maff. miră pe nimerni, determinismuil bio
Iogic se •impune ca motJivaţie exclusivă 1i 
01"'1: sie IJ)Oate de 1ba:n1ai1.'ă. 

fo ceea ce-l pniive.şite, pe aceste ipre
mi,se, Corneliu Dan Bmoia realizează un 
Castriş candid, mi.c burghez curns-ecacle, 
dominat <le dezlă1I1ţuirile ToJianei, ILnca
pabil de a bănll.l{i, trădarea. ei işi a Vechiu
luli său prieten. Momentele ide 1Jim0irare 
îi reuşesc cel mai bine; vocea sa. în uşor 
fuJhsct, rnail·chează atunci cu mijloacele co
mlicului bi'ne strunit ieş'i'r'ilJle agiresive 1a,le 
pairfone,rei. Prin ,compo.zi,ţia sa, i,rnterpre
tul fa:ee personajul ,pla,uz\ibi1, ohi'air dacă, 
a..5a cum spuneam, este 'l1ll altul dedit 
acela plăsmuit de dramaiturg. 

Jn ,generraJ, ,se poaite cons'i:der,a că n.ic.i 
u111Ul dintre ,cele di11'0i TOluri al1e piesei nu 
aire biogira:fiie în 1sensul stanlisl'avskian a.J 

u'gierăi·ii !a ces beli:a (o �rră cu tiilOuri ar fi

o iabe_raţie) ; e!Le nu 1au dedit voinţ,ă, şi
aJ11ume una pes,te 'liiffi.1:ele -nolrlnall,ut,ui. sau
por1nlirri ,a•şijderea, dacă e •să ne referim
'la •Tofuna şi La Rud:i. 1polii oonfliictului.
Vliiaţla 'Joc se confuinldă cu vJ,a1bii•litaltea mi
tică ia tjpo'log,iilor respeotive - de unde
şi v.aJenţele de universailifate a'1e textu
lu:i. ,Sin,gl.lJ'a ·modalitate de ia •IllU face clin

ele nişte fantoşe este aceela ele "a vedea 
ideii". 

Ceea ce îi reuşeşte Maiei Morgensteirn, 
interpreta Tofanei. Urmărund cu liineari
tate ele ha1uc1nată atingerea wdeai1u1uii său 
(erotic ? existenţial?), To:fana este illlsu.şi 
confli,dtul. Maia Morigensteir:n ii1J. nuianţează 
cu o IJ)Elrmanentă niellinişlte şi cu ;iz.buc
nniri <lo1mfunatoaire, 1!a o temipeiria1Jură ce 
exclude sentimentiaJismlll'l şi VlUll,garitatea 
inor!Lm:inate de Lovinescu. 

!RJudi, m.icl\1.l don J,uam. ou parng'lici artîr
nate de gîtu!l ·chitweii (un pic dle drrep- · 
taite •avea şi LoVli.nescu în ,privinţa textu
lU\i.: nu ·prea ie ele creZ'l.llt că UII1 a'S'elmenea 
ahitairist ar fi •aj;uns să deţiină „carnetul 
mo!Tld'en" la i.ndli.'faroot ce jum1all), u-ămîne
in i,nterpretairea albă, l1ipsită de relief, a 
]1wi Mircea Rusu 1a rdliul de oucenitor iCllin 
silmtp�ă dep1niJndere, s:a,u dlil!l ipal'lii'lliil' e de· 
colecţionar ti,p Nae GTirrnea. Dlin ,punctul 
lui de vecl€Te, ;răzbrrunarea ,coniseoutivă 
giestulLrui său de ia o păirăsii pe Tofana 
pe[litru Crina constitu•ie un simplu -acci
dent. 

Şbilţ este, prin t!iaid!i,ţie, pei·sonajuJ. cel 
mai „coloralt" ,al ipiesei./Romeo TUt!OT n

comp,une de o manieră ene�ică, dac mo
nocordă. Ratatuil 1':l'l<COO.lJic, o'biraznlic şi 1Ja
,pell.l·r devine 1n int�pre,tarea sa mcUi cu
rî:nd clogerue1·a.tul fu:nios care .pune arma 
in mînia verişoareli salie Tofan,a, convins 
şi patr.eci. mînclru de vooa,ţia sm,geroasă a 
famill.ieli. EI -n,u apare ali,,ci ca un bufon 
pLnă J.a ll.lTmă amue-a1I1t, oi de-ia dreptul 
ca illl n'elbun iperioo'l.o,s. 

R?illl11 de\mică mwerg;ură 'al Crinei e te
susţmuit de Oaina A1J.lbu. Pialr't'eneră onestă 
a Tofanei, Crua1t:1 aoestiu-i spectaco:l eslte 
o aparli�ie mai curri!nd n>ecesatră d>edit Tea
iiza.tă.

Sce1J10,g:rafli,a M,rur1,e;i, Roli,bain~Dulha n este 
neutră şi sim1p[u-ii.n1diiloaiti•vă, exprim.in
du-se, de exemplu, ,prwnitr-o oanapea Re
camier cu ,co·Lţn.1-1·.i. de laidă, i<nfunit :urt:Hiza
bilă in montăni de texte moderne şi con
temporane. 

Dan PREDESCU 

p 
Actriţa Leopoldina Bă

lănuţă a prezentat un ad
mirabil recital liric in ca
drul „Zilelor culturii căli
nesciene", la Casa de cul
tură din Bacău. 

decenii ele kr •moartea lui
George Bacovia. 

tin Silvestru şi Alexa Vi
sarion. 

* 

Actorul Sorin Postelnicu 
a susţinut un recital din 
poezia bacoviană cu prile
jul ma.nifestării găzduite 
de Muzeul liter:aturii ro
mâne, la împlinirea a trei 

* 

Tot la Muzeul literaturii 
române, comemorarea a 75 
ele ani de la moartea ma
re lui dramaturg I. L. Ca
rcigiale a fost marcată prin 
simpozionul „Naţional şi 
un:lversal în opera lui I. L. 
Caragiale", la care şi-au 
adus contribu.tia Ileana 
'Berlogea, Ştefan Cazimir, 
Alexandru George, Valen-

* 

Al. Săndulescu si Radu 
Săndulescu înqrijesc volu
mul „Paul Zarifopol în 
corespondentă" apănit ,în 
seria „Docu1nente literare" 
a Editurii Minerva. Car
tPa . prezintă noi mărturii
despre c1inoscuta prietenie 
a criticului cu I. L. Cara
gi,a.le. 
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TEATRUL DRAMATIC 

DIN BAIA MARE 

GO/lN/l 

DUPl\ FLUTURI 

�e Bogdan /lmaru 

Data premierei : 11 ianuarie 1987.
Regia: MARIUS OLTEANU. Sce

nografia : FLORIN HARASIM. 
Distribuţia : DANA ILIE · (Ro

dîca); r ŞTEFAN MAREŞ (Dorin);
CERASELA STAN (Beatrice); DAN 
AŞTILEAN (Brustan); ADRIAN 
RAŢOI (Farada); GHEORGHE
LAZAROVICI (Ciprian) ; LUCIAN
PRO}>AN (Băiatul de prăvălie); 
CRl:sTINA MATIEŞ (Florăreasa). 

Opţiunea repertorială a Teatrului Dra
matic din Baia Mare are semnificatia 
unei restlibu,itri ; specba!Cdlul iincea1rcă ·să 
repună în circuitul repertorial o come
die tragică prea puţin cunoscută a unui 
scriitor cu o existenţă meteorică in lite
rele române�ti, Bogdan Amaru. Goana

după fluturi, crisă probabil în 1934, dă 
r, surprinzătoare imagine a disponibili
tăţilor creatoarP ale unui dramaturg prea 
devreme dispărut pentru a-şi fi putut 
confirma talentul, pe care această piesă 
ne permite să-l întrevedem. Dincolo de 
unele inabilităţi tehnice. de unele excres
cenţe şi g1·atuităţi de replică, Goana după
fluturi se înfăţişează ca o autentică.
. scriere dramatică. Autorul a stiut să 
rupă din viaţă o întîmplare banaiă şi să 
o transforme, prin arta diaL')gului şi prin
r.ervul acţiunii, într-o piesă ale cărei 
semnlid'ioa-ţii sin,t su'sceptilb'iLe de a fi am
plificate în spectacol. Prin fondul uman 
pe care-l explorează, prin lumea pe care 
o înfăţişează, lucrarea este întrucîtva
apro,pi1aită scri•e11iU-or ,di•am1aiti1ce aite :l'lli 
Mircea Ştefănescu, remarcîndu-se însă, 
în egală măsură, prin originalitatea struc
turii, a modalităţilor de expresie si chiar 
a semnificaţiilc-r. Goana după ·fluturi 
adică goana după iluzii, este poveste; 
uml!Î t,inăir intellecibuau de provenienţă 
modestă, a cărui viaţă e făcută din în
crînce_nă�·i şi cmnpromisuri, din spirit de
fi_-ond:i ş1 atitudini conformiste, din curaj 
ş1 laşitate, tînăr ce, printr-o căsătorie din 
i�leres._ încearcă să forţeze uşile high
life-ulm bucureştean din perioada inter
l::elică. Unul dintre meritele autorului 
constă în refuzul de a-şi idealiza eroul ; 
c1.cesta este plasat în spaţ.iul moral al 
unei umanităţi comune, evitînqu-se ast
fel schemabsmul maniheist. 

Gheorghe Lazarovici, .Ştefan Mareş şi Dan Aştilean
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Sc1rci n.a deloc: uşoară a punen1 rn scenă 
si-a asumat-o tînărul actor Marius Ol
teanu, aflat. se pare, la primele sale ten
tative regizorale. Deşi probează inclinaţii 
pentru aceast.:i artă, mijL0acele scenice 
ln care apelează pentru a construi 
această „parafrază 'pe o temă dată" sînt 
eteroclite: bufonerie. gaguri specifice co
mediei mute, zbucium dramatic şi alune
cări în derizoriu, efecte în cascadă şi 
lentoare. Ca mulţi începători, Marius
Ol'teanlll a făout şi o mică demonstraţie, 
un fel de antologie a cunoştinţelor sale 
de regie, risipind un arsenal de semne 
vizuale şi auditive, nu întotdeauna con
vergente unei structuri unitare. Specta
colul suferă de o anume discursivitate 
şi, .implicit, de ,0 insuficientă claritate în 
-expunerea fl�tă a ideiUor, ma!i' ou 
seamă în primul act. 

Comedia lui Bogdan Amaru pretinde 
c1ctori supli şi flexibili, capabili de per
formanţe psiho-fizice, apropiaţi de ceea 
ce ne place să numim „actorul total". 
Din acest punct de vedere, la cote apre
ciabile se situează evolutia Ceraselei Stan 
şi aceea a lui Radu Mareş, care joacă 
dezinvolt, cu participări inteligent stru
nite, evidenţiind adecvat, cu note fals
ingenue, respectivele portrete scenice. 
Într-un duo malefic şi belicos, caricatu
rizat în aqua forte, i-am urmărit pe Dan 
Aştilean şi Adrian Răţ0i ; ni s-a părut 
notabil echilibrul demonstrat de Dana 
Ilie în prezentarea Rodicăi. Celelalte apa
riţii - Gheorghe Lazarovici., Lucian Pro
dan, Cristina Mătieş -. rămîn la nivelul 
,,figuraţiei speciale". 

Scenografia semnată de Florin Harn
sim subliniază conotativ ideile-forţă ale 
textului. 

Mircea Em. l\'IORARIU 

TEATRUL NATIONAL 
DIN CLUJ-NA'POCA 

TRL\UESTI 

de llurel Baranga 

Cu un dialog plin de vervă şi wnor, 
condus potrivit preceptelor clasice ale 
vodevilului în mai mică măsură. convin
gătoare J.ia 'nivel<u:l. arh:itecturi'i ansam:blu
lui, '.I'ravesti nu se nwnără printre tex
telle cele ma.li reprezentative pentru 
dramaturgia lui Aurel Baranga. Piesa 
este o „v\iiarţă ia unei femei". Alexandr-a 
Dan, a•�triţă reputată, directoare a 
Teatrului Liber, care joacă piesă după 

/ 

Data premierei : 15 aprilie 1987.
Regia : MARIN D. AURELIAN.

Scenografia: DORINA ELENA 
ŞORTAN. 

Distribuţia : GELU BOGDAN
[VAŞCU (Titi PrecuP) ; MELANIA
URSU (Alexandra Dan); MA
RIANA POPOVICI (Secretara) ; 
PAUL BASARAB (Dumitraşcu); 
JON MARIAN (Boiangiu) ; GHEOR
GHE RADU (Vasilică Savu); 
�HEORGHE M. NUŢESCD (Vasi
liu); VIORICA MISCHILEA (Na
taliţa Graur) ; VERA MARGI
NEANU (Elvira) ; RADU AMZU
LESCU (Mateescu); BUCUR STAN 
(Fanache); OCTAVIAN LALUŢ, 
MARIN D. AURELIAN (Mihai 
Dan) ; MARIA MUNTEANU (Ma
nuela Gherdan) ; LIGIA MOGA
(Doamna Boiangiu) ; VICTOR
NIGOLAE (Nichi Dan) ; EUGEN
NAGY (Deleanu); ION TUDORICA 
(Nicolae Arghir) ; LUCIA WANDA
RUSU (Gina Boian); OCTAVIAN 
COSMUŢ A (Vasile Mihoc).

piesă, de fiecare dată în rolul protago
nistei, rezolvă probleme administrative· 
şi omeneşti, este permanent asaltată de 
telefoane, primeşte în audienţă, se află· 
mereu în atentia presei. Alexandra Dar1-
este un „monstru de teatru", care tră-
ieşte cu pasiune ritmul istovitor al res
ponsabi-hităţilar diQ·eot:odiale, com,plădn
du-se cu voluptate în „deliciile" pu
terii. Numai că, prinsă în acest virtej 
al vielii si muncii cotidiene, uită să-i
mai vadă . pe cei ce ar trebui să-i f:e
foai-tC' ap!·opiaţi, uită să se mai vadă / 
pc ea însăşi şi să se limpezească faţă, 
de sine şi faţă de ceilalţi, nu sesizează 
dt este de �ingură. Această dramă -
vrea să ne demonstreze autorul - cste-
conseci nta reoetatelor travesti nri ale ac 
tritei. De altfel. tema piesei este ex
plicit formulată de Dumitraşcu, secre
tarul literar din sus-numitul Teatru Li
ber : ,. Ircl0ea aceasrta, a tra vesti,ur.iJor, a 
oamenilor care devin robii propriilor lor· 
obsesii, 0are nu ma!Î. ştiu nici e1i ciJ1d 
joacă teatru Şi cînd îşi trăiesc' viaţa, jo
cuJ ăs,ta pe miuchie de oo,ţit, iin,'tt·.e is:i'nice
rit.ate şi masca ei mi se pare o idee-
preţioasă". Neîndoios, tema travestiului 
-exiS'tă în piesă şi e subdlrnia,tă în mo
mentele de teatru în teatru, însă par-
tea cea mai consistentă a textului aco-
peră şi o· altă zonă de ·semnificaţii. 

Dacă Aurel Baranga a izbutit mai pu
ţin în demonstraţia dramatică a ideii 
din titlu, care rămîne doar afirmată şi' 
eşuează în melodramă, el a -fost mai in-
spirat în conturarea unei imagini veri
dice a lwnii histrionice ; deşi rezulta-
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Melania Ursu şi Gheorghe M. Nuţescu

tul este o variaţiune pe o schemă veri
ficată si în alte scrieri, aceasta nu in
&eamnă' că autorul ar fi alunecat în 
autopastişă. Modelul „caruselului opi
rniilJ.oc" flJar1laire şi admire,ţie atîta 
timp cit Alexandra este stăpînă pe si
tuaţie, denigrare acidă atunci cînd pal'e 
să se insinueze cel mai inic semn al 
declinului poziţiei ei, revenire la vechea 
atitudine cînd semnul se dovedeste ne
concludent - este Şi de această dată 
productiv. Lungile monologuri ale eroi
nei rămîn tirade vag racordate la rea
litatea sa tipologică ; în schimb. -pe de
plin realizat şi încă viabil este pamfletul 
din „aria şobolanilor", interpretată în· 
tonuri forte de actorul Precup, de regi
zorul Fanache şi de Maestrul Vasiliu, 
adică tocmai de aceia care cu puţin 
timp în urmă o adulau pe Alexandra. 

Spectacolul Teatrului Naţional din 
Cluj-Napoca propune o lectură scenică 
ilustrativă. Din nou în ipostază de re
gizor, actorul Marin D. Aurelian nu <;-a 
arătat prţa ambiţios ; soluţia regizorală 
(în măsura în care se poate vorbi des
pre ,aşa oev<a) -nu oferă tirrna1g;im nova
toare, ci menţine textul. la nivelul schim
bului de replici, preferînd să nu recurgă 
la dezvoltări teatrale, pe care schimbă
rile de planuri le-ar fi favorizat. Asa se 
face că spectacolul are zone opace, în 
care impactul cu spectatorul nu se pro
duce, şi -1\.lln IOU'I.\S mai degrabă J,eneş, pă!s
trîndu-se în ansamblu la o altitudine 
medie. !n con.-ecinţă, nu putem vorbi 
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despre veritabile creaţii actori.ceşti ; în 
cadrele date, evoluţiile interpreţilor sînt 
corecte nu însă la înălţimea talentului 
lor. ' 

Piesă „de actriţă", Travesti oferă Me
laniei Ursu posibilitatea recitalului. In
terpreta trece cu naturaleţe de la o sec
venţă la alta, punctează cîteva mo
mente de rafinament interpretativ în 
scenele de teatru în teatru, dar a fost 
destul de greu să-i recunoaştem de astă 
dată profunzimea dramatică şi capacita
tea compoziţională, de atîtea ori dove
dâte. Ge!l.u Bogldian iI,vaş-cu a desenat .î:n 
linii energice şi culori tari portretul 
semidoctului şi făţarnicului actor Titi 
�1ietup. Mm,i1aina Popovii.lci aire eleg,anţă 
111 rolul secretarei, iar Paul Basarab gă
s�şte cîteva bune accente pentru portre
tizarea secretarului . literar Dmnitrascu 
Gheorghe Radu izbuteşte un savuros · tip 
de sufleor din vremuri trecute. Gheorghe 
M._ Nuţescu realizează un păstos ero
chiu al dramaturgului Vasiliu desi cele 
citeva momente de prea apăsată' rela
ţie cu sala sînt un lest. Octavian Lălut 
ii acordă lui Mihai Dan pondere în 
specta�ol, iar Maria Munteanu vădeşte o 
anume suculenţă comică in actriţa iti
nerantă" Manuela Gh�rda�• Celelalte 
contribuţii actoriceşti sînt mai puţin re
levai:te. Credem însă că neadîncirea per
sonaJelor nu poate fi pusă exclusiv în 
s�ama actorilor, care par să fi resimţit 
lipsa baghetei dirijorale. 

Mircea Em. MORARIU 
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TEATRUL NAŢIONAL 
DIN CRAIOVA 

PUTERE/l 
St L\DEUJ1RUt 
., 

•;Je Titus Popouici 

Data premierei : 15 mai 1987. 
Regia: MIRCEA CORNIŞTEA• 

NU. Decoruri: VIOREL PENI
SOARA-STEGAiRU. 
. Distributia : ILIE GHEORGHE 
(Pavel Stoian) ; VALENTIN Ml
HALI (Mihai Duma) ; VALERIU 
DOGARU (Petre Petrescu) ; RE
MUS MARGINEANU (Vasile Ola
riu) ; VALER DELLAKEZA (Tibe
riu Manu) ; SMARAGDA OLTEA
NU (Marta); NAE GH. MAZILU 
(Moş Nichifor) ; ION COUAN (Ion 
Ion); ŞTEFAN MIREA (Andrei); 
VLADIMIR JURAVLE (Traian 
Măflieş) ; EMIL BOROGHINA (Şo
ferul) ; MIHAI CONSTANTINES
CU (Doctorul Martin); LUCIAN 
ALBANEZU (Subofiţeml). 

Pe.ntir-u o piesă de ,toa,tn.i poNtJic, i,n
splrafă - 11'a diata ,.;cniierii ei - dintr-<> 
actuialitate mică 1lierlbi111te, ale cărei, noi 
-0rizo11rturi :înţeilegea să Je slujească fără
rezerve, 'trecerea unleli ţperioade de cinci
spreziece ·amli î111ce\J'.)e să deia ,pi!ii\J:eju,1 pro
bei de foc sau de putere ia adevă!!1U!l'lli
artistic irnoonpora't. Penrt.t,u ,că, 1n tim,p,
con,tează mai mult adevăriu� :Presei decit
ca,n1fota1tea d1e radevăir genuliln 1a t·ealităţii 
de la oa1·e s-a ,porn.i't. Rieatl!ita,tea e cea 
care se schimbă neconrtJenit el'QdÎ!ncl stra
iul de a,otuailii:talte di1r�ctă a operei ffn be
nefici,u l radevărurillor sarle en,msbicc, ele 
fond. 

Nu trebuie să ne mi-re, deci, că Pute
rea şi Adevărrul ele 'I'iitus Popov.Lei - a 
căreri d n.să materie dir'atmarlii1că a \m:noscuit 
remarcabile vershun,i, wn ifli'llm şi IJ.a tele
viziune, ca .şi :pe soenă, incepîrnd -cu pre
miera absolută el !ra TeatruJ Ma,ghi1ar <le 
Stat din rnuj-Na,pocra, uoma,tă 'l:a scurtă 
vreme de reprezentaţia ou Q"ii.S1Unet mai 
larg ia Teatnxiui „Bula.ndra" * - va suna 
acum altfe[ de,c,it 111 urnnă ou 18iprdarpe 
cinc�sprezece •an.i. Şi aceasta daitor>i,tă nu • 
atLt revizttirrlii teXJ1lll'LUi de cărorre autorul 
lui, cît servilciu1u;i ou mullit m!ai dmportant 
pe care :j-1 :f.a·ce 1p.ilesetl, in ra:cest caz, tre-

\ 

• Vezi „Teatrul" rn.r. ·3t1973 .şi nr. '6/'1973

cerea tiimpului. Ce importanţă mai are 
şi va mali avea, peste ra,rui, cine „aru fost" 
prototilpurrifle ,personaje'lor ? Importante 
sînt doar priino1pii1'e ,pc care le repre
zintă şi poa,tc şi constantele lor caracte
rologi-ce - .ca personaje l'itera,re cc în
trupează •llln tip die comportament poiibic, 
clefi,n,ibil p1,in po'.l'!irt;ia şi dli&tra!l1ţ)a sa faţă 
de adevăr. Ce rost aff• ra�rera să rn.e mai 
preocupe deplistarreia �muli proto,ti,p ,posibil 
ail 1-ui Mranu sau 1all l'll1i OktQ'lll, cînd opor
tunismul unuila .şi fana,ti-smu[ j•ntoh�1,ant 
al ceJ:uj1alt sî•n,t SIUI'prin.se oo o ·atit de 
maire fur,Wt de genera1limu-e, •irnmt se poate 
crede c-It ,;probotirpruri-le" au fost rp!'olife
i·a•n'l;e î.n opocă, dim moment ce •perwn,a
j{'}IC reu�e. c s-o sirntetizeze şi ,chJar .s-o 
trans,g,reseze? Dirnpol:nuvă, demn de ob
servat a1'. :fli :fiaptul că pină şi j,ustW.că
rile ·personiajelor, ce ni se lf)ăreau şi chiar 
e{·a.u, efec,1ii.rv, rnulLt m,ai.i !liegiatte ide ci-r
cum tran,ţierea 1'or temipor'aUă, everuiimen
ţială, i·euşesc a,oum a,proaipe să i se sus
tr131gă, rpen•tru a căpăta emnifiucaţiile mai 
larg,i ale a:,esorturi1or corruportamenta,le, 
dispuse să-ş.i afle j,ustirfliloc1rea în „argu
mentel,e" pe care, pînă 1a u11 punct, le 
poate f,uit'niiza o'liice epocă. I:şi pierde om-:e 
astf-e:1 piesa va'loaTe.a ei ,;dooumenmră", 
inii.ţială ? A,m zice că, ic11iJmpoltrJivă, ,'ii-O 
con.soli'clează. Dair la SCla,ră umia-nă, nu 1a 
scara evien�Jnentului oare 'i-,a dat na,1.tere. 

F, rpO!a,te ,1u,cr,uil pl.' ca,re 1-a im ţ·e-les ce 1 
mai hine nOUla iliectură ;regii,zorală întrc
prli!nsă de Mirraea Corn�şteralnu - Nl luci
drita.te, ou ,pers,pi,oac.itate, cu simţ Bl isto-
1·iJei şi chirar ou un •oi de ne,părti.niire <'C 
,•ine cumva diJ1 parbea ipositeri1tă�ii 
într-o srbrînsă c•o1ab.o;rare ou valo:r-0suJ co
•leoti v al Niaţiona I U:1-tJli ci-a•iove:an, di,stri
huit aproape fără ousur. •pentru •a acoperi 
toabe robuQ•'i1e ,piesei. R.!Jreipt ,că şi -acestea 
au fost în unele cazuri red,imensi-0nate, 
prin pa.rbiltuniUe ce li S-!i!IU oJieril1:, diar crea 
ce .poate s-a pierdut ca nuainţe în bio-
grafiia u-nll.l:Î personaj sa,u a a1tuia s-a 
convertit înbr-o foairte s1Jt'llillsă coerenţă a 
a1noomibliU11uli, imipcmtaintă pent1,u cee:-i ce 
c--ra ,a,cu;m rele demon.striat. S-a cJ:şti,g-al1: în.să 
şi •altceva. Un sentiment tal initre_guil,u.i 
care ne con.ţine pe toţi, nu 11uma1i cu 
toatte victoriile, ci şi cu toa,te greşeliae 
,'ii ·cMa.r cu înirîngeri'le noa tre, um sen
timent de aipa1-teinrenţă ia un des,\lin deo
po'trivă ,geograific, sodi-aJ. şi isrboI'lic care. 

tocma,i :pei!11"b!:m că se 11e-e!:eot-ă In fiecaa·e 
dinke noi, au· trebu1i •să u1e :!iacă ,poate 
mali tnţelLegăito1,i, mali jpuţitll ,grăbiţi [.n a
acuza ma,.ilnte Ide a jude·oa, cu atit mai 
mult cu oî!t niai v.1o1limetl.e nu rpar să ma,i 
fie scuti,te Ide ,judeca-ta i1storiiei. Graţie 
dllSiJ)'iiratei scenogrtrfiii, dia'torate lui Vli'Orel 
P.enişoară-Stegal!'u, şi „tăă:eturii" si,gu1re a
lum:inilo,r orearbe d'e Vadim Le•vi11schi,
plianurrile acţiunii s,e var doou,pa cu ,preg
nruiţă ,şi rexpresi,Vlitate plootică, in so'Lu
ţuo:nări in-gen'ioa1se, oa1·,e, ldirnoolo de flu-
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t'Uii)tţ ��·iinl!(,_'ill'.llf.�t.ci,g,11",nffirc(t"' p,,:· �-<llm? •i:-©- a,<-

1!.lt!�.); <::11)(,"'l(t;;wq.lJtnllm.. l;ll!Mimi;,ii ~,.:: · ._ Jiţ;fuJi sa 
,t� ii-.li:,,'ii ' . ':'l:11.!.. 'lliii .. �. !i:O!p.Jlmiiille- &li 
•ltiimîJill� b:.11<.'ld'tllll ok'· �� -ii„i!1:lliue- oill 11"("-

<.:s" l\)'lli.blriili.. .- :mx,i;tt;.a ;_4strl;�i._ � ,�<1:ill@.lc-
K.,1 i,:ii �lh• M!,lJi:Jfiie"',JJ�. ie'S:ii'::tli?1lt!ţa - " fam:t-

�t..'..�Ulnll '(:'l:t!i"i :.1 'llllr.t ,';! '.7,•d't:i cţii t(l)m� 
<,IK li<t!:tlJTJl '-< ·U!IJ1:,-t.,111t tt =m;.iu:n;,uto ti!J"1,.' lllllll:<c•t 
:.i,o :.\lt:".. t.•;tu. iJn; ,:�tJ!T,.'• p, L!!'l.'.U '--;J; cl!Jill1lllii:t. 
1;:1,tr,i,.rmi·..:i;;1 •lil!ll'J11liiv,"iil..i$.;u tllrlltl!L r.r1·'cllrim ii nr,:;n

lilff'j1t.l<t'cll M <J,.:-- s:p,ijciltt1Ji.lill.Ltu..11tll rnru,L fu:n.:JJlt;l,, 
W;lu"-0· îitml!Jjlt.¼1.ltl ((Ul � C.:�U!'1<' ,.--;.tr:- -� , 
wn''m-J,1tLtiii <tt.:i:tllllt;ni. ··,w <:tt nrJtl.DlÎim;ttQ;Jrl,:tt; 
µJ.1îl'mtmiiicni .. l!'ti:nn i.t<.:c:a&tl ro �- -•�"tlJ,> 
'--J}l''-' l;l(t'fli i rtl.l . - ·oo.. '>ViJnimt:'rn.i-u: � 
l · tJr-t:w ttot. (Jr,:• br-Jt�u:D. ll'.Utpf ·ttnltrI!!kUii; 
ţmsin: Iki.trt 1'!0-n.. Dllb ·tm(tiht'lr· pr@f;)l7ii?·

n,1liin'illc 11tttttlm . wriitiii:- u,1; -tr:!11 etc ·tu 
m,t�i3;, '--�--ti'Q C:."t-1• Plllll .--· !!"Ul � �ilimrill 
� Q <J•l'l11Jffllil1::i1 fr.tunriilli�ZtLI:e a. �umtl 
(/lj.J l.lJ i'Vr,: ' cJll�.l\lrnJ\1nl!m. 'i:fii b TI:imJ lI))Jwţ:.î,._ 
o. J' c.,'\.ltttl. tu::tt(l"u;ţi <: •i: iil.ai: p-riirn 1!<!1>.'asi:J: 
�J:"-tii. '<ii 0'1-i• ;.ic:eslt tt�o:ţiO'llWJltt ili:iNill cd:<t
'--P1.:•(;t,;:1 Q),. 1;i::g.i�'Uil v.� -..;Jn:ţii n-e,-ui:,i'a:, -.fu o,r 
ş.i c,: p-12ii:: • mizil'dUrn-;· ri':l. � • .... lbl:-� -wre:
hm-. irnJm--li:t umb-1: , ,. a--JN:, fu:, � � 

<i 1:"t1��: � vor m--.'.kt · m-Jsw:ii C!:> 
i·rttl:iJ iin zi<lh'.{f!l unili.. l,mro1i de lmi!iJOC<i'rrr
brr.iJ}1., C:0 W.ll ,JQOlJ'eti jpt_ fum:dWltlJl '<Q(t.Ilffi,, 
011 u;l�i ·l'l'Uil morm:mt. - :lifrJ:;i1 Dmaibli'1 � 
ni� .. <Jltr: moi. p .im �Qrr'..inct. - w.l. 
pi11t,mnt:lţii:?i.. - 1xmn <l.Q;pat: , d'e· i,e.n:: -
tianţ:n PlXNUUF'i�il mn:ec· �,ţ1a. dlra:-
1m•ilicil a · 11 sei o � fu: tiipu-l:ltllll 
tmansfiigtU1ii1�ilm: ai <fu-· odlitli..=oonl, ·Q.U:C sim--
1:em pQat mai aproo-pe d� •arl:e-viî=:J: ei. 
u.rm:nn kri � o-b:ligu d� a. 1re:-

Ilie Gheorghe � Remus :U-argi
neanu 

t,�iriii ·mpwun_ .-\ l!Ul! se- decrllm:e de :ama 
t'U:. tl!GW.:-llll • l!ll �ăZOr1!Jl • -ar: fi mgămnill 
... ;1 m�=ais-cii 1lm1te as.parităţile tlf'XWI1lllt 
5-'.'tl!I! i e-strmmipez.e _poziţill.e iilrK'OllllcimliJiîrr 
,lle p:robgoru filor-. Oallată = brecei:-ea 
ttmplllrot elle- i;ro,a fii 'fum..'iă pr:ii'l.ii CIJJDl<:e(C-
. mit. ciii:ailleonk. ram iîrtmm � sal!f 

fi•.u"mill� ra,r.lu;'; d:� tDl p.11rt:e �l!I! <dle «:elllla1J1lml. 
Re-pm..• mţn .._,. soo..-.i,. mrun'iU-rr.;;,_ ire,Jhm-

zii�;i! tlu:,;!00]):rumiţ;ai ]l!etrel!!D>l" crfle, (C'lil!lk,Jia.tt 
!f)'cl?'iJ! .:.ni;--: S.lll!I! a prn:ill�ii rne-a,...-rami11.. 
c.:tu�· 1 pe taJigtf'Jre>D� h..'!lllaumţeii , am,, ::.şa 
, IJl:nt 'f.llllllW- si tiittlllll!t, plll!li.i'fflJ! E .Jl«!le,.,-,11nmll. 
Duir:- ,i:= Imu!C'.ii lffillll- omm şii mincii = we1;31tl)f,a;_p 
nulJ!l p-or.u cli<,•\ţÎiln!(t'> fum llllD«1ltl1 au�111!1t diGOOirr 
=m:ll dfmrtm.: :i� 1,t,.,, taligfflt'·. ..ba.brnţ.i.·· 
� •• ii.'O"r.:r0t!1Î fum � !Dll1lll ş.ii tlJll fil:� 
j:rurr-<OX!1,.1']. puillI?irro .- axill(c'ia,aurur;J; ]!llcn1Jiimd �]! 
t.lF'lnimii, .I!a 1lll!ltl !!Jlll(OOl!DE?;it cdlarli: miialir a:"' Ilr
-l� f. '-\;t.'· rntli." �lriiiJJŞii �- 1!T1Jm i:IID-

. <dii, --�tta.1lriill '11)©:C' czlle- ��:Xiitaibr- �-
"rr..Utti�'1 ş b:"" {d).,_ ' 33JP)9iD'Lţjill,, T,JlliJi m-
·l Ji :.nli;l p-roffiill:UbiiJlt\ pe.!llltJ'1m rurp�trmţ;iiar dii: 
,, ,L. c.::t ş,ii ll)l:cllll1tlrn! �Juriil!ff· S{fem,ii(l:«"
''·•= p;nuliall;riill îfu 1illM!IllE!.. 

DĂlllI! ]!llllDrut ·r.ilr> � QI]. iimt� 
«-am- � .. - aw.list'Jmi 'tmI!II pili- �..!, 

c:@nu pUIJJlitllii. or,(i'> ttrrww& � � G:".urir 
171l\JV.l'ezGl.1lalţtiai ame- ll!l1:aril1n:Iî � m-1l �· 
D� <Jli., ·�- <V! - lll..� Tum a-a Ttlll
ţiitlrn...>lli rrous-!tt'.l\,, �- 1llillll �ik<mir �,t 
di..� � ·ii c.ll:e dliiw� ÎÎIIIlZ,b7ilraJt;. asffiie:ll 
iirudilt .. - � :fil:uc :lfartr<l! :llill� llOlUDT,
'lliW..l?: şi, 'Walri. tE> <lllle- 1lDlUli.: � ofl'isd:ciB
d�'ll'Ji. cfuumnrai� ccllut5ă' $li crefuii 
eomli!mpo-m:m-�. asiig.1lll:îiox:ll <l'.cimbrl?ii •� Ta 
cmnt· se op-� i:nui 1ifumr 1ll!I1 l?.(J][JJ ((t:l}?- affi?f),. 

www.ziuaconstanta.ro



,ci un întreg şi armonios trup actoricesc, 
care conferă trensfilg,ll'l'are ar;ti·stică 
sau întrupare scenică - între.gii piese. 
Desigur, bă•trîne IJ.oollll,i comune ! Da-r c1te 
teatre se pot m1nd11i, :pe drept icuvînt, 
,cu b·upe tea.tiriailie oarre să <l'e ;poa,tă în
găduii a,taoan,ea unJUi foarte nn�u,e număr 
,de piese, fă1·ă vădirte concesii de distri
buţie ? -Naiţion1a:1ru11 ·ceaioveia,n •trece în 
c1'ipa de faţ,ă tplintr-un astfel de moment 
fast ,a,1 exi,ste'nţei ,alte şi ,credem că ,
de da,tor,ia noastră a-l consemna •Ca ·ata
re. Reprezentaţia la caire ne u·eferim o 
do\·celeşk de a'ltfrl în te,rmcini t,i,pSil1i de 
orice e.chwvoc. Că,ci nu •exLstă nliici o inter
pretare ele1,anjant,:i în acest spectaoot, 
chiarr dacă c fiiresc •ca strMu'cÎJl·,ea <lor 
-scenkă şi n'!Ll•efufJ. pc ,care-11 pot da per
,onaj,etlor ·să fie rd1ife.dit:e.

Concen-tra.t 1n sine, dar cu izbucniri
tem1pe1•a,menta'le nelipsite de viio<lenţă şi
de io n:ccrutătoau·e !duritate în nume-le
·scopult-ui slujit ir111eliforent de rni,j,loaice,
Ilie Gheo1,ghe e un P,avel Stoi,an o,r.idnd
po�ibil, 'î11 timp ce Mijhia,i Duma, aşa cum
e contuu-ait de Valenbi,n Mihai'i, (Jaire să
fi ucenircit strli!Cien t la şcoala a,n teceso
rul,ui său penk.u ia-i semă,111a poame :mai
mu>l.t decit a dorJt şi în 01,ice ,caz mai
mul,t decîl: crede, in oiudia deosebirilor
de opin'ii faţă de m�-jloaceile care tPOt să
conducă <Jia slllljirea •aceloraşi pr,i,ncip.ii.
Petre Petrescu, .în i"nrte,ppn,etarea 'lllli Va,1e
riu Dog,aQ'U, ·este marcat nu atît de trau
mele fi2Jiice şi motiall:e pe ,ca,re i le pl'ile
jU'i•esc tova,răşii săi, de miare.a nedreptate
-ce ii ,se face, dit ide neînţeleg.eiea lor faţ-ă
de sine, a lui Sto:i,an în ·prii;nul rî11el, căci
cu ,a,ce1astă ·neînţel1egel!'e nu l'<e 1p01ate lupta.
tocma'i penti,u ,că echiivalea,ză cu absenţa
r1ce•J,uiaşi cod bingivisti.c, în 1ciuelia a1Pa1,en
ţe'10.r de li1n1baj comun. Per-i,oulos ta,ci
turn 'in Va,s:,le Ola,ru, Remus Mă•rginc-anu
dă o ter-ifi.antli efi,g,,i,e a J1anaidsm111l1tti cloc
tr,i.n1m·, i1ncap<abi,l ·să-;i aleagă mijJoace,e
chiar şi .atunci dnd acestea 'il înclep21r
tcază e,nircl'ent ele scopwl propus. N-u mai
puţin peri1ouloasă e .î,nsă şi o,portun ista
toleranţă insinuaalltă a 1u1i Tifberti/\.1 M•anu, 
că,ru•i•a Valoe.r Del'l!ake2!a îi z,u/g.răveşte un 
chti,p _j,0V11ail şi ,muca11-it, rcl11nrdu_;i astfel bine
\'en,i,ta va�om:e ,a 'Unui sem:nra[ de alct[·mi'1.
l'vfaa·ta Smarragclei OMiea1n u îşi 'POart.:'1 cu
demni<t'ltc inse-mnele unoi exi,stente fru.s
tra,te ,cJ,e bucurl.iiJl:e fa,reşti şi s1mple ale
cămi1noulU'i şi vieţii de famiHc, ştiind de
la început că nu Via 'PU.tE'a lupta eu
-amin,tlirea unei 111mbr,e. \Un remial·cabil
proftLl mo1.,a,J, cu o boga,tă încărd1tură
·,imbolică, realizează Ion Colan în t·olul
ţăranulUJi Ion I'Olfl, su1YJli[]lii111du-i nu nunmi
ca,pa,oi,tate,a de a supor:t,a V'Î•Oi'.>'i'tudLnlle 
'istol'iei, ci şi !JJIC 1aiceea de a tre e peste 
ele, făiră să-.şi ,a'lterezc suiftetul. Darcii se
menii să·i inţe11'eg IJ)oate rn1a.i /b'inC' sau m,a,i 
repede devcniJ·ea �storiei, el nu le t>stc cu 
nimuc j,nferior, prin aceea că ·0 ca,p•a,bil 

să lintu.ioască şi 1perm,aneinţele ei, nelip
site nici ele de sens. Intr-o com!J)Ozllie 
atenit studîalt�: · Niare Gh. Marzlifo dă un
ex,pres:iv aroc,hJi.'ll 1JJS1ihologi:<;· lui Moş Ni
chirfor, ,ait,:·ă,gînic!ou�nre altenţia că şi buna 
credinţă ,poate 1exco,1111un,ioa .7i uicicl•e, chu1a,r 
cu sufletul îm1pl1cat. Se reţin contururile 
schiiţa,te ,cu profesiona,lism, si&'lll1·anţă şi o 
bună .intu.iţic ps,i<hoJ,ogică ele Vloaelimir 
Juravle (Traian .Mări,eş), Emil Bornghină 
(Şoferul), Lucian A,11:)anezu (Suboftiţentl), 
Mibrai Cooobantin11escu (Doctorufl lVb.rti,n) 
şi Ştefan M.urea (Arnel,rei). 

Riitm1ul 1·eprezerntaţiei ·1a premJ1er[t a 
fost to1tuşi cam lent în ,pt,inn•a paic-te, cvi
clernţiindiU-se şi ,o anume diiiscu,r i•v-itatc a 
textul,uri, oe n-'a iputurt fi surrmo,nta,tă în 
intregime. Dar va,looarr·ea montătr,ii constă 
în bogăţi•a •idei'ror sale şi in ref.lexivitate-a 
la care îndeamnă, printr-o exempl•a·ră 
strc1JdanJ,e a fi.ecă11,u,i •a,otor, �-ă,Siplătită de 
succesul pc care-l dob'î'lldeşte întreaga 
tt·u,pă. 

Victor PAR.HO� 
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RIANA MULLER (Ioana); DORU
IOSIF (Petru) ; DAN ANTOCI (Ta
tăl lui Ion); VASILE GRADINARU
(Cristescu).

I u ra tr-ecut ;p1·ea multă vreme de cinct, 
într-o croni1că la :un 1a1J.rt sipeota.col cu 
Aceşti îngeri trişti, observam, cu. adm'i
raţi-e i111 1plio1tă, actual!il!Jabca - ca să z,ic 
a.ş-a - ·perenă ··a a1cestoi piese, care va 
impli ni in oudnd •25 ele an.i (•a fast sori ă 
ln 196-l). Cc'îoond L'X'P'l1icatira •n:umlitl'i ne-
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Scenă din spectacol 

tuahltăţi - cu sugu[·anţă, J,a ri.ndu.l ei, una 
dintre raţiunliile :fireoventei ou ca•re a fo�t 
jucat textul în uJ.ti.mel� stagiuni --'-- am 
găsit-o (dincolo de argrumenitele :litu'Tli7kltc> 
de piesa i-q_săşi, bineînţe-les) intir-o scurU1 
„ 'Pf'efa ţă" ou ca[,e, <')lllltoru'l. d·esc.hlirdea unia 
d�n tre edJ.i ţi He „.Îngerilor : ,, Toate perso
najele acestei ,piese smt reale. Eu ,n-am 
făcut altceva 1decit să le ialdlUlll de pe t1ru
murJ. şi să lle obllig să trăiască ,îJmpreună ... ". 
SUiblinilerile - care d•m!i �up&-ţin -· contu
rează, cred, o posiibilă sursă ia îns,uşirii 
despre ca.re ,pomeneam ; 'in,br-ade-vă,r, nu 
sî,n,t foarte m.u:lte •scri�i11:e (de 'drtim.atm·gie 
orJginală contemporană) •atle K>ă:ro1t· perso
naje să •a'ilbă realitatea (iadiit:ă veirosimi1i
taitea, condiţie deooi.tOlrie - ia.filăm fncă 
de la Aris,totel - a ipoeziei drarna.ti.ce) 
celor d·in Aceşti îngeri trişti şi can·e să
trăiască, lta iootuiră işi pe scenă, cu iinrtJen
flttaJtea �i ipreg'ntalilţJa ,acestora. Poat.e şi de 
aceea difer1itele montări au ,semă!nat a,tît 
de !PUţin între ele: 01rgaz1ii1Sme1e •J.iterare 
vii u·efuză schema, ifil,pR;rud (scen·ic), pro
voc-îmd regizoruil să găsooscă, in de şi 
pe:ntru e}e, tdru,pă posibiliităţi şi tallent, me
reu alte 'i.nfăţişăni, mo1Jivă111i, ţeilur'i, do
r-inţe şi credinţe. 

. Tînărul d'fa·eotor de scenă Ştelfan Ior
dă.nescu s-a arăbait dteOS€1b'iit de !fuzes,tra:t 
in acest sens. Coordonta-!Jele leiOtrnrH silflt 
ain'ailiza în tPrDDUJn'Z'ime •a texltlul,u,i - ope
raţie efectuată ou o 'Si1grur,a111,ţă şi o ma,tu
,r,it,ate ui1111:i'tldare îin raipo;r,t au exp'erienţa 
profesională desitul de redusă a J·eg.izo-

112 

rnlui (a,bsollven,t I.A.T.C. [n 1985) -, a 
tex<butu1i 1111u 1!1illrnrali. ,,î'n stne", oi 1Şi în co
i·e,taţie cu îln:treaga operă a dra:mrubu.irgu
l ui, şi ultâ,Uza,rea, ,pentru tra,ns ,p;unerea 
soenică a S'erusuiri!lor 1ucră1r'i.i, a ,u,nor mij
loace ide expre,sie p:uir „teatral'e", -în oare 
s�enog,rafiia, Iumium, joaul acroo.rJ.icesc sint 
tr1atalte c;'.a' pazitenerJ :cu dreptruDi şi_ con
'tribuţ�i '. egale la . omog,e,n'itatea âma,gan.U 
de ansamb1'u. 1n vairila111:tla [JUii Sil1efia:n 'Ior
dăne'Slou ' - •axaită ;pe versi.uin:ela •i.niţială, 
adică i.!ntt-g:railă, a pie.9ei - Ion şi Silv,ia
nu pan· -a fi deloc „îngeri" ; sîn,t doar 
,,trişti", ins-pătl.m1ntăltor de 1miiş·ti şi de si:n
gUJri într-o lume batjocm:iltoa:r,e şi osti,Jă,
lumea bfi.lc,j :l . .uli, a Hiuzici nepăsător gro
solane, da'!' nru, iprin ast!a, m�l!Î puţin 
e:f\icierute. C€\i doi µrotago:nlilşibi se s,ituează 
faţă de ia!C€1astăl 1rume !pe pozii.,ţi'.i con troire, 
dar simettr'ice: Io.n dOI"e'Şte să ipătruntlă 
în ea, pentru că 'Vlrea să se {1r<e)im1eg;reze, 
d,upă „va·cianţa 1a strulf", Îll1 ,ceea ce s�a.r 
z,i,oe- că ireiprezintă nonmalJfubateq (loc dP 
muncă s'1Jalb,i'.l, căsă,tatiie ori ,mă1ca,r „fa,ta 
cu 109,rtea de poveşti"), Sillvtiia incearcă să 
iasă diiln ea, q:\11.lltÎ!n,cl, cu o dii.sperare sfi
şi•eitor de n1e'dliba10i degh'i2Jată în oiTuism, 
ll!n bărbat „romain 1!ilc şi pr0/9t ca o oaie". 

. Amîndod 'CIUII10SC I'iUSOO!rile teinrbaltivei ; 
chiilar dacii ar vre:a să a.e utilte, ,,morţii"

ca,re le.:a.u îlmpovă,:a t vilai\)a ineaipar cu 
înJCăipăţînare, pre:cecla,ţi simlbolic de mi�
că1,i1e saoadate a!lie :fii,grur.i.nelor rdin ba:raca 
die „tli,r •sportJiv". Dar nostiai1g.ila. ii.Or după 
o .fă:rffrn1ă de siguranţă e prea ,pu1temică ;
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Mona '.j.'ina şi Valentin Voicilă 

exponcnţi•a1lă - scenia din:bre �oo şi �a,tăl 
său, în ca,re speobacdlul 0Jting·e, graţie ş1 
jocu1'rui a:otoricesc rurnpeoabli-1, o ourlme de 
tensi,un•e psihologitcă şi ·de aouirt>a1ie ex
presivă. Da1r cal:era ,e 'ÎJnch'iLSă ; îin ci:u!da 
nopţi.ti în ,care amLntdoli se visează iJn,geri! 
zbUIJiînd „ipeste combilnrat ( ... ), ipesue giaa·a 
şi ,peste farmacie" (delicat poetică, în 
montare, scen•a iposiiibilei ,cO'lnU111J111tni ,spiri-
tuiale), noaipte oare H -aproipie n1'a1 mllw� 
clecît cea ·de „aijnor", reve.r�a se destrama 
brusc şi vi•o�ent. Bifiloiul irurn,pe d:irn nou, 
vuilg.ar şi 21gomrotos, arrQ.grant şi suve.ran : 
bară'Oile--mllotă, :J'oQt]În,ţ.e i;mlpro'V'i za te rpen
tam şa,ntile:riş•ti, se tniansfonmă iin rulOit� 
de ci1·c rarmbulanlt; ,,ce'il1aJţi", costumaţi 
mii.zer şi ţi,pător, tîrăsc . spre curlrusc cuşioa 
pe roţi rcliin oare SiilVlia - drrlalp!ată 1::U:--o
ima6ulată mantie dre d're,soarre, ·cu mninctle 
incleştaite de grnrt:ii - îşi 'Clebi,tează a}1? 
şi rpa11:că în hiamsă celehr'l.I!l monolo.g, m 
timp ,ce 'Ion flt]ge1 rd.ilspe,r,at, rdar •1'.irber 
(.saJU •poaite linvrrs ?), ,pirlin sa:lă, pr1i1ntre 
spe;c'.taitori, 'srpre v'ila�a „adevărată". Cu�1 
se vede şi d,in aceste cîlteva rreimarc1, 
<;pecbaicoilrull ,Jui Şte1ian liot'ldănesou este 
foarrte .,arl:lfcIT" lin com,paroţie cu ante.râ
oarolie monltări (vă2filw ele m;in'e, •cel rpu
ţin) rue „Jngerilor. De aceea,, c?nibrazi-
cÎJnd Olblişn,ulin-ţe[e, iprOlpll!llerea 1?1zansce-

nei pra.e, tn prfane!lie m?ID:'nte, �a. rco�trra: zircă şi p�<esia.1 'Drerplbat msa eia '1S_1. �m� 
v,iaţa JProprje, o viiaţă lf'li.g;u,ros ·ed1f1oaltă ş1 
ritmată, conferrun:d astme! şi textuflui o no--

uă eX!iJst,e,nţă, decLusă strii:ot din datele sci·i
c,rii. Iată o ,ca,Hruate de ,pliim orcJiin rpentru 
.un aUJtentic crea1tor <le speobacol. laT Şte,
fun Ior·dănescu este un •astrei de creatoa·. 
Valoros ,e.ste şi taindemuJl scenografic IJu-
cipn Lichiit1·dr0rpol (decor)--Victor Rudan 
(co.51bumc), ,aceştia izbuui,nd să tradrucă su
gestiv şi coerent, Îln limbaj rpliashlc, in-

tenrţj,a direcţiei de ,5cenft. La fell, echipa 
adortceaiscă, în :fimrntea cfvre[ia V•a'lentin 
Vo'.î!Clhlă (Ion) evoluează stiră�uloilt. Lncepînd 
cu a1s1pectu1l fizic, parcă pregăltJi.t special 
în vecl'ereia rot.u/l111,i, interpretul s-a rd•en-
ti.fiic-ait deplJn cu erau'l ; z;baterea dure
roasă a ludicl1iită·ţii neputincioase, tresări-
rille de speranţă şi în.crcdepe că „totuşi 
s--air putea", amărăcilU!llea a,spră a i.nfrîn
geriii sînt 1comunlcate prinbr--un joc sobru 
şi con.centroit la maxliimum, cu intonaţii 
tăio:ase ori tancla·e, ou gestrur·i a,briUJpte 
orJ moi. Am menţion,a,t deja scena intre
vc,drerii 1ou 'Ilartăl, 'în care Valentin Voi-
ciilă rea-l'iZiează i\.lJl1 momerut efectiv zgu-

clu�tor : ura, sistema1li1c a:limenl1:1aU1 arui de 
zile, se vecl'.e pe neaşteptate su,bmfu91tă 
de o izbuoni,re de dragoste chinlU'htă, es
tropiată, de nevOrila �av.ircă, •aproape ani-
malică, de ocrotire şi refuguu lla •picioa
re.Le i(chi,a.Q· moă'1tate în b'ocanidi cu ţinte> 
,ale a,utot".Îtăţii i1:lrralcl1iiţiornalmente surpreme 
- Tatăil.. Acesta 1clliln m-mă este, in exce
lent? inteir,pretare ,a lu!i• Dan Am1toci, im
penetmbiJ şi ram'big111,u (ivezii relaţia „din 
priviri" icu Silvia), totodlaltă 1reţin.ut feroce 
.<;;i de o s1:rram!Î'e tblindeţe partern.ailisită. In 
oelăllaJ<t rOrl die a·e21istenţă all rPiese'i (Sit-
via), Mona Ţ,imra �actrli.,ţă rcorip-'ansamblu� 
reuşeşte adm'ilralbil să se :riiJC!wce [a inăl-

ţimea J1.iVe>lrUJllt]j !impus de ;prairi'ener ; ri-
girdi tatea uşo1· ezitantă dle �a ,!Jnce,put :dis-

,pare .pe parOUTs,. jooUil capă/tă �loarr:e 
şi &lllbtil:liiitate. Mariana MiillJler :iJnltrup:ează 
co:nv'J:ngător o loa,na dllllră si �ală, rea 
pentru că e nef.enici'bă, ln'a!I'loată dle ne--

1m:pliThirea iQ1sti!n•ctulu'i- matern. Pair'titura
sim,patic adlioarsă 1a lrui Petru este sus-

ţinută d'€' Do:nu Iosiif ou u 1plunobaire inte-

'1igentă., clar carm sumrară, a a.morali,tă.ţi.1 
â!ngen111e a pers0il1ajulu'i. iion Petrache· 
oonburează llin.s,pkia;t rl=tiinranta de rpăpuşă 
de -oo.<uciuc a ll\.li MraQ·ou., jcYcuJ său fiind 
ireleva,bi:l ind'eosebi in S0e11a - .tra.ta.t-ă 
cru1d meilod:riarma,ti,c - a conf1li1ctu�ui ,con
j,u,ga J ce ,precede sin,uciderea '1ruli 0tpere--
tis,t:iJcă. Mi s-a ,pă'l'Ut a distonia flagŢant, 
prrin 'clişee comli:ce desruete şi slll])ăirăitoare 
,,cînl,i,ge Ia pub1iic", V'a,sile Grăd'i:naru· 
(Cristescu). In la!nJSamb1u îJnrsă coni1111'Crarea 
regi'zorall--ao'tlonicească s-a aratlalt exem-

p\lra!l:ă şi (îrn cO'D.seoiJn,ţă) !fertilă arlistic. 
Sipectacolul ou Aceşti îngeri trişti, (re)oon
f,i;rmă 1cl,numufl ascenldent ,a!I: run'l.lii. teatru
•'li tlcclenJtuil. d'eosiebi t 1al 1111111\l'ri. regirzor. 

Alice GEORGESCU 
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TEATRUL DE NORD 

DIN SATU MARE 

PITICUL DIN 
GRl\DINL\ DE 

de D. R. Popescu> 

\1/lll\ 

Data premierei: 11 iunie 1987. 
Regia : CRISTIAN IOAN. Sceno

grafia: MAGYAR F. ATTILA. 
Distributia : MARINA PROCO

PIE (Ma�ia) ; VIORICA SUCIU 
(Sevastiţa) ; RADU SAS (Bercea
nu) ; CAROL ERDOS (StambuJiu) ; 
VASILE BLAGA (Muşat) ; COR
NELIU JIP A (Opriţescu Mititelu) ; 
CONSTANTIN DUMITRA (Pasăre); 
ION TIFOR (:[ros) ; MARCEL Ml
REA (David) ; GAVRIL PINTE 
(lzidor); ADRIANA VAIDA (Zam
bila); VALENTIN RAIDU (Un gar
dian) ; EMIL NEGREA (AI doilea 
g,udian). 

Un mar'> hiililec'ist şi un cl1il CJUrs llă.trat, 
al Fi.ihrerLÎl·LLi, .se •a'lJ'cl î,n bezna săl'ii. Cor
tina se l'i,dic.1 în i,iilmiul pa,suiui de glscă. 
Pasiirc - nebunul 'i1n1chisorii -, ,căţămt 
în copa,c, lî.ngă cUrtuzor, î1n,tocmar- •ca _oma,imuţ�. imi•tă iprJ111 gest,.rni ;paranolI•a 
„marc>lu,; conducăltor" . .AJpOli, cOlbo:wă chin 
copa,c şi, '1-uind ,poziiţi,a ele clrnpţi, în c:l'1i
latc ci phrnton, sUlb ;J,umj,n•i'le fa1r,u1rilor de 
automobile, indică nota11:xi,1'ităţil'or pol,i,1:Jice 
i m�aj,lare sosite la direcţia i111chiLso1 ii pc 

und'e sft o i1c1. E noapte. Aş•a începe spec
tacolul : cu •noaptea i tO'rieî.. Co1wandatu.rn 
închi<;or·ii şi ei cliin de,t:enţie itră�iesc ace
la�i regim politic, aceeaşi nesi1gura.nţă : cei 
de la •conducere - nes\gllil'icl'l1ţ,a puterii, 
ceilalţi, nesi,g,uranţa v,iie-ţin. Mar�,a este o 
cornun.i.<.U't ca.re u,11111ează să fie executată, 
dat', Uind gmv:1clă, execuţia se am'tn� pină 
după na5k�rC'. A•ll!ra,.ei J11a1tura.lă de puri
tate tul bură sufletelie şi mJ.nţile •repl'ezen
t.anţilor alltorităţi i : fi care o doreşte, in
sinuiant sau cu sadism, păiirn1aş ,pînă 1a 
risc, 01·i in 1la,in1ă. Exeouitan·ea Mariei îi va 
elibera de puseul de umanJ,tate. In spec
tacol e un moment emblema,tic : se aud 
bubui,turi a,pocalipbi1ce, aum.i.ni ele blitz 
nfoucesc ochii. Inspăi1111iîntlaţi, mai"marii în-
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Scenă din' spectacol 

ch.isorii se refugi,ază în bediur,i ca �ntr-un 
adăpost ·1m,potrniva bom<bal!'dam,enteJor. 
Puşdiri.aşii n·ăm'î:n sub ce11uQ l!ilber. Nu c 
bamba,rd,am.ent : pur şi simpiJ.ru P'lo.uă, şi 
apa curge dE' •s-w ; pre1•ucliu al cw·ăţiei 
,•iitoarc. 

Spcctaco�ull are o ch:u·i•llate şi o tensi,une 
uimitoa·t . Ficcar{c! per,son.a.i ,a,1·e dcsti,n,u,[
clescifÎ·abil în felul cum merge, în to,nul 
vorbir.ii, în r-ea,cţii ; îi ,pp.iveşti şi ştii cum 
şi •ce vor fi după anul ·11944 ! Fi,ot,ul pre-
moniţiei i:l stă,pîneştc ,pe s,pectartor. Epioi
tatea textu1Lui, vdJ.,u'bilitatea roi proteică, 
în acest s,pecta,col ca•pc"iită „c1aritatea" �•i
nili1lor cliin ,pa:lmă,. a s.ianpbomei!Jor isforJce 
şi •poli,tiice, trăic\Îlnd nărav,uri şi ma,re mo
nrl,e, \ij1cii şi inica']Jaraităţi, •ceciroate spiri
tuală i lăcomii agonice. ln toa,tă a.cea.stă 
\'iermu1ial[1 de ambiţii, ,po:fită, ibr.uta:Jliităţi, 
fur.ii bestiaJie, deşănţăw.i şi ,abem.ţitl, Mani.a 
este o koonă la ca.re itoţi dvnesc, g.îfiin
c\u-şi uiltimellie clJipe c\le aipanm,tiă a,ubori
tatc. Puşcări,aşii ,încearcă să o saa vezc, s[t 
o f.erească, să o arpe<re măcar, ca ,pe o
sfintă •prez,e,nţă in ,a ,cărei temporară su
pravJeţuiu'e i'ii pun cu toţii s'!)ernnţ1 Mtl
vă,rii ,propriei lor demniltăţi. Ma�·ia e
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sti.nclarclul umililţi!lor, pc crn·e „ce;;lalţi" 
incca1·că sf1-l . .-purei:-, , ă-1 •batj,oco,reaiscă.
- · Monta.rea ni·gi:zom'lllli -Od,stilan Ioan este
o ţc&c"ittu•ră de tensiuni surde 0a1re ră·zbat
şi apoi se scufurnclă, în :fia}se suipuşenii,
,prin canavaua vie'\,ii o!jiş_n:\.l!Îlt'e dililtr-o în
chisoare ; în acc-s,t sp'ectacoll nu întiln,im
par,t!ituri s•oro, ci o per,manenită orchestra
ţie. Ma,1·e parte cl'in i·eprcz,entaţie se des
făşoa1r�1 într-o J:umiÎlnă • ,,de scenă·', fără 
stră'1,uci1ii teal1:lrail,e, fără ad'll'ce:ni kl NLmpă ; 
un spectacol ,cond,us cu vliq-1:uozita,te. 
Acea ·tă verosi.n10.'1tita<te -este ,ati;'t de con
vingătoa1re, incit oferă în permanenţă 
pu;binţa ele •a •abstira,ge o înţe'le��-e a 
i!>-tOinileL. 

H0gi,a ·a citit textul cu atîta siguranţă 
h1dt trainsinite senzati-a că •personajele 
bijbîie 1J1cliniştite, şi de aceea cru .izbuc
ni-ri ven,inoasc, către un v'iirt.or ce le va 
fi fa,1:lal. Inexoralbi�u\l nu e prezis .pateui.c 
ele către ,personaje, ci retrăit de public 
0a o alUiI1:.!CaQ·e f.irc-ască pe alb!iia 1:iimipU'lllli, 
nu demons-tm,t, C'i refăcui(; t11in diatele sa,le 
pe.rce,ptibi1e, clin cond,ulită şi cuvinte, din 
porn iq,ile şi dei·uteile fiecăr·u,i pe1t·sonaj. 
P-uten\'icii :?Jilei, ma,i-mar:ii înohJsor:ii, simt
ne-voii,a să-şi confi•rme r.eoiiproc faptuQ că
sirnt ceiea ce sli'nt, s,'trîngfodu-sel într-o m,ică 
tua·mă pentru a executa gesbu� ,,,important 
şi preoc;upat" de dlU'cere a ţi,gră,rii J,a g,ură, 
de tragere şi exp�rnre a fumului în ace
eaşi clipă·; sau de a se fotog.rofia în 
grup ; s,au clre a se suspe-ota r,eailprnc, oni 
de a da ordii,ne abs11.H·cle, ori d'e oîte ori 
„ceva" le caipă. A'ces,t ,;ceva" ,ca'l:e le scapă 
,personaj,e1or -este n11ate1i•ah11[ c1piC1UJl'U i cine
matografk: : �p:>ctacti1ul lui Orisili'an Ioan 

compune din I.ungi pano,ramăi•i, deci 
din ],ungi s·cenc în care s,pc-ct"'1to1,ul ses:
zcază, cl,;,n concluil:·1 pC'rsona.i':dor, din nu
anţe şi inflex,i,uinli vocaie, din geistUQ·j a,b1a 
schâţ,a,tc, misterioa.sc cle'pliasări 1pr1in1 spaţiul 
scP.nei : personaj-ele se clezvMruie „acciden
tal", i•ar arcestc •l'i&ipilte accente, pe mo
ment i,nexpliica,b'id•e, se însumează, s com
pun, d'e-a lungul reprc>zcn:taţi'Cli, b1 n ,ue<Jce. 
După spc,ctacol, p<"rsonajc'le stăn·uie in 
m•emonie pni1n ditev,a cşa111tioa,ne de •com
porta,mcn t: Bci·ce·anu (Radu Sias} e un 
�c,1,pet Eilegant, ceremon'ios, ped,ant ; Mu-
5at (V·'si1C' B11ag,a} es,te torţionia,i,ul imoral 
pî11Cl. }a •�bjecţie, bolnav ele sadli1S1111; Opr1i
ţescu Mi•titelu (Corne�.i,u .J•irpla} - 1copoi al
S.i1g•u.ranţei, îmblî.nzit de d1·a,gositea raţă de 
M.:i-r'.ia, redus }a stJarea ele ciin'e hi,pnoibizat, 
. ufei·ă agresind, cerşi,n1d, im,plorînd şi 
�ur,nind derută 'Pl'i1ntre c,:,jiliail,ţi ; Iziido:r 
(Gav1·H Pinte), ,pi·rotul :înch\isorii - cio
clu subţii,a,te·c şi :pe.r,iculos : Pa'sătre (Con
stanti11 Dumitra) c nebun 11Jen1tn,u că n-a 
găS!it aLtă sol,uţie de ,a sc[1:pa din demenţa 
J.·ăzboiu-1-tlli <lecit aceeia de a părea, cu o.r,ice
preţ, redus miiinrt;all ; Seva�tii,ţa (Viorica Su
oiu} şi Zru111pii�0 (A!dria,n1a Vai;da} - două 
p-uşcăriÎlaşe .prin oaii•e prni1111iti:vitatea vj,eţii

dr m�1hal-a adU'ce o boare ele curătenic 
mornlă, cl'e putere a jertfei în Î'n,grnzitorul 
spaţiu au. î,n,chisorii. Mari•a (Mia1•ina Pro
c<lipie) î�i ,poaa:-,tă ou sim:pllitait<! d·ezarmantă 
desbiprul şi chanisma, pute;rea ele a :fias-· 
cina oamenii ; ea n,u face nilndc •altceva 
clieci,t [1 existe, să î111fru111 te ind1i·ect ava
l"rnşa de sentiment conbra�·ii cc o asal
tează. 

Textul şi exce'1entul s,pectacol ce s-a 

nascut clin el se 1n1i:şdi lent prin albia 
c1u, .. ,1tei lor, formiinJcl vîrtej UJri şi 1oco
ti1nd ele forţă. T1,upa teatnul'U!i c!J,n Satu 
M·are fu.ce o calmă şi o�ad·ă demonstratie 
a put<e1,ii s,a1l'c ci area,ţie. 

Paul Cornel CHITIC 

TEATRUL „ION VASILESCU" 
DIN GIURGIU 

TIMP iN· DOI 

de D. R. Popescu 

Data premierei : 18 iunie 1987. 
Regia: CONSTANTIN DINIS

CHIOTU. Scenografia : VALERIA 
STOLERU. 

Distribuţia: SANDA MARIA 
DANDU (Emilia}; CORNEL GîR
B,EA (Silviu); PAUL GHEORGHIU 
(Horia); ANDREI PENI'(;C (Lucuţă). 

Un bf11·bat absorbiit ele mu1111ca sociaJ.ă, 
o rcme,ie in,sing,u:rată şi neferi,cJLtă, un !tele
fon cc aduce clin depăr.tai-e vocea omu'luj
i'Ubit ... , în fine, -a,p3,niţi,a aces.t,uia faţă ele
care. erdinn işi regăseşte ,puiterea de rege
ner\3,rc rnor,aJă, reoonosctnd că ,i.d'eaJul său
ele draigoste nu ieste străin de unele ten
dînţe bovar,ice. !111 timpul lu111g,illor absenţe
ale soţmll\11i, €ia îşi prdiieote'ază băirbatul Jtde-c
a•l - -care poe,te fi (.şi este} un rprieten de
tinereţe al soţului, �-ă,mas însă în :fiericita
vîrstă; -acesta se dovedeşte incapa:bil să-i
transmită femeii fericirea. care nu poate
lua decît chipul inconsistent al aventurii
de-o clipă. Soţul ce o plictiseşte cu ştiri
şi informaţii ;rivalizînd cu buletinuil de
ştiri de la radio are concreteţea pe care
i-a acordat-o noianul de zile trăiite în doi. 
Desigur, ea îi reproşează ,ris�pirea ivn iac
ti vităţil<e • �'lni0e, 1-en,ta depersonaliizMe,
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Sanda Maria Dandu şi Paul Gheor
ghiu 

dar persuasi'l.1nii amantu1ui îi răspunde 
inconştient cu argumentele soţului. Clipa 
cind îl ucide - cînd ucide de fapt visUil 
său searbăd de fericire - E:ste clÎ[)a aîind 
ea a ale5 în1Jre efemen�atea trăirii şi pe
renitatea amintirii, Cili,pa cînd se regăseşte 
pe sine in şi ;prin memorie. 

mişcarea scenică nehotărîlii se sim,t graba 
şi neglljenţa el.aborăJ•ii. Acto-rii par a fi 
fost lăsaţi în voia lor, de aceea fiecare 
:;.i-a conceput rolul după propri,a expe
rienţă şi intuiţie. Cornel Gîrbea a corn
. pus în ;:egistru realist un soţ greoi. a 
cărui linişte 5ufletească nu .i;:are a fi zgu
duită de mărturisirea soţiei că iubeşte 
pe un altul. Paul Gheorghiu, în Siliviu, 
caricaturizează cu vervă un tînăr uşura
tic, dîndu-şi aere de gigolo, dar în nepo
trivire cu ceea ce trebuie să fie - proiec
ţie simbolică a sufletului unei. femei sin
gure, expresie a unei crize su.filieteşti, 
himeră e1iiberată şi liberă c!i.n doa·inţa de 
clira,goste a femeii ce-şi si,rrube im bătr'în,i
rea. Intr-un rol episodic - rOllul secto
ristului Lucuţă, Andrei Peniuc e o arpa
riţie simpatică, dm· nici •ei nu ştie bi,ne 
de ce se a.f.lii în scenă. Singură. Sand,a
Maria Dandu îşi intuieşte deplin perso
najul. Ea crPează ro1'l111. .în consien•s ou d.deea 
că ex•p1>iimă ,sufletu� :llemlinirn ca l]Jrindpinl, 
de aici, uneJe atitudini discret conivenite 
cu spectatorii, în aparteuri, Teîntordn
du-se în sine pentru adînc'<i refliecţie, re
intrînd în reaHtatea scenei si ailtern,înd 
d'l.llPă caz a,bi•tudii'Tiii cochete. clu!Lioase, cu 
cele de suferinţă şi revoltă. Ea ţese subtil 
realitatea simbolică a rolului, îndemrnn
du-ne către realismul magic al de2lnodă
mintului, dezvoltînd o gamă de trăiiri 
care ar trebui să tensioneze pu;t;erniic sce
nele, dacă partenerii ar intra 1n rel,aţii 
psihologice adecvate. 

Spectacolul de pe scena teatru1h.1i din 
Giurgiu a fost gîndit de ,regizorul Con
stantin Dinischiotu în limitele unui rea
lism des"Lul de terestru. Aşa fiind, ni s-a 
tmnsmi-; prea puţin din tipoJolgia 'Perso
najelor - ar:gurneJ1ite şpeciiit-e acestei .pie
se şi ÎJ1 g0niera1 iteaitr<u.1I1ui ih.JJi. D. R. Popescu, 
şi nimic din realitatea lor simbolică. In Constantin RADQ-MARIA 

Spectacolul Mobilă şi 
durere ele Teodor Mazilu, 
în regia lui Ioan Ieremia, 
se joacă de şapte ani pe 
scena Teatrului National 
din Timişoara.. Aceeaşi 
uîrstă a împlinit-o şi mon
tarea Teatrului „Nottara" 
Karamazovii, adaptare 
după Dostoievski, de Ho-
1•ia Lovinescu şi Dan Micu, 
în regia lui Dan Micu. 

* 

In afara afişelor şi· pro
gramelor de sală, secreta
riatul literar a,l Teatrului 
Dramatic din Constanţa 
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editează o serie de mate
riale vublicitare si docu
mentar-culturale, · ca rod 
al colaborării sa.le cu alte 
instituţii. Ne reţine aten
ţia. un excelent pliant in
tituiat „Creatori la Pontul 
Euxin", realizat în cadrul 
,,Clubului artelor", organi
zat cu concursul Bibliote
cii judeţen-e Constanţa. ln 
sumar : prezentwrea unor 
tineri artişti constănţeni, 
printre care regizorul Do
minic Dembinski, sceno- · 
graful Constantin Ciubo
tariu şi soprana Florenţa 
Nicoleta Marinescu. Arti-

colele sem,1,ate de secretara 
literară Georgeta· Mărtoiu 
şi prezentarea grafică sînt 
la înălţime. 

* 

Dacă am consemnat la 
această 1·ubrică numeroase 
spectacole „centenare", ci
frele trecute în dreptul 
unor titluri ale Naţionalu
lui bucureştean sînt şi ele 
impresionante : klo1ul şi 
Ion Aniapoda - 500 de re
prezentaţii; Gaiţele - 450 ; 
Intre ipatru ochi - 400 ; 
Ploşniţa - 250; Zbor dea
supra unui cuib de cuci 
- 250.
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CLASICII DRAMATURGIEI UNIVERSALE 

TEATRUL MIC 

CORIOLL\N 

�e · Slrnke�peare 
Slintem in momentul istoric al consoli

.dării revoluţiei politice romane, cîilld 
!lupă almigarea lui Tarquinius Superbus, 
ultimul ,rege etrusc, painciatuJ roman e 
nevoit să accepte impărţirea puterii cu 
tribunatul p1ebeian. Dacă patricienii n-1au 
renunţat la privilegiiJl.e .politice, ei se :re
pliază, lăsînd 1oc plebei de a !l.e sanc
ţiona prin vot direct funcţiile publice. 
Tînăra republică abia consti,tuită va func
ţiona susţinută de demagogi ce se vor 
continuu măguliţi şi cumpăraJţi de cei in 
drept să ocupe fuinc,ţii[e statuQui. Tensiu
ni!l.e dintre guvernanţi şi guvernaţi antre
nează psihologii de clasă, ducînd la scin
da-rea. organi\S.!Tlului social prin po,lariZaTea 
voinţelor şi credinţelor cetăţenHor, situa
ţii ce pot degenera in război civil. Un 
astfel cle moment a ale::: Shakespeare din 
is,toria Romei, .c-i-nd s-a opritl; asupra lui 
Coriolan. Ca inform1aţic ,pare să nu fi 
avut u,n alt izvor in afară de Plutarh, 
de care se ţine apr-0aipe_ ca fapt istoric,. 
clar de ,care se de&par.i;e in ce priveşte 
atitudinea faţă de personaj. PJutarh îl 
judecă pe CorioJ,an de pe poziţii'le mora'l·e 
şi politice ,ale concetăţeanului şi, compa
rindu-1 ou frivol'ul Ail1oilbjra1dre, ,îi ,găseşte 
calităţi morale pe care aitnianu!l nu le 
intrunea, tottuşi fil condamnă, în confor
mitate cu dreptul şi mora-la romane, care 
li cereau cetăţeanului supuner-e- totală l,a 
hotărirHe cetăţii. Shakespeare, într-un 
sec.'.)} al Renaşteirii i,n care se exaltă vir
tuţile individuale. regăseşte rîn Corio]ian 
rhilJ)Ul .stră�ruici"bor ,al •condotiienu1llli, văzind 
în el un e,oponent ,a!J. elitelor. Scena .în 
ca,re eroul fuce l'echiz,iitat'iu'l mu:Lţimii 
ajunse 1a puter,e, at,î,t de dornică de lin
guşire şi servilism, are mu1t pa1Jhos. -Se 
simte că prin penscmaj se exiPrimă auto
rul. Insăşi vanitatea, co,ndamniată de Pllu
tarh, la Shakespeare capătă chipul dem
nităţii unui om ce nu poate acc�ta 
umilinţa nici măcar formal. spre a oîş
tiga puterea, într-o vreme cînd pentru 
senatori linguşirea tribu-nilor înlooui'.i fur
cile caudine. Desigur. o :autoritate reală 
este in fond o autoritate morală asupra 
cetăţenilor şi ea presupune o demnitate 
neşti-rbită. .&ceastă virtute ,romană, în 

Data premierei: 10 mai 1987. 
Regia: DINU CERNESCU. Sceno

grafia: MARIA MIU. Text de spec
tacol stabilit de DINU CERN�SCU 
după versiunile româneşti semnate 
de ANDREI BANTAŞ şi DRAGOŞ 
PROTOPOPESCU. 

Distribuţia: Romani: DAN CON
DURACHE (Caim, Marcius, mai 
tîrziu Coriolan); LEOPOLDINA 
BALANUŢA (Volumnia); IRINA 
MOVILA (VirgiUa); MCOLAE ILI
ESCU (Cominius); NICOLAE PO-

. J.\'IOJE (Menen,ius Agrippa); VASI
LE PUPEZA (Sicinius Velutus); 
PETRE MORARU (Iunius Brutus); 
PAPIL PANDURU (Primul cetă
ţean roman); MARIUS IONESCU 
(Al doilea cetăţean roman); IULIAN 
ENACHE (Al treilea cetăţean ro
Dtan); IULIU POPESCU (Al 1>atru
lea cetăţean roman). VO'l\SCi: 
GHEORGHE VISU (Tulius Aufi
dius); CONSTANTIN BARBULES
CU (Adrian); CONSTAN'l'IN DI
NESCU (Slujitorul) 

\ 

condiţiile po,litice de după alungarea re
gilor, clnd tribunii pl,ebti se insinuau ca 
administratoiri ai puiterti statului, era 
adînc lezată, şi adi-nc lezat E:ra şi cel din 
urmă om ca,re o m-ai cU!ltiva, Marcius 

în prim-plan, Nicolae Pomoje ·şi 
Dan Condurachc 
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Leopoldina Bălănuţă, Dan Condu
rache şi Gheorghe Visu 

Coriolanus. Paradoxul este că într-o ceta
te intreagă un singur om poate fi pur
tător de adevăr, şi acest paradox l-a atras 
desigur pe Shake51Peare ,pentru a realiza 
tragedia polit.ică. Dincolo, la Atena, în 
aceleaşi condiţii, omul purtărtoc de ade
văr era Socrate, dar acesta s-a supus 
condamnării la moarte - din convingere,a 
că legiJe cetăţii sint supraindividuale. La 
Roma, Ooriolan, alungat de cetăţeru, trece 
la tabă.ra duşmană şi se întoarce cu ar
mată pentru a-i pedepsi. PJu;tarh îl con
damnă - parcă ursmînd in,văţă1twrii Lu1i 
Soorate - că s-ar fi lăsat convins de 
mama sa, şi nu de trimişii oficiaJli ai 
cetăţenilor, să cruţe cetatea, şi spune tex
tua,1 că gesiblJll 'C!l'urt;ănii .,nu constlitiu:ia o 
cinstire adusă mamei sale, ci o necinste 
penrtru patfi.e, care a îost salvată prin 
lacrimi şi rugăminţi perntru o singură 
femeie, ca şi cind n-ar fi vrednică să 
he sal vaită pentPu ea însăf)ii". Sruake
speare, Jirănlilt s,pirlitua[dCeŞlte ele o simbo
lică creştină, i:1 face pe Coriolan să vadă 
chipul patriei prin chipul îndurerart al 
maicii sale. Eroul va intui că în esenţă 
patria este un mister asemănător misteru
lui vle�ii. Personajul sfirşeşte diJ.ematic, 
ca şi Hamlet. I,ntr-adevăr, _ Hamlet nu 
găsea răspuns 1a întrebarea „a fi sau a 
nu fi'•. La Corioilan, înitrebarev dobîndeşte 
o tleterminaţie politică: a fi sau a nu fi
cetăţean. Să Îi ucis volscii. aşadair,, un 
trup făJ.'ă suflet, care suflet ar fi rătăcit
printre cetă-ţi, î.n ţinu.tul nimănui - sau
p� cel ce-şi înţelegea sorgintea şi natura 
cu un acut sentiment de căintă? Perso
nal, înc,Jin spre cea de-a dou:a ipoteză.
Ambiguitatea sensului mol'ţii persistă
totuşi, ca şi în Hamlet. Cmstirea pe care 
i-o aduce regele voise Au.iidiue - la Plu
tarh, Tullus Amphidius -, adevărată sau 
falsă, ne aduce aminite de finalul asemă
nător din Hamlet, în care tot un duş
man 1->reamărea -ca,lităţile nefericitului
prinţ.

La Teatrul Mic, Dinu Cernescu a im
primat spectaco1U!lui o ţinută oJ.asică, 
monumentală. Ochiul spectatorului nu e 
condus spre adîncimea scenei, ci se pre
feră un decor ce ne face să citim s,pec- · 
tacolul în elemente juxtapllse. Patru pa
nouri ce sugerează ziduri de cetate gli
sează lăsind înltre ele deschideri mai 
largi sau mai înguste, după necesi,tă,ţile 
mişcării scenice. limitind spaiţ1ul şi creind 
prin aceasta o impresie echivocă, totodată 
de înăuntru şi .în afară, foarte potrivită 
ideii dramatice; o masă lungă, în scena 
de la început şi în cea din fina!l, impune 
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actorilor acel-aşi t1p de mişcare şi gru-· 
pare, oarecu,m ,ex;pozitiva .. în jocuri sime
trice simple, deşi oarecum căutate (decor, 
Maria Miu). 

Expresia clasică a spectacolului a foot 
minată însă de elemente şi forme baroce, 
expresioniste sau naturaliste, care dau 
unele note forţate şi chiar de gust în
doielnic. 

Aşia �înt scenele di11tre Coriol-a,n şi r\u-· 
fid·i'lls cc swferă de co:ntn-afacere ; cleoa-· 
rece 'rt>giz·or<Uil. îl gîndeşte pe cel de-al 
doi'loo ca o oglindire a p:rirnu,lu1i, infrun
tairea lor scenică intră în co,ntrad.i'cţie cu• 
psiholog-i,cuJ. plicsci. Gestlica devine os�en-· 
tativă şi l•ips,i,tă de conţinut. Sî'Ilt şi unele
momente de joc în sine, ncf;undame11tate· 
nici de necesitatea dl!'amabică şi nici ele 
adevăr:u,1 vieti:i cum ,air fi cel din final, 
im ca.re ,tm1 · Cocti.olian greu rănit (rană· 
pentru 0aire s�a fu1o.s,it, vai ! vopsea �ie) 
împ.ilngle ou cap'Llll. un întreg şir de cupe,. 
uln'a duipă a[ta, de ipe 'llUillga 1rtasă de oare 
am ,pameniit. In filne, mali iîntilnim unele· 
mom-=nte în C!aire mi'Şoarea .actorilor h?
tîrzj� >ea p'e<n1:lru ·a :Ei imorital1i12'!cltă .pe ipeli-· 
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culă fotograt1că ; 1apai· poze, oum cea ,pa
tetiică dlin final, ,cu un Coriolia111 căruia 
marna ii îmbrăţişează pi•oioarele .şi soţia 
ii atinge oisma. Şi, Oa să încheiem, să 
mai amintim şi ru:neile 1sdmbdhllrii obsoure 
pen,t:r,u speabattor: Tegele vdlsc c.inîi:e ca 
cioara. 

Taaite acestea ne dieconiecteiază de la ten
-siunea 1·ea[ă, pute1,ni1că, ,pe •Care o aiting 
-scene exce11'erutJe, oa ia1ceea dli'llltre Oo[·iolan
şi tir;ilbunli sau ,aicea ld1iintre Coniolan şi
mama sa . .Atcesitea şi I,ncă .g,�teLe acordă
speotacoll\lJ.U'i :fiior ld1Iiamatuc .şi :lbr,ţă de
convingere. Altele, ounn a,r fi lu,pt!a dinbre
romani .şi volsc.i, îm ,oaire plrin scenă trec
1n goa!l1ă diilll br-o ,pante într-a[ta siLu,ete
ru steagu11i desfă.ş1.1JI1ate, schpincl meta·Jic
într-o h11Tllină singerie, Iii acordă măreţie
�1 dinam:i:sm.
· ln ce priveşte conceipţia 0JSl\llpra 1ui Co

Yiolan, re1giz91rul se de&ptii<nde ele 1a,utor,
fodemnîm:l,u--se că·bre RJ. ,utairh şi încă exa
_gerinclu-i ,personaj,uluii vanita,tea, ,pLni'1 la 
monstruos. In imoot fel, spectacolul e de
turnat de la 1Jr>a1ge1d1ie căiure f-arsa ·g['ol1Jescă.
îocmJai de aceea, pri,ma parbe a s,peata
colu'l.ui o surpdnclem sillnpatetJLc, IÎm· pe 
cea de-a rdoUJa, ma'i degrabă un,te,lectual. 

Rolul ru1i Cotiiol1a111 a fost înorechirnita ,lu1i 
D,111 Oondu1rache. .Atctoruil drntrune.şte da
tele f!i21ice pentrru acest 1·01 şi s:îni\Jem con
\•in5i că .şi pslihologic Q-ar !fii ,putut re:rolva. 
Are semeţia atitudi,rnii şi d;i,spreţu11 pri
Yi,rii, trufia re,pedle tral1Siroi'mată in :fiunie, 
11n anume aer ele :lii,ară de:'a,bi,a stă,piniitf1 
<'P s-ar put a dezlănţui d•intr-un moment 
intr.Ja�,t,ul, da•r :lli'11,1·a 11:u trebu,i1a numai
.--lccît ,să devii,nă turbată. Sailiva cc J,uned1 
pe bărbia acto,r,u11111i este ,nu n,l]ma1i cliz
·graţioasă, ca m:i:jloc cl:e exp1iesie, dar �.i
ncpot,i'jvi,tă ou psiholog:i1a erol\111,ui. Căci
Coi,idlan nu e u,n m·ierat. Nici rcplicil{'
nu indreptăţesc această . funterpr·eta,1·e si
nici ceea oe cunoqştem istbo.riceşte despre
<'t In ce ,priveşte .rosti;rea. lllli S--'a păruit ciC'
frcluoasă. Cuvîn,1JUJ, fotr..,atl'evăr. trohuia
,E1 fre 1repiezirt:, aru:noa,t, scuii,pctt chiar, dar
nu strivu,t, ,a.platiz·a,t .şi de ,aceea, uneori,
grC'U i ntelig1ihi 1.

în Vo!lumni ,a, Leopolduna Băl1ănuţă a
Yiizu · pe rn,a1tr01an11a 1-oma,nă -JegeJ1clarC1,
Yiizuros 1rioraiă, ,stăp.i1nă a cămim.Iil.1ui şi
,tăp'înli1nd impetuozii,tMile fiiului ou drcaipta
,iudecaită a minţii şi VJhranta ex,p1·csi,e a
cuvîni\iulllli. Nru 1atît fanbl'î'nzutoare,a drt: clrP
soa,rea vedem .în ea, căoi mai degrabf1
pri111 ri.goa1·e şi 11111 ,prin bliîindeţe risipe.ş te
furiira hlli Coriolan împolf:riv1ct concetăţeni
lor. 1De o ,puternlli,că te111siu1ne surfileteasdi
ne apare scena dintre 1cei doi, c,înd sub
infle:xli,bi�ra stăpio1irc maternă vedem 21bu
riumul fiU1loui, carre ,,,rupe" •Scîndura cu
Renunchii pentru a-i ,arăba mame,i dt va
tr0bui să se ,u;mi'1ească 1n fata t1-tllbun,i1or.

Oaraoter opus lui Oorli�lan şi p1nă la 
n 1an'Umit punct opozab1iI •este senatorul 

Menen·i,us Ag,ri,ppa, că't"ufra Nicolae Pomoje 

i-a accentuat 'latura reflexivă, oarecum de
ra:1sonneur al ldrramei ; rde :liaipt, în piesă 
eI ;reprezintă po211ţua de rep1iere polirtică 
a 1pi.abriiorenillor. Luat ca i 'lldiiVIÎlci, este un 
stoic „avant l'a lettre", ·oa;re inoearcă şi 
reu.şe.ş,te să se împace ou noile legi ale 
cetăţii, rdar nil.l 1e m'.ali. ,puţin iaclevăirat că 
nu e stră!m de atitudini oporiliu1n!i,ste, ipe 
c-are actorul !Jie 1scoa,te iin eViide.ruţă de sub
atitucliinea J.inriş1Ji.;tă .şi iJ111):i1toa;re de pace
,ce o ,a.f,işeia.ză, airăltîindu-se că M•enenius,
pierzind poziiţia de •dlk:'lsă, .ş:!Jie să-şi co:n
s,eu-v;e pozi,ţia sooilală. PoMtce.ş,te, el es-te 
un tip abil, moralmenrt;e, ,es,te run 'laş. Ase
merui '1.\lli Coriolan, şi 1el iră,mine un înoo
gurat, .şi cătînd să fie un lliiant înure celle 
două parriti'de ce-şi dispută puterea cetăţii, 
el nu a•par.ţirne în fapt ni•oi unuia. far 
dacă mairele damnat Oor'lo.lian 'îşi află 
cli,pa salvării r·evend!idridu-şi ,prin senti
mentul fikiail sel1'timenbul paiti•ioUic, mi
cul damnat Menen,ius •rămîl1'e să-.şi tră
i'a,scă z;i cu zi caq,varrul pnintre COI1'cetăţenii 
săi. 

Sicinius Velutus şi Iun,i,us Boutus, tri
buni ai poporuJu:i, nu sî.nt şi repl·ezentanţii 
lui, ci doa>r ounoscătol'ii sufletu11u,i pr.i
mitiv a[ gloatei şi iindrumărtQr;ii ei ,pentr-u 
creşterea propri'ei lor pulteri, ,pe care le 
pi.ace să o gus,te. RolUtrile au fost inore
d'inţate ltti Vasi1le P,wpeza şi, pes,pectiv, 
lui Petre Mora,nu ; actor,ii se achi,tă de 
ele onorabil : Şil'eţi, ch1mbîncl priv-i,ri 
,,iez.uite", mai!i vin'Cl:ÎICa1:i1V şi mrai dur, Ve
lultus al lui Vasile Pup·eza ; ' mali. aferat 
- oa să spunem a .a -, Bru,tm,-ul lui
Petre Moraru, ei fac ,un bun ,tandem. reu
şind să c],ezvăQll}ire, în momen,te •patri•vit
acorc]ta,te, · t>idt101a�n ·· starC' morală ;:i de-
1Jn.â,gogi10i.

Cu C'i şi înke e'i, Pta1pill Pandll!ru, în 
rol'u.t

°

p1'i1rnului ct'1:ăţean ,i,oma,n, 1ctdevă,ria;tul 
conclucă,tor al g'loaitei, ,e o p'rezienţă ma
sivă, nutr•incl o •u,r� _9urcl[1, necltiferenţiată, 
îm,poti-iva „celor maJ11i", conducînd şi Jă
sîndu-se conduc; de cei doi trirbuni şi in
văţîncl practic lra şcoa.lia politicii ipute,rii. 

Cca mai unitadi creaţie ne-o prezintă 
Gheorghe Viiis,u în Tul•ius Auiii>eLius, d·egele
voise; avîncl în vedere 1pruţină>ta1Jea note
lor ele ,caracter a.le person•aj,ulliu.i, cu a,tît 
mai lă111cla b'ill !1'e ia pa.1·e a fi efortul ,arcto
rullil.l� de a închega, cmn suma>rel,e date 
ps,ibologi1ce şi .jn ipuţine'le aipari,ţii scenke, • 
un rol incleajuns ele p11egnant pentnu a 
ni se păstra 'i-ncl'E.'llung în memo:r!ie. Ac
lontl ne p1·ezintă ,un :ii11ttun1eoart iclemon al 
răzbunării, ·tenace şi răbdător 'iin _ •aştep
tarea cl,i,pe,i satlisfacţiei, lăsî11'CI să i se 
citească tobll.lŞi pe ·ch'Lp drureroaoo umbr[1 
a î.nfr:î:ntu1,Uli pliin iclesll1n. Cruoiftidndu-se 
sub povm·a )PI'Opri,ului steag zdrenţui,t ş,i 
p;iei1i.nd în 1ntn.Jned,cul nopţii a·05ii, după 
băită�ira de Jra Co1,ioll.i, el va dt"ven,i umbră 
pînd"itoa1,e .şi resc-mnaită a lui Coriolan, 
la asedi111,l Romei. 

Constantin RADU-MARIA 
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TEATRUL MAGHIAR DE STAT 
DIN TIMIŞOARA 

PEER GYNT 

de · Henrik l�um 

Data premierei : 19 aprilie l 987. 
Regia : MAGDALENA KLEIN. 

Scenografia : EMILIA JIVANOV. 
l'raducerea: APRILY JANOS. 

Distribuţia: SINKA KAROLY 
(Pee1· Gynt) ; BARTA ENIKO (Aase, 
Soiveig); DUKASZ PETER (TOpi
torul de nasturi) ; ' BOSY ANNA, 
JANO JANOS (Coloniştii); TATAI 
SANDOR (Lăutarul, Aslak, Bătrî
nul din Dovre, Paznicul, Begriff.en
feldt); GASPAR IMOLA (0 fată, 
Jngrid, Bătrîna, Femeia în verde, 
Anitra, Sfinxul, Un nebun) ; MA
!l'RAY LASZLO (Un flăcău, Un 
trol, Von Eberkop,f, Sfinxul, Un ne
bun, Cîrmaciul) ; BERElCZKY PE
TER (Toboşarul, Meşterul bucătar, 
Un trol, Monsieur Ballon, Sfinxul, 
Un nebun, Bucătarul) ; SUTO UD
V ARI ANDRAS (Un flăcău, Mirele, 
Un trol, Un trol-copil, Mastcr Cot
ton, Sfinxul, Un nebun, Un ma
troz) ; NEMES PETER (Un flăcău, 
Un nuntaş, Un trol, Herr Trumpe
terstraale, Sfinxul, Un nebun, Că
pitanul vasului) ; PETER AGNES 
(0 femeie, Mama mirelui, Un trol, 
O dansatoare, Sfinxul, Un nebun) ; 
HIGYED IMRE (Un bărbat, Tatăl 
mirelui, Un trol, · Un sclav, Hoţu_l

1 

Sfinxul, Hussein) ; PUHALA ERNO 
(Un bărbat, Tatăl miresei, Un trol, 
Un sclav, Tăinuitorul, Sfinxul, 
Huhu) ; KOCZKA ILDIKO (0 fată, 
O nuntaşă, Un trol, O dansatoare, 
Sfinxul, Un nebun); T. RETHY 
MARGIT (0 femeie, Mama mirelui, 
Un trol, O dansatoare, Sfinxul, Un 

, nebun). 

„Di:nire toaite operele melre, Peer Gynt 
e cea care mi se pare mali puţim. făcută 
a fi Îlnţeleasă în ial1Jte părţi declt !În. ţă,r,ile 
scamili!l!a.ve" .... ,.Peer· Gynt nru es'lle cituşi 
de ,pruţin concepuită spre a fu juioată" ... 
Surpri:nză:toa�e, •aceste iaser,ţiffllli. ale dra
matur,giullrui s-au voout, dlelac sur:prunzăitor, 
infirmate iln ,timp, oălOi stnm:iUll ş'i fasci
na.nitul său ,poem dlramatvc OpuMioot în

1'867 .şi ;pus 'în scenă nouă ainli. mali tîrz:iu 
la tea,WUJ! di1n. Oh:r,istiianliia, OUlll1 se numea 
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pP utunoi oopitala norviegia,nă) •sp numără 
în ultima vreme pri111ltre cele mali d0s. 
monta'bE> texte j1bsC\n.iE"lle - ,,în alte părţi ... 
mai muli chiar clecît în ţările scand:i
nave. Motivarea opi,niei ,autorului poate 
fi găsită în diV'er&e stud'ii erudite: ,pie,;.a 
n fos,t scvilsă în roplii•că pdlemllcă '1,a adres,a 
unor evenirrnente ']J'Oliitiae destul de stri0t 
circumscrhse locului şi epocii, i,n p-ersOl'.l
na proului tiituJliar slîn,t reuniite, spre a fii 
incrimiina•te, slătbiIe,i111ni şi defecte ti,pice 
corra,ţionalilor (şi �ui Ibsen ÎIL9U,Şi, conform 
-propriei mărturisiri ,e1pi1sboJ:are), ilieigencll'l,:, 
şi cr,edltnţelle soandinavc - iln general,. 
puţin ounoscu te ,alltoir ,p(J(J)Oa.re - alcătu
iesc o bună ,pa1nte d•im materia drama-1Jitcă ; 1apoi, aJcţi1Uncia presuipune TuU 111wnai 11ll1 numă•r con iderabill de pe1·suniaje, ci 
.şi foa!l'lte mU!lite .şi adresea -aib•r,ulpte clepi<l
sări geogra1f.ice, deci (în priinci,piu) şi SCP
nogra:fiice etc. De altfel, Peer Gynt disto
nează vio·lenit atî,t în raport cu „unittăţilc" 
dlJa,si,ce, cit şi cu majm·itat€1a cov.îrşii'Oare 
ia p1eselo'r 1arutoruluti, ,a,nterioare sau 'lllte
rjoare, în gc,nere rcspeotuoiase :fiaţă de a
ceis'te oa1noa111e. Se .aftă ,alildi, ,poal!Je, un.a 
drunJtre expli.ca,ţiile audien.ţiei ample de
c.a.re se bu(lură a•ou,m ,SCtierea: sensib1li
,t� ac.tua1ă, moclella,tă de ,a,tîteia revo
luţLi estetice, e mai re:ceprtfuvă fo;ţă de ex

cepţie clecît faţ,ă de roga.ilă. Şii, deou'f\gînd
din acesta, un a:J,t aspect i,rutere<salllt : mo
difiloorea aMudiiinii omuLui (de tea1tru) 
'COn'temporan 1n .pnivinţ)a eroul111,i cenbnal.
llbsen 11 voia • ,pe f!uşi!JurertJi.oU!l, ,.anli:ncino
su:l", mCi'leu nelfuniştiltul şi nern,u[ţumi,tul 
Peer '1.1[1 e�emµl.1ar perso1111aj niegaifi,v, a5a 
Cllllll H VIQis€, mai Ic]em1U11t, La Fontaine pe 
GTe:ier:ele--artast. Pentmu C'iti,ton-ul ori spec
tatorul ro'l1/bem,po�an, i,nsă, Peer, oa şi 
Greiereae, a deV'e!llit o fug.ură pe c•are o 
poţi cel! mU!llt com1Yărtim1, rni,cidecum de
·llesta. Poţi oare detesta = om ccN"e în
cea;rcă să fu,gă de mletllincditate (chiar fu
gind „de sune î:ns.lli)i"), care aspira să cu
nda.scă tot bLnete .şi tot [·ăull diin lume,
pe· care îl înspă'ÎJmîntă ma,i munt decît
oriJCe pliict:isull (,.monstrul ce-l man _gin
.ga.ş", CUl!Tl Sputne Balllde,l>aiire, anre cărui 
„Les FleUJlii du miail", ,a1păJ.mte �n ;1857, nlî 
vor :fii. r,ărnas, cine ştie, străine tî111ărulm
Ibsien), un om care - root ,ou o expr�ie 
baruidel1air'ea111ă - ,.1po-arrtă Îill Sli111·e înii
niitul" ? De a:ltmi111rter<i:, ch�l:lr fără a face 
,11Je'alpărat 'llZ �deci, n'Îldi ,aibuz) de m1etode 
psihma1itk:e, e ·o obse!I'Vaţie destu[ de la
îndemiînă aceea că, deşi îşi co111clamrn'i 
- conştient, desi,giuir - eroUil (fu oare, am 
văzut, se a,ut:o,poritr,eitim,se cpa,rţital), ,c],i;a,ma
toogu,I simte nevQila - linconş.tienlt, poarte 
- de a�l salvia, nu nllllil'3i prfunrtir-u„ fi
nal de mare 'Sensib'i/1ilba:l:e, dar de rcdu;.:;ă
verosimilirtate, ci .şi, pe parol.lJrS1Jll pi�i, 
prin .patosll!l iaiutenti,c al fu<alde[or, prin 
�cenita:tea nilcliodată dThică ia :tuibu1'0!" ou
vlin.telor salle, iprJn far-meou:l .şi viltaHta;tea 
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c,e em:ană, nestăiv.iillilte, 1d�'l1 :flăp1,1.U'a iui 
Peer. Piuă .şi ia;ouZ'aţi,a ca'µilta!lă 1pe care 
j-lQ ad1Uce Topitdriu,J. '<ie 111,ast,uri - aceea 
de ,a fi trăit [n v.a1n - este cornh-a.z,isă de 
ln,treagia vi1aţă la lui Pecr, ca,re nu1 s-a a
bă1mt n.iCJi o clipă de la sup.rema deV1iză 
„flii tu înswţi !". Ş.i �e i,nseaim111ă asta, dacă 
nu a a,cţiona .7i a te m1a,Il'i!J'esta J,n,tot
dea,un,a „duipă ,cum ţi--e firea" ? A făcut 
Peeir vr,eoda,tă ialtfelJ.,. !îin bine ori în rău ? 

Cam acea.sta teste, în lii'Il�i maa:ii, )P€r
spedtiiva ilin c-aa•e şi-a co1nce<put mo:rntarea 
tailentata :şii uniereu enrbooi1ais1Ja l!'e<gfaoare 
M:aigdalenia Klein, l'ef,uzÎllrd o abordare co
modă si li'l,ustria,tivă ,a -tex.tul1'l1•i si asum�n
du-şi :ri.soul unei lecturii sceni.ce esenţia[i-
2!PJte, cerebrale şi „să11ace". Decarn.lll - gîn
<llit :1n.iţi1al 1111a1i som,ptuos - al Elmiliei Ji
Va!O.OV l'l€<UŞe.$'te să ta,ainsfor.mie i1nconverri
enrele în vliirbuţi, &ubli111iiind ,aius,ted,tatea 
v,i:miu.nii .regJzoraJe : s.i,mple ipînre rnane
V!'albe de f:rlîn1ghii se hmlţă şi oobaau·ă, de
seinează ,spa;ţii fu1111:ilii1are sau mi,sterioase. 
Aceeaşi ,c•vi tc11re d€!Vi berată a pirl!orescul.ui 
·fo1d1oric ,exprimă coloam:a sonoră ia spec
ta'Cdln:illui : celebrei sUJite a lu!i Gri1eg îi
este prefera tă m uzi,oa ori,�iumlă 'COm1pusă
de Iosif Hierţea, 1Il'onme.lodică, s-a,r 'Putea
zice iconceptua·�ă. O [1nteresa•rută IJ'.)lrO-pU
nere ,a 1,eg,i•wm,ei, rezo1vînd tobodată pro
bllf'ma une'i ,c]�,strilbuţii �decv,ate, greul de
rn,tocrnilt 1al tmliln,te11i. este „ scill'(:],a,rea"
pe.11SOna.j,u[1UJi tiitU'l,a1r .în cl'Ouă 1i1pastaze, Peer
tînă.r şi Pee!·-rnaituir şi băltrun, :Lniteripre1Jate
d<' dd1 actor�: Duk,cisz Petei· şi, respectiv,
Smka KaTOlY. Cel de-iall ddille,a îşi COi11-
fmmă dill1 1P1in reou,noscutele ca'.hlrt:ăţi pro
f.esiiomia\Le în sc;enele Jn'ai „an1irn1a.te" orii s1-
v,u,ros comice ; î,n 1acelieia 1pretinzînd i,nte
I"JIOrioz.a,re şi !11fll:an'(Ja:re !I'E1:fll1extivă, jO'oul său
oscilJ.ează dniwe de-monstna,ţiie rece şi ma
mare super:jlliciiJa[ă. Cel 'dJiin,tîi este maii ar
dent, ma,i iiNîntat, -ma.i si1111cer ; nu msă şi
�ufi'cient de proiiuncl. Dar Pec,r-!bînăr este
totodialtă, iin specta,col, şi Toplirtor,ul de J11as
turi, :în:truch:iipare nu ,a iernfu.a�iu\lui vreu
noi pute,,j divi.ne, oi 1a propt'ie\i mnşrt.i
i,nţe a eroullu,i ; i,mpl,icaţiille ,etice si-nrt ,a,s,t
f P1 mu!,tiiplii,ciate, făiră a contraveni in
'Vll"Un :fiel spi.iri,buillui piesei. Tot în iacea&tă
11, cline de idei, rolll.l.'ri'le Aase şi Solveig
sînt j,uca.te de unia şi a,ceeaşi ,a,ctPiţă -
B11rba Enlikă ; €'a ·br,a;n.s1Tlli•te, cu s,ul:ibile cli
fi•renţierii, iîncăir1căitur'a p!'.ihlcă a pa1rt.itu
ri1Lor, într-o evdluţie rprecis el,abor,ată. ne
f'Xcluzîmd i,nsă llia'Jlsmrul şi că'M•ut'a. Solu
ţia se revellează, 'Jia o cirt:irre -atentă a ,tex
tu.1'ui. perfect via•lRbiiă . .111,tr,uoît cele două
personaje ncu sint d1edt fu,ţiete ,oom.ple
menta�·e ,a,le ,e,ter,nl\.l�.Ui forniJllin ide semn
poz,}tiv. Durpă oum In•_g:i,id, Femelila în ver-
M şi Anitre, �nltrutpate, !ia :rîlndu-le, ,de o
�ingu,ră actriţă - GăspaT Iimo[.a, care,
juclnd .';',i paitt·,u roJ.ur,i episodd,ce, realli-
7.(>ază un iatlevăriaJt tur ide forţă, ,ev'iden
;!.ilincLu-se ,printr-o n1i7ca,re soenică ele-

gantă, pr.i!Il ştii111ţ,a umplerii expresive a 
tăcemiilior şi 1prin 1iln,bel'iige'!1ţJa foază111ii - re
prezirută !i.imagilnea în negia:t,iiv •a aicelu,iaşi 
eterJ1 fem�nJn. Poeti,ca specllacoil.wu.i se 
vădreş,te fernnă, riguroaisă şi bine ,airgumen
tată ; nu la fel de saroisfăcăroarre e'�te co.n
cretiz,area ei cen1ică, sufer'iind de mano
toruie viz,uală '.în une]e mornenJte şi de im
pre{)i:zila contm,ullUi. idro.tic îJn iaJ1te<le. Tm
,presia ,globală - fixată met de !bri!Slta şi 
extrem de f.i7.11noasa sce-nă 1li,nală Opentru 
,a scăpa de hnguroiul�malaX'or de medio
criităţi ial To•pi tor,ului de na1,bu!1·i Peer î.şi 
acoperă chipul cu o mască, î111.ceitincl toc
mail ,prLn asta să r·ămlÎlnă „el i111,suşi", deci 
al\.lltodliJstrugiînclu-se) - E'lste '.însă aceea a 
Uillllli. spectacol de cai'itate arti ti,că remar
cabilă., 

O s1Pori:tă pa,rtioi,pare ernoţiona,lă a 
un,om dinitire 'unterpreţi ar fa fu.st, lnd!iscu
balbil, benefică pentiru î,rntreg. I-am mai 
reţiruut, d'in echîp'a 'În care aproaipe f,ie
caire component a,1,e de j1u,oat cel ,puţin 
patru rdluri. pe Siită Uclva•ri Andrăs, Pu
halia :0rn6, Peter Ag,nes şi HiJgyecl Imre. 
O durblă apa,r,i,ţie CV'asi-mutlt deosebit de 
efiicientă i:n 00Illtextul spectaicoiluJ.ui -
Bosy Anna şi Jăn6 jăno<;, un fel de 
CU!plru etern. ob'iect de pe1rsifJ,a4·e şi nostal
gi·e egal de iITTillense. 

Alice GEORGESCU 

TEATRUL „VICT R ION POPA" 

DIN BiRLAD 

INTRIGA SI IUHIRE 

de Friedrich ScLiller 

A înscrie o a emenea Q/peră [n reper-
. tot1Lu rcprez-intă, 1ntalinte de onice, un gest 
care ţine de sfera oul,tunii aiUJtienti.ce; aso
ciat CIU o peiitirrentă OÎltire TC�izora!l.ă şi 
cu o bine clnbăn<tă ;ra,portare a obligaţi
i-Lor asumlate la foiiţele 1interpretatli.1Ve, 
gestul �re toate şansele să ·se transforme 
în f_a,pt ar,tistic. Ceea ce, ,ou e:iccepţi!a unor 
erori retmş•aibile (la iclata cind 1Scriem a
ceste Tîndurj), . -a şi petrecut cu mon
tairea bia·Jădeană. 

Regizorm -Oristian Nlaou ,a proptL<; aten
tiei noastre o vari•antă .judi'Cio cornpri
;na,tă a t€'xtu1uri oejgi1naol, renun,ţînd la re
pLici sau ichiar !J.a secve<nţ,e [ntregi care 
i s-<a păiru,t că IPOt încărca plecloari,a dra
matiică e ernţi•a,lă ; specba1dOl,U:l său doce,a,ză 
apro:lGima1bi.v două ore şi j,umărt:ate, cu o 
sing11.1ră ,pauză, 1PespeollÎ!n.icl. ;nal!"aţLunea ;pro
priu-zisă, dbminian1te1le caracterelor, fru-
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musetea scrii,turii .şi î:nregistrînd, în fo
}osul 'tonusuluii crnoţionalJ., o ict,i,rnamiică in
terioară spori tă, bia1e susţinu.tă de cchiipa 
a.ctoricea.scă. Intregul se prezinrtă ech:W
brat }a capitolruJ desoifră,t·ii personajelor
�i al reJraţiirlor dinrtre ele, excesele sînt se
ver cenZtUrate, nu lipsesc în ă cîtcva ex
cepţii, asupra cărora vom reveni.

Dcmonstra,tia scen.rcă e te stt,uclurată 
p o spirală tlm,1,g,inară, 1av:înd d1rept p,urnct 
de plecare dragostea - nucleu atl v,ie
ţi.:i - dintre Luris şi Ferdi,n'a,nd : ,pe vo
lutele din ce îm ce ma,i laQ·gi ra�e ace&l.ei 
spirale există citeva repere fixe - famj
l ia Miller, von Walter, •1ady MiiHorel, von 
Kalb, ad,ică onc :tlitabea, purtereia, tnfrînge
rrca, suficienţa, .şi un reper g]i a1J1t -
Wurm. CiircuJiînd nerobos1t înt1·e etajere 
acestei c1iudate ·a�·hitecturi ele trăiu i, de 
spe,mnţe, ele ambiţii şi ele intcres!e, Wurm 
ţe-se, asemeni ·unui păiaQ1jen răbdur-iu, 
pînza clin ce în cc mai deasă ca.re, în 
:fanal, se Ya clo,·edi otrăvită pentru toţi. 
SC'nrtii,mC'ntul predominant, M.Jb <:;em.nul 
cărui'a se derulează întrciJ,ga fabulă, este 
ce.I al tero:irei. uz\·orîtc clin atottputernicia 
arbitrrariull\Ji. Utndeva, nc-văz,ut, pri'llţul, 
cu drept de viaţă şi de moarrte asupra 
tuturor. bil!1ec.uvintează i]J'ocriziiR., .i,morali-
1.atea, rPima. \Vu,rm este, în fond, ema
natia CPa ma,i nocivă a unui a emenra. 
cli;11a,t clezuman,iz-at şi -clerumaniwrnt, sim
bol al unri dermenţC' cru·e, ele-a lungul 
1impu'lui, a îndoliat dc-atîtl",i ori i<:;toria. 
Rcţinîncl ca a,rgument centN11 pentru dez
voltare'! cJ.iscur�ullui său scentic r1rest Î'l1-
totclcauna necesau· semnal dr allran,mă al 
ronşttiinţ i colecti re, rc-guzorul Cr1is ian 
Nacu a uzbutit un �pcotacoJ de :re:ilă .c;i 
gr.avă mecJlitaţie, receptat .oa a1Jai·e de rpu
blk. Stri,gătu.l ele reVdltă 'al lruti Sch illcr, 
înelrc.ptat i1mpotJ,iw1 aibuzuri'lor feudale din 
finalul cellui ele al 1'8-lea veac, reverbc
rC'ază asti'izii 0U tnţ�lesu,ni îmbogăţite. atră
g�nd luarea-iaminte a UJpra perd•colulu,i re
prczonta,t de S'Omnrul raţiunlii. 
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Distribuţia prcmicroi bîJriărclene a recep
tat şi acceptat cu S'e1,iozitalte propunerile 
f·egizoi-alre, prodrucrînd u,n spectalc'ol <lin 
cabeig01•�a celor c<msidei·ate a :fli de refe
rinţă pentr,u un co'leotuv. Constanltin Pe
trican, în Preşedli1J1Vele Von \Val,ter, actor 
pc care a,m iniVăţa,t a-'l pr,e�Wi ou run sen
timent de mereu Îlnnoiită &llT\l)riză, creează 
un personaj profrunrcl odios, carre a•r putea 
declara, asemenii împău·a'tu'luu iI"Oman, că-i 
miroase f.rumos ·cacltavnul -ardversarului, 
mai ales. dacă i-a fost compaltniot. Inter
pretul fcxloseşte ,cu ,parcimonie sp<aţiul de 
.i'oc, g,esturi•le, 1regi.sltrul vo1c3U. Pauzele din
tre repl1ioi sînt g,rcle de 1-11ţelesu1·ii amreni!1-
ţătoa1re. De la o asemenea prezenţă nu 
te poţi .aştepta la ,niimiic bun. Din 1aceca1i 
familie a par'Ven!iţilor omnripotenţi, clar 
. ituat la ceal'ailtă cxt•remă comportlamen
tală, Mare,şia,lu� curţii, von KaJ1b, gă,sc1te 
în Virg.irl Leahu run ;i,ntenpi,et mobil, care 
�tie să exploateze poz,i1ti1V ricl'ucorLul şi g,iu
noşeniia person'ajululi său; personaj care 
trebuie în.să „sll!pravegheat" î�1dearproape, 
pPntnu că poate ·aI'tlnecla :oricine! dli:ncolo, 
ele ou,mpăna ,uti.lă întregului. O pondere 
nea.�te,ptată ca,pă.tă în specbaicol T!olJ.ul Lady 
e11irlford, interprertat de Darna Tomiţă, -ar
t1•iţă care .ştie ,să dea texttu-l'llii suflet �i 
iclrii - glas. Ou o ţi•n,ultă scernică impeca
bli1ă, cu o rostire l:innpe<le şi ,i1ntelitg.:-nt 
ginclită şi cu o :fiillrtra,re foa1rte JJ'E'rs-anală 
a inţlelesu1ui t'E'plliieiii, ea cornfe,ră 1person1-
.inlui o notă <i,nedi,tă de t.r,aig.i,că demnit'lt,•. 

Vei' ·iunea schril-lcriană „a lui Rom ,o 
şi-a JuUetei s-aJ,e", FercVinra111rcl şi I.;uis1\ 

constitui<', pen1T11.1 �peotaco'lull în driscuţie, 
.. căJ'CÎiul lui AchliJe". Insu:fli•airenta expe
rienţă scenică (ravinrcl exµ]iilcaţiri diferite 
pentm cei c!Oli actio�••i ,asupra căro�·a s·'I 
oprit alegerea �"Pglizoru�ui) se vă'Cleş•te clr-,q 
J11..111g,u11 întJI,egu[,u,i specta icoll, excepţie fi
cîl1d clo9,r scona :fli,n,ală. Ş,i L>ily Popa-Al'
xiu ';li Teodor Oorhan au consiilderait P'i 
"i,mrp]a - şi ag>realbi1'a - ll.or •prezenţă fi
zică ne po:itc convinge, reze,rvînd nuan
Vinii tc;..itu,lrni ro<:;tit un 'loc 11f>ÎtnsC'mn1 .
Da,r te-aitrl\Jl. mu ,., nu,m,a,i s,uatiuJ în car"'
se rPlat0qză p]a<,1Ji1c o înt!î!mrp��;·e. e si pri
le_jl\l•l oferi,t veclr1 ii s.ă.-şi el Pra mînR c•r 
au7.ul. PuntP"R ceia nrn,i rez,istentă într" 
măie<:;tni:1 interpr\.'tU�Uli şi <:;PnsitbiHtntl', 
spectatoruijuri se sp:1,ijirnă ne cuvîntu!l jUdi-
rios folosit. I_g,nor,incl (cădi necu1noa t"r"1 
ie<;" clin di. cuţic) •ac0s,t elc.>rncnrtlai· adcY;1r, 
cri doi intrrprcţi 1•atează i}J'a!l'titu.r-i el<> in
viclrirart. Scene întregii, trC'c grăbite pe lîn!.!:Î 
FrrclinRnd şi L'Ui-se, iprezenţi în sceni'i c1 
niştr rC' ipien1Je ele r clrarmă, ou etichete]" 
în Q"egul.ă, <da�· cu un conţinut oorecare, 
între cum 0stc spusă 1·epl1iica şi ce spun<' 
�·e,pl'ica nu există nici ·o 1,egă,tură. Că se

· poate şi a•Ltfel ne-o arartă 1i.1rn1pedre aceia'5i
actori, Î!fl ,uHi,mta soonă a spectaco[u[ui.
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Am ,avut în schimb i·e,·da,ţia ,unui alt
tînă!" linted·pret, a,nunţî;nd, a1J[l;t;ur.i de in
discuba!biil ,tarr�nt, o tena,ci.tatc p1,ofr. ională
im1pa1esion<'lln,tă : George AlcX'amdru. \1/urm, 
<lcscifrat şi u·cstruoturat icte George Ale
xnndi,u, .e,·pu,i,el)te neHrrli'şti'tor de-'a Iun-gui 
intt-eguitui -speot1cucoil, vcmbincl cinici tr·0hi�i0 
.i cum trebuie, ştiin'cl să asowlte făr[t 
o�tcntaţie, echficincl, c,u fie-c Te noui'i 'apa
riţie în �conă, 1inn,a,g�nea .un0i ticălo7i•i.

lui· o oîti,me . emmlifacati,vă ; pentru 1p1u
ţ1nele cuvi1nte 1rostirte în speotacdl el stră
ba,te Îl1 treiaig-a tr.aiireotmiire posi,b:illă a per
son,aj ului, ,pc oare..Q băiruuiJ.11 l!ucr-ind din.
co1o de riaza noastră vizua'lă. 

Ştefan 11ivocl 1n,ru-Milller, f:llen,q P�tr:.-·an. 
ţia acestiui•::i .şi Zahrn•ia Voll-YC':t, Băitr'nul 

omerist, asigură, p1·in e,·ofu,ţi,i bine te111-
pP1·ate, ,p,-ezen.ţa ,4celor personaj,c carC' 
C'recl •ou •tărie, pină la ultima în1cercarc. în 
nC'VOia ele cinste şi ele drnpt-ate. M.a,rcel 
A'llghel, în Aghi1obanlu,I preşcdi,ntelui, mn
kfd61 apaPiţie epi•�ocli,c·;\ adaugă întregu-

Scenografia lui Ioan Oliaa·u se menţine 
pc o poziţie dre ,.n0utr-aJN,tc11be a'oti1vă", situ
inclu- i. simbol'ic, pretenţioru a-i structură 
cleasuprn dramei consumate Îln cenă. In 
f
°
inal, consui,ucţi,a bairocă a ojjresi,unii ro

boară 1ent, pecetlluincl cu i,ndifere-nţa rrce 
n c-avc,uJui a.minti,r·ea iubit-,ii dintr--: Luis,? 
�i Fcwcl'inan.d. Stdluţi.a găsiltă este. to,tn.L5i, 
ele un e-feot 1e�Lebirc ,afla,t rn cl'ivol'ţ cu so
bri1cta tea 1dt'can,tă a întrrc.gi i rnon tări.

Constantin PAIU 

Itinerariile turneelor tea
:trnle s-au intersectat cu o 
accentuată dinamică im pe
noada ,mai-iunie. Teatrele 
bu.cureştene s-au deplcrscrt 
<'it cele mai bune specta
cole în oraşele im.portante 
şi în centrele muncitoreşti, 
în timp ce unele instituţii 
din provincie au susţinut 
veritabile microstagiuni în 
Capitală, cu producţii ar
tistice reprezentative. Au 
jucat pe scenele din 
Bucureşti: Teatrul Naţio
nr1l din Cluj-Napoca, Tea

trul National din Timisoa-
ra, Teatrul Dramatic ,),ra
, ia Filotti" din Brăila, 
Tratrul „Mihai Eminescu·' 
<lin Botoşani, Teatrul de 
Stat din Oradea, Teatrul 
Tineretului din Piatra 
Neamţ. Din păcate, coor
donarea acestor turnee a 
<IVut şi defecţiuni, înre

gistrîndu- e 11 puţ'ine su
prapuneri. 

* 

ln seria „paralelelor li
terar-muzicale" ale Tea
trului M·ic, coordonate de 
Josif Sava, o emoţionantă 

seară 1nemorială „Dinu
Lipatti" a aclus în faţa
unui public numeros pe 
Valentin Lipatti, pe Vir
g'il•Cândea şi pe Carmen 
Păsculescu-Florian, autoare 
a unei excelente monogra
fii Lipatti. Partea muzicală 
a fost susţinută de citeva 
tinere talente interpreta
tive, remarcate în con
cursuri naţ'ionalt şi inter
naţion;alc. 

* 

Grupul „Eveninient" al 
Ansamblului crrtislic al 
U.T.C. a prezentat in vi
ziunea regizorului Grigore 
Popa ş·i în scenografia lui 
Mircea Ribinschi două lu
crări drcr matice adresate 
în ,:pecial tinerilor: O în
tîmplarc neplăcută de 
Tuclor Popescu şi Cîntec 
ele leagăn pe muzic[1 rock 
de Iulian Jl.largu. 

În persoana lui Julian 
Nlcrrgu, subl'iniem apariţia 
unui promiţ'ător talent în 
drcrmcrturgie, aşc1 cum cw 
constatat si membrii ce
nachilui · literar-artistic 
,,Confluenţe", care au par
ticipat la spectacol. 

Redacţia noastră regretă 
că, deşi sin.tem preocupaţi 
ele activitatea acestui grup 
teatral, organizatorii n-au 
găsit de cµv'iinţă să ne 
invite. 

* 

Teatrul „Mihai Emines
cu" din Botoşani a pre
zentat 1vn curtea casei me

moria le clin Ipoteşti un 
memorabil spectacol de 
sunet si lumină dedicat 
,,Luceafărului poeziei ro
•rnâneşti", în ccrclrul noii 
editii cr concursului literar 
onurgicrl ce se desfăşoară 
în fiecare primăvară pe 
meleagurile natale ale ma
relui poet. 

* 

Se împlinesc patru de
cenii de la dispariţia mul
tilateralului om de teatru 
Jon Sava. Activitatea lui 
ele regizor, dramaturg şi 
teoretician al. teatrului este 
pusă în evidenţă în meda
lionul comemorativ sem

nat ele Virgil Brădăteanu 
[n revista „Contempora-
11ul" nr. 2411987. 

123 www.ziuaconstanta.ro



AL TE PREMIERE 

TEATRUL FOARTE MIC 

PENTRU CE 

/lM MURIT 

de Xie Min 

Data premierei: 19 mai 1987. 
Regia: DO:l\lINIC DEMBINSKI. 

ţicenografia: CONSTANTIN CIU
BOTARIU. în româneşte : CON
STANTIN LUPEANU. 

Distribuţia: MARIANA CERCEL 
(f"an Xin); MIHAI DINV ALE (Xia 
Jun). 

Consecventă cu ambiţiosul program de 
teatru po:litic al i-nsti,tiuţiei,, cultivî,nd tot
odată diailogul literaturuJ.or dramatke ale 
secolului XX, · scena Teatrului Foarte 
Mic ne-a pţ·i!ejuit o captivantă întî,lnire 
cu universu,} dramaturgiei chineze con
temporane, p:i;in intermediul ,piesei Pen
tru ce am murit, de Xi€ l\1:i,n. f'a,ptul 
că lucrarea este pusă în scenă a doua 
oară la noi în ţară - o primă repre
zentare aparţtnindu-i, în urmă cu cîţiva 
ani, Teatrului Naţional din Iaşi - măr-• 
turiseşte fără îndoială interesul creato
rilor de spectacol şi al publicului nostru 
pentru rona problematică a piesei, ca şi 
pentru formula ei stilistică, de o i<nci
tantă modernitate. 

Despre autor - prezent cu această 
piesă şi in volumul Teatrul chinezesc
din secolul XX, apă,rut la Editura Uni
vers, în 1981 - aflăm de la Constantin 
Lupeamt, t-raducătorutl lucrării, că s-a 
născut la Shanghai, în 1932. şi lucrează 
ca redactor la un studio cinematografic, 
făcind parte din prima promoţie de c1upă 
eliberare a Institutului de artă dramatică 
din Shanghai -• secţia dramatm:gie. Mai 
atlăm că prima piesă, Soarele în zori,
datată 1956. .a primit premiul naţional, 
Pentru ce am murit fiind scrisă în 1979, 
deci după consumarea „revoluţiei cuiltu
rale", la ale ciirei uz,mări în planul con
ştiinţelor individuale se referă cît &e 
poate de explicit. fără insă a o numi 
ca atare. Probabil nu chiar întîmplător. 
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devreme ce - prin profunzimea investi
gaţiei psiho-sociale - semni:ficaţii!le pie
sei comportă un sporit coeficient de ge
neraliitate, transgresînd condiţionările
particulare care i-au dat naştere. 

Cum observă ace1'aşi traducător, în. 
pertinentele-i consideraţii asupra textu-
1 ui, e:x;puse în foaia spectacolului, piesa 
este novatoare în literatura chineză prin 
muJ.tiple aspecte, între care derul,area în 
ordine inversă a evenimentelor se dove
deşte caipabilă să creeze o tensionare 
dramatică s,pedală, scenele care ni se vor 
înfăţişa reprezentînd nici mai ID'l,llt nici 
mai puţin decît „amintirile" unei moarte. 
Nimic terifiant însă în aceste imagini. 
ce nu-şi refuză comicuJ. replicii şi al si
tuaţiei, ceea ce le animă fiind o nestă
vilită, curată şi atO'tb1ruitoare dragoste 
de viaţă, ca;re face cu atît mai revoltă
toare crima sacrificării unei nevinovate 
vieţi omeneşti pe altarul unor imaginare 
„necesităţi" istorice. Cea sacrificată este 
Fan Xin. iar cel care o sacrifică, în de
plină cunoştinţă de cauză, diin impertur
babil calcul arivist şi slugărnlcie ierar
hică ridicată la rangul de dogmă, nu este 
altul decît soţul ac�ste,i,a, X}iia Jru,n. l'n 
conllict c;'!.e natuTă politică şi morală 
căci fanatismu11 „politicului" ajung,e să 
se opună aici, în fapt. ,,mora[ului", ce· 
nu poate fi desprins de bucurii!€ simple
Şi fireşti ale existenţei umane, trăite ÎIT 
conformitate cu adevă,rurile saile - ia 
dimensiunile terestre, .,palpabile". ale· 
unui tranşant conflict intr,e soţi, ,,solu
ţionarea" lui căpăiînd, cu atît mai mu1t, 
o valoare simbolică. Personajul „viu'"
continuă să :liie. şi :clupă mo1a,rte. Fan X'n,
în timp ce consecvenţa dogmatică a lui
X•i•a J,un - a,m zlice �mlp[ns,ă ,pînă 110 u�t·
mele ei limite. da.că cineva i le-ar putea 
cunoaşte sau prevedea vreodată - este 
mortificantă nu numai pentru cel care o, 
practică. ci şi pentru cei clin jur, sacri
fica�i cu iresponsabilă seninătate. 

Puţine piese. de dimensiunile redu3e 
ale acesteia, reuşesc să aibă o atît :ie 
mare concentraţie ideatică şi o atît de 
lim1P'0dE' coe,1-enţă a clernonstr,,ţi�i, fii 1d 
în acelaşi timp atît de • convingătoare 
prin „materialitatea" personajelor car · 
trăiesc cu adevărat în scenă. Acea;;tâ 
materialitate a personajelor, ţinînd evi

dent de maniera europeană de a concepe· 
teatrul, comportă însă. în cazul de faţă,
Şi un anume hieratism al desenului lol" 
interior, conferindu-le o sesizantă spe
cificitate. 

Sarcinile artistice ale transfigurării a
cestui bogat univers spiritual al piese· 
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Mariana Cercel şi Mihai Dinvale

erau aşadm· dintre cele mai dificile. O 
anumită nes.iguranţă, simplificatoare, s-a 
făcut simţită în tratarea regizoral-sceno
grafică a textului şi în îndrumarea jocu
lui actoricesc, negli.iinclu-se aproape faip
tul că în timoliiri,Je se desfăşoară nu Ln 
„real". ci î{i planul „amintirii", unde 
imaginile nu mai pot avea chiar aceeaşi 
c9nsist2nţă, refuzîndu-se poate, cu atît 
mai mult, cleli.rnitărhlor terestre, în a!lb
negru. Ceva din halo-ul straniu şi mis
terios al piesei s-a pierdut ,în aducerea 
ei pe scîndun1 scenei, cu o directeţe a
proape grăbiţă. cu o neindestul filtra.tă 
lumină a tiiansiigură-rii. Lucrul rămîne 
de mirare în cazul regizorului Domiinic 
Dembinski şi al scenografului Constantin 
Ciubotia,J'iru, ,conU1uc1rairen l-or d" pînă acum 
tinzînd să confere, 4,n general, un hailou 
cel puţin poematic montărilor. Paradox,al, 
de astă dată el lipseşte, şi încă acolo 
unde era mai necesar. Iar interpretările 
actoriceşti, meritorii, se vor resi,mţi şi 
ele de această lipsă de taină, care le 
înconjoară .. 

Mariana Cercel aduce, in Fan Xin, 
francheţ:ea şi exuberanţa necesare perso
najului ei, a cărui respiraţie pare nu 
numai legată. ci chi,ar condiţionată de 
adevărul vieţii pe care o trăieşte. O ex
pluzie ,de vt1ta,Jritate, de bU'cunie a exis-

tenţlei necontrail'ăcute, e jucată cu spon
taneitate Şi dezinvoltură, în care înitre
zărim şi vădita plăcere a reîntîlnirii esen
ţelor g1enuine ale firii, pe care le conţinea 
personajul. Mihai Dinva!le, intel'.'lpret�nd 
dificilurl persorraj Xi:a Jun, realizează cu 
o remarcabilă economie de mijloace un
roi de compoziţie, atent dozat. autocon
tro1ul şi „aiu,tocenzu1·a" permanentă, 1,,pe
cifice personajlll!l.,ui, fii,ncl rehcfate în toată 
cleplorabii,la lor 'lucidiJt'lte. 

Spectacolul nu are strălucirea scenică 
la care poate ,ne-am fi aşteptat, dar in
cită la o reflecţie profundă şi rămîne im
portant prin ceea ,ce spune despre 
aclevă,ruriill,e fiinţelÎ şi mor<al:itatea poli,ticu
lui. Din a1c0s,t �unct de vedere, ei ni se 
pa.re şi semn ifiica,tiv pPonti,u programul 
teatrului. 

Victor PARHON 

TEATRUL DE STAT 

DIN ORADEA 

L\ML\DEllS 

de Peter S�aFFer 

Greu de imaginat înaintea celebrului 
film al lui Forman, spectacolul lui Ale
xandru Darie ii datorează fă,ră îndoială 
mult. El stă însă. în acelaşi timp, .pe 
propriile lui picioare şi re capabil să 
suporte respectiva comparaţie fără nici 
un fel de complexe. Ceea ce nu e deloc 
puHn. 

Să fim drepţi. Cine n-a auzit măcar, 
astăzi, la noi ca şi aiurea, de Amadeus

şi de nenum{u-aitele sale ,premii ! Şi cine 
ştie de Alexandru Darie, mai depar,te 
de Oradea şi Bucureşti ? · Chiar dacă, 
după acest spectacol - ,nu doar de 
simplă ac redi tare r,egizorală, ci de per
formanţă scenică naţională ! - nu vom 
ezita să-l situăm pe autoru[ reprezenta
ţiei printre cele mai interesante perso
nalită�i ale tine;rei regii !omâ:ieşti d� 
azi. Un specta,cdl R.U.R., facut 111 urma 
cu doi-trei ani, la Piatra Neamţ, ne în
dreptăţela să sperăm. Amadeus î,nsă 
confirmă şi depăşeşte aşteptările noastre. 
P,entru că nu e nici uşor şi nici simplu 
să Le încumeţi să montezi ia Oradea, 
şi încă nu în „licenţă" londoneză sau 
newyorkeză, cull11 se mai prectică prin 
all:e părţi, ci pe cont - şi pe gfnd ! -
propdu, un asemenea „ best-seller" inbr
nration0•l ! Ba incă s-o foci şi dUJpă ce 
o primă versiune scenică românească a

125-www.ziuaconstanta.ro



piesei - ce-i drept, bucureşteană ră
măsese cel puţin neconcludentă pentru 
posibilităţile pe care ile orerea tex:tU!l. 

Iinvitîndu-te să-i uvmăreşti sensurile, 
cu o surprinzâto,a1re claritate şi ,profun
zime. şi s-o priveşti cu o nedisimu1ată 
buoune., pentru că îşi aruncă ,în joc la 
-1·indu-i, toate .resu.rsele-i sufleteşti, fără 
nici o disimu1are, reprezentaţia lui Ale
xandru Darie incepe prin a fi impor
tan tâ pentru fiecare dintre cei caire m.i 
văzut-o şi sfîrşeşte prin a fi astfel şi 
pentru teatrul românesc. Oe ,poate fi mai 
reconfortant decit să constaţi că arta 
teatrală romanească dispu·ne în conti
nuare de o nesecată şi practic inepui
zabilă vină a talentelor - iată, ,regizo
rale, scenografice, actodceşti - aşa cum 
o dem.onstrează, cu generoasă şi risipi
toare strălucire scenică, acest spectacol ?
Fatalmente el ,nu va ,pute.a să aibă larga
audienţă pe oare a,r merita-o de a!ltfel
cu prisosinţă. E unul di,ntr,e acele spec
tacole în faiţa cărui1a slinruţim că rămJnem
datori, consemna.rea critică neputîndu-şi
depăşi condiţia de a fi doar parţial recu
peratorie.

Ceea ce impresionează poate cel mai 
mult în acest - aparent involunta1r dar 
in fond asumat - turnir artistic e' s,pi-
1i tul moza.rtian al montăr.ii. Pe de o 
parte. o nonşailanţă . cuceritoaire tocmai 
prin siguranţa ei. de nimic inhibată, în 
atacarea temelor ultime, pe de a1ltă parte, 
o evidentă matudtate de gîll'lldiire şi o
perfectă s•tăpinire a tehnicii mizansce-

Data premierei : 12 iunie 198r.. 
Regia: ALEXANDRU DARIE.

Decoruri şi costume: MARIA MIU.

În româneste de BEATRICE STAI-
CU. 

Distribuţia: ION MAINEA (An
tonio Salieri) ; CRISTIAN SOFRON 
(Wolfgang Amadeus Momrt) ; 
CRISTINA ŞCHIOPU (Constanze 
Webrr); NICOLAE TOMA, LAU
RIAN JIVAN (Ven,ticelli) ; EMIL 
SAUCIUC (Iosif al Ii-lea); MAR
CEL POPA (Contele t Johann Kil
lian Von Strack); MARCEL SE
GARCEANU (Contele Franz Or
sini-Rosenberg); GEORGE VOINE
SE (Baronul Gottfried Van Swic
ten); ILEANA IURCIUC (Caterina 
Cavalieri); MARIANA VASILE 
(Tereza Salieri) ; GHEORGHE 
CÎMPAN (Bucătarul lui Salieri) ; 
ALEXANDRU LUCA (Valetul lui 
Salieri). 
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nei, perm.iţindu-i acestui foarte tînăr re
gizor să se joace dezinvolt cu toate acele 
efecte scenice .care-i stau astăzi !La în
dern1nă, fără a le ingădui �nsă să pre
judicieze. prin proliferare, asupra cla
ri tă ţii şi finalităţii demersului său. Ba, 
mai mult - şi păstr,îndu-ne chiar în 

· termenii aceleiaşi comparaţii ! - n-am
spune că nimic nu e de prisos în această
montare, din moment ce ea se abando
nează uneoa•i plăcerii vo1luteletr ample şi
digresiunii sprinţare, (după ce dem<m
straţia cl•iscurs'llll1lli scenk fusese fă
cută), numa,i ·că puţinele „lu.n.g,iimti" re
marcate (mai ales în partea a doua a
speclacolului) par mai mu11t .rodul unei
ambiţii ele cuprindere ,a integralităţii tex
tului dramatic, decît al nesocotirii ilegilor
economicităţii în propria exprimare. Nu
vom afla aproape ,nimic redundant în
spccLacol, dar vom sesiza destule mean
dre ale textului peste care s�ar fi putut
eventual trece fără ,urm.lri păgubitoare.
� vern in _vedere, aici, atît prelungirile
fmalului cit şi unele dintre scenele le
gate de ritualul masoneriei, scene în
care demersul iregizoral-scenografic se
ved€ in situaţia de a imp.roviza1 cu mai
puţină brianţă, chiar dacă ,preia, la
rindu-i, sugestia ailtor improviza.ţii de
r,pocă. E cazul a,cf'lll'i fu1ndail dlisto1119nt. cu
elemente de grafie ce se vor initiatice
coborît de altfel mult prea devre;ne î� 
scenă, din moment ce e ,pus să ilus
treze (i,nad·ecvat) şi un episod din P,ra
ter ! După cum e şi cazul altor elemente
scenograJ:ice din aceeaşi sferă de su
gestie, ·ce răm.in, dimpotrivă, prea mult 
în scenă. fără a- mai avea o funcţiona
litate precisă. Dacă n-ar fi existat a
ceste excepţii .. scenografia Mariei Miu 
·risca să fie una fără cusur.

încintătoare ,prin deo1arata ei „ pictu
rali ta te", pr,in sugestia de concr,eteţe pe 
care-o cultivf1 ou bucu1ria reliefării cu
lorii şi materialităţii luorur1lor scenoara
fia spectacolului oferă imagin�a ., vie":, a 
unei lumi ce ,reuşea mai mult să-şi în
zorzo.neze decit să-şi ascundă .pasionali
tatea. Tehnica (trompe l'oeU) în c:ire 
sint realizate decoruriJe amplifică această 
SU/Resi'flie ,de mate11i1allli'ta,te. în 1Jilm,o ce 
coborirea lor de ,pe ştăngi, ,,Ila vedere", 
f' menită să 1e 'subJlinieze convention-a-
1 i t.aitiea teatra,Jă, cac, nu ne eflă,1i1 a
pro1a.pe în per1111anenţă, cl1eoîlt �nrtr-un s1;atiu 
1mag111ar, acela al an1intiri1or lui Sa
l ieri. legate pentru totdeauna ele Mozart. 
Nu putem sublini.a şi preţui indeajuns 
�ceastă nefrică de decorur.i frumoase, 
car,e sint în acelaşi timp şi foarte mo
derne ca funcţionalitate şi au marele 
merit de a restitui teatrului ceva din 
hTmro11l său clii1ntotld a'l!na. 

Excelenta imagine pLastică de ansam
blu a spectacolului se_ datorează în egfdă 
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măsură scenogr,afei Maria Miu şi regi
zorului Alexandru Darie, pe care-l des
coperim acum şi ca orchestrator al lu
minilor, im.presicmante prin „muzicalita
tea" ca şi prin dramatismul accentelor, 
constituindu-se - in mai m-are măsură 
decit la alţi riegizori şi alte montări -
într-un liant al ,i,n,tregu[ui, căruia îi con
feră o particulară şi inconfundabilă ex
p,resivitate stilistică. Nu e vorba acum 
numai de felul în care luminile ştiu 
să „cadă" pe faţa unui actor sau pe su
prafo,ţa decoru,lrui, de foLull in can, ele 
dinamizează efectiv desfăşurarea acţiunii 
şi schi·mbm·ea loourilor ej, . au ele �ubtil,i
tatea modului in care reuşesc să ne mo
bilizeze - diferenţiat - atenţia, ci şi 
de coeficientul participării 101• '1a sfera 
ideilor. şi sentimentelor spectacolului şi 
chiar la „ auxa" lui. 

Ajunşi aici, să remarcăm faptul că 
este i'ntr-adevăr o dovadă de maturitate 
(nu numai) artistică să .nu oferi doar 
una dintre posibilele lecturi simplist-re� 
ducţioniste ale textului de gemil 
practicat in ulti,ma v,reme pînă la sa
tura�ie - ,,Shakespeare - contemporanul 
nost.ru", cikli acea,st,a este o v•iziune com
patibilă doar cu un teaitru mic. nu cu 
un leatru ma.re, ail marilor s·entimente cu 
care se confruntă omul şi dincolo de 
inexorabilul .,mecanism" al istoriei. Vom 
găsi aşadar în spectacoluJ ,lui Alexandru 
Darie - potrivit textului piesei lui Pe
ter ShaJ'fer - punerea în discuţie a con
diţiei geniului intr-o societate into,lerantă, 
osificată i"n propriile-i habi,tudini, cum 
era cea de la curtea împăratului Iosif al 
II-lea al Austriei, incapacitatea .,natu
rală" a omului de rînd, oare e Constanze
\,V0bcr. �oţia lui Moz•aQ,t, ele a .,t·ealiza"
miracolul genialităţii, vom asista şi la
prncesul intentat divinităţii de către
Sal1eri. reprezentînd a.cea speţă ,a uma
nului ce resimte ca pe un ultragiu per
son<1l absen�a graţiei divine. cu atît mai
mult cu cit e hărăzită (sau os,îndită) s-o
poatP recunoaşte în alţii, în fiine nu 
ne va lipsi aproape nimic din tabloul 
.repercusiunilor „ rnairelui mecanism" asu
pra condiţiei umane. în diversele ei ipos
taze. P,rezentînd simfonic bogăţia uni
versiului 1idcatic a'l ,pi•esei. ,·eg,izorul va fi 

, interesat, în primul rînd, tocmai ele re
l"vnrea co,ncl,iţieii um'lne a person'l ic lor, 
numai simultaneitatea poLarităţilor ei 
fiind în măsură să dea imaginea ., veri
dică" a grandorii şi decăder.ii acestei 
ronditii, 'l îni'i1lţăr,Hor �i pQ·ăbmirilor „in
teQ·,iorită.ti'i" fii n1Jei unwmc. Ev,itînd în 
bună parte pericolul ele a fi doar spec
tacolul unui Mozart genial sau al unui 
Sa1l,iedi „rrău". inrorntan·e'l l:ui i\. lexanclru 
Darie nu-şi disimulează admimţia pen
tru Mozart - faţă de ,car,e regizo;rul 
manifestă chiar o înţelegere -simpatetică 

Scenă din spectacol 

insă izbuteşte mai ales acolo unde 
era mai greu, ,in configu;rairea unei drame 
conceptuale. ilustrîndu-se n.u atît prin 
cabobiin-ismul, cit prin tJ.,agi mul au
tentic al condiţiei lrui Salieru. Anei biru
ini;a e a regiiz,or·UJlu,i şi a adon1lui. 

Cunoscut şi preţuit pentru rolurile 
create de-a lungul anilor ,pe scena tea
trului orădean, Ion Mâinea are şansa 
de a ni se releva acum, în Saiie1i, în
tr-o im,presionantă areaţie artistică de 
vîrf a întregii sale caTiere. Să precizăm 
mai întîi că Ion Mâi,nea este un actor 
cu o dicţie perfectă, cu o foarte bună 
tehnică a respiraţiei şi cu un conside
rabil volum al emisiei vocale, toa,te a
cestea inlesnind exercitarea deosebitei 
sale forj,e drama.tice pe întreg registrul 
ei, fără ezitări sau scăderi de ritm ori 
perturbări ale tensiunii 1ăuntr.ice. Stă,pîn 
deci pe „alfabetul" meseriei sale pînă la 
virtuozitate �i pe mijloacele sale de ex
presie pî,nă acolo unde acestea devin rsub 
ochii n00tri cl'esăvirşită ra1,tă tea,trală, Ion 
M.'.linea aparţine totodată acelei rare ca
tegorii de actori care - într-o conlu
crare creatoare ou regizor.ul - pot să-şi 
conşLienlizeze cu claritate capcanele ro
lului, ocolind cu g,rijă şi ,lăsînd pentru 
alţii efectele ce s-ar putea obţine doar 
din coaJa lui. La miez ajung numai pu
ţini. Publicul simte însă exact ,lucrul 
acesta şi atunci răsplata aiplauzelor sa!le 
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-e copleşitoare, aşa cum se şi revarsă ea 
astăZi peste strălucita cr,eaţie a ilrui Ion 
Mâinea. ln inter.pretarea sa, Salieri nu-l 
urăşte de la început pe Mozart. E, dim
potrivă, singurul capabiil să-l inţeileagă, 
sm,gurul care realizeallă, în toaită l]Jll.·of.lm
zimea, noutatea muZiicii mozairtienc - iar 
din acest punct de vedere nu e chiar 
inulil a se observa că şi Salieri îşi de
păşeşte epoca ! -, pentru ca ,apoi, din 
ce in ce mai tuilburnt, uimit şi contra
riat în adincul fiinţei sa!le - avind re
velaţia genialităţii şi a hârului .Lui Mo
zart, ce lui i se refuză - posibi1a JJnţe
legere şi afecţiune să se convertească •în
tr-..o dragoste-ură mai presus de 01ice 
rntiune. Gonit din viitor, Salieri vrea 
să-l gonească la rîndu-i pe Mozart, cel 
puţin din· prezent. Neînţelegînd că, de 
fapt, ii 1mpinge el fu'lsuş�. mai ;repede, 
în acel viitor care nu-i poate aparţine 

--clecii lui Moza,rt, Sa!lieni nu e doar un 
mărunt .. fovidl.io. ", oi 'llln am că.ruli'a i 
se prăbuşeşte •întreg sistemul va�ocilor 
lui morale : ,existenţa lui Mozart devine 
dovada inexistenţei Dumnezeu.lui lui Sa
lieri, căci aceasta contrazice 111u doar ra
ţiunea de a fi a lui Salieri, ci însuşi 
modul in care ,eil poate accede Ila ideea 
de divi,nitate. 1 Negăsind fuţa iui Dum
nezeu intoarsă către sine, ce-i mai poate 
rămine lui Salieri, .pe ace.Laşi palier al 
accederii la idee, decî't dorim,ţa !Pacti
zării cu diavolul ? O şi face. dar nu pen
tru a-i fi o simplă uneailtă, ci - mai 
ailes prin spectacol - ca om „Tevolta,t". 
Ion Mâinea reiuză categoric un Salieri 
pur şi simplu malefic, atiit de uşor de 
exploatat scenic, mai ai.Les ,prin ipostaza 
de „geniu" al răului, invililindu--ne ,în 
schimb să căutăm împreună vina tragk:ă 
a personajului, victimă a credinţei sale în 
bine ca şi în rău. Un personaj modern, 
dilematic, dornic să-şi conştientizeze exis-
tenţa şi sensurile creaţiei, dar .şi acel 
alter-ego funest, ,pe care nu..il <putem în
vinge în noi inşine decît cunoscîndu-1, 
ni se propooe iin strătlucîtoare hlamidă 
actoricească, cucerindu-ne pri,n stringenţa 
ra�ionamentului trăit la intensitatea ideii. 
Cine bănuieşte măcar cît îi va fi de greu 
actorului Ion Mâinea să se despartă de 
acest Salieri, de care noi înşine nu-l 
vom mai putea despărţi ? 

Să-i dăm însă. şi interpretării •lui Mo
zart ce i se cuvine. Şi i se cuvin multe;, 
pentru că de-abia prin jocul profund 
ataşant al lui Cristian Şofu-on. de l.llil 
netăgăduit farmec !Personal, demonSltraţia 
piesei ca şi aceea a spectacolului se 
împlinesc fericit, într-un necesar şi di
namic echilibru de foxţe. E artîta exube-
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1�anţă in creaţia sa, atîta nestînjenită şi 
['is1pitoare ardere, izbucnind din sdnte
ietoare mtuiţii artistice (pe oare actorul 
le .are în ,ocmsonanţă cu ac:elre<a ale per
sona,jul>ui său), in,eîlt înţelegem că ,această 
natură vie, ,.mai vie" decît a tuturor 
ce}orlalţi, tocmai pentru că nu poate 

. fi siluilă şi desfigurată de oprelişti. im
punmdu-se ca supenbă descătu~1are ele 
fo,rţe ale creamivrtăţi,i =rnma,nc, reprewnta.tă 
de cel ce e „Amadeus", illU putea să nu 
destabilizeze sistemul v,alorilor lui Sa
lieri, alimentîndu-i şi ampli.Eicîndu-i 
drama. 

ln Con,staJ1ze WC'ber c dist,1•i b,u!i-t[t una 
dintre cele mai bune actriţ,e ale sce
nei orădene, Cristina Şchiopu. Frumoasă, 
violent temperamentală şi ,plină de nuri, 
ea are astfel din plin dartele ,pers0il1a
j ului interpretat, căruia îi conferă, în 
acelaşi timp, o voită şi ,vizibilă teres
tritate, nelipsită nici ea de un anume 
farmec insinuant. Exacti,tatea nuanţelor 
care compun atit vitalitatea cît şi ilimi
tele acestui personaj de contrast - dar 
şi de complementaritate - indică şi în 
acest caz o reuşită certă, meritînd să fi
gureze în palmaresul actriţei Cristma 
Sah.i.opu. 

lmpăN!tU!l AUL<;triri, Io<>if a'l U-lea, c 
schiţat cu fmeţe ironică de Emil Sau
ciuc. deva lllli Sa,lier,i, Caterina Cava
lieri, are in compoziţia Ilenei Iurciuc co
cheLăria şi „mintea de pasăre" cerute de 
personaj, iar Mariana V,asile, ,în Tereza 
Salieri, ştie să-şi facă tăcerile expresive 
şi grăitoaire. Cei dai . Venticelli, ,, răs
plnditori de informaţii. zvonuri şi bîr
feli ", au şi ei parte de o plauzibilă in
terpretare, mai bogat sugestivă oa bio
grafie posibilă în cazul lui Nicolae Toma, 
mai incertă totuşi în impulsiv.itatea-i de 
suprafaţă, în cazul lui Laurian Jivan. 

Cu.rtea imperială se dovcedeşte şi de 
această dată ceva ma'i gi·eu de reaJizat, 
nede:ljlăşincl stadiul unei iproipuneri posi
bile, care nu e însă şi foarte ,convingă
toare, cîtă vreme suil'er.ă de .un anume 
simplism (poate chiar involuntar) ,cari- • 
catural, in j,nterpretările datovate lui 
Marc.el Popa (COilltele Von Strack), Mar
cel Segărceanu (Contele Or.sini-Rosen
berg) şi Geo,r,ge Vdi:nese (Ba,ronul Van 
Swieten). 

Reprezentaţia văzută la Bucureşti, în 
sala „Majestic" din pasajul Comedia, la 
10 iunie 1987, deci aproape 11a îm-pilinirea 
unui an de la premieră,, iPrezenta o scă
dere de ritm şi de tensiune la începutul 
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celei de-a dol!la (J)ăw,ţi, reu,5i01cl să-şi revină 
însă destul de repede şi să culmineze 
cătr,e fJ.:ruail, IO'cl,a,tă t::U memm,ahiWa scenă 
in oare SalierJ, lu6:nd infăţişarea vede
niei ce-l chinuieşte pe Moza,rt. îl im
ploră aip,roa,pe : ,, Te iubesc. n-10ri !" 

Puţinele scăderi ale r,eprezentaţiei, a
ti:tea dte au fost şi etîte le-am consem
nat, nu -pot intuneca du abila buourie 
a spiritului, prilejuită qe un veritabil 
eveniment 1.eatral. 

Victor P ARHON 

TEATRUL DE STAT 
DIN REŞIŢA 

PiiDUREL\ 
ÎMPIETRIT/1 

de Robert SLarwood 

Data premierei: 21 iunie 1987. 
Regia : EMIL REUS. Decoruri : 

ION BOBEICA. Costume : LIANA 
STANESCU. 

Distributia : GEORGE DRAGU
LESCU (Bunicul 'Maple) ; VALEN
TIN IVANCIUC (Boze Hertziingcr) ; 
OVIDIU CRISTEA (Primul instala
tor) ; VASILE NEDELCU (Al doilea 
instalator); GRIGORE ALEXAN
DRESCU. (Jason Maple); LUMI
NIŢA STOIANOVICI (Gabby Ma
ple); ECATERINA TOTH-CRISTEA 
(Paula) ; MIHAI VERBIŢCHI (Alan 
Squier}; CRISTIAN DRAGULA
NESCU (Domnul Chisholm) ; LIANA 
FULGA (Doamna Chisholm); VA
SILE NEDELCU (Joseph) ; COCA 
MIHALACHE (Jackie) ; DAMIAN 
OANCEA (Duke Mantee) ; ZENO 
BALINT (Ruby) ; OVIDIU CRIS
TEA (Un comandant al Legiunii de 
onoare). 

La sfîr.şit de staig,ilu.ne, ooleotivul reşi
ţean işi onorează indaborkille cu ipr,emiera 
unei piese 1pe calr.e o putem •canside1'U, cla
sică în a·eper:tol,1ull drlamatuir,glieti. un,iver-
•a1le, 1rcprezienta:tă 111a noi, ide-a Q,ungull ani

lor, ipe cîltevia scene - Pădurea împie
trită, a drannartm1,gului amer,i,oan Robert
She·woo'd. A treoot o •j,umărtate de ,secol 
de [a data �pa,iii1i.'eli •ei (li9'34), llumea a 
cunoscut schimbă.ni de sttmo11ură, vJaţa a 

clobindit un neprevăzut g,rnd ,de complexi
ta,'te, iau avut loc m:utaţi'i ,psihologice şi 
id·eo�ogice, da,r m·esaj ul um1a,n.ilst al jpie
sel şi-a păst!'alt ll"ezonanţa gravă, ba poarte 
a devieni,t şi ,ma,i tulburător, clupă tragi
cele ex,pei,i,enţe 'istorice cdnsUJmate. ln 
1934, piesa ern un tefilex •al stării de 
derută şi clleziamă,g,ii·e ,provooaite ele evo
luţia societăţii după {PrLmUJl ,război mon
d;iial, eî<ncl 1multe certi<tud'in.i morale s-au 
foin,t sub a;păs-a[·ea b1mltail.ă şi inumană a 
curseii. după ;profat. Or.iza economilcă drin 
1929 aocentua1se contrad!j,cţii'le, sensibilita
tea scriitonii1or 1,ecepta cu tot rn1ai multă 
amărădunre şi spit'it cr;iitic d'ewuloziizaJ·ea 
crite11iill1or morale, n�1ini$tji'J'e, tensilllnea 
in'cl.ividuLui cond'runbat cu o [·eaJ.;itate 
ostilf Sînt arnii oînd irăsună zgudruiltoarele 
acoz,d'umi. ,trn1gi

1

ce din dramele de con$Ll.
in,ţă ia:le lluii O'NeiJl (•preunlilul NobeJ. :J)ell
tru Hiterabură în 1936), cind scînteiază •Îro
ni1a paradoX'UrJfl,or luli Bernail'd Shiaw (a
ceiJJa.şi ipremiru, !i'n ·1'925), dnd în J.iteratura 
ameliica,nă I se vorbeşte de a doua i·enaş
tere, reprezen1laită in dramatm,g· e id'e Clif
ford Odets, 'l\1)axwe11 .A!nderson, Thon1ton 
WilJ/der, Wil'lijla,m Saroy,a,n şi Robert She.r-
1..v100,d (11896-'1195'5). OrLtiiJca se :fiarce fr1 nu
mele raţiiun'ii, sen,timenbul ci'Olffi.i,n,ant care 
în:suf}eţeşt<! speranţele . i dă o 111otă ele 
vital,itate ,pledoa,dilor este dragos,tea ; 
„zbateDea intell.igenţei şi aspi1·aţia către 
d1•agoste, înţeleasă .Î!Il diferitele ,ei ,trepte 
şi valen�e, inn.obHea,ză sensuiriile funda
mentale �le op'erclor şi le c011feră o 1Uni
ba,be spirituală", sanie Petru Comarnescu, 
•traducătot'ul piesei, î,n stucl'.iu!l său des.pre
teatrul aimer,ican contempo,mn.

Robert Sherwood· 11!U iare, ca <dramaturg, 
o „fişă bj,bhlogra:fii1că" bogată, dar ,ceea ce
a :scris ra reţinult aite11ţia, 1a1tribuindu-i-se
de trei 011.i premiul Pu'litzer pentru d1'<l
ma1turgJe. Pobriv.it LUli iYllaxwell Anderson, 
,.Amta lui simplă, :flirească, era îndreptată 
ilnpotr-.irv.a prosti,e.i pretenţioase, a rti'rani•ei 
de orice fel, a virclul'lli sufletesc. Iubea 
Omu,! şi asta exiplică 1tabu/l". 

Din.bre scPi:er�le .sate nrnl cunoscută şi

jucată e Pădurea împietrită - lucrare 
ele atmosferă şi :tensi.lUne, cu date rea:liste 
şi &trgestii sim:bd]i,ce ; gesbuil scr-iitorului 
ra at klan Squi,er, ,care lşi ,asumă sacri
faciul suprem pentru a înzestra viitorul 
tinerei Ga1bby, înnobiJ•ează mesajul. Sint 
clece],abile influenţe ale dramabu.1rgiei rea
Hsbe ruse, în ce ,prti.veşbe moclaiJ.,iitatea de 
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Mihai Verbiţchi şi Liana Fulga 

introop cţic a pcr:,onajelor, clar sorierea 
î5i păstrează urn ti,rn'bru s,pecifi,c amcri
Cclll. Pc fonduri w1ei viz,iuni fataLi;te o 
im;,pirată trăsăJt.UJră ele ,penel dă o emoţio
nentit sugestlie ele op,timism şi incredore 
î.n vialori,le nepieriltoare ale UJITI'cl'J1i,tătii 

In mon tăJr,jl],c ele el urpă a,l cl'o�lea răzjbo!i 
mondial, accenr!Jeile cr�ti,c2 şi p rspectiva 
genero•as[t a,u fost va'lm i.fica.te, :Eiinid re
coptiate cu preţruire de către pubH'c. Cc 
C"COU �1'1" prodruce aceste semnificatii 
a'.'ltăzi, dnd omcnir a străba,te o epo::ă �l; 
inkns,Lfic::i.re parnxu.stică a con,tra,cJ,icţi,i-lor 
şi amrenihţarea unuli c1l trcilc-a confl'ct 
a,rmiat, sinon,iin ou ci'Lstru,ger a planetei, 
pliuteşte peste tot ceea c i,n eanmă ra
ţiune, dragoste şi s,pera•nţă pentru om ? 
Jată într ba!I'e'a pe ca,rc ·am srimţit că şi-a 
pus-o rea'lizatorru'l spectaco1'u1UJi t·eşiţca,n, 
actorul Emtl R.eus, alt,ădartă protagonist 
în dli1&tribu,ţia acestei piese pe scena ti
mlil$oreană. 

C1teva date vărde c aceas,tă prcoc,upare : 
•ambi·arn:ţa CE:nogra;fiică, schiţată de Ion
Bobeircă pe s,paţii deschise, ou elemente
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care la uu:i, 1pomenţ ctrart ;Erţng 01,izontul ; 
apariţia lui Ail.rall1 SqUJi'er �rubr-o posburli 
mai-cart neconvenţion1arlă, ele vagab01nd <'X-
011tri-c şi.•1ou aiură ·,dic itbfl\�iton·; opţi,u,nect 

pentru· UJ?. fina,1-av-e1,tisment, ,cu versuri' 
ele '()s,c;ia,r W)1de, prin oare Oabl]jy , :rvirâplc· 
pm·ci a rosti un Vel.'clict i.a adu·esa umani
tăţti•:• Putem. r�dă,{1g,a aJ.i·.di ,şi �e,i:x•-r.sonali-: 
zarea iui Duke M.antee; pen;ol1'aJ. care .. 
t r6�izî.nd •p11hn semi'to111m·,i şi o foxitate
"tmnlie a pt·ivirii, ele dinrcalo de l1Urne, 
<;por şte tcnsi,tm•ea Îln ,pa1,tea a dqua a 
specţaca}uil,ui. De 1alltJ1el, parlea ,a doua· ,-a· 
dovecli.t u1 gene.rail mraJi lega.tă şi meii con
vingăltoa1re, ,pel·s0rrnaj1cle dezvăfLurilnclu-şi: 
aiici ·ou marcată viJb;raţie sufletu� şi aspi
m1,iile, i1ar rI1egiizoru'l unmă1iinrd oa notele
de sinccritaite I şi g1:avi1ta-te din piartliitu1·n. 
ficclt•1,ui•a sii se s,icrooiirzeze. Acearsta com
pensează oareoUJm i,i1•ega1l!ir1lc11ţi'le �l·ill1 ·prima. 
pairte, în cat·e _UJ!lele di·z,a,rmornii şi �1ote
O<;icnta1bi ve fie că derutează, fae că i;,. clin 
atmosferă (jocul c<am neco.ntfdlart al lui 
George Drărgiu1esou în Bul!liOUil Ma1plcr 

contun.!!l prea col�uros dat ele Gu·i,gor 
A'icx1anclresou 1UJi J0s;n M,aple', nervozita
tea inrstalatodlor etc.). 

Emirl Reus 1a lucrat bsine cu a,oto,ii, ob
ţinu1'Cl de la Jiileca-re c:;el puţin rurn mom nt 
ele Jiircău· emoţiona'! auterutic. Cel mai bine
a reuşit ou J',,Lihiali Verbirţchi, imlp1·esiornrnt 
în ai1Jtema111ţa c.U.ntre re<g'i6triull grnv şi cei 
linirc, U!Il A1'an Squie11.· de o ,p\JlriiJarte a'Prronpc· 
neverosimi·lă ; cu Lumilr:Lil\Ja Stoi,anovic: .. 
fermă şi eneng'J:că 'i!n con.tura1,ea chipull,, 
binere'i Ga1bby, şi cu Dam1i1a,n Oa1ncec1, cc:-l 
înzestrează pe Duke Mantee cu un a-:-:-

, de mi ter. A 11.·eu.')ilt şi în, ind.rfUJmta11.·ca cvo-
1 uţici scenice a aotori;lor Va1le111birn Iw1n
ciuc (Hoze Hertz'Unrge-r), Dc\'lteiiin1a Toth-
Cri tea (Paula), C1,istiran Drăgu.1esc 1.1 
(Dumn,\Jll Ch.i.sholrn), Ooca 1VI,iJ1,al,a,cll.: 
(Jack,ie), Vasi!le Ne.clelcu (Joseph) şi Uan 
Fu!Lga, 'î.n ce ,pnive,')te partea d:e adevăr J. 
Do:ann,ne'i C'hlis.holm, dezvă'LUJitt ,ou sinceri
tate, faţetele friV'O!Ltăţ�i :flii..nrd însă jucat'"' 
rnra:i pu,ţrn oonv..iil1,găi1Jo.r. 

Pentiru co1ecbiiViUl 11.•,eşiţean - o mont,an� 
cu ,i.ncliscUJIJabirle caJjtăţi teartralle, l]Jerutnr 
Emil Reus - o nouă ex.pe.riienţă re,gizo
mlă •izbutiltă. 

Constantin PARASCHIVESCU 
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RECITALURI 

TEATRUL NAŢIONAL 
DIN BUCUREŞTI 

CONTRL\H/lSUt 

de Piltrick Suskind 

Regia : GRIGORE GONTA. Sce
nografia : ION POPESCU UDRIŞTE. 
Traducerea şi adaptarea : MARICA
BELIGAN. 

Interpret : RADU BELIGAN.

Ca,ietul-,prog;rarm a1l speotacolu.lui Con
trabasul ele Pabrtick Si.iski11cl ne ,infor-
11eazi1 că autorul ia cle'buita,t la 35 ele ani 

cu ace ·it monolog, ,pe .scenea,e dli,n R.F.G.'. 
fa stagiunea 1,984�85. După ,această pie
<-ă, jucată şi in E4,veţia, ·Ita'lie, OJ.anda, 
Austr1i1a, Ste,tel� U11ite, Suskind ,a ·mai 
r•u1bH1oa;t două voiunne de proză, bune pni- , 
mi,te ,dle critică şi de ci,11i,to1,i. Lucra1·ea, 
pi,gmentată ou •J.'eflecţil maHţioase şi tiro
ITTie amară, a,re un ton re-ţinut. Ea oferă 
o viviseoţie ,a aJ·ie,nă,nii, într-o rn•a,1·e n1e
iropolă occlilclentală, ş'i 'ben'efii.diază de un
-umor oonde.soeindcn1t, însă Pati,ick Silsklnd
se op1,e.5,te 'la un prim strait de semnifi
oa,�ii. Ampl.ii1illdinea clramn,1Jioă a scâe.rii 
!.'�te scăzUJtă, •ex,presiv,iitate:a alde:i'lioir sale, 
pe alocua·i, minoră. F1,uen:te, traducerea 
<;i aclaipta.Pea , cmn,ate ele Ma1,i,ca Be1lig,an 
�u atr,1butele sce:n1i1oitătii. 

� 

După opilf1ia nO'a'Stră, pe scena sălii 
,.1\telier" a Na,ţio.nalului bucureştc1an, 
·ic-est monolog t-r�iicşte, ,este viu, rnai ales
d-at0t·ită haI>ului lintterpretativ şi inteli
gen,ţei m·tisbice cu mire R'adu BeHga,n
reuşeşte să-� po1Jenţeze sensuri'le, cu o
î;ne,ţe de bijutier. Sub forma un1ei con
-versa,ţlii ,clegajalte ou speotatorii, Radu
BelJagan pr.ezintă o 11ecţie sui-generis
dc- pre instrumentul[ la CaJl'e cîntă,
în,tr�o miaft·e o'roll<:!stră •erouil: său
Este sublin'iat cu dezinvoltură 1comkă sta�
i 1lul i1ngu•at <ct'l ,canitra,basuil,ui, i0ol,u1J. său
·11arg.ina11 [n,tr-o 01,chestră i1mtl'or11că,
e,proape i,gnora t de comipozitodi celebri
in operele lor. Povestea se con,funclă kep
tart cu des.Linul 1pei·so111ajului. A-cesta, deşi 
<'-re viito1,u1 ,a,s.i,gurait (caiSă, un 0:oc de 
r:mncă, ipe,1<spect.iiva unei :pensii), es,te apă-
st de anorui,ma.t, de m'ono.tonia şi meclio

o·itatea existenţei. Muz;k:iilan fă:ră vocaţie, 
ind!ră1g0Stlit f.ării siperaln,ţă rcJie o :tînără dn
tăreaţă :de ope,ră, el ,are senti1mentul iacut 
�l clel'iror<iu1ui vieţii, ·este 1Conşt.iient ele 
mcapaci'ta,tea !Sa de e zdr,uncina 'UJ1 a 1e
Cc•'11•ism soci'al ·ca/fe-:i. anihlil.lJează orice ge 

Radu Beligan : expresiv şi în mo
mentele de tăcere 

de revoltă, ii răpeşte posibi'Hta,tea de a 
deveni un „erou··. 

R,a,ctu BE'ligan relcv,[1 nuanţa,t climen lu
nca tragicomică a person,ajului cal·e, î11 
e,cJlnfesiun,i:te sal•e, se va abate ele lia obi•ec
iul .rcaI al ntemulţiumirii. ,dczv.::'1.luinclu-st 
cu tim i,cl i tatc 11·efulăJJ.î�le si ·frustră1-�Je Ve1:
biajul, ,ges'tmile ,a,paa·en,t deiJinvoite Îl 
kădează în ă -pl'ogres,iv vidul S'llflete 
Act@ul ,posedă IQ ştiinţă specială 'a clo
zănii efectelor, a ,pulnic,tării di111 1i,n,tea:Jor, 
a i·eacţi,ilor, ·a tre:Certilor in:fii1nirt:ez1imale de 
la. o stat·c ll1a alta. Expresiv ,şi in mo
mentele de tăcere iaile ia.cestui ;per.ilplu, 
R'ad,u Be1,ig;an îşi por,tretiz;ează ou fa1illlcc 
şi ICIU un firesc i111�onfond1ai1Yill !Personajul. 

Scenog;rafJia lui Ion Popescu Udriştc 
creează, 1PrJ1n ,cfil'eva elemente (1€ recuzită, 
o încăpere elegan,tă, confortiahEl.ă, clar l'ip
sită ele pe.rsona 1i.ta-te, suge•rind adecva
standa�iclizarea eXlistentei icewuu iCaJ.'e 10 lo
cuieşte. Nliiz,anscen!a liu'i Gri,gore Gonţa,
mJnuţios elaborată, cU,namizează •partitura
şi slujeşte cu devotament !POsibillităţiJle d{' 
cx1plresie 1exce;pţion•alc ,ale a1otor,uhlli.

Admi,rabil rr·ed'ta!l ,actoi,.kesc, Contraba

sul clemansti"ează că unul diLn ,atu-uiril 
man1i10.r 1persorna1ităţi ,arti,sb1ce rămîne sum
plitatea. 

Ludmila PATLANJOGLU 
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CONFLUENŢE 

TEATRUL NAŢIONAL 
DIN BUCUREŞTI 

■ CRONIC!\ UNEI
NOI sl\u : ,,s1uo1O 99

H

Cochetul spaţiu din incinta renovată. a 
Teatrului National din Bucuresti numit 
,,Studio 99" a fost inaugurat prin con
ferinţa lui Andrei Paleolog „Puterea de 
fascinaţie a imaginii", prim moment al 
ciclului „Universul formelor vizuale", 
realizat în colaborare cu Muzeul de artă 
al R.S.R. (ciclu anunţind multe titluri in
teresante : ,,Casa noastră - gazdă a fru
mosului ", ,,Designul! - ,tehnologic şi 'artă", 
,,Artă populară - artizanat" etc.). 

Istoricul de artă Andrei Paleolog nu a 
expus o conferinţă aridă, ci s-a dovedit 
o admirabilă călăuză, care a deschis au
ditoriului porţile unor lumi nebănuite. De
la imaginea brâncuşiană a Domnişoa!rei
Pogany pînă la supoziţia că „întregul
trup al omului poate fi considerat un
imens och1", ;treptelle expliica1iilor este
tico-fiziologice au apelat la numeroase
exemplificări sugestive. Informalii asu
pra studiilor de psiho-fiziologie Şi expe
rimentelor lui Weber si Fechner - sus
ţinute cu diapozitive - au încheiat
această atractivă incursiune în lumea
imaginilor. Alte teme ale ciclului au ur
mat, în linii mari, o metodologie simi
lară, expunerile fiind susţinute de specia
lişti ai Muzeului de artă al R.S.R.

Paralel, medalioanele lirice ale „Stu
dioului 99" au actualizat ideea perma
nentizării „teatrului de poezie", întrucît 
alici şi acum există premisele j,nfălp
tuirii acestui vechi deziderat : cadru adec
vat, un animator talentat, cult şi pasio
na,t, li!l1 imens po,tenţial ,arotoricesc de cer
tă vocaţie şi, în sfîrşit - dar nu în ulti
mul rînd -, un public dornic de litera
tură bine pusă în valoare. 

Pentru a avea perspectiva acestei me
ritorii activităţi, ne-am adresat neobosi
tului animator al programelor, George 
Oancea, care cumulează sarcinile de regi
zor, interpret, coordonator de scenă 
ş.a.m.d. S.ib eticheta modestă a „încer
cărilor", el a situat spectacolele de poe
zie realizate pînă la acea dată - Emi
nescu şi Iarna în poezia românească, ia,poi 
ne-a vorbit despre proiecte : medalioane 
închinate lui Topirceanu, Minulescu, Ar
ghezi, Blaga ; în studiu, spectacole dedi-
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cate Poeziei mării, Dialogului între gene
raţii (l�,teria,r-a!l'tlistirce), seri de poez;iie şi 
proză umoristică. 

Cele două medalioane lirice vizionate 
diferă prin structura materialului literar · 
cel dedicat luceafărului poeziei românesti 
este omogen pe plan valoric si ideatic în 
timp ce Iarna în poezia românească 'cu
prinde o bună selecţie, de la clasicii Alec
sandri, Eminescu, Coşbuc, Topîrcean u 
Minulescu, Bacovia, Arghezi, Al. Stama� 
tiad, Otilia Cazimir, pînă la contempo
ranii Ana Blandiana, Constanta Buzea 
Gheorghe Tomozei - deci o diversitat� 
de stiluri, curente, maniere de exprimare. 
cu o notă de pitoresc dar si de etero-
genitate. 

Scenografia semnată de Diana Ioan, de 
un apreciabil rafinament estetic, repre
zenta un salon dominat de un şemine11, 
mobilă stil şi perdele aşezate în joc de 
falduri, toate de un alb imaculat. Cu o 
clicţirune impeoobiqă şi o ros,tire aleasă, 
majoritatea interpreţilor au demonstrat 
elocvent ce importanţă au în înţelege
rea unui text în aparenţă cunoscut fraza
rea corectă, accentele semnificativ pla
sate. 

Omogenitatea textului eminescian a 
imprimat aceeaşi notă şi expresivităţii 
artistice cu care a fost rostit. Am ascul
tat cu emoţie glasul lui Sadoveanu (,,Fo
noteca de aur"), recitind cu gingăşie şi 
fior „Sara pe deal", am admirat virtuo
zitatea cu care-şi stăpîneşte inegalabila 
sa voce Gheorghe Cozorici (în „Luceafă
rul"), ne-a fermecat timbrul de violă cu 
sonorităţi echi.J:i1brart:e ial Simonei Bon
doc (,,Dintre sute de catarge"), am dis
tins imoclulJaţiii.le su•aive ale Ilin:căli Tomo
roveanu (,,0, rămîi ") şi Tamarei Creţu
lescu (,,Revedere"), am urmărit zbuciumul 
confruntărilor dramatice redat de Olga
Delia Mateescu (,,Miron şi frumoasa fără 
corp"), ne-a surprins plăcut gingăsia bo
nomă a lui Gheorghe Cristescu (,,Dormi"), 
am admirat vocea armonioasă si interio
rizată a Cristinei Deleanu (,,Floare albas-
1ră"), ne-a convins rostirea corectă si cla
sicizantă a lui N. Gr. Bălănescu (,,'Cuge
tările sărmanului Dionis "), au căpătat re
zonanţe noi accentele de răzvrătire bine 
tensionaite 'ale 'l,ui Traira.n Stă,nes·cu (.,Ve
nere Şi madonă"), ne-a încîntat glasul 
limpede. armonios cizelat, cu o inteligentă 
nuanţare, al lui George Oancea (,,Scri
soarea I"). 

Iarna în poezia românească ne-a pl'i
iejuit întîlnirea cu un grup de actori" din
tre care doar pe Simona Bondoc, Cris
tina Deleanu şi George Oancea îi asculta-
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sem la Eminescu. De la gestica şi fra
zarea de tiradă romantică, elegantă dar 
amplă, ale lui Alfred Demetriu rostind 
versurile lui Stamatiad, pină la insolila 
prezenţă a lui Eugen Cristea "în chip de 
trubadur folkist contemporan, cintîndu-şi 
propria compoziţie (,,Cade zăpada") 
pe versuri de Horia Bădescu, ca Şi cu
noscutul „Decembre" bacovian (muzica, 
Nicu Alifam.1Jis), ne-am lăiSa:t .aco:m)J'aniaţi 
de d1uioşi1a ialddtescenll]nă a Ani1s1Jiţei Dia
mandi (Otilia Cazirnir), de inteligenta ros
tire a lui Matei Alexandru (Eminescu •
„Revedere"), de cadenţa plină de culoare 
a Catiţci Ispas (Alecsandri), de redarea 
corectă a versurilor bacoviene de către 
AlleX'andru Hasnas, MLrcea· Cojim .�i Mia
rin Negrea, de vivacitatea ludică a Cris
tinei Deleanu (Coşbuc). de tonul! ele,giiac 
al Magdalenei Cernat (Ana Blandiana), 
ne-aim bucurait ele oaza de culloaire şi 
lumină creată de Simona Bondoc (Minu
lescu), de modulaţia cromatică a Euge
niei Maci (Tomozei), de căldura şi pre
cizia cizelării la Valeria Gagealov (Topîr
ceanu), de profunda expresivitate rea
listă a lui George Oancea (Alecsandri). 

S-at· putea vorbi despre „unitatea în
divcrsitaie" a acestui demers artistic con
s11crat răsfoirii unor pagini pe nedrept 
uitate - pentru ră unitar a fost, cu mici 
excepţii, nivelul valoric. 

■ PE PÎRÎU DE ROUJl

recital dE folclor 

Recitalurile de folclor poetic ale pro
fesioniştilor scenei sînt evenimente artis
tice destul de rare. ,,Cazul Tudor 
Gheorghe" este oarecum singular. Actorii 
care se încumetă la un astfel ele travaliu 
caută de obicei Rrelucrări ele folclor epic, 
întrucît caracterul narativ al acestuia are 
mai multe va,[enţe cit•amiatice. Pe pîrîu
de rouă este un recital de poezie populară 
lirică. Cristina Deleanu s-a orientat foarte 
bine cînd şi-a axat spectacolul pe cîn
tecUJl liric. 

Actriţa nu s-a mulţumit -să recurgă la 
,cîteva _pagini dintr-o antologie oarecare, 
ci a cercetat cu migală colecţiile ele fol
clor clin arhiva institutului ele etnologie, 
a consultat specialişti, a colaborat cu re
gizoarea Ileana Cîrstea. Ca rezultat, tex
tul recitalului este cursiv, omogen, 
rotund. 

Cristina Deleanu a înteles că versu! 
liric popular „se zice", ;,u se declamă, 
că muzica interioară a acestuia impune
ritmica, rima şi chiar caracterul cuvin
telor întrebuinţate. Versul curge lin sau 
abrupt, suav sau aspru, tandru sau răs
tit - în funcţie ele natura sentimentului 
exprimat, pentru că actriţa a îmbrăcat 
nu numJai hain"a COJ1'cret- onroră a „zi!ce
ri i" textului, ci a investit interpretarea 
cu o profundă înţelegere a sensurilor 
lăuntrice. Registrul vocal bine strunit, 
gestul cumpătat, mişcarea armonios î1:n-
binată cu ideea inclusă în vers, mimică 
expresivă - iată cîteva dintre caracte
risticile acestei remarcabile reuşite ak 
tistice. / 

Dar lirismul cîntecului popular este şi 
energetic, nu numai contemplativ, static, 
întrucît este pornit dintr-o viziune opti
mistă, dinamică. Şi dacă nota dominantă 
a liricii feminine de dragoste este sen
zualitatea, actriţa filtrează cu rafinament 
tonalităţile, cînd exprimă suferinţa des
părţirii ele cel iubit, zbuciumul luptei cu 
încrîncenările sorţii şi euforia momente
lor ele împlinire. Versurile izvorăsc firesc 
clin cotidian, pentru că, aşa cum afirma 
George Căll'i:nescu, ,, paez1ia poput[raoră nu 
cunoaşte gratuitatea : ea e o reacţie spon
tru1ă la problemele imecli�,te a:l.e vJeţii". 

Cristina Deleanu şi Eugen Cristea 
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De aceea „cîntecele" pe care actriţa le 
.,zice" cu excepţională naturaleţe trans
mit fluidul viu al sentimentelor. 

Nota de sinoretism a speotaoo1ulu<i este 
completată în mod fericit de acompania
mentul discret, bine armonizat al acto
rului Eugen Cristea, care a compus mu
zica, exeoutînd-o S1U:cces!iv :pe · două in� 
strumente de suflat şi o cobză, pentru 
a asigura fundalul sonor necesar. 

■ MED/lLION LIRIC

1, GEORGE TOPÎRCEL\NU
H

SpecLaco[ul începe C'U apar,i,ţia solitară 
a lflLi Radu Belfugan, pre2Jentin1d un ·conrfe
renţiar ce va tra1la despre „Baci,lul 1ui 
Koch". Cu :lla1rmecul său obişrnuitt, subli
niind cu tironie în glas şi în pr1vnre nu
anţele textui1ui, marele actor creează 1un 
moment arfo,ti,c de neuiltat. 

l,n ,continuare, un gn,up <le ,actori iau 
loc pe scaune şi 1·ecirtă în ordi1nea staibi
li,tă. Poate că iar fi ca,zul ca, drUJpă expe
rien�a acum,u!Jată cu pectacol�lie de ace.: t 
gen, im,phkaorea regiei -să se f.a,că im.ai 
rn,u[,t &imţită. Intervenţii1le ,ainjma,torului 
acestui studio, George Oa,n:oea .. au asigu
ra,t c-uTsiv�tiatoo i nota de voioşie a .pro
gramululi, dar c1,edem că se poa.te fac 
ma1i rnul1:. 

Au  contri,b·uit substan,ţial J,a ţinut:1 ar
tistică a peotaco1ului aictor,ii Mihai Fo
tino (cu uimorul fure. c ce-l ,cairaoterizea:ză), 
Va,le11ia Gageallov (cu nalte echilibrate de 
duioşie şi veseliie), .Ariimee ria,cobescu (cu 
accente de rnr dramatiilsm 111 „Bal:ada 
morţii"), Allexanclt'U Haisnaş (excelent iJJu
crat şirul ele compa1·aţii din „OiO'al'a"), 
Jlleana Iordache (reHefiln� •cu măsură U
rismul pa telului), Cristina Deleanu (o 

_ grad,aţie din,amkă, eJect1,i2Jantă a trecerii 
,.acce'loraitu1ui"), Gheorghe Cristesc1,1 (trăi-
1·ea „sinceră" a nccazunilor „chu�1iaşu:lui 
grăbit"), Didona Popescu (o •oolor'ată ex
punere a momenbelor „bi.rf.ei" de mahala 
- ,,In ju,rU!l unl\.lli divorţ"), Andr i Io
nescu (cu n1pllomb şi 'l.lJITIOr - ,,Bustului
meu"), Liviu C1·ă1cÎll.l'n (c,u expresiviltate şi
violoiune), Ma,gdla Cern•a,t �ou o reală 
candoare), Geo11ge Oancea (v>lVJaice ra,i on
neu,r şi ·admil'abi!l recita.tor). L-am lăsat 
la u11mi:l pe Consta,ntin Stănesou, care a 
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av,ut „partea leului", a,cljudeciind11.1-şi cîtev,a 
dintre ,poeziile de .greutate ale prog,ramu
luă, pe ca,re 11e-a ,p:r,egătit anini\.lJţios, cu un 
efurt rna,r,oa1t 'de 1lă.ngli,t1e a ,mij'l,oac-elor ac
tou:-iceşt�, ino.1Justi1v 51pre ell!emente estra
di1stice. 

MUZEUL DE ARTA AL R.S.R. 

PE UERDEI.E I.UMIi PL/ll 

Un re'cilta!l co.mplex (poe,lj1e, muzică, 
balet) pe versuri -barbiene, corelat ou o 
incursiune în [ru,m:ea scullp1m['L1:or Ull.li Brân
crnşi, este un act Ide ibem'erita'te. Aistfel am 
pPilvit Pe verdele .Jumii ,plai - subinbiitu
lat „p�p•as de-o seară cu Ion Ba1,bu şi 
Constan1'tin Brâncuşi", apărut 'iin oi,ctu:J. ,.L'Î
ter,atu1ra şi a,rte'le <pl,asbilce", găztdu,it de 
Muzeu[ de .AJrtă a'l R.S.R„ 

La ,premieră am benefici1at de un pro
log oolocvJlal sus-ţinut de ,critucul literac 
Cezar 'fabarcea si de ,orHli,cul de artă 
pla,stică Radu Pe;·cea. Cei d'oli linterloou
toni au purtat o di ·ouţie ·.incitantă, la 
obiect, •convenind, 'Î!ll esenţă, aoopra a 
crea ce a a,dus nou Barbu ân poezJe -
o invenbiv,itate •tematică ş'i verba1lă ie,1ită
clin comun -, şi Brâncuşi i.J1 scul'Ptură -
prin esenţia.liza,rea motivelor J)l]_ia,sticii 
populat·e româneşti fa nivelluJ ele maximă 
elevaţie al ,artei 1m'odernc 1Univer&ale. 

Regizoai·ea Muşarta Mu:cenlic a �di.t 
spectacolul 111u numa•i ca o e:xip'lli.C!i.1Ja{·e a 
vi:rfru11iiUor ipoezi,ei 'ba,rb'iene, ,acuzaită 'l1ne
orJ de e1,m1eilism, d-m· a viz.u,aUzat şi 
pus aocente coregir-a.fi,ce şi sono,rie, ou grija 
ele a menţine demonstra,ţ�a [a niVeiiru-1 ar
tistic scon:tia,t, fără ,a aluneca in d1daoti
cilsm. Pentru a,ceas'ba •a 1câliaib01·a(t ,în mod 
f.er,i1oi,t cu actri,ţa Ma,1,inela Pătru, car 
are o excelentă plastfoă cOJ.·,porală şi o 
mlmfucă expresivă, ou ba!leiri.nul Mugiur 
V-alsami, acom,pani1altor col'egt1,a,f1ic cu o 
gamă bogia.tă de nun,a,ţe şi inventivitate 
a 111Ji. cări•i, cu solista vocală Oamelia 
Pavlenco şi cu l]Jii1a,nist11l Da111 Raţiu -
remarcabiJe conbru,buţi,i :Ioa :îunpl'inirna va
lenţelor de si111cre'bi!s111 aile spectaooh1lui. 

Btll1ă cunoscătoare a sensurli-'1or funda
mentale ale poeziei barbiene, ,regizoare-a 
:1 elaborat un scenariu �n ca1·e mişcarea 
sceToică, din1a.m:ica ver.s,u11�JJor şi suportul 
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m'll2lical au pri'lejuit ,momente ele ,certă 
virtuozj,tate artistică. In „Uvedentf'.'Ocle", 
cuplul Mairinel1a Părtr.u - Mug;ur Va,lsami 
sugerează ou decenţ,ă şi rnăsuirft elemen
tele de senzualliltate aile vers,11tr1lor, prin 
zboJ:!Ull UJ1Uli voa,l, -paşi de d,ains ,1,illmaţi, 
şoapte 1ntretă1iate, ,aidlmirrabli,l,uQ joc 1al mîi
Ilii'lor c:ire se ca,ută şi n,u se 1ni1mlnesc. I n 
,,Domnişoara Huss", o clliiversiitate de ele
mente ,c!'e sugestie se obţine p1iin marrea 
mobi.hiltate a desen,u1.hU1i soendc, a .rr rim icii 
şi a,ccentelor sanore, ,preOUtm şi pr,1n rrit
ma,rN1 cl'if'ercnţiaiţă :i ,tex,tull,UJi şi ,1win 

Marele 
repertoriu 

Una dintre preocupările programatice 
ale emisiunii de teatru radiofonic - şi 
unul dintre meritele însemnate ale rea
lizatorilor ei - este menţinerea autorilor 
şi operelor fundamentale ale literaturii 
dramatice universale în a�tualitate, în 
circuitul viu al valorilor artistice. ::5e în
deplineşte astfel o importantă îndatorire 
culturală faţă de public, dar şi faţă de 
actorii care au prilejul - mai bine spus, 
privilegiul - de a se întîlni cu marele 
repertoriu, cu mai multe dintre rolurile 
lui, decît ar putea- o face în teatrele unde 
joacă în mod obişnuit. 

Urmărind, de-a lungul anilor, montările 
cu texte clasice propuse de radio, se poa
te însă lesne constata existenţa unor lor
mule de spectacol foarte asemănătoare, 
mai totdeauna previzibile. Cu neînsem
nate excepţii, asistăm la lecturi regizorale 
judiciOa>!'lC', relJ.i'efind kă'>ăltur•i�e s,pecifi.CC' 
epocii, autorului, ideile esenţiale ale pie
selor „puse în undă". Foarte rar, i:nsă, 
putem vorbi despre un punct ele vedere 
inedit sau măcar netradiţional, despre o 
nouă lumină proiectată asupra vreunui 
erou, despre un accent în plus sau 111 mi
nus. Foarte rar, de asemenea, avem pri
lejul de a de-scOiperi o moclail\i1tait:e s,peci
fic radiofonică de abordare a operei. .:sm
tem tentaţi, de aceea, în majoritatea ca
zurilor, să urmărim actorii (şi mai tot
deauna cu autentică desfătare) �i nu 

acompania,mentuil de „mUZJică concretă". 
Sub1i'Il!iern ca,lfutaitoa anilistică a contri

butiei solis,tei voca1J:e Oamehl'a Pavlenco şi 
a pianli&tu1ui Da,n RaţÎJU, care au executat 
,,Isarlîc" (muzica, Paul Consllantililescu), 
,, Uvedenrocle" (muzica, Cons,ta111tiin Ripă} 
şi „Clopote în noapte" (•muz,ica, George 
Enescu). 

Decorllll, si,m pJru, expresilv - un şir de 
voa,1uri mulrtJircolore -, şi-'a j,uaat rolul, 
clov1eclinclu-se suges1Ji,v şi furncţi'o<rnal. 

Em. ENGEL 

spectacolul,' aşa cum melomanii merg la 
operă pentru anume interpretări ale unor 
arii de bravură. Sînt montări meritorii, 
repetăm, dar care nu clintesc nimic din 
ceea ce ştiam, nu tulbură judecăţile dar 
nici prejudecăţile de spectator sau cititor, 
nu pun pe ,gînidur,i (şi o mare operă e 
destinată să te pună mereu pe gmcturi), 
nu st'knesc en tuzliasbe 1adezlÎlumi, nici îm:
potriviri indignate. Montări aşezate, so
lide, ,,ele n1anual" ale unor opere, e drept,. 
intrate de mult în manuale. 

În vremea clin urmă, acestor observaţii 
le-au furnizat noi argumente premierele 
cu Britannicus de Racine (adaptarea ra
diofonică - Elena Negreanu, regia - Ti-
tel Constantinescu), Mizantropul de Mo
liere (adaptarea radiofonică - Elena Ne
greanu, regia - Dan Puican) şi Zadarnice
necazuri de iubire ele Shtakespeare (trn
clucerea şi adaptarea radiofonică - Dan. 
\. Lăzărescu, regia - Leonard Popovici). 

A scrie pe rînd despre fiecare, după ti
picul prezentei rubrici, ar însemna să re
petăm cu alte cuvinte (pentru că ne-am 
strădui, fireşte, să fie neapărat altele) 
ceea ce am notat în primele paragrate ale 
acestor însemnări, lucru care, desigur, 
n-ar folosi nimănui. Ne vom rezuma, de
aceea, la precizarea că am triiit o bucurie
asemănătoare melomanilor, ascultînd „a
riile" celebre în interpretarea unor !Oarte
buni acto,ri : Ginia Pabi,�ohti, Dan Condura
che, Adrian Pintea, Ileana Predescu, Mir
cert Albulescu, Ion Marinescu (în Britan
nicus), Ion Oa11·R1mi:tru, 8mi1l Hossu, Dana 
Dogaru, Stela Popescu, Alexandru Repan, 
Florian Pittiş (în Mizantropul) şi Alexan
clnu Re,pan, Irina Mazianli1tlis, Flori'an Pittiş, 
Şt fan Radof, Virgil Ogăşanu, Valentin 
Uritescu, Dana Dogaru, Adrian Pintea, 

• Angela Ioan, Ion Marinescu, Jorj Voicu
(în Zadarnice necazuri de iubire).

Cristina DUMITRESCU
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... 240 

TEATRUL NAŢIONAL 
DIN BUCUREŞTI 

PLOŞNIŢJl 

ele 1/,. Ma iakovski 

22 aprilie 1987 

După patru ani de la 
premreră, spectacolul Naţi
onalului bucureştean înre
gistrează 240 ele reprezen
taţii - cifră rezonabilă, 
dacă ţinem seamă de ca
racterul grandios al mon
tării, cît şi ele faptul că 
la un moment dat a fost 
supusă unui veritabil pro
ces de reconstrucţie, înce
pînd cu schimbarea de 
scenă şi de sală, continu
înd cu · recondiţionarea 
decorurilor şi costumelor 
�i culminînd cu hotărî
toare modificări în distri
buţie. 

Meritul principal al a
cestei refaceri constă în 
radicalismul atitudinii cre
atorului : regizorul Horea 
Popescu nu a intenţionat 
doar să dea lustru înfă
ţişării, împrospătînd ceea 
ce se arăta uzat, ci a 
restaurat spectacolul în 
esenţă, regîndindu-1 în 
functie de noua sală. Aici, 
vizit;nea sa beneficiază de 
spaţiul ideal. Ideea de des
făşurare panoramică, deli
berat estradistică, pitoreas
că şi colorată, dobîncleşte, 
prin noile decoruri şi 
costume, prin amplasament 
(se joacă sus şi jos, pe 
toate laturile scenei !), va
lori expresive deosebite. 
Miezul înnoiru se află 
însă în fericita şi surprin
zătoarea inspiraţie a re
gizorului de a-l distribui 
în rolul lui Prisîpkin pe 
Alexandru Arşinel. 
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Alexandru 

Dinică 

Prin strălucita interpre
tare dată personajului ele 
către popularul actor, 
spectacolul şi-a cîştigat 
echilibrul ele forţe în con
flict pretins de partitură. 
Obiecţiile justificate for
mulate după premieră 
(cinci în pri1m�plain se si
tua Baian, datorită vigu
roasei creaţii a lui Gheor
ghe Dinică - la fel de 
bun şi astăzi) îşi găsesc 
acum rezolvarea. Cu ac
centele satirice energic 
plasate, cu Prisîpkin-Arşi
nel clominînd acţiunea, cu 
toti actorii vădind o teri
biiă poftă de joc, stimu
lată de temperamentul �i 
de dăruirea protagonistului, 
montarea poate fi socotită 
un eveniment nu numai 
pe plan repertorial (cum 
fuse e considerată acum 
patru ani), ci şi pe plan 
artistic. 

Urmăr inel traiectoria 
muncitorului Prisîpkin din 
punctul de pornire, dnd 

reprezenta�ia nr. _ .. 

şi 

se înfăţişează în toată 
splendqarea vj,ta1ităţii sa1e ; 
observîndu-1 cum se lasă 
atras, fascinat - ce abe
raţie istorică ! - de „aris
toora'ţie", aspirî:ncl [a con
fortul şi la belşugul sim
bolizat de „dulapul cu 
oglindă", pma în final, 
cînd, disperat, însin�rat, 
iese din cuşca fiarei şi 
înaintează la rampă, im• 
plorîndu-i pe oamenii 
care-l privesc ca pe o 
ciudăţenie a firii să-i răs
pundă h intrf'bar·e:q „De 
ce numai eu ?", realizăm 
ce dimensiuni tragice poate 
căpăta, în pofida comicului 
enorm, o existenţă astfel 
deviată. 

Pe drumul alunecos al 
degradării, Prisîpkin îşi 
schimbă cizmele · cu pan
tofi cu scîrţ, renunţă la 
sclipitoarea rubaşcă pen-
tru fracul strîmt, strădu
indu-se să-şi aproprieze 
nparenţele categoriei soci-
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ale in care pătrunde ; 
efortul său atinge apogeul 
fn purtarea „de bon ton" 
de la „nunta roşie" (mo
!Ilent magistral în specta
col). Pe tot acest parcurs, 
jocul lui Arşinel este 
neobişnuit de bogat 
debordînd de energie şi 
cenzurat de inteligenţă, de 
un comic savuros şi toto
dată aburit de o subcon
ştientă nostalgie. ln por
tretul scenic pe care-l 
însufleţeşte, de-a dreptul 
impresiionat11te sî,nt însă sec
venţele de dramatism : 
aducerile-aminte legate de 
lumea sa de origine pro-

Carnet 

A.T.M. 

Intre 8-111 iunJe, Tea: 
trul „Mia;ria Filotti" clin 
B:răi:la a intreprins un 
tunneu la Bucureşti, cu un 
re,perto'riu ialcăituirt; din : 
VJaicu-Vodă d� A. navil>a, 
în rcgi,a 1,ui George Motoi 
şi scenogrefiia lui Con
sbalntin '.RusSIU (ambii ele 
Ja Teartr1ul Naţion 11 
din Bucureştii) ; Familia 

de Dirna Cocea, re
giia. Alexa Vtisrarion, sce
nografia Gheor,ghe Moso
resau ; George Dandin
de Ma1iere, l!"egli-a Dana 
Dima, scenograifira Doina 
Rîpeanu ; Pînda de Ion 
Bălan, regia Constantin· 
Oodrescu, rScernografi.a, La
vini1c1 MîrŞIU. Un J'e.pertoriu 
serios, bti.ne echi�dib11c1,t, al
cătuit cu e:x',1genţă şi ;res
ponsa biU,tate, reprezien ta
tiv ipcntr:u o \instituţie de 
cultură arngajată in opera 

letară, de vremurile tine

reţii nepătate. Cîntecele, 
dansurile, dialogul cu ploş
rui;ţia sînt profond MLl biură
toare prin sinceritatea şi 
candoarea actorului. 

Aşa cum ni-l dezvăluie 
Arşin-el, P,r,i6'Îpkii,n n,u este 
o caricatură, ci un om viu,
plin de farmec şi dornic
de viaţă, căruia rătăcirea
pe tărîmul unui fals ideal
îi stinge pentru vecie ve
selia şi bucuria de viaţă.
Evoluţia actorului în rol
materializează pregnant vi
ziunea infernului moral
al moleşirii în căldura 
,,fotoliului de pluş". Pal-

de educare a specfatorilor. 
Aitît repertoriul, cit şi 

calitatea is.pectacolelor au 
fost aiprecilate în cadru[ Ln-
1li1nkii de lucru care a 
avut loc J,a A.T.M., în 
zi,oo de •12' ,i111n1ire, conform 
u.neli traclitii statornicite 
C'a metotlă e,frciienrt:ă în ac
tiviita,tea asociaţiei. 

Du,pă -sa111tu:l dtduros 
adresat ele Din,a Cocea, 
,prcşedii:nta asociraiţiei, care 
a lcl!Preci.at imporitanţa şi 
cahtartea turneul.uri, dliscu
hi.J•e au fost conduse dre 
Nata•ti1c1 Stanou, secretara 
secţiei de crilti·că teatrală 
şi ,ooai-rO\J.o,giie a A.T:M. Cu 
moclestlie şi seriozirbate, di
rectorru.l Ion BălÎ:1111 '1 CXJJ'US 
progra,mul tcatrul111i pentru 
perioarda urmăitoa1re, ,consi
derind că s,ittueiţia ac
tuaJă prosiperă a ins
ti tuţieJi se draltOI'ează şi 
în1a1inba:>;;ilor, îrndeosebi efor
turHor depuse de prede
cesorul său ,l'a conducere, 
Constantin Codrescu. Pro
gir-amUJ!, ambiţios dar rea
·'1i-st, mie în vedere un re
perloiri u bogiat, axat pe
clrama,mrgie or.ilgirnală şi
rpe opere irmipoTtiainte a-le
d1·amaturgliei universale,
pentru reializa.rea soenică a
cărui.a se pre,ve<le colabo-
1,arrea au re,giirori de ta
lent, de la cei mm .pres,ti-

pitul trăirii autentice a 
fost sufocat în „bîlciul 
cleşertăci:uni[or" mic-bur
gheze ... Ireparabilul acestei 
pierderi omeneşti e de na
tură să strecoare un fior. 

Regropartă în juruil 1a,ces
tei interpretări-ax, întrea
ga tnupă, a;bi1t cei aflaţi pe 
ari.ş de ,l,a premJeră, cît şii 
� IJ)fOa$pM ÎlrllSaniişi ipe 
gener,ic, susţine cu pasiJUne, 
conviing,ăJtor, d'mtrilba mai1a
kovskiană împotriv� pa
raziţilor sociali aciuiţi pe 
trupul sănătos al revoluţiei. 

Cariera spectacolului e 
deschisă. 

Valeria DUCEA 

g,iaşi 'la cea mai ti111eri. 
George Mortoi, Dana 

Dima şi Oonsrta,rntin Co
drescu şi-au mo,tivat con
cepţiile i·egizoi·ale ,a upra 
spectlacolelor real!izate. 

Ş,i-au ex;primat opiniile 
asupra turneu'J.rni : Sorana 
Coroamă-Stanca, Vralerii1c1 
Ducea, Marga,reta Bă1,buţă, 
Dinu Grirg'oreiscu, Ueana 
Luca ci u, consi1dei1aţiile vi
zînd spectacolele prezen
tate, clar •Şi starea gene
rauă ,a iteamrwuii brăilean,. 
care dispune acu1m c[re con
diţii prietlrnice unei activi
tăti ele calitate: o clădire 
min111nart:ă, o trupă cu Iaq�1i 
cli•sponri,b:U.ităţi creart:o:1fle şi 
o s,tare ele spfrit deschisă
înnokilor.

O intervenţie patetică 
despre con d i•ţin act01,ul u;, 
clesp>re chinurile creaţiei, 
despre ajutorul ,pe car�-1 
;pot aduce op.im..iil'e o:ritice 
dorri11ţE'li de perfecţionare a 
a1'\ţiistului, a pt0od,us acto-
1·ul Bujor Macrirn. 

In ampla ex.punere fi
nală, Natalia Stancu a 
an1c11izart: f,ireca;re s,pecta,col, 
emiţincl con1Sirclera.ţii ,cr-,itice 
pertinente, con,C'lru'.!:i:a gene
rală ubliniincl că tuTneul 
tea,brul-ui de pe Dunăre a 
,consbi tu:it UJn s:ucce . 

Rep. 
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• Regia:

SILVIU PURCĂRETE 

MIHAI DINV ALE: 

,,Tipătesou -
un oamoter slab ... ' 

O Deocamdată sînt copleşit de rolUl ce 
mi s-a încredinţat. Miza spectacolului este 

R
enormă, implicit răspunderea pentru soar
ta personajului. Ce pot să spun pe scurt· despre Tipătescu?

Din discuţiile pe care le-am avut cu 

U 
.egizo11ul Silvuru Pmx;ărete asupra montă
rii rezultă că nu dorim cu tot dinadinsul 
să spargem tiparele ; ne propunem ctoar 
o citire din unghiul generaţiei noastre,

L
care se apropie cu respect şi totodată fără
prejudecată de marea dramaturgie cla
sică. Singurul punct de referinţă este
textul.

R 
o 
L 

Atît regizorului, cît şi mie mi se pare 
că Tipătescu este caracterul cel mai slab 
din, piesă ; deşi este prefectul judeţului, 
este 1;1n politician inabil ; nu are autori
tatea funcţiei, pe care o deţine pe baza 
apartenenţei la „elita" provincială. De 
fapt nu reprezintă pe nimeni şi ni.mic, 
nici măcar în angrenajul politic. 

Văd în el un Rică Venturiano peste care 
a trecut timpul şi care, urcînd în ierar
hia socială, şi-a atins „nivelul de incom
petenţă". Este firesc ca raporturile lui cu 
celelalte personaje să fie oarecum scmm
bate, în comparaţie cu montările anteri
oare. Relaţia de amor cu Zoe respectă un 
ceremon1i1al fi1nfa1J1.til, 1caţe, 1pa,1,a'Cl,oxa1 !, n1i
mează convenienţele sociale. Legătura lot 
e un fel de căsnicie deja obosită, cu tac
tica şi strategia ei. Relaţiile dintre Tipă
tescu şi Trahanache sînt expresia trans
lării raporturilor de tip familial în dome
niul politic, fapt tipic pentru o societate 
mai puţin evoluată. Cit priveşte pe Ca
ţavencu, îl simte făcut dintr-o fibră mai 
tare, de aceea faţă ele el e parcă nesigur, 
ameninţările le rosteşte cmnva moare, mai 
mult de formă .. . 
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În repetiţie 

Ho sc]HSO/lRE 

de: Ion Luca 

LEOPOLDINA 
BĂLĂNUŢĂ: 

,,AgamiJă Dandanache, 
un personaj fără biografie ... " 

Se întîmplă să trăiesc cea mai impor
tantă fărîmă ele timp din existenţa mea 
art1isti1că, ce mă ,chieiamă ,pe<nt.ru ;pi,i1ma oară 
să întruchipez personaje din Shakesµeare 
şi din Caragiale. Deşi în decursul anilor 
am avut de interpretat mari partituri, ro
luri grele, cerind din parte-mi eforturi 
uriaşe, ceea ce se întîmplă acum nu mi 
s-a mai întîmplat niciodată. Parcă m-aş
afla într-un spaţiu infinit, într-un timp
fără început şi fără sffa-şi't, în oarre mi s�ar
fi întins un fir de păianjen pe care tre
lJUie să păşesc. Şi parcă ceea ce simt ar 
avea maJi mare arSemău1a1re eiu s,i11ută,mjn
tele unui explorator, unui descoperi

.
tor de 

tărîmuri noi, decît cu ale unui artist. 
Adevărurile pe care aceşti titani mi le re
levă mă atrag ca o tulburătoare lummă ; 
mă las învăluită de forţa lor, şi parcă 
forţă prind în a înţelege mai profund 
universul uman. 

Aceste gînduri, cu sfială îmi îngădui să 
le împărtăşesc, ca şi cînd m-aş găsi într-o 
lume de taină. Citind sau văzînd operele 
lui Caragiale, niciodată nu am rîs „ţinîn
du-rnă de burbă" (]jel,taţi-mă, daQ· ,:1şa SP 
pune). întotdeauna am reacţionat cu un 

rîs înfiorat, nu ştiu cum să-l numesc ; 
rîsu'plînsu' ! 

Geniala sa operă, produs al unui ideal 
ele artă foarte înalt şi al unei conştiinţe 
profesionale excepţionale, cultivînd ironia 
ce nu a depăşit niciodată limitele urbani
tăţii, respingînd vulgaritatea şi grosolănia 
în limbaj, relevînd o pătrundere superi
oară a tuturor fenomenelor sociale şi po
litice ale vremii sale, face din noi admi
ratori şi slujitori pioşi atunci cînd avem 

, fericirea de a face un spectacol Caragiale. 
Cred că nu ura l-a îndemnat pe Caragiale 
să scrie, ci cunoaşterea şi înţelegerea a 
tot ceea ce este omenesc - chiar dacă 
înţelegerea sa a fost necruţătoare. A si:tn· 
ţit necesitatea unui strigăt de alarmă, de-
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la Teatrul Mic 

PIERDUTl\
H

Caragiale 

oa•!'ece <a ci·ezurt ,in farta vii torul u<i de a 
,,surpa pînă în temelie toată şandramaua". 
In paginile sale am găsit o tulburătoare 
nostalgie a purităţii pierdute în cataclis
me sociale, morale sau politice (cataclism 
fiind şi starea de indiJerenţă în faţa is
toriei, ele inconştienţă, de „lasă-mă să te 
las"). 

Ace teia ,air :fil cftlbeva gh1d1Ulii ou ca,re por
nesc munca mea temerară în a-i da chip 
lui Agamiţă Dandanache, pe care m1-l 
închipui un tip atemporal, nelocalizat, un 
personaj fără biografie. Un om care ,,de 
la· '48" nu tinde decît „să�se-aleagă, în 
toate camerele, cu toate partidele, ca ru
mânul imparţial", un om care nu vrea 
decît puterea, nu poate avea viaţă, deci 
nu poate avea biografie. Mi-l închipui de
vitalizat, vlăguit de truda meschină, de o 
viaţă, ele „a se alege". Şi ca pe once ins 
ros ele orgolii, f.ău:ă c�nsistlenţă şi, pînă kl 
urmă, am:oral. 

Povestea spectacolului, aşa cum ne-a 
fost istorisită de Purcărete, m-a fascinat. 
Mă atrage cu o forţă uriaşă. Cred neli
mitat în acest artist al teatrului româ
nesc. 

Adeseori i s-a reproşat lui Caragiale 
„amatorism.ul politic", faptul că nu ar fi 
avut o concepţie politică sau că nu ar fi 
cunoscut în profunzime realitatea politică 
a vremii sale. Dacă acceptăm premisa că 
majoritatea capodoperelor literaturii uni
versale au ca nucleu o idee politică, a
frmci opera lui Caragiale o demonstrează 
cu deosebită acuitate şi cu măiestrie ine
galabilă. Caragiale însuşi declară că ad
mite „tendinţa cu artă•·• şi toate _operele 
sa!l,e sillujesc şi justiifi.că nobillele ,tendinţe 
ale unei conştiinţe : prin cunoaşterea pro
fundă a V1i·eţ1i „am ou<Jes ce:l.e mai bune 
,i,nspitaţi,unJ.i -pentru o,peo.,ele unelle -paitrio
tice", prin cunoaşterea profundă a reali
tăţii sociale şi politice „mi-am. făcut o 
educaţiune naţională". Toate acestea şi-a 
propus să le demonstreze cu argumente 
de înalt profesionalism şi aleasă gîndire 
artistică Silviu Purcărete. Distribuirea 
mea în rolul Agamiţă Dandanache cred 
că îşi are ca suport dorinţa regizorului 
Purcărete de a face din acest personaj o 
prezenţă insolită, neliniştitoare. Tot devo
tamentul meu, pentru izbînda lui I 

• Scenografia:

MARIA MIU 

NICOLAE DINICĂ 

,,Gonii, Zaharia -
eminenta ceni1,şie lt jildet,iilui ... " 

Fiind decan de vîrstă şi reprezentînd 

V 
·1
I
T
o

puterea banului, conu'Zaharia se ştie per- R
soană importantă în societate ; e de mult 
ob-işnuit să conducă treburile publice şi 
o face cu o implicare totală, sigur pe fap-
tul că nimeni nu-i contestă prerogativele.u
Eminenţă cenuşie a judeţului, prezidează
nenumărate comitete şi comiţii, gospodă-
rindu-şi cu grijă prestigiul, influenţa. Tip
viu ca temperament şi comportare ; în

L
. 

relaţiile cu Tipătescu e sincer, iar 1ncre-
derea pe care i-o acordă acestuia e a unui
şef de clan faţă de un acolit mai tînăr,
pe care l-a iniţiat, cu gîndul ca eventual,
la un moment dat, să-i cedeze locul. Pre
ocupa.rea exolu:su,11,ă pen.tr,u ibrebll.llri11e poli-
tice se identifică la el cu onoarea ae ce-
tăţean. Pune mai presus de orice linişteaRlui şi a Joiţichii, face totul să nu afle

_ Joiţica, ,,să nu se tulbure"... El declară
că scrisoarea e o plastografie şi aşteaptă o destul de calm clipa răfuielii cu Caţaven-
cu. Nu-şi pune nici o clipă problema că 
lucrurile ar putea lua o întorsătură ne-
.plăcută sau că cineva ar îndrăzni să-i în-

Lcurce iţele. Efectul comic rezultă din ne-
concordanţa dintre acest spirit conciliator, 
perseverînd sii introducă în urbe şi în 
propria lui casă o formulă de convieţuire 
„civilizată", respectul pentru aparenţe, un 
protocol al relaţiilor care să atenueze 
ciocnirile de interese, şi clocotul eveni
mentelor mereu gata „să dea în foc". 

Pătrunzînd în lumea lui Caragiale, îţi 
dai seama de cită muncă de artizan e ne
voie ca să ajungi la a te aşeza in rol. 
Deocamdată, lucrul a început şi în afara 
plăcerii mereu reînnoite pe care o sur
neşte lectura, căutăm să înţelegem şi să 
respectăm :Eieoaire aooen,t, oulVÎ!nit, Vlirgulă 
şi punct. Sperăm ca saltul calitativ să se 
producă şi să se nască un spectaco1-sur
p1iiz•ă şi •poo,tnu< noi !'ii pentru .publu.�. 
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DINU MANOLACHE · 

„Farfuridi - im mare 
ghinionist ... " 

Pînă acum, s-a considerat ca m cuplul 
pe care-l alcătuieşte cu Brînzovenescu a• 
cesta din urmă e „umbra", Farflfriqi fiind 
capul care conduce. Noi îi vedem altfel: 
funcţia lor dramatică se sprijină pe o si
metrie, diferenţele de reacţie ţin de tem
peramentul şi caracterul fiecăruia şi prin 
aceasta sînt complementari. Farfuridi şi 
Brînzovenescu sînt tot timpul împreună, 
ţesînd din false ştiri o atmosferă de pseu
domister ; .,defazarea" lor în raport cu 
realitatea ni se pare o veritabilă sursă 
de dramatism. Suspiciunile în legătură 
cu candidatura lui Caţavencu le sporesc 
neliniştea ;. le e tot timpul frică de „tră
dare"; se a,gită, V1Qr 'Să deClla�'eze un scan
dal public, să ceară socoteală, dar forţa 
lor e nulă - ei nu acţionează. Deşi acest 
tandem pare mărunt şi ridicol prin felul 
său jalnic şi grotesc de a se comporta, 
noi ii consid,erăm ca pe nli$•be pe�soniaje 
cu o reală miză dramatică; în zbuciumul 
lor se materializează ruptura dintre gîn
dire şi expresie, 1� se pare că ei văd cos
mic, gigantic, dar ceea ce rostesc e in
coerent. 

ln datele stricte ale textului, .,parapo
nisitul" îşi atribuie importanţă, speră să 
obţină depută,ţ�a pe IJYaz;a unor,. menite de 
disciplină şi fidelitate politică: rolul lui 
e al unui mare ghinionist, ceea ce se vede 
mai ales atunci cînd îşi rosteşte cuvînta
rea plină de emfază, deşi face mari efor
tu1ri ca s·ă-şi 'demons\tr<e2ie ,tobal'a sinc-eri
tate ... 

' FLORIN CĂLINESCU : 

„ Brînzovenescu, o rotiţă 
în orologiul timpului ... " 

Apropierea de Caragiale este captivantă 
dar şi plină ele dificultăţi. Probabil că, 
fiind mai aproape de realităţile care al
cătuiesc substanţa operei sale, contempo
ranii lui îl jucau fără să-şi pună atîtea 
probleme. fosă, pe măsură ce trece tim
pul, creatorii de spectacol se simt datori 
să aibă în vedere acumularea semm!ica
ţiilor descoperite de exegeză. Cumva de 
aici a pornit şi Silviu Purcărete, luînd 
drept coordonată majoră timpul. Iar dacă 
timpul ni-l imaginăm ca pe un oro10gm, 
nu ne putem închipui personajele decît 
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ca pe nişte rotiţe strict interdependente; 
sperăm ca orologiul timpului să trezească 
cu bătaia lui întrebări esenţiale pentru 
noi şi pentru spectatori, în căutarea, nu 
a timpului pierdut, ci a adevărului. 

Tandemul Brînzovenescu-Farfuridi, do
uă rotiţe dirijate de acelaşi ax, rotindu-se 
si.multan 1n .im·ul centi,1lor nervoşi ai co
mediei. Explorarea posibilităţilor expre
sive ale cuplului comic are tradiţie în 
marea dramaturgii'e a lum!ii. Efecte origi
nale ţinînd de legile armoniei şi contra
punctului se pot obţine prin riguroasa 
distribuire şi dozare a mijloacelor, un 
vast cîmp al accentelor semnificative ne 
este deschis. 

DAN CONDURACHE : 

„Caţavencu - im Mit'ică 
. "nevricos ... 

Pornind de la portretul pe care 1 1-a 
ere-ionat G. Călinescu lui Caţavencu : ,,e 
zgomotos, schelălăitor, escroc, galant, sen
timental, patriot, adică un Mitică, expo
nent al cîmpiei danubiene", îl văd într
adevăr pornit pe vorbărie, emfatic, clar şi 
gata, la nevoie, de falsă umilinţă. Deslu
şesc în el o fire mai degrabă nevricoasă 
decît nervoasă ; caracterul labil îi tră
dează funciara nefinste. Patriotismul lui, 
ca şi al multor altor personaje din co
llTledti,a '[u,i Oaragita1le, '8 0 ma,scă oi1rcum
stanţială a iproprJilor i:nteve:se. Be ;pl!alfl spi
ritual, nu se simte legat de nici o rădă
cină, de nici o răspundere·; lipsit de orice 
convingere reală, îşi poate îngădui să se 
pronunţe „cu convingere", retoric, asupra 
oricăror probleme politice ale zilei. Caţa
vencu vorbeşte despre progres, se pronun
ţă împutrii'Va „€ipirt:z-'°piJei hu oureştenil 01·, 
capitaliştilor", amalgamează haotic pro
blemele economiei, ale comerţului şi ale 
i'l'ldustr1'ei, :î.şi manifiesltă fondiul X'enofob 
ail „l))rog.ra,mU!l11.1i" să<U ,polJi,tic, paltniotacd, 
acestea însă nu pot ascunde vidul ideo
logic. 

Mă gîndesc, împreună cu regizorul, că 
- după cîteva decenii scurse în răstălmă
cite şi meschinizate aplicări ale idealuri
lor de la '48 - această formă bombastică
a manierei de a fi şi de a se exprima a
[ui Ciaţavenou, Oarn1gi,a:J,e a fooeroat să o
apropie parodic tocmai de acea demago
gie patriotardă responsabilă de degrada
rea lideaiur,i;lor 11.�vo!l,uţieî.

Maria MARIN 
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Mariana Mihuţ: 

„Misterul meseriei noastre 

este unul de suflet ... " 

Intr-una '<'Lintre pătrunzătoarele 
sale nuvele, Doris Lessing vorbeşte 
despre un chip de toată ziua al ac
torului, un chip ·- spune scrntoa
rea, cu tandră maliţiozitate - ce 
are frumuseţea sinceră, curată şi di
rectă a „unei podele de scîndură 
proaspăt spălate". Acest chip zace 
atîrnat undeva, în cabina fiecărui 
adevărat slujitor a l  scenei, mască 
inexpresivă şi obosită, ascunsă în 
spatele a,tîtor şi atîtor măşti expre
.sive, obraz unic al celor o mie de 
jeţe posibile pe care le are de pur
tat artistul. 

Ambiţia interviului meu cu Ma
riana Mihuţ a fost să descopăr acel 
chip, în spatele machiajului îmbel
şugat al doamnei Posket, dar vani
tatea-mi şi-a primit răsplata cuve
nită, căci a cere unui actor să se 
dezvăluie astfel poate să pară nu 
un gest de admiraţie, ci de agre
sivitate. 

i\1ARIANA MII-IUT: Ce anume v-ar in
teresa ... (mă întreabă ea de îndată ce mă 
aşez pe canapeaua joasă a cabinei) . . 

REP : M-ar interesa care a fosf ul
tima bucurie foarte mare pe care aţi 
avut-o. A fost o bucurie venită din 
teatru sau din afara lui ? 

M. M. : Eu despre viaţa mea personală
nu fac declaraţii publice. Nu-mi place. 
De fapt, nici să dau interviuri nu-m1 pla
ce. Ceea ce 1am de spus, spun pe sc,enă. 
In fine, m-ai· luat aşa de repede, incit 
am acceptat această. discuţie ... dar să nu 
deviem. Cea mai mare bucurie pe care 
am avut-o în teatru în ultima vreme a 

· fost să văd piesa pusă de Silviu Purcă
rete la Piatra Neamţ, Il Campiello. A

fost un moment cu totul deosebit. Un

moment de teatru adevărat şi viu. Am

desc.dperî.t şi I() foar.te mare actriţă odaită
cu spectacolul, pe Coca Bloos.

REP. :Folosiţi superlative ... 
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Două montări ale Teatrului 
Giuleşti: 
„Pălăria florentină" de 
Labiche ... 

/ 

... şi „Billy mincinosul" de 
K. Waterhouse şi W. Hall

(cu Cornel Dumitraş)

Debut, pe scena 
.,Casandrei", 
în 
,,Cum vă J}lace" 
de Shakespeare ; 
t>artener,
Mircea Andreescu
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.. .în „Nunta lui Figaro" de Bcau
marchais, împreună cu Corado Ne-

Pe aceeaşi scenă, alături 
de Silviu Stănculescu, 
în 
„Meşterul Manole" de 
Lucian Blaga ... 

••. Şi în Silvia din 
trişti" de D. R. 

îngeri 
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în „Valentin şi Valentina" de ,Mihail Roşcin, la Teatrul „Bulandra". 
Partener, Florian Pittiş 

M. M. : Da. Folosesc superlc1tive cinel
mi se pare că merită s-o fac. (Mă gîndesc 
în acest moment că ea însăşi merită su
perlative. Şi le-a avut, la vre�ea lor, şi 
le va avea din nou , chiar dacă Liz din 
BiJ.'J.y mJncinosul nu mai e azi decît amin
tirea unui personaj fermecător, jucăuş 
şi tandru în acelaşi timp, chiar dacă 
Suzanne din Nunlta :lJuii. Figaro sau Primă
rita din Interviu sau Miranda din Fwr
tu

.
111a nu mai împodobesc serile de teatru 

ale Bucurestiului cu inflexiunile incon
fundabile ale actritei, chiar dacă Eliza 
lui Shaw sau Zoe · a lui Caragiale au 
luat între timp alte şi alte ÎGfăţişări ... ). 

REP. : Despre care dintre rolurile 
care v-au consacrat pe dumneavoastră 
ca o "marc actriţă" aţi dori i,ă-mi vor
biti? 

M. ·M. : Nu crecl că sînt pregătită pen
tru un bilanţ. Ceea ce pot spune repre
zintă acest moment al vieţii mele. Nu sînt 
genul de actriţă care să trăiască clin nos
talgii sau să întreţină nostalgii referitoare 
la anumite roluri pe care le-a jucat. 

Ceea ce faci la un moment dat te im
plică - act.or lf'iilJld - atîrt; de mu1it, incit 
pare că trecutul (mă refer la rolurile tre
cute) aparţine unor vieţi pe care le-ai 
,, tc,rnllinat" cl'e 1t,rălilt.

RBP. : Totuşi, scena româneas�ă da
torează unor asemenea „vieţi trecute" 
cîteva dintre interpretările de referin-
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ţă ale unor roluri din dramaturgia ori
ginală şi străină. Să luăm ca exemplu 
doar un spectacol ca Aceştii ii.n,geri 
1wi-şlti, in care aţi jucat-o pe Silvia. 
O Silvie mult elogiată şi, îmi permit 
să adaug o părere proprie, o Silvie 
care a rămas în sufletul meu şi al al
tora prototipul eroinei lui D. R. Po
pescu. 

M M.: Silv�a lui D. R. Popescu mi-a 
fost într-adevăr foarte dragă. Am făcut-o 
la Giuleşti, în regia lui Geo Saizescu, la 
în<:eputul C'arle1·ei m.eil.e, şi e ru111 rdl �are 
n-µ-a adus numai bucurii. A existat o
minunată colaborare atunci intre mine şi
colegii mei din distribuţie - aceiaşi en
tuziasm, aceeaşi dragoste de teatru, ace
leaşi credinţe, aceeaşi tinereţe ... (ln timp 
ce îşi aprinde o ţigară îmi amintesc măr
turisirea pe care o făcea într-un interviu
despre starea de „nervozitate" pe care o
are înaintea intrării în scenă. Ce fiintă
fragilă şi totuşi cît de puternic este a�
torul !) De altfel, un alt personaj clin
D. R. Popescu mi-a adus, la „Bulandra",
de această dată, satisfacţii mari - e vor
ba despre personajul pe care l-am inter
pretat în Mormîntul călăreţului avar, ,pie
să regizată de Mircea Marin. Şi, pentru 
că ai provocat această discuţie, şi pentru 
că vorbim despre eroinele teatrului ro
mânesc pe care le-am interpretat cu ma
re dragoste, nu pot să o uit pe Mira din 
Meşterul Manole al lui Blaga. 
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. REF. : La Giuleşti, de astă dată ... 
M. M. : Da. M-am întors cu gindul la 

Giuleşti. A fost unul dintre rolurile care 
m-au solicitat într-un fel deosebit, tea
trul lui Blaga avîncl o factură pe care aş 
numi-o ,;poeti�ă", grreu de redart în in
terpretare. Este important şi dificil să
construieşti un personaj care reprezmtă
o idee, un simbol, un personaj-mit. Tre
buie să-l umanizezi, dar să reuşeşti să nu 
distrugi ,,aura·• lui fantastică. A fost un 
rol pe care l-am jucat la timpul potrivit.

REP. : •Dar Zoe a lui Caragiale? 
M. M. : Zoe a lui Caragiale a reprezen

tat unul dintre momentele cruciale în ca
riera mea. Fiindcă am lucrat cu Liviu 
Ciulei. De fapt, întîlnirea cu Ciulei a fost 
un eveniment norocos al vieţii mele de 
actriţă. lntîlnirea cu Lucian Pintilie, de 
asen1enea. 

REP. : Şi ce a însemnat lucrul cu 
aceşti doi mairi regizori ? 

M. M. : Am lucrat cu ei şi teatru şi 
film. De fapt, ei lucrau în film ca pentru 
teatru, repetau scenele înainte, cu mare 
minuţie, iar asta e .esenţial pentru actori, 
pentru atmosferă... Să repeţi cu ei era o 
şcoală de teatru, fiecare avînd metodele 
lui proprii. Pintilie, ele pildă, era foa1Je 
precis, foarte „voluntar". Ştia bine ce 

. vrea de la actor şi te obliga să realizezi 
ex-aot ceea ce tţi ,propun·ea. '1,ţi îngrădea 
tentaţia ele a crea la întîmplare şi te do
mina în mod absolut in timpul repetiţii-

lor. Dar îi simţeai arderea, credinţa, ta
lentul... aş S!JJUne geniul, pentru că asta 
era, de fapt, şi răspundeai cit de bine pu
teai. Sigur, nu era uşor, era o acumulare· 
anevoioasă şi foarte solicitantă pentru 
tine, însă efortul îţi era întotdeauna răs-· 
plătit. 

REF. : Şi Liviu ,Ciulei?
M. M. : Ciulei lucra cu totul altfel. Te·

lăsa (sau, mă rog, îţi lăsa impresia că te 
lasă) să cauţi singur personajul, te con-
ducea, fără să-ţi dai seama, către ceea ce 
imaginase. Era o reciprocitate creatoare· 
în munca la repetiţii cu Ciulei, nu uitai 
nici o clipă sensul înalt şi atît ele frumos 
a ceea ,ce :faioi. (Ezită o clipă, apoi adau
gă.) De fapt, asta se întîmpla şi cu Lu
cian, uneori. 

R·EF. : Spuneti-mi, Mariana Mihut, 
cum evoluează · raportul intre tehnică 
şi intuiţie pe măsură ce cîştigi expe
rientă scenică ? 

M. M. : Raportul rămîne acelaşi. De
fapt, tehnica rămîne întotdeauna un fel 
el „damă die -compan,ie" (rîde) a intuiţiei 
- clacă înţelegi prin intuiţie ceea ce eu
înţeleg prin talent. Cu intuiţie poţi să
înveţi tehnica, dar cu tehnica nu deprinzi
ta-1'entuJ.. E o l:)lan1a1htrute, de 1aJ.tfe'l.

REF. : Mă refeream la faptul că, în 
mod firesc, rezolvarea anumitor mo
mente pe scenă o face mai usor un 
actor experimentat, cu o tehnică bine 
stăpînită, decît unul neexperimentat, 
care se bazează exclusiv pe intuiţie. 

În „Interviu" de Ecaterina Oproiu (Primăriţa), cu Gina Patrichi (Teatrul „Bulandra") 
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Miranda, 
în 

,,Furtuna" 
de 

Shakespeare 
(,Ferdinand -

Ion Caramitru) 

i\J. M. : Ai şi nu ai dreptate. Problema 
,e destul de complexă şi, îţi repet, mie 
nu-mi place prea mult să teoretizez şi 
să discut despre ceea ce fac. Pot să-ţi 
spun doar că tehnica şi intuiţia merg, du
pă mine, mină în mină în fiinţa unm ac
tor. Oricîtă experienţă de scenă ai avea, 
nu poţi obţine un efect adevărat dacă el 
nu ascunde o „trăire" la fel de adevăra
-tă. Pentru mine, tehnica se limitează la 
perfecţionarea mijloacelor pe care 1e a1. 
Eşti continuu dator să-ţi îmbunătăţeşti a
ceste mijloace, fiindcă ele-te ajută - dar, 
să fim serioşi ... misterul meseriei noastre 
este unul ele suflet. 

REP. : Şi misterul mereu adevăratei 
dumneavoa1.tră spontaneităti pe scenă 
este tot unul de suflet? 

M. M. : Da. 1 ntru totul. Dar poate ai 
VTea să-ţi �-ăspund că re unlllll. de tehnică ? 

REP.: Nu. Deloc. 
M. M. : Glumeam. Nici nu ar putea fi

aşa, cle.5i. i·C'cu:nosc, spontanciiJartJea ,de pe
scenă se întretine. 

REP.: Cum? 
M. M. : Avînd grijă să-ţi păstrezi ori

cînd, în orice condiţii, bucuria de a juca. 
S!i-ţi aminteşti cît de mult iubeşti ceea 
ce faci. Dar, mai ales, să nu-ţi pierzi sim-

' ţul umorului. 
REP. : Se poate uita iubirea de tea

tru? 
M. M. : Ueori se poate uita chiar şi asta.

R8P.: Poate că e vorba de momente
de panică, de pauze în meserie ... 

M. IVI. : :i\'u. Nu neapărat. Sigur ca ase
mehE'a pauze există. Ele te demobilizeazf1 
sau te mobilizează, te sperie, dar ie şi 
cletenninc'"1 să mergi mai departe, să lupţi. 
Rolul lor e dublu. 

Zoe şi Tipătescu 
(Victor Rebengiuc), 
în 
,,O scrisoare pierdută" 
ele 
I. L. Caragiale
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Eliza Doolittle în „Pygmalion" de 
G. B. Shaw (Higgins - Victor Re
ben,giuc) 

REP. : Au existat asemenea momen
te în cariera dumneavoastră ? 

M. M. : Bineînţeles. Deci: fiind actriţă
la Ciuleşti, a fost o perioadă cînd tea
trul era în reparaţii şi am aşteptat, apoi 
am făcut pauză pentru copil, apoi am 
avut nişte neplăceri cu sănătatea ... 

REP. : Credeţi că experienţa scenei 
nu completează, nu aprofundează ex
perienta de viată ? 

M. M. :· Cred că ·experienţa de viaţă
aprofundează şi completează jocul pe 
scenă. 

REP.: M-a impresionat mult ceea cc 
am văzut în spectacolul O lume pc 
scenă, spectacol în care aţi jucat . i 
dumneavoastră. 

M. M. : Da. A fost un spectacol pe care
l-am iubit şi pentru care m-am pregaut
cu mare plăcere. Aveam foarte puţm de
spus, ca text. Restul era mimică, gest,
dans, atitudine. Spectacolul a fost Iăcut
de Miriam Răducanu, care l-a conceput
ca pe o îmbinare de elemente profund
teatrale, de convenţii şi atitudini care ,al
cătuiau un fel de istorie teatrală (a tea
trului în genere şi a Teatrului „Bulandra"
în special). Erau necesare modalităţi foar
te variate şi ingenioase de interpretare.
Fiecare dintre noi şi-a ales ce i s-a po
truvti>t ma,i 1b1ne, ce i s-a pă11'1.l.t ic,ă-'I. expri
mă mai mult.

REP. : Dumneavoastră aveati cîteva mo-
mente comice. 

M. M. : Da ? Dar ceea ce era cu ade
vărat interesant în reprezentaţie pentru 
noi era faptul că evoluam într-un anumit 
ritm, într-o anumită gradaţie, şi că ceea 
ce făceam într-un moment contrasta şi 
comp�eta în aceaaşi timp ceea ,ce făceam 
în momentul următor. Spectacolul era un 
mozaic, dar era un mozaic întreg. 

REP. : Asemenea spectacole, ce vorbesc 
de fapt despre arta actorului, sînf nece
sare după „o viaţă pe scenă" sau la i:nce
putul carierei ? 

M. M. : Sînt necesare oricîncl, clacă eşti
dispus să experimentezi, dacă mai eşti 
capabil să te joci. În O lume pe ·scena, 
parcurgeam drumul dintre joacă şi „joc", 
ne jucam de-a teatrul, jucind teatru. ,,Năş
team" teatrul. 

REP. : II nă.5teaţi pentru dumnea
voastră sau pentnJ public ? 

.în rolul Mariei din ·.,Mormintul că
Iăretului avar" de D. R. Popescu· 

(cu Răzvan Ştefănescu) 
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în „Secretul familiei Posket" de A'. vV. Pinero (cu AtU'el Cioranu şi 
Dem Rădulescu) 

M. M. : Nimic nu se poate naşte decît
dintr-o relaţie. Teatrul însuşi este tocmai 
această relaţie între actor şi public. 

REP. : Fiecare actor are publicul 

. său? 
· M. M. : Nu, nu cred. Poate că fiecare

specta,tor ape ,actori ,prefonaţL. dar pu
b'hcul este ,u111 singur siuflet. Uq1eo1•1i ma,i 
bun, alteoPi m,ai ,puţin bun ... (Înce1Je să-şi 
aranjeze costumul, semn că va intra din 
nou în scenă). Ma,i avieti ,1niul1te înLre-
bă,ri? 

REP. : Nu mai am nici o întrebare. 
Dar, sînt datoare cu o mărturisire. 
Spectatorul trăieşte în general un sen
timent de profundă apropiere faţă de 
actorul admirat şi cunoscut. V-am vă
zut jucînd teatru si film si v-am pri
vit ca pe o veche 'şi dragă cunoştinţă. 
Mai puternic, de mii de ori mai puter
nic, am comunicat cu dumneavoastră 
cînd erati pe scenă decît am făcut-o 
acum. Dialogul - la propriu - cu un 
actor, să fie oare atît de dificil ? 

... Dar răspunsul Ia această întrebare 
mi l-am dat singură, în sala care fre
măta de rîs, purtînd adevăratul dia
log cu actriţa. 

În „0 lume pe scenă", spectacol 
de improvizatie pe scena TeatruI�i 
,,Bulandra" 

Convorbire realizată de 
Corina ŞUTEU-LUPŞA 
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GHEORGHE ROBU 

Cheia furată 

farsă melodramatică în două părţî 

PERSONAJELE 

I 

TRIC, 35 de ani 
MIRUNA, 23 de ani 
SOFIA 1, 36 de ani 
SOFIA 2, 30 de ani 
SOFIA 3, 21 de ani 
SOFIA 4, 28 de ani 
ADMINISTRATORUL, 50 de ani 

PARTEA I 
.. 

Cîteva elemente de decor, dispuse astfel incit să permită accesul con
comitent din mai multe puncte, sugerează o cameră de hotel bine întreţinut. 
Locurile şi acţiunea alternînd, acelaşi mobilier trebuie să figureze şi locu
inţa unui bărbat care trăieşte singur. ln centrul încăperii, bine marcate, 
se află un pat şi un fotoliu. ln cameră e întuneric. Intră, pe bîjbiite, Trie 
şi Miruna. Duc, fiecare, cîteva sticle de pepsi-cola. Trie aprinde lumina. 

TRIC (gest larg cu mina) : Iată, acesta 
este teritoriul pe care-l vor popula 
următoarele cîteva dipe dJn existenţa 
noastră efemeră... Ei, cum îţi place ? 

MIRUNA: <;a va ... Merge. 
TRIC : Depinde n,umai de noi dacă vor 

d€veni amintiri sau vor răm1ne în;\:.re 
aceşti pereţi, uitate pentru totdeauna. 
(Pa.uză scurtă.) E cam strîrnt. Crezi 
că poţi •să-ţi ,găseşti un 'lo'C ? 

MIRUNA: Am să mă străduiesc ... 
TRIC (insinuîncl) : Ai de ales între pat şi 

fotoliu ... 
MIRUNA (l-a privit drept) : Daoă mft gîn

desc bine... cel maj bun lucru este 
să încep cu începubul. (Se aşază pe 
fotoliu, cu picioarele sub ea.) E un 
obicei prost 1al meu ... Dacă vrei, pot 
să stau normal. 

TRIC : Dimpotrivă, îmi place. De altfel, 
norrnali.ta,tea e o staTe relati•vă ... chlar 
şi în ce priveşte statul pe scaun ori 
pe jos. Sînt destui oa.re nu pot sta 'in 
picioare, Iar alţH se relaxează în po
ziţie lotus. 

MIRUNA , Thanks ! Mi�ai luat o piatră· 
de pe inlmă. (Gustă din pepsi.) 

TRlC: Tirebuie, totuşi, să-ţi atrag aten-
ţia. că întotdeauna începem ou înce
putul. Nu văd cum s-aT putea altfel ! 

MfRUNA: Sorry ! Cunosc o mulţime de 
oameni .care au început cu sfîr.şitul. 
De exemplu, acum, puteam să aleg 
patul... 

TRIC : Esti frw11oasă ! 
MIRUNA·, O.K. 1 Dar asta nu e suficient 

ca să mă strecor s,ub plapuma ta. 
TRIC : Şi deş�aptă ! 
MIRUNA : Iţi displace? 
1RIC : Mă• surprinde. 
MIRUNA : Touche ! Să-ţi spun drept, 

mu convine sinceritatea asta. Mai 
exact, lipsa de echi:voc. 

TRIC : O meriiţi. Eşti una din cele mai 
frumoase fete pe care :Le-am mtîl.nit. 
Cred că eşti cea mai frumoasă... ln 
hol nu mi-am dat seama. Din cauza 
lumill1Ji.i ... 

MIRUNA : Pe mine întunericul mă de
zavantajează... E o ciudătenie aroma
tică. Ştii oum se spune·: :la lumînare, 
sluta pare floare ! ln ce mă priveşte, 
observaţia asta populară, sănătoasă, 
1111 functionează ... 

TRIC : Colectionezi folclor ? 
MIRUNA : Şi oameni... lncerc să învăţ 

să frăi!eSC. 
TRIC : Nopţile te ii1teresează? (Se apro

pie de fereastră.) Noaptea asta e for
midabilă ! A început să plouă ... 
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l\flRUN.\: Iţi plac nopţile î.n c,11-l' plou;1? 
TRIC : Ju ştiu de cc, dar îmi dau o 

senzaţie de eliberare' ... Ca �i cum aS;, 
f,i scăpat dintr-un cataclism universal. 
Printr-o minune ! (O pri.veşte.) Acum 
am scă1pat amîncloi... (Ca şi cum ar rea
liza brusc.) Un bărbat... �i o femeie 
frumoasă! 

MIRU1-A: Vrei să spui că noi doi, dadt 
ne-am pune pe treabă, am putea re- . 
consbi,tui întreaga omeni!re? 

1 TRIC (rîcle): DLn păcate, omenirea există 
încă... Asta n,u însc,amnă că nu ne 
putem pune pe treabă. Mă g1ndesc 
la o producţie isuplimen,tară ... 

MIRUNA (rîde şi ea): Dacă te grăbeşti, 
dă drumul Ia muzilcă. (Trie o priveşte
sw·prins, totuşi deschide aparatul de 
radio.) Şi - ca să �ămlnem la dtate 
din folclor - fă lampa mică ! Toată 
lumea e de acord oă muziioa şi obscu
ritatea fa:c pairite d'În aitmosfera nece
sară ... aproape/ obHgatorie ... 

TRTC (se intoarce ; oarecum agasat) : Nu 
ştiu dacă ţi-a mai spus-o cineva, dar 
există luO!'uri care se preswpun fără 
să fie nevoie să le tot explJici ÎII1 amă-
·nun<t.

MIRUNA (amuzată.): Pas de probleme f
Nu-ţi face probleme! Am [nţeles per
fect şi mă simt excelent! Dacă nu 
mă dai afaTă, nu scapi de mine cu 
una-cu două... 

TRIC (uşurat): Să ştii oă franţuzeşte 
pricep şi eu cit 1de cît ... (Caută muzică
la radio.) Asta cum ţi se pare ? 

MIRUNA: E O.K. ! Hai să dansăm! (l
se depune în braţe şi fac amîndoi 
cîţiva paşi.) S-a con1Statat că un tango 
este egal cu două ore 1de conversaţiP
formală şi ipocrită ... DanLS,urile moder
ne 11-au un asemenea indi•ce de efi
cienrţă. (Se clesprinde brusc.) Totuşi, 
parcă lipseşte ceva ! ... :Nu ţi se pare ? 
(Se concentrează.) A, da! Alcoolul! 
Un pahar de „Johnny \V,alker" sau 
de ,,\Vhiite Horse"... :Ce zici, n-am 
dreptate? 

TRIC (priveşte nemulţumit sticlele ele
pepsi ; se caută prin buzunare) : Dacă 
te referi la lindicele 'de eficienţă, ai 
perfectă ,dreptate ... Reahtiatea e că nu 
mă aşteptam să iam oaspeţi. 

MIRUNA: Eşti 'Împruden,t. La ora asta, 
nu ma� găsian deschis nicăieri. 

TRIC : Sîint... dar afară plouă şi .tu eşti 
cea mai frumoasă dia.tă pe care am 
văzut-o vreodată ! (0 cuprinde de mij
loc, apropiind-o.) Şi caldă ... Restul nu 
contează! 

MIRUNA : Crezi că se p-o'alte făiră ? 
TRIC : Fără alcool ? 
MIRUNA .(simplu) : Fără iubire ... 
TRIC (trăsnit) : Fără ce? 
IvllRUNA (firesc) : Iubire... Fără iubire, 

se poate? 
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TRIC (o lc1să din brnie ; l-a pufnit 1•isul). 
Cum ziceai că te cheamă ? 

:rvITRUNA : Nu ziceam, dar mă cheamă. 
lvliruna ... 

TIUC : ·Mkuna ... lviiruna ... Una ... Una ... 
l\llRUNA : Eşti al doilea bărbat care îmi 

spune aşa. Primul a fost tat·a. 
TRIC : Miruna-Una ! Una ! Una-nebuna! 
1JIRUN,\. : E adevărat că sint puţin ne

bw1ă ... 
TIUC : Să ştii că eşti ! Iubire, ai spus'? 

IIRUNA: Ei. da. 
TRIC : 1n definhtiv, ce ci-ezi tu că în

sc,amnă iubirea asta, decît o nenoro
dită sta.re de toropeală. o pierd€re a 
bunului-simţ şi a raţiunii sănătoase, 
un dezechilibru nervos care îţi taiie 
pofta de inîncare şi te face să te tot 
uiţ[ la lună, fărâ nici un motiv ? ! 

MIRUNA : O-la-la ! 
TRTC : C1-czi că există ceva ma'.i deprimant 

decît o fiinţă omeneaseă în stare să 
,ignore oucedrile atîtor milenii d ci
vilizaţie şi să dec1anşeze un război 
mondial numai şi numai pentru că o 
altă fiinţă omenească nu vine, sau 
intîrziie }a întîlnire '? 

MIRUNA : Ca să fiu sinceră, îmi lip
seşte experienţa personală ... Deai, aista 
,să fie iru,b iirea ? 

TRIC : Asta ... Plus un mi,liion de neplă
ceri. 

MIRUNA : Ia te uitc'l ! Sint şi neplăceri ? ! 
T•RIC : Ruşinoase ·ca o rîie... La 1Urma 

m·mei, să ş-tii oă singurul lucru c-are
incomodează în dria,goste este iubfa·ea r 

MIRUNA : Totuşi, litera.tura de speciali-
tate e de altă părere ... 

TRJC (serios) : IJiteraturn 1a fost întot
deauna ele altă părere ... Ceea ce n-a 
împieclicat viaţa să-şi vadă de triebu
rile ei. De altfel, în ce priveşte o anu
mit� perioadă, Ii,tera-1mm a�·e c1reptate .. 

MIRUNA : Cum aidkă ? 
TRIC: Iubi.rea, cwaga mea, e un fel de

bocl!lă pe care -trebuie s-o raci - la o 
anumită vîrstă. De regul,ă, în a·doles
cenţă. Un fel de erupţie, ca ,·ăfoatul 
de VÎnt sau ca pojlaruJ, 111!1 fel cl'e' ,t:use
convrulsLvă, 1da'Că înţelegi ce vreau să 

· spun ... Ai făcut-o, gata, eşti ;jfoun !
MIRUNA: ImU!ll pentru totdeauna? 
TRIC: Ia uită-te b1ne la miiJ11e şi-,spu

ne-mi : cum aş arăta dacă aaum, pe
loc, aş fi cuprins de un acces •de n.tuse
măg-ărească ? ! 

MIRUNA (după. o secundă) : M-ar umfla, 
rîsul ... 

TRIC : Păi, vezi ? ! 
MIRUNA : Mă 1nrtreb ce-ar mai - avea de· 

spus M·r. Harrison la toate a-stea. 
TRIC : Harrison ? ! Asta cill1e m1aJ e ? ! 
MIRUNA : Un savant ... oare . ,pretinde că· 

saair.ele face parte dm.tr-un sistem> 
]2iinar ... adică este cuplat ou .alt astru. 
Cu alte cuvinte, că are şi· el pereche,. 
oa orice muritor. 
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TRlC : Frumos, foarte frwnos, dar in 
materiie de dragoste singurul domn 
care mă 1interesează este domnul \1/as
sermann... Dacă stabilesc relaţii cor
diale cu el, restul nu contează ! 

..lV1lRUNA (îl priveşte fix) : Bine, dar eşti 
mai trăsnit decît mine ! ( Rî.de.) Nu 
vreal\l să spun că e mare lucru, clar 
eu acceptam iubir,ea ca pe o rea1i
tate teoretică, cel puţin cliin punct de 
vedere teoretic îi lă,sam o şansă ... Ştii 
-ceva ? Am o idee ! Ţi-e frică clacă te
lris singul' cîteva minute ?

J'RIC (la fereastră) : Cînd plouă, mi-e 
frică în totdeauna ... 

]VITRUNA (la uşă) : Ai spus ceva ? 
TRIC : Nimic ... 
.MIRUNA (clupă o pauză): O.T{. _, JVfft în

torc imediat ... 

(lese. Mişcarea unor panouri, sincroni
zată cu i:ntrarea personajelor şi cu schim
barea lum'inii, sugerează locuinţa de bur
Ieie a lui Trie. Cele patru :femei intră 

·în orclineo replicilor, prin puncte diferite.
Fiecare clintre ele ignoră prezenţa celor-
1Cllte, adresîndu-se · exclusiv lui Trie, chiar
clacă, uneori, replicile par a avea o anu
mită legătură sau continuitate. Preocupat
· ă reconstituie si să comenteze un eve
niment anume, · trăit numai de el, Trie
întreţine dialogul cu o mină absentă.)

SOFTA �: U-uu 1 

SOFIA 1: Cu-cu 1 

.SOFIA 2 : Senzatională chestie! Zici că 
a năvălirt peste' tine in cameră la mie
zul nopţii? 

SOFI,A 1 : Cu-cu! 
SOFIA 2 : lnhrneric ... F,ulgerc ... Mister ... 

Stai ! Sus mîinile ! 
/ TRIC : Am cunoscut-o în hol. ln holul 

hotelului. .. 
OFIA 2 : Şi eu am năvălit peste tine ... 

în cab•inet. Dar era miezul zilei. .. 
Noaptea nu ci1·cul. 

RTC (cu spatele): De fapt, ca să fiu 
exact, am cunoscut-o la recepţie. 

. ,_'OFI.1-\ 1 : Vai, drngule, ce nostim ! Da' 
de c.î;nd ai deven:it aşa de monden ? ! 
.A uzi:, recepţi,e ! 

TRIC : Recepţia hotelul:ui ... 
OFTA l : Eii şi ? ! Putea ,să se întîmple 

�i la 1·eoopţia orescătorilor ele animale 
mici şi mijlocii. Amănuntul înaurcă ... 
Pe mine m-ai cunoscut în tren ! Ai 
vă:wt ce repede se face cunoştinţă în 
tren ? Repede şi simplu... (Tuşeşte 
uşor.) Hm ... Nu cum.va dumneavoastră 
mergeţi p'ină h1 ... ? Ce pă.ca,t ! Am fi 
putut avea acel;aşi drum... Eu merg 
dimcolo ele... Dinco'lo -de... dar nu se 
ştie dacă n--0 să-mi vină pofită ,s;''t mă 
dau ,ios la ... 

'TRIC (iritat) : Dacă n-ar fi fost întîm
. plarea ·aceea_ absurdă cu recepţionera! 

SOFIA 2 : Nu fi ipocrit ! Toată lwnea 
umblă clupă întîmplări absurde, care 
se dovedesc a nu fi deloc absurde ... 
clin moment ce le premedităm ! Cînd 
mi-ai spus să rmă dezbrnc ...

TRIC : Din greşeală ... 
SOFIA •2 : Poate ... Eu îţi spusesem, totuşi, 

foarte clar, că mă doare piciorul... 
TRIC : Din greşeală, recepţionera a 

schimbat cheile! Stupid! Camera 
mea avea numărul 717, uaQ- a ei, 707 ... 

SOFIA 2 : Asta da ! Numerele de ordine 
sînt o calamita.te ! lnainte de a intra 
la tine în cab-inet, doi cetăţeni cît se 
poate ele paşnici erau pe punctul ele 
a-şi scoate reciproc ochiii din cauza
numerelor de ordine... Am pre.ferat
să fiu 1111tima. Adică, am premeditat
să rămî.n ultima ...

SOFIA 1: Eu ador numerele ... Mai ale 
nw11erele IC!e ordine ... -Cîte lucruri nu 
se limpezesc cîncl se 1ncurcă mm1erele 
de ordine ! E ,supercalifiragil.istic ! 

T.RIC (se ClŞază reflex pe fotoliu) : Mă
înt·reb dacă recepţionera nu era oumv-a
în sbare de ebrietate ... 

SOFIA 1 : Sau drogată! Sau adormită ! 
Sau se gîndea la ce\i patru gemeni 
sub un an pe caire-i lăsase cu o pisică 
s1ameză ! Sau poate •oă prin ea, a -ac
tionat mî.na destinulllli ? 

SOFiIA 2 : Aiureli ! O recepţioneră ele 
hotel se poate gîndi la tot felul de 
lucruri. Depinde ... Mai ales la miezul 
nopţii ... 

TRIC (obsesie): Camera mea avea '!lUmă
rul 717 şi a·ecepţionera mi-a dat cheia 
de la 707 ... 

SOFIA 1 (în Jaţa lui) : JVIă souroţi, locul 
a-cesta de lîngă fereastră ,este al meu ! 
Cum nu este? ! Aveti acelasi nwnăr? ! 
Asta-i bună ! Casiei:ii ăstiia .ar trebui 
împuşca-ţi ! Cum ? (Trie ·se ridică clin
fotoliu.) Mi-l ceda,ţi mie? Oh ! Sî.nteţi 
minunat! (Se aşază în locul lui.) De 
fapt, ce sens ar avea să-i împuşcăm? 
Sînt si ei oameni... Au si ei necazuri. 
aspir-aţii. părţi pozitive,· neim;plirniri. .. 
Nu-i aşa ? E loc destul... de ma:i bine . 

TRIC ( preocupat in continuare) : Şi-atw1ci., 
prin fol'ţa împrejurărilor, a trebuit să 
schimbăm cîteva cuvinte ... 

SOFIA 1 (pe fotoliu) : Port .să răsfoiesc 
şi cu Paris-Match-ul dumnea,voastră? 
Vă mulţumesc ... (Pauză.) Bietul Clo
Clo ! Claude Fran\;ois, ,adâcă... Ce pă
cat ! -Cînd te giindeşti că totul s-a î11-
tîmplat din cau21a ,unui b c ! O sută 
cindizeci -ele vaţi ! Deşi. .. Sînteţi sigur 
că nu 6-a sinucis? A fost un •acci
dent? Nu vă conitrazic. Oricum, e .in
g:rozi,to.r. 

TR-IC (face cîţiva paşi): Scumţi-mă, n-am 
obiceiul 6ă i:ntn.·u -astfel în vorbă, vă 
r.og să mă credeti, dar cheia mea este 
la dumneavoastră. Vedeţi ? ! ln timp 
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ce cheia dumneavoastră este ... Exact ! 
S-a făcut o confuzie ...

SOFIA 2 (în faţa lui) : Mi-e teamă că 
faceţi o confuzie! V-am spus, doar, 
că mă cloa�·e piciorul ! Nu înţeleg ele 
ce trebulie să-mi scat bluza ! Sigur cft 
fumez ... Stau foarte mult singm·ă, soţul 
meu e mereu plecat. Am timp· liber, 
şi�atunci... Să mă dezbrac ? ! Dacă 
trebuie neapărat, desigur... (Trie o 
prinde de mînă.J Aveţi mîinile calele. 
(Sofia îs·l descheie bluza si Trie îsi 
lipeşte capul de pieptul ei_j !mi place 
parfumul dumneavoastră... ,,Cctlar 
Wood" ? E d�stins ... Nu ştiam să ex
trasistolele se ascund sub sîn. Ascul
taţi inima ? ! Respir, sigur că respir ... 
Lncă ... Mi se pare totuşi că pe vremuri 
se folosea stetoscopul... Probabil că 
s-a mai evoluat ... (Se desprinde şi se 
îndepărtează, -incheindu-şi bi.uza.) 

TRIC : Totuşi, vreau să fiţi convinsă că 
nu-mi stă în obicei să acostez per
soane necunoscute ... 

SOFIA 3 (în uniformă .de ospătăriţă, cu 
rochia foarte scurtă): Am eu faţă de 
fraieră ? Adică nu ştiai că în bomba 
asta nenorociită ultima comandă ,se ia 
pînă la unsprezece şi jumătaite ? ! Fii, 
dom'le, serios ! 

TRlC : Am vaga senzaţie că v-am in
dispus... Regret... Cred că aş putea 
să vă schimb impresi,a, dar ora asta 
este imiposiblilă ! 

SOFIA 3 : Ei, asta-i acum ! lnchipuie-ţi 
că şt<iu şi eu ce .inseamnă să-ţi f;ie 
lloame. Din păcate, nu mai avem decît 
c'.irnaţi... Dacă VTei, pot să-i încălzesc ! 

TRIC : Din păoate, la Tecepţie n-au decît 
pepsi... Nu vă di,sp1ace ? Splendid ! 
Vă prop!Ul1 să luăm cîteva- sticle şi să 
urcăm la nrine in ca,meră.,. Tot era 
cit pe-aoi să-mi faceţi o vizită în ab
senţa mea ! Da, apropo de cheie ... 

SOFIA 3 : Zici că stai prin apropi,cre şi 
m,aşina e afară '? Alo, domnu! Vezi 
că ţi s-au lipit ochii de picioa.relc 
mele ! l\1aii ştii ? ! Poate că pînă la 
urmă am să mă hotărăsc să vin cu 
tine... Tot trebuie să închid. (Iese.) 

SOFIA 1 (examinînd încăperea): Vai, 
dragule, dar ai un 1nterior drăguţ ... 
nu e deloc strîmt. E intim ... Da, dra
gul meu, ai clireptate : odatft cu des
.fiinţarea proprietăţii privaite asupra 
princ1palelor mijloace de producţie, nu 
ne-au rămas decît apaJ·tamentul, ma
i;;ina şi exoursiile ! E minunat! Am 
scăpat de toate grij�le. Eu ador 
excursiile. Le ador ! Nu neapărat pen
tru obiectivele turistice... In definitiv, 
există albun1e ! dar oamenii şi înt'.im
plările nu figurează în albume, înţe
legi? ! 

SOFIA 2 : Ţi-am spus oă sînt mereu sin
gură... fireşte, puteam să găsesc pe 
altul... lntîmplător, te-,am găsit pe 
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tine. Datele problemei au rămas ace
leaşi, Oamenii sînt egali, nu e cazul 
să te simţi jignit ... 

SOFIA 1 : Nici tu nu figmezi în albume ! 
intîmplarea, dragul meu, este stăpînui 
absolut. Lasă-te în braţele ei şi tră
ieşte clipa cît mai intens ou putinţă! 
Faptul că ne-am ounoscut în tren nu 
pi·ezintă nici un fel de ii,mpoo-tanţă_ 
ln clef�nitiv, aveam bilete pentru ace
laşi loc ! Dacă voiai să •respecţi regu
lamentele C.F.R., puteai să mă ţii µe 
genunchi! Chiar aşa! De ce nu vrei 
tu să respecţi reg,ulamentele C.F.R. ? r 
Eu ador iregulamentele C.F.R. ! 

SOFIA 4 (intră) : O clipă ! Acest aspect. 
al problemei, ca să mă exprim aşa, 
nu este atît de superfioi1al cum t· 
părea. Din optica m .ea - · şi dacă re
flectezi cît de cît, o să-mJ dai drep
ta-te din optica mea, deci, e<;te
inacceptabil să fac cunoştinţă cu ci
neva în tren, sau. mă r·og, într-un loc. 
aglo1nerat, unde, fără vo°i•a noasbră, ne 
izbim d[n cinel în cinel cu coatele sau 
ne călcăm în picioare. Pentru un ast
fel ele eveniment, iubiţel, este absolut 
obligatorie prezeillţia unui al treilea„ 
care să facă prezentările, pe cit posi
bil cu oarecare ceTemonie. Evident, 
anticipez finalul, clair nu pot să sacl"i
fic protocolul, nu pot ,eluda o suc
c-es,iune cît de cît complicaită, tocmai 
din respect pentru final. Apropo! Pot 
să văd bai,a? (lese,) 

SOFIA 2 : v,reau ,să ne întelegem de la 
început. N-am să-ţi lais �umărul meu 
de telefon, .te sun eu ... Să nu-ţi Faci 
probleme dacă, uneori, ai să fii ocu
pat. Sînt o femeae practică. Nu mii 
supăr ... Nu e nici un seareit, e o mă
sură de siguranţă... Din mărul ăsta 
furat v1·eau să gust din clnd în cînd, 
fără să ştie nimeni ... nici chiar tu! 
(lese.) 

SOFIA 3 (intră) : Unde se poate pune 
pachetul ăsta ? .Aici e bine? N-ai 
cumva o faţă de masă ? 

SOFIA 4 (reintră) : Fiincl�ă, mai presm 
de orice, jocul contează, iubiţel, e 
hine să ţii minte a�ta ! Cu timpul, ai 
să ,te obişnuieşti să înşiri pe un fir 
de timp nişte flecuşteţe f,r;umos colo
ra,te, mirosind a fcruot exotic, şi n-ar 
fi exclus ca toată făcătura să te şi 
emoţioneze. 

SOFIA 1 : Oh, dragule, sînt sigură că 
ţi se va împuia capul cu tot felul ele
.fraze despre bun-simţ şi decenţă �1 
alte asemenea, dar chestiune•a majoră 
rămîne timpul pe care nu-l avem .5i 
ar fii păcat să-l pierdem ou f-leacuri ... 
Restul sînt ipocriziile unor :femei pe 
caTe bărbaţi� le respectă dar uită să 
le ridice fusta... Cînd 1una- din astea 
pune mîna !Pe un bărbat, v,a,i de capul 
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lui ! E s-igur că va ajw1ge cel puţin 
şef de 6erv.kiu ! 

OFIA 3 : Asta-i culmea ! Chiar nu exis
tă o fată de masă în to·a,tă casa asta ? ! 

.:::OFIA 4 ; Evidenrt:, am studi,at chestiu
nea, iubiţel, şi ş,tiu că multe sînt de 
opinie contrară, cum să nu! Print.re 
noi exJ.stă şi unele cu temperatură, 
ain spus tem,perart:ură nu ,temperament, 
clar eu m-am aşezat îruto·bdea•una pe 
fotoliu... Pentru început, toate ai· 
trebui să ne 1aşezăm pe fotoliiu... (Se
aşază pe fotoliu.) 

OFTA 3 (în faţa lui Trie) : Pardon ! (Trie
o împinge ; femeia se răstoarnă pe
pat ; Trie rămîne la mare clistantă.)
Eu ·am nimer,i,t clkect în pat ... E ade
vf1rart că n-am sări,t -singură, clar, ori
cum ... puteam să fac nişte fiţe ... Hei ! 
Ch.'iar aşa ? Pa,rcă ziceai că ţi-e foame.? 
Ascultă ! Sbai un piic ! Nu crezi că 
ar fi m.aii bine ... 

OF-IA 1 : Mîine plec spre nord, dr-agule. 
Habar n-am de ce tocmai -acolo, clar 
presimt că va fi extraordina1r. lti voi 
sorie. Sau mai bine îţi povestesc ... 
Eşti un tip formidabil... în felul tău. 

OFIA 3 : Se răcesc cîrnatii ! Puteai cel 
puţin să--mi spui, să nu mă ostenesc 
degeaba ... 

SOFIA 1 : Deşi e sigur că-ţi voi trimite 
şi vederi. .. (Iese.)

0FIA 3 : Eşti nebun ? Se ră·cesc cîrna
ţii ! Parcă ziceai că ţi-e foame ... 
foa-1ne ... mie ... me ... 

SOFIA 4 : Tot ce se poaţe, daq· te previn 
că nu e carul să �ncerci astăzi. Dco
cam.dată, ţi-am făcut o simplă vizită. 
·tn ce mă priveşte, nu fac parte din
categori<a celor car,e cad 'clin prima zi.
Din inai 1nulte motive : orgoli,u, pu
doare, pr.uclenţă. Evident, i,ubiţel, trag
ele timp, cliar şi •asta face parte din
protocol. tf Iese.)

0FIA 3 (aranjînd patul): Eram sigură 
că aşa o să se întîmple ! Puteam să 
pari-ez dnoi rn..ii •contra unU!Î menu fix 
că ,aşa o să se întîmple. Prea ţi se 
lipiseră ochii ele picioarele mele şi 
Iţi fierb�a sîngele ele curio:mtate. 
Acum, bineînţeles, trebuie să fac 
•curait la locul de muncă ... (Iese.)

(Comera de hotel.) 

• .MIRUNA (intră; are în braţe o sticlă
şi cîteva pachete de ţigări) : Ei, cum 
a fost? 

TRIC : .Au trecut o 6ută de ani de cind 
ai plecart: ... 

MIRUNA (tonul lui Trie) : CrezJ. că exis
tă ceva mai deprimant decît o fiinţă 
omene,ască oaTe iaş,teaptă timp de un 
secol o altă fiinţă omenească ... ? (Rid 
amîndoi.) Ce fooi, nu mă aj-uţi ? 

"'I'RIC (se preeipită) : Ai adus şi ţigări ? ! 
.(Miruna : ,,!hî".) Cum ţi�a veniit ideea? 

IVIIRUNA : O intuiţie ... 
TRIC : Să te cred ? 
MIRUNA : Te-am văzut .scotoci.J.1.du-te 

pri:n buzunare... Cînd w1 bărbat îşi 
întoarce buzwmre}e ,pe dos e sigur că 
nu maii are ţigări ... ( li -întinde sticla.)
Vrei s-o desch1izi ? 

TRlC (răsuceşte căpăcehil de metal, toar
nă ; Miruna îşi acoperă paharul cu
palma): Asta ce-nseamnă? ! 

MIRUNA: Nu beau n1ciodată alcool. 
TRIC : Nu bei? ! Atunci, cum se face 

că ... 
MIRUNA : Am întotdeauna o sticlă la 

mine. 
TRIIC : Cred că încep să pricep. (Ridică

paharul.) Pentru Una şi intuiţiile ei ! 
(Miruna bea .pesvi.) Nu ştJ.,u clacă ţi-am 
spus, daT sînt în sta1re să golesc o 
sticlă fără să mă picnească somnul. 
Dacă la iasta te-ai gîndit, n-ai nime
rit-o ... 

MIRUNA: Nu m-am gîndit ... (Se apropie
de fereastră.) !mi dai voie să privesc 
noaptea asta, a ta ? 

TRIC : Pe iJ1sula ,asta ,sîntem numai noi 
doi. Noaptea ne aparţine in egală mă
sură. 

:MIRUNA : E noaptea ,ta ... Ţie îţi trebuie 
o noapte ,anume ... O noapte în care
să plouă sau să fulgere ca la începu
turi. Abia atw1ci 1simţi nevoi,a să ai
lîngă tine ,o fomeie ...

TRIC (insinuant) : Una ... 
MIR:UNA: Un,a. 
TRIC : Aflu despre mine însum1i lucruri 

neşt-iute. De ce et·ezi ccă mi se întîl;n
plă asta numai cînd plouă ? Să nu-mi 
spui oă a,i iarăşi o intui;ţre ! 

MIRUNA : Nu-ţi spw1. Pentru că ţi-e 
frică:.. Te-am văzut în hol. N-aveali. 
curaj să urci în cameră, singur ... 

TRiIC : Te înşeli ! N-av�am curaj să te 
opresc, să schimb o vorbă-două cu 
tLne ... 

MIRUNA (uitînclu-se pe fereastră) : Şi-a
tunci începi o poveste ca1·e ,are toate 
şansele să se termine la răsăritul 
soarelui, şi care chiar se termină 
odată cu răsăritul, brusc, ca şi cum 
niai n-ar fi rost ... Mai iales dacă fe
meia are bunul-simt să alunece din 
pat încă înainte ele a· deschide tu ochii. 

TRIC : Femeile au bun-simţ şi soarele 
răsare întotdeauna climineata. 

MIRUNA (la fereastră): Uneoi·i, numai: 
furnicăturile braţuiui amorţit şi un 
vag mir-os, altul decît al trupului tău, 
îţi amintesc că aoolo s-a odihnit o 
femeie. Sau ... o zînă? 

TRIC : Chiar aşa : o zînă ! ' 
MIRUNA : Numai că zînele nu suportă 

1umina zilei. .. 
TRIC : Tocmai asta e frumusetea ! Ziua 

avem ele făcut lucruri serioase. 
MIRUNA (se tfo1toaree) : De acord. Mult 
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mai se1,ioasc... Acum _înţelegi de ce 
mă car cu sticle şi cu ţigări? 

TRIC : Nu suporţi lU!11Jina zilei! 
JvIIRUNA : Asta c doar o parte clin ade

văr ... 
TRTC (toast): ln cinstea c lei care nu 

suportă lumina zilei, şi •bine face! 
MIRUNA (îi pune mîinile pe umeri): 

Mîine nu voi mai exista decît sub 
.forma unor furnică,tud Ln b1·atul tău? 
(Trie încuviinţează.) O.K. 1 Api·opo ! 
Pe cc parte dorm:i ? 

TRTC : Cînd vin zînelc, nu dorm ... 
MIRUNA: Well ! Very well, ! Ai putea 

.fii poet, Un mare poet... 
TRIC : Numai în prezenţa ta ... E5ti mi

nunată. 
lVrIRUNA: Cîncl ai apărut î.n hol, mă 

uitam pe .fereastră ... începuse ă plouă, 
era tîrzi'll, şi., deodată. mi-am dat sea
ma că nu pot să w·c într-o camer.:1 
uncie nu mă aşteaptă nimeni ... 

TRIC : Noroc că am apăru,t cu! 
MIRUNA : Te plimbai, nehotărî.t. Aştep

tai, ca şi mine, să se în,tîmple ceva ... 
TRIC (o mîngîie) : Eşti o [ată extraor

cl inară, clar ai pr0a multă fantezie ... 
Dacă vrei să ştii, îm,i terminasem 
treburile, dar n-aveam poftă să mă 
culc. A.5 fi băut ceva, clar era prea 
tîrziu ... ·Marca noastră .. ansă a fost că 
recepţionera a încurcat cheile. 

MIRUNA : Rocepţionera n-a încurcat 
nimic. 

TRIC: Nu înţe1eg ! 
MIRUNA : Eu am luat cheia ta ele la 

panou ! Am pîndit-o pe recepţioneră, 
şi, prod'itLncl că era ocupată ou nişte 
calcule, am luat cheia. cu aerul col 
mai fa·esc clin lume ... Chi·ar am pof
ti-t-o să nu se deranjeze ... 

TRIC (rîde) : Senza,ţional ! Şi €'ll care mă 
chinuiam să-mi aleg cuvintele! Eşti 
realmente nebună ! 

MIRUNA: Iartă-mă dacă ţi-am răpit 
plăcerea de a mă ·rn .,agăţ,a,t" din pro
pria ta iniţiativă, dar fmi era pur şi 
simplu frică să petrec singură noaptea 
aSlta ! 

TRIC : Unul dintre noi trebuie să facă 
primul pas. N-are împortanţă cine l-a 
făcut, clin moment cc- ,a,oum sinţcm 
:împreună. 

MIRUNA : Bineînteles că n-are impor
tanţă ... (Se apropie ele el; îl sărută.) 
Te rog ... Nu lăsa noapte9 să treacă ... 
Iţi ;prnmit să :nu ţ1p. N-am să scot 
nici cel_ mai inic sunet ... Dacă vrei 
tu, nici n-am să respir ... 

TRIC (o priveşte, ţinJînd-o ele umP1i): Da' 
de ce-ar trebui să ţipi ? 

MI>RUNA : Nu 1:Tebuie? ! 
TRIC (zîmbi.nd): Deşi ar putea fi instrur

tiv... O zînă care ţipă şi plî!nge ar 
aduce mi.tologăa în ograda noastră 
contemporană, oferindu-ne posibilita-
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tca ele a o studia mai de-aproape, fără· 
păreri preconcepute ... 

MIRUNA: Nu crezi, dar în Iiee:are fe-
meie se ascunde o zină... 

TRIC : Se ascw1de al clrracului de bine, 
dacă nici .femeile nu reuşesc s-o gă
sească! 

:MTRUNA: Pentru că nici una cli1hre noi 
n-o caută ! Asta e treabă ele bărbat.
Null1!ai un bă,rbat a,clev.'i,rat îşi p0ate·
asuma 011rajul unei astfel ele expe
diţii... ln seara asta, tu... (Brusc.)"
Asta-i bună I Dar sînt to•tal ne!nspi
rată ! Zină în blugi ! E ,prea ele t-0t. 
chiar pentru un bărbat adevărat ! A5-
teap_tă o secundă ! (lese.)

(Camera lui Tri.c.) 

SOFIA 3 (în prag) : Tc-·am întrebat dacă· 
bd o cafea ... 

TRfC : Nu, mulţum.csc ... 
SOFIA 3 (pattză 8C11.rtă},: O cheam[1 Una?" 
TRTC: Una. 
SOFT,\ 3 : Nici mai mult nJci mai puţin � 

Una! 
TRIC : E 5i ăsta un nume. 
SOFJA 3: O fi. clacă z1c1 t ,u. (Pouză .. J Ei, .. 

da.că nu vrei să-ţi fac o cafea, te las.... 
Hai, pa! 

TRIC : Cc f•aci ? ! 
. 'OFIA 3 : Plec. 
TRTC : Uncie ciracu· te ,duci la ora asta?'" 

Nu vozi că toan1ă cu găleata ? 
SOFIA : Ia te uită ce atent e clo111:1ur 

cu mine ! Nu tine ... 
TRIC : Sînt raţio·n•al. Am băut şi nu tC' 

pot cl,uce cu ma .. ina, a1Uitobuzele vim
rar, i·ar să apară un taxi c proble
matic ... 

SOFIA 3 : Ei 5i ? ! Mie îmi place ploa,a ... 
TRIC : u-m.i închipuiam că vre-i să facf 

pe paparuda. 
SOFIA 3 : Mai bine clecî-t să-ţi văd mu

tra ast:a jalnică, de om care nu e 1n 
stare să se uite d.rept la mine şi să-mf 
spună „du-te ciracului" ! ... 

TRIC : Ce-i cu tine? ! 
SOFIA 3 (din ce în ce mai agresivă)� 

Păi, ,sigur !... Dumnealui e .un bărbat 
<1clevărnt caa·e se lasă fă�ut pachet la 
recepţia unui hotel, cu conc1i,ţia ca
sfori le să fie trase ele o intelectuală. 
Ce să-ţi spun, m-ai dat gata ... 

TRIC : .Ai '.inneb·unit? ! 
SOFIA 3 : Şi care se piel'de cu firea ci.nd 

f" vorba să-mi dea un picior în fund ! 
Simte nevoia, să mă ia pe departe, 
să ba.tă şcaill'a ! 

TRlC : Eşbi complet afară, măi fa.tă ! 
OFIA 3: Ce . spui?! M-am gînclit să

mă prefac că nu ştiu despre ce e· 
vorba în propoziţiune, clar n�.am timp ! 
Trebuie să mu11cesc ... Business-ul meu.: 
se cheamă muncă! 

TRLC (ridică tonul) : Sofi l 
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:SOFIA 3 : Mă cheamă Sofia, bă dom
nule! 

.TRIC : Perfect. Asta te împiedicft să te 
exprimi clar ? Nu poţi vo['bi coerenit, 
să înţeleg şi eu, cit de dt, ce se pe
•trece cu tine ? 

.SOFIA 3 : Nu pot -�i, dacă vrei să ştii, 
nici nu vreau. Eu nru sînt ca zînele 
alea care aleargă dintr-'\ln ho-tel într
altul, înnebunite că soarele, să1·acu', 
n�are şi el pereche, şi oar1e nu LSe cal
mează pînă ll'U �terpelesc cîte-o cheie 
de la camera vreunui biet zmeu. 

'TRIC : Fk-a,r să l'i-e ! Va să zică, asta 
ai. înţeles tu din tot ce ţi-am spus ! 

SOFIA 3 : Uite că n-a fost prea greu ... 
noi, astea, care privim cerul numai 
la sărbă,toTi legale, p1iiccpe111 destul ele 
repede ... 

TRIC : Iar eu te asigur că nu e cazul 
să faci o criză ele personalitate. N-ai 
motive! 

OFIA 3 : Nru mai spune ! M-am tot în
trebat ce-'ai avut în cap în seara aceea 
cînd m-ai chemat... Ai orezut că mă 

;termini ,dacă te holbezi la picioarele 
mele ? ! Ţi-oi fi 21is că imi e ele-ajuns 
o plimbare ele -doi kilome:bri cu ma
şina t-a ca să încep -să dau ochii peste
cap ele ifer.icke? !

"TRIC : ln condiţiile astea, nu diLScut ! 
SOFIA 3: Uite că eu dii:scut ! Tocmai. 

acum, oind o să rămîi în gaşcă cu 
.zînele, am chef să-ţi, spun de ce am 
urcat atw1ci în maşină cu tine ! Află 
·că bomba 1ai,a unde lucrez e atît de
-ordinaa·ă, încît toti cei care intră
acolo se simt ,obligaţi să bea pină cad
·sub masă. Nu şt1Lu dacă mă orezi ori
nu, se aohiită imedia,t ele obl:iiga.ţia asta,
de parcă altf.el iar trebui să plătească

·vreo amendă. Ai fost singui·ul care
s-a 1.1itat la picioairele mele Jlără să fi
fost beat... şi nu mai văzusem de
·mult un om care să nu se bălăbăne
ca frunzsa-n vînt. De asta am veni.
cu tine ! Nu e oazul să te da1i m1are.
nu eşti 1JU Făt-Fl'umos, şi nici nu mi-ai
pus inima pc jar ! Am veniit ou ,tine
pentru că nu dlllhneai a drojdie acră,
erai treaz, şi ·asta a fost sin ura ta
calil-ate ! ...

"TR.lC : Tot e ceva ! 
SOFIA 3 : O fi ! Dar nu e destul ca să 

rămîn, după cum n-ar fi trebuit să 
fie c\est-ul ca sft vin ... A5 fi putut cu
:lege pe un-ul clintr-ă'ia... Dimineaţa 
ar fi avut cura.iul să-mi spună : ,.măl 
fată, e:nam cam cherchelit aseară, hai 
să prăjim nişte ouă şi pe urmă te 
cari la tine acasă, că ne f,acem de 
rîs ... " Tu dai clin colţ în colţ şi nu 
eşti capabil să legi două vorbe. 

'TRIC : N-ai dccît să ,culegi pe cine vr0i 
si să m.:"rnînci dimineaţa ce-ţi trăs
neşte prin cap, ,cl,ar acum trebuie să 
pr'iccpi ... 

SOFIA 3 : Nu se mai pune problema, 
dom'le ! Peste două săptămlni, bomba 
,aia se demolează... cu obiceiuri cu 
tot. Cinci ţi-o mai fi foame, treci pe 
acolo. Ai să descoperi că nl\l e destul 
să fii treaz ca să faci o femeie să 
plîngă ... 

TRIC : A5oul,tă, Sofia ! De ce ... 
SOFIA 3 : Du-te dracului! Astea sînt 

cele două vorbe. Le-am spus eu pen
tru t.i111 • Poţi să-mi i mulţumeşti ... 
(Iese.) 

TRJC : Sofia ! Sofia ! 
SOFIA 2: Nu e nevoie să ţipi. ·Sînt a.ici. 
TRIC (se întoarce): Nu pr,i,cep ele ce te 

grăbe.5bi ! 
SOFIA 2 : C0-i c.u tine! Ti-e urît să 

a·ămîi singur ? ! 
TRIC ('încurcat) : Cum ai să pleci pe 

vremea asta im,posibilft ? ! 
SOFIA 2 : Eşti orb ? ! E o vreme su

perbă. De mult n-am 1na1i v[tz,ut un 
asemenea cer senin. Ia priveşte! 

TRIC : Adică, da, ai drepta-te ... 
SOFIA 2 : Adevărul e oă a\'itept un tele

fon. Cinel a�tepţi un lbelefon de l,a sute 
de kilometri. e suspect să nu fii gă
sit... Asta se cheamă menajarea sus
ceptibilităţilor, 1dacă înţelegi ce vreau 
să spun ... 

TRIC : Pragmatism,ul tău care nu se dez
mtinte ! Eşti o fiinţă IJ)C care se poate. 
conta, Sofi. 

SOFIA 2 (îl sărută) : ŞtLu. Şi. .. nu-ţi face 
nroblcme cu cheia, iubiitule ! Cînd o 
femeie şi-a pus în gînd s•ă înce•rce 
arcurile dormezei din 1dormitorul unui 
bărbat. e în stare să-i ia ,apartamentul 
cu totul, nu numai cheia ! Pa ! Te 
sun eu, ca de obicei... (lese.)

SOFIA 4 (în rochie de casă, traversînd
încăperea) : Nu te g1,ăbi. simt nevoia 
să elucidăm acest aspect... Ziceai că 
din momentul ;aoe],a povestea a început 
să ţi se pară ,suspectă? 

TRIC : N-aveam nici un motiv special, 
şi totuşi ... 

SOFIA 4 (se opreşte 1în faţa l-ui) : Curios ... 
Am impresia că-mi ,ascunzi ceva, iu
biiţel. .. Va trebui sft cr•p,fleotez ... Să re
flectez metodic. (Pauză.) Hm! Ar 
putea fi o chestte. încă nu-mi dau 
�eama, cla,r ar putea fi... (ll priveşte.)
Hm ! Tocmai tu ! Sper să n-am drep
tate ... (lese.)

SOFIA 1 : Vai, clar e colosală ! De-a 
dreptul colosală! (Rîde./ Recunosc că 
mie nu rni-'ar fi✓ 

itrecut prin min,te
să iau chei,a unuia de sub nasul re
cepţionerei ! Tipa are geniru, domnule! 
Am să venific sistemul ou prima ooa
zie ... numai începutul, dragul meu, nu 
te nelinişti ! 

TRlC : Nu mă neliniştesc ... 
. OFIA 1 : Daoă l'li rezistat la şocul ăsta, 

eşti tare ! Te salut din nO{·d ! Ce si 
fac, nordul este obsesia mea! (Iese.)
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(Camera de hotel. Miruna intră îmibră
cată într-o rochie de seară, care-i vine 
perfect. Trie e vizibH impresionat ele a
ceastă apariţie încîntătoare.) 

l\URUNA (înJăţişînd.u-i-se cu un aer sin
cer neajutornt) : Asta e tot ce-am 
reuşit să fac ... 

TRIC : Eş,ti uluit'Oar 
MIRUNA : Chiar îţi place? 
TRIC (se aşază pe fotoliu) : Am o nevoie 

acută de un punct de sprijin concret. 
MIRUNA (păşi.nd lent spre el): Exage

rezi... 
TRIC : Deloc, absolut deloc. Te rog să 

mă crezi. .. 
MIRUNA : Noi, femeile, sîntem nişte 

fiinţe destul de oiudate... (Se aşazli. 
pe covor, la picioarele lui.) Pierdem 
o groază de timp ca să ne îmbră
căm ... (l'i rmingîie mîinile.) Ai mîini 
frumoase... Foarte frunwase. 

TRIC (contrnriat): Nu m-a preocupat 
niciodată cum ar,ată m.îinile mele ... 

MJRUNA : ... şi pe urmă ne dezbrăcăm. 
( !şi lipeşte obrazul de palma lui.)
Mîinile tale au demni;tatea ele a dez
brăca o femei.e ... 

TRIC : Mîinile, pur şi simplu ? ! 
MIRUNA : Da, mîinile ... Nu vrei să tragi 

c:Lraperiiile ? Am senzaţia că mă expun 
într-o vLtrină. lmi lipseşte doar eti
cheta cu preţul de livrare către con
,sumator ... 

TRIC (ridicinclu-se ;·epede) : lntr-o se
cundă am ridicat puntea... (Strînge 
bfo.e draperiile; îşi priveşte mîi11ile.) 
Mîinile zici ? O spui cu aerul că mîi
nile astea nu mi-ar aparţine. 

MIRUNA: Dimpotrivă! Ele te exprimă. 
Teoria mea e că mîinile dezvăluie fi
rea omului, mai bine decît fizionomia. 
(Foindu-se.) Ai putea să stingi măcar 
un bec. (Trie se conformează, camera 
se întunecă.) Cred că a veniit clipa 
aceea ... (Se aşază pe pat, parcă încer
cindu-l.) Sau, în oriei? caz, se apropie ... 
(Se ridică brusc.) Nu cred că pot ... 
Deocamdată. Cel puţin în acest mo
ment... 

TRIC : Propun să sting toate luminile ! 
MIRUNA: Nu. n-are legătură ... (Priv-i11-

du-l.) Aş vrea să uit că. pentru cîteva 
clipe, sau pentru cîteva ore, am ni
merit în cam.era asta standaird ca sub 
un acoperiş provizoriu, sub care te 
refugiezi pînă trece ploaia ! Dacă aş 
s,imţi sub picioare un teren ferm. si't 
nu mă încerce spaima că mă scufund 
J.a fiecare pas ... Tot timpul trebuie să 
fiu atentă să nu alunec pe covorul
ăsta scîrbos ca o mlaşti111ă ! Cu alte
cuvinte, simt nevoia să mă mistific.

TRIC: Să încercăm împreună. (Privind-o 
fix.) Ce-a!i zice clacă pe firul ăsta de 
timp, ele cîteva ore sau cîteva clipe, 
am înşira nişte flecuşteţe frumos co-
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lorate, mirosind a fruct exotic ? E

destul de tare să le ţină... Şi ne-am 
lăsa în voia acestor :fil.ă·cări jerbe, fără 
să ne mai facem aitîitea probleme şi 
atîtea iluzii despre sensul destinului 
nostru omenesc? 

MIRUNA (privincLu-l la rindul ei) : Aces
te flăcări-jerbe care să afrdă totul... 
pînă şi aredfi.nţa noastră că am putea · 
fi bund şi loiali cel puţin faţă ele noi 
înşine, că am putea măcar să sperăn� 
că, pînă la urmă, vom �·euşi să de
venim buni, aşa cum ne-am născut 
de fapt? ... (ll priveşte un timp.) E�ti 
mai tare dccît am bănuit. ( Brusc.} 
Fie ! Să le lăsăm să aJ·dă ! 

TRIC : In definitiv, focul purid'ică ... 
:tvfIRUNA (îL iîmbrăţişează): Puri.fiică ... 

după ce distruge. (Se clespl'inde.) Te-am 
rugat să tragi ncnorooitele alea de 
clt'aperii ! 

TRIC : Le-am tras ! 
l\1IIRUNA : Iartă-mă. Mă irită camerele· 

ele hotel. N-au pe1·sonali1iate ! 
TRfC : In schimb au confort. 
l\IIRUNA (idee fixă/ : Peste tot, aceleaşi· 

mochete, aceleaşi patw·i, aceleaşi su
porturi pentru geamantane şi aceeaş 
banderolă pe care scrie cu Utere ne
gTc : clezinfeotat ! 

TRIC: Nu s-ar spune că igiena te lasă 
rece. Dimpotrivă ! 

MIRUNA : Nici despre tine nu s-ar spune 
că îţi pensezi sprîncenele, deşi aici la 
tine există o măsuţă de toaletă, iar 
la mi,ne, un set de şerveţele pentru 
şters lame1e de ras. 

TRIC (conciliant): O cameră ele hoter 
rămîne o cameră ele hotel... Dc1că. 
ccarşafurile sînt curate �i la clu7 
curge apă caldă. e perfect. Nu mă 
obligă nimeni să-mi diau cu rimel. 
Mîine o şterg frumuşel acasă şi irr 
camera asta o să vină o femeie care 
o să stea două ore la măsuta de toa
letă, să-şi examineze pistruii, sau ge
nele, sau un,ghiile, sau orice poate fi 
examinat în faţa unei oglinzi ... 

MIRUNA : Aş fi Vl'Ut un locsor numai al 
meu... O cameră cu p0rdicle galbene 
şi cu mochetă verele, să mă doară 
capul. dar să fie a mea ! 

TRIC : Iţi cumpăr nişte perdele galbene 
pe care să le agăţi în camera ta. şi 
totul va fi în ordine. 

MIRUNA (brusc -î11piorată) : E,ti în stare ? 
Eşti într-adevăr în stare să-mi cum
peri? 

TRIC : Bineînţeles. E un fleac ... 
�URUNA : Ar fi formidabil. .. (Se înll'is

tează.) Din păcate, nu există o ca
meră a mea ... 

TRIC : Asta nu pricep. 
MIRUNA: LocuLesc la hotel. 
TRIC : Locuieşti la hotelul ăsta ? ! 
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MIRUNA: Astăzi. l\lliîine la altul, şi aşa 
mai departe. Vreau să spun că sint 
tot timpul pe drumuri... 

TRIC : Eşti ai111ba5acJ,or i,tineraJ1t ? 
MIRUNA: Ceva în genul ăsta. Oricum, 

undeva trebuie să clonn, iar hotelul 
este un loc unde se poate dormi... 
Aşa că, cl'acă vrei <tu, pe lingă per
delele ,acelea galbene şi pe lîngă mo
chetă ... ai putea să-mi cumperi o ca
m.eră. 

TRIC : Poate că vreau ... 
l\flRUNA: Gîncleştc-te bine! Există une

lP cuvinte· care nu suportă să fie 
aruncatP la întimpla.re... Nu twcbu\e 
să-mi răspunzi imediia,t, 

TRTC : E-n regulă, mă voi gîndL Crezi 
că asta te-ar ·ajuta .să nu te seu run zi 
în mlaştină ? 

MIRUNA (evită) : Te-aş aştepta seara, în 
fiecare seară,' cuminte, 1mbrăcată de 
fiecare dată cu o rochJie nouă ... 

TRIC : Nu! Fără rochie nouă, îmi place 
asta! 

MIRUNA : Cu timpul te-ai plidisi ... Voi, 
bă,rba,ţii, vă pliotisi-ţi 'destul de 1·epecle. 
Ar trebui să fiu mereu alta ... 

TRIC : Dar tu eşti Una ! 
MJRUN A : Tocmai. Ca să reuşesc să· 

rămîn Una, trebuie s,ă fiu mereu alt.ci ... 
Şi în timp ce tu ai mînca - după o 
zi ele muncă, ţi�ar fii îngrozitor ele 
foame ! - <te-aş !ntreba : ,,Ce mai e 
nou prin Hrg, măi omule ?" 

TRTC (intrii în joc) : Ce· să tie? peste 
citeva zilr i 11frăm în aripa nouă a 
insti.tutului ... 

l\flRUNA (însufle�inclu-se treptat): BinP. 
cl<'tr asta este 0 veste g,rozavă ! 

.TRTC : Astăzi ne-au adus aparatura ... 
Am văzut ni,5tc lucruri uluitoare.! 

MTRUNA : De un an încheiat îmi vor
beşti numai despre a.J·ip'a nouă a ins
titutului, şi acum, cîncl -lucrul e c,1 
şi făcut. te por,ţi oa şi cum nu s-ar 
fi întîmplat nimic! Eşti fiinţa cea 
mai nesuferită pe •oare 1am întîlnit-o ! 

TRIC : Imaginează-ţi că în timp ce noi. 
ceilalţi. nu ue iputem clezlip.i ele con
tainPrr1lP cu in,trumente, Urtilă în
nebunisr căutîncl o nouă formulă C',
trtică prntru c;ahinetul lui cli�·ectorial ! 
i\!Jm·ea problemă Pra unde să-şi plan
teze biroul clin lemn ele nuc. 

MlRUNA: Log-ic ... Nu văd ce te sur
prinde. 

TRTC: ·sper că nu vorbeşti serios! 
MIRUNA : .A,m,plasarea mobilierului în

tr-un cabinet, culoarea tapetului, un
ghi-ul sub care cade lumina şi t'lt 
.restul ţin de o întreagă ştiinţă, ,fiindcă 
cleterm.ină în mod cît -se poate ele 
direct Panclamen.tul muncii... 

TRIC : Vorbă să fie ! 
MIRUNA : Disciplina respectivă se chea

mă ergonomie. 

TRIC : Dar nu despre asta vorbesc eu 
acum ! u�·iti1lă nu ne mai vede decît 
în şed in.ţe, nu cltiiscută cu nimeni de.cit 
pri>n secretară, pentru orice ţ11ărunţiş 
scrie o rezoluţie energetică, dictato
riali'.!, banala ceaşcă ele oad'ea pe care 
toată lumea o bea dimineaţa a de
venit l,a el o ceremonie sofisti·cată ,şi 
solemnă, care pune în stau·e ele alertă 
tot personalul ele serviciu ! Urtilă îşi 
trădează concliţi:a ori,gin1ară ele om să
nătos, se îmb.urghezeşte ou fiecare
sec-unclă, şi tu numeşti asta „logic" ? ! 

MIRUNA: Bi111eînţeles .. 
TRIC : In asemenea conclliţii, nu putem 

discuta. 
MIRUNA (ii întincle un pohar): Bea 

niţel... 
TRIC: Ce e? 
lVrIRUNA: Wh.isky ... 
TRIC : Şi rn·ezi că-mi trece? 
MIRUNA: Nu-ţi trece. Te calmea'ză. 
TRTC (bea ; clupă o secundă) : Dacă vrei 

s-ă ştii, nu mă calmează ...
lVIIRUNA: O.T-C ! (Atacă.) Atunci, ele ce-ţi 

bagi capul în nisip ? 
TRIC : Poftim ? 
MIRUNA: Şi tu şi ceilalţi vă prefaceţi 

că nu vedeţi şi nu auziţi nimic, sau 
în oi·ice caz vă cle�·oba-ţi : nu e pro
blema voastră, e )J'roblicma personală 
a lui Urtilă... Dar ,pe scama cui se 
în1,burghezeşte Urtilă ? 

TRT.C : Ascultă ! 
MIRUNA : Nu ascult clrcît clacă-mi spui 

de cîte 01·i ai intrat tu în cabinet 
peste Urtilă, dind-o pe secretară la o 
parte ? Ţi-e fir,ioă ? 

1'RIC : Nu se pune problema. 
MIRUNA : Fureşte că nu se pune pro

blema. Urtnlă ţi-a fost coleg de .facul
tate. 

TRIC : Chiar da căi nu rni-aT fi fost ! 
MIRUNA : Bine ! Aitunci ele cite ori te-ai 

ridicat tu într-o şedinţă să spui cit 
ele ridicole şi de stupide sînt nenoro
ci tele alea ele rezolutii cu care în
c0arcă să-şi dea ,acre ele stăpîn în 
plină democraţie ? Df! cîte ori i-a,i 
azvîrlit în obraz ceaşca ele oafea pen
tru care tremură tot personalul de 
s0,n,ici u ? 

TRIC : Am avut ele gîncl ... 
MlRUN.A : Nu numai tu ai avut ele gîncl ! 

Si Gltii au avut, clar gestul a rămas 
1;e-făcut... ln schimb, seara, cîncl v.e
niţi acasă. în timp ce vă ghjfbuiţi, nu 
uutaţi să v,ă �mentaţi în faţ,a noastră 
că Urtilă, sa•u Georgescu, sau Ionescu. 
se îmburghezesc! Crezi că clupă ce 
am muncit opt ore ca şi vori. clup::i 
c;e-arn ctrrăţat oartofii şi am. fiert sar
malele, clupă ce ne-am culc'at copJii, 
asta ne lipseşte ca să fim p c!Ec'plin 
f.ericite? Sau îţi închri,pui că noi n-am 
văzut cum ara.tă un Urtilă, un GPor
gescu, un Ionescu ? 
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TRIC: Tocmai pentru cf1 c:-;i�,tc1ţi voi, 
ge�tul c gl'cu ele J'ăcut ! 

11lRUN,\ : Adică vă e team[1 să nu picl'
dt'\i o gradaţie sau să vă cr-citrog1·adcz,i 
din fUJ1cţie? Cinci vă pierdeţi dcmni
iatL•a nu vă e tc•nmă '? Ce tTc2Ji tu dt 
si•mte o femeie care trăicste ali:ituri 
de unul can• a fost retrogradat ciin 
funcţia de om ·, 
J C : Po-atE că nu ele o �implă rclr0-
graclarc m�i tem ! Poate că m;'.i tern 
ele •ceva m•aii mult! 

..:-.l!RU:oL\ (se apropie, î'i punr m•:inile pc
um<!l'i): Dacă ai clrcptatC'. nu ţi se 
poate întîmp1a nimic ... şi, oricum, slnt 
în �ta,re să mun::: se şi să bc ţin, măi 
Olltllle. 

'I RIC (se riclică): la1·tă-mă... Cred că 
fenomenul -este perfect log.ic, cum spu, 
lu ... Numai că logica ast•a mă scontc 
din !:>ări:te ! 

,,i!Ru�A: Tot e ceva ... 
"j RIC : Mi-e teamă c[1 într-o zi am �c1-i 

azYîrl în obraz ceaşca ele cafea ! 
1iIRUNA: Dacă nu poate fi trezit alt

l'el. .. 
TR.lC : . \,r .fi trebuit s[1-mi dau seama 

mai demult... Nu-mi vine să cred cit · 
ele superficial ,a.m privit toa,tă povestea 
asta ... De fapt, dacă m.ă gînclesc bine. 
cu lnt mai vinovat decît Urtilă, Mult 
m.ai vinovat !

·ilRUN \: Acum esti obosit ... Ai a\·u:
o zi grea. I-leii să ne culcăm ... (Se
apropie de pat, se aşază şi începe să-.)i 
descheie nosturii rochie-l.) 

TRIC : Miine mă duc să stau ele vorbă 
cu ci ! O zi întreagă am să-l judec. 
tn•huie să înţeleagă... Trebuie! Ştiu 
foarte bine ele unde .a plecat. Dacă 
nu se trezeşte. atunci... îl fac prJf. 
nu <;e poate altfel. 

:\,JRUN. \ (schiţeoză w1 gest de clcscurn-
jare) : u pot 1 Doamne, ce se întîm-
plă cu mine ! Nu pot aşa ! 

TRIC (cu spatele) : Ce nu poţi ? 
i'l:RuX.r\: N.u pot să mă dezbrac ... 5i 

pe urmă să mă duc la baie ... Nu pot 
a.a! E atît ele simplu ... am făcut-o de
atîtea ori şi acum, deoda,tă, nu mai
pot ! (Se prăbuşeşte pe pat, zguduită
de plîns.) 

-�OF'IA -1 (intră îmbrăcată în halal de
baie ; pas leneş ; ia o ţigară de pe
mă�uţă): ·-ai un foc? (Trie aprinde
1,richeta.) Merc;i... (Aspiră fumul pe
indelete, privind-o lun9 pe Miruna.) 
Dc1 ... E5ti sigur că fata asta există? 
Vr •au să spun, dacă este construită' 
ca o fiinţă omenească, din cap, trunchi 
si membre? Cîteodată, voi, bărbaţii, 
o luaţi razna... Pricepi ce vreau <;ă
spun. iubiţel... (Se aşază pe fotoliu,
priuind-o în continuare pe Miruna.) 

TRTC : . \ cxi-;tat ... 

1-58 

SOFli\ -! /su:rprinsă) : Adic[1 „a existat" 
la timpul trecut? Vrei să spui că 
<lCUlil ... 

TRIC : Ei-a .făcută ca toţi oamenii, djn 
carne şi suflet, şi I.ncă ceva pe dea
supl'a ... 

SOFIA _-! (îl fixează o secundă) : Da ... 
!mi pui prob'leme, mult mai multe
probleme decît m-aş :fi aşteptat,

SOFL\ 2 (intră trăgînclu-şi fermoarul de
la rochie) : u înţeleg ele ce face 
atît a mofturi!' (Se opreşte lingă pat,
privind-o pe Nliruna.) Parcă ziceai că 
a intrat de bunăvoie în oamera ta? 

TRlC: M,ai mul.t: dlin proprie iniţiativă. 
.:OFI 2 (se aşază Za toaletă, ridică

oglinda şi i.ncepe să se machieze) :
Poate şi-a im•ag,inait că ai chemat-o 
să faceţi o partidă de canastă ? 

TRIC : De ce nu? Totul e posibil... 
SOFIA -! : Totuşi, jocul clureaz.:'1 mai 

mult clecît e neces•ar. .. 
TRIC : Ţie îţi pl-ace jocul ... 
SOFIA -! : Nu ,atunci cînd se complică ... 
SOFIA :! : Unele vezi tu complicaţia, iu-

bitule ? O mică perversă ,oare .se faso
leşte pentru că vrea să facă pe inte
resanta ... De ce ţi-a lua,t ·cheia de la 
panou, dacă nu voia să-ţi ara.tic clesu
unile ? 

SOFIA 1 (o priveşie pe_ Miruna, care
continuă să stea nemişcată) : Oh, sara-
cuţa ele ea ! 'Mi-e milă ... Tdat[1 viaţa, 
dintr-un hoh 1 în 1altu1 ! Ştiu cu cum 
e cu camorl'le astea ... Citcodiată ti se 
face lclrnrni.te. ţi se întorc maţele pe 
dos să te tot îmbraci şi să -te dez
braci ! E ele-a dreptul ucigător ... 

SOFIA 2 : Sig,m ! Cîncl ai ,timp, poţi să 
fumezi linişti,tă un pachet de ţigăr,i 
înaintP, şi chiar s.:'1 ţii un speech des
pre efectul educativ al c1oa:apilor 
supraelastici ! Aş vrea să văd cum 
s-ar fi descurcat dacii trebuia să pă
zească telefonul !

SOrIA 4 ( ·e ridică brusc din fotoliu):
Ascultă, de ce n-ai dat-o afa•ră ? 

TRIC : Nici nu IlllÎ.--'a trecut prin minte. 
SOFIA 4 : Era limpede că povestea în

cepuse să devină anonnal-ă ! 
SOFIA 2 (la oglindă, machiindu-se) : Rea

litatea e că în oazurl de astea băr
batii n-au nici o fină ! Cinel o femeie 
dă· buzna peste tine în casă şi te 
adapă cu whisky, eşti, ca să zic a,;;a, 
în legitimă apău·a�·c ... 

SOPIA 1 (privind-o pe Miruna.): Oh. 
cunosc eu nopţile astea la hotel, cîncl 
începe răpăiala nesfîrşită a stropilor 
pe acoperişuri şi n..iai •cu cine schim
ba o vorbă, ide parcă toate fiinţele 
omeneşti au fugit la un milion ele 
kilometri şi te-au lăsat singură, să te 
descurci cu pereţii şi cu ce 111.a,i gă
s şti printr-o cameră ca:re n-a fost i 
n-o să fie niciodată a ta ...

www.ziuaconstanta.ro



SOFlr\ -! : Dă-o a.fară ! Acum imedi,at ! 
SOFIA 1 : Cînd ţi-a inbrat disperarea în 

oase, nu mai ai altă şansă decît s-o 
apuci încotro vezi cu ochii �i să- intri 
undeva, incI,ifcren t unde, să auzi o 
voce oarecare, clar să .fie o voce omc
m�ască. 

SOFIA 4 (strident) : Ce-aştepţi, pentru 
Dunmczeu ?' ! Cinel vezi dt o femeie 
doreşte să se dez,brace dar nu c în 
stare s:o facă, e mai ănătos să te 
descotoroseşti de ea ! 

SOFIA 1. Oh, di·,a,gul , să tiu-ţi închipui 
că ne strecurăm în camercJ,e voastre 
cu intenţia ele a contempla culoarf'a 
tavanului... Uneori sîntem singure, 
sing1ure, î.nţcleg,i, oa la Jacerea lumii! 

SOFIA 4 : Dă-o afară pe isve1·ica asta ! 
E de prost-gust ! 

OF'li\ 1 : Dacă ai norocul să găseşti o 
uşă deschisă, eşti sal:va,tă... cu con
diţia să ştii ,să trag,i de timp, să ştii 
să dilaţi secundele oa pe nişte ba
loane 1i mcnse. pînă ce sîn,t gata să 
plesne.ască. Şi, cîncl nu mai ai cc 
inventa, dacă nu se mai poate altfel. 
atunci ... 

MIRUNA (se l'iclică /.ent, confuză) : Dă-mi 
ceva de bău,t ! 

SOFIA 4 : O clipă I Dacă ai cit de cît 
bun-simţ, cl•acă ,rcflectf'i,i o secundă 
măcar, o să-ti c1�1i seama că ăsta c 
ultimul lucru pc care e cazul să-l 

faci. Dacă te î.ncl,ufoşezi, eşti pierdut. 
M'IRUNA: Dă-nu ccwa ele băut! 
SOFIA 2 (se întoarce spre Miruna) : In 

sfirşit ! Inoepc să se dea pe b�aazdă, 
puiouţJa... , 

SOFJA 1 .: ... atunci o înghiţitură ele al
cool îţi mai oferă o secundă. Una 
mică ele tot cît să poţi respka ... Oh! 
E Dngrozi,tor ... 

SOFIA 4 : Nu-i da să bea ! Te complici 
inutil ! 

TRIC (Mirunei) : Ziceai că tu, n1i,oi6dată ... 
SOPTA 1: Uneori, o înghitiim·ră dezin

fectează urmele de muşcături pe care 
ţi le. lasă singurătatea ... 

SOFIA 2 (în ti,m,p · ce Tq•ic ia sticla si
paharul) : Foarte bine ! Eşti în Jeg·i
timă apărare! Eu te las! Pa! (Rămîne
nemişcată.) Mi-e teamă să nu - sune 
telefonul... 

SOFIA 4 (în ti.mp ce Trie toarnă în 
pahar): Păcat! Ai fi pubut evita .. . 
dar njci unul dirntre voi nu e atît ele 
deştept încît să reuşeasec"i să evite. 

TRIC (se îndreaptă cu pn.harul spre pat ; 
în acel.aşi timp cele trei femei ge 
retraa PP tăcute, privind spre Miruna):
Pa,rcă ziceai că nu bei niciodată al
cool... 

MIRUNA (io paharul): Din mîinile talc 
cele frumoase ... 

TRlC: Mi-ai mai spus-o ... 

.iVlIRUNA : Tata avea mîinile um[l.ate şi 
roşii, ca ale spălătoreselor ... 

TRIC : Te-a1n întreb,at oeva. 
MIRUNA: A! Da ... Acum simt nevoia ă 

bea,u. lnaintea oricărei opera-ţii, chi
rurgii se spală brlne pe m:îin.i cu ,săpw-1 
şi cu o •perie tare. Din •cauza asta au 
mîinile umfla,te. Tata a fost chirurg ... 

TRIC : Dacă ai un tată, înseamnft că 
exişti totuşi. Tocmai începusem să mă 
întreb clacă· simţutile mele nu-mi joacă 
o festă ...

:rvnRUNA : Fii liniştit! Sînt o realitate 
obieotivă pe can·e poţi să puii mîna ... 
Poţi ? (Trie o atinge.) Ai degete lungi 
5i nE>rvoase, ca ,ale unui pi-ani.st. 

TRI ' (ricle) : Tot ce se poaite, dar tu cu 
siguranţă mani:feşiti o fix,a,ţie pentru 
mlini. Aş i,ice, chiar o obsesie ... 

j\flRUNA: Din cauza unei experienţe tris
te ... 'Uite, aici sîn,t tendoarnele flexo!cla·c. 

·Asta e k,ascul nerv.ului median. Cc faci.
nu bei?

TRIC : Tendoanele flexoare? ! (Miruna·
încuviinţează.) Ia să-ţi văd mîinile ! 

( li io m,îinile şi le priveşte.)
NlIRUNA: Esti multum:it? 
TH,TC : Cît s� poate' ele mulţu.m,it. Ten-· 

cloanele flexoa�·e şi nervul median 
sîn,t la locul lor. 

MIRUNA : Deci putem bea ? 
TRIC (îşi ia 1111 pahar): Bineînţeles. 
MIRUNA: Ei, •atunci. noroc! (Ciocnesc.)

lţi doresc ,toată fericirea clin lume,. 
cloct()l[·e Trie ! 

TRIC (.,e ineocă, pune pc,ha,-ul deoparte
şi rPi1i11e lent spre ea): Ce-ai spus? 

MIRUNA (simplu): Iţi doresc toată feri
cirea. doctor,c 1,ri-c ... 

TRIC : De :uncie ştii cum mă cheamă �i 
că sîont mcclic? ! 

:rvnRUNA: Nu ştiu. 
TIUC: Nu ştii, clar îm.i spui pe nume r 
?vfIR N. \ : Am pr·esupus ... 
TRJC : Aşa, simplu, cum ai presupus c.1 

în sticla a,sta este whisky? 
MIRUNA: /\ fost o tintuiţie ... Poate nu 

ţi-am spus, clar eu am tort: frlul ele 
intrniţii... 

TRJC : Mă crezi atît de imbecil Incît 
si'i înghit povestea asta ? 

1\ITTRUN f\ : Ce-i cu itine? ! Sînt o mul
ţime ck oameni care ştiu cum te 
choamă şi ·cu ce te ocupi ! 

TRIC : Dar nimeni n-a ajuns la numl.'le 
1heu pe calc-a revelaţrei ! , 

1 ,fIRUNA : Ei şi ? Vreau să petrecem 
noaptea asta fără susp<iciuni şi fără 
spaime. Au trecut o mie de ani ele 
cinci n-am m.ai avut o cameră şi un 
bărhat al meu. De ce nu înţelegi că 
s'Î!1t singură? 

TR!C': Ai uitat intuiţiile! 
i\f1R N.-\ : Totu�i, ăsta e adevărul Ln1 şcoală rn i se ·spunea j\1fi.run:a-neb�1na ... 

pentru că ghiceam tot felul ele lu
cr·ut1i. Era suficient ca cineva să se 
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gindească la ceva... Cr.ed că ţine ele 
telepatie, tu trebwe ,să ş,tii ma,i bi.ne ... 

"TRIC : V,rei să spui că ,dlaoă în momentul 
acesta mă concenbi·ez asupra unei 
idei sau dacă evoc o ami.nrbi,re ... 

MIRUNA: Exact! Sînt în stare să-ţi r -
produc gî.ndurile ... 

TRIC : Excelent ! Atunci, încep ... 
MIRUNA : De ce nu mă i-ei în braţe? 

Ţi-am adus alcool, ai ţigă!ri, . ai spus 
că sînt frumoasă, afară plouă, e una 
clin nopţile ace1ea rare şi formidabile ... 

'TRIC: i\.vem timp desbul, noaptea e 
lung[1 ! 

MIRUNA : Oricît de lungă ar fi, tot 
va trebui să se sfkşea,scă odată şi 
od!ată ... 

TRTC : N-arC' importanţă ! Uite, am s:i 
te ajut ... Incep cu cop:i-lăiriia. 

MIRUNA : Nu-ţi dai seama că p:i.erclem 
timpul? Pentiru mine e o joacă ! 

TRIC : Dă-i drumul, ce mai aştepţi ! 
MIRUNA : Bine, d!acă VI'ei tu... (De.�i

rosteşte monoton, alb, cu pauze, nu 
trebuie să lase impresia unei transe.) 
Vrei să fii •abil ? Să ştii că cifrele 
mru mă incomodează ... Data ide naştere 
este 16 ianuarie 1943... Te-aii născut 
undeva într-un sat aşeza.t la un cot 
al Dunării... Se nrumeşte Cula Mică ... 
A veti acolo una din cele mai vechi 
biserici... datează din secolul 14. Nu 
e nevoie să faci nici un efort. doc
tore, n-aii să găseşti nimic V!'ednlic de 
reţinut clin copilă!rie ... E o vreme mo
horîtă... copilă�·ia unui oirfan de răz
boi : tatăl ttă!u a murit pe front. Nu 
l-ai văzut niciodată, eraii prea mic

cînd a plecat... A fost dat dispărut
şi un ti<lnp ·ari .sperat că se va înto·arce
totuşi... Aşa a trecut şcoa.lia pri-mairă,
pe urmă liceul... Te-ai ob:i.şnuit ... te-ai
ambitionat... Un oirllan trebuie să ia
mereu note marL Ai terminat liceul
în 1961, cu 9,75 ... Brai mîndru. Amin
tkea _ te mai emoţionează şi astăzi.
Dacă n•->ar fi fost matematica ... La ma
tematică ai avtlit a,bi,a 6,50 ! Pe VI'ernea
aceea te-ai împrietenit cu Gelu Vo
nica... Ju se 'îngrămădesc prea m,ulţi
în jurul 'l1Tl!Ui orfan. Pe u:rmă. ai fos-t
profesor suplinitor ele lim,ba română.
Aveai nevoie de band, de haine... A
urmat facultatea ... la Clu.i ... Da, la
Cluj. unde ai mai -adăugart un nume
pc lista prietenilor tăi, de altfel des
tul de săracă... Emil... Emil Urijlă ... 
In anul trei de facultate ...

TRTC : Gata ! Mi-ajunge ! 
MIRUNA : In anul trei -ţi-a murit mama ... 
TRIC : Incetează, n-auzi ! 
MIRUNA : Şi te-ai tre�it, deodată sin

gur, singur, singur ... 
TRIC (o prinde de mîini) : Taci ! Plooă ! 

A uzi ? Plouă ! 
MIRUNA (ton normal) : Ce s-a întîm

plat, Trie? 
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TRIC : Ascultă cum cade ploaia ... Nu s-a 
întîmplat nimic. 

MIRUNA: Am .spus ceva ;u,rit? 
TRIC (mî-ngîindu-i mîinile): Nimic. N-are 

dmportan ţă ! 
MLRUNA : hni pare rău că te-am tul

burnt. -Să j111căm al,t joc ! 
TRIC : Una-nebuna ! 
MIRUNA : !mi aminiteşti ele tata. Mîi

nile tal-e îmi am.intesc... Şi-mi spui 
cum îmi spunea el : Una ... 

TRIC : Coindclentă ... 
MIRUNA : Poate: 11 ,aşteptam în fiecare 

seară pînă venea de la concert. Nu 
puteam aclonni prnă nu-şi trecea mîna 
pe frunteia mea. Am fost un copil feri-
cit... 

I 

TRIC . lVIi se pare că exagercz,i. 1n fie
care seară la concert, e un tur de 
fortă ! 

MIRUNA: Sau de la repetiţi'i. Fireşte că 
nu concer,ta în fiecare seară. Cînd 
m-am făcut 1nai mare, mă lua cu el
1n turnee. De art:unci ,am o ave[·siune
faţă de hoteJ,uri.

TRIC: Ulmtoare ,pasiune! 
MIRUNA : Vocaţie, T�·ic... Tata a fost 

un mare pianist ! 
TRIC (tresare): Tatăl tău a fost pianist?! 
MIRUNA (ignorindu-i emoţia): Pîriă în

tr-o zi... Eram la Cluj. Tata a avut 
un accident stupid, o rană super
fi.oi.ală la mină. A fost dus la o cli
nică şi acolo un .student din ,ultimul 
an i-a ,sectiona,t nervul median. Una 
din acele ·greşeli stupide ... 

TRIC : Un student ? ! 
MIRUNA : Siau un proaspăt absolvent în 

perioacJ.a ele internat. Ştiu la ce tG1 
gîndeşti ! Povestea asta s-a întîmplat 
în 1967. Anul cînd ai terminat facul
tatea ! 

TRIC : Eşti o ma�·e mincinoasă, Una-ne
buna ! 'I1atăl tău n-a fost pian!ist. 

MIRUNA : Nu i-ai văzut mîinile? Tu nu 
i le-ai văzut ? 

TRIC (sec) : Ta,tăl tău .a fost chia·urg ! 
MIRUNA : A fost un mm·e pi,anist ... pînă 

în ziua cîncl 1-·a operat studentul 
acela. De a·tunci n-a mai putut cînta 
la pian. Peste cîteva luni, a murit ... 

TRIC : Ascultă ! Adineauri mi-aii spus 
că a fost chirurg ! 

MIRUNA : Cum era să-ţi spun aşa 
ceva ? ! Ştiu lfoade bine ce meserie 
avea ,taita ! 

TRIC (violent) : Ai spus că a fost chi
rurg ! Nu se ,poaite să torni minciun · 
clupă minciw1ă numai pentru că aşa 
ai chef ! N-ai voie şi n-ai dreptul şi 
nu-ţi permit ! 

MIRUNA (se apropie; blîncl): Trie, iu
bitule... Lin,işteşte-<te ! Aşteaptă o se
cundă ... Am întotdeauna la mine un 
teanc ele fotog.Pafii cu care te pot 
convinge. Hai, aş,tea,ptă o secundă, nu
mai o secundă, iubitule ... (Tese.) 
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PARTEA a li-a 

Trie, singur, îşi aprinde o ţigară, umblă de colo-colo, de parcă ar
căuta ceva anume. Brusc, ca şi cum ar fi luat o hotărîre, ridică receptorul
telefonului. 

7RIC : Alo ! Recepţi<a, v,ă mg ! Alo ! Te
lefonez de la 717 ... Aveţi cumv,a 1'a 
îndem'ină un mers al tren,urilor ? M-ar 
interesa primrul t1,en spre... Exact. .. 
Da, în. noaptea asta. Perfect. Aş putea 
avea un taxi la patru 1Şi · jumăibate? 
Mulţumesc. (!nchide, stinge ţigara,
reia căutările, dar renunţă. Priveşte 
pc fereastră şi aprinde altă ţigară.)

OFJA 4 (în halat de ba.ie; într-o mină
w·e o ceaşcă de cafea., în ceala.Ltă, o 
ţigară aprinsă) : Trebui.a să te cari ma,i 
demult ... Am impresta că acum ,e prea 
t1rziu ... 

TRIC : N-av;eam motive ... 
· OFIA 4 : Acum ai ?
TRIC : Nu ştiu. Mă nel-inişteşte ceva şi

nu şti,u ce. 
·-oFIA 4: T-recutul...
SOFIA 2 : lmi dai vo1e ,să văd şi eu

J'oto,graf:iile ? 
"IRIC : Sînt pe comadă... Sau pe birou ... 

Ca,UJtă-le ! • � OFTA 4 : Dacă începi să scormoneşti 
trecurt:ul fiecăruia dintre noi, nu se 
poate să nu cla;i peste ceva c.arre sa 
te neliniştească... Sau să te înspăi-
m.in,te. . 

TRIC : Uite că la asta nu m-am gîndît. 
OFIA 2 (examinînd fotogrnf'iile) : E 

destul de îrn vîristă, dar nu arată deloc 
rău... S-1ar zice că · c chiar ,un tip 
bine ... 

.. ,OFIA 4: N-aii vrut să priveşti siituaţia 
în faţă, 1ubi,ţel... Ai tot amînat., Din 
piicate, nu se poate amîna la nesfir
si t. Pînă .JJ,a urmă vine şi ziua cînd 
t,rcbuie să t.11agi o linie şi să faci so-
coteala. · 

--OFIA 2 : Imposibil să irn-1 fi văzu 
• undeva ! Mi se pare cunoscut !

'TRIC : In orice caz, nu l-ai văzut într-o 
sală de concerrt:e ... 

, OFI 2 : Nu..,i nevoi·e să rii im.pertinent .. 
SOFIA 1 : Dă-mi voie să' fiu pr,oastă, 

dragul meu. clar nu vi<cl legătura din
t,-e tine şi acest ,p:iJanist. Dacă nu 
cwnva ai devenit meloman peste 
noapte şi onwl cîn.ta du.rruneze.ieşte .... 

'TRIC : Nu mă pricep 1a muzică, şi, de 
fapt, l-am asm1ltat o singură dată, 
fără să-l văd ... 

OFIA 1 : Oh. eşti a�•a de nostim, cu id -
ile tale fixe ! Insă mie tot nu-mi c,1.de 
fisa ! 

SOFIA 4 : ,'.\.sta e. i'll'biţel, rnu maj po•ţi 
evi,ta. Trebuie să '1Jragi linia şi să faci 
tolmlul. 

TRIC : Pe omul acesta ... eu l-am ucis. 
SOF'.IA 1 : Tu l-ai ... Vai, dragule, dar a�i 

eşti sinisku ! Altădată făceai bancuri 
bune. 

SOFIA 2 : Şi te pi imbi bine-men;i, fără 
să-ţi zică nimeni nimic ! Haida-de ! 
Mă cr·ezi o troglodită ! 

SOFIA 4 : Dacă te gîncle5ti bine, ,ajungi 
la concluzia oă există un milion de 
feluri de a ucide. Numai cretinii sco-t 
pistolul sau dau cu secrn·e·a. Un medic 
m,e 'dreptul şi chiar e da.tor să fie 
s-ubtil...

SOFIA 1 (se nelinişteşte) : Oh ! Un mo
ment ! Eşti si,gur că nu glumeşti? 

TRIC : Nu glt1mesc deloc. Am spus ade
vărul. 

SOFIA 2: ... Şi nwnai acle,văruJ ! Ai uitat 
,să ,adaugi cînd s-a întîmplat pov�tea 
.asta. 

TRIC : Mai demult, cu vreo zece ani în 
urmă ... 

SOFIA 1 (în continuare neliniştită) : Oh, 
dragule ! Stai o clipă ! Totu�i, pînă 
azi, n-ai avut probleme !... Asta nu 
înţeleg : oum se poate să ,:fJaoi aşa ceva 
şi să n-ai probleme ?

TRIC : Am aflat de curînd. 
SOFIA 2 (rîde) : Aista trebuie să fie cri

ma secolului! Ucizi acum, în minutul 
ăsta, şi peste zece ani ţi se -aduce- la 
cunoştinţă că omul a binevo,it să se 
cureţe ... 

SOFIA 1 : Ciudat... Foarte ciud•at. Oh,
nu pricep nimic ... 

TRI'C : Te.mină cu agitaţia asta stupidă ! 
SOFIA 1 De ce strigi ? Sînt îngrijorată 

pentru ti>ne. 
TRIC : Iartă-mă. Slnrt: nervos. 
SOFIA 2 : Eşti dat dracului, doctor� 

Trie ! &5ti cel mai al dracului dintre 
toţi tipii pe care i-am cunoscut de 
cîncl păzesc telefonul. Dacă faci un 
efort de memorie, îţi am,inteşti că l-ai 
uois şi pe John Fitzgei,ald Kenrtecly ! 
Nu se poate să nu-ţi aminteşti ! 

· TRIC : E-n ordine, clacă nu crezi, Eu
ţi-am spus. 

SOFIA 4 : E mult prea simplu, iubiţel, 
nu se po}l'te aşa ... E oa şi ,cum aii vrea, 
să te dispensezi ele un obiect oarecare; 
nu vă supăi~aţi, umib�·ela asta nu-mi 
aparţine. n-am p-ierdut-o eu. Trebuie 
să faci un efort de memorie, trebuie 
să dai amănunte. Faptul e prea grav 
ca �ă poate fi expediat. 

SOFIA 1 : N-aire a·ost să faci efi.rmatii.„ pri,p1te. !n defiin itiv. poate ai vrut .să

161 

www.ziuaconstanta.ro



glum �ti ... Nu e obligatoriu să faci nu
nm,i glume bune. Gîncleşte-te bine, 
dragul meu ! Eu... eu... sper că ai 
vrut să faci o farsă ... 

TRIC (oarecum iritat) : Nu există arnă
n unte ! lntîmplările ele genul ăsta se 
petrec şi instantaneu! Terminasem 
facultatea. Am. rămas l:n clinkă, în
ir-w1 fel ele stagiu ... Initernat, · aşa se 
cheamă perioada asta. Aveam posi
bilitatea să lucl·ez alături ele foştii 
mei profesor-i. Era un avantaj imens. 
Intr-o seară, au adus un om cu ve
nele tăiate. Un accident. 

SOFIA 1 : Oh ! Să nu spu1 că era pia
nistul! 

TRIC: E,·act... Profesorul opern o tu
moră cerebrală, n-avea cum să ter
mine mai devreme de două ore. Omul 
sîngera abunderut. Eram singurul me
dic în secţie. Operaţiia în sin nu e 
dificilă. S-a întîmplat însă oă, prc
ocupart ele hemoragie, i-am secţionat 
unul clin nervi. Nervul mecli-an ... După 
ce an1 opri.t sîngele, l-am bandajat 
şi i-am dat drumul. 

SOFIA 1 : Stai o secundă ! Cum „i-ai 
dat drumul" ? ! 

TRIC : Nu ş.tiaro că pacientul era pia-
nist... Aş fi putut relua operaţia. 

SOFIA 2 : Ei, şi ce-i cu asta ? 
TRIC: Peste cî.teva luni. a murit... 
SOFIA l : Dar al spus că ai oprit sîn-

gele, ai spus că... Doamne, ce neno
rocire! 

TRJC : Omul n-a murit clin cau:m hemo
ragiei... clar degetele astea două nu 
<:;i-Ru rf'căpătat niciodată flexia. Au 
rămas chircite. (Agită degetele./

SOFIA 2 : Şi. după părerea ta, asta se 
cheamă crimă ? 

SOFIA J : Nimeni nu poate cînta l,a pian 
fără două degete! E elernen<ta,r. 

TRIC : Ce i-a mai rămas, clupă ce i-am 
tăiat mîinile? ! Mîinile ! Pentru el, 
pianul era totul ! Era însăşi viaţa. 

SOFIA 2 : A<:; fi foarte curioasă Scl ailu 
cam cît .,crime" cle-as,tea se petrec 
în sălile ele operaţie ! 

SOFIA J : Intr-o zi o să vrem să aflăm. 
f' sigur. şi nu elf' cur,iozita,te. iiubiţel ! 
Dint;r-o nevoie ele ordine, care func
ţionează cu 0xactiroatea unei ,·elaţii 
miatema,tice. La început, o să ne 
punem nişte întrebări simple, meto
dic<'. să ne obişnuim s·ă vedem cît se 
poate ele limpede. De exemplu. o să 
ne întrebăm ele ce n-ai întîrzjla.t tu 
încă patru secunde, ca să vezi bdne 
vC'ncle unui pianist; ele ce dom' pro
fesor i-R ,pus doi fetiţei mele pentru 
că s-a uitat pe fereastră, dan-, mai ales. 
dr ce i-a pus zece coleg.ului ei. de• 
bancă fără să-l examineze : ele ce 
cumpă•ră Pavel strunguri, clacă n-a 
văzut în vi<c1ţa lui un strung ... şi de' 

cc cliirectorul nu i-a dat în cap cu ra
cliocasetofo,nul ·adus clin clelegaţi,e, clacă> 
din delegaţiie trebuiia să aducă pînze· 
de bomfaier ? Pe lllrmă, după ce-. 
ne-om .fi pus nenumărate asemenea 
întrebări simple, o să trn,nspirăm clin 
belşug, dar n-o să răsuflăm uşuraţi 
pînă cînd nu vom fri descoper.1t că 
micile l�irtăţi, incompeten�a, comodi
tatea şi i.nidi.ferenţa noasctră sîn,t tot. 
atît de peniculoase ca oricare dintre 
crimele comise ou secw·ea, sau cu pis
tolul, sau cu piatra... Şi, dlupă ce ne 
vom fi convi1ns ele toate •as•tea ... 

SOFIA 2 : Prostii ! Eşti boJ.nav, doctore, 
cred că ai .flăcut febră. Uiite, visezi 
femei care stau cuminţi lingă telefon 
si bărbati care se întorc ele la două
sute ele .k.ilometni pentru că au uitat.
să-şi sărute so�ia la pleca,re. O hara
babură ! Mai v1sezi şi directori ce-şi 
oferă fotoliile clireotorale unor subal
terni merituoşi ca.re le ref.uză clin mo
destie ... şi eroi care se aQ·w1că .în apă 
să-ţi pescuiască agenda ele tele[on ... şi 
tipi îmbrăcaţi în a'lb sau în albastru 
alergîncl clupă tine să-ţi d�a restul ba 
un leu... şi tot felul ele cai ver;�i pe 
pereţi! 

SOFIA -:I : Nu se poate ,altfel! Tot ce-,,a 
ce există astăzi a fost visat ieri. Par
i;ea proastă, în cce ce te · prive te. 
iubiţel, e că întrebările acelea sim;:>le 
de tot au început să se pună ... 

SOFIA 1 : Of, dragule ... N-aş vrea să mă 
înţelegi greş1t ... 

SOFIA 4 : Deocamdată, nu toată lumea, 
încâ nu toată lumea, fireşte, clar or
fanii au început să se înitrebe ... SOFIA 2 : Vrei să spui că aiurita aia 
mică a început să nun10!re petele clin 
soare? 

SOFIA l : Oh, ştiu că t<Yată istoria asta· 
e o copilărie, sînt sigură că nu poate 
fi altceva clecit o idee fixă, clar te 
rog să mă înţelegi bine ... 

TRIC : Te înţeleg foarte bine ... 
SOFIA 2 : Foii serios, doctore ! Doar n-o 

să-ţi pierzi busola numai fiipclcă ob
sedata aia In g,inşi s-a apucat să re- . 
constituie sfi�·şitul llli taică-su ! Ar fi 
caraghios! 

SOFIA I : !mi pare ter,ibil ele rău, dra
gul meu, eşti un om extraiorcllinair. ai 
putea să faoi :llericită o femeie. Ja 
mine mă gîncleam, clar... Oh! Uite, 
nu găsesc ... 

SOFIA 2 (iritată) : In clefinibtv, •ce ti 5,, 
poate înitî.mpla? A trecut prea inuit 
timp ele a-tunci ! 

SOFIA I : ... clar cru nu pot să mă com
pLic. Asta e ! Pot lface orice, dar n-om 
dreptul să mă complic... Călă-tore,c 
imens, cunosc o mulţime ele oameni, 
dar aşa, pe dinafară. ele la di&tanţă.
JV[. ă refer la suflet ... Oh.iar :da.că uneori,
clnn cauza s:ing'U!ră,tăţii, se mai întîm-
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plii sâ... dacă te-ai bftg,ait 1n sufletul 
omului şi el, într-un moment de slă
biciune ti-a destăinuit tot felul de 
luorw·.i ,ele genul celor ce se spun in 
vis, înţelegi, nu inseamnă ·că omul ţi-a 
spus totul despre el... Mai bine să 
uităm toate astea. Trebuie să înţelegi, 
dragul meu : o mică imprudenţă, �i 
s-a dus tcxtuJ de rîpă.

�OFIA 2 : Fiindcă văd că te interesează, 
af.lă că tennenul exact este prescrip
ţie ... Dadi nu te--au prins într-un anu
mit număr de ani, orice ai fi făcut, 
se şterg-e, se prescr,ie. Nu ţi se poate 
intîmp1a nimic. 

SOFIA 4: Orjce, în aflară de ur[t ... 
OFIA 1 : Stai ! Adevărul e că n-am 

obţinut viza! Trebuia să plec în norei. 
ţi-am spus, clar nu mi-au dat încă 
viza. Se f,ac verificări... Şt,ii cum e : 
pe cine cunoşti ? Pe cine mai cunoşti? 

TR.IC: Da, da! ·şi atunci a,r ... 
. 'OFIA 1: Tocmai! A,r trebui să le spun 

cft te cunosc, te-am cunoscut bi,ne, şi 
tu tocmai acum ... 

TRIC : Nu-ţi face probleme. 
OFIA 1: lmi pare rău, crede-mă ! Nu 

eşti supărat p� miine, nu-i aşa ? 
TRIC : Ddoc. Te rog să fii cît se poate 

de liniştită. 
OFIA 1 : Sper cfi pînă la urmă o să te 

descurci. Sîn1 sJgură ci:i nu e deeît o 
copilă-rie, dm· mi-e tec\1111c1. asta e. 
mi-e teamă! (Face cîţiva pc1.�i spre
ie.�ire.)

TRIC : Snfi ! Iţi doresc să pui mina pe 
viză şi să :fiaci un voiaj extraordinar ! 

SOFIA 1 : Oh ! Mulţumesc, dragul meu, 
e.�ti un om foarte d1·ăguţ ... (Iese.)

OFIJ\. 2 : Ia o aspirină, doctore, bagă-te 
în pat şi transpiră. Mîine o să .:ii 
i.:irăşi capul pe umeri şi <ai să poţi 
auzi cînd te sun eu, în11:!-e patru şi 
şase, ca .de obicci, să muşcăm din 

· 1nărul ,acela real, şi aprit, de real ce
este. (Iese.)

TRIC (în urma ei)': Hei, Sofi ! Ce tot îi 
dai cu aspinina .aia? Află di sînt 
sfu1ătos tun, şi dacă vrei să ştii ade
vărul... 

OFIA 4 : Adevărul este că ţi-ai supra
estim•at forţele. Ci·ecleai că poţi trece 
peste orice -fără probleme, şi deodată 
el:anul tău s-a frîn.t si te-a·i trezit in 
aer, d'easupra prăpastiei... Ai dat de 
dt'acu', iubiţel... Degeaba te zbaţi ! Cu 
mişcălrile •astea d<ezordonate şi 1iidi
cole, n,u impresionezi pe nimeni... Mă 
duc să vărs cafeaua asta. (lese.) 

(Cameră de hotel; intră J\ITiruna, cu 
un radiocasetofon în funcţiune.) 

TRIC : Recurgem la mijloace a,udio per
sonale? Radioul de aici nu era su
.fiicient? 

MIRUNA ; Nu în cazul nosm·u. Ascu:Ltaţi 
ultima in[·eg'istrare a lui dintr-<un oon
cert public. Se cheamă „Sonata lunii". 
O spun pentru ,cultura ta generală : 
ştiu că nu te pricepi la muzică. 

TRIC: Mulţ•umesc ... 
MlRUNA: Trie! (Măreşte volumul.) Fii 

atent ! Cîntă tata ! ( .flscullă am îndoi 
un timp, apoi 'J'ric se rid·ică si închide 
casetofonul.) Nu-ţi place ? 

TRIC : Nu reuşesc să mă concentrez. 
MlRUNA : E o muz.ioă foarte bună ... 
TRIC (în j'aţa ci): Nu contest, dar cred 

că a venit momentul să ne lămurim. 
Să punem luci·urile la punct. 

MIRUNA : De ce te grăbeşti? Incă nu 
s-a .sfirşit noaptea ...

TRIC : Pentru că m-am săturat ele to.a1te 
aluziile, insinuă,rile si misterele! N-ai 
<lecît sft te plan,tezi, definitiv în ca
mei·a asta ele hotel, dacă vrei îţi aduc 
hrană rece, dar te previn că nu se 
va întîmpla nimic cuin ceea ce ti-ai 
pus în gînd ! 

lVIlRUNA : Hei ! Ce se înt1mplă cu tine? 
Mă însel eu sau a început să ţi se 
facă frică? 

TRIC : Dacă mori de curiozita,te, da, 
mi-e frică ! Incă de la început, de
cîncl ai intrat ... Am crezut că e emo
ţia speci!ică a bărbatului care rămîne
singur cu o necunoscută frumoasă ...

MIRUNA : Şi n-a f!ost asta ? 
TRIC : Ern spaimă ... Diluată într-un fel 

de vrajă erotică. Erotism, nu ju,bire ... 
dar fals, pentru că tu nu poţi între
ţine s-t,rea asta. Nu eşti. .. Nu semeni. .. 
n-ai alw-ă de.:.

MIRUNA: Nu sînt damă. Original mod 
de a face complimente unei femei... 
Felioitltd ! 

TRTC : Nu eşti damă şi totul s-a risipit, 
s-a dus dracului, şi am 1·ă11;i.as noi doi
.faţă în faţă, să ne cer,em socoteală !

MIRUNA : Şi spaima ta, Trie, şi spaima ... 
TRIC � D,� acord, şi Pa ... 
MIRUNA: E ciudat, în.să nu văd pentru 

ce ne-am cere socotea<lă. 
TRIC : Mă socoti în continuare un im

becil ,apt să îngh�tă poveşti cu femei 
singure şi telepatice, înspăim.întate ele 
singU1rătate şi de întuneric, şi 1aşa mai 
departP ? ! Ai tupeu, recunosc ... (Pauză 
scurtă./ De cînd mă urmăreşti? 

MIRUNA (pauză; îl priveşte intens/: 
Vreau să fiu a ta ! 

TRIC (la fel) : De cîncl mă urmăreşti ? 
MIRUNA (îşi desprinde privirile, ia un 

pahar, se aşază în fotoliu, bea) : Pe 
aseară, din hol, ele la recepţie ... 

TRIC : Cind te-ai înclrăgosti1 subit şi ai 
simţit oă eşti gata ă mă urmezi pma 
la capătul pămintuloui? ! - presupu
nînd că sfera asta turtită ar avea un 
capăt ... 

MIRUNA: De ce nu? 
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TRIC : Deci, eu sint tipul pe care l-ai 
visat incă de cîn,d er:ai 1a grădiniţă ! 
Făr[1 mine, v1aţa ţi se pare un tal
meş-balm,eş, cc mai - un coşmar, este 
pur şi simplu de necQl[lceput ! 

MIRUNA (total nesentimentală): Ochii 
tăi au ceva neobişnui,t ! Nu-mi dau 
seama ·ce anwne, pînă la urmă am 
să aflu, sînt sigură, dar sînt de-a 
dreptul ne1m1ipomeniiţi ! Am urcat aici 
pardi plutind, şi asta numai din cauza 
ochilor tăi ... ( Bea.) N--ar fi prim::i dată 
cînd o femeie este lovită de trăsnet. 
(Se ridică .�i îl îmbrăţişează.) Vr au 
să mă ţii în braiţe ... 

TR1C (îi desface mîinHe): Degeaba! Eşti 
rece. (0 condttce ia fotoliu.) Stai jos! 
Presupun că n-ai fost niciodată în
tr-un serviciu ele urgenţe dintr-o cli
nică universitară. 

l\lIIRUNA: N-am fost. 
TRIC: Erau zile cînd nu ieşeam din 

sala de operaţie 10-12 ore. Nu ştiu 
dacă .reaLizezi oe însca111J1ă 10-12 ore 
de stat în picioa�·e, cu masca pe gură. 
Jlerindu-te să nu a-tingi cu mlinile alt
ceva decî-t bi•stu.riul, sau pensa, sau 
foarfeca ... 

MIRUNA : Trebui·e să fie foarte greu 
recunosc. Şi ce-i cu asta ? 

TRIC : Vin aco1o tot felul de oameni... 
Bătrîni care alunecă pe gheaţă, copii 
ca-re îngh:i;t chilbrituni, oameni călcaţi 
de 1naşini, c�zuţi ele la înălţime, arşi, 
opăriţi, intoxicaţi, vin tot timpul, unul 
după altul, fără nici o logică, dar 
mai ales făiră să-ţi lase nici un răgaz ... 

MIRUNA (se ridică; început ele agresi
vitate) : De •acord, doctore. N-am nici 
Cea n1,c1i vagă intenţie să-ţi minimali
zez profesiunea. 

TRI.C : Uneori crezi că s-a tPrminat <;i te 
retragi ÎJl cam.era de gardă. Dar bătăi 
în uşă şi vocea asistentei care rămîne 
pe culoar fiindcă n-a1·e timp să intre 
te 1·idică ln picioa:re şi trebuie s-o iei 
de la oapăt: hai. doctore, a mai venit 
unul! 

MIRUNA : Spor că nu-ţi imaginezi că 
noi, ceilalţi, stăm cu m:îinilP în sîn. 
sau că ne aruncăm sub rotile trenu
lui numai spre a vă da vouă posibi
litatea ele a vă dovedi sublimi ! 

TRIC (tare): Sînt aduşi pe targă urlînd. 
sau aproape fără să respire, pe trei 
sferturi morţi, cu oasele sfărîmat<', 
sau cu irutestinek :rcvărsîndu-li-sc• 
pînă la genunchi, dar mai ales nă
clăiţi de sînge ... Doctore, omul a căzut 
<le la etajul şase ! doctore, ăsta a uitat 
g,azul deschis ! doctore, femeia a luat 
foc! vino, doctore, omul arc venele tă
iate, pierde sînge ... 

MIRUNA (răspicat) : A.i învi\tat bine lec
ţia asta eroică. clar nu-ţi· merge, el<' 
data asta nu-ţi merge, 'doctore. Tata 
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avea obiceiul să exe1·seze înain.te de
concert... Intotdeauna exers·a înainte. 

TRIC : N-are nici o importanţă oum a, 
. ajuns acolo, p� targă I Nimi'C n-ar.e im

portan·ţă, fa afară ele faptul că omu1 
pierde sînge ! 

MIRUNA : Atunci, la Cluj, i s-a pus la 
dispoziţie o sală ... Pe pi-an era o v.az& 
cu flori. Un omagiiu din pa�·tea 0!rg.ani
za-torilor - dar tata nu suporta fil:i fie
ceva la pian, şi cu a,tît mai mul o vază 
cu flori... 

TRIC : Din nefer-tidre, ,într-o sală de ope
raţie n-ai timp să te întrebi pe ce parte
se deschid ferestrele la etajul şase şi· 
cum se face că a :rămas g,az;ul .deschis ... 

:VIIRUNA : Cînd a 'Văzut vaz;a, ,s-a înfuriat,. 
a vrut s-o dea la o 1P1;trte, dar era '.Prea, 
norvos şi vaza i-a căzut pe mînă ... 

TRlC : Cînd omul an·e venele tă,iia-te, nu-l 
întrebi d9că.,i place „Sonata lunii" sall! 
dacă ştie să meapgă pe bicicletă ! 

l\ilRUNA: Virei să ·.spui că nu . ştiai c11 
ta.ta era p:ianist ? ! 

TRIC : Nu-l în<brebi nimic. Omul picrde
singe ! Trebuie să tai si să cosi ! 

MIRUNA: Vrei .să spui că nu ştiiai că cr� 
pianist? 

TRlC : Tot ceea ce poţi face e să opreşti; 
sîng,ele ! Cu o:nice rpreţ ! Chia.r atuncr 
crnd omul a ţi,nut el însuşi să ajungă: 
acolo, pe targă, .şi pentru as-ta s-a arun
cat cu capul în jos de l-a etajul. ,. ase 
sau a dat ·cfrurnul la gaze, sau şi�a sec
ţionat venele ou o viază ! 

MIRUNA (ţipăt) : Tata nu s-a sinucis ! 
TRIC : A doua zi se vor găsi destui să-î 

spună că n-a ,avut &·eptate să întoarcă, 
spatele, fiindcă vi•a-ta as,ta ,e .frumoa:.,21 

şi merită să fie trăi.tă. Dar atunci, 
noaptea, rnu ai altceva tle făcut clecît 
să tai şi să coşi ! Intr-o clini(:ă de· ur
genţe, totul e să opreşti sîngele ! 

:i\1IRUNA (pentru prima oară de la înce
put ge privesc faţă în faţă) : Tata nu 
s-a sin.ucis ! N-avea motive. Era un 
mare picanist. 

TRIC: Şi Hemingway era un mare scri
itor, ruici el n-avea motive, dar n...a 
czita.t să muşte ţe:av.a ,armei de vînă
toare ! 

J\IJRUNA (se prăbuşeşte pe pat, hoho
tind) : Nu s-a sinucis ! Peste clciuii: 
ore trebuia să Î.111rtre în sal,a ele cane rL 
Nu putea să se sinucidă ! • 

TRTC (încet, aproape blînd, contemplîn
du-şi. mi'inile): Da... In sala de con
cert, unde mîinile contează... Dacă 
m:iinil nu zboa1·ă şi nu se mlădie ca 
altădată, nimic nu ,te mai poa,te sa]v,a. 
Nici dacă eşti un maire pi1anist. Mat: 
ales atunci. .. 

'\flRU�A (se ridică, foce cîţiva paşi, re
d7:e.�mclu-se): O.K., doctore ... Eşti abil.
A1 1nvenillat ipo,tez.a asta exact la 1110-
mcmtul oportun. Eşti foarte abil, da,.-
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nu-ţi ajută la: nimic. Să zicem că tata 
şi-a ,tă.i.at singur vene1e. Să zicem aşa, 
de dragul demonstr,atieL. 

TRIC : Sa;u al adevă,rului. 
MIRUNA : ·Nu mai are ni,ci o importanţă 

de drag,ul cui. Penibru tine. (Pauză
scurtă.) N-am cmioscut-o pe mama. A 
muriit la naşterea mea. lnţelegi ce-a 
însemnat tata pentru mi,ne ? Trebuie 
să· înţeleg.i, ai fost orfan ! După moar
tea. tatei, după ce l-ai ucis ... 

TRIC : Ali idei fixe ! N-am ucis pe ni
meni. 

MIRUNA : Regretabil că n-1ci acum, la 
sfîrşit, nu-ţi dai seama... ([şi des
prinde privirile.) După ce s-a în.tîm
plat, am realiza,t că n-am nici cea 
ma,i mică şansă, pentru că felul ăsta 
ele a di6·truge un om rnu se pedep
seşte. Deocamdată ... Aş•a că m-am ho
tărît să fac patru paşi ca s-o iau 
înaintea timpului. ... După acest raţio
nament simplu, totul s-a ordonM în 
chipul cel mai firesc. Vtaţa rn. a că
pătase un sens - fiindcă trebuie să 
înţelegi, doctoce, că nu puteam îngă
dui să te mişti nesti!l1gherit ·de colo
colo, ou bis,tn.liriLtl fo mînă ... 

TRIC : Nu mai operez ele mult. Lucrez 
în cercebre. 

MIRUNA: Ştiu. Ti-am memorat viata, 
ţi-.am examinl'lt obkein.lr:ile. ţi-am ur
mări,t succesele, ţi-am studiat priete
niile, am fost alături de tine. mbra 
ta, fără să bănuieşti.· î,n fiecare se
cundă, aşteptînd ... Aşteptînd ... Gata, a 
sos1t cliipa, doctore, asta ·e imp01·tant 
acum ... (S-a op1·it în faţa ltti.)

TRIC (bea, detaşat): Aiiureli ! Te anunţ 
că nu voi mişca nici un deget. Asta, 
ca să nu te obose.5ti în zadar ... 

MIR UN A : Tot m,ai crezi că vei scăpa 
şi de da,ba a<;ita ? ! Te înşeli, doctore 
Trie! (Răstoarnă un scaun, ·mototo
le.�te aşternutul.) Te înşeli amarnic ... 

TRIC (calm): Ce faci ? 
MIRUNA : ,Aranj,ez cadrul... (Dezorgani

zează în continuare.) 
TRIC : Urmeaz,ă ruperea r,ochiei... 
MIRUNA : In sfîrşit. am început să co

laborăm ... (]şi sfîşie rochia.)
TRIC : Cînrl vre,i să. ţipi, anunţă-mă, 

să-mi astup 'Urechile : am. o sensibili
ta,te la notele acute ... 

MIRUNA : S-a făout ! 
TRIC : Nu ui;ta cî,tev:-i zgîrieturi p0 

coapse şi pe stni. Prind bine ... Sînt 
e1em011te specifice. 

MIRUNA : La asta nu mă gînd·isem. 
Noroc că eşti medic ! Trebuie noo.pă
rat Pf' coapse? Nu se poate in altă 
parte? 

TRIC: I.n certificatul medical se va con
semna, ',,excoriaţii pe ambele coo,pse ... 
Semne tipice" ... Cea mai zdrobitoare 
probă că ai fost violată. Nu-ţi face 
probleme, mă întorc ou spatele ... 

• 

MIRUNA: Mulţumesc, hu încă ... Presu
pun că bănuieşti ce te aşteaptă ? 

TRIC : Nu mă 1aştea,ptă nimic. Nu poţi, 
doV'edi violul. 

MIRUNA : Cu sprijin.ul tău, da. lntoa1;
ce-te cu spatele, ,urmează coapsele. 

TRIC: Nu poţi dovedi. violul... pentru 
c{1 eşti . virgină. PLnă acum, nici' un 
bărbat nu te-a ţinut în braţe, în sen
sul exact ... 

MIRUNA (se opreşte brusc, pare dezar
mată; se apropie de fereastră) : A 
început să se lu,mi!11eze... Te srupe<rÎ 
clacă deschid fereastra ? 

TRIC : Nu, deloc... E fum mai ... 
MIRUNA : Eşti inteligen.t, doctore. .A 

fost o surpriză plăcută pentiru mine. 
Adversarul meu• trebuiia să :flie inte
ligent. Era singurul lucru care mă 
îngrijora ... 

TRIC: lnţeleg: nu voiai să-ţi fie uşor. 
Dacă te interesează aJlă că mi-a tr0-
cut spalima. Misterul s-a destrămat_ 

MJRUNA: Eşti inteli-gen,t, totuşi nu des
tul, docto.re ... (Brusc.) lţi mai dau o
şansă, o posibilitate să devii ! Ia-mă 
în braţe, Trie, .ia-mă în braţe şi cul
că-te cu mine ! 

TRIC (se apropie, sedus parcă. ci.ar schim
bă direcţia) : A s.tat ,ploat;ao, Una-ne
ouna... A stat ploai-a, şi eu• nu-mi 
pierd cumpătul clecît atunci cînd 
plouă ... 

,HIRUN.A : Te rog, Tri·c, te rog di-n su
'flet, strînge-mă. în braţe ! 

TRIC : Nu pot să risc. E prea mare miza. 
j',1JIRUNA (îşi lasă mîinile în jos): Sper 

să nu uiţi că am j,ucat cinstit pînă la 
s.fîrşit... Ti-aim oferit tot ce era de 
oferit. 

TRIC : .Joci fa:ir-play, recunosc ... 
MIRUNA (izbucneşte într-un rîs ascuţit,

lung): Ce n<1iv ! Doamne, ce naiv t 
Credepi că scapli ? ! _Fiindcă pînă acum 
nici un bărbat nu m-a tinut în brate 
.,în sensul exact" ? ! AşteapÎă puţin r 
Şi, între timp, gîndeşte-;te că fiecare 
t,otel are o scară de SE�·vicil.i ! Cunosc 
bine hotelurile, mi-am petrecut toată 
viaţa în ele ... Mă întorc repede ! 

TRIC : Te aştept. Vrelfm să-ţi spun ceva ... 
MIBUNA : Vin repede, Trie, vin repe

de! (lese în fugă.)
TRTC (rămîne o secunclă nemişcat, apoi

trece în hol, revine cu un geamantan 
pP care-l pune nehotă.rit pe suport. Se
apropie de fereastră. Afară, noaptea 
a devenit lăptoasă. !şi aprinde o ţi
gară; se aud bătăi în uşă): Intră, nu 
te formaliza! Dacă n-ai făcut-o pînă 
aoum, n-are rost să mai ba•ţi la uşă! 

ADMIIN'IST'RATORUL : Mă tem că aş
teptaţi pe altcineva ... 

TRIC (surprins) : Cine sînteţi dumnea
voastră 7 
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ADMINIS'l1RATORUL : Pot să intru ? 
Sînt ,administratorul hotelului... Vă 
dernnjeiază !dacă arunc o privire în 
baie? 

TRIC : Vă rog ... 
ADMINISTRIATORUL (după ce a efectuat 

inspecţia) : Vă pregă:tea,ţi de plecare, 
domnule doctor. 

TRIC : E jnterzis ? 
ADMINISTRATORUL: Vă rog să mă 

scuzaţi! N-am virut să insinuez nimic. 
Ştiţi, geamantanul e gata făcut ... 

TRIC : Cum adică „să insinuaţi" ? ! Ce 
,,să insimuaţi"? ! Ascultă, tovară.,e ... 

ADMINISTRATORUL : Niculescu ... 
TRI-C : Tovarăşe Niculescu, trebuie să-ţi 

măr:turi,sesc că ,nu prea am avut oca
zia să locuiesc în }10teluri, n-am obiş
numţa, ca să zic aşa, dar, din cite 
imi amintesc, ·nu există nici o inter
•dicţie în liegătură cu plecarea clienţi
lor, dacă se respectă ... 

ADMINISTRATORUL: Ziua hotelieră! 
Vii şi p�eci ca La hotel... Aveţi per
fectă dreptate, domnule doc or. 

TRIC : In sfirşit ... nu v,reau să mi-o luaţi 
în nume de i·ău, dar vizita dumnea
voastră •1a ora ... (se uită la ceas) trei 
şi jwnăita,te, cît timp nu s-a întimplat 
nimic deosebit, este, din punctul meu 
de vedere, cel puţin ciudată... Cînd 
spun ciudată, înţeleg pur .i simplu 
cLudată, nimic altceva. 

ADMINISTRATORUL : ,,Cit timp nu s-a 
întîmplart nimic deosebit" ... Dwnnea
voastră aţi spus-o. (Se decide greu de 
fiecare dată.) Domnule doctor ! Fe
reastra dumneavoastră este deschisă ... 

TRIC : Vă e frig? Pot s-o închid. 
ADMINISTRATORUL- (sare să-l opreas

că, foarte sprinten, în totală contra
dictie cu felul €n care îsi osumă cu
ra.j;;_l replicii} : Nu ! Vă rog! Cînd am 
spus „domnule doctor. fereastra dum
neavoastră este deschisă", am înţeles 
exact acest luc'l'u, nimic altceva ! 

TRIC (aAuzat): Nu mi-aş fi închipuit 
cit poate .lli ,de mare grija admini5-
traţiei faţă de clienţi ! Vă folicit, to
varăşe Ni.oulescu, dar vă asigur că 
sînt sănătos tun, mă puteţi crede pe 
cuvînt ... 

ADMINISTRATORUL: Nu ,rîdeţi, dom
nule doctor, nu e nimic de rîs ! 

TRIC : Mă scuzaţi... dar mă întrebam : 
cum aţi fi procedat dacă dormeam? 

ADMlNISTRATORUL (după ce s-a cău
tat prin buzunare): O ţigară? Aveţi 
cumva o ţigară ? (Trie îl serveşte.) 
Multumesc mult, am rămas fără ... 
(Trie aprinde bricheta.) Mulţumesc, să 
trăiţi! 

TRIC : Pentru nimic. Nu mi-aţi răspuns 
la întrebare. 

ADMINISTRATORUL (se frămîntă): E 
cam dezordine la dumneavoastră ... 
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TRIC : (hotărît sa-rt păstreze calmul} : 
Aveam de gînd să corectez haraba
bura înain•te de plecare, dar o pot 
face .şi ,acum. ln IJ)nezenţia dumnea
, oa tră., operaţÎlunea ar avea carm:ite.r 
ofidal... (Schiţează un gest.) 

ADMINISTRATORUL (cilarmat}: Nu! 
Să nu faceţi asta ! ( Pauză scurlă.} 
Domnule doctor, mă simt îngrozitor, 
vă rog, nu-mi îngr.eunaţi situaţi•a ! 
Dumneavoastră nu ştiţi c1te poaite 
vedea un adminisbrator de hotel. 

TRIC (concesiv): Nu înţeleg tocmai bine, 
dar presupun că e vorba ci oameni, 
în,tîmplă1ri, situaţii şi aşa ma1i departe. 
Sint convins că vedeţi o mulţime ele 
lucrw·i foa,r:te inteiresanite. 

1\DMINJSTRATORUL: Un nasture! 
TRfC: Un ... De ce nu? ! Un nasture 

poate fi realmente interesant. (Plu
sînd.) Captivant chiar! Depinde de 
personalitatea celui care-l vede, de
sigur ... 

ADMINISTRATORUL: Vreau să .spun 
că aici, pe covor, e un nasture ! 

TRIC (nu dă hnportan�ă): O fi căzut de 
undeva... Sper să nu vă cle1'anjeze, 
dar eu, person,al, n,u prea pum preţ 
pe nastrn·,i. 

ADMINISTRATORUL: Ca să fiu sincer, 
nici pe mine nu mă interesează nas
tu1·ii, d•ar ăsta e w1 nasture de damă ... 
Pr·n urmare, nu vă aparţine! 

TRIC : Aveţi dreptate. Inseamnă di în 
această cameră înaintea mea a l0-
cuit o clientă. 

ADMINISTRATORUL: Exclus, domnule 
doctor! Vă rog să 111[1 ·credeţi. După 
pleca.rea unui client. se face o cură
ţenie exemplară. ln privinţa asta 
sînt intratabil şi personalul o .5tie. 

TRIC (işi aprinde (J ţ'igară}: Tovară5e 
Niculescu, cred că am înţele în sfîr
şit, obiectul vizitei clumnea.voas-tră. 
Sîn teti un om foarte delicart:. Vă e 
jenă,· ele exemplu, să-m.i spune-ţi de 
la obr.01z că în camera as:ta a J!ost o 
femeie! 

ADMINISTRATORUL (recunoscător}: Vă 
mulţumesc mult, clon1nule doctor. lntr
adevăq· îmi. era jenă ... 

TRIC : Ceea ce este interzis prin regu
lamen,tul de funcţionare al hotelului. 
Femeile ... nu jena ... 

ADMINISTRATORUL: Femeile sînt o 

pacoste, domnule dootor, asta e pă
rerea mea. O ,adevărată pacoste pe 
capul unui bărbat ... 

TRIC : Exageraţi... 
ADMINISTRATORUL : Deloc ! Iar fetele, 

domnule doctor. fetele de azi sînt 
de..,a ckeptul nebune ! · Ascu1taţi CP vă 
•spune un om care vede mul-te ! Nici
odată nu poţi să prevezi... la cc te
poţi a5tepta din partea lor ...
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TRIC : l\!Iie îmi place t]nă.ra generaţie. 
ADMINISTRA TORUL : Mai ales astea 

care cia·oulă pi·in hobelm·i... Dom11ule 
doctor, fetele crn·e ciQ·culă pl'>in hote
luri nu sînt numai i1ebune, slnt peri
culoase ! Inţelegeţi ? 

TRIC : Totuşi, sint medic... Riscul nu 
este atît de mare. Mai degrabă aş 
zice că d-sc mai mult cu dumnea
voastră, oare, în cal'.iiuate o,fcici.ală, aţi 
constatat încălcarea regularn.entului ! 

ADMINISTRATORUL : Se pO'aJte, dom11u
le doctor ? ! Crecleti oă vin în toiul 
n�pţii să vă ţin •Con.fe[·inţe CU ca1·ac
ter educativ? ! Cîteodată mai închi
dem şi noi ochii, ştiţi şi dumnea
voastră! 

TRIC (uşurctt) : Mă bucur că m-am în
şela,t în ceea ce vă priveşte ... 

ADMINISTRATORUL: N-am avut timp 
să vă spun, cla,r eu vă sim,patizez şi 
nu 1nţe-leg cum de-aţi fost a,tît ele im
prudent să telefonaţi după taxi ! 

TRIC : A.clicii trebUJi,a• să cm· geamanbanul 
în spa,te pînă la gară? 

ADMINISTRATORUL (inocent): De ce 
pînă la gară ? 

TRIC : Asta-i bună ! Pent•m1 că la cinci 
treizeci am tren ! 

ADMINISTRATORUL : Dar eu . tocmai 
asta vă spuneam, domnule doctor ! 
De oe să plecaţi ? ! Şi, mai ,ales, ele 
ce să plecaţi cu 1:1:enul iăsta ? ! 

TRIC : Dragă tov:arăşe Niculescu, plec 
pentru că mi-am terminat treburile 
şi ll'U po.t să dorm .. 

ADMINISTRATORUL: !nţeleg că v-aţi 
terminat treburile, clar nu înţeleg 
cum de nu puteţi clo[·mi ! 

TRIC : Dunmeavoastră nu aveţi nici
odată msomnie ? 

ADMINISTRATORUL : Am, domnule 
doctor, cine n-are ? ! Dar mai întîi 
îmi pun pijamaua, mă bag în pa.t, şi 
,abia clupă aceea îmi el-au seama că am 
insomnie ... 

TRIC : Pe cînd eu nu mi-am pus pija
maua! 

ADM,INISTRATORUL: Realita,tea e că 
n-aveaţi intenţi-a să plecaţ-i în noaptea
asta. Dacă a,ţi fi avut intenţi,a, v-aţi 
fi interesat clin vreme de mers-ul tre
nrn·i.Jor ... Dumnea,voas,tră •ai1:i urc.at în 
cameră la două,sprezece noapte,a, iar 
la treii •aţi teiefon1at Ia 1·ecepţie ' 

TRIC : Slnteţi bine iiiformat. Recunosc, 
n-aveam intenţ1a să plec în noapter1
asta. SinceQ· vorbind, voiam chi1ar să
ma<i stau o zi-două ...

ADMINISTRATORUL (încîntat) : Domnu
le doctor, sînteţi un om min.unia.t ! Pe 
cinstea mea •că vă si,mpa,tizez ! Dacă 
n-ave-aţi intenţia să plec,aţi... nici să
nu plecaţi !

TRTC : Im,pos1bH. La patru ,şi jumă,ta.te 
mă. a.5teaptă un taxi jos şi, la uyma 

urmeii, nu pricep de ce să nu plec ! 
ADNLIN'ISTRATORUL : Daţi-l încolo de 

taxi ! 11 contramandez eu ! 
TRIC : Totuşi, de ce insi,staţi atît ? A veţi 

cumva un interes personal să nu plec? 
ADlVI.INISTRATORUL: Vă ro,g, dom

nule doctor, nu v1 supăraţi... Fe;reas
tra clwnneavoastră este deschisă, aici, 
pe covor, se află un nasture care pro
vine de la o rochie de cliamă ... Şi care 
a fost smuls - ,pentm că, vedeţi? 
este şi o bucăţică de stofă prinsă ele 
el... Patul e �·ăvăşit, · sca,unele - răs
turnate, pasagera ele la 707 lipseşte 
fără să fi co.borît pe la recepţie, iar 
feresbrele cmnerei ei sînt bine închtse. 
Le-am verificat înainte de a veni ! 

TRIC: Şi ce mă priveşte as.ta pe mine? 
ADMINISTRATORUL: Cum să nu vă 

privească, domnule doctor, dacă aţi 
fost împreună în noaptea asta_? ! ... 
I,ar ferestrele camerei dwnneavoastră 
dau spre lac ? ! 

TRIC (încă nereali21înd) : Fe,restrele dau 
spre _lac? 

ADMINISTRATORUL: La etajul acesta. 
717 este singura oameră oare are fe
restrele spre 1-ac ! 

TRI-C (tulburat) : Pasagera ele la 707 aţi 
spus? 

ADMINISTRATORUL : 707 ... 
TRIC: Un-a? 
ADMINISTRATORUL : Un-a din nebune

le astea tinere, domnule doctor! (Trie
deschide larg fereastra, aplecîndu-se 
în afară ; revine fără să spună UT!i 
cuvînt.) Eu nu cred ,că dumneavoastră 
aţi aruncat-o pe fereastră ! Nu e de 
arezut ! Şi nu pot crede, domnule 
doctor ! Părerea mea e că nu e bine 
să plecaţi în noaptea · asta... Poate 
aveţi noroc. Ştiţi, cele mai multe lasă 
scrisoni... ,,Nu vă supăraţi pe mine, 
da,r nu s-a putut altfel...", ,,Regret că 
s-a întîmp1at, clar viaţa n-are rost,
fără tine v1aţa e un coşmar", ,,Vă rog
să nu-ml faceţi autopsia, că în af.ară
ele luminal nu găsiţi nimic" ... şi aşa
mai departe... Poa,te a,veţi noroc- şi 
găsim un bileţel ca ăsta ... (la geaman
tanul lui Trie şi iese, după ce l-a
mai privit o dată.)

SOFIA 2 �îmbrăcată numai în cămaşă şi 
ciorapi ; se ag'ită, căutîndu-şi lucru
ri.le) : J\,f'are porcărie, doctore, dă-mi 
voie să-ţi spun ! M•ai rnaQ·e porcărie 

· ca asta nu cred că se poate ! N-ai
văzut unele mi-am pus fusta ?

TRJC (în fotoliu, absent) : N-am văzut ... 
SOFIA 2: S,imţ,eam eu ică e ceva susp,ect 

cu tine, dar asta întrece orice închi
puire ! l\tfi-am dat seama de la început 
că ai ceva aqurmal, clar... (Tare.)'
Te-am întirebai1: clacă nu mi-ai văzut 
fusta? 

TRIC : Eşti sigură că ai avut-o pe tine 
cinel ai venit? 
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SOFIA 2 : Idio-tul ! li arde de glume ! 
TRIC : Ai 5pus ceva ? 
SOFIA 2: Am fost genială că nu ţi-am 

dat numărul de telefon ! Biata fată! 
(Caută în continuare.) Să mai ai încre
dere în bărbaţii cu aspect civilizat !. .. 
Nişte monştri ! Toţi ! Nişte monştri şi 
nişte sadici ! Ui1de 1am pus-o, dom
nule? ! Formidabil ! Ziua în amiaza
ma'l:e, să nu poţi bea un pahar de' 
pepsi! Ziua în ami'aza-mare ! E ne
maipomenJt ! 

TB.IC : Noaptea... Trecuse de mult de 
miezul' nopţii. 1 

SOFIA 2 : lnnebunesc dacă mai stau 
cinci minute sub acelaşi acoperiş cu 
omul ăsta ! (Ţipă,) Stai ! Ce vrei să 
faci? 

TRIC: Să ,caut fusta. �-aş vrea să în
nebuneşti. 

SOFIA 2 : Mai bine stai locului ! Nu se 
ştie ce idee îţi poate trece prin cap ... 
Mă descurc singură. (Găseşte fusta
siib pat.) Of ! In sfîrşit ... Ce dracu' o 
fi căutînd fusta asta sub pat? (Se îm
bracă repede.) Nu pricep oum ai 
pu€ut •să născoceşti un p1an atît de 
c!iiabolic ! 

TRIC : i\dkă ? 
SOFIA 2 : Cum ţi-a venit să o arunci 

pe fereastră ? 
TRIC : După cîrte observ, o ai pc tine ... 
SOFIA 2: Vorbeam iele fată! 
TRIC : N-am a,runcat pe nimeni pe fe

reastră ! 
OFI 2 : Uite ce e, doctore! Cu mine 

să nu faci pe inocentul ! Cu 1nutra 
asta să te duci l5ă defi[,ezi în altă 
parte - ştii tu uncie! La mine nu se 
prinde şi I11ici n-ai interes ... 

TRIC : Tocmai penibru că. n-am rintcres, 
te-aş ruga să-ţi intre în cap că n-am 
aruncat-o eu pe fereastră ! 

SOFIA 2 : Imi explici cum se face că a 
ajuns totuşi în apă, clacă n-ai arun
cat-o ? 

TB.IC : Ţi-am spus că ... 
OFIA 2: Nu mă interesează ce mi-ai 

spus ! Mă interesează cum a fost ! 
Feres,trele de la camera ei erau în
chise ! Vrei să spui că le-a inchis 
clupă ce s-a 'airuncat ? 

SOFIA 4 (.in prag ; în halat, cu ţigara
aprinsă) : Hotelul are o scară de ser
v.iciu. 

SOFIA 2 : Asta tot itu ,o spui. 
SOFIA 4 : Toa,te hotelurile �u cel puţin 

o scară de iservrlciu. Se poarte verifica.
SOFIA 2 : De unde ştiii. că m,;a de la ca

.Pătul scării de 5erviciu era deschisă 
la ora trei diminG'aţa ? 

TRIC : N-am de unde să ştiu. 
SOFIA 2 : Poate ai norocul să fi fost 

deschisă ! Bl'l.lza ! Unde mi-'am pus 
bluza ? Poarte iaJi. cel puţin norncul 
ăsta ! De ce d11acu' m-'am dezbrăcat 
eu, domnule?! 
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TRIC : Chiair nu-ţi aminteşti de ce te-ai 
dezbrăcat? 

SOFIA 2 : Să presupunem că uşa de la 
scara ele servi-du era deschisă... (Se
opreşte în fa�a lui, ic, distanţă.) Dar 
tu n�aveai de unde să ştii ! 1n schimb, 
ştiai ce are ele gîn1cl să facă ! 

TB.IC: Nu ş,timn. 
SOFIA 4 : Te-a rugat s-o iei în braţe. 

De fapt, [ţi oJierise o şansă. Ultima ... 
TRIC : Ca să înceapă să urle cîit o ţin 

plămîniii şi să ri,clice hotelul fo p"i
cioarc? Nu, mulţumesc ... 

SOFIA 2 : Aşa că ţi-ai încrucişat braţe
le: poftiţi, clomnişoairă ! Vreţi ,să . vă
aruncaţi pc fereastră? Nu e i111C'1 o 
problemă ... Vă foc loc. poftiţi şi călă
torie plăcută ! Salutări tatei ! M'�re 
canalie eşti, doctore, mare canalie ! 

TRIC (face un pos): lnţ,elege odată că 
n-aveam de unde ,să bănuiesc că i-a
venit po:Ebă să facă baie !

SOFIA 2 : Stai pe loc ! 'Ţ1i�am spus că 
mă descurc singură. (Găseşte bluza;
se îmbracă.) Pen•tru ce av,ea de gînd 
să facă nu era nevoie să sară ele la 
etaj în lac. Cu douăzeci de taiblete de 
luminal ajungea tot acolo ... 

SOFIA 4 : Trebuia s-o ţii în brraţe, iu

. biţel, chiar dacă air fi ţipat ca din 
gură de şarpe ... 

SOFIA 2 : N-ai nici o justificare ! Nu 
riscai ntimic ! 

SOFIA 4 : Nişte eventuale plictisel.i mă-
1·unte în legătură cu o tentativă de 
viol neclovediltă, imposibil de dove<_iit, 
din moment ce faba intrase la tme 
în cam.eră, noaptea, de bunăvoie! 

SOFIA 2 : Di,n moment cc ea luase cheia 
carnere,i tale de 1'a recepţie, erai în 
legitimă apă,rm·e. ln cazw·i de-astea, 
voi bărb1atii sîntcţi întodeauna în 
le,gitimf1 apă,r�·e ... 

SOFIA 4 : Trebuia s-o asculţi, iubiţel, 
şi s-o iei în brnţe ! 

SOFIA 2 : Fata vroia să trăiască, înţe
legi, doctore ? Sigur că înţelegi, ai 
întele� si atunci cînd ai s.t1at cu bra
teie lnc,'..ucişate. El'a singură în lumea 
asta imensă, nu avea de la cine să 
aştepte nici măcaT un nenorocit dC' 
telefon ele la sute de kilometri, era 
singură şi voia să trăiască. Altît ! Te-a 
rugat să-i dai voie să trăiască ! ... 

SOFIA 4 : Cu timpul, ite-a�· fi !iertat pen•
tru ghinionul acela cu nervul median. 
Poate n-a fost ghinion, poate a fost 
o fatalirtate ele car,e nu se face nimeni
răspunzăt01r ... Soarta ne joacă uneori
festP. urîte, 11ubiţ;el... Era de la sin
înţeles că ,te.Jar ,fi. iertat ...

SOFIA 2 : Fiindcă nu putea să trăiască 
decît dacă o ţineai tu in braţe ... Asta 
voia ea de la t1ne. De oînd ia intrat 
în cameră. Voia să-i dai certitudinea 
că a făcut ,tot ce era de -Jiăout şi tot 
"ce ,putea ea face să-şi răzbune tatăl, 
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dar pînă la u;rmă n-a reuşit ,fiindcă 
tu ai tin,ut-o strîns în braţe şi n-ai 
lăsait-o ·,să moară ! 

SOFIA 4 : In clefinditiv, nu e chiar aşa 
de sigur că iar fii ţiP'at ... Mai degrabă, 
n-air fi ţipat. Iţi amin.teşti ce ţi-;i
spus atunci, la l)nceput, cînd ,ab<ia
urcaseră,ţi la tine·? ,,Te rog nu lăsa 
noaptea să treacă, îţi promit că nu 
ţip, n-am să respirr ... " Iţi aminteşti, 
iub<iţel? (Iese.)

SOFIA 2 (gata îmbrăcată; pe punctul de
a pleca) : Asou1tă, doctore ! Că n-ai 
nici un feJ. de scrupule, te priveşte, 
mie însă trcbui<a să-mi. spui din capul 
locului. Sînt femeie măni,bată, ce 
dracu' ! lţ.i imaginezi că nu pot fi 
martoră în procesul amantului meu ! 

TRIC : Fireşte că nu poţi, Sofi ... 
SOFJ A 2 : Să fim înţeleşi : nu te cunosc, 

nu mă ounoşti !· Sper că ţi-a mai 
rămas ceva bun în tin•e, să te ţii de 
ouvînt !

TRIC : E-n regulă, Sofi, te rog să nu-ţi 
faoi nici un fel de proMeme, nu te-am 
văzut în viaţa mea ! 

SOFIA 2 (se pime în'· mişcare): Bjata 
faltă ! Ce inspirr'ată am putut să fiu 
că nu i-am dat numărul meu de te
le.fon ! (Iese.)

SOFIA 4 (în .haină de blană ; va răniîne
tot timpul îmbrăcat:ă): Bună seara, 
iiubitel... Am văzut lumină la tine şi 
am intrat. 

TRiIC '(absent): Ai văzut lumină? Per
fect ... 

SOFIA 4 : Realitatea e că aş fi intrat 
·chiiar dacă nu era ilumină.

TRIC : Ai un ckept oîştiga,t : dreptul 
de a intra. 

SOFIA 4 : De oare nu abuzez, dar nu e 
vocba de-'a·sta. Vh1 direct de la aero
port. 

TRIC : Pt·in 1UMTI.are, trebuie să iau act 
de cUTajul de care dai dovadă intrîncl 
lia mine ... 

SOFIA 4 : Incetează cu prostiile ! Crezi 
'că ,am stat pînă l'a sfîrşit să-ţi <ascult 
lamentaţiile numai pent,ru că îmi ptac 
istor,ioanile rcu morţi ! Sau îţi · sînt, 
cumva, soră mai maire, cai să te legăn 
pe genunchi şi să te împa'C ? ! 

TRIC : Cel ma1i bun lucru ar fi să te 
exprimi limpedie, ca' să înţeleg şi eu 

• despre ce e vorb'a ...
SOFIA 4 : De acord. (!şi aprinde o ţigară .. )

In ziua 1:1ceea ai susţinut oc-za de 
doctorat. Faptul s-a petreoot după-
amiază, presupun că în prezenţa mai 
multm ,pe,rsoane... La .sfilrşilt, · ,după ce 
ai schimbat dteva cuvinte şi ai primit 
f-elicitărHe de rigoare, 'cli pleoat spre 
hotel.., 

TRIC : Cam aşa ceva ... 
SOFIA 4 : Te-an băga,t sub duş, .te-ai ras 

şi, aş,a refrişat, ai ieşit, ·ca unul oare 

are chef şi timp să dea o raită prin 
oraş ... 

TRIC : lntîi m-am ,ras şi pe urmă m-am 
băgat sub duş. ·Nu procedez niciodată 
invers ... 

.SOFIA 4 : Ai fost probabil la un spec
tacol, în mod sigu la restaurant, şi 
ai reven�t la hotel către miezul nopţii. 
Incepuse să plouă, şi, cu tot succesul 
obţinut, aveai senzaţia că iţi Hpseşte 
ceva ... 

TRIC : Posiblil. ln orice caz, ai fantezie ... 
SOFIA 4 : 1n hol, a!i cunoscut-o pe ea. 

Erai în stadiul în care un bărbat sin
gur, dispunîncl ele oanieră cu intrare 
separată, simte nevoia să cuno'ască o 
femeie ... 

TRIC (nervos) : Cît se poate de exact, 
dar nu te obosi : •are cin·e să facă an
cheta! 

SOFIA 4: Arăţi cam moleşit, iubiţel... 
TRIC (nervos) : Arăt ca întotdeauna. 
SOFIA 4 : Jnainte de noaptea aia gro-

zavă, arătai altfel.� 
TRIC : 'N-are nici o · jmportanţă cum 

arătam! 
SOFIA 4 : Te înşeli ! Are foarte mare 

importanţă. Sper oă îţi trece!. 
TRIC : Nu-mi trece ! 
SOFIA 4 : Fă un efort! Unul mic de fot ..• · 
TRIC : Nu pot ... Şi nu vreau ... 
SOFIA -l : Dar să fugi din oraş în oraş. 

o să vrei ? O să vir,ei să cerşeşti clin
casă în casă o adresă ? lllil nume ?
sau ,un ;prefix de telefon? Altceva nu
ti...a mai rămas ... 

TRIC : Te interesează într-atît soarta 
mea? 

SOFIA 4 : Nu uita că la sfîrşit ... La sfîr
<;;it, clupă ce ai urcat toate eta1jele şi
după oe iai coborlit în toate subsolu
Tiile, clupă ce ai sunat la toate uşile. 
drupă ce ai băitut to<aite străzile, după 
ce ai în.tădtat toţi ciinii ... te poţi. alege
d«ur cu un picior undeva ! 

TRIC (tare): Te--am întrebat: ce te inte
J·esea:z-d pe tine ? ! 

SOFIA 4 (netulburată) : Fii atent. iubi
ţel... Sîn.t gata să accept că pînă acum 
te-ai ,purtat ·admirabil. De fapt. ăsta e 
adevă,rul : te-ai purtat admirabil şi 
c1€mn ,· Dar sitairea 1:1sta de torpoare 
nu-mi pI,ace. Ai început să ali pa1pi-
1Ja.ţii clin senÎ!ll şi să-ţi ,tîrăşti picioa
rele ... 

TRIC : E treaba mea ! Dacă vTeau, um

blu şi în patru la,be !
SOFIA 4 : Nici nu mai ai mult ! Iubiţel r 

O:lle!ri cel mai depiiman.t spectaool pe 
care-l poate da o fiinţă omenească .. 

TRIC : Nu mă deranjeiază. 
SOFIA 4 : Cînd eşti inconş1Jient nu te 

mai de1sanjează nimic. 
TRIC : Dacă nu-ţi ,place speetacolul, n-ai 

de-c1t ·să te cari ! lţi restitui pe loc 
contravaloarea biletului ! 
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SOFIA 4 : Cu mine nu-ţi merge ! Am 
veni,t să te trezesc. Fă un ,efort şi 
ridică fruntea ! Sus ! Iubiţel ! Calcă 
apăsat, să tremU1re pămîntul cînd 
treci ! Culege fr,uctele astea cărnoase 
.şi zvelte şi ,parfumate care roiesc în 
jurul tău, cul�ge-le, fiindcă ele abia 
a,Şteaptă &ă fie culese, şi după ce le-ai 
mîncait, azvîrle cotoarel'e unde se ni
mereşte, :fiăiră să te uiţi ma,poi. Hai, 
f,ă un efort şi ,ridică fr,untea ! 

TRIC : Sofi, ce urmăreşti ? 
SOFIA 4 : Te irog ,să constaţi că mă scot 

v,a1un,tar ,din oouză ... 
TRIC (într-un fel de agitaţie) : Perfect ! 

Ai vienit să mă trezeşti şi m-aţ trezit. 
Dacă Vil'ei să ştii, ,afLă că eu am arun
cat-o pe fereastră ! Eu ! 

SOFIA 4 : Bravo ! Aşa te v,reau ! 
TRlC : Am ar\llllcat-o pe fereastră aşa 

cum arunci n.orooul... ŞUam de la 
început că o să fac asta ! ... Ei, poate 
nu chiar de la început, ia trebuit să 
treacă un timp, nu pot ,să spun ci:t, 
.dar ,a fost o secundă în care mi-am 
dat seama că nu mai e nimic de 
făcut şi se va intîmpla lucrul acela 
g,roaznic. 

SOFIA 4 : Normal ! lnitotdeauna e ne
voie să treacă un timp pînă să ştim 
ce se petrece ou noi... &a frumoasă ? 

TRIC : Foairte frumoasă. Era oea mai 
frumoasă femeie pe care o văzusem 
v.reodată .

.SOFIA 4 : Sînt clipe cînd orice femeie 
devine f,r,umoasă, incredibil de fru
moasă ! De fa,pt, nici nu există femei 
urite. Cînd vezi ,una urită, e pentru 
că vrea ea să fie urîtă ... Sau vor alţii! 

'TRIC : Fata asta era de-a dreptul extra
ordinară! 

·SOFIA 4 : Elra, nu te contrazic. Văd că 
suferi, i,ubiţel... 

'TRTC : Am crezut că nu mai am altă 
ieşire d·ecît s-o ammc pe fereastră. 

SOFilA 4 : lini imag.i,nez ce trebuie să fi 
simţit în noaptea aceea ... Ai fi putut 
sfi pui o întrebare, una banală de 
tot, nesemnificativă, dar ,ai scr!.şnit 
chin din ţi şi n �ai pus-o ! I ţi şiroia sîn
geie sub cămaşă, dar n�ai pus-o. Ai 
luat foc, ardeai, iubiţel, dar n-ai 
pus..:o ! .Af fost mJ:ndiru ... 'De-ai purtat 
ca un stăpîn. Eşti un 1Stăpin absolut! 

�.rR1e : Nu-l ,adevărat! Exista o ieşire, 
dar ar '.fii trebuiit să fac ceea ce nu 
făcusem nkiodaroă în vi,aţă ! Ar fi 
trebui1t L5ă rostesc 'două cuvin.te imense 
şi definiitive şi să accept că pot Ii 
!ngenuncbiealt. A.şa că am aruncat-o
pe fereastră. Acum, gia,ta, ,am mărtu
risit... Eşti liberă să pleci, Sofi... Cred 
cel e cazul să pleci, ţi-ai pierdut prea 
mult timp cu mine. (A aJuns în locul
'în care stătea înainte de intrarea ad
ministratorului.) 
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SOFIA -! (tare) : Eş,ti idiot? ! Nu ţi-am 
spus că vin diQ·ect ele la aeroport ? ! 
Am fost la hotel. Am vm-bit cu cîţiva 
tipi cu care se poate vorbi la un 
hotel... De exemplu, cu ,administra
torul. Află că box;a ele la recepţie 
este a.tît de mică, încLt nu .poţi lua o 
cheie de la !Panou dec�t dacă o arunci 
pe recepţioneJ·ă în mijlocul străzii ! 
Inţelegi? (Bătăi repetate în uşă.)

TRIC: Intră, nu te formaliza ! Daoă n-ai

făout-o pînă acum, n-are rost să 1nai 
baţi la uşă ... 

ADMINITRATORU�: Mă tem că aştep
taţi pe altcineva ... 

TRIC (surprins) : Cine sînteti ? 
ADMINISTRA.TORUL : Nimi.lescu... ad

mini.stra,torul hotelului. Pot ,să -intru, 
domnule dootor? 

TRIC : Vă rog ... S-a 1n,tîmplat ceva? 
ADMINISTRATORUL : Niu, fiţi linişti,t. 

( Face dţiva paşi prin cameră.) Tre
buie doar să vă predau un pachet. 
Cred că bănui.ţi... (li dă un pachet
dreptunghiular, de d·irnensiunile unui
plic mare, legat.) 

TRIC : Mulţumesc ... 
ADMINISTRATORUL : Cu multă plăce

re ... (Se întoarce.) Aţi pierdut un nas
ture ... ( Ridică nasturele de pe covor.)

TRIC (îl ia repede, stînjenit) : E cam 
dezordine la mine ... 

ADMINISTRATORUL: Nu vă faceţi 
g.dji, avem persornal coruştiincios. (Iese,
în timp ce Trie a răimas cu ochii la 
nasture.) 

SOFIA, 4 : Mîine e sîn1-bă!tă, j,ubitel... Am 
r0ţinut două locuri J.ia o ca,bariă. Mun
tele e bun în convalescenţă şi ma.şLna 
aşteaptă jos ... 

TRIC : Du-te singură, Sofi... Nu merg. 
SOFIA 4 : Ai înnebunit ? ! 
TRIC : Nu pot ... 
SOFIA 4 : Uite ce e : recunosc că eşti 

în:tr-o pasă proastă, dar bagă-ţi bine 
în cap oă noi doi facem par,te dnntr-o 
specte rru·,ă, care n-arre voie să ofteze 
şi să-şi piardă vremea cu fleacuri 
oălduţe ! 

TRIC : Iartă-mă, cler asta-i siLtu,aţia : a5 
v,rea să umiblu din .oraş în oriaş, să 
sun la fiiecare uşă, să intru în frecare 
casă ... 

SOFIA 4 : Nu fi. stupid ! Trebuie să ne 
păsh-ăm limpezi şi echilibraţi şi spor
t.ivi! Sînt de făcut iuCJ'UTi mult m,ii 
serioase decît să te ho1bezi la lună 
fără nici un motiv! 

TRIC : Si111-g;11ru1 lucru ser1os pen-tru mine 
e să răscolesc toate subsol.urile si să 
înitărLt toţi ciin ii de pe scoarţa· pă
mîntului. 

SOFIA 4 : Nu l)J'ricepi că sîntem puţini, 
am rămas fo<arte puţini, şi n-<avom 
drept,ul să distrugem echilibrul c-co
log;ic ? ! Fă-ţi 1ba,gajele, îţi explic pc 
larg în maşină ! 
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TRIC : .Eş,ti uscată ! Nu merg cu tine, 
du-te sing;ură ! Eş·lli mai usca.tă decît 
o secetă şi, dacă v:rei să şthl, echili
brul tău ecofogic poate să se ducă
dracului!

SOFIA 4 (după ce l-a privit o secundă, 
printre dinţi) : Atunci, n-ai decît să 
te tîirăşti în paJtru labe. Ml-am pier
dut wemea cu tine! (lese.) 

(Camera de hotel. Trie răsuceşte pa
chetul în m,i.nă, îl lasă undeva fără să-l 
desfacă. Trece în hol si revine cu gea
mantanul, pe care-l pune pe suport, apoi 
îşi aprinde o ţigară. Intră Miru.na. E 
îmbrăcată cu blugi şi geacă, la fel ca la 
început. Are o sacoşă de voiaj cu. o ins
cripţie >într-o limbă străină - ,,Voyages 
touring", de exemplu.. Odată cu ivirea 
z'orilor şi cu iminenţa despărţiri'i; un 
sentiment nou s-a ivit între ei si nici 
unul nu reuseste să-l ascundă. ·Faptul 
devine mai evident din precipitarea cu 
care vorbesc, d!ar mai a.les din pauzel.e 
care intervin, ca o · ameninţare.) 

MIRUNA: ff01tă-mă şi pe mine! Pot să 
las asta undeva? (Se deba.rasează d.e 
sacoşă.) Tlumks .1 Am veni,t ctt am 
putut de repede, sper că nu ţi-ai făcut 
probleme... 

TRIC : Am fost total pril!ls de un fe
nomen astronomic ex.trem de miste
rios. Nu ştiu d1acă lai auz,it, din întîm
plar,e, de �l. Se cheamă .i1Vire'a zorilor ... 

MIRUNA : Cred că da, ared că am 
auzilt... Cîn<l eram nucă, în clasele 
prionare, ,ta;t,a spunea : he·i, tu, Una, 
de colo ! Se crapă de ziuă ! Mă ridi
cam i mc'Cliat, încercînd să detectez 
zgomotul, da[· .n-a,rn ireuşit n�ciodată. 
Mi-era o ciudă ,groz,avă că nu reuşeam 
să aud cum nă'Văleşte ziua ... dar sco
pul eiia atins : mă trezeam ele-a bine
lea. Apropo ! T•ata trăieşte ... 

TRIC : Marii pianişti nu mor niciodată, 
rp.rin w-rniare nu pot fi ,ucişi. De fapt, 
nici o vocaţie nu poaite fi ucisă ... 

MIRUNA : Tata n-a fost pi,a,nisrt. 
TRJC·: Am văzut că era Arthur Rubin

stein ... Cînd ai ,tăfuat le.gendele de sub 
foto1gil'8 fii ? 

MIRUNA: Cînd m-•am dus să mă schimb. 
M--am folosit de o forfecuţă de unglu�. 
Ştirun că n-o să-mi preia ,reuşească. 

TRIC : Dim.potrivă, a fost o noa,pte fru
moasă ... 

MIRUNA : Da ? Sper că nu te-am suoă
rat prea tare. Ţi..iam spus nun11ai n1.in
ciuni,. N-ai o ţi,ga,ră? 

TRIC (o serveşte) : De ce să mă supăr ? 
A fost o exper.i:enţă foaa·•te intea·esantă. 

MLRUNA : De fu,pt, 'Ul1ele luoruri erau 
adevărate... Af auzit cumvia 1m zgo
mot de maşină ? 

TRIC: N-am 1au2Jit. 

MIRUNA (se du.ce totuşi ia fereastră) ; 
Cînd vine autocairul, trebuie să cobor . 
De la fereastra ta•, se vede... Tata e 
L,văţător într-un s·at. 

TRIC : Vorbeşti tot timpul despre el. 
MIRUNA: Sîntem foarte leg.aţi. Mama 

a muni,t la naşterea mea. E unul din
tTe adevăruri ... 

TRI,C : Şi tu eşti unul dintre adevăruri. .. 
l'vIIRUNA : Seri,os, nu regreţi că ai pier

dut noaptea as.ta? Me.fi.tai un somn 
bun, după încoi-d1a:rea zHei ele �eri. 

TRIC : N-am piendut-o. M-a înti11erit cu 
zece ani. 

IvUR.UNA (arătînd paclietui nedesfăcut); 
N-al desfăcut pachetul !

TRIC: Ştiam ce conţi.ne. Brop,·i,a mea 
viaţă nu poate să-mi ofe� vreo sur
priză ... 

:MIRUNA: Ciudat! Noi doi nu ne cu
noa�tem. T,u, cel puţin, nu-mi ştii 
decilt numele mri•c ... 

TR:JC: Una ... 
JVIJRUNA : Nu sînt deloc bine crescută.. 

Ar kebui să ... 
TRTC : A,r trebui să-mi spui cum ţi-a 

venit :ideea. M-am tot 'întrebat cum 
a putut să-ţi treacă prin cap. Ai ima
ginaţie! Şi gm,tul aventurii. Nu ţi-ai: 
dat seama de risc ? Dacă eram un ... ? · 

MIRUNA : Nu ti-am dovedit că am in
tui,ţie? M-arri bazat pe „fler,ul" meu 
la oa.meni. Restul a fost simplu. Cînd' 
am ieşit să iau ţigările, ţi-am văzut 
teza ele doctorat şi autobiiogir,afi,a arun
cate pe geamantan, în hol. Le-anl? 
luat cu mine... Aşa am descoperit că 
părinţi,i tăi au muri.t... şi re\5tul. 
Vo.iiam să-ţi dau o noapte ele familie ..• 
M--a şi tentat să-mi pun la încercare
indirăzneala. 

TR1C : Povestea cu hainele a fost în· 
plus. Nu pretind că mii-a me.rs extra
orcLinar .totu,i n-a fost nevoie de un 
an înd�eiat �a să-mi fac •rost de hai
ne. N-am !intrai la Jiaoultate imediat 
clupă termi•narea liceullwi pur şi sim
plu fiindcă n-am Iu1at aclmiiter�a .. MIRUNA : Ceea ce nu te-a împ1eclicat 
să-ti ie-i astăzi doctoratul. Adkă ieri.. 
Felicitări, şi i,artă-mă penitru întir
zi,ere ... 

TRIC (cîntăreşte pachetul): Mi-a,i reţinut 
exact datele biogr,afice ... Cum te-ai fi 
clesc.urcatt clacă te lăsam pînă la sfîr
sit? 

:MIRUNA: Nu era nici o nenorociJ·e. 
.Am memorie bună. Dacă aş fi avut 
timp, puteam să-ţi •recit şi teza de
clootorat. Singuira me,a grijă a fost să 
nu mă m·ezi nebună ... Cînd ţi-ai dat 
seama? 

TRIC : Mai demult. In cldpa în oare ai 
spus că ai furat chei•a de l!a• <recepţie ... . 

MIRUNA: Şi pe urmă ad intra.t în joc .. . 
A fost frumos. Pleci ? Văd că ţi�ai
făcut geamantanul ... 
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TRIC : Mi-am terminat treburile ... 
MIRUNA : Baircă ziceai oă vrei să-mi 

spui ceva ? Sau ... 
TRIC (pauză scurtă) : Ti-ai pierdut un 

nasture ... (I-l dă.)
MIRUNA (îl priveşte, apoi îl aruncă pe 

fereastră) : Nu-mi pl!ac nastUJrii care 
cad. O să-mi cumpăr un set nou ... 
(Rîde.) 

TRIC : De ce rîzi ? 
MIRUNA : Am citit oîndva un roman 

poliţist în ca,re, criminalul a fost des
coperit datorită unui nasture găsit la 
locul faptei ... Nu ,se aude o maşină? 
(Se duce la fereastră.) Mi s-a ,părut ... 

TRIC : Aici nu s-a întîmpla.t nimic ... 
l'vl)IRUNA: Ce voi•ai să se întîmple? 
"'I'RIC : .Ad,rcă nu s-a petrecut o crimă ... 
MIRUNA: Totuşi, ai fi putut ă mă 

identifici după nasturţ>le acela, dacă 
ai fi avut chef, .. Acum nu .mai ai 
ruici o �ansă, a di.spă!rut corpul delict ... 
De data asta ohi'alr se aude ! (La fe
reastră.) Gata, a veni,t autocarul... 

TRIC : Nu e prea devreme ? 
MIRUNA : Astăzi am un traseu dur : 

turiştii ăştii.1a străini vor să viadă totul... 
TRIC : Incliusiv bisericile din secolul 14 ? 
MIRUNA: Inclusiv. Voiiai să-mi spui 

ceva? 
'1.'RIC : Da ... Nu-ţi vine greu ? Eşti toată 

ziua pe drmnuri ... 
URUNA : F•ac iasta numai în vacante. 

Să mă obJşnuiesc cu limba. De fapt, 
e ultimul drcuirt. Am terminat facul
tatea ... S-ar zice chiar că e ci,cuitul 
meu ic:1e adiilo ... 

'TRTC :�Ultimu'!? 
MIRUNA : Da, ultimul ... 
'TRIC : Şi pe urmă ? 
MIRUNA: Vom vedea la repartizare ... 

Voiai să-mi spui ceva? 

TRTC : Pleci ? 
MIRUNA: Plecăm amîndoi ... 
TRIC : Da, amîndoi... Nw1rni că eu ... aş ... 

aş fi vrut să ... 
MIRUNA: A �ost o noapte frumoasă, 

doctore. 
TRIC : A fost o noapte frumoasă, Miruna. 
MIRUNA : De ce nu-miJ spui Una ? 
TRIC : Poate din cauza zo:rilor ... 

· Ivl.lRUNA: Utittasem ! Soarele irăsare întot
deauna dimineaţa ! Ţi-a amorţit bra
ţul? 

TRIC : Nu ... De darta asta nu ... 
HRUNA : Deci, pot ,să-ţi 1Strîng m1na ? 

(li întinde mina, bărbăteşte.)

TRIC (îi strînge mina): Voi,am să ... 
Voiam •ă ... 

MIRUNA: Da? 
TRIC : O să-mi fie dor de noaptea asta ... 

Nu sună gro2!av ... 
MIRUNA (îşi desprinde mîna) : In. tr-ade

văr, nu e prea grozav ... (Face ciţiva
paşi spre uşă, dar se întoarce.) Ori
cum, sună ... (Iese.)

TRIC (singm·) : Ştiu că nu sună grozav, 
ştiu că nu sună, da[' nu asta voiam 
să-ţi spun ! Poate n:u te .interesează, 
dar nu mai pot sta 111 oamera asta � 
Mi-am făout geamantanul ftiinclcă nu 
mai suport <'allierele de hotel ! Mai 
ales cinci răsa,re soairele... Puteai 
să-mi spui cel puţin cum te cheamă, 
n.u trebuia să aştepţi să te î,n.breb eu !
Ştiai foarte bine că te voi cău1la ! Ce
mă priveşti a,�a? N-'ai mai văzUil: un
bărbat î-ndrăigostirt? Asta e :tot !
Voiam să-ţi spun că te dubesc! M-am
îndrăgostit de th1e în noaptea asta !
Te iube.5c, Una! A ta cum sună?
Spune, sună gro21av? !

CORTINA 

Presa teatrală 
acum o sută de 

ani-august 1887 

Hotărît, sta,giunea esti
·va'l.ă b:uour�eană tă .suib
semnul opereteli., ,afl. come
d'iei 111/U�oale, iail vodevi�u
ilu,i. Z'iJa,ru1l Unirea abundă
·:un ,informaţii. Trnpa A. L.
Bobescu tlC' la grădi1na
"Dacia reprei?Jintă „cu casa
în.crosă" 1nati a'les opereta
Fata aerului. Strămoş.ul
ma.es,brt.t1u1i did.ior J1ean
'iBobesou şi a'l ,excepţiona-
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•lei vfoloniste !Jo1a Bobes
au ş1i:ia „să--şi facă" trupa.
El are un ro!l :fu.Lnrlamenrtal
in istorua operetei• iJ..a noi,
istorie oare mică 111u e sar'i
să. • E anunţJată „mello
drama naţion>a'.lă m cinc:i
acte" Mihai Viteazul de 
Al. Pelimon. s�a repre21en
tat ? Ziare1e tac. E ,puţin
iprobab:il. Oum să ad'Uci •pe
scenă, în miez de va,ră, do
uă lduzJni de bă,r:b'i şi de 
h}lamide? • Deocam1dartă,
�a gi·ădlina Oteteleşan,u (,pe 
locul de •a2Ji a1 Pa,JJartmlui 
'l'elefoan�or), răsună nnu
'.llioă die •concert. Să mai 
a;;1Jeptăm două decenJti ce-
1eb1'18 tnupă G1ii,gor1iu, cu 

aJ. ei I;eo;nai,d ..• e Din 
Telegraful �2!2 al\.llg.) : ,,A
seairă, lt1"llllpa die !la Dacia 
a �-.eptl['IJa,t un adevărat 
succes icu No•bleta sub Lu
dovic al XV-Ie�. D. Ale
xandt'esou (tată!l reg,irroru
lu:i Sira !), m rr-d!Jul iprecu
J::ie�uil.uli, ia ţinut tliumea în
tr-o conti>nuă '-'e'&elâe, ma'i 
cu seamă impro�,zaţia din 
1acbull [Iir şi [mrt;oair,cerea de 
la o'îinciumă [-,au atras ,a -
iplauize ftLr11lunoa1Se". e Tot 
l1a Dacia, ,,dpereta ;n,a,ţio
nlall.ă. inltr-lUin aot' d'e V. A
J.ecsandri" Luna nouă. De 
ce 'l1IU. s-o :Iii păstr.a't tilbliuil 
oriig,in:al, Crai nou ? 

I. N.

' 
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�1o·re oe Lec·rua;.\ 
1.4. 

DOREL DORIAN 

A I tl R "*) 1r1 co ec a II ampa . 
• 

Revenirile autorilor asupra operelor lor, 
In decursul timpului, oferă oricînd un su
bieot generos O!iitiicii ·1i:terare. Şi ÎJil 
ca.rul ['llii DoreU Do:riilan, resori'ea·�a iare 

·o semnificaţie mai profundă decît aceea
.a unei revizuiri stilistice „după douăzeci
de ani", deşi cîştigul este evident, atît în ,
-ceea ce priveşte verosimilitatea caracte•
l'izării şi naturaleţea dialogului, cit şi eli•
minarea personajelor schematice (de ge
nul inginer,u'J.'1.J!Î Tun.soiu ddn Secunda 58)

·şi a exceselor de tot felul, de la ieşirile
patetice ale personajelor la muzica de
scenă (indicaţia de regie a finalului în
focuieşte intempestivele acorduri ale Con
certului nr. l pentru pian ele Ceaikovski
-t::u o muzică discret evocatoare). Mai im
portante ne par însă concluziile cu carac
ter de generalitate ce se desprind privind
,evoluţia concepţiei estetice şi a gustului,
de la o vîrstă literară la alta, în cazul
autorului în discuţie ; îl vedem acum mai
implicat în relaţia cu spectatorul, impli-,
<eîndu-1 t todată pe acesta în spectacol/
lectură, intuind faptul că transferul din
viaţă în artă şi impactul acesteia asupra
receptorului îşi are dialectica sa, de care
,nu se poate face abstracţie. StereotipH!e
unei piese cu pronunţat caracter didactic
-au făcut loc meditaţiei asupra capacităţii
de sugestie a textului şi ideii că între
viaţă şi operă funcţionează un mecanism
,diferenţial , ce asigură operei o relativă
independenţă : ,.Chiar dacă unii vor spune
-că mă confesez şi acum inadmisibil de
mult, şi vor avea dreptate, din ce în ce
mai ml,lltă dreptate ! Azi se scrie altfel,
mult mai lucid, laconic ... Asta impresie•
nea,ză ... I.Jac-rima, ldimipo'tir!iiVă, .şi stni.gătul,

-cînd se aude prea tare, deloc ... "
Semnificativă e şi sugestia unei schim

bări Î!l1 „topul" ,genur<ilor /lri<terai·e : 1964
-era un an cînd se mai punea preţ pe
;reportaj şi pe literatura de tip reporteri-

* Dorel Dorian, Cu toată dragos•
tea. Confesiune tîrzie (Recurs '85), 
Col. ,,Rampa", Editura Eminescu. 

cesc, concepute, acestea. ca fotografiere 
a realităţii, document netransfigurat ar
tistic. Astăzi, eroina principală, Domnica 
F:illlimon, nu ,1naii eoni1e :un ,,,report1aj" des
pre dramatica secundă 58, ci o carte am• 
biţionînd să comunice toată încărcătura 
emoţională absentă din fotografiile de ar
hivă pe care le posedă : ,,Admirabile, 
toate - fotografii de arhivă, reale! -. 
cel care le-a făcut, din păcate, nu mai e 
printre noi, a murit - dar oricît de reale 
ne par... nu spun nimic, de fapt, fiindcă 
l:ipsesc din ere reSi)Jh'aţia no'astră şi JPUl
su[, ca1re ,acoperealU deseori rafalele de 
vînt..." 

Iatp de ce nu faptul în sine - nu cel 
mai spectaculos, la urma urmelor, din cîte 
au intervenit, în toţi aceşti ani ai recon
strucţiei ţă,rii. în viaţa unui şantier -
contează, ci aura lui emoţională, trăirea 
unui moment de intens dramatism, care 
pdate însllnuii .şi maturJzia un tină1· z•iarist 
pasionat de „adevărul" vieţii mai mult 
decît „documentarea" post facturo. Esen
ţială ni se pare, aşa.da , această schimbare 
survenită în acţiunea pie ei : ziarista nu 
rnai află din relatări, ci citeşte ea însăşi 
teribila semnificatie a secundei hotărî
toare, pe chipul oinului ele care se va în
drăgosti, iar ceea ce a înţeles atunci -
revelatia unui destin uman în momentul 
rrmxi,n:1ei ii1TupLică'l::i - o w1 aj-uita, aitunci 
cînd ,şi pe:ntru ea Vla initervenii o 
,,secundă 58'', să aleagă valoarea morală, 
chiar clacă întreaga ei fiinţă se împotri
veşte, din fireasca dorinţă ele fericire. 

Rescriind Secunda 58 şi Ninge la Ecua
tor, Dorel Dorian a eliminat părţile „intro
ductive", potenţincl efectul dramatic prin
tr-un debut ce-l implică puternic pe spec
tator - fie printr-un eveniment, de mare 
tensiune, fie prin lansarea unei enigme 
(de ce-l respinge Şarn pe Ivescu ?), a 
cărei dezlegare este apoi urmărită cu in
tensă participare. 

„înrămarea" acţiunii celor două piese 
se impunea, fireşte, datorită transformă
rilor realitătii economico-sociale (nu mai 
exdstă astăzi un şelf de eohiilpă, rulai măcar 
Llrt muncitor calificat, cu şcoala elemen
tară, ciupii cwn, probabil, şi trecerea pe 
rezerva de electricitate a unei mari uni
tăti industriale sau şantier se petrece 
a,1tomat) : procedeul le conferă însă şi 
cPrte virtuti estetice. Schimbarea de pla
nuri, din pi·ezent în trecut, a vocii drama
tice - ele la narator la personaje - are 
un efect dinamizator şi intensiv, comen
tariul adîncind semnificaţiile intrigii pro
priu-zise. 
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Nu toate modificările operate de autor 
ne par însă fericite. Aceasta, începînd cu 
titlul. Secunda 58 era unul dintre titlu
rile care pot sugera universul de idei al 
unei opere. Unitatea concretă de timp 
primea investitură simbolică : moment de
cis!i!V într-o secvenţă 'de extremă încordare, 
moment culminant ; Cu toată · dragostea
înseamnă totul şi nimic. Dacă salutăm 
e1irmnairea unor stridenţe de genl\.lll „Şi-'Il 
dragoste facem politică", nu înţelegem de 
ce s-a renunţat la replica lui Banu Ma
reş - ,,Tatăl tău a murit făcînd politică". 
Faptul că bătrînul Mareş murise ca 
un erou al clasei muncitoare justifica 
gestul lui Banu de a-şi pălmui fratele 
mai mic, în care vedem un fel de fiu 
risipitor, în clipa în care acesta din 
urmă aminteşte de tatăl lor. Jn noua 
versiune, gestul apare gratuit. 

In general, dramaturgul posedă con
trolul asupra personajelor şi relaţiilor 
dintre ele. Excepţie face scena din ta
bloul 1, cînd intră Stela, secretara : 
aceasta are un dialog familiar cu Ştefan, 
cu toate că nu se poate să nu fi obser
vat prezenţa unei tinere necunoscute. Pe 
scenă e, probabil, dificil pentru cele două 
actriţe să se ignore deliberat preţ rle 
ci.teva :ninute, pînă cînd Ştefan sp'tme
,.Şi să vă fac cunoştinţă". punînd ca
păt situaţiei nefireşti. Oarecum ne
firească ni se pare şi angajarec1 Domni
căi Filimon, venită în practică zir.1ristică.
pe postul de „secretară" a inginerului
Banu, ceea ce o pune adesea în postura
Elizei, silită să aducă pc1pucii profesorului
Hig_gins.

In ciuda acestor scăderi minore, cele 

două piese, structurate în jurul unei leme 
generoase - sacrificiul fericirii perso
nale în folosul altora -, dezvăluie, în 
noua variantă, o eipostază sensibil modi
ficată fi autorului. El se dovedeşte acum 
un adevărat profesionist al genului, po
sedînd un simţ superior al construcţiei 
dramatice, cu tot ceea ce presupune 
aceasta : dozarea efectului, răsturnări de 
situaţii. ,,schimbări la faţă" ale persona
jelor (Ştefan, care-şi arată mai întîi faţa 
rebelă, nonconformistă, iar mai apoi mo
tivaţia profund umană, sau Banu, trecînd 
de la inflexibilitatea şefului.de şantier, 
redus la funcţie, la manifestarea unei au
ten'tirce sensibilităţi), economia şi funcţio
nalitatea fiecărei replici în momenteie
cheie (a se vedea dialogul aluziv, bazat 
pe jocuri de cuvinte ce instituie o veri
tabilă complicitate între Domnica şi Lupu 
Aman, din nevoia celei dintîi de a avea 
un martor de conştiinţă, căreia activistul 
îi răspunde cu tandră comprehensiune), 
ştiinţa dilatării conflictului de conştiinţă. 
Dorel Dorian nu recurge la nici un arti
ficiu exterior; nimic spectaculos în si• 
tuaţiile sale de viaţă, inspirate de reali
tatea imediat;t sau în personaje_ care 
sînt, cum s-ar spune, .,eroi ai zilelor 
noastre". El nu istoricizează, nu mito• 
logizează, nu disecă insolubile dileme 
morale. Capacitatea ele a acapa1·a spec
tato:rul/cirtitorul tine î,n exdusiv.itate cte 
arta dramaturgică. Viaţa, pare să ne 
spună, e profundă în chiar simplitatea 
c,i, ilair ffi!IWeobun �u cela mlai puternică IÎ'n
cărcătură emoţională rămîne sufletul 
omenesc. 

Maria-Ana TUPAN 

Tn colecţw „Sinteze" a. 
Editurii Eminescu a a.părut 
volumul de eseuri „Artă 
şi ştiinţă", semnat de So
lomon Ma.rcus. După ce 
fa.ce o documentată para
lelă între „cultura ştiinţi
fică si cultura umanistă 
în istoria românilor", au
torul se opreşte asupra 
unor probleme de ,mare 
actualitate pentru inter
disciplinaritatea artei cu 
ştiinţa, şi anume: ,,limbaj 
ştiinţific şi limbaj poe
tic", ,,simbolul între semio
tică şi hermeneutică", ,,in
formatica în umanistică" 
etc. Capitolul VI al cărţii 
este dedicat teatrului, cu
prinzînd studiile „Dileme 
privind personajul teatral" 
şi „Te<'ltrul şi calcuLato-

rul". Afilăm că o teză de 
doctorat a fost dedicată 
analizei matematice şi pe 
calculator a piesei Othello 
de Shakespeare ('autor Pia 
Teodorescu Brînzeu), iar 
altă teză (Mihai Dinu) a. 
introdus în calculator O 
seri.soare pierdută de I. L. 
Caragiale. Concluziile sînt 
incitante ! ln cazul lucră
rii ca.ragialeene, se află cu 
ajutorul coniputerului că 
un personaj considerat de 
mulţi cercetători drept se
cundar, Cetăţeanul turmen
tat, este ipersonajul ale 
cărui confruntări cu cei
lalţi eroi ai piesei are gra
dul de intensitate cel mai 
ridicat, dovedindu-se ast
fel, din punct de vedere 
al strategiei teatrale, cel 

ma.i important. Prin Cetă
teanul tur,mentat se asi
gură unitatea structurii 
drmnatice a. piesei. Şi a
cestea nu sînt singurele 
,,descoperiri" ale calcula
torului ... 

* 

Un excelent catalog de 
expoziţie, ,,Lumină şi ma
terie" (Tipografia Arad), 
prezintă o selecţie sugesti
vă a. lucrărUor de grafică 
şi pictură realizate de sce
nograful arădean Onisim 
Colta.. Impresionanta listă 
de expoziţii din ţară şi de 
peste hotare la care a par
ticipat confirmă succesele 
harnicului şi talentatului 
artist, ale cărui decoruri şi 
costwme au fost admirate 
adesea pe .scenă. 
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·oRAMA TURGI
ROMÂNI
.-CONTEMPORANI

de ADRIANA POPESCU 

George Genoiu 

1. Dramatw·g, cri.tic teatral, poet.

S-.a născut l,a 31 august 1933 la Armă
·şeşt,i, judeţul J,alom.iţa. Urmează şcoala
-elementară în comW1a natală, apoi stu
d1ile liceale l•a Ploi-eşti, la liceul „I. L. Ca-
1·a.giale". ln 1'962 ,absolvă Facultatea de 
teatrologie a .Jnsti,tutului de Ari!Jă Teatrală 
-şi Cinematografică „I. L. Oal!'agi1ale".

Debutează in literatură în 1955 cu ver
-suri în revi1sta „Tîn,ă1r-ul scriitor". 

Debutul în dramaturgie ia.re loc m 1968, 
·cu piesa U,mbrelă pentru singurătate,
-publicată în revista „Ateneu", nir. 10/1968.
Jn a.nii ,următori publică p,iese în ,rev-ics
.tele „Cronica", ,,ConvorbÎ!ri literare" şi 
.,,'J:1r1buna", major.i,ta1teia lor fdind jucate pe 
scenele teatrelor, la r-adlio şi la televiziune. 
·O parte din,tre piesele sale sîn.t reunite
,în cele două volume de teatru apăTutc
în 1983 (lnsoţitorul nevăzut) şi 1986 (Doi
pentru un tango), iar scrieTlle teoretice
-şi critica teatr.ală au fost reunite în vo-
1uniul Teatrnl de toate zneie (1980).

Debutul pe scenă ,aire 1oc în 1973 ou
piesa Trecere prin veranda verde. ln 1979
.a fost distins ou Premiul cri<tidi pentru 
actlvirtatea de cronicar tea:tra�, iai· în 1983
obţine Premiul de clrnma1mrgiie ial Uniunii 
Scrlitorilor. Din 1982 este redactor-şef al 
rc•vistei „Ateneu". 

JI. LUCRARI DRAl'vlAT!CE REPREZEN
T.,lTE 

1973, 26 i.unie - TRECERE PRIN VE
RAND/l. VERDE, piesă în două părţi,
T�rul Dramatic Bacovia clin Bacău. 
Regrl,a: Ion 01teanu. Scenografia : Ştefan
'Georgescu. Cu : Mişu Rozeanu, Cecilia 
Teocloru, Gheorghe Serbina, Doina Iacob, 
J.vlircea Belu, Sanda Ghiculescu, Sică 
:Stănescu. 

„Prin veranda verd.e, loc de răgaz 
şi meditaţie, trimitere cu interes meta
foric a autorului către un punct în 

de la 

la 

care oa.menii se întîlnesc, se cunosc 
mai bine, se scrutează, se judecii, se 
înţeleg, prin veranda verde, aşadar, nu· 
se poate trece pe neobse1�vate. Aic? 
urmează să se limpezească taine, să 
iasă la lumină adevăruri nebănuite. 
( ... ) Nu se înUmplă • o vreme mai 
nimic, acţiunea se consumă molcom, 
în mici deprinderi cotidiene dar dină
untrul fiecăruia străbate o tensiune 
stîngacl ascunsă, toţi înţeleg ·că mo
mentul adevărului se apropie, că des
cătu..sarea va veni odată cu acest mo
ment, că tot ce înseamnă· neîmplinire, 
oboseală, 'resemnare, dezamăgire si 
amărăciune, va. căpăta o explicaţie. · 
Momentul se consumă c1L o violenţă 
neobişnuită şi produce o reaşezare pe 
făgaşul firesc a tuturor destinelor." 
(Virgil Munrt:eanu - ,,Teatrul", 711973) 

„Judecind după a.cea.stă piesă - şi 
după altele, 7ntblicate prin reviste -
autorul e ·interesat de descoperirea 
,miezului trngic din evenimente diunie, 
pornind de la gîndul, fertil, care e al 
unei întregi dra'rn,a,turgii moderne (de 
la 1 bsen la Miller), că sub coaja exis
tenţ:elor banale e un .�,î1nlmre f'ierbi.rz
te, biografiile nespectacu.loa.se putind 
conţine şi ele mistere patetice, puter
nic revelatoare. T1-ecere prin veranda
verde propune cîteva ai.ari biogrnfii -
fc,mtlii destrărnate, sol1tari enigmatici, 
cupluri măcinate de complexe, priete
nii patriarhale, dc1.r, treptat, intersec
tările lor configurează o taină apă
sătoare si ambianta devine dramatică. 
Deznodă;mîntul evocă brusc, violent, 
una din dureroasele traume psihice 
provocate de răz oi, a.runcînd parcă 
o nouă lumină asupra c, ceea ce vă
zusem şi auzisem pînă atunci, ln
această lwmină, însăşi tema secundară,
tratată obişnuit, a responsabilităţilor
părinţilor f,aţă de felul cwrn c:resc
copiii, capătă o val.oare artistioă spo
rită". (Valentin Silvestru - ,,România
ZUerară", 5 iulie 1973)

Alte opinii : C. Costin „România 
liberă", 8 iulie 1973 ; Jon Cocora - ,,T,ri-
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bw1a';, 12 iulie 1973 ; Mihail Sabin -

"A,teneu", iulie 1973 ; Margareta Bărbuţă 
- ,,Scinteia", 5 octombrie 1973 ; Şt. Oprea
- "Oronica", 19 octomb;rie 1973 ; Ioan
Holban - ,,Cronica", martie 1985.

1975, 24 mai - DRUNJUL SPRE EVE
REST, piesă în două părţi, 9 tablouri, 
Teatrul „Victor Ion Popa" din Birlad. 
Regia : CiristJian Na.cu. Scenogiraifra : Dan 
Zamfirescu. Cu : Elena Petrican, Stefan 
Tivo·da,Pu, Smaranda H,erford, Li,gia Du
mitrescu, Gheorgi1e· Gheorghiu, Florin 
Predună, Valy Mihalache, Dana Tomiţă. 
Via·giil Leahu, Ze:fura SîQ•bu. 

Piesa s�a difuzat la TV în 1976, 1n regia 
Dinei Cocea. 

„Piesă-portret a unei inginere, în 
tumultuoasă canfru11tare îndeosebi cu 
problemele umane ale fabricii de tex
tile pe care. o condu.ce, dar şi cu dra
me personale mai vechi, cu nelinişti 

. prezente şi, binemţeles, cu speranţe. 
O piesă izvorî.tă dintr-o observatie 
atentă asupra vieţii, cu situaţii muite 
şi interesante." ( Iatalia Stancu 
,,Scînteia", 23 111.artie 19i6) 

_,,ln ciuda deschiderii spre parabolă, 
pe · care o sugerează titlul noii sale 
piese, Drumul spre Everest, George 
Genoiu nu-şi propune, în esenţă, de
cit să recompună scenic un reprezen
tativ portret contem.poran... Ceea ce 
nu eşte deloc puţin. La urma urme
lor, piatra de încercare a unui spec
tacol pe un text din dramaturgia noas
tră contemporană o constituie tocmai 
capacitatea acesteia de a da e·xpresie 
scenică unor personaje capabile să 
ilustreze definitoriu epoca pe care o 
trăim". (Al. Fr.idu - rCranica", au
gust 1975) 

Alte opinii : Constantin Paiu „A.te-
neu", ,iun.ie 1975; Valeria Ducea „Tea-
trul", 7/1975; Victor Parhon - ,,Sclnteia 
tineretulwi", 7 augu,:,t 1975; Ton Cocora -

„Tribuna", 21 august 1975; Margareta 
Bărbuţă - ,,Contemporanul". 19 martie 
1976; Ileana Colomieţ - �Săptămîna". 
26 martie 1976 ; D. Solomon - ,,Drumul 
sp:r definkea omului contemporan", 
,,Teatrul", 8/1976. • 

1975, 18 decemb;rie - DUPA ECHINOX, 
· piesă în două păTţi (10 tablouri) (cunos
curtă şi sub titlul LOGODNA FARA 
BARBAT), Teatrul .,MJih1aâ Eminescu" din 
Botoşani. Regia : Eugen Traian Bordu-,,,
şanu.· Scenografia : Constantin Ru55u. Cu : 
Tănase Cazimir, Silvi,a Brăd�.sou, Doru
Buzea. Despin,a M1arcu, E)}enia Ll,gi, Teo
dor Brădescu, Lucreţia Maindri'c, Con
stantin Mă,ru .. J1ea111 Maidyck, .Aurora Pro
dan, Victor Nicolae, Vliad Stănesou.
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1979, 6 ootombrie - DOI PENTRU UN 
T ANCO, piesă în t.re.i acte, Teartlr:ul Dra
matic Bacov,iia din Baoău. Regi,a : Con
"tantin Dinischiotu. Scenogra:fii,a : Vasile-

' Roroaru, RuXJa:I1.dra Bîr.san. Cu: Constanţa 
Zmeu, Constantin Oonsbanllin, Dumitru 
Lazăr-Fulg,a, LivLu ManoHu, Lilgia Dwni:

tresou, Mi..r,cea Creţu, Gheorgh� Serbina, 
Cătălina Muirgea, Doina Deleanu, Gh�or
ghe Gheorghiu. 

Piesa a fost diiuza,tă şi la teatrul TV. 

„Dramaturgul propune... unul clin 
personajele interesante ale dramaturgiei 
1wastre, dacă nu chiar unul nou, pe 
care nu ştim să-l mai fi afLa,t în atare 
ipostaziere. Este vorba de Calistrat, 
omul venit de la ţară, cu o biografie 
sănătoasă, cu dosar curat, dar care la 
oraş se pune pe căpătuială, neglijîn
du-şi viaţa. O întîlneşte pe Cecilia, 
femeie cu copil mare, de care se ata
şeazâ într-un fel ciudat, în vreme ce 
se străduieşte să pu.nă capăt unor re
laţii compromiţătoare. I•mpresionează: 
voinţa lui de a găsi o soluţie pentru 
impasul ce i se relevă." (foan La�r -
,,Român;i� literară", 15 mai 1980) 

,,George Genoiu, în noua sa piesă, 
tratează cu consecvenţă problematica 
familiei, analiz,înd mutaţiile survenite 
în complexul proces de urbaniza.re. 
Seducţia piesei provine dintr-o cauză: 
sporadic semnalabilă în cîmpul dra
mei originale d·e actwalitate, şi anume, 
impunerea persoziajului principal fe
minin în prim-plan. Nu at-ît «story»-ur 

. propriu-zis îl preocupă pe autor, cît 
plonjarea în sufletul negrimat al fe
meii, ipostaziată la două vîrste -«a
pninse». Nu întîmplător, titlul piesei e
o metaforă : «doi pentru un tango..
desemnează cuplul". ('Mlairil:enia Mancu
Oalisbru ,,Tribuna", 10. ianuarie· 
1980) 

Alte opinii :"Constantin Radu-Maria 
,,Teatrul", 2/1980 ; MihaiL Sabin - "Ate� 
neu", marne 1980. 

1980, 19 iunie - CASA NOASTRA, 
piesă în · două părţi (8 ta'bloUJri), Teatrul 
.,Mihai Eminescu" c:Jlin Botoşani. R,e,gia : 
Gheocghe Jora. Scenografi•a : Cons-1:Jan.tin 
MoJ.oc-ea. Cu: Doru Buzea, Elena Ligi, 
Bori1s Pe:r.evoznlio, .Amgel!a Luchl,an, Floriţa, 
Rusu, Teodor Brădescu, :r,on Plăeşarn.1., Sil
via Brădeocu, ŞteJian Pană, Val!erian Ră
cilă, Ml,haii Păunescu, Tomia Vasile. 

P,iesa s-a d'i.iiureit şi 1a televizi•une, ·în: 
1982. 
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„Microuniversul sondat de dramaturg 
este familia ţărănească, asupra căreia 
viaţa modernă - tumultuoasă, aca
parantă - acţionează profund, cuprin
zîndu-i temeiu.rile tradiţiqnale. Conşti
ent de ceea ce se petrece, eroul prin
cipal, bătrînul Vlad, trăieşte drama 
fără lamenta.ţ'ii, cu un fel de inţelep
ciune specific ţărănească, suferind ne
mărturisit ; doa.r uneori îi scapă cite 
o. vorbă cate-i trădează durerea : «Nu
v-am simţit, mă, la temelia casei noas
tre», le spime el fiilor săi, adunaţi cu 
greu de prin lume, la inaugur,cirea ca
sei noi, ridicată cu mina lui. Efortul
bătrînului de a păstra unitatea fami
liei şi integritatea imorală a .copi'ilor,
de a-i ajuta pe aceştia să descopere, 
în condiţiile vieţii moderne, valorile 
perene pe care să se s:prijine - re
prezintă insăşi pled·oaria dramaturgu
lui". (Ştefan Oprea - ,,Teatrul", 7-8/ 
1980) 

· ,,Pledind pentru conservarea unor
legături vitale a.le oamenilor cu satul 
natal, cu familia, autorul ne convinge 
că rupturile nu sînt iremediabile, că 
tradiţionalele valori materiale nu pot 
fi pulve1:·izate · de frenezia ritmurilor 
contemparane, ci dimpotrivă, ele · se 
consolidează, capătă noi valenţe". 
(Ioan N:agu - ,,Ateneu",· aprilie ·1980) 

Al.te opinii : Constantin Paiu - ,,Cro
·nica", H iulie 1980 ; Carol· Isac - ,,Tri
buna", 11 decembrie 1980 ; Dumitru Ig
nat - ,,Clopotul" ··(Bo.toşan!i), 23 ·,iunie
1982 ; Ecaterina Oproiu - ,,ContempoTa
nul", 23 iulie 1982 ; Ileana Colomieţ
,,Săptărnlna", 30 .iulie 1982.

1934, 18 martie - CON!EDIE PROVIN
CIALA.· 

Teakul Drama-tic Bacovia din1 Bacău.
Regiia : I. G. Russ,u. Sceno,grafiia : George
Doroşenco. Cu : Constanţa Zmeu, Ll,gia
Dumiibrescu, Constantin Coşa, Romeo Băr
bosu-,Sa:v,a, Mihai Drăgoi, Puiu -Burnea,
Flor,in Gheuca, Firuţa/Vădeanu, Marius
Rogojinski.

,, ... o prvmă apropiere a lui George 
Genoiu de «categoria estetică a co'mi
cului, ·a satirei sociale»·. ( ... ) .Armintitul 
instrument este mvnuit cu destulă în
demînare, clar pe suprafete mici auto
rul pare � tatona încă domeni�l, in
suficient de încrezător în posibilită
ţile sale". (ConstaITTtin Pai,u - ,,Tea
trul", 311985) 

,, 

1985, 18 riuli•e - PA.TlMA ŞI TAN
DREŢE. 

I 

Tearbr.ul „Vido:r Ion Popa" din Bîrlad. 
Regi 1a : Cristi<an Ntaou. Scenografila : Bog
dan Ulmu (decortllri), Adri-a'll.a RaJcu Pe
tre (costipm·e). Cu : Consbantin Petricail,
Ruxandra Petrill, Ştefan Tivodlarru, Gheor-
ghe _ Doro,ftei, Simon Salcă, Florin P.e
dtUna, 1Vliarcel Anghel Elena Tutulan 
Ma1·cel Brînzeiu. 

' · · r 

„Lucrarea face apel la un subiect 
int,erescmt vizînd viaţa de uzină, pro-
punîncl un sondaj psihologic iîn exis
tenţa unui director dornic de progres 
apropiat de semeni, exigent şi nein� 
duplecat. Ceva din raporturile sinu-· 
oase ale acestui director cu muncitorii 
cu inginerii, se reţine. Din păcate' 
Patimă şi tandreţe nu are putere d; 
convingere, rămîne exterioa:ră realită
ţii". (Riadu Anton Roman - .,Româ
nia literară", 19 septembrie 1985) 

ifH. LUCRARI DRAMATICE PUBLI
CATE 

ln periodice : 
• Umbrelă, pentru singurătate, "Ate-

neu", nr. 10 (51), 1968 
• Dispariţia, (pairabolă dTa:matică),.

., Croo110a", nr. 17, 26 lap'ri'l!i,e [969 
• Fereastra, piesă înitr-un aot, ,,Ttn-·

buna", 15 mali 1969 
o Faună în colivie, piesă in,tr-un act,.

"Ateneu", 7/1970
• Cină la vreme de veglie, piesă în

tr-un act, ,,Tribun'a", 8 octomb:rie 1970 
• Strigă.te în volieră, ,,'I1ribuna" ·1 iulie

1971 
• Călătorind cu �nclelungă răbdare

piesă în 23 c1e Îlnte1,secţii, ,,Coovorb:i111i li�
terare", •11/1971. 

• Plecarea mea vremelnică (fragtment) 
,,Tlribuna", 19 octombrie 1972 - '

• Trecere prin verand!a verde, ipi-esă
în două părţi {patru taiblouri), Bueureşti, 
C3.C.E.S., Direcţiia !teatrelor, 1972 (:fJrag
mente), ,,Alteneu", 4/1971. 

• Două zile într-un an, piesă în trei
a�te (fragmente) .,Ateneu", 6/<1973 şi "Cro-
mca", 31/1973. · 

Jn volum: 
• !nsoţitorul nevăzut. Bucu:reşti, Edi

tUII"a „Carr-tea Românească", 1983. 
Cuprinde: Doi ,pentru un tango, pi,esă 

în trei acte ; Jnsoţitorul nevăzut, p,i,esă în 

două părţi ; Drumul spre Everest, piesă 
în două păir,ţi ; După echinox... p1esă în
două pă�·ţi (10 tablo111tJ) ; Cină la vreme 
de veghe, p.iesă îllltr-Qln aot ; Umbrelă 
pentru singurc'itate, p'1esă înl!ir-�11111 aot ; Stri
găte în volieră, piesă lntr-un act ; Fe
reastra, piesă într�un act · Patimă si tan
dreţe ; Logodnicii mincin�şi, dramă ,se
cretă (două părţi, -10 talb'louri). 
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• Doi pentru un tango. Bucureşti. Edi
·tura „Bmlinescu", 1986, coleoţia „Teatru
come:ntiart" ..

Cuprinde : Doi pentru un tango, piesă
în t-rei •acte ; Drwmul spre Everest, piesă
'în două pă[•ţi ; După echinox ... , piesă în
două părţi (10 tablouri) ; Casa noastră,
-piesă în două părţi (8 tablouri) ; Trecere
pnn verandă, pfresă în două părţi.

„Ultimul volwm de piese de teatru 
s mnat de George Genoiu, întrunind 
drame sc1ise în ultimii cincisprezece 
ani, continuă să crediteze realismul 
spre care a evoluat scriitorul, atras 
mai înainte de formulele parabolice. 
Din ce î.n ce mai interesat ele reali
tatea imediată, în miezul căreia caută 
.articulaţiile unor fe1imnene sociale, 
George Genoiu le examinează metodic, 
prin intermediul unor revelatoare cri
ze ele conştiinţă. Moralist tolerant, cu 
înţelegere nuanţată a vieţii, scriitorul 
nu conteneşte să afi,rme încrederea în 
trăinicia valorilor umane pe care cu 
f crvoare le descoperă în cazuistica rea
lităţii cotidiene". (Doina Modala 
,,Steaua", nr. 5 (mai) 1!187. 

1V. OPINll CRITICE GENERA.LE (se-
1.ecti.v)

Victor Atanasiu - ,,Scînteia tineretu
lud ", 6 julie 1984 ; Ileana Berlogea 
,,Ateneu", •11/1983 ; Virgil Brădăţea.nu -
.,,Ateneu", 11/1983; Val Condurache -
,.Convorbiri litera.re", mai 198-! ; Romulus 
Diaconescu - ,,Români•a literară". 21 mai 
1987 ; Florin F'aifer - ,,Ateneu", decem
brie 1985 ; Cristic,n Livescu „Steaua", ia
nuarie 1984 ; Ştefa.n Oprea - ,,Români.i 
literară", 17 �pnitbie 1986 ; Marian Popescu 
- .,Contemporat1Jul", 24 iunie 1983 ; Eugen
Sbmion - .,Român.ia lite1·a�·ă", 2-! noiem
brie 1983. 

„George Genoiu este un Lracliţionalist 
in sensul bun al cuvîntului, un dra
maturg legat organic de moşteniri ce 
vin nu numai clin perioada interbelică, 
ci chiar dinainte, de la începuturile 
dramei noastre realiste cu implicaţii 
sociale ş-i psihologice. ( ... ) 

Teatrul lui G. G. voate fi pe bună 
drepLate 11wmit un «teatru de stare». 
,cu _conflicte subterane, cu tensiuni psi-

-·-
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hice izvorîte din nevoia de a lua o 
hotărîre, de a alege un clrum deosebit 
de cel ele pină atunc-i. Alegerea la 
eroii lui George Genoiu insec,mnă în
totdeauna afinmarea noilor valori eti
ce proprii lumii noastre. Pentru că, 
în ultimă analiză, pe dramaturg îl pre
ocupă să arate, într-o fină «rcul.iogra
fiere», procesul devenirii omului nou, 
creuzetul unele se formează si se de
săvîrşeşte prezentul". (Ileana · Berlogea 
,,Dramc,turgia lui George Genoiu, ple
doarie pentru înaltele vcilori etice ale 
omului ele azi", prefaţă la vol. ,,Doi 
pentru un tango", Bucureşti, Editura 
,,E1ninescu", 1986, p. 5-16). 

„George Genoiu nu cultivă un teatru 
ele poante. El tinde spre un teatru ele 
consistenţă. Nota lui specifică m( se 
pa.re ele qă.ţit în surfsul tonic, justifi
ca.t de dispute cu slăbiciuni pe care 
nu le niini.malizăm . .Jocul comic aderă 
la cuvîntul mustos si dezbaterea bine 
condusă. Formula sa cu adresă comică 
aparţine teatrului de clarificări esen
ţia.le". (Henri Zali.s - ,,Români.a li
beră", 21 iunie 1983). 

,,E aici o umanitate în prefacere, 
speoifică, clin unghi sociologic, urbani
zării rc,pide şi industrializării masive, 
orăşeni la întîia generaţie, trăind cu 
nostalgia satului abandonat, tineri ne
liniştiţi, integrabili dar şovăitori, func
ţionari cu menta.lităţi a ,nacronice, inşi 
lucizi - rmajoritatea, conducători de 
instituţii, asa.ltaţt de ruti.nă. Din a
ceastă schemă socioLogică, constînd în 
confruntări între rutinaţi şi inovatori, 
derivă si nota de senzational a drama
turgiei ·lui George Genoiu, complicată 
şi de biografiile .tncleobşte spectacu
loase. De predilecţie, lumea. lui e alcă
tuită din -«cazuri», ciclică clin inşi avîncl 
o .vioţă furtunoasă, care şi-au abando
nat familiile, au copii clin flori, au. su.
.f erit accidente, pedepse ori maladii ;
dramaturgul izolează, 1nai peste tot,
momentul revelatiilor si al deznodă
mîntului, ceea. ce· sporeşte considerabil
trăsătura etică a teatrului său. ( ... ) ac
centul social, care e decisiv, întăreşte
valc,bilitatea lor (a pieselor - n.n.J

estetică şi le extrage în chip fericit
din schematism". (Artur Siilvestri -
,,Teatrul", 6/1983).

•
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Teatrul 

Mai 

în revistele 

culturale 

publică un fragment din piesa Cetatea. 
cu mireasmă de cetină de Boris Crăciim ·

Revista „Contemporanul" (nr. 21) pu- prin subiect, aceasta se înscrie în cadru'i 
blică o i,nteresantă însemnare de Tilus sărbătoririi a 530 de ani de la urcarea 
Crişciu despre cel mai vechi teat1-u din Pe tron a lui Ştefan cel Mare. Fragmen-
tară, cel din Oraviţa, inaugurat la 1 iu- tul anunţă o piesă interesantă. e Tot 
lie 1817, -eu prilejul centenarului eliberă- în „Cronica", în numărul 21 reţinem 
rii Banatului de sub dominaţia turceascd.. însemnările lui Ştefan Op11e:i privind 
Precizind că acesta este cel mai vechi spectacolul Ultima dragoste de P. Pa-
teatru zidit din ţară (clădirea este azi vlovski, prezentat în premieră de Teatrur 
deci.arată monument de arhitectură), ne Naţional „Vasile Alecsandri" (Sala Stu-
face plăcere să amintim că pe la Ora- dio) din Iaşi. Regia este semnată de· 
viţa a trecut Mihai Eminescu, în 1868, pe studentul Ovidiu Lazăr, care a încercat „o 
vremea cind era sufLeur în trupa lui îmbinare a expresiei artei actorului cu 
Mihail Pa,scaly, că în acest oraş au pre- muzica şi ,cu forţa plastică a baletului". 
zentat specta,cole Maria Tănase, George Sînt relevate compozitia lui Teof,il Vâlcu 

Enescu, Traian Bârsescu, Traian Groză- .în :ro�ul lui Turgheni�v, şi distincţia de� 
vescu şi, lu,cru mai puţin cunoscut, o corurilor sem.nate de Rodica Arghir. • 

celebră t1·upă de actori condusă,de Matei Sub semnătura Ilene Lucaciu, revista 
MWo. Mai aflăm din aceeaşi sursă că • bucureşteană ,.Săptămîna" publică (în nr.
aic.i a, fost prezentată în premieră abso- 20 şi 21) o cronică în serial ba spectacolul 
lută pe o scenă stabilă, în 1888, .opereta Coriolan (Teatrul Mic). Autoarea apreci.ază 
Crai Nou de Ciprian Porumbescu. e -

c� ,,Dinu Cernescu realizează un spectacol 
,,Nici un evenim1mt istoric nu a produs dLnamic, cu ritmm·i diverse, solid con-
atîtea piese de teat?·u cite a p1·odus săr- s!ruit pe coordonate realiste ... ". e A--
bătol'irea a o sută de ami de la 1·ăzboiul-,-la-turi de o confesiune de autor, ,,Obsesia 

ele independentă" afirmă Ion Cocora în personajelor", semnată de Virgil Stoenes-
revista clujeană „Tribuna" (nr. 19). Eseul cu, şi de ,c,,.onica lui Valentin Silvestru 
,,Dramaturgia originală şi 1·epertoriul la spectacolul craiovean Puterea şi Ade-
teatrelor" prezintă o viziune sintetiza- vărul de Titus Popovici, citim în „Ro-
toare aswpra unor creaţii d1·amaturgice mânia literară" (nr. 22) • o recenzie des-
purtîncl semnăturile lui Horia Lovinescu, Pre o carte foarte interesantă, omisă de 
I.D. Sîrbu, D.R. Popescu, Mircea Radu mulţi cronicari: ,,Teatru şi societate"
Ia.coban .etc. 8 Sub aceeaşi semnătură, de Nicolae Iorga. Tipărită în colecţia 
,,Tribuna" (111·. 20) găzduieite o cronica ,,!h�lia" a. editmii Eminescu, ea beneji-
h spectacolul Regele Lear montat pe c1a�� de un studiu introductiv al în-
scena timişoreanii de Ioan Ieremia. 8 griJitorului ediţie.i ,Valeriu Râpeanu. An-
tn acelaşi număr, la rubrica „Priviri în tologi.a este întocmită de Gab1iela Mol-
actualitate". Ermil Rădulescu scrie ar-ii- dovan.u. Croni!ca poartă semnătura lui 
colul „Harta de lumini a teatrului" cu- Constantin Paraschivescu. e „Convorbiri 

pri=înd observaţii judicioase asup;a in- liter�re" (nr. 5) publică la rubrica „Ac-
tel'ferenţei dintre cI,ramaturgia clasică şi tualitatea editorială", sub semnătwra lui 
cea contemporană românească. Apreci- Al. Dobrescu, o cronică la cartea dra-
ind că „teatrul române-se se prezintâ maturgului Paul Everac Funigei peste 
astăzi asemeni unei hărti luminoase" Alpi (Editura Albratos)), un volum de 
cc1. în aproape toate· teat,:ele din ţară s� proză satirică in care wutorul nu pune 
montează spectacole incitante cu piese „nici o picătură de miere pe ·lama bis-
de I.L. Caragiale autorwl semnalează că turiului său pregătit să taie ,răul din 
nu întreaga lite/atură d1·amaticd clasică rădăcină". 
se bucură din partea regiei de o abor
dare înnoitoare. 8 O profesiune de cre
dinţă semnează fi.nărui regizor Alexan
dru Darie în revista „Tribuna" (nr. 22), 
totodată omagiu amintfrii unuia dintre 
maeştrii săi, regizorul Gheorghe Harag. 
9 Revista ieşeană „Cronica" (wr. 19) 

Iunie-

• ,,Sint ca pe un rug căruia i s-a dat
foc din toate părţile ... " ,,Dar îmi pa·re că 
sînteţi dintr-un material neinflamabil...". 
Am reprodus u-n schimb de replici dintr-o 
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amplă convorbire cu scriitorul şi_ omul 
de teatru Dinu Săraru, rpublicată în re
vista „România literară" (nr. 25), sub 
titlul „Paradoxurile Teatrului Mic şi 
Foarte Mic". Din confesiunea intervieva
tului, aflăm că Teatrul Mic împlineşte 
zece ani de cînd şi-a format un nou pro
gram �-epertorial, îndeplinit sub conduce
rea scriitorului Dinu Să raru. Cu · acelaşi 
prilej aflăm şi despre reformularea aces
tui program, pentru următoarea perioadă. 
Cel ·care a provocat această con
vorbire este criticul teatral Valentin 
Silvestru • Semnalăm, · sub as
pectul densităţii subiectelor din lumea 
teatruliii. şi numărul 23 al „României li
terare". Şerban Cioculescu prezintă la ru
brica „Breviar", în traducere, un intere
sant text - ,,Caragiale văzut de Mite
K1·emnitz". Insoţit la subsol de o serie 
de completări şi corectări, textul se în
cheie cu o fnimoasă evocare a lui Cara
.giale: ,,Un spirit viu, scăpărător s-a stims.

România a rămas văduvită de dramatur-
gul ei, omenirea, de un original". • Ca
·ragiale este amintit şi în revista „krgeş"
(nr. 6), într-o însemnGJre cu caracte1· me
morialistic aparţinînd bui Augustin Z.N.

Pop. In acelaşi număr, la pagina consa
crată ,,Jurnalului arte lor", Dam Giurea
semnează o cronică a stagiunii Teatrului
.. A. Davila," di.n Piteşti . Sînt amintite ca.-

. lităţile, dar şi unele carenţe ale unor
montări ca Nu ne naştem toţi la aceeaşi 

·virstă de Tudor Popescu, Căsătorie cu
te11men redus de Kataev. Audienţă la con-

. sul de Ion B1·ad, Cenuşăreasa. adaptare
de Virgil Stoenescu după cunoscutul basm
al fraţilor Grimm, Intîmplări din Capita
lă de Tudor Muşatescu etc. Un scurt dar 
dens interviu cu direclonil teatrului.
Constantin Zărnescu, poartă semnătura
·tui Mihai Lungeanit. La rub1i.ca „Univer
salia", este recenzat volumul de teatru
şi poezie „The Thirst of the Salt Moun
tain" de Marin Sorescu, tipărit la editura
londoneză Forest Books. e Ioan Crist•ian,
un tînăr regizor ajuns de ,la Tîrgu Mureş
la Satu Mare, se află· -în atenţia l-ui Ion
Cocora în 111r. 24 al 1·evistei „Tribuna".
Intr-o cronică dedicată spectacolului cu
Haina cu două feţe de Stanislav Stra' tiev,
prezentat de colectivului Teatrului de

Nord din Satu Mare, autorul apreciază
că Ioan Cristian dovedeşte „prin gîndire
şi imaginaţie că e,ste un regizor de voca
ţie, atras de un 1,pectacol de structură
parabolică". • ln număî'ul 26 al revistei
,, Tribuna", sub titlul „Lilrism şi umor",
.Mirceq, Ghiţul.esc1, ,scrie de.spre dramatur
gia lui Doru Moţoc, ocupîndu-se de pie
sele !na'Î.!14e de revărsatul zonilor, Oapoa-
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na, Dialog nocturn despre o piesă nescri
să, Undeva o lumină, Doaga. e Săptă
mînalul ieşean „Cronica" (nr. 25) publică 
o însemnare despre turneul trupei Tea
trului „Maria Filotti" cu George Dandin
(.�au Soţul păcălit) ele Moliere. Sînt apre
ciate nota de dezinvoltură. simţul măsurii
şi felul cum sînt p.lasate accentele de că
tre regizoarea Dana Dima, precum şi

· muzica lui. Nicu Alifantis. foart,e bine in
tegrată în structura spectacolului. ,,Semi
pa.rodi,e în formula, de semi-muzic-al, spec
tacolul - sc1·i.e Al. I. Friduş - spulberă
stupida prejudecată a, inaderenţei clasici
lor la publicul contemporan. Spectacolul,
inclusi4 ca opţiune repertorială, demn de
toată sli.ma". • In ,.Viaţa stud'enţească"
(nr. 25). Sime1.ia Bron şi Patrel Berceanu
semnează o pagină. despre . sfîrşitul sta
giunii teatra.le a studenţilor. realizînd o

a,ntre11.a.ntă incursiune în atmosfera de
lucru a celor două institute de teatru, din
Bucm·eşti şi Tîrgu Mureş. • Revista
„Luceafărul" (nr. 23) (Publică la rubrica
,,Fondul principal al cul.turii române" sub ·
semnă.tura lui M. Ardeleanu, .,CARAGIA
LE - după Năpasta", o păt·runzătoare a
naliză a contextului cultural. lite1·ar, in
serind ecouri din e,pocă referitoare la
această c1·eaţie dramaturgică. ,,Caragiale
a fost un scri.itor cu o adresă socială foar
t·e precisă. De oiri, teoria. adversa.r'ilor lui.
literm:i că odată cu ,moartea societăţii
vizat/" vo muri si. literntura lui. Tim.pul
a. infi,rmat a.cest pronostic veninos, piesele
rezistă ... " IntHnim referiri ,la peirsonalităt.i
ca : Gherea, So(fo Nădejde, A. D. Xenopol,
Iorga.. Paul Zarifopol, Emanoii Bucuţa .�i

amintite o serie de polemici ce au fost
r,enerate, în epocă, de pie.�a N�asta. e

ln „Săptămîna" (nr. 25), Ileana Lucaciu
apreciază. drept un eveniment teatral spec

tocol.u.7 ori1dean Amadeus de Peter Sha,f
f er, în reoi.a •ui Alexandru Darie, specta
col prezentat •în timpul unui recent turneu
î.11 Bucuresti. Aina.dreus este un „specta
cel de referinţă pe care nu 'i;l po�i uita
uşor şi a,stfel. înce.pe să se definească şi 
Prin Alexandru Darie o ,tînără generaţie
de regizori, alît de necesară teatrului nos
tru". • DesiJ)re· felul cum sînt sprijinite
tinerele colective ,citim şi în revista
,,Co,nvorbiri literare" (nr. 6). De data a
ceasta este vorba de Secţia de tea.tru din 

Suceava a Teatrului Naţional din Iaşi.
Viorel Dârja scrie cu ,mu,lt tact despre
recenta premieră Sărbă.toaa·ea, relevînd
eforturile noii echipe de a se omogeniza,
fără a-şi unifor�a valorile.

Marian CONSTANTINESCU 
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Redescoperirea 

lui Marivaux 

Jucat în epoca sa (prima jumătate a 
-sec. 18) de trupa Teatrului italian din
Paris şi de cea a Comediei Franceze,
pentru care îşi scria piesele, Mariva_ux
..a fost aiproaipe uitat [n seoo!Lul 19 şi 'în
prima parte a veacului nostru, fiind
,considerat un manierist, ,,un autor
preţios care studiază metafizica inimii".
în ultim'.ii ani, graţie unor spectacole
Tea.1iZiate de ma11i :regi!2Jorti. oa Pa,all1chon,
·patrice Chereau. Jean Louis-Barrault,
Lassalle etc., opera sa cunoaşte o nouă
,preţ;uiirre ; ,dramrartrurgul ,a,pai:ie foa;i·be 'al)Jroa
--pe ele ceea ce se poate numi „contempo
ranul nostru". dezvăluind valenţe de
C'ritică socială surprinzătoare, în raport 
-c:u deceniile ce-l despart ele Revoluţia
franceză.

Un spectacol cu La Double Incon
stance (Dubla nestatornicie) prezenitat de
"Theâtre du Nouivpau Monde •din Mo,nitreal
în ,J1u,na iarn.J,air1ic 119i8'7, ffn ·regia a,uj Qi1i,;vjei·
Reichenbach şi decorul lui Claude Go
-yette, prilejuieşte comentarii intere-
-sante de ordin istoric şi estetic în revis-
·ta „Cahiers de theâtre JEU" 'd>i.rn Mon.t
real, cu privire la importanţa regiei în 
rf'de�operirea raoturaliităţii l!iU'.i Mairi
·v.cmx, [a -modul <le intet"\JY1-eta,re şi rria sti
.lul de joc adecvate acestei dramaturgii
- .între improvizaţia convenţională de

·tip „eommedia dell'arte" proprie ita
lienilor şi l·eali<smul psihologizant spe
cific francezilor -, precum şi la spec

·tacolul în cauză, foarte controversat,
e pare. Se remarcă îndeosebi, în con

cepţia regizoral-scenografică, sistemul
de oglinzi care facilitează jocul realita
·te-aparenţă, adevăr-iluzie, autenticitate
-convenţie, pe care se clădeşte întreg
spectacolul, ca o confruntare între do:µă
1umi, de provenienţe sociale diferite.
-Se reproşează în schimb faptul că.
"Vrînd să evite convenţionalul şi apa
Tenta lejeritate a stilului „italian". re
lgizorul a ales calea unui realism so-

' 

cial şi psihologic „de croială franţu
zească", subbniirnd serrnnidiwatiile fă1·ă 
a_ le aprofunda, montînd comedia lui 
Marivaux „ca pe o dramă de Strind
berg" şi oscilîncl, nedecis pînă la capăt, 
între comic şi tragic. 

Oomentar,iile a�upra specbacol,u[,u.i, ,pre
cum şi a,supr:a că,rţii Ju:i Patrrce Pavis, 
Marivaux Ia proba scenei (Marivaux â 
I'epreuve de Ia scene, Publications de la
Sorbonne, P,arus, '1986), ,s.înit stimui!laitoare 
penllPu in.iţiiati,va ireiper,bor:i0/lă; ele ne a
mfo1itesc că din !bogata qpară ra acestui iin
teresant d 1ianm1twrg, nu s-a jucat !la n-Oii. 
decît Jocul dragostei şi-al intîmpJării. 

,,Vinci" 

Spectacolul cu acest titlu, conceput, 
realizat şi interpretat de o singură per
soană, Robert Lepage, cu participarea 
unei echipe de tehnicieni pentru muzi-

. că, efecte sonore şi optice, t.ehnică de 
8Cenă, croitorie etc., a primit premiul 
Asociaţiei quebecheze a criticilor de 
teatru pentru „cea mai bună producţie" 
a anului 1986, după ce a fost reprezentat 
cu mare succes la Montreal şi la Toron
to, .precum ş,i Jia Fes'tiWlrul francofon.iei 
de la Limoges - Franţa. Titlul are o 
triplă semnificaţie : e vorba, mai întii, 
de Leonardo da Vinci. apoi de umila 
localitate în care acesta s-a născut şi, 
în sffrşit, printr-o I icenţă lingvistică, de 
participiul verbului latin „vincere" 
(corect: .,viei") clin faimosul dicton al 
lui Caesar: ,.Veni, vidi, viei". Departe 
ele a fi o biografie romanţată sau un 
portret dramatic al marelui artist şi om 
ele ştiinţă, Vinci r:epre7JiJ111tă o medifa.ţie 
,,asupra artei şi rutiliJtăţii ,sale, -asupra le
gitimităţii demonului creator", asupra 
artistului în societatea sa şi, în cele 
din unnă, asupra omului în lume. rea
lizată cu inteligenţă şi talent, îmbinînd 
umorul cu poezia, documentarea isto
rică de vastă cuprindere eultur ă cu 
fantezia înaripată, ironia ascuţită cu 
profunzimea filosofică. Acţiunea, sim
plă în aparenţă, urmăreşte călătoria 
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uniui tină,, artist fotogira,f q,lllC'bechez, 
Philippe, în Europa, - o călătorie ini
ţiatică, întreprinsă in urma unei traume 
morale, , în căutarea unui răspuns la 
propriile sale nelinişti şi întrebări, cu 
privire la arta sa, la rostul său în lu
me. In această călătorie, preţ de 14 e
pisoade, Philippe întîlneşte diverse per
sonaje : un ghici italian orb care este 
şi prezentator al spectacolului, uri ghid 
englez ironic, Gioconda în persoană, pe 
crec1torul acesteia, Leonardo. şi cîteva 
personaje �ecunclare, locurile vizitate 
fiind Londra, Paris, Florenţa, Cannes, 
Vinci. Toate personajele înt întruchi
pate, pe rinei, de acelaşi actor, printr-o 
admirabilă stăpînire a expresivităţii 
vocale şi corporale, folosind foarte 
puţine e<l€'IT)ente -e:x:ter'ioa:re în sprijinul 
compoziţiei (ochelari negri şi un baston 
pentru ghidul orb, o perucă şi un şal 
pentru l'\IJona Lisa, iar pentru Leonardo 

spumă de ras, pe care şi-o întinde 
ca din întîrnplare, la vcdf're. oe păr şi 
pe o parte a feţei. creînd astfel suges-
1 ia chipului artistului la bătrîneţe. în 
timp ce cealaltă parte rămîne intactă, 
înlesnind dialogul lui Philippe cu 
,.maestrul" într-o tulburătoare alter
nanţă de replici). Mijloacele scenice şi 
scenotehnice. de o mare diversitate şi 
ele un deosebit rafinament, mergînd de 
la umbrele chinezeşti la comouter, cu 
un .ioc al luminilor şi umbrelor de o 
reală forţă sugestivă, într-un spaţiu sce
nic structurat printr-un ecran (pe care 
se proiectează imagini în mişcare şi dia
pozitive) şi panouri de sticlă, cu o con
cepţie şi o realizare a ambianţei sonore 
rare sugerează, nu numai măretia cate
<iralelor sau vuietul avionului, ci şi su
netul vocii umane, redate de un sin
tl'tizator - totul a fost folosit în spri
jinul acestei fascinante călătorii ima
ginare. Istoria · artei şi miturile lăsate 
de traditia culturală mondială servesc 
drept argumente într-o pasionantă dez
batere despre paradoxul şi contradicţiile 
dintotdeauna ale artei şi artistului. 
(din Cahiers de Theâtre JEU, nr. 42) 

Că.ută.ri în 

'teatrul finlandez 

Din punct de vedere geografic, există 
două regiuni importante pentru teatrul 
finlandez : Helsinki şi restul Finlandei. 
Dacă înă de curînd acest „rest" însem
na mai ales oraşele Turku şi Tampere, 
în ultima vreme pe harta teatrală au 
apărut Lahti, Vaasa şi Kajaani, Teatrul 
Municipal din Lahti s-a făcut remarcat 
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îndeosebi printr-un spectacol Macbethi: 
şi prin piesele lui Athol Fugarei şi Ber
nard Koltes, puse în scenă de Vivica 
Bandler. 

La Teatrul Municipal din Vaasa, clă
direa se clatină de bătrîneţe, fără ca edi
lii oraşului să-i acorde prea mare aten
ţie. Totuşi, oamenii de teatru pasionaţi 
găsesc mijlocul de a crea spectacole in
'teresante, vii, considerînd că teatrul 
„este ultimul forum liber în care se 
poate duce o luptă morală importantă 
pentru om şi pentru viaţă". Doi regizori 
tineri, Kimmo Kahra şi Juha Malmiva
ara. împreună cu scenografa Tiina Mak
konen au realizat spectacole folosind 

· chiar starea jalnică a clădirii în spri
jinul unoc decor-Ullii şi aanlbian,re rea.liste.

La Kajaani, Teatrul Municipal şi-a
cîştigat un public tînăr şi entuziast prin
spectacolul TukkijoeJJa - Pe rîul cu·
plute, comedia muzicală finlandeză cea
mai îndrăgită şi cea mai mult jucată din
toate timpurile. Tot aici s-au jucat cu
succes Cui i-e frică de Virginia Woolf ?'
şi piese despre viaţa elevilor. Există ş·i
trupe independente experimentale, care·
prezintă în turneu piese noi ale autorilor
finlal)dezi. Dintre acestea, cele mai im
portante simt KOM şi Ryhmăt.ea.t'teri.

KOM a prezentat cu succes două pie
se de Pirkk6 Saisio caracterizate prin
îmbinarea poetică a realităţii cu fante-
zia. Betoniyo - Noaptea de beton vor
beşte despre neliniştile tinerilor şi im-
pasul m care 131Ceşrbia se află tlin pru•atna
conflictului între vise şi tristeţile vieţii
cotidiene. Havinneiden legenda - Le
genda celor învinşi prezintă personaje
iLGtork:e lal căror eşe� personra!l a q:,,e,rmi,s
ajutorarea sau salvarea umanităţii. Un
spectacol important, prezentat şi peste
hotare, a fost Pystyyn Laudattu - Jn-·
g-ropat în picioare, dramatizare a roma
nvlui lui Joni Skiftcsvik, pus în scPnă
de Pekka Milonoff. înfăţişînd ci.rama nnui
marinar care se întoarce în locul unde
şi-a început viaţa. pentru a se răzbun'l..

R.yhmiHealtteini <,;i-'l <'11,cerit reputaţia de
tP.atr11 dP avangardă. Pe sc>ena sa a fost
jucată piesa unui tînăr autor devenit"
astăzi unul dintre cei mai cunoscuti în
teatrul finlandez. Jussi Parviainen. 
Jnmalan rakastaja Iubitorul do· 
Dumnezeu, în care se vorbeşte despre 
cele mai vec>hi şi mai dureroase proble-· 
me ale omenirii. cu violenţă şi patos 
acuzator. (Continuarea acestei oiese. 
c>are a stîrnit mari discuţii, a fost Fe-· 
orezentatii la Intimiteatteri sub titlul 
Valtakunta - Regatul). Un alt spectacol 
impoT'lranlt •la Rvhmăt.e<rt.tteni rt fost driama
tizarea romanului Finlandia de Hanna 
Sal,amill., 1ru<,,]'.)Îr,at d<in frămîl!1tă,r.i[e soc:uaae 
ale anilor '50-'60, ani în care o mare 
parte a populaţiei rurale s-a strămutat 
la oraş, trăind momente dra:ivatice. 
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"Textul şi spectacolul poartft amprenta 
stadiului actual al teatrului finlandez, 
,care trece de la verbalismul tradiţional 
la o lărgire a mijloacelor de expresie, 
.actoricească îndeosebi, dezvoltînd lim
ba.iul corporal de la gestul emotional 
J gestul raţional (intelectual), sub in
iluenţa şi a teatrului dansat. 

Dintre teatrele instituţionalizate, Tea
trul Municipal din Helsinki se bucură 
de o apreciere constantă, datorită pre
dilecţiei sale pentru 'o tematică a omu
lui mărunt şi nedes[1vîrşit, care-l apro
'Pie ele public. 

Printre premierele sale recente se re
·marcă Scaunele de Ionesco şi noua pie
să a regizorului-c.lr-amaturg ele prestigiu
Janko Turkka, Hyppnoosi-Hipnoză. A
ce:l,\a clin urrn[t c consicleratf1 deschiză
toare ele drum pentrlj o nouii estetică
.a teatrului.

Teatrul Naţional s-a impus mai ales 
-prin spectacolele prezentate pe „sce
·na mid1" : Moartea unui comis voiajor
<le r\. Miller şi TatJ:il ele Strindberg.

l n generall. beatl'Ui finlandez se află 
într-o fază de călutări, ele tmrntsformă,ri, 

-<:are îi atestă vitalitatea, apropiindu-l de 
viaţa oamenilor de azi. 
"(după Revista „Theatre", nr. 39/1987, 
,editată de Centrul finlandez al ITI) 

Stagiunea 1986-1987 

le Theatre de la Ville 

din Paris 

Repertoriul secţiei ci ramatice (după 
-cum se ştie, . prog1;amul teatrului cu
prinde şi spectacole de balet şi muzica
'ie) pe stagiunea 1986-1987 a fost alcă
tui,t din : Don Carlos 'de Sch'iller {-a'Clap
t3rea şi ,regli'a, Michelle M•arq'll:ais).

Viaţa e vis ele Calderon (un autosacra
mental. nu piesa bine cunoscută, regia :
·Raoul Ruiz), Astă seară se improvizea
ză ele Pirandello (regia, Lucian Pinti
lie) şi două ·premiere absolute: Scui
păturile lunii, 1tra,g:i-'comedic de Gildas
"Bourclet în regia autorului, şi Regentul
·ele Jean Christophe Bailly (regia, Geor
·ges Lavecl:a111t). Al-te treli ,premrere abso
lute -au fost ;prezentate Î'n sa],a ,m,itcă 
.numită Theâtre de l'Escalier d'Or : Că� 
sătoria morţilor de Jean Pi•eri,e Sarra

·zac (regia, Jacques Lassalle), Printesa
albă de R.!alimeJ" MM'Î'I Rillke, ·(1-egîia, Ya

nnis Kokkos) şi Couki şi Louki sînt pe
vapor de Denî.se Oha!lem, aut-oare cu-

noscută ·publicului românesc prin piesa 
La 50 de ani ea descoperea marea, (re
gi•a, iMairtine ,}nelJ.d,m,a,n), 

Piese noi 
' 

Revista sovietică „Teatr" publică în 
nr. 5/1987 piesele noi : Doi oameni pe 
rîul în flăcări de Oleg Sosin, dedicată 
faimosului scriitor american John Re
ed, al cărui centenar se celebrează anul 
acesta, Ultima cursă de Mar Baigiev, 
inspirată de problematica morală a o
mului contemporan şi o interesantă res
tituire : o piesă de Mihail Zoscenko şi 
Evghenii Şvarţ, a cărei premieră abso
lută a avut loc la 12 august 1941 la 
Teatrul ele comedie din Leningrad, în 
regia lui N. Akimov, şi care n-a fost 
publicată pînă acum. Titlul ei este Pe 
sub teii Berlinului si reprezintă o sati
ră .antihi>tfleri•stă 1� form<rnla parabo-
lei, sub forma unui spectacol popular 
ele bilei. 

__, 

* 

O ipi<esă nouă de SJawomir Mmzek a 
fost reprezentată la Teatrul Polski din 
Varşovia, sub titlul Contractul în re
gia lui Kazimierz Dejmek. Cei doi eroi, 
Magnus �i Moris, întruchipează două i
postaze ale omului european de azi. 

Congres I.T.I. 

In zilele ele 1-6 iunie 1987 s-au 
desf�uro'1: 1.a HJa,va,na (Cuba) Juoră
�·iile cerui de-'.:1Jl XXlfil--0.ea ,Congres al In
stitutului Internaţional de Teatru, cu 
tema „Teatrul în serviciul dezvoltării si 
identităţii culturale". Au fost analizate 
acti:vî.tăţile or,g,am/iz,aţiei, ale Com:itete..: 

lor sale permanente pe ultimii doi ani, 
s-au dezbătut probleme legate de struc
tura şi metodele de lucru, de concepţia
şi organizarea „Teatrului Naţiunilor",
s-au stabilit direcţiile principale ale ac
tivităţii pe următorii doi ani şi într-o
perspectivă mai îndelungată, a fost ales
noul Comitet executiv.

Margareta BĂRBUŢĂ 
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- Ce simtăminte vă anima, m 
momentul cînd · înh-eprindem bi
lantul tălmăcirilor dumneavoas
tră · clin dramaturgia românească ? 

Sentimente de satisfacţie, întru-
cît munca asupra unor opere dramatice 
a reprezentat ele multe ori o sursă ele 
bucurie. Dar şi de amărăciune. deoarece 
această muncă a fost folosită într-o 
măsură nu prea mare de către teatre, 
radio şi televiziune. 

- Pentru ce piesă de teatru a
trebuit să vă puneţi în stare de 
alarmă „depozitele" lingvistice ? 

Fără îndoială că penh'U piesele lui 
Caragiale. Am tradus O noapte furtu
noasă şi D'ale carnavalului. . . Caragiale 
suscită trei feluri de dificultăţi. În pri
mul rînd, eroii săi vorbesc o limbă 
pentru care trebuie să găseşti, sau mai 
bine zis să inventezi corespondentul 
scenic polonez,. Cred că nu există în 
dramaturgia· poloneză scrieri de un ase
menea rang artistic, a căror acţiune să 
aibă loc într-un mediu social' asemănă
tor şi în epoca respectivă. Nici Fredro. 
nici Blizinski, nici Zapolska, nici Per
zynski nu şi-au depăşit propriile lor 
medii - nobilimea, intelectualitatea, ma
rea burghezie ; iar dacă pătrundeau în 
lunnea mi10ii bUII1glhezii, să zliccm, ·cu 
Moralitatea doamnei Dulska, dezvă
lll.llÎ.au cu l!X>tua ,al/tă menita 1iillaite. De 
asemenea, în proza 1iiter8iră şi în 
!revistele acelor ltiilmpuru nu eXIilstă mo
dele înrudite cu limbajul caragialean ; cu 
greu doar pot fi prinse unele elemente 
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Cu 

.Danuta Bieukowska 

despre: 

e dramaturgia · română î,m 
Polonia 

e cele trei dificultăţi in tra-· 

ducerea lui Caragiale 

9 „secţiunea de aur" a l.ăi

măch-ii 

O convorbire realizată de

. Paul TUTUNGIU 

relativ apropiate. ·De prea puţin aju!or 
este şi „Dicţionarul jargonului varşo:v1an 
din secolul al XIX-lea". A doua dif1cul•· 
tate : minunatul dialog al lui Caragiale, 
care operează· deseori cu jocuri de cuvin
te, calambururi, nume şi prenume de
persoane care au o anumită semnific?
tie. Cum să le găseşti corespondentul m 
iimba noastră, în obiceiuri, în tipul nos
tru specific ele umor ? 

Şi, în fine, a treia dificultate, aproape 
de neînvins : spectatorul polonez nu cu
noaşte nici istoria şi nici obiceiurile ro-· 
mânilor de .la sfîrşitul secolului al 
XIX-lea. ,Ii sînt străine realităţile. nu în-
ţelege aluziile. O scrisoare pierdută ar�
nevoie de comentarii ; de ;:isemenea, O· 
noapte furtunoasă. Cum să rezolvi a
ceastă problemft? 

- Consideraţi ,că echivalarea 
operei dramatice într-o altă limbă. 
cere o tehnică specială ? 

Bineîmţeles ! D!iruogul, ca să ,po1aită fi 
:r:osb1t cu voce tare, trebuie să fie oursiv, 
:ffiJres,c. !,n p:noză, ,armpJlasa;rea iaocentei1o!I." în· 
rna.ză este mai ,pu�in 'Îlm]J0111:lamtă, pe sce·· 
nă, ilnsă, aceas'ba este o cer,imţă de ,J)I'im 
r.aing. De cuv.i!ntele ,cu p<I"ea multe &i.liabe
<llrebuie să te fereşti � de foc. Sil.a!ba fi-·
nallă ,a t.mui cUIV'�nt nu poate :fii repeta.tă
.lJa in.ceplrtul cuv.î:nJbu:lui uxmă:tar. Poanta·
trebuie să :fiie · sUJb1tniiaJtă _pr.i!n melodia
rnaizei. 'Drebt.llie ev:iilalle Lungi.miile ! Să ti-·
nem seiama şi de :fu:p'tml că TOmâoo var-·
besc mult mai repede dec@t po�onezii-
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Cee� ce esrbe ag,rewbiil Î!n textu[ românesc 
;poat/e fi d1I1Suipor,1laibi1 in versi,uinea polo
neză. I111să nu este pernnis să se scur- • 
teze textul! T.reibui!e anese ,ex,presii lapi
d.are, ouv,itnrte mari soumte, fo1osite diverse 
i11mcw•i, .astfel î.nici;t în U<ilmba tălmăcix·ii 
Jcl/Cţiunea să se îruoad:reze 1n <aceeaşi uni
tate de tillTJIP. Limba m.mâ111ă. ];a fel oa si 
alte limlbi romanloe, operează cu o mui
ti1 udwne de epHete, des•oori cu un puter
ni,c colmit emoţi<01n:ail. ,,S.Ujpanb ", ,,exce
lent", ,,groziav ", ,,Eonrridabi�" etc... sî.nt 
'.La ordinea zi1,ei. Da:r · noii, po1ornezii, sîn
tem ceva mai susceiPt:ibi'li şi folosirea 
.exagerată a unor .asen1enea ex,p.esii îl 
dera,njează pe spectJatar. Cum să găseşti 
.,,secţitl!nea de a,ur". ca nici să nu te în
cle:păr1tezi de text, şi să-l şi tir.aduci astfel 
-,ncirt; să :mn� natunarl ? 

- Aţi cola.borat cu anumite tea-
tre în traducerea. pieselor româ
neşti? 

Numai o si.ng=ă daltă, oî1nd teatrul 
-dim Plock a pus în scenă O noapte furtu
moasă. A fost Ul'!. speobaicdl foia;r,te reuşit; 
uruna să :flie p1iezenta.t şi la V,airşoviia, în.să 
.alite evernimente .au făiou1t oa aceste p.ia
nuri să 1m se înfăptlltiiască. Ored, totuşi, 
-că o oo.Jiabcware de .acest fel es,te deosebit 
-0.e utilă aitît pen,tmu teabru, cîrt; şi pentru 
triadiucătorr-; ea permi<te să l<i se ex.plice 
acto1rilu·r ml.lll.te aspecte oe le sîn,t străine, 
să fie .iini1moduşi în ,atmosfera piesei; la 
riind•uJ său, tir.ad rncă torul · îşi ve,:-ili că tex -
tul pe scenă, înv;aţă pur şi SÎ!IUPliu teh
nica trriaduceTii. Ni�1odiată asemenea in
văţărrninte nu s,î,n,t; de prâsos ! 

- Ce anume traducere din lite
rntui,a dr,amatică românească s-a. 
bucmlat de cea mai bună primire 
din ,partea · criticii şi a opiniei pu
blice poloneze ? 

Pot să v,oTbesc doi:rr despre tradu
·ceriJe ti@.ă!rJ1te în revis11a lunarră Dialog,
De mare :imlteres s�a bucurat pies.a Capul
1lle răţoi de G. C.i,pr,iian, caire a fost înso
ţi,tă de aiprof.undarte studii cu, pr iviTe la 
avarngarda românească. De asemenea. A 
treia ţeapă de Marin Soresou, <apărută în 
-acel.aşi nu.măr al �·ev;istei Dialog. S-au 
ivit. totuşi, şi u·nele nernţelegeri. După 
punerea î.n s·cenă a piesei Matca de Ma
mn Sm·esou, mi s-a reproşait că nu ,a,m 
poetiz.at dialo1g,u,l, pobriviit celor cerute de 
teatru in<alinte tle p11emieră ; iregia dorea 
să înteripreteze piesa oa pe un mister pae�
1.lk, ceea ce nu se ,po1mivea cu textul '.Im 
Sorcscu. Toptul că lruU ,am fost de acord 
m'i-::1 atr-as obse!fll'aiţi'i c:ri<1Ji.ce. 

- Ce întreprindeţi pentru ca
partiturile dramatice româneşti să 
fie prezente mai des in teatrele po
loneze? 

- Ştiţi dumneavoosbră că drama'1lurgii
podone,ji se î,n,treaibă: ce se pooJte f.ace ca 
piesele de teatmu alle drnmlaiturgiloc polo
nezi co.n,Lern,po,rain1i să fie pa·erenrtrute mai 
des în teatire ? Avem mullte piese intere
sante care nu au văzut lumina ram.pei. 
Se juacă mereu pi,esele acelmiaşi cinci
'iase scriitori : Vd-tkacy, Gomb1·owicz, 
l.Yilt1ozek, Ired.}'nsld, R6zewicz. Ale ,a,U.ora, 
doar sporndk. Şi, bineî111ţeles, oll&'ii.cii -
în vensiuni moderni•zatc. De predil<ecţie se 
rnontează 1prel'1.11c,răr i rca]i z,arte de regizori 
după p'iese ·străJine sau mo.nitaje• dlim upera 
unui autoir. Dt1arniaturgii încear,că să de
tenmi:ne schtiirnibc11rea si,tuaţiei, dair pînă 
acum n-.au prea obţinut re2iu1taite. In mo
mentul de fa,ţă, cînd te.a<l:!rele trebuie să 
se .au,togospodăirea.scă, ilarr- bugeteJ.e afocale 
sint nes,i,gt.m�, · Hecare di;reot,o:r caută o 
piesă ca.re să meargă J,a si,gilll· şi care să 
aducă îrncasări. Ded, iap�ează sa,u La re
pertoriul cilasi,c (e&te Ciliar că .La acest re
perto,ri u vor veni elevii şooHlm medii), 
sau la succese i\ulani,n:amite di<n sllră;iinătate 
- de prefe:nimţă ooc;i!dentale -, sau la
soluţii verrif.foarte în pmctkă. La Varşo
via nu s-a mai jucat de mult nici o pie
să. Se aminteşte m�1,eu că piesa O scri

soa:re pierdută, montată cu mulţi ani in
urmă, nu a avut succesul scontat. Opinia

publică de Aurel Barnnga, prelucrată cu
titlul Solo La baterie, a fost însă bine
primită. Veşti bune sint în domeniul pie
selor pentru teatrul de păpuşi: Vitrina

cu jucă1•ii a lui Alexandru Popescu a
fost montată în urmă cu trei ani la Var
şovia, mai tîrziu şi în provincie, a fost
prezentată şi la televiziune. Tot la tele
viziune s-a difuzat spectacolul D'ale car

navalului, care a fost însă fn asemenea
măsură scu1·tat, încît piesa a pierdut mult
din valoare. Revista „Dilalog" publică· une
le dintre piesele mai apreciate. ln ult:imul
tirrţp s-,a biJ)ărit: Europa, aport... de Paul
Col'nel Chi1JiJc, urmează să .aipa,ră Bal co
nul de D.R. Po,pescu.

Consider că unul di,ntre mijloacele efi
ca-ce în problema pe care o discutăm ar 
fi schiimbul de veg1zori şi de spectiaooJ.e 
cu distribuţii restrînse. Este o formulă 
avantajoasă pentru ambele părţi şi folo
sită p.Îtnă .acum ou teaitrde mari mici, în 
afia:ra Varşoviei. însă plnă ce nu voo.- fi 
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cuceriţi s,pe,c,nat.omi din Capitctlă nu poate 
fi vorba de un veritaibil succes. In urmă 
cu cîţiva ialil!Î., Teatrul Mic a ofer,i,t varşo
vieni!lor Matca de Sg,rescu, ÎIJ1 cadrul Tea
tm.lll,ui Na,ţi,un-illoc, şi acesta a fost un 
evenirnffil!t teatn.ia!l mult comentat. Dar 
vizita unui o'airecaire teatru dii1J1 provin
cie la un mo.dest tea1n.-u din Cnicovia nu 
are prea mare imporr1,anţă. A:r fi altceva 
dacă speotaoolrul ar avea loc la Teatrul 
Vcchl din Oracovi'a, sa,u -la Teatr Polski 
di,n Viairşov;ia ! 

- Cum apreciaţi dramaturgia
românească în contextul clramatur
giei europene, pe care, după cum 
ştiu," o urmă.riti atent ? · 

Drai1111aJUUJrgi,a românească este aiît 
de diversifilootă, înoî,t este g:reu să se 
vorhească despre e,a ca despre un tot 
urnit.ar. De exem,p;[u, fi:lonul pi,ese'Lor isto
rice - fără îndoi1ailă foair:te apropiate 
publicuiliui românesc - este mai puţin 
interesant pentru s,trăinJ. La fel ,se pre
zi,ntă si!JUJaţi,a comed'iiJ.on:, reaJJiste sau a 
dra,melo:r legate de ob.i,cei,UJr,ille de v,iaţ,a 
de zi cu zii. linsă creaţia ca1re ridică în 
mod noviaitor pro:bleme general-umane, 
o:reaţi-a de v.aJl.oa,re, nu este ma:i prejos de 
o;perele de refem1nţă rale teatrului euro
pean. Mă refer la ,arscmenea clPam1atlurgi 
oa RomUJlus Guga, p:retimpurrju decedat, 
siau M,airi,n So['lesou, c.'01l"e orperează cu o 
neegalată i1roni.e, sau fO'arte 01rigiinalul 
D.R. Porpesou, în cele mai bune scideri
rale sale. Piesele scul'te aile lui Brueşu mi
se par excelen'te. Apreciez m,u ,lt tl'Hogia
1:uri Dum�tr-u Solomon dedricaită fiJozofilor
antichităţii. Toate acestea alcMui-esc un
cimp ideal de afinnare pen'1:lru act01·i şi
pentru regizrui. Din păcaJte, nu ,a,m văzut
spectacolu:l Dimineaţă pierdută, dar im
pres.ilile pe care mi le-a1u prod-us repeti
ţtile în regia Cătă.l!inei Buzoianu îmi per
mi,t să ra.fiiinn că este o di·am,a,ti2Jare in,Le
:resamltă, chia;r pasfonan:tă. Căită!lilna Bu
zoianu este urn ta.lent deoseb.i,t Îln dome
nj.uJ literratJUrJi dra,matice, ceea ce i-a
pe,rm:is să reailizeze ex,celente ad,a.ptă1·i
teatrale după opere liter:aire de răsunet. 
Consider că Istoria ieroglifică s-ar bucu
Ta de i.nteires la noi şi ar merita să f-ie
înfăţişaită purblicu1ui polonez. Cred că
prindp.alul atu al dlramaitU1'giei româ
•neşti îl reprr·eziinită ceea ce este origi.nal,
pUJr românesc, şi totodată a.re semn:ifica
tie generail-urnaină. N,u este ni1mic nou în
această afiiirmaţie, aşa cred că se îrntim,plă 
cu • operele aiparţ1ni1J1d oricălrei li tei:aturi
d,ramatice n,aţionlcl!le.
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Translaţie asigurată de 

Marin Mihai MlliALĂCHIOAIE 

De peste un deceniu profesor 
de engleză la Universitatea din 
Leiden (fondată în 1575), critic dP" 
teatru, eseist, scriitor şi director 
de scenă, conducătorul trupei de 
teatru de limbă engleză clin Lei
clen, Henry I. Schvey şi-a luat 
doctoratul cu teza Elemente vizu
ale în ,piesele 11ui Oska-r Kiokosoh
ka. Este auto1·ul mai multor vo-

. lume ele critică a literaturii dra
matice şi a foarte numeroase · ar-· 
ticole de teorie a dramei şi ana
liză a dramaturgiei american · 
de azi, interesat îndeosebi de
autori ca Sam Shepard, David 
Mamet, David Rabe, dar şi Albee şi 
O'Neill. Prezent la importante con-· 
grese mondiale de specialitate, regi-1 

zor apreciat pentru vi7,iunile sale 
scenice şi pentru trupa de limbă 
engleză pe care a creat-o şi a im
pus-o la Leiclen şi în turnee! 
din Olanda şi în alte ţări europe
ne, Henry I. Schvey ne-a vizitat 
tara în luna mai. Este un spirit' 
puternic, asumîndu-şi cu hotărîr� 
opiniile, un partener ele discu ţie. 
în sensul că nu monologhează, l!ata 
să se aprindă pentru o idee care 
merită stima umanitătii. Initiat 
pînă la ultimul „etaj" ·în simbo
luri, de la antici şi pînă la clipa 

in care respirăm, Henry I. Schvey' 
este un cuget universal, îndrăgos
tit de familia artiştilor vizionari. 
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Cu 

' Henry Schvey 

despre 

8 teoria dublului talent 

• teatrul de limbă engleză din Leiden

e provocarea spectatorului 

e mai dreapta cinstire a dramaturgiei con
temporane americane 

O convorbire realizată de Paul TUTUNGIU 

- De unde vine, în cazul dum
neavoastră, această nestinsă pati
mă pentru literatură şi arta tea
trală ? Din . familie ? De la pro
fesorii pe care i-ati avut în anii 
de şcoală? 

Realitatea la care vă rcfcriti a 
crescut din mine însumi. Intotdeauna 
am fost interesat de artele dramatice. 
Incă din anii copilăriei ·an-1 fost atras 
de po ibilităţile mereu fertile ale tea
trului. de materializarea, pe scenă, a 
pieselor de teatru. La universitate am 
studiat literatura dramatică - ca a 
'fost prima mea dragoste. Ca profesor. 
nu-mi displace să provoc dispute. în 
legătură cu anume compartimente ale 
literaturii. promovîncl analizele ori-
ginale, împreună cu studenţii mei. 
Cinel am sosit la Universitatea din Lei
<len. cim realizat că există posibilitnt"a 
întemeierii unei companii teatrale de 
limbă engleză. 

- Prima, pare-se, din Olanda. al
cărei director şi fondator sînteţi. Ini
ţialele acestui nou teatru : L.E S.'l'. 
(Lciden English Speaking Thea
tre) semnifică în franceză şi 
în română acei saci cu 111s1p sau 
pietre care asigurau stabilitatea 
navelor pe ma1·e si a baloanelo,· 
cu nacele în ael'. .. · Nu e un cu
v"int oarecare ... 

Deşi ·în englez'i este o simplă 
�onjuncţie. L.E.S. . a condus la dez
voltarea şi aprofundarea unei preocupări 
fle- mare interes pentru mine : directia 
de sceni!i. Acum rTerl cii profesia de con
-structor ele spectacole este ceva f{1ră 
de care n-aş putea trăi: implicarea 
dircct'i în experienţa scenidi îmi jus-

tifică ipostaza de profesor şi critic de 
teatru. 

- Aţi pus în scenă, în cadru.I
L.E.S.T., fireşte, texte ale unor
autori de prestigiu mondial : 
Shakespeare, Thornton "Vilder, 
Albee, Pinter. . . Tot cercetînd doc
trinele regizorale, simtiti tenta
ţia să încercaţi defini�ea uneia 
noi? Aveti adică ambitia să de
veniţi şi un important regizor? 

Nu ştiu dacă voi putea să devin un 
mare director ele scenă : deocamdată tră
iesc intens bucuria ele a munci ca ar
hitect al acestei afte minunate numită 
spectacol. Stilul meu regizoral este e
clectic : încerc să nu-mi imprim perso
nalitatea pe o piesă pînă cînd nu i-am 
decantat toate posibilităţile semantice, 
inclusiv cele vizuale. Ceea ce creez ca. 
autor de mizanscenă este foarte legat 
de actorii cu care lucrez. in ultimii zece 
ani, în Olanda. am lucrat cu o trupă 
bine constitu'tă ; am încredere în talen
tul şi dragostea de muncă/ale membri
lor ei. in mizanscenele mele mă bazez 
intens pe improvizaţie, pe o colaborare 
nemijlocită cu actorii, dind schimbului 
ele idei dintre actor şi regizor un statut 
cît mai flexibil cu putintă. Prin aceas
ta înţeleg să caut şi să primesc întot
clea:rnna în sistemul cutărei mi2Janscene 
la care lucrez, orice valoare care se re
levă neaşteptat : scînteierea unei pri
viri, expresia unui actor pot crea posi
bilităţi mai substanţiale pentru destinul 
momentului scenic următor chiar clecît 
acelea oferite de text. Realitatea din 
scenă se dovedeşte a fi o sursă de in
spiraţie inepuizabilă pentru orice autor 
de spectacole. în timpul lucrului cu ac
torii mi-au apărut idei care. în alte con
diţii, nu le-aş fi putut avea niciodată. 
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Mizanscenele mele reprezintă ca atare 
ceva la care nu m-aş fi gîndit niciodată 
singur, fără spaţiul scenic şi fără actorii 
cu care lucrez. 

în Olanda, unde sînt profesor univer
sitar, limba engleză este larg înteleasă 
de populaţie ; pornind de la această 
realitate am considerat că un vid în ceea 
ce priveşte teatrul de limbă engleză ar 
ii, în timpurile noastre moderne, un fapt 
nedrept. lVIai ales cită vreme există în 
limba engleză o foarte importantă lite
ratură dramatică, la care nici un cetă- · 
ţean al lurriii nu poate renunţa. 

Montînd Shakes,peare Îll1. Olanda in 
original am avut sentimentul că 1m1 
aduc contribuţia la o mai bună înte
legen! a marelui dramaturg, a tezauru
lui ele idei umaniste care-i domină ope
ra. Dar compania noastră de teatru se 
exprimă �i în turnee : am prezentat 
spectacole în Germania Federală, Bel
gia, Anglia: iar în iul.ie vom fi prezenţi 
în Statele Unite. 

- Cîteva cuvinte despre reperto
riul acestui teatru de Jimbă engle
ză ... 

Este vorba ele un mănunchi de pie-
e clasice şi moderne, cu care am încer

cat să acoperim o cit mai întinsă arie 
de valori consacrate. in opţiunea pentru 
un titlu sau altul. un criteriu cleloc se
cund a fost componenţa trupei. posibi
lităţile ei (am în vedere aici numărul 
personajelor şi c:nacteristicile lor). 

- In turneul Î>e care-I veti face
cu L.E.S.T. în Statele Unite,· cu ce 
spectacole veţi evolua ? 

Ne-am oprit la Cold storage de Ro
nalcl Ribman şi Zoo-Story de Edward 
Albee. Ronald Ribman, care-mi este 
prieten apropiat, cît şi Edward Albee, 
vor fi prezenţi la cîteva dintre specta
cole: nu este n0interesant să vezi o pie
să americană jucată ele actori olandezi -
în limba englezii. 

- La conferinta de presă onrn
nizată cu ocazia ·venirii dumnea
voash-ă la Bucureşti, la sediul A
sociatiei oamenilor de teatru, 
ne-aţi vorbit despre patru drama
turgi americani ai deceniului şap
te. Să înţelegem că i-aţi şi pus în 
scenă ? De pydă, pe David Rabe ? 

Nu încă. Dar am ele gînd ! Vreau 
să regizez, în ceea ce-l priveşte pe Da
vid Rabe, piesa sa Sticks and Bombs, 
dar nu în Olanda, ci în S.U.A. După 
cum poate ştiţi. preiau un post la o uni
versitate americană, ceea ce nu inseam-
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nă că voi renunţa la profesia ele autor 
de mizanscene. 

- Este cazul să vă întreb : ce
se va întîmpla cu Teatrul de lim
bă engleză din Leiden ? 

Turneul clin S.U.A. va fi cel ele a
dio, va fi, pentru mine personal, bun
rămasul adresat Olandei. . . !n prezent. 
ne ·aiflăm în si.tlllaţia de a gă' i un alt direc
tor artistic pentru L,E.S.T. 

- Vorbiti-ne despre generatia 
durimeavoastră de critici ameri-
cani de teatru. 

Trăind de peste un deceniu în O
landa, m-a frapaf că literatura drama
tică americană ele azi a fost subestimată 
atît de către europeni, cît şi de către
americanii înşişi. Cît despre arta dra
matică, nici nu mai trebuie să amin im. 
în Statele Unite. cinematograful, televi
ziunea şi poate chiar romanul par a avea 
o importanţă mai mare decît teatrul. în
ceea ce mă priveşte, am o altă perspec
tivă asupra fenomenului şi sînt încredin-·
ţat că sjtuaţi1a 1actu1a1ă .se va schlim'ba.
Sîntem acum implicaţi într-o perioadă de
redescoperire a teatrului american : pri
mele semne - existenţa unor autori d a
matici ca Sam Shepard, David Mamet 
sau David Rabe, autori ai unui corpus de
lucrări impresionant, urmărite ele un
număr din ce în ce mai mare de specta
tori.

Dar să revin la întrebarea dumnea
voastră : mi s-a părut că cei mai buni 
critici ai dramaturgiei mnericane nu au
fost americani. Intre cei care au scris 
interesant şi inteligent, - clupă părerea 
mea. se numără unii critici europeni. 
AC'0asta nu îns<'amnă că nu există im
portanţi critici dramatici americaT1i. 

- Am impresia că în legătui!'ă
cu criticii de teatru americani a.-eţi 
nişte nemulţumiri. . . Este vo ·ba
despre verdictele lor drastice? 

Nu. nu atît verclictele severe. Gă. esc
că ele multe ori acPştia nu apreciază for-
ţa dramaturgiei americane şi preferă să 
sublinieze ceea cc nu s-a făcut, în clefc
voarea a ceea cc s-a făcut. De pildă, un 
volum de comentarii despre clramat.u -::ia
americană contemporană apărut în u ti
mii ani adună o serie ele . dramatu1-�i. 
fără o listă a titluril:or pieselor, fără a 
investiga suficient de profund fiec;ire
text important. Există, trebuie să adaug. 
o tendinţă a criticilor ele teatru ameri
cani ele a măsura 'realizările anilor '70
-'80 după standardele anilor '60.
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- După opinia dumneavoas-
tră, faţă de dramaturgia contem
porană europeană, în ce punct va
loric se găseşte dramaturgia ame
ricană de azi '? 

N-aş sugera că dramaturgia ame
ricană este superioară celei europene ; 
am prea mult respect pentru produsele 
spiritualităţii europene. . . Aş spune că 
în S.U.A. teatrul autohton nu benefici
ază încă de atenţia cuvenită. Majoritatea 
cercetătorilor generaţiei mele, ca să 
revin la întrebarea de acum cîteva mi
nute, sînt mai· preocupaţi ele teoria spec
tacolului decît de critica dramaturgiei 
propriu-zise. Şi acest lucru este reflec
tat direct de absenţa, în S.U.A .. a unor· 
bune reviste de specialitate. Este drept 
că recent, în ultimii doi-trei ani, adică, 
au apărut cîte�a reviste care permit 
unor critici serioşi să pună în moci per- . 
tinent în discutie literatura dramatică. 
Funcţia criticului în î,nţelegerea operei 

. literar-dramatice nu poate fi înlocuită, 
după părerea mea. niciodată. Ziare ca 
Theater Jom·nal, Performing Arts Jour
nal si altele sînt p·reo·cup1a,te de aspecte
le teoretice ale scenei, în dauna unor 
analize propriu-'zise ale pieselor de tea
tru. Apariţia unor publicaţii ca Drama
turgia americană după J.945, TPatrul A

merican. sau cea editată ele Societatea 
Teatrului American Nou, înfiinţată în 
decembrie anul trecut. la care am cola
borat şi eu, poate duce 

. la corectarea
dezechilibrului menţionat. 

- V-ati dat doctoratul cu o te
mă... excentrică : dramaturgia lui 
Oskar Kokoschka. 

Am ajU1J1s l,a Kokoschka pri•n inter
mediul picturii sale. Am descoperit că el 
este autorul a şase piese ele teatru şi 
am. fost uimit, găsindu-le mai moderne 
decît orice citisem mai înainte. In 1973 
i-am sor.îs 1lurl K.okoschka o 'e,piis.tolă. făa·ă
să mă aştept la vreun răspuns. Ii suge
rasem, bineînteles. o întîlnire. Spre.
marca mea surpriză. Kokoschka a răs
,pu,ns, cl'3lto'ciită ... Mrli'ei marro a scri�orii
(pe care. trebuie să recunosc, soţia m-a
îndemnat s-o folosesc). Kokoschka primi
se în aceeasi zi si o scrisoare ele la Vati
can, în ca1:e i se solicita prezenţa la i
naugurarea unui muzeu de artă moder
nă la Roma. A refuzat acea invitaţie
invitîndu-mă. în schimb, pe mine la
Villeneuve, în Elveţia.

Studiind piesele lui Kokoschka. am 
realizat că ele sînt nu numai documente 
esentiale ale dramei expresioniste germa
ne, care fuseseră trecute cu vederea pînă 
atunci. ci şi o sursă complementară (ele 
intelegere) a picturii sale, luminîncl-o, 
clari:fil'cînd�o. Aş merge pînă lra a spune că 
este aproape u1m;pos'iibil '.Să..J.i .îrnţelJ.egi 1pictu.ra 

fără să-i descoperi talentul în cealaltă. 
disciplină artistică. Dacă simbolismul di 
picturile sale se regăseşte substanţial în 
piesele de teatru, nu mai putin drama
turgia sa se desfăşoară stilistic aidoma 

_picturilor sale. 

- Cum a fost primit ele critică
volumul dumneavoastră despre 
Oskar Kokoschka ? 

Cartea a fost considerată ca o lu-
crare definitivă asupra dramaturgului 
Kokoschka; ea a stabilit importanţa 
cardinală a dublului talent. Trebuie să 
adaug aici că în Statele Unite clin ce în 
ce mai mulţi critici realizează că atunci 
cîn<l un artist se vădeşte a fi valoros în 
mai multe discipline artistice, devine· 
răspunderea noastră imperativă să înţe
legem. modul în care afirmarea într-o 
disciplină se reflectă în structura celor-
1 alte. Este şi cazul lui William Blake, 
al lui Dante Gabriel Rossetti, poet şi 
pictor, al lui Ernst Barlach, artist plas
viic şi c1:,,runaiuu�·g. Nu pre1JLnd, binei,nţc-les, 
că Kokoschka este la fel ele mare dra
maturg ca şi pictor ; doar că piesele sale 
de teatru sînt o componentă semnifica
tivă a universului operei sale plastice. 

-- în ce priveşte dramaturgia 
lui BarJach, aş spune că ea este 
cel putin de valoarea operei sale 
plastice. El ar fi rămas în fondul 
peren al literaturii dramatice eu
ropene chiar clacă ar fi scris nu
mai piesa A!liba.sfrul Bol (varianta 
definitivă după titlul iniţial Baal). 

Sînt ele acord. Cred că Barlach este 
mai interesant ca talent dublu, poate· 
chiar şi decît Kokoschka, deoarece la 
Barlach se poate susţine cu tărie că 
toate talentele sale. cel de pictor, de 
grafician şi de sculptor, cel ele scriitor. 
se află la nivel de egalitate valorică. 

Mi se pare că multe dintre 
registrele moderne ale drnmatur
giei ele azi îşi găsesc nucleele în 
dramaturgia lui Barlach ... 

Ci-ed că cÎ!1itrea,g,a ,periroadă expresio
n,i�tă ne-a fot·nmt g,ust,ull pen,tr,u d'l"ama
tu rrgia modernă, 1a_şa cum se ,înfă,ţi5e'cl,ză c-a 
durpă cel de-ail doilea căzboi mO!nclia[. Ex
priesionis,mul. 1p1ai,Vl1nd 'clinilr-o perspectivă 
.,prJmi,t.iNă" lumea modernă, s� preocupă 
de relevarea naturilor invizibile şi de· 
transpunerea acestora pe scenă (în vi
zibil). Aceasta reprezintă esenţa drama
turgiei moderne actuale. şi totodată ceea 
cc încercăm să i;ealizăm prin mizan�ce
nc. Se explică astfel ele ce mulţi ar işti 
expresionişti erau activi în mai m lte 
discipline ale spiritului. Nu numai Ko
koschka şi Barlach : trebuie sii ne gîn-
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Jim la Arnold Schonberg, în aceeaşi' 
ăsură pictor, compozitor şi teoretician 

al muzicii, la Vasili Kandinsky, pictorul 
care a scris şi teatru, şi la mulţi alţii. 

- Să fie drumul spre viitor al
artei, cum sugera un regizor sovie
tic, întoarcerea la sincrefrm1 ? 

Cred că inlr.:im într-o perioadă în 
care artiştii sînt capabili să intersecteze 
di�cipline ale artei. Timpul, marele nos
tru judecător, ne va răspunde. Sam She
p: rd. de pildă, este poet, scenarist şi ac
tor, ca să nu mai amintim de valoarea 
lui ca dramaturg. Şi acesta este doar u
nul dintre exemplele la îndem"nă. Un 
<;incretism este posibil, deşi foarte dificil 
de prezis. Una dintre caracteristicile ar
ki moderne este imprevizibilul. Gîndin
clu-mă la noţiunea de dublu talent, 
pentru un eseu la care lucrez în inomen
tul de faţă, mi se pare că artiştii despre 
-care se poate spune că au acest dar sînt
(e1·au) ele fapt vizionari. William Blake în
c-Prca să transmită aceleaşi viziuni în poe
zie �i pictură. La fel s-au petrecut lucru
rile cu Kokoschka şi Barlach, clar într-o
al :'i epocă. Primul ţine ele romantism, cei
lalţi doi de expresionism. Faptul mă face 
să cred că artiştii cu structură vjzionară
simt nevoia să se exprime şi au chiar suc
ces în mai multe clirectii ale artei. Am
constatat valoarea ele a·devăr a ipotezei
mele si în cazul romancierului D.H.
Lawrence. care îşi tratează picturile ca
fiind viziuni, sau al lui Franz Kafka. ale
cărui schiţe de pe marginea povestirilor
,:;i jurnalelor sale merită o atenţie spori tă
di partea criticilor ele artă.

- Să ne oprim un pic la proble
ma publicului. Cît de mult frebuie 
ă ne intereseze pe noi, oamenii 

de teatru, creşterea calităţii publi
cului ? în ce măsură poate să ajun
gă publicul să se bucure de miste
rele scenei ? 

Ca 1·e,gizor de tcartru, considr-•r că ti-e
buie să ne ocupăm mai mult ele îmbu
nătăţirea gustului public. Cred că o anu
mită rămînere în urmă în teatrul ame
riC'an ele azi este provocată de ideea că 
trebuie să dăm publicului ceea ce dore.5-
·te. Acesta este unul dintre motivele
pC'ntru care teatrul de pe Broadway pare
să se rezume, uneori, la prezentarea u
nor spectacole lipsite de substanţă. Eu
<Teci. dimpotrivă, că-i datorăm publicu
lui o altă perspectivă asupra sa : trebu
ie 5ă-l considerăm mai inteligent. să-l
solicităm mai mult cu repertorii care
sil-l stimuleze spre dificultăţile (aducă-
toare de bucurii spirituale) ale artei.
Aces,ta e te unul clii111tre motivele pentru
care mă reîntorc In Statele Unite :
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vreau să readuc în atenţie nu numai 
valorile dramaturgice americane, ci şi 
europene. Nimic nu mi-ar face o mat 
mare plăcere decît, de pildă, să reuşesc 
să pun în scenă o importantă piesă de 
teatru românească, recleşteptînd în fe
lul acesta în conştiinţa publicului ame
ricar ideea că valorile• spiritu lui au ş1 

.ele o geografie distinctă pe meridianele 
şi paralele planetei noastre. că viaţa 
spirituală nu are un singur continent, 
ci, pentru a fi completă, trebuie să le 
aibă în vedere pe toate. Este vremea 
să medităm mai mult şi să acţionăm cu 
mijloace specifice pentru ca oamenii să 
cl!:'vină capabili să înţeleagă şi să guste 
alte culturi. Dacă vom considera aprio
ric că publicul nu va fi capabil să înţe
leagă o anume dramaturgie. o anume 
expresie artistică, îl vom înde1: •:1 rta cu 
bună-ştiinţă de progresul. spiritual şi 
intelectual. Trebuie să încercăm ele fie
care dată şi, încercîncl, avem şanse de 
reusită. Asta nu inseamn:i c:i trebuie să 
montăm piese despre care ştim clinaint" 
că nu or avea succes... Trebuie să 
încercăm să obişnuim publicul cu ne
familiarul·, să-i contrazicem aşteptări
le estetice. Vreau să spun că nu trebuie 
să luăm ca atare publicul. aşa cum vine 
în faţa noastră : se pune problema ele 
a-l construi. a-l reconstrui.

- Cum definiti dumneavoastră
relatia teatru cornercial-teatru de 
repe.rtoriu, în spaţiul american de 
azi? 

Teatrul comercial în Statele Unite 
este centrat, se ştie, pe Broadway. Cu 
toate că nu vreau să denigrez comedia 
muzicală. ca gen - una din cele mai cu
no,-,cute şi mai aplaudate producţii ele ex
port amPrican pe scenele lumii-. adevă
rul este că această comedie muzicală. aşa 
cum- o vedem pe Broadway, pare menită 
s;,i întărească un statu quo emoţional şi 
intelectual. Ne permite adică să ieşim 
din teatru fredonîncl un motiv muzical, 
s;u impresia că în lume totul e în regulă. 
Cc mă interesează pe mine în teatru este 
posibilitatea ele schimbare pe care o re
prezintă .atît ,peniti,u· sooietate, dt şi 
pentru individ. Din această perspectivă, 
cred că .tr�huie să facem cuniosouite mai 
multor americani puterea dramatică a 
pii!esellbir iamer,ioane ş'i marea cantr'ilYuţie 
la dezvoltarea tealt,nu!u!i, -a ,dramiailn.!î'gdei 
·europene. Pentru milfle, esenţJa teiatrului
este provocarea, forţarea individului din
s.ta.1 să gîndea'scă .as'l.llPI'a iJ.uî însuşi, în
tr-un mod nou. Este vorba, în fond, des
pre o nouă configuraţie a sentimentelor,
strategie care mă atrage spre montarea
ele noi piese în Statele Unite. Mă gîndesc
la înfiinţarea• unui nou departament tea
tral la universitatea spre care mă în
drept, Washington clin St. Louis. pentru
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a exprima acolo unele dintre ideile şi 
intenţiile pe care le-am formulat în 
discuţia noastră. 

- Ce v-a spus vizita de o săp
tămînă în România ? 

M-au impresionat multe legate ele
cultura tea,trală, tdar •cel maJi mu/J.t, fap
tul că în ţara dumneavoastră, care nu 
arc o tradiţie mai mare ele un secol şi 
jumătate în materie de teatru cult, a
ceastă artă este probabil cea mai vitală 
manifestare a culturii româneşti ele as
tăzi. Nu vă pot spune cît sînt ele emo
ţionat : fiindcă aceia dintre noi care lu
criim în teritoriul teatrului american 
sin tem siliţi, iată, să recunoaştem că, 
teatrul a devenit o formă minoră de 
artă, în comparaţie cu filmul de televi
ziun!'. de pildă. In România, oamenii nu 
numai că merg la teatru, clar iubesc 
teatrul, ceea ce, clin punctul meu de 
vedere, este o foarte importantă schim
bare ele accent. Am învătat multe în zi
lele petrecute în această ţară latină : 
unele pot fi formulate intelectual, altele 
transmise numai emotional. La dumnea
voastră este materializată ţl in plin ideea 
că \eatrul este cu adevărat viu atunci 
dnd este important pentru societate . .A:m 
îndoielile mele asupra societăţii ameri
cane. în ciuda optimismului meu legat 
de posibilitatea de a determina schim
barea cîtorva opinii. 

As dori să multumesc tuturor celor 
pe care i-am cunoscut, cercetători. pro-

fc ·ori, actori, regizori, scenografi şi· 
bin, ·înţeles, serii tori şi critici ele tea
tru, pentru amabilitatea şi consideraţia 
pe care mi le-au arătat în timpul pe
Lrc,·ut cu mine. La Teatrele Nationale 
dir, Bucureşti, Cluj-Napoca şi laşi, pro
ff.'sirmiştii mi-au acordat multe ore 
pC'ntru a-mi îngădui să-mi fac o imagi
ne C'lară asupra muncii şi operei lor. 
Au mers pînă la un gest pe care eu nu 
crecl că l-aş face vreoclaUi : au întrerupt 
o repetiţie pentru a permite unui· vizi
t;1tor străin �;j se întîlncască cu actorii
şi să vadă cum este concepută mizan
sc'.'na. Mai multor regizori, inclusiv
domnului Horea Popescu, trebuie să le
exprim mulţumirile mele ; amabilitatea
şi atenţia dumneavoastră au făcut a
ceastă vizită de neuitat. Singurul mocl
în care sper să o răsplătesc este reali
zarea intentiei mele ele a încerca să
montez o p·iesă românească· în viitorul
apropiat. Iau acum în consideraţie m,
număr ele scenarii, publicate în tradu
-cere engleză. Sper sincer că acest pro
iE'C't se va realiza.

- Sîntem onoraţi de intentiile
dumneavoastră. Cu personal.ita
tea şi puterea ele muncă pe care o 
aveţi, sperăm să .rămîneţi un bun 
prieten al culturii române. 

Aceste cuvinte au fost foarte ama
bile si vreau să subliniez. domnule Tu-· 
tungiu, cit de mult le apreciez. Vă mul
ţumesc foarte mult. 

fn Editura „Univers" a 
apărut volumul ,,/'i'femorii 
inutile" ·de Carlo Gozzi 
(traducere, prej'aţă, note ·şi 
selectie de texte ele Vic
toria· Naumi). Cartea con
ţine o violentă pol,emică 
împotriva lui Carlo Golda
ni, care îndrăznise să în

locuiască personajele fixe 
din „commedia clell'arte" 
(Căpitanul, Tartaglia, Bri
ghella), ,,măşti" al căror 
continut social nu mai co
respundea realităţilor vre
mii. 

Mon<;trul albastJ·U, Pasărec1 
vorcle, Regele geniilor) la 
înflorirea. literaturii fan
tastice a secolului 18. De 
fapt, el inaugurează o mo
dalitate de realizare a sa
tirei · sociale şi JJolitice, 
inspirată clin folclorul 11a
polita11 şi clin poveştile 
orientale care circulau în 
cl-iferite tracluc!!ri şi aclap
tări ale scriitorilor fran
cezi ( Lesage etc.). 

Pentru efectuarea unor· 
deplasări pe scene 111 ici, 
Teatrul Tineretului din 
Piatra Neamt a montat 
spectacolul Arvinte şi PP
pelea de Vasile A.lecrnn
dri. Premiera a avut loc 
în comuna Moldoveni. 

* 

J,np1·esionantă, profe ·iu
nea ele credintă arti. tică 
a actriţei nonagenare Ma
rioara Davi.doglu, într-un 
interviu rece1ţt, acordat 
în „Flacăra" nr. 23!198i : 
,,Să respectaţi arta si tex-. 
tul". Sînt cuvintele p<> 
care i le-a spus Mihail 
Sadoveanu si care i-au 
servit drept devize: în t·oa
tă cariera. 

Gozzi contribuie prin 
,,bc1smele teat1'Clle" (Dl"a-
gostea celor trei portocale, 
Corbul, Regele-cerb, Tu
ranclot, Femeia-şarpe, Zo
beida, Calicii noroco�i, 

„Memoriile inutile" sînt 
scrise pentru a-şi justificC1 
public acţiunile, clezmin
tincl minciunile ce se scor
iiiseră pe seama sa. Car
tea reuseste să clarifice 
unele enigme ale unei e
poci frămîntate din istoria 
teatrului universal. 

l!ll 
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de Valeriu Moisescu 

• ln teatru, generalitatea împinge
spre banalitate. Cultivarea gene1·alului 
in dauna particularului este o formă 
uneori voalată, alteori inconştientă de 
.ţubminare a artei. 

e De cele mai multe ori, artiştii ne
profesionişti au ajuns la rezuitate re
marcabiLe dom· în mom1entul · în care 

.au încetat sau au refuzat să-i imite 
JJe maeştri. 

Ce s-ar fi întîmplat cu vameşul 
:?.ousseau, dacă. dedicîndu-se picturii 
la vîrsta de patruzeci de ani, şi-ar fi 
propus să-i copieze pe Delacrnix, Ge
ricault sau Ingres ? 

Nestăpînirea unor subtUităţi tehni-· 
ce, uneori chiar stîngăcia sau naivi- ,
tatea not conferi unei ope,re artiza
nale o anume densitate poetică, în 
clipa în care abilitatea e lînlocu.ită de 
sinceritate si de o continuă uimire în 
faţa vieţii. 

Tend�nţa de profesionalizare a tea
trului de amatori se poate dovedi nu 
numai ineficientă, ci chiar păgubi-· 
toa1·e. Căci, în ultimă instanţă, indi
ferent de orientă1i sau modalităti de 
expresie, teatrul, punînd în centrul 
preocupărilo1· sale omul, se străduieş-
1,e (mărturisit sau nemărturisit) să re
produ.că viaţa ; deseori însă, teatrul de 
amatori se străduieşte să reproducă 
teatrul, preluînd din arta profesio
nistă in primul rînd defectele, care se 
confundă cu efectele - respectiv sche
mele, clişeele, poncifele - ce aparţin 
deopotrivă şi vechiului şi noului. 

Preocupările vizînd spo1irea ex
presivităţii în arta spectacolului au 
dus, �n anumite cazuri, în mod ine:r

plicabil, la o creştere a expresivităţii 
corporale a actorului, Îll1 dauna ex
presiei vocale - limba vorbită pe 
cenă devenind uneori vulgară şi ne-

cultivată, nearticulată, bolovănoasă, 
ştearsă, inexpresivă. 

ln numele fonbogăţirii limbajului 
teatral, nu ne putem permite să negii-
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jăm sau să eliminăm din preocupan
le noastre Limbajul propriu-zis, fără 
riscul de a lipsi arta actorului de u
nlll dintre mijloacele -sale specifice şi, 
p1•in aceasta., de a sărcici însăşi arta 
teatrală, pe care în mod paradoxal o 
dorim îmbogăţită la nesfm·şit ! 

• In elaborarea unui spectacol, lu
ciditlltea nu trebuie să înăbuse ludi
,citatea. (Dar şi recip1·oca e · perfect 
valabilă) 

• Făcînd din unicitate un criteriu
axwlogic, riscăm să aducem la acelaşi 
numitor, ba chiar să punem semnul 
egalităţii între inte.Ligenţă şi incongru
enţă, căci atît inovaţia cit şi aberaţia. 
sînt fenomene ieşite din comun. 

• Căuta'"ea şi cultivarea ambigui
tăţii se înscriu, în teatru, înt1·-o zonă 
a preocupărilor poetice, a,cestea pot 
şi trebuie să ducă •spre o plurivalenţă 
semantică, deci către mai multe în
ţelesuri posibile, nicidecum însă către 
lipsa oricărui înţeles. 

O Publicul nu vine la teati-u pen
tru a descifra enigme, rebusuri, mo

noverbe sau metagrame anagramate. 
Enigmistica nu are nici o legătură cu 
arta spectacolului. 

• Teatrul este şi trebuie să fie o
sărbătoare, căci, de fapt, din sărbătoare 
s-a si născut. Caracterul sărbătoresc al
actului teatral :presupune însă o sta
re de· bucurie colectivă. Pe de o par
te, bucuria de a juca d actorului
(care se revarsă impl-icit asupra sălii),
pe de altă parte. bucmia spectatoru
Lui de a intra în joc şi dle a pa1·ticipa
la el.

A.ceastă comunicare poate ajunge 
la comuniune, prin depă.5irea stării de 
pasivitate. Dar pentru a fi cu adevă
rat sărbătoare, grupul participanţilor 
- actori şi spectatori - trebuie să
aibă :predispoziţia fericirii.

• 

j 
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