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CONFERINŢA NAŢIONALĂ 
A PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 

moment de seamă al vieţii noastre politice 

Organizaţiile de partid, profund implicate în 

viaţa teatrelor, în manifestările . dedicate Conferinţei 

Naţionale a Partidului Comunist Român 

În aceste z'ile de efervescentă C1Cti.vitate politică şi profe·sională, prile
juite, în întreC1ga ţară şi în toate domeniile de activitate, de apropia.ta 
Conferinţă Naţionaiă a partidului, ne-Clm adresat, firesc, secretarilor de 
partid ai cîtorva teC1tre din Bucureşti şi din ţară, cu rugămintea de a ne 
îm.părtăşi acele proiecte şi aspecte ale activităţii teatrale, prin care comu
nişti'i, toţi oamenii muncii din teatre, întîmpină acest eveniment plin de 
se•mnificaţ:ii majore în viaţa poporului nostru. 

Răspund invitaţiei noastre, într-o panoramare ce s-a dorit configura
tivă pentru activitC1tea tuturor teatrelor din ţară, George Oancea, Valeriu 
Dogaru, Ad�na Popa, Dan Alecsandrescu, Irina Petrescu, Nicolae Ivănescu, 
Mih,i,i Dlnvale, Lucia Mureşan, Viorica Geantă�Chelbea, Constantin Molocea 
şi Mitică Iancu. 

George OANCEA 
secretarul Comitetului 
organizaţiei de partid 

Teatrul Naţional din Bucureşti 

Bizui•ndu-se ,pe un reper,toriu ,ce numii.
Tă peste >tJ:eizeci de ;titluir,i şi din oare nu 
voi reaminti decît ultimele premiere : 
·Campionul, Actorul, Autograf, Un ano
timp fără nume, Contrabasul, adică pe
acelea care au ,prilejuit •trei interes.ante
şi promiţătoare debut'U:ri ,î,n dnam,aturgie
'(foan Gâr.ma,cea, Mircea Dines,ou, Geo;rge
ATi-on), prezenţia pe s,cenele noastre a· re
g\i zoa:rei S,0Q1anll. Coro,arrnă S t,3.noa .ÎIIl oali
ta te de au·tor dr>amatic şi cun,o,3.Ştere.a
unui text oare s-,a buourat de succes pe
numer,o,ase S'cene euro,pene, ,imî)'llln.înd un
tînăr dr,a,maturg, P,atrltck Sliskind, Teatn.tl

N,aţiOl'llal in>t.enţio,nează să iadu,că şi în con

tinuare iLa nampă s.crieri v;ailoroase. in,ci

tante, ,ca,pabi•le să sus,cite interes,ul g;pec

j)ator,hlo,r. Cu atî-t mad mult acum, oînd în

tregul inosrtru popor întîmpină Comfe,:rint,a 

Nati-on,aiă ,a partidului ,ou noi şi -deosebi
te ;realizări fn to.a-te domeniile de activi
tate, prima s.cenă ia ţării situează în cen
trul preocupărilor sale pies,a românească, 
a,pa>rţin,î;n,d Jndoosebi :aiuto11iJ.or ,oomtempa- · 
ra.nd. As>tf.el, în >repe;rto1·i,ul imediat al 
teatrulu,i figurează 1premiena ,a,bs,olută ;a 
pi,esei Moştenirea de Titus Popovici. o 
amplă ev.ooare dni.rruatică şi eroică a voie
v·odului l\,lir,cea ,cel Mare. ,avîndu�l oa pro
tagonist ,pe Gheorghe Cownici. ii vor ur
ma Păpuşarii cehi -de D. R. Popescu şi 
Scrisorile lui Ghica de Dama Dumi>tri•u, 
evocînd Răsco.aJ:a de !La 17184 şi. !res,pectiv, 
Revoluţia de ,La 1848, Piesă în doi de 
Petre Săllcudeanu, Luna de miere de P1a
ton Pardău, scrieri aducînd în dezbatere . 
aspecte ale. realităţii noastre socialiste. 

De curînd a avut loc premiera specta

colului Marea de Edward Bond, piesă ce 

aparţine unuia dintre cei mai proemi

nenţi dramaturgi englezi contemporani, 

vorbind despre o lume incompatibilă cu 

omenia şi raţiunea. 

Se află într-un st.aidiiu avansat ,al re.pe-· 

tiţii1Jor cîtevia titluri reprezentative ale
dramaturgiei universale între care şi 

Drumul singurătăţii de scriitorul austriac 
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A. Schnitzler, o dr.amă ,a .îJlsim.-�ării
pri-oim.uite de egoism şi ·nepun1ntă, vor
bind de5ipre &filirşituJ. inevibabiil al unei
societăţii care şi-a pierdut orice •aspk'aţie,
orice ideail..

Aceste ti1iLurl vor ,aduce pe afişU!l Na
ţionalului noi reprezentatii din p:atrimo
ni<Ul oliasic şi di:n oreatia contemporană 
românească şi universală. Dar, Teatrul 
Niaţionall. îşi va :îmbogăiţi 1·eipertoiriu.l şi 
pri,nfu:-un 'almplu sPectaool dedi,cat patriei 
şi ,partidului, iubi'builui condwcător. El va 
reuni pagim.i viailoroase din 1irj,oa noastră 
pa,triotică, reprezenta.tive creaţii corale, 
v.a benefiicia de concunsU!l celor mai im
portante forte iairtis'UiJce ,aile teatru!l ui şi va 
fi adeseori 1p002ent �n mijUiocul oolooti·ve -
loir de oameni ad muncii, rpe 'IlllairiJe plJat
forme industrLa!J.e ale Oa,piitalei. Astfel în
cit, ,preoOUJParea J101aStră din1lîi, aceea de 
a cOIThStitui d!in. toate îmfăJptui.rtiJe primei 
scene fiapte de mă menite să co.n,tribuie 
la per,fecţionocea COIJ1$tiinţeilor, '!Ja promo
varea omului ;nou şi ILa dliniamjz&ea ener
giilor $PTe noi orizo-ntoci, să meillt;ină Teia
truil. N,aţioniall ful ,centrU!l de interes al 
mişcărdi teatra.le româneş,t.i. 

Valeriu DOGARU 
secret,ar al Bkoul'll.Î oog;amim.tiei de bază 

Teartru:l Natio!Illall din Craiova 

I:ntîmpi[llalI'ea Conferim,tei Nia,tion.aJ.e a 
p,artidul•ui 11.'@rezintă, !PerrJ.'tru toti oamenii 
de ,artă, tim1pllll iferitiil iall. un,ui pr,ofunJd 
bHianţ, al dezbaterii aidlî,ndte ,a prob�eme
loT munci,i teatra.le şi schitării unor pro
grame şi per�ect1ve noi, stimu!La>toare. In 
roate ,aceste 'demerS'Wri, ,întemeiate .pe sem
timentull. iato'ku,prilnzător lall Tăspunderii 
oomumste şi ac,ţiunti rev:oluţionare, org,a
nizaţiia de ,partid ilin teailruil nostru işi 
asumă integr,ail. roilu!l său coordonator şi 
îndirumă>tor poliv,alent, mul.tifunotiOIIlilill. In 
toate <lârectiHe de intervenţie creato.are, 
biroUJl. or@9.!Ili.z.atiei de bază, toţi comuniş
tii din teatrul nostru - :fia.dori de OO!Il
ducere, aotori, regiwri şi scenogiriafi, lu
crători de scenă şi Kl.m oompiar'timentele 
de ,producţie - iau •U/Il IIlOU >şi rodnic în
dreptar în documentele IPI'Ogr.a:matice ale 
recentu1ui Congres ail. educaţiei ipoil!ibice şi 
culturii socialiste, cu deosebire în ma
gistr,ala Cuv.în-tare rostită de -tov,airăşuJ. 
Nico'!Jae Ceauşescu, sec:retiaruil genel1all. al 
p,aTtidu1ui, 1care dinaimizează, o dată mai 
mult, co:nşrt;ii!Ilţel.e tuturor creatorilor de 
iartă. 

Benefii<aii!l'ld de aceste luminoase că
lăuziri, de2JbaterHe ipe oare �e-iaJID iniţiat 

2 

au avut ca intenţii prioritare perfecţiona-
- rea schiţei repertoriale a anului teatral
viitor şi a programelor de perspectivă, asi
gurarea unor condiţii şi iniţiative rodnice
pentru optimizarea climatului de muncă
deplin angajată în slujba dezideratului
unei noi calităţi, valorificarea şi perfec
ţionarea limbajului artei noastre teatrale,
creşterea eficienţei educative a specbaioo
'lelor, mai huna cU1Pri!Ildere in rîndurile
publicuJJui tnostru a oamenil1or muncii din
sfera ,producţiei materi•ale şi a ti-neretU!lui
î,n genera:l.

-Cute2ianjla revolutionairă manifestată î·n 
aceste dezbateri s-ia maJter1aljzat, prmb:re
a!ltele, prin renunj)area hotărîtă Jia unele
piese de suoces :fiac:hl, care tinteau obiec
tive minore, criti-oau iatitudiru şi compor
tamente margiJna!le, şovăielnice, .panic.oase.
i-\im dat, cu atît mai mult, ilooul mer.inat
•mar.ii drematu:r,gili conrtempomJ11e revolu
ţionaire, oare poate faice diln tealt:ruJ nos
tru un purtător de cuVti.nt ia,l ooevărului.
a.'! conşti-imţei 1P01liti-ce, iail. noului umatll,ism
r-ev;oluţionar. Ultimele noostre premiere,
cu piesele Puterea şi Adevărul şi A treia.
ţeapă, sînt - ,credem - elocvente în a
cest sens.

Intenţionăm o toit; mai largă ieşire a 
teatrull.ui pe marule platforme iindustriale, 
concomitent cu '1'P<JiT.ÎiI'ea rolul'll.Î tutelar pe 
oare şi 1-a iasll!IDat tea'tr,uil l!l!()Stru î,n dez
voltar-ea cCl'l'J.ti..nuă a mlişcării de amatorJ 
din zonă. De pe ia:cum, perifectăm pro�a
muJ. · ediţiei a V-ia a Galei Teatrul'll.Î Isbo
Tic, manifes1lare cu 1oare 1nstituti.a noas
tră se afirmă fPTÎII11re promotorii dezvol
tării teatru1J..ui românesc contemporan. 

Sîntem hotănîti să facem ,totul pentru 
a ne i:mJplica cu mai mllll•tă fermitate în 
viaj)a cstăţii şi ,a ,tării, potrivit ros>turi�or 
înailte ail.e .artei şi roilull.'llli ei în fonm.area 
omul.w nou, ou o -cO!Il.,.<:Jti.i;nrţă ÎlruaÎ.ntată, re
VO'J.uţion9.II'ă. 

Adina POPA 
sec:retar iall BirQIUll,ui organiz.aţiei de bia.ză 

Teatrul Naţionali .,Viashle Alecs,a;ndri" 
dd,n !,aşi 

Uiltimele stagiuni iau miaroat o creştere 
a ponderii tdrarrnaturgiei orligi,n,a!le pe sce
na Teatrului Naţio:na!l .,Vasile Alees:an
dri" din Iaşi. Mai mull.t de două treimi 
din ;premiereile Naţion,alluJ.'1.1.Î ieşealil - fie 
că este vo-n!J'a de iaceil.ea reaJiZia·te pe sce
na miare, fie că aicesta.ra 'le adăugăm şi. 
recitaiJ.ur-i:le a,CJtomi,ceşti de ILa sala Studio -
au Ja biază ,piese diin ,repertordu:l naţiO'l'JJal. 
Un asemenea pro,cen1:laj nu a m.ai dorm-
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na.t a:flişUJl teartrului de ILa Laşi de pe vre
mea diirectonatului wui Mihail Sadoveanu. 
Aş spune că iot de l,a el se insipiTă şi 
ideea de a or:g)a!ll.im, într-<O singură stagiu
ne, o „.integrailă Canagilalle", � cale de-a 
se înfăptui, îil11Că o dată, la laşi. 

Spun roate acestea atvt dân pun�tul de 
vedere al prn�amul1ui 1Jnstitutiei în care 
l=ez, oî,t şi din ,pers;pectivia carierei 
mele ,profesioniale. Ullitimele mele două 
roluri - din piesele Autorul e în sală
de Ion Băieşu şi Gaiţele de Al. Kiri
ţescu - se însariu şi ele în �alema perso
najelor din drama<bwr,giia românească. 

Conferinţa Naţio:nailă a 1partidului gă
seş·te colectivul Teatrului Naţional. din 
La.şi în pHnă pregătiTe a unor noi pre
miere cu piese 1Pomâineşti : Desco,perirea
familiei, dramatizare după romanul ou 
ac-elaşi nume de ,Ion Br,ad, în premieră 
absolută, va vedea lumina rampei în zi
lele Conferinţei Naţionale ; cealaltă, cu o 
piesă de succes din dramiatur,gi,a inter.be
lică, este Mitică Popescu de Camil Pe
trescu. Cea diilltîi ne mitroduce i.ntr-o 
lume în plină ipref.alcere şi l])I'Qpune s.pec
tator-i<lor ieşeni un ,dioo!maitUI1g i'ncă necu
noscut aici. Cea de-ia doua oontiinuă seria 
de reeva:luări drnmatke �)nce,pută C'll alte 
µouă ,piese de Oa,mil .Petrescu şi continua
tă cu o piesă de Horttensi.a P.a!P,a<liat-Ben
gewu. 

Omagierea Conferinţei Naţionale a 
partidului ;nu se �preş,te 1a aceste două 
premiere .cu piese româneşti. Collegii mei. 
.actorii, au pregătit !ll1liffieroase redta,luri 
de versuri, de fuagmente draimatice şi de 
woză,, cu care se vor del)Lasa în între
p.rinderi şi instituţii, î,n .îln1iîm.piinru-ea pu
blicuil•ui. Ln1ll1lnirJ'le ,a,oestea sî:nt IÎ.n:totdeau
na frumoase. De-a dr€1ptul emoţionante. 
De pe scenă· .noi vedem publicu'l într-u;n 
fel cu totul diferit. Oind iJ îinfilnirn raţă 
în fia.ţă, :la ciţivia metri. ne dăm seama 
de însemnătatea im:is.iu;n.�i noastre aTtisti
ce. Nu mai vediem un ,public, ci il vedem 
pe fiecare. 51Peciator •in pante. Publicul nu 
ne poate emoţiona !La fel .de -tare oa fie
oare om în pairte. 

tn ce mă ,priveşte, du,pă o întillnire cu 
spectatorii „mei", mă simt ro.ai obli:gată. 
Imi aduc runinite .de o {Priv1ire aa['e m-a 
irnpTesioniat 'Şi joc altfel, joc pentr-u cillle
va a.nume. Cred că <lia fel se •intîmp,lă şi 
cu spectaitiorul : după •ce mă cunoaşte mai 
de aproa,pe ,are şi el impresia că joc pen
tru el. 

In felul acesta înţel,eg eu misiunea po
litică a teatrului, :cred că aşia se exercită 
şi sens,ul lui educativ. Noi, ,actorii, sim
ţim evenimentel-e „!l.:a ·oallid". Pentru noi 
itlljportantă este întîllllirea cu .publicul. Nu 
este nevoie să primim a'P'lJauze oa să sim
ţim că mesajul nostru a aj-uns 1a sufletul 
publicului, este destul să simţim că pu
blicul ne ascultă cu atenţie şi răbdare. 

Dan ALECSANDRESCU 
secretar al Biroului ol'gianizai\;iei de bază 

Teatru� Naţio.rua:l din TiT,gu Mureş 

Aflindu-mă ÎIIl sailă, la c�l de-al trei
lea Congres at eduaaţiei poli,tioe şi cul
turii socialiste, mă gîndeam la cele ce 
se cuvin a fi înfă1Ptuite de căitre noi, slu
j•itonili scenei tîrgumureşene, în v,i,itorul a.
propiiat, pen1.ru ,a OO!lltribui in şi roiai 
mare măsură '1a fonmaTea CO!llŞtiin-ţei re
voluţion:are, :la desăvirşi.rea omului socie
tăţii noastre socialli.ste. Lată că iau treout 
eî'teva luni şi ,putem deja vorbi de ci:teva 
înfăptuiri demne de o -presitigioiasă scenă 
cum este cea a Nia.ţiO!llialului 1iîr,gumure
şan. 

Premiera ·absolută a Ulllei noi piese a 
repwtatului dramatuirg P,a<U!l Evena,c, Ha
vuzul, primită călduros de publicul nostru, 
însoţită şi de ample dezbateri, a dovedit 
încă o dată că piesa românească de 
actualitate se bucură în clipa de 
fată de cel mai larg interes. Ca
li�tea artistică şi vialoarea morală a ac
tului scenic, a:n�aj,area efectivă ia crea
torului de artă s.pectaiculliară iÎlll creaitii de 
mare autenti<Oitate şi 1·,ea,lă eftlcienţă edu
cativă sh1Juează IÎ!lltotdeaunia teatr.ul încelll
trul vieţii spiT,ituaile a ,cetăţii, h1cru înbîm
plat şi cu oaaziia prezentării premierei 
absolute a Havuzului. Ii va urma, în 
zilele premergătoare Conferinţei, o altă 
premieră absolută, a piesei Ne naştem o
singură dată de Ion Ciurdariu, marcînd 
debutul dramaturgie al autorului, cu o 
tematică de actualitate. 

P.rezen:j)a teartlrul:ui nostru cu microre
ci ta:luri de versuri, atît .în limba româină, 
dt. şi în :l!imba �mă, în cluburile 
mun:ciltoreşti a'le miariwor Î!Ilttepri,nderi 
tîrgmureşene, succesul acestor manifestări 
demonstrează încă o dată dorinţa omului 
muncii ele a se împărtăşi din fiorul 
poetic al ,crea,ţiei ilirice contemporane, fie 
ea a lUJi MeXlall1!dru AndrJţoiu, a lui Ma
rin Soresicu sau ;a AIIlei Blam.diiaina, aJle 
căror versuri iau stîrlni,t o profundă me
di taţie şi o ,a,dJîn,că ,emoţie în IDÎllltea şi 
su:fileltlll. cel01r ce le-iau ascultat. 

Daică cei ce ne-au urmărit şi ne urmă
re&c creaiţia sceniJcă, din driamiaturgia lui 
Everac, Cia;riagia:le sau BuLgiakov, ca şi dm 
aceea ,a J.ui Shakespeail'e sau Racine, pre
zenţi pe afişul nostru, in această toamnă, 
fa Tîrgu Mureş. se vor simţi maii bogaţi 
sufleteşte şi vor ia,vea dorJnţa ardentă de 
,a fia.ce fiecare, acoiJ,o 'Unde mUill,oeşte, o. do
vadă maii deplilllă ,a hărniciei sale, a e
xigenţei faţă de sillle şi de tot ,ceea ce 
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iese din mîinile sale, dacă oamenii aces� 
tor meleaguri mureşene vor acţiona ca 
adevăra,ţi eroi ai muncii, pentru un so
cialism româlnesc demn şi birui-tor, atunci 
înseamnă că şi arta noastră teatrală s-,fi 
iaf.Lait la i,nălţimea măreţului eveniment .a,l 
acestui 01Il, care este Conferinţa Naţio
nală a .partidului. Noi ne-am dorit oa ac
tul nostru ai,tisti-c să fie dernn de ;aceste 
�ile eroice pe care le trăieşte azi o ţară, 
un întreg popor. 

Irina PETRESCU 
secretar al Biroului organizaţiei ele bazii 

Teatrul „Bulanckia" 

Traducerea în faptă a pl'eţioaselor o
rJentării, îindrumări şi imperioase cerinţe 
formulate de tov,arăŞ'u,1 Ni·oolae Ceauşescu 
în Ex.punerea la Congresul eduoaţiei po
liti-ce şi cuilitun:-ii ooci,aListe reprezintă. in 
această perioadă premergătoare Confe
r.inţei Naţionale a P.C.R., sarcina de b.9.ză 
a tuturor organ.izaţiitlor de partid din 
iteatre. 

Bun ,s.l întregului popor, cultura dobîn
·deşte - aş.a cum s-a subliniat 1a Con
·gres - o fu,n,oţie soo1ală nouă, de natmă
preponderent şi programatic formativă. 

· Este adîn,c semnifioativ, d.in această
perspectivă, rol-ul teatvului - important
factor de eduoatie ş1 · cultun:ă - .ca instrn
merut ele difuzare a culturii şi, în acelaşi
timp, ca · domeniu de manifestare a re
surselor noastre creatoare, în slujba edu
cării comunist-,piaitriotice, a formărH şi
desăvîrşinii omutlui nou, revol-uţio,niar de
plin conştient de răspunderea sa socială. 

DezbătÎJld pe larg, în ad.u,narea gene
rală a com;u,niştilor. diocu:mentele Congre
sllllui educaţiei politke şi culturii so
ciia1iste, iam pleoat de la premisa că, îin 
îndeplimrea oomaindatmenteLor majore lfllle 
rostului nostru, sarcin,a ·p;rincipală o re
prezit11,tă eficienţa aplicată a strădaniei 
noastre. Am hotărît, aşadar, să luptăm 
pentru eficienţa esteti,că, patriO'tică şi, nu 
·în ultimul rîind, eco.nom.ică a demersului
nostru ·pohltic de propagiandişti.

Re:peritoriul nostru este orientat cu prio
ritate spre driamaturgia contemoor.ană ro
mânească : Dalbul pribeag de D. R. Po
pescu urmează să intre în curîncl în repe
tiţii, în regia Cătălinei Buzoianu. Conti
tinuincl un vechi şi bun obicei al teatru
lui nostru, l-am invitat pe tînărul regizor
Laurian Oniga să monteze piesa Privind
în jur cu ochi fără lumină ele Radu
F. Alexandru.

Vom continua şirul capodoperelor uni
versale cu Uriaşii munţilor pe Piranclello 
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î11 regia Cătălinei Buzoianu şi cu Mizart� 
tropul de Moliere, în regia lui Valeriu 
Moisescu. 

Am alcătuit un program de spectacole 
cu piese româneşti : Anchetă asupra unui i. 
tînăr care nu a făcut nimic de Adrian: 
Dohotaru, Trenurile mele de Tudor Mu-· 
şa tescu şi întîlnire la metrou ele Eugenia: 
Busuioceanu - toate în regia lui Petre 
Popescu -, spectacole pe care le vom pre
zenta în mari unităţi economice. 

Am participat în luna noiembrie cu 
spectacolul Io, Mircea Voievod ele Dan 
Tărchilă, în regia lui Al. Tocilescu, la 
Gala dramaturgiei româneşti actuale de 
la Timişoara. Tot în luna noiembrie am 
fost prezenţi cu întîlnire la metrou, la 
Gala spectacolelor ele teatru pentru tine
ret de la Satu Mare. 

Intenţionăm ca, odată cu urmărirea, 
prin echipe de studiu şi control, a fazelor 
de lucru ale spectacolelor noastre, să rea
lizăm prin prezenţa pe mari platforme· 
industriale, în cluburi muncitoreşti, stu
denţeşti, în şcoli, ca şi în diverse unităţi 
economice din Secl.o,1,ul Agrlicol iif'Jv, o 
lărgire a contactului dirijat cu spectato1ii. 
Este în practica noastră să iniţiem întîl
niri şi dezbateri cu spectatorii, iar aceste 
acţiuni vor cunoaşte acum, în preajma 
.Conferinţei Naţionale a 1)iartddului. o, in-
tensitate sporită. 

Acordăm de asemenea o susţinută ·aten
ţie tuturor echipelor teatrale de amatori 
îndrumate de npi, care s-au aflat, la· ul
time1e ediţii, în faza pe ţară şi în palma
resul Festiva!l.ului • naţional „Cîntarea 
.Român.iei". 

însuşindu-ne chemarea s,ecretarului 1ge
neral al partidului adresată tuturor oame
nilor muncii pentru înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al XIII-lea, a programului ele 
făurire a societăţii socialiste multilateral 
dezvoltate, sîntem conştienţi că activita
tea noastră trebuie să stea sub semnul 
calităţii şi al eficienţei, pentru că, aşa 
cum arăta tovarăşul Nicolae Ceauşescu, 
,,este necesar să acordăm o atenţie co
respunzătoare îmbunătăţirii calităţii şi 
nivelului tehnic al producţiei". ,,A vorbi 
ele un nivel cultural ridicat înseamnă a 
vorbi de oameni cu o temeinică pregă
tire profesională şi tehnică şi o înaltă 
cultură generală, care să nu accepte ca 
clin mîinile lor să iasă produse de slabă 
calitate şi cu defecte, oameni care să 
asigure un nivel ridicat tehnic şi calitativ 
al produselor care să constituie o mînclrie 
pentru întregul colectiv". 

Ne gîndim că şi produsele noastre ar
tistice pot şi trebuie să fie o mînclrie a 
întregului colectiv, calitatea lor vorbind 
ele la sine despre calitatea oamenilor 
care se formează în teatrul nostru, con
ştienţi de întreaga lor responsabilitate. 
morală în faţa spectatorului contemporan, 
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Nioolae IVANESCU 
secretar al BiroUilui or.�mtiei de bază 

Teatrul Giuleşti 

T,q·ti oamenii muncii dJ,n teatrul nostru, 
sub ,conducere::i orgianiz,aţiei de bază, des-

- făş9,ară în aceste zile o bog,ată adivitate
'politkă în 1ntîmpirnarea Comferintei Na
ţi(JII1ale a ,partidului, sub semnul comain
damente1or calitate şi eficienţă, atît sub 
aşpectu1 lor formativ-edu,oativ, cit şi sub 
cel al exigenţelor :noului meoonism eoono
mioo-Hn,an.ciar. 

C:onc:ret, împiletire::i strinsă a ooorc1ona
telo,r politi,ce cu cele profesionale a ge
nenat idei noi, v.aJ.,oroase, de substanţă, ce 

.· se regăsesc în amplul J)l].an de măsuri 
adQPtat de .a,d,un,area generia'lă de pc1rtid 

-<l�i.să, din lun,::i seprtJembrie. la care a 
particip,at ·tot pers,oni::ilul de specialitate 
artistică. A,cest p1a;.'1 de măsuri ,a devenit 
pPQgramul nostu:u de a.:tivihate si Biroul 

· oţ·g�mizaţiei de bază urmăreşte acum 
îl)deaproape· îmleplinirea lui. 

·, Astfel, s-a or,ganiziat un simpozion pri
vi:nd „Continuirt:,atea elementelor de hm

, bă „şi ,civilizaiţie româmă în sip;at-iul ca.rpa
. to•dunăre,::i.no-;pontic" şi se vor desfăşura
încă două, dintre care unul este inlitu'lat

· ·,,Partidtrl - centrUll. v-ital al natiunii noos
. tre socialiste", fii.n,d dedioait Co.nferintei
• Naţionale a partidului.

S'-'au organimt mhcrostagiuni pe p1at
formele industriiale ale C.apihale1, îndeo
sebi ale sectornlui 6 (I.C.T.B., Semănă
to.area, IREMOAS, Grawţa Roşie, Con
structonll, Republica, 23 August. Comuna 
Chitila) unde vom .asiguna pe tot parcur
sul anului cî-te un spectia,oo-1 pe săprtămînă, 
prin ronaţie. 

Acţiunea a debun:,1t cu spectacolul .,Sim
ple ,coincidente" de Paul Ever,ac ce a 
prefaţat sezonul de toam.nă, pe 16 �eptern
brie, la Clubul I.C.T.B., a continuat la
Clubul „Constructorul" şi apoi, cu reci
talul „Odihna vîntului", din lirica popu
lară, pe 9 octombrie, la Căminul comunei 
Chitila. 

Obiectiv de b.ază a,l iaclivâtătii noastre. 
politk,a repertoria,lă îşi pro,pu,ne să v.ailo
rifice cu precădere dramaturgia con
temporană românească, cu problematică 
de actualitate. 1n fapt, o constantă a tea
trului, care are în repertoriul curent 
11 piese româneşti, dintre care 9 cu o 
tematică ele actualitate. 

Menţionăm totodată prezentarea la 
7 octombrie a ultimei noastre premie
re, Regina balului. Fiind vorba ele 

u _n s1:ectacol tineresc, a căru.i eroină prin
c1pala este muncitoare într-o fabrică de 
c�:mfecţii, reprezentaţia a fost programată 
ş1 la Clubul I.C.T.B., unde există prac
tica organizării unor întîlniri între rea
l(zatorii spectacolului şi spectatori. Par
ticiparea reprezentaţiei la Gala specta
colelor de teatru pentru tineret de la 
Satu Mare i-a adus de altfel teatrului 
nostru cîteva premii importante. 

BiroUJl orgianizatiei de bază, împreună 
cu conducerea colectivă a teatrului au ini
ţiat organizarea unui specbacol d� poezie 
p,atrfoitică, pe c.aire--<.l vom prezenta î1n fa
brici şi uzillle, la locUll. de muncă al celor 
-::e ne sînt spectatori. Dedi,oat, de aseme
nea, Conferinţei Natioruale a p,a:Iibidului, 
a-cest spectacol va fi un act important
care va lega mai strîns ,activitatea noas
tră de gî.ndul şi :Eaţ1ba omului nou, oon
struclor al sociailismului.

Nu Ji.pses-c din preo,cupă.niJe noastre m,a
nifestănile multtp[e leg,ate de Festivah.Ii 
naţional „Cirntarea României": La ed-itia 
a-ctuală trei di,ntre formaţiile artistice că
rom le acor,dăm asistentă au fost ooiifii
oate în etap,a finru.ă, iar penitr-u viitoo,rea 
ed-iţie pregătim un număr SIPOrit de for
maţii. 

După cum se poate constata, multe din
tre obiectivele propuse au fost îndepli
nite, celelalte· se :a.filă în diferite shadii de 
realizare şi noi credem că vom face t,oit 
ce ne-am propus. A vern o orgaJl1ii:z.atie ele 
b_ază puternică şi dis,ciplinaltă, un oo-lec
t1v artistic şi tehnic valoros, cărora le 
stă î•n putinţă realiz.area acestor s,ar,cinL 

... 

Mihai DINV ALE 
secretar al BiroUilui organizaţiei de bază 

Teatrul Mic 

.:A-n�j-�t cu toate forţele sa:le în slujba
iafrnmarn pleruare a orientărilor şi sarci
•nHor trasate de seocetarul general al oonti
d:11ui, tova.răşu,l Nioolae Ceauşesou, pri
vmd rolul culturH în oonsoJ..idarea oon
�tiinţei so-ciialiste a poporuilui, îlil @iritul 
1nailtelor ideailuri ale sociiaLi.smului şi co
munismului, corrn.ia1!Î.ştii, întregul cDilectiv 
al Teatrului Mic întîm,pină Conferinţa 
Naţiona�ă a P.C.R. cu noi realizări. 

In a-cest sens am iniţiat un prograni 
consiacr,a,t acestui evenianen,t : 

1. ,,O săptămînă a dn:-aimaturg,iei româ
neşti" pe scena Teatrului Mic, săptămînă 
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argumentată de fiaptllll ca repertoriul nos
tru, S'Uooesele importante - consacrate de 
nwneroase premii - se întemeiiază pe 
.sicrisuJJ. teatral româJnesc. Cu priiejul a
cestei săptămîni (1-6 decembrie 1987) 
vom organiza întîLniri ale trupei Teatru
lui Mi,c şi ale sari,itorilor (autori ai pie
selor ju,oate) cu publ-icul. 

2. Premiera capodoperei dramatice ro
mâneşti O scrisoare pierdută de 'I. L. Ca
ragiale, .in interpretal,ea trupei tinere :a 
teatrului, în regia lui Silviu Purcă:rete şi 
scenografia MarJei Mi-u. 

3. Un recital de poezie contemporanii
:românească, militarută. sustinut de mari 
actori a,i Teatrului Mic. în premieră pe 
s,cen,a Olubulu.i Uz,imelor „23 August". 

Subliniem că o preocupare ,constantă ,a 
•colecLivului Teatrului MJ.c o oonstitu1e
s.porir,ea eficientei economice a muncii 
noa5tre, folosind în exclusivitate, ca ar
gument, calitatea superioară a reprezen
taţiilor, capabilă să se impună de la sine 
atenţiei şi adeziunii publicului. 

Lucia MUREŞAN 

secretar al Biroului org.a,nizaţiei de bază 
TeatrUJl „Nottara" 

Nu există pent,ru teatru m1smne mai 
înaltă deaît a,ceea de a contribui. cu mij
loacele Siale, La f.or.ma!I'ea omului nou. cu 
înaltă conştlinţă sociiail.istă. amtl,mat de 
profunde oonvJngeri revoluţionare. De 
rapt, teatrul. toate airitele sâ.nt chemate să 
participe mai vJu La cea mai însemnată 
bătăilie :a socialismuluJ. aceea a făuririi 
omului nou, oaipabtl să-şi asume cu ma
xi.mă intensHarte răsipu,nderi sociale maio
ire în trainsfor,marea revoluţionară a so
cietăţii no,as·tre. 

Spectaool,Uil de teatru ,a căpătat în anii 
dJn urmă o impor,ta,n,tă tot .mai mare Îll1
vi.a�a splr,ituală a tării ; el s-ia străduit
să ofere de fieoore dată pub1icului un nou
ias.pect, un nou J"elief a1 geografiei s.piri
tUilui U/ffiam.. Montăm olasici şi moderni -
Oar.agiale şi Cehov, Mihai Is,pi,ves.c:u şi Pe
tre Săloudeanu, Mi[,cea Radu Laoobam. si 
Virgil Stoenescu, avem în perspec-
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tivă ,piese din dramaturgia ţări.lor socia
liste şi clasici ai 1iteraturii universale. 

Oamenii coleot.ivului nostru au inteles 
că trebuie să se devoteze mis.i1.l!Ilii deose
bite ce decurge din hotărîirile adop ,ta-te 
la Congresul educaţiei politice şi culturii 
socialiste din vara aceasta, să se ang;a
jeze într�un diaJog oomplex cu spectato
rul zi-lelor noastre. pe care trebuJe să-l 
i:nfiluenteze, să-11 culltive, să-l facă să ridă 
şi să plîngă, ştii.nid că Laicrlmile şi hoho
tul de veselie însoţesc di,ntoitdeau.n,a gin
dul ,că omul tvebuie deqpotrivă iubit pen
tru calităţi şi biruinţe, înţeles pentru î,n
fr.îngeri, ,ad,mi:mt pentru flacăna entuzi,as
mului ,ce nu cunoaşte bătrînetea ,ani.lor. 
Contactul vuu. nemijlocit. cu iubjtorli de 
teatru, numeroasele s.pee1ta001le şi recita
luri prezentate pe marile piliatforime i,n
dustriale:: din Capitală. ,deschideroo sta
giunii, în toamnă, la Fabrica „Suveica", 
urmată de discuţii cu oamenii muncii pe 
marginea piesei Concurs de împreju.răl'i 
de Adrian Dohotaru, oom1ribuie La edlLC'a
tLa estetică a publicUJlui. la întărirea le
găturilor noastre cu mase tot mai largi 
de spect,atori. Cu fieoar,e dintre premie
rele noastre oferi,m wn specta,ool deschis 
discuţiilor oamenilor muncii, activiştilor 
din Îllltreprmderile şi instituţiile sectoru
lui 2 ,a,l Ca.pi-ta.lei. E.ste o colaborare 
stTinsă şi sinceră ; spectato:rii par.ticiJpă cu 
entuziasm, dar şi cu exigenţă, iar noi 
aflăm dacă am reuşit să-i infăţişăm aşa 
cum sînt - sau cum ar trebui să fie. 
RepertoriUJl ,curerut şi cel de pers,peclivă 
al teatrului nostru vădeşte statoir-nioa 
preocupare pe11tr,u ,piesa românească de 
actualHate, care aduce în prim-:piiain - oro
blematica zilelor noastre, cu 1-urninile şi 
umbrele ei, cu eroi ce ,pot deveni modele. 
pentru publ,i,cul spectator. Colectiv;wl n,os
tru, comUJnişrt;ii <lin Teatrul „Nott,am" sîn
tem cu toţii conştienţi de datori.a ce o 
,avem, ,aceea de a îmbogăţi neoo,ni;enit 
zestrea valorilor noastre definitorii, va
lori în centrul cărora stau oamenii de 
azi, e:rnli oa;re înfăptuiesc mare.a epo,pee 
constructivă ,a ţăr,Li. 

Viorica GEANTA CHELBEA 
secretar al Biroului organizaţiei de bază 

T-eatrUJl Driamati,c din Baia Mare

Cuvînt,area to·varăşului Nioolae Ceauşes.cu 
.1a Co:1gresul al III-lea al edJ,catiei ipoli
tice şi culturii socialiste, strălucit exem-
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plu al unei neobosite gîndiri creatoare, 
pusă în s'luj'ba ,idealurilor măreţe aile co
munismului, dovadă ia uinei c:Larviziuru 
jdeologice de exc�ptie, ne-a demOIIlstrat 
încă o dată, nouă, creat.ori1or de artă din 
Republio:t Socialistă Români1:t, necesita
tea unei angajări depline şi responsabile 
în activitatea de edu,c,aţie şi cultură, de 
formiare a omului nou. cu o î11JaJltă con
ştiinţă revo1utionară. 

Am înţeles astfel cu toţii că adevăratul 
erou, demn să stea în centrul preocupă
rilor noastre artistice, este omul zilelor 
noastre, pa;rtidpiant la uriaşele transfor
mări revoluţionare ale ţării, coms,truc.tor 
conştient al sociia.1ismuli.li şi oomun.ismu
lui în România. De aceea, Teatrul Dr,am.a
tic din Bafa Mare îsi va oon,centra, şi de 
aici în,a,inte, intrea,gja energie creatoare in 
direcţi.a U!Ilei' mai iacti ve şi resipons.aibiile 
angajări, pentru :a reflecta epopeea trans
formărilor revoluţioruare diin patria noas
tră, pentru a ne îndeplini exern,plar mă
reaţa sarcină de factor educativ în pro
cesul formării omului nou. 

S,peciaoolele noastre nu mai pOit fi sim
ple reprezentări a.le unor :fiapte de vdată, 
ci, implidndu-se ou ,lUJciditate în nobilul 
proces ,al făuririd unei Românil s,oci:aliste, 
ele sînt înţelese de către mtregul nostru 
colectiv artistic oa adevărate acte cirvice. 
menite să îmbogăţeasică sipi,ritua.l destinul 
unei co1eciivi.tăţi. A.cum, î·n preajm:t Con
ferin,ţei Naţionale a .Partidului şi a săr
bătoririi celor 40 de ani ai Reoublicii, 
_dezibaterile cu publiic'Ull, recitalurile de 
muzLcă şi poezie patrJoHcă des;făşurnte pe 
platforme i.ndustriia'le, Sl!)'I'ijinul acordat 
formaţiilor artistice î.ns,arise în amplUJl 
festivia.I al muncii şi c<reaţiei libere, oare 
este „Ciintiarea României", miiirtur,ises•c 
angajarea noastră de zi cu zi, imp�Joarea 
adivă şi reSll)Oll1Slaibi1ă a Teatrwui Dr.aima
tic dbn Baia Mare in oonfruntare,a sa per
manentă cu exigentele ,pUJblicului. 

Răspw121Înd astfel. încă o diată, cu jus-
tifiloată mîndrie patrioti-că măretek>r ce
rinţe formulate în magis,traila cuvîntare 
a tov.arăşului Niool,ae Ce:a,uşescu, noi, s�u
jitorii mişcăr.ii teatna�e băimărene, îJ1,.!e
legem să mi>lităm cu toaite forţele pentr!l 
cauza partidului nostru, pentr.u triium.ful 
ideoilogiei sale profund umaniste. 

Constantin MOLOCEA 

secretar al BirouluJ organizaţiei de bază 
Teatrul „Mihai Emmescu" din Botoş,ani 

PeRtru oamenii muncii din teatrul bo
toşănean, c.a şi pentru întregul nostru oo
por, apropiata Conferinţă Naţională a 
partidului reprezintă un eveniment im
portant nu numai în pl,anul vdeţii de 
partid, dar şi în cel profesional_ Pentru 
toţi cei ce-şi desfăşoară activitatea sub 
semnul artei scenice, Conferinţa Naţio
n.ală este un prilej, un imbold la 
scrutarea conştiinţei, la evaluarea cri
tică şi responsabiilă :a inltregii noas,tre 
munci de. pînă ac'Ulffi şi mai ailes la o ela
borare mai fermă, mai exigentă, a projec
telor. Numitorul cOIIIlun al ,acestei a.nia1i
ze, pe care trebuie să-l căutăm atit în 
ceea ce am într�-prins pînă acum, dt şi 
în ce vom intre-prinde, se structurează 
pr,a,ctic în două elemente : primul es,te 
valoarea intri111Secă ,a produ,ctiei noastre 
artistice, a r-epertor-iului abordat, iar al 
dohlea - derivînd din •l)lrimul - este ,im
plica.rea mai profUJndă în viata cetăţii. a
,trnger-ea pub1ioului specbaitor. înn0bilaTeia 
conştiinţei oameniilor penibru care existăm 
oa -instituţie de cUiltură, în sens•ul cel.or 
arăhate de tov&ăşuJ NicoJiae Ceauşescu în 
magistrala Cuvî-nrna:re ro:stită 1a cel de-al 
III-lea Congres ail educaţiei politice şi 
cultun:ii socialiste, sub semnul căreia se
înscrie Î:!ltreag,a noastră activitate culotu
ral-politică şi edn.laa�v-formativă.

Ca materi,aJiz.are a aces.tor dezider,a.te, 
teatrul îşi propune diversifiaarea relaţii
lor cu publicuil î-ntr-o şi mai mare mă
sură, prin noi spec:taoole prezentate pe 
p1atfoorma in.dus<trială a munidpiului, la 
locul de muncă ail s,pectatorilor din in
dustrie, prin ser,i de muzică şi poezie an
'gaj.ată,, prin spect,a,cole omagiale de ţinu
tă, care, toate, să contribuie la înă:lt,an:ea 
conştiinţei spectatorului şi, astfel, la îm
plinirea menirii noastre. 

'7 
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Mitică IANCU 
secreta1r al BirO'uJ.1.IIÎ argani:ziaţiei de bază 

Teatrul Dria.maitic din Galaţi 

Perioaoo premergă·toare Conferinţei 

NaţiQn,ale ia partidului reipreziintă şi pen

tru Teatnlll Dr.amati,c din G,alaţi, pentru 

comuniştii din teatru, o perioadă de in

tensifilcare a ,adivităţii artistice şi ideo

logi-ce. Se remM"că aisitfel fiaiptul că, î,n ca
drul Lunii culturii gălăţene, teatrul va 

susţi,ne o „Decadă ,a dramaturgiei româ

neşti", in oare vor fi prezentate specta

colele Dulcile, amare bucurii de Dina 

Cocea, Operaţiunea Delta de Mir.cea Le

r1an, Io, Mircea Voievod de Dan Tăr,ahilă, 

Morişca de Ion Lucia, Hanul de la răs

cruce de Ho;:ria Lovinescu, Fata Morgana 

de Dumitru Solomon şi Titanic-Vals de 

Tudor Muşatescu. 

Teatrul va fi p:re:z;ent, to.t în această pe

rioadă, cu siP&taioOlle 1pe marile pliatforme 

industriiale ale oraşului G,a!Jaţi : Oomb1na

tul siderun:gic. Şantierul n.av,al, Uz1na me

,ca,nică, Lam1nornll de tablă. Pe lfngă 

spect,aoole!le curente, vor fi .prezentate, în 

aceste punote indust.r,iale, fria�mente din 

cele mai interesante luc:rări ale stiagiui1ii. 

Ne poo,punem să reallizăm astfel un dia

log mai viu şi mai incitant cu publicun. 

Inliîlinirtille VIQr fi urnruate de discuţii. pe 

care le dorim prof,i•tiabi.le pentru definiti

varea proiectelor noastre repertoriale. In 

iatenţ1a oomuruişthlor din organizaţia de 

partid a Teatrului Dr,a,matic se află în 

primul rînd calitiatea ,artistică ,a tuturor 

acestor ,manifestări şi siporJt,a lor eficienţă 

edu,c,ativă. 

Ne preocupăm, prin tot ceea ce fia,ce.m. 

să f1m la înălţimea îrnalteloa.- comanda

mente ,ale e,pocii .noastre. 

___ ..,,._�--
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(roul comunist �criteriu oe afirmare 

a măiestriei actoricesti 

III PAVEL GOLEA 
din Surorile Boga
de Horia Lovinescu 

Pavel Golea este nu numiai l\�p,tă
torul comunist cu funcţie impor
tantă în „s1atul-imajor" ·revoluţioruar 
al unui onaş •(e secretan.-UJl judeţenei 
de p:a.I"tid), ci şi raclorul determi
nant în formairea conştiinţei comu
niste' ,a oamenHoc - în speţă, a 
surorilar Bo�a. A:utorUil îi conferă 
deci şi funcţia tde misionar ,al ideii. 
în spec1laoo:1Ul (premieră ,a,bsolută 
în 1959) de Jia TeatruJ Naţi<mal din 
Bucureşti, ,î:n creg,ia lui Moni Ghe
ler,ter, rolul Plavel Golea i-a re
venit 'lui ·Toma Dilffi'i.1miu. Criitioa a 
relev,ait ţinuta scenică, naturaletea 
şi diegajiarea i'I1Jtet'PJ.·etă1ii, formuJind 
une!le rezerve [n ce 'PrJveşte .forţa 
splrituală şi căJ1du:ra surfileteas,că. în 
montaTea ieşeană di.n 1969, (reg,ia, 
N. Al. Toscani) a primat căutarea e-

în pagina din stînga : Lazăr Vrabie, 
Gheorghe Ghiţulescu, Ileana Pre
descu în „Passacaglia" de Titus Po
povici, Teatrul „Bulandra". 

Scenă din „Piticul din grădina de 
vară" de D. R. Popescu, Teatrul 
Naţional clin Tîrgu Mureş. 

fectelor melodramatic-sentimentale: 
Acuorul fon Schimbiinoohi a reuşit 
insă să transpună viu şi sp1n
tua<l dtnii1e femne ia,le =�acterului 
lui Pavel Golea ; o inter;preit.are 
valoroasă, subliniată de cro-nicardi 
acelui timp. în .1971, d1.1Jpă 12 ani 
de fa pximia .repTeze.ntaţie, piesa se 
reia la TeatruJ Na.ţionad, în regia 
Soranei Coiroamă StiaillCla. EroUJl a 
fost juoat de Emanoil Petrut. Por
t-retul realizat de ,a,ctor s-a =aic
terizat iprd.n pa,tos şi sirn,p,lli.tate, us
cădu.nea unor ;oopUci fii!Ild com
peil.5\ată de o 1Parttlicifp.a.re sufletească 
intensă. 

III AXINTE 

din Oameni care tac şi Oamenii_
înving ele Al. Voitin. 

Intre cei şaipte oameni de cate� 
gorii sodiale diferite, aflaiţi laolaltă 
în beciurile SigJumanţei, se disti,nge 
munciuorul oomunist Axinte, care 
po!Jarizează COIIlŞltiintele celorlalţi 
î,n înfruntarea cu lapaa:'atul. represiv 
al regimuluJ bocghezo-moşieresc. 
Forţa sa de înTîurire e cu atît 
mai rrnare cu cit !refuzul de ia răs-
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Corado Negreanu şi Florin Zamfi
rescu în „Cine ucide dragostea" de 
Petru Vintilă, Teatrul Giuleşti 

punde la -întrebările ianichetat.orilor 
exprimă o tărie de oona.cter exern

pmă, cea a OOIIllUillU,•tilor. La 

premier.a abso1ută de '1a Teatrul 

Na·tioJJJa� din Bu,ooreşti, în regia lui 

Mihai Berechet (1.961), eroul a fost 

inte11prebat de Emil Ll;ptac, remar

,cabil rprin ,căldura sufletească şi 

omen>ia cu oare şi-a înzestrat rolul. 

Oamenii înving e o reînrtfilnire cu 

grupul „celar ,oare au tăcut" în 

no.aiptea grea a ilel?,)alităţii, surprinşi 
de astă dată în preziua Revoluţiei 

de eliberaTe socială şi naţională, 

antifascisită şi antiimperialistă de 

La 23 A'Ugust. Comuniş·ti. ş,i oameni 

cinstiţi .se află fată in fu.tă cu lu

mea veche, care ·părăseşte scena 

istoriei. La premiera din 1962, de 

la Teatr.U!l Naţional, cele mai multe 

„Puterea şi Adevărul" de Titus 
Popovici, Teatrul „ Bulandra" 
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Nicolae Pomoje, Tatiana Ieckel şi 
Mariana Cercel în „Politica" de 
Theodor Mănescu 

■ MIHAI DUMA
din Puterea şi Adevărul 
de Titus Popovici 

persorua.ie iau fost ,inter:pretate de 
aceia.şi actori; rt.ot Emi-1 Liptac 1-a 
inter,pretat ,pe Axinte.

Re�ponsaibilita,tea. p,artidpare.,1 a
fectivă, des,chiderea căh·e nou, co
rectarea - prin cunoaşterea ne
mijlocită a rea!Hăţti - ,a 1ntransi-

· .. .,, � genţei necontrolate a puterii sînt 
· e:ileva dintre calităţile moral-poli

tice ale acestui caracter ele comu
nist care opune adevărului în
gust al necesităţii adevărul mai
larg şi mai profund al vieţii. Un
spectacol ele referinţă a avut loc la
Teatrul „Bulanclra", în regia lui
Liviu Ciulei şi Petre Popescu, in 
1973. Rolul i-a revenit 1ui Victor 
Rebengiuc. Critica a remarcat calda 

Carmen Stănescu, Irina R,ăchi
ţeanu, Emil Botta şi Grigore Vasi
liu Birlic în „Oameni care tac" de 
Al. Voitin, Teatrul Naţional din 
Bucureşti 

www.ziuaconstanta.ro



şi luminoasa sobrietate ia portretu
lui. Interesiaint de semnia1at că in 
timp ce-l ,i,nter;preba pe Duma pe
scena TeaJtrului „Bulandr,a ", în ,alt
specta,ool, de te!leviZJiune, monbat pe
platforma Uzinei de ialuminiu de
l,a S1atina (Tegi..a Alex,a Visarion).
iaclo'I"Ul 1a dat viaţă .personajului 
Pavel Stoian. U.n Pavel Stoian 
energic, .intriansigent. AJCtorul a avut
pr,ilejul, ,aş,ad.air, să inter.preteze 
două dimtre dpostazele .aictivişti,Io.
politki ,ai iaotu.alităţil revoluţionare 
rOlffiâneşti in ireJ,aţii.le lor de con
frunt.are principială. Să mai sem
nalăm că, în acest an, la Naţionalul 
cr,ai,ovean, in spectacoluil. semnat 
de Mircea Cornişteanu. actorul Va
Jentin Mih,aili lil ·conturează oor.ac
terologi,c pe Mihai Duma mai
aprOtIJiat de celălalt ,pol al dispu
tei : Pavel Stoian, î.ntr-um joc ,con
centrai, cu izbucniri temperamen
tale. 

■ MARIA 

din Piticul din grădina de vară

de D. R. Popescu 

rn ipostază generic umană, Maria 
din Piticul din grădina de vară de 
D. R. Popescu este femeia-mamă
ce plăteşte prin suferinţă şi siacri-
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Ion 'fi.for şi Marcel Mn-ea î·:�•:;�;::itea
lui lovită" de Paul Everac, Teatrul
de Nord din Satu Mare 

Scenă din „Surorile Boga" de Horia
Lovinescu, Teatrul Dramatic din
Constanţa 
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„Speranţa nu moare în 
Romulus Guga, Teatrul 
din Tîrgu Mureş 

zori" de 
Naţional 

„Dragostea şi Revoluţia" de Virgil 
Stoenescu după Dinu Săraru, Tea
trul Bacovia din Bacău 

:Hei.li suprema fericire <le a �te 
un ,copil hărăz-it viitor,ului. In 
!ipostază soci,ală, ea este tînăra ,co
munistă co:ndam,n,ată J,a moartte 
penbru adivitate subversivă, v.i,cti
ma teT,o.arei ipolhlţieneşti. Remar,::.a
biJ.e în ,caracterllll ei S!Înt �idelitatea 
faţă de ,crezUJl ,oomu.nist, omeni.a .şi 
purit.atea. Credinţa ei p,oliti;:ă . se 
spr1Jma pe rcredinţ.a în putere'!. 
iatoitzămishltoare ia vieţii, �·ezis,ten,ţ::i 
morală - rpe ,oo.p11lul . care se w:i 
naş,te şi .Îl11 ,care-şi rpune, ca într-un 
sipet viu, spenanţa şi iubirea pen
tru l-umea liberă ,pe ,care o visează. 
Reţitnem în ,primul a·,î,nd :i.nter,pre
tarea Marinellei POiPes-cu din spec
talOOLul de rl::1 Tîr,gu Mure, (1973), 
în iregia 'lui Dan Micu.' O Marie 
fr.a,gilă, cu chi,pul JP1a.lid, în ,oon,1irast 
,:u rnbustetea ,mona'lă şi tăr.i.a de 
caracter. pancă demonstnind că �i 
omul obişnuit, pus in situaţii de 
ex,cepţie, rpo:rte fi oapab:iJ de jertfă. 
In ,montarea de la „Noittara" din

19-74, regha Ion Olteanu, i nter,preta
Maxiei, iactrlţa Elena Amari.a Bog,
a imprimat rolului. dimpotrivă,
forţă şi sigur,anţă, ex,primîn.d şi 
fizk vigoarea mocală ,a eroinei. 
Patetism reţinut, rostire sobră, ges
turi fkeşti sînf citeva dintre ca
racteristicile .acestei creaţii de p_u
terni,că expresivitate. 
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■ IOVITA
din Cartea lui Ioviţă 
de Paul Everac 

Io.viţă nutreşte o cred.inţă indes
tru:ctibi:lă ,în ideailuriJe comuniste, 
oricit 'l'eailitatea le -0bnubilează urin 
fenomenalul ei, făcut din ccm:l'licte. 
împotriviri şi ,com.promisurii, din 
iinti,mplări şi situatli ,i,ru:lOlnfor:tabme, 
din meschine şi dez:amăgito,are rn
porturi ,î,nitre oamenii etc. El opu.ne 
nestatoTil.iciei şi substanţei pieri
toare a fenomeniail.iltătli vietil puri
tatea şi tră.inici,a idealului oornu
nist. La ,premiera absolută care ,a 
avut :loc ,în ,11980 la Tirgu Mureş, 
în regia tui Dan Alecsandresou, 
rolul .i-<a Teveni,t •lui Mihai Gingu
lescu, ică!rui,a critica i-a rern.a;r,Clalt
ca:p;acitatea de iasiJinilal"e a perso
najului în toată bogăţia sa Lnte
riOOTă. Interpretarea ia,ctoru:1.ui s-a 
oaracteri2Jart; ,prin tensiune lăuntrică 
şi !limpezime a oomunicării. La Na
ţionalul bucureştean. i,n ireg,ia au
torului, în 1981, spectacolul l-a avut 
ca ,protagonist pe Florin Piersic, 
care i-a irelevait eroului co,rnbustia 
inter1ioară ,ce presu,punea forta ar
gumentaţiei şi inflexibili�atea mo
ra'lă. Pe ş,cen,a Na.tionalului timi
şorean (1984), în spectacolul sem-
nat de M�hai ManOilescu. eroul a 
fost interpretat de Gheorgli.e Sta
na ; actorul a accentuat latura 
logic =tionailă a ,persoillaju[ui, .i,n
flexibill.iibatea sa ideologică, carac
terul d€1lllo,nsltrartiv. 

rit BARBATUL 
clin Politica 
ele Theodor Mănescu 

Bărbatul (nume generic) din Tri
logia Politica ,a lui Theodor Mă
nescu este ti,pu,l eX)ponenţi,al al in
teleclu,alului corrnuniiSlt din Româ
nia de a:stăzi, •oare se autoanoo
:rează ,proft.urud şi iluc.id ,în lumina 
ex.perienţei cîşti�te \Îul ,anii edifi
cării sociia;Iismullui, la care a parti
cipat direct, dait' şi încăr.cat de 

istoiriia luptei revOiluţionare a P·arlti

dului. Person1a,j•ul îşi mărturiseşte 
cu o totiailă sinl()eri tate g,in,d urile, 

ince1<titudinile, întirebările, încrede

rea în partid fiind dominanl.a s,a. 

1-1

Gheorghe Visu în „Monolog cu faţa 
la perete" de Paul Georgescu, Tea� 
trul Naţional din Bucureşti 

In spectacolu'! Teatirului Foarte 
Mic, regizat de SHviu Purcărete, 
s-a <impus creaitiia Jui NkoJae Po
moje, oare ,a izbutdit cu rnijlo,ace
simJ)].e, aiproa,pe austere, să î.nfăţi
şeze ,corm,plexitatea person.aj.ului,
confermdu-i patos şi fortă de
convingere. Interiorizarea. recUJle
gerea, vocea ,g;ravă, cu !infilexiuni 
uneori tulburătoare, dau .reilief bo
găţiei de .reflecţii ale personajului. 
O altă inteT1Pretare v,a,loroasă îi 
aparţine Jui Consitiantin Cod,rescu, 
oare, in monta.rea Teatrului din 
Brăila (1983), realizează o creaţie 
imll)unăto.are, inălti,nd statura per
son.aj uI ui rpî:nă la dimensiunea ge
neir.al wnană. fără însă a ·eluda 
individUiallitatea. Bărbatuil lui Con
st,antin CodTeoou e împovăria,t de 
ani şi 'întrebări, privirea e inteli
gentă. deseori inundată de o undă 
de tristele. 

Constantin RADU-MARIA 
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Tendinţe, fenomene, personalităţi 

Promovăm 

dramaturgia 

Promovairea d:ramatuirigiei oriJ:(i'Iliale, 
criteriu de prim oroin în aip,recierea po
liticii repe![1toriiale ,a unui tieatru; ia i:n
-<:etat de mullit a mau fi· COilSILderată un 
merit în sine. Este o mdatorire firească 
..a oricărei scene, de la noi şi de oriunde. 
Vremea lui .,,wrieti. băi,eti. numai scrieţi" 
e depăşită, şi nu mai p1Urtem a.Pllauda azi 
montarea unei piese româtneşti doar pen
tru că e m01n1larea: UJnei piese r,omâne.şti, 
.aşa cum nu ne mai putem extazia în 
:fiaţa unui teXit de aotuial.iitate doar pen
tru că e un ,text de âctualitate. MerLte
le, aprecierile în.cep abia de ,aici mai de
-p;arte, judecind valoarea punerii în S1Ce
nă. calitatea scrierii oc.amati-ce. 

Priv,ită astfel, promovarea d:ra.matu;r
-gie'i originale - c1acă ne gîndim bine, 
şi ex;pre.si,a aceasta, consacmartă, nU!IIlără 
citeva decenii de oîoo o ros,ti:m şi o 
scriem - rămîne UJneo;ri do.a:r o îndato-
11i�·e îndeplinită oorn;tiincios, dar fă:ră 
oonvingere. A pwne în scenă o p.iesă nu 
·e botunta, însă, cu ia lain.sa o piesă, a
prezenta pub1Hcului un auitor e a,ltceva
- mai puţin, mul,t mai puti'n - decît
a impiune cu. autocitate (şi, desigur. cu
,ex.igentă oom.petenţă) un nume nou în
ci.rcuitul de v,ailori :ar,tistke. Eşti îndem
nat uneori, văzînd aicesrte i,pectacoJe 
corecte, sîa:gui111Jcios ceilluşii, să pui 1a în
doială încrederea teat;rului, a re.e;izm··ului 
..şi a actorilor în textul pe care îl pro
pun, eşti îndemnat să crezi că nu e vorba 
de o opţiUJne ferană, de UJn pa;rtizaniait -
în sensul cel mai bUlll al ouvî;ntului -
ou ideile piesei, ,cu ex;presia lor :artistică. 
Nu o dată sînt utili:ziate forţe de linia 
a dowa a teatn.,ului, urmăJ-indu-se, nein
·doiellmic, să se împ�te doi ie,puri din
tr-un foc (se promovează drama:tur,gi,a o
.riginialâ şi în acel.aşi timp „se dă de 
lucru" uno.r memhri ai ooleo'tivului mai
puţin soHci-t:aţi în ultima sau ultimele
..stagiuni). Dovadă că nu aceasta e s,o-

sau lansăm 

originală? 

luţia sînt spectacolele ale căror titluri se 
înscriu pe afişele teatrelor dar nu şi în 
memoria spectatorilor. 

Un spectaool oa Dimineaţa pierdută,
dramatizare după romain,ul GabrieJei 
Aciameşteanu, pusă în scenă la Teatru1l 
,,Bula.ndria" de Cătă.limia Buzoiaillu, · re
prezintă, mai mult dedt o simplă mon
tare, oricît de inrteresiantă, lansarea unui 
text, ,a unui auitor. Ldehle piesei. î,p,tr.up,a
rea lor ar:tistică nu au fost ex.puse, cd 
propuse - atenţiei, de:zJb:aterii, aocep·•ării 
sau c.hi:ar neaiccepitălrii. Nu putem şti d,a,că 
fiecare spectator a devenit şi un adepit 
:al s,,pectiacoluilui, aJl. textului, dar avem 
cer.titudiim.ea că nici textul, nici speaba
colul nu au lăstat pe nimeni ilildifarent, 
nu ,au fost ui t,ate în clipa ieşirii din sa;lă, 
au îndernTIJat 1a o ,ailirtludine, 1a -o opinie. 

Cînd vochim d€SiJ)ll'e lansarea. unei o
pere driairnatice nu ne gîndim, desi�ur. 
1a mimiarea oaliitătii aoolo l.l'Ilde ea nu 
există. nici 1a triansfO'l'IIDare:a într-un 
triumf - aooep,tat în unanimitate - a 
fiecărei premiare .cu un text original. 
Ne gîndim, însă, şi credem că e legiitim, 
la obligaiţia profesională (şi morală) de 
a da piesei şansa ei întreagă în înfrun
tarea ou publi.c,ul, cu atît mari. mult cu 
cit pen1ll1u majoritatea speotiatoriilor tex
tul este tottIDa ou versiunea lui scenică 
şi prima imiagim.e oferită răJin.îne emble
matică. Spectacole clllffi au fost Concurs
de împrejurări de Am.ian Dohotan.i l,a 
Teatrul „Nottara ", Amurgul burghez �� 
Romulus Guga la Teatrul Mic, Ioneştu
de P1aton Pairdău sau Campionul de Ioan 
Gârmacea La Nia,ţionaJ, Regina balului
la T·ea·trul Giuleşti au avut meritul e
senţial de ,a pune Îin dtlscutie un text, de 
a ofet,i :airgurnente artistice solide pen-
t rn o dezbatere şi nu doar de a ilustra 
- o::i La un pas de fericire de Petre
Să'.,:ud-eanu la „Nott.a.ra ", de pildă -, o
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operă dramatică. Sigur că exemplele s1nt 
numeroase şi pentru o situaţie şi peniru 
cealJa.ltă, dar însemnările de fată nu-şi 
propun nici să facă un inventar. nici să 
dea .note, ci să observe o problemă de 
ordin general. tradu.cimd o mentalitate. 
un anume mod de abordare. 

Alcătuirea re,paritormor, fixarea regi
zol'i'lor şi a iruter,pretilor ,perutm.t UJn s.pe,c
taool sau altul prives,c desigur fiecare 
teair\1 în pa!I1te, r�pUJnzînd unor necesi
tăţi, posibi11ităti. ,conj,unctua:-i anume. In 
faţa pUblicull.ui, fa1să, autoir,u.l. directocul 
de scenă, i,nte11pret�i reipre:m;ntă un în
treg, s,us,ţin, împreună. UIIl unic punct de 
veder-e. Chiar dacă nu regizorul a ales 
ples,a şi d,aică ,aotoruJ nu a visat rol•u�. 
chi,ar d,acă d:nama.tl.llI'gul nu a sct·ăs Wiin
dindu-se la ,acel teartiru şi acel colediv 
artistic, ,aşa am doci să credem. din sa
lă. Obi-oe1Uil - foarte bun, extrem de 
rodnic - a!l con:l·ucrării a,p,ropi,a,te intre 
scniitor,i şi teatre. nu după, ci înruntea 
şi în timipul s,criertii pjesei, pare însă a 
avea mai pu.ţi!Ilă căutaire. Cele două re
cente experienţe ale Naţionalului bucu
reştean ' - textele scrise de Mircea Di
nescu pentru Mihai Mălaimare şi respec
tiv de Ge.orge Arian pentru Eugen Cris
tea � s-au dovedit interesante, ideea 
meritînd a fi preluată şi pentru piese 
mai ample, nu numai pentru un mono
log sau pentru scenariul unui recital 
actoricesic. întJr-UJn aiit fel. es.te vorba tot 
despre liansar-ea unar autori. ba, mai 
mult, despre a,pr0ipierea de teatru, prin 
strădiarua teartir,Uilui însuşi, a unor poeţi 
sau prozatori de valoare. 

Şi tot despre exigenţele unei lansări 
- re-11,a:nsări - se poaite vorbi, credem,
atunci oîind se reia, du,pă ani, uneon du
pă decenii de la premier.a absolută, o 
piesă o:rLg1Thallă, contemporană sau cla
sică. Un excelent exemplu în aces,t sens 
ni se p.aire a fi ®ecibaCJOlu.1 lui Mircea 
Corniştea:nu cu Aceşti îngeri trişti de 
Dumibru Radu Popescu pe scen:a Tea
trului „No:ttiara". în noua lectură. piesa 
păstra întreaga Î'ncărcătură problema-tlcă, 
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atmosfera proprje perio,adei în oare a 
fos,t cr-eată, diar privi!I"ea, înţelegerea, ex
perienţa emu ale eP-Ocii în oa,re ne a
flăm. întrebările piesei se roste:au cu 
aceeaşi ascuţime, fără a face însă ab
stracţie de r�pUJnSUII'ile pe care, fieoa.re 
dintre noi. şi le dăduse între timp. Spec
tatorii tineri au receptat piesa ca pe o 
premieră, ca pe o lans,a:rs, dar tot ::J 
premieră, o lans,axe (ful alt fel. desigur) 
era şi pentru cei oare o cunoşteau de mai 
bine de două decenH. 

CJ.,asicii sînt, pot f.i şi trebuie să fie 
oontemporanii noş!mi. (aşa cum ne place 
mereu să spunem, pa,r,afTazî.n,du-,1 pe J.a!Il 
Kott) numai d,acă avem p;ri,ceperea si 
forţa să-i descoperim mereu, să-i... lan
săm cu fiecare nouă punere în scenă. 
Altfel ne vom înbreba de ce se mai 
joacă astăzi autorii dinrore cele două răz
boaie (,po,art;e numai oa să fac:em musica
luri dim piesele lu,i Ca.mi! Petrescu, Mi
hait Sebasti,an, Tudar Muş,ates,cu, Mircea 
Ştefănescu şi citi aiLtii încă), saiu ne vom 
1ntreba, chi,a,r, de oe au rămas în istori,a 
teatrului Alecsandri şi Oar,agi.alle. Răs
pUJnS1ul, a,devănatUJl răspuns ni-l poate 
da wn spec.tacol cum e O noapte furt.u-

noasă al lui Dan Micu sau al lui Alexa 
VisarlOIIl, şi, din ferd,cire, nu nu.mai a
ceste montări. Sînt creaţii s,ceni-ce de. 
profundă auitenti.citaite, personale, puncte 
de vedere origÎ..llla!l.e, solid ar�umeniate. 
Sint premiere în ,adevăratul î.nteles al 
cuvîintului, priviri )JII'oaspete care te o
bUgă .La o priv1re proaspătă, la o iatitu
d1ne critică, lipsită de prejll.lidecăti şi de 
tabu-uri. Şi poate ,UJnu1 dmtre principa-
lele meci,te ale acestui tip de reevaluări 
oonstă tocm,ai îin f.a,pitu.l că îndeemnă la 
discuţii, la dezbateri, la înf.rurutări de 
opinii. Acordă, cu alte cuvi111te, 
texte ştiute pe dinafară, statutul 

legiat al unei lansări. Cu fireştile 
taje şi inevitabilele riscuri. 

U,.(101' 
privi
avan-

Cristina DUMITRESCU 
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Un subiect 

controversat : 

J • 

Există nouă generafi e 
actori? 

o 

de 

Răspund : SILVIU PURCĂRETE e DINU KIVU e

ALEXANDRU DARIE e DAN AŞTILEAN e MIRCEA RUSU 
e ILEA..�A LUCACJU e MIHAI MĂLAl1\1ARE e DAN PURIC 
e GEORGE MOTO! e CLAUDIU ISTODOR e VALENTIN 
SILVESTRU e ŞTEFAN IORDĂNESCU e DORU BANDOL e
OANA ŞTEFĂNESCU e MARINA PROCOPIE. 

SILVIU PURCĂRETE 
rr-egii.zor 

„Cred că o generaţie de 
actori este constituită 
din toţi actorii in viaţ;â" 

Sigur că dia. SÎll1.t mulţi adori tineri 
foarte bu,ni. Dar penbru a defani ce este 
·o gener,aţie air · fi neces,aQ·ă o dis.ta.ntare
în timp. Rebengiiuc din ce generaţie .face
parte ? ! Eu 2iic că diilltre cei foarte ti
neri. Cred că o generaţie de actori es.te
constitui.tă clin to.ţi actorii în vJaţă. U
nitatea de stil le este diată de teatru, de
regizor. Nici riiu e d.e dorit oa toţi aot;:irii
de 24 de ani să joace la fel. Poate să
existe o trupă de teatru care să cup;:-.in
dă actori inmre 20 şi 60 de· ani, şi să file
tmi,tiară ca stil. Atulilci ei ·alcătuies,c o
generaţie. o unitate.

Acto:r-Uil este un maJterjail sensibil, ca1re
evoJ:uează, se schimbă de la an la an.
In teatvu nu este ca în armată. unde
sint conti-ng,ente. Cînd am fă,cut distri
buţia La Piaţeta, nu m-iam gîndit să

aleg o trupă tî,nără. P.ur şi sim,p[u, aceea 
era trup,a şi ea mi-ia ilnspirat spectacolul. 
Tinereţea este o trăsătură ,a teatrului din 
Piatra Neamţ. Cei de acoao, pe lingă 
virsta bio.ki,gkă frn.gedă, &Îlnt dornici de 
lucr,u, v,or î,n per,m9.!Ilenţă să înveţe ce 
e teatxul. Problabhl că toama,i ace.3Sta în
seamnă actor tîonăr : Mtoru:l c,a['e-şi păs
trează inta,ctă disponibilli-ta1ea de a se 
forma, de a învăţ,a, care-şi aswnă ris
cul de a g,reşi. Cei care consideră că 
şi-,au fix-at de:f.ini-tiv un stil şi se tem să 
greşească, au îmbătrinit. 

DINUKIVU 
critic de teatru 

,,O generaţie se formea
ză în jurul unui nnclen 
valoric care radiază 
magnetic" 

Ideea de generaţie im;plică de obicei 
şi o oare-oore iaproximatie in timp, evită 
reperele prea precise. Cel puţin in artă 
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în teatru, î,n @eţă -- nu ptrl;em vorbi 
-d�pre o „genemtie de actori" sau des
pre .,o nouă. geneiratie de actori", refe
ri1J1du-ne numaii la cei oare au terminat
institutufl. în anul de gmtie '87 (iasta poa
te în ,armată, pen,ilru că formează un
.,con-tingent", daT pe scenă ... ). Este c17e,p,t,
o generaţie se fo=ează în jurui unui
nucleu va'.lork . &cesta radiază magnetic
şi, după u,n tin).'P, Lui i se asooiază şi
va;lorile exprimate în anii dLn preajmă,
ani in. oaire nu se ma!nLfestă asemenea
nuclee. Problema este dJaică, de pildă,
a:otwala serie de abSdlventi ai celor două
institute de teatru are ş.aJI1S1a să se tr.ans

fomne, în timp, înitr-o geneiratie, să fie
co:nsi<lerată ca atiaire de s:pectatorii ani
lor viitori, dacă ea constituie nucleul
aceLa vaJork des't)re oare vot.beam mai
sus. Rea'litatea este că u!ltinnele . două
-promoţii (cel putill1 La, ,,Cas1amdra ", stu
dio pe care '.!-,am :fireoventat mai des) au
ios·t importanl1Je, au .impus I11ume de.pre
oare se şi vorbeşte oa despre vialori cer
te. Dan Aştilean, Doru 'Bandol, Ruxan
-dra Bucescu, CemaselLa Stan, Roxana Io
ne,s,cu, aipoi Teodora Mareş, Oana Şte
iăneocu, Anda Călu,găreanu, Constantin
CotLmanis, Ionel Mihăiilescu. Claudiu
Stănes.cu, MaruueLa Ciuour (şi nu IJ!l..h'Tha,:
.ei, iertate-mi fie omisiunille iinvoluntare)
sînt actori în toată puterea cuvântului,
care anunţă o afi:rma:re din ce în ce mai
viguroasă, mai persoillall.iziată. O Pal'ite
dintre ei au av;ut şi şansa de a fi re
pavtâzaţi în acest an împreumă, la sectia
română a TeatDu:lui dim Sfî'1111Ju Gheorghe.
Dacă aoolo va domni spiritu!l care a im
pus altădată, în oonştiiinta teatrală, Tea
trul Tineretului cMn Ptiatr,a Neamţ, dacă
acolo va exista şi aJniimator:u,J. oare să--i
deterimine să mai rămmă ÎJl'Il,preună un
titniP şi dacă ăcest teatru va demonstra
.şi pro.prletă,ţile magnetice (;pentru atra
gerea a:ltor valori) pe oare le-a pTobiat
Piatra Neamţ, atunci vom vorbi, cu Le
mei, despre „o nouă generatie de actori"
în teatrul românesc. O generatie carn să
se înoor·ie - cOIIlJditie sine qua non -
sub semnul valorii. autentice.
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ALEXANDRU U,'\RIE 

(r!egizor 

,,Nu avem încă o ge
nemţie a tiner�Lor ac
tori, ,aşa cum nu avem 
încă o generaţie a ti

nerilor regizori şi sce·
nografi" 

'Dacă p,riln :ti)nă,ra generaţie de act.oir,i 
înţelegem acea :p,ait'te a uruaş,uiui val de 
tineri airtişti oare 1uarează îm teatru. le
g,ati p:rd!ntr-un p:rogr,am estetic şi ideo
logic oomun, ill\.lSUMlt în areatii · stilistic 
diferi.te, dar situate La nivelul specta.co-
1 ului-evenimenlt, tineri care să aibă oo
s-ibiil.irtatea întîJniJ.illor frecvente. deprin
derea de a-şi comenta rec�proc realiză
rile, de .a se con:f.r,unrlla (amioal. sau Pole
mic) în ,oad,rlull un'UÎJa sau mai mulitor fes
ti val�i nationialle sau chiar i.nternaţio
niale, pot s,pume că nu avem încă o ge
neraţie a tinerilor actori, aşa cum nu 
avem o generiatie a tinerli'lor regizori sau 
sceno�. A-ceste generaţii sî•nt acum în 
pHnă fO'Iimare. 

Pot însă afi=a fă!I'ă teamă că, într-o 
asemenea virtuia!lă generaţie de act.orii, 
există vîrfuri remarie1abile, îmceprnd cu 
Rodioa Negrea, Daril!a Do�u, Mariana 
Bur.uLa:nă, ViID�iia Mima, Victoria Oo
ciaş-Şerban, DLnu Mlam.oioohe, Şerban 
Ionescu, Horaţiu Mălăele, Dragoş Pâs
la.Tu FlOiI'i:n Căl.ineoou, Răzwm Vasiles.cu, 
Florin Anton, continuînd cu Magda Ca
tone, Ana CiOllltea. AurO!l'ia Leonte, Si
mona Măicămesicu. 01audiu Bleonţ, Petre 
NJ,oolae, Cristi.ia:n Şofron 'şi terminind cu 
Oana Pclea, Mai.a Morgenstern, Cerasela 
Stan, Roxana Ionescu, Oliaudiu lstodoo:, 
Bogdan Gheorghiu, D.an P,uri1c, Dan Aşti.- . 
lean, Daniel Vu:Jx:u, Steliam N.ist.or, GeoiI'
ge A:lexandiru - oa să nu-ii amintesc 
declt ,pe ci,ţiv;a. 

Desigm că in!llre ei există diferente no
tabiJre, iZVO['.îte altn"t din personalitatea 
fiecăl1uila, ci"t şi din diversitatea ocaziilor 
ce le-au fost qferite de a ai.părea in tata 
,publkul,ui, de a-şi cişti,� popu.hari,t!litea. 
Rămîn cu sperantia că t,o,ti a,ceşitia, PTe
cum şi alţii pe care rru i-iam numit şi 
care vor ,apăTea, vor deveni, împreună 
cu tinerii regi:oori şi scenografi. ,.cel 
de-al treilea vall ". de Clll!I'e v..a<trul româ
nes,c are at.i"t.a nevoie. 
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DAN ASTILEAN 

actor la Teatrui Drama
tic din Baia Ma.re 

„Creştem puţin mai 
greu, dar creştem'' 

Cred că nu ne putem erija în1.r-un 
schimb de ştafetă. Nu am ajuns incă La 
ia.iinnarea deplină. Cei din generaţia ma
tură făceau la vîrsta no.astră rolJTi 
maxi Sentimentul de generaţie l-am avut 
în Institut, în spectacolele pe oare le-am 
juoat cu colegii mei dtn clasa profeso
rului Ion Cojar. Am realizat atunci do
uă-trei spectaoole de valoare. Ar fi tre
buit, poate, să plecăm toţi, după absol
vire, într-un singtllr teatru. Dar nu sln
gu.ri, ci îm.preună cu un regizor tînăr. 
Cele mai importante momente din tea
trul românesc s-au înfăptuit cirul o ge
neraţie a plecat uruleva împreună cu un 
regizor. Nu cred că poţi fi UIIl actor bun 
fără a face parte dintr-un spectacol II}a
re. Dar acest specta,coI depinde. în pri
m ul rînd, de un regizor. Dacă am Îi fost 
ou toţii în acelaşi oraş ar fi venit La m· 
Oniga, Ştefan Iordănescu sau Radu Bă
ieşu, regizori ai generaţiei noastre, oare 
ar fi montat spectaOOile cu noi. Acum am 
vreia să ne strîngern în locurile unde ,au 
fost repartizaţi regizorii noştri. la Oradea 
ll!Ilde este Oniga, la A:nad unde e Ştefan 
Iordănescu. Fără trupă, fă:ră regizori şi 
fără spectacole care să fie ale noastre 
şi să ne .reprezinte. fără toate acestea. nu 
c:red că se poate vorbi de o nouă ge
neraţie de tineri actorL Sînt conştient 
că drumul nu e uşor. După absolv1rM 
institutului sintern încă în formare. De 
aceea avem nevoie de regizoiri bun,i, re
gizori oare să creadă în noi. oare să ne 
ajute să ne recăpătăm. încrederea pier
dută în urma unui spectacol mai slab. 
Chaplin spunea că aotoirul este cea mai 
sensibilă fiinţă. Dacă i-ai spus că e 
prost, 1--iai nenorocit. Creştem, prob.abil, 
Putin mai greu, dar creştem. 

MIRCEA. RUSU 

actor la 
retului 
Neamţ 

Teatrul Tine-
din Piatra 

,,La nivel naţional sin
tem o generaţie, dar la
nivel local, nu sîn-
tem ... " 

Există dar, fiind foarte puţini, s1ntem 
răspîndiţi. Sîntem şapte, opt absolvenU 
pe an, ne risipjm şi nu putem să ne ex
primăm. La nivel naţional sîntem o ge
neraţie, dar La nivel local nu sîntem. 
Avem nevoie de regizoiri din gel).eratia 

noastră oare să · vină în teatru, să �ică :

,,Eu am încredere în ei, pot juca in ro
luri importante, indiferent de experien
ţă". Nu am reuşit deocamdată să im
punem un nou sthl, tocmai d:in cauză că 
nu peste tot se aoordă o mare încredere 
acestei generaţii. In institut s-a lucrat 
într-un fel, iair în teatru se lu;::rează 
altfel : acolo profesorii aveau încredere 
î,n noi, iar în unele teatre sîntem priviţi 
cu oarecare circumspecţie. Eu sînt la 
Piatra Neamţ. Acum 15 ani veneau aici 
regizori tinerii cu idei. cu dorinţa de a 
face ceva. In ultimii ani s-a pierdut a

ceastă ur:adiţie. Poate că şi tr,upa s-a oaro 

subţiat. Totuşi, eu cred că esite capabilă 

de performam,ţe. Nici atunci nu erau ex

tra0r.clilnare toate spectacolele. Dar se în

cerca. Acum nu se mai încearcă, nu se 
mai manifestă acelaşi curaj. Şi avea o 

pondere mare acel curaj ! Ar trebui să 

se acorde mai multă încredere regizo

rilor tineri. Cei care au idei să nu ezite, 

să nu li se pară că sînt fără rost. Trupa 

de la Piatra Neamţ poate fi la .fel de 

bună şi azi, dacă va avea din nou încre

dere în ea însăşi şi mai mult curaj. 
. --k- ,� . 
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lLEt\.NA LUCACIU 

,critic d€ teatru 

„Avem o generaţie de 
rem,arcabili actori ti

neri, dar nu întotdeauna 
bine folosiţi şi stimu
laţi" 

Biologioc, actorul nu are vîrstă. adică 
nu poate cunoaşte pensionarea. ?roble
m,a este ,că în teatru ex.istă, indiferent 
de vîrstă, o oorinţă tioo1ogi,că foarte di
versă, în cao:e atî,t gener.atia tînără, cit 
şi cea matură înwunesc pe11manent soli
,citarea. Rolu1rile pentru tineri, unele mai 
complexe, altele mai .schematice. figu
.rind doar ca simbol al tinereţii, le în
tîlnim in mai toate piesele. întrebarea 
·dumneavoastră este bi.neveni<tă. Am con
vingerea femnă că există o generaţie tî
nără de actori · remar,cabilă, afirmată
parţial şi în Galia timerilor actmi de la
Costineşti. Dar despre această gener:aţie
.se ştie destul de puţin. ,.Teatrele de la
centru". mă refer evident la Capitală,
sÎIIlt în mare parte într-o continuă su
ferinţă oaUZJată de lip.sa tineriloit" acto;vi.
Naţionalul, spre exemplu, împrumută
constant studenţi pentru personajele
tinere. Şi nu nwnai el, Revenind
la convingerea mea fermă că de
ţinem o generaţie de remarcabili ac
tori tineri, dar nu întotdeauna bine fo
losiţi şi stimulaţi, amintesc că a-::eastâ
generaţie se formează într-o pres.\-igioasă
şcoală de teatru, c,a.re este I.A.T.C. Să
luăm cîtev,a exemple. Din promoţia 19_83,
clasa profesor Octavian Cote.seu şi clasa
prof. as,ociat Grigore Gonta, astăzi sint
afirmaţi şi cuno.souţi Claudiu Bleonţ (pe
s,:-:enă şi în film). Simon.a Măkăn.escu
(as.tă zi La Teatrul Mk), Cristian Şofron
(astăzi la Teatrul „Nott,an:a "), Mar�aret.a
Avram (.astăzi La Naţionalul di.n Timi
ş,oar.a), Mirela Comnoiu (deţinăto,are a
unor premii 111aţiOIIlJale 1a Gala recit.aluri
lor <lT.arn.atice de 1a Bacău şi ia Gaki
tinerilor adori de la Costineşti). Iată un
n-iănun,chi reprezentativ pentru o tinără
generaţie. Promoţia '84 contribuie şi ea
1a un spor de prestigiu al actorilor ti

neri, şi mă refer la Oana Pelea (astăzi
1a Teatrul „Bulandra"), la Carmen Cior
cilă (astăzi I.a Ploieşti), deţinătoare si
ea .a unor premii naţionale de intei·pre-
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tare, 1a Carmeri Tănâse şi Riâdu Dud.a 
(Teatrul Naţioo.al „Vasile Alecsandri" din 
Iaşi), la Claudiu Istodor (Teatrul Tine
retului din Piatra Neamt), Anamaria 
Pîslaru (Teatrul „Maria · Filotti" din 
Brăi1a) şi alţLl. Să amintim şi promotia 
'83, cu Maria Rox,ana Iones-cu (Botoşanî), 
Maia Mm·genstern (Piatra Neamţ). Dan 
Puri,c (Botoş.ani). Să nu-i uităm nid pe 
cei de anul trecut: Ruxandra Bucescu, 
Carmen Ionescu, Mircea Rusu (Piatra 
Neamţ). Şi alţii, ,pentru că am citat doar 
clteva nume caire, pe lîngă condiţia de 
bază a talentllilui şi pregătiTii temeinice, 
au avut şi ş,a:nsa unor roluri împlinite pe 
deplin. ,,Ş.amsă" în limbaj teatral nu în
seamnă un „noil.·oc" 0<areaare; au aliat $i 
o înţelegere şi UJ11 sprijin temeinic în
colectivele care i-iau stimulat şi impus.
Interes.an,t ar fi să discutăm cu un alt
prilej despre cum sînt primiţi şi priviţi
tinerii actori în teatrele profesioniste.

Avem o genenaţie strălucită de ti'neri 
actori, dar avem şi obligaţia de a-i sti
mula şi ajuta să se afirme in · profesie. 
Un .sprijilil reiau în afirmaTea tinerei ge
neraţii de aoto.ri s-a dovedit a fi Gala 
de 1a Costineşti, af.Lată 1a a V-a ediţie 
anul :acesta. Am numi.t doar un sprijin, 
cu atribute i.m,portante în planul unui 
conours naţional. Focar de propulsare d 
tinerei generaţii rămîne în continuare 
Te,a,trul T.Lneretului din Piatra Ne.amt. o 
adevăraită şcoa,lă de ,cize1aJ:e a tinerilor. 
Alte exemple categorice de prEiQ,cu.pare 
faţă de tinerii actori, din păcate nu prea 
mai am. Parţiial, 1a Secţia Su-ceava a N.a
ţionaJu�ui din I.aşi, la Botoşani, 1a Brăila, 
acum la Teati.-ul din Sfintu Gheorghe, 
mai apar iniţiative remlWcabile. 

MIHAI MĂLAIMAH.E 

actor la Teatrul Naţio
nal din Bucure:;;ti, pro
fesor asociat la LA.T.C. 

,,Această generaţie rni. 
se pare omogenâ din 
punct de vedere valo
ric" 

Este foarte greu de spus, pentru că 
depinde de modul în care se petrece un
paotul cu teatrul profesionist. Unii linen 
.a-:-:tori se lasă fur.aţi în Institut de tutun 
�i de alcool, obiceiuri mortale în con-
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tad'lll cu provincia. Dacă be.au un pahar 
<le vodcă, ' pentru cîteva ore toate 
.asperităţile dispar. Bineînţeles că această 
.,linişte" vine mai greu clacă ci
teşti un .raft de bibLlotecă. Dar după v<.,'Clcă 
te trezeşti a doua 2'li, pe cind cărţile ră
.mîn. De asemene.a speir din tot s,uG�tu1 
oa tinerii să rnu se lase co1I1tami,n,aţi de 
oancerul meseriei noastre, b.îr:fia. Să tragă 
<:u Ul'eche.a la ce spun cri ti-cii şi, miai 
..ales, să fie nemulţumiţi de ei înşişi. 

Actuawa generaţie mi se .pare omogenă 
din punct de vedere v.alloric ; şi în aceas
ta cons-tă ş,ansa ei. Fără să fie vreunul 
blagoslovit cu g:eruu. mulţi dintre ei oot 
1nerge spre su,cces. Dan Aşthlean. Doru 
Bando!, Rux<a1I1dra Buceoou, Ceraselia 
Stan, Dan Pu;rk, Roxiana Ionescu, Nlihai 
Grui,a sînt cîtev,a dintre numele celor 
oaire au ,porm,it 1a dJru,m cu un bag.a] de 
cunoaş,ter-e oare S-l!lir putea să-i s,cutească 
de catas1lrofelle .înfrJngerii. Mă gui.desc şi 
.la clasa lui I. Cojair, · oă:re repetă ex.pe
·:r,ienţia promoţiei noostire, de a p,looa îm
preună î.ntr-Uin teatru, şi 1a cei de La 
.Botoşani, în care Laur On1ga a investit 
mult şi s-a văzut pe deplin răs-plărtit. 
.Ştiu aetori oare au SIPUS ,că vor să rr.eiar
gă dtWă Oniga. Ou ocazia aceasta, oo,aite 
îi atmgeţi aitenti,a lui Lau;r Oniga ce te
ribilă res,pons.abllitate îşi asum.ă, de vre
me ce a aju'ns să facă, încă din primul an 
de meserie, ,,victime" printre actori. Se 
�tie că un actor poate fi uşor păcălit, în
�elat. Pe Laur Oniga îl consider însă ca
pabil să facă faţă acestei sarc1m. Şi 
alţi regizori din generaţia lui au început 
să lase urme în viaţa teatrelor. Doar un 
regizor tînăr în spirit poate avea curajul 
ele a încerca o formulă înnoitoare. Un 
regizor îmbătrînit îşi pune în centru ve
deta şi foloseşte restul actorilor pe prin
cipiul sertăraşului. 1n unele teatre lip
seşte un gînd clar, coerent şi decis în 
legătură cu destinul tinerilor actori. E o 
chestiune de �rientare esenţială, pe care 
ar trebui să şi-o asume directorul ele 
teatru. Dacă aş fi director, aş face totul 
ca să-mi pun trupa la treabă. Căci ce 
doreşte mai mult un actor clecît să fie 
.hăituit? ! 

DAN PURIC 

actor la Teatrul ,,:'..Vlihai 
Eminescu" din Boto
lşani 

,,Fac parte dintr-o ge

neraţie nouă pe cure o 
simt puternică prin ta-' 
lentele pe care le are" 

Cred că o gene;r.aţie presupune 
unghi nou de vedere asupr,a vieţii, 

un 
o 

menta:ltl.tate nouă, mai mult s.au mai pu
ţin detaşată de cea veche. Arl,a fiind ,) 
stare de .reflecta;re, este şi un răspuns. 
Generatiia no.asroră are dreptul şi, mi3i 
mu'.lt, datori.a de ,a-şi formula propri,ul 
său răs,puns 1a vj,aţă, răspuns care îi a
parţine, cu erari.lle şi izbinziie siale. Con
sider di fac parte din,br-o ,gener,aţie nouă, 
care, deşi nu este încă pe deplin contu
rată, fiind fOOll'te tîrnăTă, o simt puterni
că prin talerntele pe ca;re le grupează. 
prin problemele ou care se confruntă şi 
cărora. le găseşte so1uţÎJÎ. Esenti.a:l pentru 
gener,aţi.a n,oastră mi se pare modul ::um 
va şti să mcă fată. la· irmdul ei. duble( 
solidtări oare apiare 1a i,nl;r,,ue,a în viata 
profesională : pe de o parte. a respecta 
şi a oont.inua efootul generaţiilor prece
dente (efort pe care, personJal îl consi
der exemplar), pe de aJita, a-şi spune cu
vîntul Ln viitor. 

Această „spunere", care trebuie să ne 
,aparţină şi să ne oo.mcterizeze, trebuie, 
la rJndiul ei, să topeas,că ÎIIl sine curajul, 
sa,c11ificiul şi tLupta genenatiilor ti-ecute. 
în ace1aşi timp, să se nas,că di•n impaotul 
nostru cu viat,a, cu bucuriile şi necazu
rile ei, să f.ie o -ooooluZiie e:iqponen,tia:lă. 
Reali21a!rea unui rol pre&l.llPUne mult mai 
mult decît simpla dibăcie profesională. 
Aici se reflectă o a.ti.tudine, o mentali
tate, o ,c-on.ş•tiinţă. Această stare de con
ştiinţă, ,a.ceastă artitudlne trebuie să o 
cristalizăm noi - căci, aşa oum spunea 
Nottar.a, ,,,adoiiul este spionul sufletU:1ui 
omenesc". 
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GEORGE MOTOl 

actor la Teatrul Naţio
nal din Bucureşti 

„Ceea ce va impune pe 
tînărul act9r este dra
maturgia care se scrie 
acum" 

Sigur că am con.ştiinţa exis,tenţei .aces
tei tinere generaţii. Fără ea. viata iea
trală nu ar fi cu P'U•ninţă. Cred că t�trul 
ro:mânes,c se blllC!Uxă de o pleiadă de 1c
to:ii. competitivi pe plan european. A& 
g1:e.şi să .af:imm că îi cunos,c pe toţi tinerii 
valoroşi. Sî·nt actor. seriile meile sinrt; 
ocupate. Mi...au ieşit îruă .în caile în spec
tacole pe caTe le-run văZJUt in Bucurt!şti, 
.cu ocaZia unor fi-LmăTl s,au a unor e.'1'li
siuni 1a televi2Jiune. I-aş numi pe Adl,an 
Pintea, pe Şerban fonescu, pe Mihai Mă
laimare, pe Radu Gh�rg:he, ca!re îlncă :fiac 
parte dim generaţia tînă:ră. Pe Eugenia 
Ma.ci şi pe Mariiama Buruiană. Am .tosst 
la Brăila şi alITl cunoscut tineri foa.rite 
buni : George Ţoroipoc, Greta Mantia, 
Anam:an:•ia PîSllaru. IffilPOniant este că e
xistă acest va:l al tim.eriJ.OT aiatord. Nu pot 
însă să fiu mulţumirt pî,nă la capăt. în 
Institut am î,rutîJniJt actori care sînt total 
nepotriviţi perutm această meserie. La 
ad:mitexe nu sînt luate î.n seamă acele 
criterii care să îngă,du:ie apoi formarea 
unor trupe de teartru echH:ibrate. Si.gur, 
îmbrăţişez ideea de aotor oomplet. to
tuşi fiecare a,ator are mij'loa:ce .şi posibi
lităţi re!llativ li.Jffiitate. A fost neglijată 
pregătirea anu1mJitor ti1puri. Greu găseşti 
o ingenuă d,r,amatkă. Gxeu găseşrti un
june pri.Jffi. Părerea oaire se vehiculează
în şcoaila noastră de teatru, că ad.o;,•ul
trebuie să fie „i,nlteu:esianrt ". ,.special", a
dus 1a un cult ail ur�tul-ui .şi a făcut ca
teatrul românesc să nu a,ibă juni primi
şi ingenue pure. Dacă vrei să montezi
marea 11tenatu["ă ciliasică. te Iove.şti de a
ceastă lipsă.

Ceea ce via impune pe tînă:rul actor 
este dr.amatmr,gia oare se naşte, care se 
scrie acum. A vern nevoie de piese bune, 
de &cenairii bune ; pe texte slabe. s,che
matice, nu se poate forma nici tînărul 
regizor ndci tînă11ul actor. 
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CLAUDIU ISTODOR 

acto[' la Teatrul Tine
.retului din Piatra 

Neamţ 

Nu cred că există un 
�ou val, sînt doar per
sonalităţi distincte" 

Se întîmplă ca în fiecare c1asă de l,a 
Institut să se constituie un nucleu mai 
mare sau mai mic. Generaţie poate să 
însemne doar aîţiva oameni care să �ibă 
acelea.şi gînduri. Se formează astfel un 
început de tradritie : di,n oînd în cin.d, 
alţii vin şi prqpun ail:tcev;a �n loc. La 
Platra Neamţ eriam Oana Pelea.. A.na. 
Ciontea, SimQIIlJa Măidim.escu .şi au mine. 
şi a venit A,lexand;ru Darie şi a montait 
un spectacol reu.şi-t. Aoollo mi se pare că 
s-a petrecut ceva, un lucru bun pentru
noi Nu cred că ex.istă un nou val ; sînt
do� person,a!1;i.tăti distililcte. Claudiu
Bleont ,ar fi cel mai r�ezentativ dintre
noi. Pe Flori,n Căllinescu îil consider de
asemenea o persoilJaili>tate disti'llC>tă a f!e
n enaţiei noastre. Dair pentbru mine un fel 
de ido'1 este Constantin Ghenescu. 

Un teatru ÎIIJSeamnă : un diTector, un 
regizor, ş.aipte actori. 

VALENTIN 

SILVESTRU 

critic d,e tea.tru 

„O grupare compactă 
cu mai multe trăsciluri 
distincte" 

Nu ştiu d:acă se poate vorbi despre o 
generaţie sau deS1Pre mai multe generaţii 
de acloiră - irutr-un timp dart. Dacă ar 
fi să ne luăm dUiPă Herodot, o generaţie 
înseamnă oam 30 de ani. Putem vorbi 
oare de1'\I)re o silil!gu:ră generaţie de la 
înfiinţarea I.A.T.C. şi pînă astăzi ? E
vident că sî:nt mai mul,te, Dar e1"te ? ! Da
că le IlJUIIllărăm după promoţii ar însem
na că fie-care ian adu,ce după el şi o ge
neraţie. N-am impresia deci că termenul 
e opera-..'9Jit în mate.rde de l!lI'!tă dramatică. 
Şi nici acela de promoţie. Totuşi, nu 
putem trece au vederea faptul că acto-
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rii, să zicem între 23 şi 35 de ani, se 
,constituie, din cînd în cînd, într-un fel 
de grupaxe compactă, cu mai multe tră
sături distin-ctive. Şi aceasta indiferent 
-de focul unde activează, de re,pertoriuil
pe care fl iPradlică şi de ["egiz,ooui cu caire
lu,crează. E posib11 oa U!Ilele din aceste
trăsături să fie ipotentiate s,au ,chiar de
·termi..rlate de existenva unui regizor, siau
a unei gener.aţi,i de regiz,ori (că.ci în
.acest d,o,meni'u se poiate vorbi de genera
ţie), oare are oa:paci,tatea nu numai de a
llllClna î,ntr-un mod creartor, ai şi de a
-ex.pune UJl crez .a-riti:stk ,PO,Lair:iront. Da,că
privim cu luave aminte peisajul tea1;nal
-de azi, l'11Îlflsd ca repere spectacolele de
anver.gUTă, aocep·tate aproape unanim de
-cr:i<tică şi de opinia publică, 1Putem decela
un mare număr de actori tineri. Aş în
·drăzm:i să �UIIl că ei sîlllit chiar forta do
·miruantă, în momentuil de flaţă, în 3.,rta
-01r.a.matică românească, filustrind o con
•Cepţie modernă desn;xre teatru şi un mod
.partioo.liar de angaj,are estetică şi ideo
logică. Aceşti ,actori SIÎlnt reper.abili la
"Tea<trr,u;J. de Comedie (în BU,Cureşti). ca şi

iLa Oradea, J,a Botoş.ani, Constant,a, Tirgu
Mureş, Tillniş,oar,a, Suoceavia, po.aite şi în
·alte dO'Uă�trei locuri, wa Institut, în prin
.elrp.a,1 clasa oore ,a fost pregă!bită de Octa
vian Cotescu, în ediţi.i.ile G.atlei tinerilor
acito,ri de l,a Cos,ti,neş,ti. La un moment
-dat ei iPUtearu. fi observiati cu clarj,tate
Ila Teatr,ul Giu1eşti - ci,n,d lucra aoolo
-cu dînşii Alexa Visair.i,on. Tot astfel iau
1eşLt ,pu;bem,i,c în evoidenţă şi oontinuă să
:rămînă i;n evidenţă la Teatrul Mic
fomn,aţi, mode1ati şi cristalizaţi oa un
gr,up coost:i.tu.iit de Cătăili,na Buwianu,
.Silviu Purcărete, Cristian Hadjiculea.

Mai puţin disti:not, totuşi sesizant, există
un asemenea g!"UIP de 'bÎIIler.i la Teatr-ul
„No1Jta:ra ", u:nde oontrJbuţia princi'Pală
la revelarea lor a ,adus-o Dan Micu. Cîond
1a. Tealn:,ul Tinere'bU!lui dil!l Pfat'!!'a Neamţ
au apărut regizori de valloore - de · la
Al. Tocilescu la V. I. F:ru:nză şi de la
Nloooae S=·l,a,t !ia Al. Darie -, valorile
ti:nere s-au văzmt mai bine şi au J.uarat
mai semnifi-c.anrt;. D.uipă părerea mea tea

irul care a fructificat constant, în flux
continuu, talente proaspete, timp de 40 de

ani - şi continuă să o fa.că şi astăzi -
este Teatrul „Bu�iandra ''. Dar aici au lu
crat (şi lu,crează) Liviu Ciulei, Lucian
Pintilie, V.aleriu Mo.ises.cu, Al. Tocilescu,
Tian MJ.cu, Cătăl..ina Buzoianu şi alti

ciţivia. Instituţiei nu i-a lipsit nici o dată 
direotmul de scenă de personalitate 5i 
scenog:.r,aful de personalitate. 

Să :reliefăm citeva trăsături oonfigu
rative ale a>Otorilor tineri, pe oare îi 
numim tineri în cronicile teatrale si în 
arnoole eh.iar, pÎlnă se ,a,p.ro.pi.e de vreo 
40 de ani. Ei au o idee cultă des.pre a.rota 
dr1amatică, prn,ctică mdeobşte un repe<r
toriu elevat, sau aspiră cu fervoare la el, 
fiind mîh!niţi, uneori chiair depriml:lţi, 
oînd sînt siliţi să susţină roluri mizeroa
bille prin fiac;ilifate şi inconsistentă. Simt 
nevoi:a să lucreze cu reg.i.zJori iautent1oi. 
în spirit de echipă, şi repudiază exhibi
ţionismul individuailiist. Au voluptatea 
jocu.lui, :fimctifidndu-şi din plin instinc
tul ludtc. Pir.aoti,că, îm genere, un joc la
conic, .esenţi:aliz.at. nu înghi:ri1antlează per
sonajul cu tr.ucl.ll'i oonnice, nu îi jilăvesc 
cu lacrimi lirkoide. nu au atracţie că
tre melod!ramă. Doresc sa-1 cucerească 
pe speotiartori pr,in idei desipre ro-1, expuse 
cu noatuna,1,eţe şi oomunioativitiate. ş;'"..iind 
să tră.iJască un rol (ori să-.1 re-prezinte), 
să f.o:losească vorbi["ea ca şi tikerea, Um
,b,ajul cor,par.al. Ş'tiin,d de asemene-::i să 
,adqpte maniera ori sti:Lul gener,at de c.a
r.acterJstichle pi,esei sau ale vizi,u,nii re
gizorale. Oa!ută mai tatdea'1.llI10. să-şi im
pună demersul artistioc prin fervoare şi 
printr-un sentiment al aictJu.aJ.ităţii, care-i 
foar.te intens aturuci ciind lucrează pe o 
materie dr.a,m,aturgică efectiv actua:lă şi 

nu doar il-ustrî.nd aotualităti. Ii indispune 
declianativismu,J. şi peroceip cu promptitu
dine, ,apI"oope fără greş, 1naiuteniticitatea 
în producţii.le mainu:!iacturiere autohtone 
s-au stră-iine. Le repugnă excesele, au cre
dinţă în tot ce :6a,c, Sînt sertloşi cu pro
fesia, iar unii dintre ei chi,a;r foarte se-
1•ioşi_. Privesc cu mirare şi cu dlscretă
nestimă 1a. colegii mai vîrstnici ciare ma
culează spectaOOilele dîndu-se peste cap
pentru aipl,auze, soa-u oaTe îi cheamă spre
,aveniturJ degraidante, ,au particLpări retri
bujte după mer,ciur.1a,l'UJ. negiru la nunti,
botezuri, cumetrii sau alte petreceri. Aş
zice că cei mai mulţi au demnitatea
artei lor nobile.

Spuneam ,că nu-i putem numi tineri 
numai in raport cu o ,anumită vîrstă. 
Mai degrabă îi declarăm astfel după cri
ter1U!l u.�im pe care 1-,a,m evocat aicl. 
Din acest punct de vedere, aş stabili o 
interesantă şi subtilă trăsătuiră de unire 
între cei mai valoToşi adori ai promo
ţlifor noi şi cei mai mari a,c<tori vîrstnid 
ai teata·ului nostru. 
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ŞTEFAN 
IORDĂNESCU 
iregizor 

,,Nu există actor prost, 
există numai actor

prost folosit" 

Exls-tă o nouă .gem.eraţie de actori. Mă 

gindes.c 1a c:liasa 1Profesorr Olg;a TudoTa,che 

(Mihai Verbiţchi, Dan Bădărău, Claudiu 

Istodor), la •promoţia h,'1 Dan Aştilean, 

CenaseiLa Stan, Doru Bandol, George Ale

xiandrru, Ruxandra S'l.Lcescu şi la promo

ţia de anul iacesta ,(C>.ain,a Ştefănescu, Teo

dora M.aireş) oare, cu sdgur=ţă, încep să 

însemne ceva şi ,pentru ille:atru şi pentr..1 

film. Au ,plooat fo.a.IDte ta!re din stairt. Cu 

majori1tatea d!inrtre ei am petrecut poate 

cele mai fuiumoose :moimerute din viaţa 

mea î,n timpul examenelor din faculta,te 

şi la s,peotaiooilele „Casand!rei ". 1n CJ11p,a 

în oare vom reuşi să ne ,adunăm mai 

mulţi 1a un 'Loc, cred că nici o dificultate 

nu ne v:a mai opri dilI1 drum. 

încerc. cu paşi .timizi, să mă i-n.clud în 

noul viail de II'egie oan:e este fonna:t din 

Giabor Tompa, Alexandru Dar.ie, Dominic 

Dembinski, Victor F\runză. PrincipiHe 

mele sî,n:t să 1n.ru ,munrt pe nimeni, să i,n

ţeleg pe toată lumea, să Qăsăm toate pro

blemele care n,u tin de munca no.astră 

dincolo de pragul uşii. Să fim toţi pen

i'I''U unUil şi ,unul ,pen1trn rtoţi. Gîindlm la 

fel, am ,trăi,t foalI'te ia,proape unul de albul. 

Atît timp cît ia ex.istart comuniunea a

ceasta am rreuşit să ne î,nţelegem foarte 

bine. 

Ml se 1Pare că ,aceste JIXI"omotii pe care 

le-,3.ffi nlllffii.t sînt mullt mai bine, mai te

melruic pregă<tite. V.iin pe un teritoriu oare 

este bi,ne [nsăminţart; de generaţia de mii

Jo-:::. Sînt actori cu plajă largă de ex,pi-l-
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mare. O .diau drept exemplu pe Cerasela-. 

Stan, care poate juca orice, de la copil. 

intrauterin pînă ila :roluri de babe. Dis

ponibilitatea lor ,de ,a realiza pe scenă> 

ori,ce este mult ma,i mare de,clt a g�neria-

tiilor mai vechi. cind actorii obişnui.au, 

să se cantoneze într-un tip. I-n Peer Gynt,. 

de exemplu, s-a făcuit un permanent ru

laj, ca într-o echipă de baschet. (Mfrcea 

Rusu a inrtmt în looul lui Lică după ce 

a vă2Jut ,prima parte diin s1ailă, ca spec,ta

to['). Nu există .a,ctor iprost, există doar 

.actor prost folosit. Vreau să-mi fac o, 

trupă serioasă iLa Arad. Sîn.t _cîteva cen

tre în ţ,ară unde forţele ar trebui coordo

nate de un regizor, ,altmi-nterl acloriţ a

ceştia foarte tineri se vor pierde. Ei tre

buie să fie de 1a in,ceput foarte buni şi: 

să strălucească •pe scenă. .Eu pot dom· 

să-i ajut în acest sens - oa ei să se des

copere ca m,a;ri actori. CiI'ed că .ne-am 

crescut unii pe ialtii şi am crescut fie

care a:lă-turi de celăilalt. Reuşitele mele 

sînt reuşitele Jor, iar Teuşi•tele lor sînt. 

într-o oarecare măs•UII'ă, şi a:le mele. 

DORU BANDOL 
actor la Teatrul „Mihai 
Eminescu" din Botoşani 

,,Ideea unei noi gene
raţii mi se pare prema
tură" 

A constitui o nouă gem.eraţie înseamnă· 

.a impune un nou stil. Or, în ceea ce pri

veşte prnmoţi,a mea (mă :refer la ea, 

pentru că o cunosc mai bine), ideea unei 

noi generaţii mi se pare prematură. 

Avem o experienţă încă insuficientă. Ne 

d��'utează divorţul existent uneori Îlltre 
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-cerinţele marelui public şi cele ale crlti-
-cilor. Spectaco1uJ lui Lc!iur Oniga, cu un 
imens succes de ,presă, ia fost fialimentar
din ,punot de vedere al inoasărhlor. Dile
ma noastră poate :fii deci iast.fel .formulia
tă : jucăm pentru public sau pentru orj
tici ? ! S-ar ,putea ca ti:mpUJl să o i·ezo'lve
mu.lit ma:i 1bJne deci.t ne-am aş,teplta. Cri-
1ica să ,aducă publi.C'l.111, iiar publicu-i să 
inf'luenţeze criiica.

OANA ŞTEFĂNESCU 
actriţă la Teatrul de 
'Stat din Sfîntu Gheor
ghe 

„Avem mare nevoie de 
·regiza ri"

Cred că da, penrt-vu că în ultimii :patru 
.ani au -ieşi,t <lin şcoală iaictorri caire menită 
.să fie luaţi Îil1 seamă. Sîntern o generatie 
·bună, darr inu ,putem fi siingurl. Avem
mare nevoie de :regizori. Aid, 1a Sfîntu
Dheorghe, sper să inu_ se repete ex.pe
.rienţ,a celor plecia•ţi în gn.1ip, ca noi, la
:Suceava. Sînitem ipo,aite mai serioşi decîl"
<Cei dinaintea ·,noastră. Dar iaces.ta poate fi
:şi un defect. Oricum, sîntem. mai grăbiti

să arărtăm că vrem să fa,cem ceva. Cît de 
mult, nu şti'l.l. 

MARINA PROCOPIE 
actriţă la Teatrul de 
Nord din Satu Mare 

„Actorii tineri ar trebui 
să facă un stagiu-uce
nicie, ca în medicină" 

Sigur că există o nouă gener.atie de 
tineri adori. Mă gîndesc I.a oolegii care 
s�au şi ,im.pus pe scenă. în film sau la 
Televiziune : Claudiu Bleont, An.a Oion
ţe,a, C.m:men Tănase. A,ctorjj tineri ,ar 
trebui sa facă un stagiu-ucenicie, ca în 
medicină. Nu e o lipsă de modestie diaică 
vreau să joc intîi lingă Gecxrge Constan
tin şi Valeria Seciu. De 1a ei .am ce să 
învăţ. In meseriia aceasta te î.n.tîlncstl cu 
oameni vLl. Le d.ai ceva şi ,primeşti ceva . 
Se întimplă să vii învăţă,cel din Institut. 
unde aproape toţi sînt buni, şi în teatru şi 
•nu ai de ila cine să înveţi. Trebuie să
înveţi <le !la .mari maeştri. care slnţ în
marile teatre.

Anchetă realizată de 
Aurelia BORIGA 

www.ziuaconstanta.ro



26 

Rodioa Ta,palagă în Sophie Ioaniu este ;una dintre
cele mai evidente distribuiri posibile. Fireşte, pentrll'. 
că factura personajului convine actriţei. Dar, mai ales, 
pentru că f.armecul inepuizabil al actriţei convine
personajului. Şi nu în ultimul rind, pentru că ta
lentul şi profesi,onalisrnul actriţei fac posibilă con
stru.ir-ea pe scenă a unui personaj care are iniţial 
la dispoziţie un întreg roman pentru a-şi completa
dimensiunile. Rodica Tapalagă are de traversat în
treaga viaţă a Sophiei Ioaniu, voiaj pe parcursul că
ruia datele omului se pot rătăci cu l!.'ŞUrinţă, în efor
tul de a sugera trecerea timpului. Timpul trece· 

Cronica interpretării 

actoriceşti 

Rodica T apalagă 

în „Dimineaţa pierdută" 

peste personajul Rodicăi Tapa1'agă, dar omul ră
mîne - aşa cum îl văd ceilalţi şi aşa cum se po
vesteşte el însuşi. Fără îndoială, dragostea de sine
e axul ,c,e-nin:.al. elemenrtiul-cheie a!l. J)laTifi'turii. Rodica 
Tiapaltagă joacă o Sophie Ioaniu oare se admiră şi 
reclamă admiraţie, cu aerul calm şi autoritar al 
,celui căr.uia adrn.ir.aţia· i se ouvline. Viatia trebuie 
trăită şi anume clt mai bine - Sophie va supra
vieţ:ui .în jurrul lia.itmdfivu!lJui au flori şi pa.rfiumur,i. 
clacă nu intactă, cel puţin nealterată în fondul elf!" 
opti':TI.ism ;bonviveur. de egocem<llrism beni,gn, şi cte
umor suveran. Pentru că umorul conjugat cu femi
nitatea radiantă sînt cele două mari, fantastice a-• 
tu.uri .ale actriţe, treoute ,personajului. intr-o î,n,treagă 
oarieră n-am smp:rins-o nLciodiată ,pe :Rodie-a Ta,pal.aigă 
plicttsindu-se, obosind să fie spirlibuială, aşa cum nu 
obosea �ă fie frumoasă. Nu o frumuseţe pa.sivă, placid 
expusă, ci o frumuseţe individualizată de marca 
rară, indelebilă a unei inteligenţe mobile şi a unui 
umor autentic. In personajul propus de Gabriela 
Aclameşteanu şi Cătălina Buzoianu, actriţa aduce 
umorul şi plăcerea ele a trăi pe primul loc între for
ţele care, alături de neştiute voci probabil ancestrale, 
îi asigură supl'avieţuirea, o fac să-şi găsească, în con
diţii aproape neverosimile, resurse şi raţic1n,i de a fi. 
în acelaşi timp ambiţioasă şi detaşată, indolentă chiar, 
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energică şi răsfăţată, cu autoritatea suprapusă unui 
-spirit farseur, abilă şi in:f.iantilă, crudă şi adorabilă, ea
nu este un paradox sau o colecţie de incongruenţe, ci
,0 convingătoare vani:antă de om puternic, care, pro
bînd rezistenţ& unei clase sau unei specii, verifică
-simultan şansele feminităţii: nu neapăfiit mai flexi
bile, nu neapărat mai ocrotite, de a se salva într-una
•s,au alta dintre ipostazele ei, Tonică pînă în ulitfma
ieL!pă, Soiphie păst.reiază şi în delcrepil1lulddne segmente
,din plăcerile şi ambiţiile care i-au guvernat viaţa şi
fo funcţie de care a dispus de cei din jur ca şi de
-sine, In această longevitate a voinţei ele a trăi clupă
chipul şi asemănarea sa rezidă monwnentalitatea
personajului.

Incercarea de a repertoria fie şi incomplet mijloa-_ 
cele de portretizare ale actriţei ar fi temerară şi 
superfl\.:ă. Tuşa e groasă ,pen,tr,u ,că, în momentul in� 
trării în scenă, personajul e deja legendă. In sens 

invers cronologic, urmărim eleganţa şi graţia detro-
nate de ·umbra, ele amintirea lor, care însă nu devine 
parodie, frumuseţea oare îşi schimbă culoarea, dră
gălăşenia alintată care se mută în duioşie, gracilitatea 
-devenită robustE'ţe, ce se acceptă ca atare şi schimbă,
în consecinţă, tonul poruncilor, pentru a căror disi
mulare încetează orice preocupare. Vii.talitatea asigură
personajul'lli nu doar supremaţia aslllpra celorlalte, ce
apar anemi-oe prin comparaţie, ci şi mijloacele de
.a atenua ravagiile fizice şi morale pe care trecerea
timpului sau schimbarea timpurilor i le impun lm
însuşi. Actriţa are de :fiigurat o structură totodată soli
dă şi mobilă, un om care se schimbă fără a se de
grada, o natură care îşi clE>scoperă feţe noi pentru si
tuaţii noi, care devine rămînînd fidelă sieşi, perfect
recognoscibilă ·,Pe tot traieot)U,l iacesbei deveruri. Nu
mi-am propus însă atît să argumentez dificultatea ro
lului cît să preţuiesc excelenţa interpretării. E greu
de spus în ce măsut ă actriţa aduce personajul la sine
-sau se trimite pe sine în întimpinarea personajului -
asemenea decantări cer un adevărat tratat de arta
actorului, domeniu în care cuantificările, presupunînd
.că ar fi posibile, nu sînt neapărat relevante. Rodica
Tapalagă redemonstrează aici capaottatea marilor ac
tori de a sublima experienţa unei cariere în aventura
111!1Ui rol, ceea ce face rezulbatul previzibil, dar cu
atiît mai delectabil.

Dan MICOLESCU 
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Cătălina Buzoianu 

o recomandă pe ...

A..cum vreo doi ·ani, auzeam întruna pe 
culoarele, prin clasele Institutului, o pro
poziţie însoţită, invariabil, de un zîmbet 
nostalgic : ,,E o minune !'' (,.Vreo studentă 
din anul întîi. Pînă termină se strică" -
îmi ziceam, circumspectă.) La un examen 
de regie cu Simple coincidenţe a intrat 
pe uşă o fetiţă ca de paisprezece-cincispre
zece ani, micuţă, alcătuită toată dintr-un 
zbor de I.inii curbe, de la nasul în vînt 
şi obrajii bucălaţi la celelaite, cu o fustă 
şi o fundă bleu ca pe capacele cutiilor 
de bomboane de pe vremea bunicii. Vor
bea cu un băiat de vîrsta ei, reproşîndu-i 
nu ştiu ce, şi am întors ochii jen,ată, de 
parcă m-aş fi uitat pe gaura cheii. Ei însă 
continuau disputa din ce în ce mai tare şi 
atunci mi-am dat seama că jucau. Ca în 
piesa lui Pirandello pe care o pun ,acum în 
scenă, cuvintele „joacă" şi „e adevărat" 
s-au suprapus firesc, după o hăituială ele
secole. Era atîta sinceritate în toată făp
tura aceea azurie, atît,a intensitate în ochii
al11aştri-verzi, curaţi într-un fel cum nu 
mai văzusem, sau văzusem - cine stie -
odată, la vreun copil. La sfîrşitul exame
nului -m-am surprins încremenită în ace
l-aşi zî·mbet declanşat automat, ca un exer
ciţiu de mimică, pe figurile celor care
adăugau, invariabil: ,,E o minune!".

,,E o minune" - am răsuflat şi· cu. 
,.Cine e ?" .,Anca Sigartău. A dat un exa
men de admitere senzational" - mi-a 
răspuns un coleg. 

De atunci am tot auzit aprecieri, pro
nosiicuri: ,,O ,nouă Eugenia Popovici" şi 
altele. Am aflat că a jucat la Teatrul Mic 
într-o piesă de Radzinslci. De cîte ori re
vedeam Piianina mecanică, imaginea An
căi se identifica uluitor cu cea a nevestei 
lui Platonov. lnsoţită inv,ariabil de acelaşi 
zîmbet pierdut. Nostalgia copilăriei şi ui
mirea în faţa misterului în care vezi cum 
se zbat, îndesate bine, hazul şi tristeţea, 
puritatea şi un ,,vino-ncoa" năstruşnic, iar 
uneori, fugar, o inconsolabilă disperare. 

ln vară mă încurcasem rău cu distri
buţta la Ioana pe rug - Mariana Buruia
nă si Mirela Gorea. erau în turneu, Cati 
Nazare născuse, Tania Filip filma, um
blam înnebunită după o fată care să ştie 
şi 111-·uzu:ă pe deasupra, căci pa1·titura e 
destul de dificilă. Cum Anca fusese ve
detă la „Voces primavera", am solicitat-o 
şi ea a acceptat. I-am prezentat-o lui Mi
hai Brediceanu şi el a rugat-o să spună 
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.. . Anca 

Sigarfa.u 

o poezie, adică să dea „o aucUtie". Creă. 

că a spus multe poezii şi monoloage şi nlL
s-ar mai fi oprit, căci pentru noi, cei doi
ascultători, timpul se oprea, et însuşi, ,î,n
loc. Am privit pe Juri.ş spre Mihai Bredi
ceanu, pe a cc1ru i figură se instalase, în
crc:menit, zîmbetul binecunoscut. După ce 
fr:ta şi-a epuizat repertoriul si a tăcut, 
dezorientată, am auzi.t la stîng'a mea in
variabilul : ,,E o minune -'" 

Cum o fost loaTIJ'.L realizată într-un timp· 
record, înt1·-o săptămînă, c-µ, spaimă şt La
crimi, cu neîncredere şi învei-şunare, nlL 
ştiu. Unii regretau clişeul eroinei, alţii 
varianta diafană a spiritului pur . ./lu fost 
si. fnni ,,,,,;_ m'li · mulţi, care au apreciat 
ca pe o iclee grozavă distribuirea unui co
pP , ·•dntlitor. ,,,, ndicl şi robust, hazliu şi 
apucat, dar mai ales credincios asa cum:. 
numai copiii ştiu să creadă. (,,N,-ci fost 
decît un biet copil" repetă la Honegger· 
corul de copii.) 

Pentru mine a fost o experienţă emoţio
nantă. Am cunoscut-o pe Anca Sigartău 
şi am ajut,at-o (în preci puţin ti'mp) sii 
trăiască, la vîrsta potrivită, visul oricărei. 
actriţe ele a juca Joana d'Arc. 

P2ntru Anca a _fo.�t un prag. Dincolo de· 
el începe marea necunoscută: scena pro
fesionistă şi toatt: personajele care o
aşteaptă, enigmatice, înfiorate de o nouă„ 
neaşteptată via�ă. Talentul, farmecul, per-· 
sonalitatea Ancăi, acel. ,,joacă" sau „e ade
vărat" care învăluie în haloul nostalgiei 
copilăriei pierdute făptura alcătuită din
tr-un inefabil zbor de lini'i curbe, pr-ivire,(I.. 
intensă, traitsparentă, umorul fin, inocen
ţa incredibilă sînt certitudini Clle unui fas
tuos început de drum. 
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Mona Chirilă a terminat I.A.T.C. anul 
trecut, la clasa Cătălinei Buzoianu. 
Diploma şi-.a dat-o ou piesl;l Matca

de Marin Soresou, dovedind · că nu 
ezită să-şi exerseze vocaţia pe un 
text dramatic valoros, dar foarte dificil. 
Incă ele la acel spectacol regizoarec1 arti
cula cîteva date artistice definito1·ii. în 
primul rînd, o coerenţă od·ihnitoare, o 
limpezime stenică a transpunerii scenice, 
ofe1'ind suport solid eşafodajului com
plex al piesei lui 'Marin Sorescu. in al 
doilea rînd, preocuparea - în genE>ral 
rară la tinerii directori de scenă - pen-ttni afragerea ·actorului într-un e)S.erciţiu .
profes•ional stimulator. Această tenacitatejr/ 
a lucrului cu actorul, această calmă în-� 
căpăţînare de a clarifica, împreună C'U 
interpretul, toate dat.ele personajului, con
stituie cheia unui talent care se fereste 
de gratuităţi spectaculoase. Dovada · o 

ciuda textului, care nu proµune o str·1c-·
tură epică clară. Mona Chirilă încearcă 
să ordoneze logic prin viziune o selecţie 
relativ .întîmplătoare de vers·uri arghq
ziene. Povestea se încheagă destul de 
greu întrP pereţii regizoral simetrici, vă
tuiţi cu soluţia viabilă a inventării per
sonajelor : oul înţelept, Gîrl-Gîri, Arici
Bogorici, �oricelul, albinuţa ... etc. Mitolo
gia argheziană de;vine accesibilă micu
ţilor spectatori exclusiv datorită inge
niozităţii rezolvărilor, ce· armonizează un 
corpus textual alcătll'it cu debilitate dra
matică de către Doina Papp. Putlicul de 
copii reacţionează cu acea vie, inconfun
dabilă spontaneitate, fremătînd de cu
riozitate la fiecare nouă apariţie. ia fie
·care şotie neaşteptată a păpuşilor sau a
mînuitorilor. Ceea ce prichindeii n-au
cum observa e înlănţuirea firească prin
·regie şi nu prin text, faptul că

debuturi • e:lebu·turi • debuturi • debuturi 

reg1zoarea spectaco 1 ului 

Monet 

--· Chirilă 

„Cartea cu 

după. Tudor 

• V • •" 

JUCOrll 

Arghezi 

Teatrul „Ţăndărică" 

avem o dată cu debutul oficial al regi
zoarei pe o scenă profesionistă, cea a 
Teatrului „Ţăndărică" din Bucureşti. E 
demn de reţinut faptul că Monei C'hirilă 
i s-a părut firesc să realizeze o repre
zentaţie pentru copii atunci rînd alţi tn
Pepători se grăbesc, cu tinerească super
ficialitate şi cu ambiţios entuziasm, că
tre marile texte clasice. S-ar putea ghici, 
în spatele opţiunii teama de a lua cu 
Ft�alt repe.rtoriul „greu". S-ar putea t recle, 
ele asemenea. că această teamă răspund,_, 
unei incapacităţi temporare sau cronit..e 
de_ a etala de la bun început ,/1:c;li cJ,n
mrnecă". Dar atitudinea regizoarei tre
buie înţeleasă doar ca o ardelenească ti
căială în luarea hotărîrilor importante. 
�ri:dente şi scrupuloase. iniţia1.iYe\e ar
tistice ale debutului sîr1t pentru Mnna 
Chirilă o formă de a se descoţeri pe sine 
pe drumul s.:nuos si accidentat al afir-
mării. 
. Ca�tea_ cu jucării este unul dintre paşii

siguri, discreţi, necesari pe acest drum. 
Desenul acţim1ii e geometric, riguros, în 

uriaşul ou· cu ochelati şi cu ba
ghetă sau micuţul G"Lrf-G1ri intervin 
de cit ori versurile sînt alipite în
tr-o cursivitate şchioapă... în sfîrşit, că 
povestea care li se spune este una de 
tablouri, nu una de cuvinte. Şi ce fru
moase poveşti de cuvinte a scr'.s Tudor 
Arghezi! 

Mona Chirilă se strecoară abil· r:ătre 
inimile micuţilor şi o face ca un mesP
riaş serios, fără să-i uite pe mai blaza
·ţii părinţi. Pînă şi în acest spectacol re-
giz;;area se doved�şte înainte de toate o
raţională, reuşind „să serie fără slove",
pc un „solz de peşte" o poveste in care
gîndul arghezian umple convingător şi
ademenitor cubul scenei.

Este cu siguranţă un debut care, fără
să devină punct de referinţă înfr-o ca
rieră ce va �ă vină, are onorabila ca
litate de a rămîne, cu farmec şi inteli
genţă, în picioare .

Corina ŞUTEU 
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Viaţa şi arta 

în limitele adevărului 
REGINA BALULUI de NHJOLAE 

MATEESCU • TEATRUL GIULEŞTI 
• Data premierei : 13 octombrie 1987
• Regia : GELU COLCEAG • Sceno
grafia: NICOLAE ULARU • Oistri
butia : VALERIA SITARU (Ioana) ;
GELU NIŢU (Silviu) ; CONSTANTIN
COJOCARU (Anghel); VASILE ICHIM
(Vasile); LIANA MARGINEANU
(Sefa) ; CORNELIU DUMITRAS (Nicu
s·toica) ; MIRCEA N. CREŢU (Regizo
rul) ; FLORIN DOBROVICI (Baby) ;
JEANINE STAVARACHE şi ANA
TROFIN (Macheuza) ; ANA TROFIN şi
MIRELA ATANASIU (Valeria); SI
MION NEGRILA (Oprea) ; GINA
TRANDAFIRESCU (Secretara de pla
tou). 

Piesa de debut a lui Nicolae Mateescu, 
Regina balului, aparţine unui gen a1)arte, 
-căruia în ciuda mărturisirilor l:mpczi ale
autorului, nu i-aş spune teatru reporteri
-cesc. Degajat cu măsură în raport cu tra
ditia teatrală imediiată şi, mai ales, cu 
-convenţiile şi poncifele de un anumit gen
{nu-Şi propune nici să intre în polemică,
nLci să le „îmbunătăţească"), autorul are
-o anume luciditate în faţa vieţii trăite,
pe care o priveşte cu ponderată fran
,cheţe. Spre deosebire însă de alţi con
fraţi care vin din jurnalism, el nu-şi pro
pune o teză, nici afirmarea unor convin
geri ideologice, nici demascarea unor
practici, nici priza la public pe calea
unor anecdote confirmate în timp pină
la uzare. Respectă, fără servilism, rigori
formale, are şi tipuri cunoscute : in
genua, vampa. veleitarul, ratatul şi chiar
-dogmaticul. S-a degajat însă de soluţii
gata digerate. a mai abandonat ideea de
teatru normativ, ghid eX'istenţial pentru
uz cotidian. Netemîndu-se de realitate, nu 
-e nicv d;dactic. nici isteţ. Sănătoasă m.i 
se pare atitudinea dramaturgică faţă de 
materialul de viaţă pe care, fără utilaj 
greu şi fără intervenţii brutale, ii lasă să
se decanteze firesc în înţelesurile lui
multiple, o voce personală, amintind uni
versul uman lipsit de fal�e Huzii. dar �i
<le definitive deznădejdi, al unei anumite
direcţii din dramaturgia ţărilor surori (so
vietică, cehă, maghiară, poloneză). La a-
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cestea tonul e adesea mai sumbru, mai 
dur, dar tot 1intrinsec, venit din lucidi
tatea experienţei trăite, nu din pesimism. 

Revenirea lui Gelu Colceag l.a acest 
text mi se pare, de aceea, simptomatică. 
Dacă în spectacolul de la I.A.T.C. (1986) 
montarea se axa pe itinerarul artistic al 
fetei, reliefînd preponderent tentativa şi 
eşecul ei în acest plan, spectacolul giu
leştean (1987) urmăreşte semnificaţia in
i.împlării în cuprinsul destinuiui general 
al eroinei, cu deschiderea lui larg uma
nă, perpetuă şi actuală, dincolo de vîrsta 
începuturilor şi a marilor. răscruci. Le
gitimitatea textuală a acestor căutări regi
zorale probează consistenţa piesei. (Care, 
depăşind simpla factologie, păstrează un 
suflu proaspăt de viaţă trăită, sensul ma
ior fiind degajat cu fineţe, în v.ibraţia 
iui diversă, schimbătoare.) Revenirea pro
bează deopotrivă seriozitatea regizorului, 
frămîntat de valenţele multiple ale tra
mei, debarasate de atitudini exemplare, 
teze ori zorzoane lirice. Punînd în d:ialog, 
fără ostentaţie. mijloacele teatrului, ale 
filmului, ale televiziunii, montarea păs
trează o anume surdină, care asigură 
nuanţarea sensurilor, în acnrd cu discre
ţia tematizării, şi realizează firescul ar
tistLc, anevoie de dobîndit, prin gînd exact 
şi meşteşug subţire. Oscilaţia vioaie a 
spectacolului între tonul comic şi !'ensul 
comic implicit (realizat prin presiunea 
contextului) se armonizează cu elasticita
tea dialogului, care nu se bizuie pe efecte 
umoristice (deşi poate fi tratat în fermă 
tonalitate comică - dovadă tentativa 
montării de la Teatrul „Ion Vasilescu" la 
premiera absolută din 1981). ci slujeşte 
adevărul fără trucaje şi fără procese de 
intenţie, fără susceptibil:iităţi de ocazie 
(dar şi fără să le prevadă). 

încărcătura soC'iologică a intrigii este 
servită cu fermitate şi chibzuinţă de de
corul lui Nicolae Ularu. care pune în 
dialog mediile parcurse de eroină - cel 
de obîrşie, cel actual ca şi cel sn.re care 
tinde. Primul. reprezentat tangenţial prin
tr-un birt rural. cuprinde în laconismul 
său un mic fundal de lăzi, o perdea im
provizată, o masă cu scaune. Definitoriu 
pentt-u improvizaţia cronică a aranj,nnen
tului interior este şi Birtaşul lui S;mion 
Negrilă, cu familiaritatea lui greodie şi 
blazarea profesională. Intr-un spaţiu si
metric. constant, barul citadin. biografia 
protagonistei se va lămuri în anteceden
tele ei. dar şi în disponibilităţile ei pre
zente. Mediul spre care aspiră protago
nista - lumea filmului - în care toată 
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agitaţia se produce pri_n�re reflectoare, 
exploatează scena deschisa ţe to.t cu
prinsul, parcă_ d�rutant, parca desco�ent, 
in timp ce rum1c nu poate const1tu1 un 
spaţiu ce.rt de reazem sau protecţie. Co
loanele de mucava ameninţă să se răs
toarne nu separă şi nu imprejmuie nimiq, 
Valeri�. colega şi admiratoarea Ioanei 
(şarjată uşor, cu si1:1pati� si h:i,ţ�legere, 
de Ana Trofin), putind sa participe ne
stinjenit la o scenă din care fusese în
depărtată. Reflectoa,re plasate _pretu_tin: 
deru dezvăluie, stingheresc. lummeaza iir 
ce nu e de văzut : agitaţia secretarei de 
platou (Gina Trandafirescu). ca şi deta
şarea filosofică a asistentului de regie 
Baby, în vîrtejul sol!Lcitărilo� administra� 
tive - interpretat de Florm Dobrov1c1 
corect dar fără personalitate. O lume de 
consu� nervos Şi de uzură, în care se 
trage din greu, în care uneori vise�e!. 
eşuează şi destinele se împotmolesc. Daca, 
în interpretarea lui Mircea N. Creţu. Re
gizorul (bască, barbă, blugi, ochelari fu
murii) se dovedeşte un personaj eficient, 
înzestrat. rapid în reacţt.L. în plină forţă 
(vocea puternică şi statura 'isi "U con
tribuţia lor), Macheuza Jeaninei Stavara
che. pricepută, trecută prin multe. dP-a 
dreptul acrită, e versată zadarnic. Ea 
invidiază făţi!i şansa tinerei fete de a fi 
în pragul lansării, dar invid 'ază. d,i-a 
valma, interesul pe care-l stirnc"?tc băr
baţilor, prospeţimea şi decenţa ei, si că
sătoria. dintr-o ratare multiplă. dintr-o 
derută de viaţă. Actriţa îşi ironizează cu 
vervă personajul în revPlatoare instanta
nee C"mice sau numai în atitudini (cos-
tumaţia e uşor stridentă Ia un moment 
dat), dindărătul •cărora ră7bate dez_ab:1z�

,:rea eroinei; aceasta nu-şi detesta rnsa 
meseria, după cum nu detestă nici lwnea 
filmului; ca arhitectul Nicu Stoica ; 
el consideră munca pe platou o depro
fesionalizare, expresie sintetică a eşecu
lui şi falsului vieţii proprii, simbol a! în
străinării şi derivei. Minat de potemki
nada aceasta (scena uşilor este un exem
plu de exploatare subtilă a semnificaţiei 
decorului, în locuinţa simplă, austeră a 
lui Silviu, unde are loc, în fapt, nu o 
aniversare, ci o reuniune profesională), 
învins, eroul interpretat de Corneliu Du
mitraş îşi îneacă disperarea în alcool. 
Actorul marşînd uneori prea susţinut pe 
gradul de alcoolemie al personajului. pe 
alocuri se şterg nuanţele dramei eroului. 

Definitorii pentru plastica scenografică 
sînt proporţionalitatea elementelor, ritmul 
sigur al d'spoz'ţiei spaţiale. supleţe." ma
terialelor care nici nu suf0că nici n11 
mobilează propriu-zis, ci definesc. Că
minul protagonistei. locuinţ.:i ei. nGată 
într-o stare de prelungit provizorat, un 
nesfîrşit în care se împotmoleşte Anghel, 
soţul excedat de sarcini ma.inrP ob�edat 
el f'r; ii şi aelozse. semnifică prec::iritatea 
acestui menaj (cu antecedente nu toc-

mai romantice). Plăcut Şi firesc, Constan
tin Cojoca.ru navighează abil între comi
cul aparent şi problematica reală a par
tenerului de viaţă care, neavînd îndrep
tăţirea morală să se opună afirmării con
soartei, suportă cu sau Îără resemnare
(ori alternativ) :inerentele consecinţe aie 
multiplelor ei posibilităţi de realizare. ln.. 
mod inspirat n-a „tras", co1nicu1 fiind 
implicit în această neliniştitoare egar'tate. 
Parcă în răspăr, la televizor, cînd Ioana, 
întîrzie peste aşteptări, se cîntă tocmai 
La donna e mobile. Şi socrul, mult mar 
adesea prezent alături de ginere, se stră
duieşte în van s-o înlocuiască eficient. 
Vasile 'Ichim a realizat un portret comic
picant, ascunzîndu-şi prudent propriile ne
dumeriri asupra emancipării femeii-pro
blemă care îl depăşeşte vizibil pînă la ob
nubilare - în oftaturi adînci de îndoială, 
priponiri tactice în priviri, monosilabe de 
eschivă şi încercări neputincioase de asis
tenţă morală. Amîndoi eroii încearcă să 
salveze situaţia onorabil în .faţa Şefei, 
care îl vizitează mereu pe Anghel. inte
rogîndu-1 sîcîitor asupra imprevizibilului 
program al soţiei. Asprimea vocii, încrun
tarea, băţoşenia Şefei (Liana Mărginea·. 
nu) îi intimidează în egală măsură cu 
neaşteptatele ei confesiuni, din care răz
bate un portret acid de veleitară, ros de 
un vag regret al feminităţi-i năpăstuite de 
ambi�ii profesionale şi activism. 

Piesa nu este o satiră care înfierează 
tagme, tipuri, procedee, ci o dramă care 
îl caută pe om în dibuirile sale, în aspi-· 
raţii şi intimplări neaşteptate, în rătăciri 
şi în eşecuri. Leitmotivul Barca pe va
luri, orchestrat în opt variante cu tona
lităti diferite. ihfuzînd almosfera sufle
tească a eroilor (ilustraţia: muzicală ex
nresivă, antrenantă, discretă aparţine lui 
Romeo Chelaru), reprezintă numai trans
larea sonoră a ideii labilităţii destinului 
lor. Nu la modul grav, tragic. ci la ac€'la 
dominat prin înţelegere şi umor. Ce e mai 
efemer într-o viată de 0m decît să fii 
regina unui bal ? · Şi ce te poate zăpăci 
mai mult decît beţia de o clipă a unui 
succes neaşteptat? Om aşezat. cu exis
tenta rînduită (rnuncito::ire :firuntaşă. Ioa
na e respectată. are copii şi un cămin). tî
năra se trezeşte proiectată în plin miraj. 
Declansat de întîmplare, se aprinne în 
ea un ·dor de izbîndă întru totul de în
ţeles. care-i spnreşte consider;iţia de s·'ne 
şi-i actualizea7,\ vechi umilinţe s· r0�1>n
t;mente. Actoria conţine o irezistibilă 
r1tractiP. arta e un teritoriu al visului şi 
al definirii de sine. 

într-o elo<'ventă juxtapunere. diapnziti
vele Ancăi Jurjuţ relatează faţa nevăzută 
a <'onfruntării cu mirajul. Ritmate de 
p0cnetul sec, inconfortabil, adevărate 
stop-cadre, diapozit-ilVele istorisesc o ini
tiC're. D:n ele răzbate drama acesţui chip
patetic în stîngăcia lui, în caldele lui im-
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Mircea N. Creţu, Gelu Niţu, Valeria 
Sitaru, Corneliu Dumitraş, Jeanine 
Stavarache şi Florin Dobrovici 

perfecţiuni. Ochi limpezi, rind pe rînd, 
crispaţi, înspăimîntaţi, încrezători, goi. 
Buze cărnoase al căror retuş fotogenic 
n-a fost încă definibvat. Nas praeminent
al cărui unghi favorabil nu e pus tot
deauna la contr.ibutie. O adiere de vînt,
în păr, într-o dimin.eaţă. Aer. fundal des
frunzit, supleţea trupului tînăr. Un pas în
c;,re e suspendată mişcarea vie. Prim
vlanuri patetice imitînd neizbutit pos
turi felliniene. Sub fardul gros răzbate
oboseala. Lumina nesigură comun'ică ceva
,d0spre sordidul acestor probe. Sau poate 
al tuturor acestor încercări. Iniţierea pe 
căile artei e o incursiune dură pe căile 
vleţii. 

Fără false ingenuităţi. fără drăgălăşe
nii „profesionale", fără iţeli �nutile, sfioa
să. retrasă şi participativă prin concen
trarea atitudinală şi gesturi minimale, 
Valeria Sitaru a păstrat cu har dreapta 
măsură. În monologul final, aceeaşi cu
viinţă în revoltă, aceeaşi francheţe în a-şi 
afirma. de-a valma. da,dnţa şi dezamăgi
rea. mîndria şi umilinţa. Nimrni nu c de 
vină că s-au înorucişat în van aspiraţii12 
a doi visători. 

Căci si Siilviu-Gelu Niţu e un nereali
zat. Regizor secund dorind arzător să-şi 
dovedească vocaţia, să-şi demonstreze mai 
întîi sieşi capacitatea de a crea. a cre
zut. în fine, că a întîlnit interpreta idt=!ală 
a unui film care să fie al său, să-l exprime, 
dkect, fără concesiLi. Renunţînd la un mic, 
dar îndărătnic zîmbet de .. bă-lat frumos", 
care uneori îi sabotează persistent expre
sia, Gelu Niţu a izbutit să transmită -

aproape continuu - frămîntarea reală, 
temerile febrile ale eroului, grija şi pripa, 
nervozitatea şi nevoia de sprijin. în sen
timentul înfiripat între cei doi, sugerat 
cu delicateţe, pare să tragă în cumpănă 
încrederea reciprocă, nevoia unuia de ce
lălalt, solidaritatea umană. Dar amîndoi 
protagoniştii se întorc la locul de nnde 
au plecat. Silviu va face un film. tot ca 
regizor secund, în fabrica Ioanei, care, 
machiată şi costumată, va fi învăţată să-şi 
interpreteze rolul de Jliecare zi, în timp 
ce colegele ei, la fel de „autentice", gă
tite cu coafuri montante şi halate sem
bite la refuz - în fond, fiecare aspiră 
f>pre depăşirea propriei condiţi'i! - vor 
alcătui fundalul inautentic al unui film 
din prefabricate. Zborul e retezat, mij
loacele contrafăcute. Nu e nici artă, nici 
viaţă, dar e foarte amar acest hibrid în 
care se vede butafocia. Viiata Si arta se 
slujesc· reciproc numai în iimitele ade
vărului. Aceasta e miza majoră a piesei 
şi a spectacolului. 

Doina MODOLA 

Un spectacol 
expediat 

MONTSERRAT de EMMANUEL 
ROBLES o TEATRUL DRAMATIC 
DIN BAIA MARE • Data premierei : 
4 octombrie 1987 • Traducerea: PAUL 
B. MARIAN • Regia ,'li ad-aptairea sce
nicii. : DAN ALECSANDRESCU o Sce
nografia: CORNEL CEUCA o Distri
buţia: ŞTEFAN MAREŞ (Montserrat);
DAlli AŞTILEAN (Izquierdo) ; RADU
DlMITRIU (Părintele Coronil) ; VIC
TOR MUŞEŢEANU (Zuazola) ; MA
RIUS OLTEANU ·(Morales) ; AN'fO
NIU PAUL (Antonanzas) ; VIORICA
GEi\NTA CHELBEA (Mama); LO
YA"lZ T'ONDE (Tînăra); LUCIAN 
PRODAN (Tînărul) ; VASILE CON
STANTINESCU (Olarul) ; CORNEL 
MITITELU (Negustorul); ADRIAN 
RĂTOI (Actorul) ; CERASELA STAN 
(F'emeia în negru). 

Jucată destul de des pe scenele noastre, 
montată _ la radio şi lR televiziune, 
Montserrat de Emmanuel Robles a sfîrşit 
prin a aparţine cumva fondului principal 
,,lexical" al repertoriului noy:;tru con
temporan. Şi asta clin mai multe motive, 
destul de bine întemeiate, nu din simplu 
mimetism repertorial. Piesa, aşa cum spu
ne de altfel şi autorul ei, ,,ilustrează o 
temă universală, aceea a luptei oamenilor 
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�tru demnitatea şi .Liberbatea lor, împo
triva forţelor exploatării şi obscurantis
mului". Ea pare a se întîmpla într-o A
merică Latină de pe vremea lui Simon 
Bolivar, dar, desigur, nu e „vina" autoru
lui că analogiile sugerate continuă să ,se 
prelungească şi azi; în diverse părti ale 
lumii, în care forţele de ocupaţie şi d.icta,
turile militare îşi fac un titlu de mîndrie 
·din nesocotirea şi batj'ocorirea drepturilor
şi libertăţilor omu!lui. (,,0.sldar"-ul ,acordat
filmului american Platoon - Plutonul -
r.ealizat de Oliver &tone nu e ,cmar î111tîm
plător, după ·cum nici mărturia ororilor 
in. care a „progires.'clt" omenkea, i,n tim
pul războiului din V:i<el1m,am, nru e lipsită
de·.semnificaţii.) Montserrat. este, aşadar, 
o piesă înr.ă actuală şi de actualitate. Si
va- mai fi multă vreme, căci nu şi-a pro
pus . să fie neapărat „istorică", ci mai
,cu1,[nd „s1mbo1kă", 1Pe<rsonaj:ele ei corufi
gurînd o boga,i,{( şi bine surprinsă tipolo
gie, ·umană, în sit-uaţia-limită a confruntă
rii-'cu moartea, ,situaţie ee le obligă să se 
rndă aşa euni• sînt, in toată nimicnicia 
lor,. dar şi •în toată măreţia pe care i-o pot 
da fiinţei umane. rupta şi jertfa de sine 
pentru un ideal superior. Că există poate 
prea mult patetism, că 4-iradele unor per
sol'laje pot să sune puţin retoric, e iarăşi 
adevărat: Dar se pot dispensa oare marile 
sentimente de patetismul lor consubstan
ţial ? Se poate învinge - măcar pe sce
nă· .....: iminenţa unei morţi arbitrare, fără 
credinţa - "ieşită d:im ,oomun -ra justeţei 
cauzei · pentru care lupţi şi a necesităţii 
jertfei tale· ? Aproape n.imiic în plus şi ni
mic inutil în această piesă pe cit de clară 
pe . .atît ,cţe bine ,oonstl'ui,tă, ştiind să-i ofe
re fiecărui ipersonra.i un moment al său 
de · adevăr şi fiecărui actor o partitură 
de'' jucat. Ceea ce nu e deloc puţin şi e 
firesc să conteze într-o opţiune reperto
rială. 

Aşa ,stînd, lucrurile,, nu ne-a mirat că 
Teatrul Dramatic din Baia Mare, care are 
meritul de a fi prezentat piesa în pre
mieră pe ţară (la 25 decembrie 1959), în 
regia neuitatului Gheorghe Harag, a re
luat-o după aproape treizeci de anJ, în
tr-un nou spectşcol, datorat aoum experi
mentatului regizor Dan Alecsandrescu, 
a.H: cărui · succese. in tiiql,p, SÎ!ll,t legate şi 
de,.această scenă. Piesa se cheamă Mont
serrat, dar rolul cel mai important - şi 

cer mai generos ca partitură actori
cească - nu este totuşi cel al personajului 
titular, care luptă pentru libertate, ci a
ceba. ial inchizitor·u!lui şi torţioinaT'tlllui său, 
Izquierdo. Fără a avea actor.u1 necesar 
acestui rol, orfoe demers re�i:wr:al de
Vine inutil. Dan Alecsandres,cru ştia 
că-l are şi, deşi era vorba de un 
a?to!· foarte tînăr, afilat pradic 1a 
sf1rş1tu1 primului său an de meserie a 
avut curajul să-l disfribuie. Şi bine � fă
cut. Dan Aştilean în Izquierdo nu numai 

Dan Aştilean şi Ştefan Mareş

că nu i-a dezamăgit speranţele, dar cre
dem că i-<a şi depăşit eşteiptăllile. Reliefa
rea sobră, uneori chiar austeră a ideaticii 
textului, a valorilor sale de substanţă, re
fuzînd pitorescul facil şi eventualele ac
cente melodramatice, caracteristică mon
tărilor din ultima vreme ale lui Dan A
lecsand1,escu, s-a întilnit fericit în cazul 
lui Dan .Aştilean cu un stil de joc prin 
excelenţă modern, lapidar, concentrat în 
sine pînă la incandescenţă şi concis pînă 
la a fi eliptic, capabil deci să spună mai 
mult decît „zLce" şi să semnif.ice prin în
treaga-i prezenţă scenică şi pe toată du
rata acesteia. Interpretarea rolului titular 
din Peer Gynt, pe scena „Casandrei", re-
comanda bogatele resurse artistice ale 
unui talent autentic. In�erpretarea lui 
IzquieJ·do, la Teatrul Dramatic din Baia 
Mare, confirmă un actor de valoare, re
prezentant de frunte ·a1 unei tinere gene
raţii cu care teatrul românesc va avea a 
se mîndri nu peste multă vreme. Să nu 
uităm însă că această generaţie are nevoie 
de experienţa şi încrederea regizorilor 
maturi, care o pot pune cel mai bine în 

valoare. Iată de ce nici meritul regizorului 
Dan Alecsandrescu în strălucita izbîndă 
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de azi a actorului Dan Aştilean nu ni se 
pare deloc a fi neglijabil. 

Din păcate însă, furat poate de preemi
nenţa acestui rol şi a posibilităţilor acto
rului care-l interpreta, regizorul n-a mai 
acordat atenţia cuvenită raporturilor din
tre personaje şi rostului fiecăruia în eco
nomia piesei. El a semnai o „ad.aipllaie soe
nil'ă" a textului - în fapt o amputare a 
replicilor celorlalte personaje - oferin
du-ne un spectacol ·de numai o oră şi un 
sfert (se joacă fără pauză), în care „de
monstraţia" devine pe cit de limpede, pe 
atît de săracă în argumentele umane ale 
celeilalte părţi. Căci drama lui Mont,serrat 
este aceea că e pus să aleagă între divul
garea ascunzătorii ,,rebelului" bolnav (Bo
li var) şi sacrificarea a şase ostateci nevi
novaţi, reprezentind tot atîtea ipostaze ale 
umanului. lnainte de a fi trimişi rînd pe 
rînd la moarte de Izquierdo, ca urmare a 
tăcerii lui Montserrat, ei sînt însă sacri
ficaţi în spectacol chiar de către regizor, 
care, retezîndu-le foarte scurt posibilita
tea ·de a-şi striga „dreptul la viaţă", le 
retează şi o bună parte din forţa argumen
taţiei lor, ce ar fi trebuit să fie cea mai 
$,orturantă pentru Montserrat. (Iar această 
drastică reducţie a „ariei" fiecărui per
sonaj operează chiar şi în cazul actorilor 
care ar fi avut resursele necesare pentru 
a-şi s1:1sţine cu brio partitura l) Raportul
de forţe care alimentează dramatismul
lucrării se decalibrează. Umanitatea „să
răcită" a celorlalţi reduce aproape firesc,
dar neavenit, din chinul îndoielilor - lui
Montserrat (reduse şi ca replică), astfel
incit personajul · acesta de flacără riscă
să devină la rîndu-i doar o vici!;imă oare
care a paranoicei forţe torţionare dezlăn
ţuite. Nu e mai puţin adevărat că,
in ceea ce-i ·mai rămîne totuşi de făcut
în acest rol, Ştefan Mareş' e ca ·şi inexis
tent. Exterior, retoric, cu ticuri spasmo
dice ale mîinii luate dintr-un arsenal al 
efectelor teatrale de mult ieşite la pensie, 
Ştefan Mareş parcă ar ţine să justifice 
prin jocul său organotomia procedurii re
giwrului. ReU-5esc parţial să i se sustragă 

Cornel Mititelu (Negustorul), Viorica 
Geantă-Chelbea (Mama), Vasile Constan
tinescu (Olarul) şi Adrian Răţoi (Actorul), 
ultimul transformat într-un clovn de sor
ginte chapliniană, lungindu-şi melodrama-

34 

tic ieşirea din scenă. Din dis�ribuţie, men
ţ.ion,abili măcar oa profesionalism. dacă 
nu şi oo relief s,ceni,c, mai sint doar 
Radu Di·mitri•u (Părintele CoironilJ şi 
Anioniu Piaul (Antonanzas). 

De r.e ,a modifioart; regdzorul f.in.ai,ul pie
sei, omorîndu-1 pe Izquierdo alături de· 
Montserrat, probabil că ştie doar autorul 
adap·tării scenice. Se poaite desigUT :;;1 ase .. 
diar semnificaţiile devin ou totul alt.ele_ 
Un celebru sonet shakespearean, al cărui. 
ultim vers, ,,Dar dacă mor, iubirea-mi cui
o .k1s ? " - spus ,au hair şi fartă dnamatică;
de Cerasela Sta:1 (Femeia în negru) -
pare să-i „împace" pe amîndoi, dincolo de
bine şi de rău, chiar dacă lui Izqoierdo.
aşa cum .s-a observat, i se refuză propriu
zis iertarea. Dar e de observat şi că sone
tul acesta - oriclt de frumos şi aricit de
bine ar fi spus el, de către o vutuală,
mare actriţă, cum e Cerasela Stan - nu
prea are legătură cu „restul".

Tragedia sau drama - cită a mai ră
mas - nu e astfel numai desfrunzită de· 
retorism, ci Şi „curăţată" de viguroasele 
crengi care erau menite să ne-o apropie 
prin emoţia simţirii. Iair ceea ce se dştigă 
ca ritm nu e chiar tensiune dramatică. Ei 
ii resimţim lip.sa în momentele în care 
Izquierdo - Dan Aştilean nu e în scenă 
şi nu electrizează cu prezenţa sa respira
ţia sălii. 

Propunindu�ne ca posibil loc al acţiunii:· 
o arenă de circ - în care, acum, nu se
mai îr;ifruntă omul cu fiarele sălbatice, ci
umanitatea cu fiara din om - regizoruJ
Dan ·Alecsandrescu e, desig1:1r, consecve�_ţ.
cu viziunea sa esenţializatoare •şi avertiza-
toare, costumele soldaţilor lui Izquierdo-: 
fiind şi ele grăitoare în acest sens, c·ăci nu.. 
diferă prea mult de cele ale trupelor de
desant aerian· ,sau de 'comando, din zilele·' 
noastre. Scenografia lui C�rnel Ceuca 
trece promiţător acest examen dificil� 
creînd necesara stare de claustrare, ele: 
imposibilitate a vreunei ieşiri pentru toatl;!· 
personajele piesei, în care şi agresorii sînt. 
la rîndul lor încolţiţi, în cele din urmă .. 

Răminem cu amintirea unei creaţii ac-' 
toriceşti şi a devoţiunii regizorale puse
în slujba afirmării unui actor, devoţiune
care, uneori, îi poate neglija sau nedrep
tăţi (de la caz la caz) pe toţi ceilalţi. 

Victor PARI-ION 
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O montare în stadiul 

de virtualitate 

EVUL MEDIU îNTîMPLATOR de 
ROMULUS GUGA • TEATRUL NA
ŢIONAL DIN TîRGU MUREŞ • Da
ta premierei : 3 octombrie 1986 • Re
gia : CRISTIAN HADJI-CULEA • 
s,:enografia: KEMENY ARPAD • Mu
zica: SILVIA CULCER • Distribuţia: 
CORNEL POPESCU (Soldatul llonte
Tius) : ION FISCUTEANU (Caporalul 
Ioachim) ; MARINELA POPESCU 

'(Victoria Femeia resemnată) ; 
ENIKO SZILAGYI DUMITRESCU 
,(Gloria - Fata care învaţă) ; VLAD 
RADESCU (Judecătorul) ; AUREL 
STEFANESCU (Preotul); DAN CIO
BANU (Străinul) ; DAN GLASU (Ser
,gentul) ; - EDUARD MARINESCU (Al 
doilea soldat). 

După ce a montat - în 1980 - Evul 
mediu întimplător în premieră absolută 
la Teatrul Mic (cu un succes de stimă 1 
notabil) regizorul Cristian Hadjiculea a 
refăcut 'experienţa la Teatrul Naţiona� 

. ·din Tg, Mureş (una dintre scenele, ca sa 
-zic aşa, ,,abilitate" - ca şi cea _de 1� 

, Mic - în montări Guga ", ei revenmdu-1
onoarea p{:imelor versiuni ale pieselor 
Speranţa nu moare în zori, Noaptea ca
botinilor şi Amurgul burghez), unde a 
fost prezentată în cadrul manifestărilor 
dedicate anul trecut memoriei scriilo
rului. Gestul - dinc�l.o de valoarea sa 
omagială - trebuie considerat şi în ra

, port ·cu virtualul cîştig pe care l-ar aduce 
iaţă de propunerea dintîi. 

Montarea tîrgumureşană nu cred �ii 
-depăşească acest stadiu de virtualitatt>. 
Dacă •lăsăm deoparte, deocamdată, ci
teva creaţii actoriceşti remarcabile (nici 
-cea de la Mic nu ducea lipsă de aşa ce·
va), dacă observăm că în actuala versiu-

' ne, decorul (scenografia Kemeny ,\1·pad)
traduce în imagini mai concrete parabola 
-textului (raportul idee-simbol fi'nd oa
recum brutal, după op.inia mea), nu m:ii
avem multe lucruri de discutat. Cel mult
-să regretăm lentoarea uneori exasperantă

. ;CIJ care avansează spectacolul, tonurile
lui prea des monocorde Şi folosirea im
perfectă si abuzivă a tehnicii clarobscu
rului în iiuminarea mizanscenei.

Ion Fiscuteanu şi Cornel Popescu 

Să răminem deci la interpreţi, dintre 
care se de tasează personalitatea incon
fundabilă a lui Ion Fiscuteanu (I9achim) . 
portret robust şi autoritar, cu o încărcă� tură malefică aproape palpabilă, ca şi 
temperatura înaltă a jocului lui . Co1:nel
Popescu (Honterius - ce _nume 1_ml?1:at
găsit pentru acest personaJ car<:, rnc111de 
în semnificatia lui ultima speranţa a uma
nismului) actor în a cărui rosti1·e sînt 
convingătoare· şi artificiile verbale, apoi 
apariţiile nuanţate, în inflexiuni cînd pa
tetice,. cînd temperamental relevante ale 
lui Eniko Szilagyi Dumitrescu (Gloria) 
şi Marinelei Popescu (Victoria), - în sfîr
şit, portretele interesante, lucrate cu in
gi-i,iire, dar fără să treacă dmcolo d� aş
teptări, ale lui Dan Ciobanu (Strămul). 
Vlad Rădescu (Judecătorul) şi Aurel Şte
fănescu (Preotul). 

L-am regăsit pe Cristian Hadjiculea în
corectitudinea şi fineţea descifrării rela
ţiilor (totuşi rare) de- tensiune ş1 in acu
rateţea îndrumării interpreţilor. Mi se 
pare însă prea puţin pentru un regizor 
de talia sa, pornit să-şi pună pentru a 
doua oară !;emnătura sub imaginea sce
nică a unei opere importante. 

Dinu KIVU 
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Cum arată 

dragostea ... 

Decis - asa cum declara noua sa direc
toare - să 'se (re)apropie, prin calitatea 
repertoriului şi a reprezentaţiilor, de plu
tonul fruntaş al instituţiilor de spectacol, 
teatrul din Botoşani a lansat in premieră 
absolută o recentă piesă a lui Dumitru 

· Solomon, autor de succes sigur la public
(şi la critică). în ansamblul creaţ:ei dra
maturgului, Zăpezile de altădată e un text
inedit; la propriu, dar şi la figurat, prin
subiect : dragostea, temă tratată pînă a
cum (chiar şi în piesele mai „sentimen
tale", precum Scene din viaţa unui bădă
ran sau Noţiunea de fericire) doar în sub
sidiar, ca element producător de culoare,
devine aici însuşi cen4-rul dezbaterii. ,.Poate
oare drago.stea să supravieţuiască neal
terată trecerii anilo:r?" sună întrebarea
la care par că trebuie să răspundă perso
najele : El şi Ea {lq 20 de ani) şi Statuia
vorbitoare - infăţlşînd un ilustru· ,,cîntă
reţ" al sentimentului. (Lectura ni-l suge
rează pe Ovidiu, spectacolul - o celebri
tate mai proaspătă ; e o chestiune de a
mănunt.) In limbaj matematic, aceasta ar 
fi ipoteza. Demonstraţia, care ocul?ă sec
ţiunea mediană (Şi cea mai lungă) a pie
sei, se face prin metoda reducerii la ab
surd : noii Romeo şi Julieta sînt obligaţi,
printr-un flash forward, să se vadă pe ei
înşişi „după 20 de ani" - acum numin
du-se, concret, Marcel şi Paula -, în
halat şi papuci conjugali. In acest punct,
textul e întrucîtva şi „înnădit" (ca să
folosesc un calambur al autorului), nu
cleul situaţiei fiind preluat din Insomnie,
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ZĂPEZILE DE ALTĂDATĂ d\l DU
MITRl:' SOLOMON • 'TEATRUL 
,,MIHAI EMINESCU" DIN BOTO

ŞANI • Data premierei : 3 octombrie 
1987 • Regia : TEREZA BART.'\ • 
Scenografia: ANDRAS BIRTAY • Dis
tribuţia : MARIA ROXANA IONESCU 

(Ea); DORU BANDOL (El); CON
STANTIN GHINIŢĂ ,(Statuia). Voci : 
'rAMARA BUCIUCEANU-BOTEZ şi 
NUNI ANESTIN. 

... după douăzeci de ani (Doru Ban
dol şi Maria Roxana Ionescu) 

una dintre cele „7 schiţe dramatice" cu 
care debuta Dumitru Solomon în 1966. La 
sfîrşit, Marcel şi Paula redevin El şţ, Ea, 
convinşi că se vor iubi, (ori că s-au· iu
bit) întotdeauna „ca acum". ,,Dar dnd 
sîntem acum?" Aceasta este ultim;:i.· re
plică şi, totodată, penultima paranteză, 
cum se zice, auctorială. Deci finalul, d�s
chis, nu formulează, de fapt, concluz_ia; 
efectul e o anumită atmosferă stranie, şi 
neliniştitoare care învăluie, prin ricoşeu, 
întreaga piesă, subintitulată „comedi:e", 
dar în manieră cehoviană: aşadar, deru
tant. Fără a se număra printre cele ·mai 
împlinite lucrări ale lui Dumitru Solomon 
- căci acţiunea are unele lungimi şi· sin
cope, iar profilul tipologic al celor două
personaje principale e puţin confuz (re
zultat, cred, al „înnădirii" de care pome
neam) - Zăpezile de altădată vădeşte, în
părţile de rezistenţă, calităţi constante ·ale
scrisului dramaturgului: tensiune înaltă a
ideilor, ştiinţă a construcţiei, ,,sunet" i1i1,
pecabil al dialogului. Reprezintă, în plus,
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o insolită mostră de teatru pur psihologic
fără să aibă, la prima vedere, aerul că a; 
fi aşa ceva: aproape fiecare replică ascun
de, sub strălucirea de profunzime sau ele 
suprafaţă a jocului spiritual cu vorbele 
un sens secund, o nuantă uneori infini�
tezimală, de atitudine, sta'r�, sentiment. Pe
scurt, departe de a fi o comedioară făr.ă 
probleme, Zăpezile de altădată e o piesă 
(nu spun dramă, _ca să evit confuziile ter
minologice) complexă şi dificilă. 

incredinţarea unui asemenea text tine
rei regizoare Tereza Barta - cunoscută 
şi adesea laureată ca realizatoare de film 
documentar, dar debutantă în teatru -
şi foarte tinerilor actori Maria Roxana 
Ionescu şi Doru Bandol (cel de-al treilea 
interpret, Constantin Ghiniţă, nu avea 
mare lucru de făcut în chip de Statuie 
şi ce a făcut, a făcut bine) era o între� 
prindere pîndită, din capul locului, de 
riscuri majore. Atît reuşitele, cit şi nereu
şitele piesei pretindeau o experienţă te
meinică în descifrarea unei ,scrieri drama
tice, în lucrul cu actorii pe scenă şi -
nu în ultimul rînd - în evaluarea reac
ţiilor publicului, factor, cum se ştie ex
trem de important în spectacol ; o �xpe
rienţă care Terezei Barta îi lipseşte, prin 
forţa împrejurărilor. Nu e un defect, e o 
realitate; nu e o învinuire, e o constata
re. Montarea are un început şi un final 
(care, e drept, impune concluzia cam 
simplistă ,,şi totuşi, o mare iubire" ... ) ar
moni·oase şi pline de sensib'i.litate.- .în 
partea a II-a i:nsă - cea în care apar 
slăbil:!iunile, dar şi subtilităţile de struc
tură_,1pl.e tex,tului ---:- regizoa;ea şi interpre
ţii s-au. lăsat furaţi cu- totul de tonalitatea 
doat· ,,comică", în aparenţă, â · partiturilor, 
acc�'ritµînd, unilateral şi cu efecte· cite
oclăti� ·supărător de facile, hazul situaţ'iilor 
Şi·,Cl0ndimentul replicilor; pe acest fond, 
momentele de bună intuire a ·nodurilor 
d'r_am�tice - dialogul mut al. Paulei cu 
oglinda,' ,spre exemplu � se pieri;!. La 
fel, pasajele de intensitate ale jocului Ma
riei :-Roxana Ionescu·; aceasta şi-a înţeles 
mai 'bine eroina, care are şi culori mai 
nete, într-un rol foart� greu (fără nici 
o, exagerare), alcătuit din tente şi semi
tonuri,- Doru Bando! avea nevoie, pentru 
a , izbuti, 'd� un „bagaj" profesional· pe 
care actorul, fatalmente, încă nu-l posedă; 
sau de o îndrumare regizorală mult mai 
fermă.; sau de ambele. A fost,- pentru 
prh-1,cipalii realizatori, o bătălie pierdută, 
cai:e nu trebuie decît să-i stimuleze, în 
timp, să cîştige războiul. Resurse există. 

Alice GEORGESCU 

Cîteva numere 
actoriceşti, în parte 

notabile 

Pe motivul „păcălitorului păcălit", Şte
fan Berciu scrie o comedie în care stig
matizează abater.He de la legalitate - es
crocherii'!, înşelăciunea. traficul de influen
ţă etc. Un inspirat pretext de farsă aduce 
în prim-plan figura infatuată a unui ins 
ce proII1!.ite de toate (în genul vraciului, 
interpretat de Vittm·io de Sica, dintr-un 
cunoscut f.'ilm italian), numitul Jenică 
Bică. Cabotin fără scrupule, Jenică Bică 
joacă în faţa amatorilor de favoruri roluri 
de notorietate - cînd general, cînd pro
fesor, cînd director-general ş.a.m.d. Are 
şi un subaltern, Titi Cracă, pe care-l fo
loseşte ca secretar şi valet, dă audienţe în 
propriul său apartament şi manifestă o 
asiduă predilecţie pentru tablouri, mai 
ceva ca un colecţionar împătimit. 

Dezvoltarea pretextulUi nu e tot atît de 
fnspirată, solicitanţii ivindu-se de regulă 
în doi timpi şi de fiecare dată cam la 
nivel· revuistic, intercalarea oameni
lor · de ordine printre ei are · ceva 
tensiune, dar e simplist motivată., 'iar 
finalul expediază un moment care putea 
culmina pr,i,n combinaţiile intrigii. Unele 
t]ş.saje, unele replici conţin o încărcătură 
de haz autentic, se aud uneori tonalităţ-i 
maz:iliene de efect, limbajul şi gestica tră
dează-ridicolul, stupiditatea şi jalnica ro.o
rală a protagoniştilor, intJ-iga - cită e -
schiţează suspensur:i, joc dublu, răsturnări. 
Ele sînt însă reprimate de o precipitare 
a scriiturii, care le reduce din extensie, 
tocma,_i. la un autor exersat în extensia 
intrigii, prin combinaţii nep1·evăzute în 
partiturile anterioa're. 

COLECŢIONARUL de ŞTEFAN 
BERCIU. TEATRUL „VICTOR. ION 
POP A" DIN BIRLAD • Data premie
rei : 6 septembrie 1987 • Regia : VA
SILE MALINESCU • Scenografia : 
IOAN OLARU • Distribuţia : SilYION 
SALCA (Jenică Bică) ; RUXANDRA 
PETRU (Amelita, Bică) ; GABlţIEL 
CONSTANTINESCU (Titi Cracă); 
GETA CACEVSCHI-ULMU, DANA 
TOl\UŢA (Eva Turturică); MARCEL 
ANGHEL ,(Mielu Cuţit) ; EUDOXIA 
VOLBEA. ELENA .PETRICAN (Ioana 
Racleş) ; MARCEL BRINZEIU (Neluţu 
Pufca); TAMARA CONSTANTINES
CU (Doroteea) ; FLORIN PREDUNA 
(George Vaizuzea) : ELENA rETlll
CAN. EUDOXIA BUGETESCU (Ha
�nela). 
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Scenă din spectacolul bîrlădean 

Reg:izat de Vasile Mălinescu, cel care, 
de altfel, i-a montat, pe aceea�i �cenă, 
prima sa piesă, Cine a ucis ? - specta
colul e fidel, propunînd cîteva „numere" 
actoriceşti, în ,;arte notabile. Astfel, Elena 
Petrican, o actriţă experimentată a co
lectivului. premiată nu de mult pentru o 
impetuoasă Miţa Baston, joacă aici cu de
săvirşită decenţă rolul unei cintăreţe fa
tale (Haranela), gata la orice pentru o 
faimă mondială „şi cosmică". în bună par
te şi Simon Salcă realizează un portret 
scenic de efect, prin cîteva }inii caricatu
rale bine strunite în conturarea lui Je
nică Bică, iar Gabriel Constantinescu, în 
ajutorul lui, Titi Cracă, trece cu tact pest.e 
ispita exagerărilor, evoluind cu o optimă 
înţelepciune amară. Marcel Anghel are un 
rol mat dificil într-un „tînăr dubios", pen
tru că trebuie să se exerseze pe joc du
blu, ceea ce interpretul face cu oarecare 
;dezinvoltură, păstrînd limita aparenţelor 
înşelătoare. Tamara Constantinescu sus
ţ,ine un moment de frivolitate <.:u doza

. jul cuven:rt:, iar Ruxandra Petru, Dana To
miţă, Eudoxia Volbea, Florin Predună con
turează ceea ce e de conturat din port.re• 

'tele încredinţate. Marcel Brînzeiu, exage
,rat în costumaţie, oferă o prestaţie bizară. 

Scenografia lu:i Ioan Olaru, în manieră 
ironizantă, e alcătuită dintr-o suită de ta
blouri, din spatele cărora se apricr,d, la 
i�tervale difer.ite, semnale luminoase de 
avertisment, familiare conducătorilor auto. 
Numai acestora, fireşte. 

C. PARASCHIVESCU
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Satul confemporar
r

\ 

in episoade .. •,.

Fărimiţată în episoade care se leagă 
greu, iar cind se leagă nu p1;oduc 
tensiunea aşteptată, piesa lui Jon Bălan 
schiţează, prin citeva trăsături de penel, 
o panoramă mai mult peisagistică a· <>a
tului contemporan. Concentrarea îndîrjită,
tăcută, aprigă a primarului Ion Cîdan,
frămîntat de seceta prelungită care usucă
pămintul şi întîrzie lucrările, se d:istinge,
în acest context, ca o dominantă specific;ă.
Ea este bine reliefată în spectacolul pitE;!ş
tean de către Dem. Niculescu. Pr,ivirea 
lui grea, aruncată mereu asupra cîmpului 
arid, cenuşiu şi crăpat de secetă, proiec
tat ca o fatalitate pe ecranul care, .do
mină fundalul, pare o îndîrjită pîndă. (A
ceasta să fie sugestia titlului? Posibil. Dar 
mai sînt şi altele.) f i " i 

.: j 

PÎNDA de ION BALAN • TEA
TRUL „A. DAVILA" din Pl'],'EŞ'rl • 
Data premierei : 15 septembrie 1987 
• Regia şi scenografia : GHEORGHE 
MARINESCU • Distribuţia: DEM; NI
CULESCU .(Ion Cîrla.n) ; CORIOLAN 
RADU, VALERIU BUCIU (Gheo,rghe 
Albiei) ; DUMITRU DRAG,AN (A.Ie-
xandru Codîrlă) ; CONSTI\.NTIN 
STAVRIL (Radu &laban); i•JON 
FOCŞA, PETRE DINULIU (Condees
cu); WILHELMINA CATA (Ioana, Do
brescu) ; CRISTINA RADU (Nastasia 
Cirlan) ; PETRE DUMITRESCU (Ilie 
Rotaru) ; SORIN ZA VULOVICI {-Gogu 
Chişcă) ; ION LUPU, CRISTIAN 
TUTZA (Vasile Cîrlan). 
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Constantin Stavril şi Dem Niculescu 

ln jurul lui, peisajul uman se animă -::u 
figuri di'Verse, unele de coloratură, altele 
bizare sau neutre, care umplu tabloul, dar 
nu�l insufleţesc pe măsură. Sînt contururi 
fugare, trasate parcă dintr-o linie, cu cî
ff.-O motivaţie subţire sau chiar nevero
simHă. Pînda vicepreşedinteluj Alexandru 
Codirlă, care, rîvm;şte postul primarului, 
este ţesută pe date conv�nţionale şi sche
matice ; de altfel, interpretul, Dumitru 
Drăgan, încearcă o eschivă pe latura mai 
accesibilă, uşor comică, vădit stînjenit însă 
cînd e încolţit în final. Pinda fostului în
văţător Radu Balaban, fără rost şi fără 
raţiune acum, hăituit de lume şi de sine, 
cu instinctul vendetei, e bizară şi la li
mita- ridicolului ; aici şi interpretarea 
apasă pe ton, Constantin Stavril înfăţişîn
du-1 ca pe un Jean Valjean decrep�rt:. cu 
trăi�tuţă d,� cerşetor şi glas dogit, fără 
o undă de sinceră durere. Cu aceste două
personaje se :insinuează în text două fire
de -aeţiune mai pronunţate ele implicînd
intr-t1n fel sau altul, deci;ia primarului'.
Cum nici unul nu atinge punctul de eloc
vehţă şi de tensiune d,ramatică demn de
intervenţie, fruntaşul satului le lasă lu
cid .să se consume, preocupat mereu de
altceva. Alte ţersonaje sînt numai episo
dice·, 'fără determinări în context : fata si 
fitil primarului schiţaţi de Cristina Hadu
(cu prospeţime în joc) şi de Cristian Tut?.ă
(cu si;rguinţă), un inspector pisălog, cre-
ionaţ cu tact şi umor discret de Ion Foc
şa ; un zurbagiu cuminţit, surprins exact 
de Sorin Zavulovici ; un plutonier ele mi
liţie1 agreabil şi drept în persoana lui Pe-

tre Dumitrescu, o specialistă cu rost nu 
prea definit, purtată prin scenă de Wil
helmina Câta, un paznic glumeţ şi vigi
lent, figurat de Valeriu Buciu. 

Realizarea plastică şi regizorală a spec
tacolului poartă semnătura lui Gheorghe 
Marinescu, nume mai puţin cunoscut pe 
afişele teatrelor profes:ioruste. Pentru 
Pînda a găsit o soluţie scenografică in
genioasă - împletituri de nuiele di�puse 
în forme variate, dominate de ecranul po
menit -, iar evoluţia actorilor a con
dus-o în general corect în nota unui echi-
libru expresiv. 

' 

C. PARASCHIVESCU

Lumea-i plină 

de păpuşi 

De la bun început, trebuie să ne între
băm în ce măsură era (,sau nu) necesară 
o „adaptare liberă" a atît de popularei
Chiriţe. Realitatea este că aceste Chiriţe
ale lui Alecsandri - în oricare dintre în
făţişările lor dramatice - sînt mai
mult „populare" <lecit „cunoscute", şi
chiar citite curent. Şi (observaţia e la în
demina oricui) textele lui Alecsandri cu
prind, privite prin prisma limbii actuale,
un bagaj deloc neglijabil de arhaisme, re
gionalisme şi barbarisme care fac lectura
lor dificultoasă, ,dacă nu chiar ininteli-

gibilă, în special pentru publicul neavizat

CHIRIŢA IN IAŞI (LUMEA-I PLI
NA DE PAPUŞI), comedie cu cînte<.� 
de VASILE ALECSANDRI • Adap 
tarea, BOGDAN ULMU • TEATRUL 
PENTRU COPII ŞI TINERET DIN 
IASI • Data premierei : 5 iulie 1987

• Regia : BOGDAN ULMU • Sce
nografia : MARFA AXENTI • Mu
zica: DORINA CRIŞAN RUSU • Dan
surile : CRISTINA ANCA CIUBOTA
RU • Distributia: SIMONA AGACIII 
(Coana Chiriţa) ; ION AGACHI (Gri
gori Bîrzoi); CRISTINA ANCA CIU
UOTARU, LILIANA MAVRIŞ (Aris-

-·-...-i.ija şi Calipsiţa) ; LIVIU SMANTA
NICA (Bondici) ; VIOREL VÎRLAN
(Pungescu) : TOMA HOGEA (Guliţă) ; 
NINA DIMITRIU (-Văduva Afin) ; 
CONSTANTIN CIOFU (Sărdarul Cil
Cllleţ); DOINA IARCUCIEVICI iTî
ganca) ; ION AGACHI (SurugiuÎ) ; 
CONSTANTIN AMUNTENCEI (Sluj
ba,5ul} ; NICOLAE BREHNESCU (Ion
Păpuşarul) : DORINA CRIŞAN RUSU, 
AURELIAN BALAIŢA, GHEOltGHE 
SFAIŢER (Lăutarii). 
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„ I. I  

sau foarte tînăr. O „rescriere" a lor în
t11-un limbaj mai apropiat de uzanţele oon
temporane s-ar iri1puAe în consecinţă, mă-, 
car d�n acest punct de vedere. Apoi, Bog-: 
dan Ulmu şi-a, conceput adaptarea por-, 
nind şi de la capacităţile şi obişnuinţele' 
curente ale trupei ie�ene, care îmbină 
ade5ea - în spectacolele sale - pre
zenţa actorilor cu cea a păp1Jşilor, trans
formînd deci în premisă stilistică subtitlul 
ac·es.t�i „comeqii cu cintece": Lumea-i
pli'ri'ă qc păpuşi. De aici şi pînă la ideea
ei:,:/sţen tă. în montarea sa, dar expioatată
încă timid - unui „teâtru în teatru" nu 
este. decît un pas, pe care regizorul'-. l-a
făcut fără Săcj fie tea�ă Că Va fj ·•9cuzat 
de extrapolări semantice, în dauna, !'\pi ri
tului propriu- ,.bardului de la Mi•rceşti ". 
Acuzaţie p ccţ_re nu văd de ce i-am âclu
ce-o, atît timp . cit intervenţiile sale (în 
afara modernizărilor lingvistice} sî�t ope
rate mai întotdeauna tot cu extrase din 
scrierile· lui Alecsandri (mi · s-a părut că 
recuh5x;c' mai · �l&s· pasaje din laşii în . car
naval) . . 

Speclac0lul pe,,. care l-a realizat ·, este
viu colorat (sce'nograffa Marfei A'xenti••i-a
completat fei-icit intenţiile), nu . rareori

' , ':t•,,,ţ·,I 

inge,nios n:;iişcat în scenă, agrementat cu 
mă,sură şi, discreţie de muzica Dorinei Cri
şan Rusu, în care se mai simt •reminiscen-
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fără „ie·şiri din matcă" ... 
')ţJ 

ţe. din P.arfumul,,lui. FţechtenmacJ;ler. Ol�
e�l�ipa iJşeană exista �i.·,o Chiriţă „1,.�sl,ta 
fş,cută." - Simona Ag;:i,tJ.ii -, ceea Cy,,,1?, 
rezolvat din start o bu11ă parte a prob1e
melor „de distribuţie. Restul persona'.jelor 
(mai .puţine decit �n opera 01;-iginarăJ 'sînt 
repartizate · onorabil, şi chiar mai mult 
qec.ţt''atit, cind este vorba de Toma H9gea
(Gu\iţ.ă),.,I,,iviu Smântânică (BondiSi),.Vio
rel Virlan (P1J1p.gescu), Cristina Anca' (;:i.u
botaru (.Aristiţa), Nina Dimitriu (Vf\q.µY<\ 
Afin), Ion Agachi (Surugiu�), Doina la,·cu� 
cieviCi (Tiganca). Ceea ce i-aş reproşfi,;}11;s� 
spectacolul'ui (văzut în seara premi,erei) 
este un' tonus scăzut, un „vibrato" cu· un 
s'emJtdn mai jos decît se cuvenea,. ţid .'ia 
pr:imul·: pînă la· ultimµl inţerpreţ., · Qf'..;' 3 
Chiriţă. fără explozie, fără „ieşiri din. m�tf 
că" este de neconceput. Desi nu mă••im'-' 
pac, el� ob1cei, cu scuza cm�ţiilor d{ p�•e; 
mieră,, sper că a fost doar o. stare ci�j�pţ 
pasageră, între timp surmontată. , .-, 

.. La spectacol, cu un rînd în faţa-"nfea, 
se afla diştinsul profe.sor ieşean Consta'ri.: 
tin Ciopraga. Aş fi curios .să ştiu, ,d��ă, 
pe 1•dînsul, această „adaptare liberă"• I�a 
deranjat. Pehtru domnia-sa, această': Chi
riţă în· Iaşi era, probabil, o reintilHirii'"cu 
âtîtea umbre ... ' 1' 

'I Dinu KIV.U 
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Un spectâcol 
·baroc,,

O întîlnire cu Shakespeare a întotdeau
na o experienţă interesantă, 'Pentru orice 
;11'li�t, pentru orice rolecti v teatral. La 
teatrul diri Brăila, A douăsprezecea noap
te a însemnat o e·xperienţă multiplă, o 
bună parte dintre realizatorii spectacolu
lui aflîndu-se la primul lor contact cu o 
operă polivalentă, de o atît de m·a·re com
plexitate, ca această aparent 'veselă come
die a marelui Will. 

Tinărul regizor Dragoş Galgoţiu a intuit 
complexitatea piesei, descifrînd în ea filo
nul unei comedii lirico-dramatice pe tema 
iubirii ce-şi caută împlinire�. al unei far
se satirice de alură grotescă, cu tente de 
cruzime, dar şi al unei comedii de situatii 
pe tema gemenilor despărţiţi de soartă 
şi tot de soartă reuniţi după un şir ele 
aventuri extraordinare, precum şi un fi
lon meditativ, ce pune totul sub semnul 
îndoielii şi al efemerului, într-un joc de 
travestiuri ce amestecă tulburător adevă
rul cu iluzia, nebunia cu luciditatea. Me
taforă integratoare şi unificatoare a atîtor 
filoane, aparent disparate, pare a fi visul, 
visul trăit de personajele p,e. care regizorul 

A DOUASPREZECEA NOAPTE de 
WILLIAM s�.)\I�ESPEARE • TEA
TRUL DRAMATIC ,,MARIA l<'ILOT-
1'1" DIN BRAILA • Data premierei: 
2,t septembrie 1987 • Regia : DRA
GOŞ GALGOŢIU • Scenoi;1•a.fia : 
VITTORIO HOLTIER • Costun,c-le : 
NINA BRUMUŞILA • Muzica: NICU 
ALIFANTIS • Traducerea! MIHNEA 
GHEORGHIU e Distribuţia : GEORGE 
ŞOFRAG (Orsino), GEORGE ŢORO
POC (Sebastian), GEORGE CUSTURA 
(Antonio, Un căpitan de navă, Fa
,bian), ADRIAN NASTASE (Valentin), 
MIRCE A VALENTIN (Sir Toby :Belch), 
MA.RIN BENEA (Sir Andrew Ague
cheek), BUJOR MACRIN (Malvolio), 
SORIN DINCULESCU (Feste), ILDY 
CODRESCU (Olivia), ANAL'\-IARI'A 
PîSLARU (Viola), GRETA 1.\'IANTA 
(Maria), FLORIN CHIRPAC, TOEA 
BADIU MUREŞAN, GILIOLA CO
CONCEA, BEATRIS CICffiNDEL, CE
Rj\SELA PORUMB, SOFIA GAB1nE
L;\ CHIVU (Bufoni). 

Sorin Dinculescu şi Bujor Macrirt 

le-a plasat, în totală nemişcare, în diÎe
rite puncte ale scenei şi care intră pe 
rînd în actiune ca frezite dintr-un somn 
adînc. Dar' visul acesta poate fi şi tea
trul - teatrul ca lume şi lumea ta tea
tru -, teatrul creator de universuri ima
ginare mai adevărate decit viaţa cea ade
vărată, teatrul ca joc al măştilor, a căror 
sarabandă veselă şi pestriţă umple scena, 
amestecîndu-se pînă la confuzie cu chi
purile ce se vor real�. Sau, poate fi şi 
petrecerea de carnaval, sugerată de ace
laşi alai al măştilor ce colindă scena în 
căutare de subiecte de haz şi de batjo
cură, o petrecere tristă şi crudă, care îm
pinge rîsul pînă la ferocitate inconştientă. 
Pentru că, în ciuda faptului că se rîde 
mult în scenă, în hohote, spectacolul nu 
e deloc vesel şi senin. Pluteşte iasupra 
lui aripa unei îngîndurări ce nu e străină 
de substanţa amară a poeziei ,shakespea
reene, detectabilă mai ales în cugetările 
ele o veselie tristă ale bufonului Feste, 
personaj care capătă un relief deosebit 
în interpretarea reuşită a lui Sorin Din
culescu, actor de remarcabilă supleţe fi
zică şi intelectuală şi cu o voce plăcut 
timbrată. Cîntecul său plin de melancolie 
încheie „petrecerea", în care Viola a aler
gat mereu,. fugărită şi agresată, tînjind 
după feminitatea-i disimulată de travesti, 
în care Malvolio, cuprins de delir erotic. 
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s-a năpustit asupra Oliviei gata s-o dez
brace, şi în care, dintr-o gl1.imă "nevinova
tă", Sir Andrew Aguecheek şi Sir Toby 
Belch se aleg cu capetele sparte. Este, în
viziunea regizorală, petrecerea unei lumi
„nebune, nebune, nebune", călătorind pe 
5) corabie a timpului, pentru care popasul
111 iluzoria Ilirie n-a însemnat decît o clipă.
O viziune ce fructifică sugestii ale textu
lui, cu un exces de violenţă.

Ideea de corabie e materializată -şi în 
decorul lui Vittorio Holtier, un decor-sin
teză, care s-a vrut ·a fi o metaforă vizuală 
integratoare, dar care, prea greoi şi prea 
încărcat, vrînd să cuprindă totul, a în
ghesuit locurile de joc, pierzîndu-şi pute
rea de sugestie şi creînd dificultăţi miş
cării actorilor. E multă mişcare în scenă, 
dar, parte clin pricina decorului, parte 
din pricina insuficientei decantări regizo
rale, ea e adesea învălmăşită şi pare ex
cesivă. Bine găsită e funcţionalitatea sim
bolică a catargului, devenit un carusel 
al timpului ce macină, în ritmuri diferite, 
meditaţia melancolică a lui Feste sau 
furia neputincioasă a batjocoritului Mal
volio. 

In universul polisemantic al spectacolu-
. lui, ce nu-şi dezvăluie cu usurintă toate 

sensurile, actorii au răspuns in bună mă
sură intenţiilor regizorale, adaptindu-se 
stilului cerut de roluri. Anamaria Pîslaru 
trăieşte cu sensibi1itate şi lirism vibrant 
tribulaţiile dramatice ale Violei, George 
Şofrag recită cu bună dicţiune, în stil 
convenţional romantic, versurile de dra
goste ale ducelui Orsino, Ildy Codrescu 
navighează cu aplomb între convenţie şi 
sinceritate, în deruta amoroasă a Oliviei. 
In trio-ul comic, Mircea Valentin contu
rează cu autoritate un Sir Toby bonom 
şi chefliu, de o frustă senzualitate, Greta 
Manta (Maria) conduce jocul cu molipsi
toare cascade de rîs, în timp ce Marin 
Benea se străduieşte cu mai puţin folos 
în rolul ridicolului Sir Andrew, a cărui 
înfăţişare ponosită îl dezavantajează. Un 
Malvolio de alură tartuffiană creează cu 
:rafinament Bujor Macrin, adăugind per
sonajului o notă originală de furie vin
dicativă şi de umilinţă jalnică în înfrîn
gere, ce-l scoate din sfera comicului. Un 
Sebastian de nobilă tinută schitează cu 
sobrietate George Ţoropoc. George Custură 
izbuteşte să diferenţieze prin nuanţe cele 
trei roluri ce i-au fost încrediRtate. 

Costumele Ninei Brumuşilă, care ames
tecă cu talent dar cu reuşite inegale epo
cile, precum şi muzica lui Nicu Alifantis, 
creatoare de atmosferă şi de stări de spi
rit, contribuie la imaginea de ansamblu 
a acestui spectacol, baroc şi inegal. ates
tînd o personalitate regizorală ele forţă 
imaginativă în plin proces de maturizare 
şi un colectiv artistic de buni profesio
nişti, deschis experienţelor. 

Margareta BĂRBUŢĂ 
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Zburdălnicii 

ostenite 

Senzaţia încercată la premiera cµ Ne
cazurile unui. .. îndrăgostit de Virgil Stoe
nescu, pe scena Teatrului „N�ttara", este 
aceea că asişti la reprezentaţia nr ... ; :un 
număr mare, în odce caz. Pluteşte peste 
întregul spectacol un aer de oboseală, de 
plictiseală cuviincios mascată printr-o _vioi
ciune de circumstanţă - multă agiiaţie, 
dar puţină mişcare, o veselie a muşc:;hilor 
fetei contrazisă de privirile absente, cos
tui11e care nu par noi (deşi sînt), deco
ruri care pot fi sau nu ale spectacolului 
(deşi îi aparţin) ş.a.m.d. 

Poate că totul pleacă de la piesă -
despre tineri şi pentru tiner.� cum sună in
variabila sintagmă - o povestioară· vag 
hazlie, vag moralizatoare la care ai. im
pre5„ a că s-a scris mai întîi deznodâmîn
tul întru totul limpezitor şi abia apoi s-au 
încurcat iţele. Schemele sînt prea multe 
şi prea lesne de recunoscut - scheme de 
situaţii dramatice şi de sentimente, scheme 
de personaje şi de momente urrions-• 
tice, scheme de viaţă „aşa cum e ea, cu 
bune cu rele", cărora tocmai viaţa Ie· lip
seşte. 

Regia (Ion Lucian) mai agită puţin ·ape
le, fără a le anima, însă. Jocul actorilor 
e mai greu să-l judeci, cu onestitate. Ni
meni nu convinge, dar simţi că nimeni 
nu e convins - de ceea ce spune (tinerii 
vorbesc ca acwn cîteva decenii), de ceea 
ce simte, de ceea ce doreşte personajul său. 
Interpreţii se străduiesc să găsească ,ceva" 
şi reuşesc uneori să aleagă crîmp�ie de 
autenticitate, fie graţie experienţei lor_ sce-

NECAZURILE UNUI... INDRAGOS

TIT de VIRGIL STOENESCU • 
TEATRUL „NOTTARA" • Data pre

mierei: 13 octombrie 1987 • Regia : 
ION LUCIAN • Scenografia : TUDOR

GIUMEŞ • Distribuţia : ION PUNEA 
(Cristu Vi.şan) ; CRISTIAN ;$0FRON 
(Bogdan Ogrezeanu); MIHNEA MOI

SESCU şi VASILE LUPU (::.\Iabtrul 
Vintilă) ; TANIA FILIP (Dalia llado

mir) ; STELIAN NISTOR (Alexe) ; 
IRINA MOVILA şi ADRIANA MOCA

(Vaali) ; MIHAELA NICOLESCU şi 
CLAUDIANA CARĂMIDA, studente 
I.A.T.C. (Luminiţa); EMILIA DOBRIN
BESOIU (Nicoleta) ; ION PORSILA
(Pandele).
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nice (Ion Punea), fie datorită propriului 
farmec scenic (Tania Filip). Alteori., însă, 
îsi debitează cu intimidată bunăvointă 
tJartitura (Cristian Şofron), doresc, parcă, 
să treacă neobservaţi (Stel::an Nistor) ori 
încarcă şabloanele personajului cu şa
l,loane actoriceşti (Emilia Dobrin Beso1u 
sau Ion Porsilă). Cam atît. Cam puţin. 

Cristina DUMITRESCU 

Poezia eminesciană 

pe scenă 

înscrisă pe linia bunei trad„ţii a Tea
tr!1l11i .,Tăndărică", cunoscut în lumea în
treagă toc:mai prin modul în care a adus 
pe scena ma1·ionetelor opere reprezenta
ti:ve ale literaturii române Şi universale, 
noua nwntare, pe baza unui scenariu 
inspirat de balada schilleriană Mănuşa,
prelucrat!i de Mihai Eminescu, se caracte
rizează prin sensibilitate, acurateţe pro
fesională şi grijă acordată detaliilor. 

Balada, publicată şi în afişul-prograrh 
(lucrat în culori • delicate şi desene cu iz 
romantic), nu a fost decît un punct de 
pornite pentru autoarele scenar�ului, cu
noscuta actriţă Brînduşa Za.iţa Silve!ltru 
şi regizoarea Liudmila Szekely Anton, care 
au ·extins mult textul de spectacol, folo
sindu�se cu îndrăzneală de cele mai cu
noscute versuri de •iubire ale marelui Em.i
nescu. 

Un bufon-copil, isteţ şi naiv totodată, 
cu haz, ironie şi verb ascuţit, a devenit 
comentatorul întîmplărilor imaginate de 
autoarele scenariului. Acţiunea se petrece 
la curtea unui împărat bonom, cam som
noros si cam obosit si de treburile dom
niei şi . de capr.ilcWe celor două fete : cea

Un univers 
.al poeziei 

care nu trebuie 
uitat 

•
. I 

mare - visătoare, romantică, distantă, în
drăgostită ele frumosul luceafăr de pe cer, 
şi cea mică - zglobie şi pl::nă de inimă, 
îndrăgostită lulea de prinţul venit de peste 
mări şi ţări pentru a o peţi pe sora cea 
indiferentă.

Are loc şi întîmplarea din baladă, adică 
aruncarea mănuşii în groapa leilor şi tre
zirea din beţia iubirii neîmpărtăşite a
pr:nţului-poet, care-şi va găsi fericirea 
alături ele fiica mai mică a împăratului.. 

Cu mijloace simple, cei trei actori ai 
Teatrului ,,Ţăndărică", Brînduşa Zaiţa Sil
vestru, Cristina Popovioj şi Paul Ionescu, 
însufleţesc. rînd pe rînd, marionetele lu
crate cu delicateţe de Iulius Şuteu, clîn
d u-te expresivitate şi culoare. Bufonul şi 
prinţesa cea mică sînt cert cele mai in
teresante marionete. cu cele mai multe 
atitudini şi cele mai variate sentimente. 
Prinţul-poet are nobleţe şi o mişcare a
vîntată, în concordanţă cu sentimentele 
arzătoare încercate, cu patosul iubirii ca
re-i dă aripi chiar şi pentru gesturi ne
săbuite. 

Mnmentul luptei cu leii dezlănţuiţi are 
tensiune. fără însă :;?. se ajungă la dra-· 
matismul sugerat de balada schilleriană, 
reluat şi întărit de Eminescu. Nu este clar 
nic:i măcar dacă prinţul ia mănuşa sau 
nu, trezirea din vis şi descoperirea iubi� 
rii tăcute şi sensibile de lîngă el neavînd 
sufic-:ent temei. 

Versul eminescian se aude cu claritate, 
reliefindu-si mai cu seamă sensurile ime
dfate, directe, nu şi pe cele simbolice, 
care abundă în opera marelui nostru poet. 
Cred însă că o asemenea sarcină şi un 
atare scop nici nu şi le-au propus crea
torii spectacolului, dorn.ici mai degrabă 
să amintească copiilor şi adolescenţilor cii 
există un univers al poeziei şi o frumu
seţe a sentimentelor, care nu trebuie ui
tate. 

Ileana BERLOGEA 
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Nina Zăinescu 

(Alice Filimon) : 

Viitorul meu rol din comedia lui Vic
tor Eftimiu Omul care a văzut moartea 
se- deosebeşte radical de cele pe care 
le-am jucat pînă acum (Abigail - ,-ră
jitoarele din Salem de Arthur Miller ; 
Eva - Puntila şi sluga sa Matti. , de 
Brecht ; Frida - He.1ric al IV-iea de 
L. Pirandello ; Silvia - Aceşti îngeri 
trişti de D. R. Popescu; Solve.ig - Peer 
Gynt de Ibsen ; Julieta - Romeo şi Ju
lieta de Shakespeare). Poate doar de 
Eumeline din Praf în ochi de Labiche 
aminteşte puţin. Nu e un rol deoseoit 
de complex, cred însă că e o rotiţă 
care-şi are locul său bine determinat 
în desfăşurarea acţiunii şi, ca atare, nu 
trebuie să treacă neobservat în econo
mia spectacolului, întrucît îi revine o 
funcţie însemnată în limpezirea senti
mentelor ce leagă şi despart cele două 
familii. Pusă (ca şi eroinele de tragedie 
clasică !) în situaţia de a alege „între 
dragoste şi datorie", Alice, personaj pro
zaic într-o lume prozaică, reuşeşte să 
găsească soluţia paşnică a dmposibilei 
dileme : păstrează dragostea fără a-,;i 
periclita relaţiile cu părinţii. Crescută în 
alint şi educată în spirit mic-burghez, cu 
pretenţii ele domnişoară bogată „cit ·lece", 
conştientă că i s-a rezervat rolul ele dem
nă urmaşă a familiei, luptă totuşi pe:n.t.lcu 
căsătoria proiectată, deoarece vede în 
aceasta o eliberare. In casa părintească, 
traiul i se pare searbăd, plicticos ; Î$i 
umple tiJ11pul citind romane la modă. 
Ştie să-şi înfrunte mama fără vehe
menţă, demonstrindu-i că tinerii au alte 
rosturi şi alte perspective <lecit genera-
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Omul care 

de Victor 

Teatrul Dramatic 

Regia: Carmen 
· .. ,•::. 
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ţia anterioară. Alice e un -personaj. ra
pat>il atit să-şi consume trăirile, dtuşi 
să şi le modeleze, în funcţie de sit,rnţie : 
de la candoa1 e la exuberanţă, de la ex
plozia temperamentală la obedienţă, 
atît cit trebuie ca să-şi atingă scopµJ.. 

Alături de colegii mei Virginia ,Itta 
Marcu, Nicolae C. Nicolae, Andrei Ra-lea, 
Radu Negoescu şi George Ferra, sub 
îndrumarea tinerei regizoare Carmen 
Gentimir-Veştemeanu, sper să reuşim ·să 
aducem în faţa spectatoriior o comedie 
plină de farmec prin neprevăzutul situa
ţiilor şi prin rezolvarea fericită a. con-
flictelor. 

Nicolae C. Nicolae 

(Alexandru Filimon) : 

Un personaj care reclamă o prezenţă 
scenică perm,mentă şi care-mi creează 
probleme, deşi la prima lectură mi se. 
părea simplu. De la începutul repetiţi
ilor, am căzut de acord cu regizoarea 
Carmen Gentimir-Veştemeanu asupra vi
ziunii spectacolului, implicil a rolului 
Alexandru Filimon. Nu intenţionăm să-l 
înfăţişăm ca pe un individ mărginit, rn 
o aprigă dorinţă de parvenire socială �i
avid de îmbogăţire. Vrem să-i relevăm
calităţile umane.

Victimă a forţei persuasi vc pe care 
soţia şi fiica o exert:ilă asupra sa, me-
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a văzut moartea 

Ejtimiu 

din-fBrasov !,\. \ .. ,:';; ' , .·

Gentimir-V eştemeanu 

"•· •. ')I 

reu persiflat şi jignit, umiUt pînă la_ d��
perare, toate şcţiunlle lui p�r a fi _sa
vî:-site sub imperiul acestui despotism 
ascuns sub masca blînd�ţii şi_ � mţele
gerii. Faptul că stă ore mtr:eg1 _1ncrep1�
nit pe malul gîrlei, cu undiţa m mma, 
îl socot ca pc O încercare de . a. eva_da 
din apăsătoarea atmosferă familiala. Lip-
sa de consideraţie de care are p;;rte, 
dus.ă pînă la negarea sa ca individuali
tat� Îi fringe aripile, ii sufocă aspira
ţiile•, iar omenia lui capătă în conştiinţ� celorlalti o interpretare d1stors1onata. 
Dacă din dr.:1goste faţă de soţie ;;i de 
fiică' din dorinta ca în căminul conjugal 
să d�mnească p�cea şi armonia, manifestă 
vreo slăl}iciune, aceasta e interpretată 
ca atitudine_ a unui ins laş, influenţa
bil întrucît candidează la postul de 
pri

.
ll).ar, i se impută că nu e în stare 

să-şi organizeze campania electorală. Dar 
iată că întîmplarea pune acest om modest 
şi cumsecade într-o situaţie neobişnui
tă : salvează un om de la înec. Abia 
cînd fapta sa devine pentru unii element 
de speculă, el se trezeşte din amorţeală, 
şi, cu demnitate şi curaj, îşi exprimă ere• 
zul: ,,iubirea intre oameni trebuie să 
primeze. restul.. .. ". Acum, doYedeşte că 
ştie să despartă interesul familiei, de 
interesul politic ; de asemenea ştie şi 
poate să lupte pentru un oraş întreg, 

:.:-

deşi nu ţine piept femeilor din casă: 
Odată cu fapta care îl defineşte, soar

ta omului ig:10rat Şi umil:it se schirnb-ă 
radical. Fără tranziţie, ceilalţi încep să-l 
respecte, să-l admire, îl ovaţionează ori
unde apare, îi dau cu toţii votul ; pînă 
si cel mai îndirjit adversar cedează, ne
�aiavind argumente, riici politice, ni�i 
psihologice, pentru a avea vreo şal).Să 
de a-l învinge. Treapta pe care o SUle 
Filirnon în ierarhia socială nu marchează 
numai victoria într-o probă de forţă, ci 
şi imboldul de a ieşi din anonimat, de 
a face altceva, nevo:a de a se afirma 
ca personalitat' în ochii celor ce-l făcu----• 
seră să se simtă umiI şi neputmcios. 

Acestea sînt dteva gînduri asupra per
sonaj ului. Desigur, pe parcursul lucrului, 
se vor ivi şi altele. Voi căuta să-i evi
dentiez fondul uman, sensibilitatea faţă 
de �eea ce e frumos în viaţă. Fireşte, 
nu uit că mă aflu în teritoriul comed1e1 ; 
toate cele de mai sus nu au o rezonanţă 
predominant dramatică, dimpotrivă -
de aceea trăirile persona iului tr-buic 
să-Şi - găs�ască expresia comică, înlăun
trul unui sistem de deterrninări rare ac
ţionează direct, cu o deliberată lipsă de 
subtilităţi şi nuanţe. 

Maria MARIN 
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1. Interiorul faimoasei •,,cabine 5"
a Teatrului Naţional bucureştean 
în stagiunea 1912-1913. Faimoasă, 
prin mănunchiul de actori care au 
transformat-o într-o încăpere de 
studiu Şi reverie artistică. Cei 
patru : Petre Sturdza, Ar. Deme
triade, N. Soreanu, I. Livescu .,uo
zează" pentru album înaintea in
trării în scenă. Cu toţii sînt intet·
preţii piesei Cesar Birotteau, adap
·tare ·după Balzac de G. Fabrc.

2. Nicolae Soreanu în rolul in
spectorului Prell din comedia lui 
Otto Ernst Institutorii (1904). ,.tn� 
truparea era desăvîrşită. Masca lui 
caracteristică de profesor german, 

fruntea înaltă, părul ca peria, oche
larii de miop, intonaţiile cînd agre
sive, cînd înduioşate, gesturile 
bruşte şi umbletul repezit cu ser
vieta neagră, subsoară, trecerile de 
la asprime la bunătate, paşii mă
runţi. mişcarea nervoasă a degete
lor mîinii, privirile peste lentile -
toate �u fost reconstituite în amă
nunt şi exprimate atît de .fire�-::, 
încît nimic nu lipsea . Şi nimic nu 
era de prisos". (V. Bumbeşti). 

3. Cel mai tînăr societar al Na
ţional�lui, Ion Iancovescu, îmbracă 
.haina ţării la ' 27 de ani pentru 
frontul marelui război al întregirii 
pămîntului românesc: Combatant 
în Regimentul 40, Infanterie,. a su
pravieţuit dezastrului di: Ia Turtu-
caia (1916). · ' .. 

în ţinuta cfo' campanie, actorul se 
fotografiază înainte de a depune 
arma pentru· altă ·misiune de'· onoit'• · 
re: mobilizarea pe loc, în Bucu- · 
reştii vremelnic ocupaţi. Timp de 
un ;ans,şi · ju!uătatc, împrewiă cu 
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alţi colegi, va ţine eroic 
tei naţionale. 

ln aspra vreme, un portret şi 
caldeJţ vorbe aşternute ostăşeşte, 
cu creionul, pentru prietenul -ador 
Al. Mihalescu : ,,Lui nenea Mieluş, 
căruia nu i-am · scris dai� Ia -care 
m-am gîndit mereu cu drag_ Ian
covescu, 1916, Noiembrie" . 

. 4. La Grădina Raşca (acolo unde 
s-a ridicat în vremea noastră aripa 
nouă a Facultăţii de arhitectură)
sau la Grădina Blanduzia (pe .stra
da Doamnei, pe locul de azi al ma
gazinului „Trei ursuleţi")? în ju
rul anului• 1910. lnchină un . pahar, 
în chip burlesc, pentr1,1 succe!;ul 
stagiunii de vară : Ştefan Decu, 
Al. Mihalescu, Gheorghe Storin, 
Aurel Barbelian. 

5. La debut, în 1913, marele C.
Nottara i-a scris pe uşa cabinei 
„Molipsiţi-vă de talent!". Peste un 
deceniu, Elvlra Popescu cm;erea 
Parisul cu piesa lui Louis Verneuil 
- La cousine de Varsovie. Imagi
ne din acel an triumfal - 1923.
Neegalata Tofana din Patima rosie
de M. Sorbul (1916) a fost şi este
o ambasadoare a artei româneşti.

6. ln 1906, Ion Brezeanu prelua
de Ia C. Nottara rolul lui Ion <lin 
Năpasta lui I. L. Caragiale (îa 
i,magine). Rolurile Cetăteanul tur
mentat şi Ion l-au îndreptăţit pe 
clasicul lor autor să afirme că Bre
zeanu este ,,una dintre personalită
ţile cele mai strălucite ale artei:• la 
noi, un spirit dintre cele cc pot 
evoca o epocă de literatură dra
matică naţională". 

( Fotografii din colecţia 
Aristide Demetriade) 
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FIŞE PENTRU O ENCICLOPEDIE 
A TEATRULUI ROMÂNESC 

() scrisoare inedită 

Liviu 

lui a 

Rebreanu 

�Ji���:;�;tî,���:��1�iţ�g: �-
Rebreanu. In volumeie 11, 12 şi 1-3 · ale 
seriei, citim, în ediţie criti.că, drnmaturgia 
şi cronicile teatrale. Urmează, desigur, e
ditarea corespondenţei. Acest corpus epis-

·tolar în lucru a fost preludat de volumul
La lumina lămpii (Ed. Minerva, 1981), con•

şi în 
rea familiei -- doritul volum al corespon
denţei lui Liviu Rebreanu. 

Pentru sumarul lui, propunem şi scri
s,oarea inedită care urmează. A fost scrisă 
, g.in laşii refugiului silnic (mai=-noiembrie 
1918). în urma unui denunţ, Liviu Rebrea
nu trebuie să părăsească Bucureştii „păcii 
separate" şi să ajungă la Iaşi_ Peripeţiile 
fug'ii le-a povestit, transfigurate artistic, 
în nuvela Calvarul. L-au ajutat militanţi 
socialişti, în special Titel Petrescu. In Io-

. cuinţa din strada Păcurari, vor sosi în 
· iulie şi Fanny Rebrea1iu împreună cu

fiica, Puia.
Iubitorul soţ trimite, în septembrie 1918,

la Bucureşti, pe cale particulară, o scri
soare actorului Aristide Deruetriade, fost
director al Naţionalului sub ocupaţie, prin 
care susţine, coplcşilor, cauza soţiei -

actriţă. Vremurile erau tulburi. Nămeţii 
erau încă în Bucureşti, deciziile miiliste� 
riale soseau cu întîrziere de la Iaşi, unde 
se afla administraţia. Rebreanu are în 
vedere activitatea seenică a soţiei sale sub 
ocupaţie şi e convins de justeţea demer
sului său în vederea unei promovări. A� 
pelul prietenesc n-a rămas fără ecou. 
Scrisoarea interesează, -!)lai ales, c;:i docu� 
ment sufletesc. 

"� 
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Luni, 2:J 

Iubite D,,[e Demetriade 

Îţi scriu clin exilul care totuşi ni1dăjcluiesc că nu va mai tine muUă vrc,1me. 
De-aici urmăresc cu desgust şi cu indignare crescindă înversunai·ea cu care neno
rocitul candidat caută să te stropească cu noroi. să murclăre.ască activitatea d-tale. 
Aceeaş_i sci1�bă o simle aici toată lumea pentru personagiul sinistru care îsl fc1ce 
o fală din a spurca tot ce este românesc şi cinstit.... Dar va veni, poate mai 
curînd de cum se aşte,aptă, răfuiala cea mare. Şi atunci va fi scrîşnirea dinţilor. 
Pînă atunci cel mal bun răspuns este dispreţul. Te-ai murdări măcar dind ascul
tare lătrăturilor. 1) Ceea ce ai făcut d-ta. pentru Tec1trul Naţional în timpul ocupa
ţiei şi-a găsit aprecierea şi va găsi n recunoaştere cu atît 1nai completă, cu cit 
vn trece vremea. Oamenii ne părtinitori şi competenţi ţi-au înscris numele alături 
de aceia care, în istoria Teatrului Naţional, au făcut sil'inţele cele 'mal mari pen
tru a menţine prestigiul şi continuarea primei noastre scene. Sufletul d-tale tre
buie şă fie mîndru şi mulţum'lt de ceea ce ai făcut, de sacrificiile d-tale, de munca 
cinstită şi nep1·ecupeţită ce cii depus-o în intere�ul te.a.trului ... .2). 

Dar acuma trebuie să continuu cu o rugăminte personală. Sînt sigur de con
descenclenta d-tale. Altminteri poate că nici nu m-aş fi adresat. 

E o
. 

chestie de dreptate. Ştii bine că aici s-au făcut înaintări cu duiumul. 
Bă�t?,tii luaţi aproape de pe stradă au fost bombardaţi _ stagiari el. I. !n timp7;!-l
acesta · nevastă-mea, după o muncă cinstită de cinci anz de zde, se vede . tot in
coadă. O fi oare aceasta dreptate ? Fac cipel la simţul d-tale de dreptate şi uma
nitate. ln octombr-ie 1916 urma să fie avansată stagiară el. II. Iţi aduci aminte, 
desigui:. că în aprilie acelaşi an i s-a dat prc,'miul ele creaţie cu asigurarea că la 
toa-iii-iiă îi vine ·avansarea. Mavrodi este aici,' o mă.rturiseşte. Dragomirescu aseme
nea .. 3). Au venit anii de război, cinel ea a muncit sub conducerea d-tale. Ştii bine 
cu cîtă rîvnă · si cu cit succes a lucrat. A avut succese frumoase ; nu ţi le reamin� 
tesc, d-ta. desigur că le stii ca şi mine. "J. Dar la Bucureşti n-aţi putut face înain
tări, altfel nu mă îndoiesc că ea ar fi fost printre cei clintii avansaţi. Acum însă 
vine momentul cînd trebuie să se facă dreptate. Nu se poate oa ea să-şi piarză 
anii, atunci cind alţii au ciştigat în timpul războiului. Cred că e logic şi omenesc 

• şi drept ca să i se dea acuma drepturile cuvenite. Avansai:ea la claşa II trebuia
să-i vie acum doi ani. Cred că e legal ca acuma, clupă doi ani şi încă ce ani, să
i se dea gradul de clasa I. Chiar dacă n-ar fi avansările dela Iaşi şi încă ei i

s-ar cuveni înaintarea la clasa I clupă toate cerinţele legii.
Nu încape îndoială că are şi ea cel puţin atîta talent cit au cei avansaţi

aici. Poate dacă am judeca clrept, are chiar mai mult. Şi mai are în plus o rîvnă
de muncă cinstită, care trebuie recompensată, mai ales acuma cinel la Teat1·ul
Naţional b1ate un vint ele anarhie printre elementele tinere.

In sfîrsit nu mai vreau să pleclez în faţa d-tale un lucru care mei n-are
nevoe de pledoarie. D-ta. care eşti cinstit şi drept; recunoşti desigur toată drep
tatea cerinţei ei. Ca director şi membru în comitet însă ai şi puterea şi influenţa
ele-a face să izbînclească- dreptatea şi cinstea. Şi poate, întruoî.tva, chiar ca om,
ca om cu suflet ale!;, vei qăsi oportun să intervii pentru o cauză dreaptă. De-aceea
mti .,şi adresd; ·d-tale. Mi-am făcut o plăcere de multe ori şi eu să iau apărai·ea
clreptăţei, 'mai' ales cinel a fost vorba de Teatrul Naţional şi mai ales în timpul
ocupaţiei. Voi mai face-o cu aceeaşi dragoste, în curînd. Poate şi aceasta mă
îndreptăţeşte puţin să sper că şi mie mi se va face dreptate, mai ales cînd ea va
fi sprijinită şi de cuvîntul el-tale autorizat.

!n acest sens îti anexez aici o petiiie a nevestei mele. D-ta, oa fost director
şi ca membru în co1.;,,itet, ai chemare s-o 

0

susţii. Petiţia aş vrea să ajungă în 'mîinlle
d-lui Motru împreună cu o vorbă bună de dreptate"). Vorba aceasta nimeni nu 
poate s-o spună cu mai multă competenţă ca d-la. De-aceea îţi trimit petiţia.
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ve--aceea am lncre ere deplina în izbîndirea ei. Acuma vine octombrie, cînd se 
_-poate face avansarea. Acuma e şi momentul dreptăţii. 6J

Fanny va veni zilele acestea la Bucureşti. Aşteaptă zilnic ausweisul. !şi va 
·relua cu aceeaşi dragoste ocupaţia. Dar va fi singură, nu ştiu cită vreme. Ticăloşia
-criminală a personagiului murdar oare te latră pe d-ta, a făcut ca eu să trebu
:iască să stau aici încă. 1n lipsa mea aş dori mult să găsească în d-ta. un sprijin.
Poate că pot conta şi pe aceasta ?

Nu te încredinţez de recunoştinţa mea. !n loc de încredinţare aş dori mai 
.bine să-ţi dau o dovadă. Poate că-mi va veni prilejul să ţi-o dau. 

Eu, oricum, am toată încrederea în d-ta. !ncrederea aceasta m-a făcut să-ţi 
fac rugăciunile acestea şi mă mai face să fiu sigur că-mi vor fi i1mplinite. 

Cu multe salutări şi dragoste nestrămutată, 

L. Rebreanu
str. Păcurari 79 Iaşi 

P. S. Orice răspuns îl primesc grabnic şi .fără cenzură, prin d. M. Barasch, 
redactor la „Lumina", care mi-l t11ansmite. 7) 

Pe plicul nefrancat : 

D-sale D-lui .1-l.ristide Demetriade artist soc-ietar al Teatrului Naţional, mem
bru în comitetul de lectură. Bucureşti. Teatrul Naţional. Personal. 

1. Cel în cauză este dramaturgul A.
de Herz, directorul ziarului Scena 
(1917-1918). A intrat în conflic� cu 
Ar. Demetriade din motive privind 

,conducerea Societăţii Dramatice Române 
sub ocupaţie. Tot el l-a denunţat au
torităţilor germane pe Liviu Rebreanu, 
ca supus austro-ungar sustras obliga
ţiilor militare, fapt care a determinat 
fuga ,scriitorului la Iaşi. 

2. Odată cu exodul ministerelor la
1aşi, în noiembrie 1917, Ar. Demetria
de este delegat să conducă ansamblul 
Naţionalului rămas în Capitală (27 no
iembrie 1916 - iunie 1918). 

3. AL Mavrodi, director general al
teatrelor în refugiul ieşean (noiembrie 
191G - mai 1918, cînd a fost înlocuit 
-cu prof. Ion Petrovici). Mihail Drago
mirescu, profesor universitar, membru
in corn itetul de lectură al Nationalului.

4. In ansamblul Societăţii Dramatice
Române (1917-1918), Fanny Rebreanu
a f0,st angajată ca stagiară clasa a
III-a împreună cu Cleo Pan Cernă
ţeanu şi Lilly Popovici.

5. La începutul lunii iunie 1918. 
Ar. Demetriade demisionează din func-

.50 

ţia ele director delegat al Societăţii 
Dramatice Române. li urmează regi
zorul Paul Gusty. La 1 septembrie 
1918, ministrul Instrucţiunii, · prof. 
univ. Simion Mehedinţi, îl numeşte 
director al primei scene bucureştene 
pe C. Rădulescu-Motru, profesor de 
psihologie şi logică al Universităţii 
bucureştene. 

6. Demersul amical a fost onorat. ln
cartea Cu soţul meu (E.P.L., 1963, 
p. 117), Fanny Rebreanu scrie : ,,ln oc
tombrie am primit o scrisoare din 
Bucureşti, de la Aristide Demetriad. 
Imi comunica o veste bună. Eram a
vansată stagiară clasa I, dar mă ruga 
să mă întorc la teatru, concediul ne
maiputînd fi prelungit." 

7. Marco I. Barasch, publicist, avo
cat. După plecarea lui L. Rebreanu la 
Iaşi, va prelua cronica dramatică în 
ziarul Lumina condus de Constantin 
Stere, ziar la care Rebreanu fusese an
gajat, (1917-1918). 

Rubrică realizată de 
Ionuţ NI�ULESCU 
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Prezente româneşti in circuitul international 

Cu 

Romulus ·Feneş 

despre 

Cvadrienala 

de 

scen.ografie. 

Praga, iulie 1987 

Cea. de-a XIV -a. ediţie a. Expoziţiei internaţionale 
a. ovut, anul acesta. următoarea structură :

Secţia decor şi costume ele teatru - pavilioan_e
naţionole. Au participat: Austria., Belgia, Brazilia, 
Bulgaria., Cana.da., Cehoslov,acia, China, Cuba, Dane
marca, Finlanda, Franţa., Islanda, Japonia, Iugoslavia. 
Laos. R.D.G., Olanda, Nou'1 Zeelandă, Polonia► 
România, S.U.A., R.F.G., U.ll.S.S., Spania. - Catalo
iiia., Ungario, Sueclia, Elv.eţia, Marea. Britanie, Viet-
nam, Egipt, Italia., Ca.mpucht.a. 

Sectia tematică : opera clramatică a. lui Cehov ; 
au expus scenografi din : Belgia., Bulgaria., Ce
hoslovacia, Finlanda, Frant,a, Japonia, Cana.cia, Unga
ria, U.R.S.S., Noua Zeelandă, Polonia, România. 

Sectia arhitectură ele teatru : au fost prezentat(?
machete, proiecte, fotografii documentare din : Belgia, 
Bulgarw., Cehoslovacia, Finlanda, Franţa, Japonia, 
Iugoslavia, R.D.G., Polonia, România, R.F.G., U.R.S.S., 
Suedia. 

Secţia şcoli scenografice ·rpar_ticipare facultativă► 
neinclusă în catalogul cvadrienalei). 

România ci participat la toate secţiile. 1n pavilionu! 
national au fost· prezenti cu lucrările lor : Pa.ul Bort
novschi, Theodor Ciupe, Oni.si,m Colta, Victor Creţu
lescu Dan Jitia.nu Emilia Jivanov, Kemeny Arpad, 
Mihdi Mădescu, !�liana Manţoc, Traian Niţescu, I•n. 
Popescu Udrişte, Vasile Rotaru, Viorel Penişoar�� Stegaru. La. secţia tematică au fost prezente creaţii
semnate de Pa.ul Bortnovschi, Liviu Ciulei, Romulus 
F'eneş. La sectia arhitectură : scenograful Romulus
Fenes (cu proiecte şi machetă funcţională). La secţia 
şcoli: tinerii Dan A.drian Manoliu, Nina Brumuşilă,. 
Doina. Rîpeanu, Lavinia. Mîrşu, Daniela Voicilă. 

·. ·. �t Constat că la secţia şcoli de său artistic. Pavilionul nostru a încercat.,. 
deci, mai mult decît ·au găsit ele cuviinţă 
celelalte ţări participante : şi anume să· 
sugereze că viitorii , noştri scenografi 5Înt 
antrenaţi în multiple preocupări forma
tive ; şi trebuie să spun că şcoala noas
tră de scenografie este, în această dir0.c
ţie, superioară - unor şcoli aflate pe al hi
meridiane ; desigur, vorbesc despre ace

lea pe care le-am cunoscut. Astfel că, în• 
această. intenţie salutară, unică în felul 
ei, va trebui inclus ceea ce pînă acum a 
fost omis, adică tocmai ceea ce sugerează 
expresia : ,,prezentare radiografică" . a 
1'>rocesului de învăţ;':imînt. De altfel, tre
buie să spun că, ·1a Praga, aflîndu-mă în 
faţa unui material de bună calitate ar
tistică, pe -·care a trebuit să-l organizez 
şi să-l pmi pe simeze, am intenţionat, 
cum era şi firesc, să· transfer, în cadrul' 
pavilionului naţiona-1, acele creaţii izbu
tite ·din punct de.,veclere· artistic, teatral. 

• scenografie a fost prezenţă doar o sin
gµ;rii s.tuţlentă,:. Daniela Voicilă ! Cei
ţalţi · parti.cip�nti sînt deja scenografi
profesionişti !

I ·• ' / 

---;. J<i-adevăra_t. Parte .din.. lucrările pre
zentate la ace·astă · sectiune sint studii
din'' 'ti.lnpul · studenţiei expozanţilor,,. deci,
de- ·a:cl!liu ,trei sau patru ani·· dar îri moclfiresc, în acest , cadru· ar f:i tr�buit · să
prezentăm complexul proces de studiu şide formare a. viitorilor scenografi si caresă sl:< refere · la 'toti anii de im·ălăn1i11t
din anul ca'lendaristic· în curs.

,. '-- Găsiţi "deci· că e mult mai ·utilă 
·ŞÎ1 �a! expresivă o prezentare „radio

. �r�fţca" a învăţămîntului artistic in
. acest domeniu ? . · 
.-,.,

1 
Da., De. altfel. nici celelalte pavili

o_ane, .:naţionale nu şi-au prezentat. evolu
ti_a �c�larizării pe anii de studii şi acele
d:sCip].ine · care concură la înzestrarea 
VJ)ţQr,ului scenograf cu ·instrumentar,11 
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- ln calitate de al doilea comi�ar
al prezenţei româneşti la Cvadrienala 

de la Praga v-aţi întors cu o mulţime 

de constatări făcute în spirit auto

critic. 

- Oare nu e firesc ? Cunoscind prine,i
palele şi importantele creaţii ale sceno
grafilor noştri din ultimii patru ani, con
sider că am fi putut să ne prezentăm 
la un nivel şi mai înalt. Şi, oricum, obli
gaţia unei expoziţii este să se ridice mă
car la nivelul artistic al exponalelol', 
dacă nu cumva ar trebui să fie sugerate 
şi direcţiile Şi aspiraţiile acestei arte. Cu 
alte cuvinte, o astfel de expoziţie pre
zentată peste hotare trebuie să fie nu 
numai constatativă, enumerativă, ci şi 
prospectivă. 

..:.... Dar de fapt, cum, ne-am prezen-
tat ? 

- In raport cu ceilalţi participanţi sau
î'n raport cu noi înşine '? 

- Cred că va trebui să-mi răsp4.n

deţi la ambele întrebări pe care le-aţi 

şi formulat. 

- Trebuie să vă spun de la bun în
ceput că eu, ca scenograf, nu pot fi de 
acord cu alura de competiţie de lip spor
tiv avută de această cvadrienală, care 
este, fără îndofală, cea mai _strâlucită 
manifestare a scenografiei mondiale. Căci, 
practic, cine intră în competiţie? Shake
speare cu Sofocle ? Tehnologia ultra
modernă, a unui teatru recent construit, 
cu austeritatea, bunăoară, a teatrului tra
diţional Nâ ? Şi lista opozanţelor şi, deci, 
a participăr:ilor incompatibile cu competi
ţia rămîne deschisă. Poate fi acceptată 
o competiţie între Ciulei şi Svoboda?
Sau între Mark Kitaev şi Kaoru Kana
mori (în cazul spectacolelor Cehov) ?
Care ar fi criteriul de selecţie cind în
competiţie sînt antrenate mii de specta
cole, şi participă sute de scenografi apa,r
ţinînd unor culturi, deci unor concepţii
şi viziuni extrem de diverse ? .,

- Şi atunci, ce propuneţi ?
- Dacă organizatorii cvadrienalei se

menţin pe poziţia de competiţie, ]J0ale 
ar fi de propus iniţierea expoziţiei în ju
rul unui singur autor, al unei singure 
piese ... Var nici în această situaţie con-
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cursul nu e plauzibil, nu e validab.il... 
Pentru că lipseşte viaţa spaţiuiui ,sceno
grafic, adică spectacolul. Toate aceste 
observaţii nu sînt, în nici un caz, re
proşuri adresate cvadrienalct Şi ori;ani
zatorilor ei - de altfel, situaţi la inăl
ţimea · misiunii lor din optica in care 
au înţeles să privească scenografia - ci 
toate aceste constatări, însoţite de selllne 
ale întrebării, pun în evidenţă un fapt : 
nicăieri în lume nu s-a descoperit, nu 
s-a „inventat", pînă acum, o modalitate
de a expune scenografia astfel incit ea
să nu mai fie un exponal inert, grafic
sau fotografic, spaţial sau cromatic. Dar,
şi la acest nivel - impropriu, inco,r�1plet;·
de prezentare a scenografiei - mal pot
fi ;făcute o mulţime de observaţii. Pentru
că, .oricum, formula competiţiei a ·func-.
ţianat, să începem prin a ne com'i;iara
cu ceilalţi expozanţi. Foarte mulţi au
impresionat printr-un anume tip de eta
lare,· de prezentare a exponatelor lor. Voi
da citeva exemple : sovieticii au încer
cat să reconstituie, cit le-a fost c:U :pt'i_:-·
tinţă, casa lui Cehov. Intenţii şi reali
zare, impecabile din punct de vedere
sentimental; în incinta casei lui Cehov
au expus nouă scenografi sovietici.· St'a
tele Unite au încercat să reproducă, atît
cit le-a permis spaţiul, citeva ateliere
ale unor scenografi, cu toată atmosfera
şi tensiunea de lucru care se desfăşoară
pînă dimineaţa .. se vedea că, în timp ce
alţi oameni dorm, scenografii de pretu
tindeni muncesc ... Pavilionul Franţei, la
secţiunea decor şi costume, era... spf;!C
taculos ca prezentare şi domina mai, ales
prl'n rafinament. Interesant că într� pa
vilionul francez şi cel românesc era o
anume congruenţă. Ambele au prezentat
machete aşezate sub deviza „Le theâtre
partout", ,,Teatrul în tot locul".

- E vorba despre macheta pe care
aţi prezentat-o ·dvs. la cvadrienală ...

- Alte pavilioane au abuzat de o an.J.
me formulă vitrinieră de etalare a pro
ducţiilor scenografice, bunăoară un fel de 
copertine, ori suspendări deasupra, vizi
tatorilor, procedee care, la .drept: vor
bind. sînt destul de străine teatrului ... 
Impresionante, cu adevărat :impresionante 
au fost pavilioanele Marii Britanii, Spa-
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niei, Cehoslovaciei, Polon:iei, Japoni�i... 
Fascinant este, în cultura teatrală c�n
temporană japoneză, modul de asinnla
re a teatrului european, o asimilare care 
nu ignoră, nu evită bogata traciiţie na
ţională. O asimilare prm care ră;.bate 
acea aură inconfundabilă a teatrului ar
haic, autohton. Proiecţiile video, abun
dente la această ediţie, reuşesc inl.ru
cîtva să apropie marele obiect al spa
ţiului SC;enic de rostul lui, acela de a 
fi un spectacol în spectacolul de teatru. 
Şi totuşi... şi toţuşi... dedesubtul stră
lucirilor, al revirimentelor, al virtuozi
tăţilor tehnologice am constatat un fapt 
neplăcut, semnificativ pentru teatrul con-
temporan. Fiecare epocă de cultură a 
năs�ut un anume sp�ţiu teatral : Grecia 
antică - amfiteatrul, Renaşterea - sce
na elisabetană şi cutia italiană, Orientul 
îndeJ?ărtat -:- puntea; puntea peste 
specţat,ori, între e�teriorul teatrului şi 
miezul . fierbinte al acţiunii... Epc,ca 
noas-tră contemporană nu şi-a născut; nu 
şi-a .. �nventat", · nu şi-a descorierit încă 
�n spaţiu prop.riu, deşi este epoca i.n 
care au apărut regia şi scenografia Ul 
arte distincte. Nu facem altceva decit să 
reJH�n:1:•.- în dife.rit� variante, :lt.>nllf,;le;,. �t
SJ;?-,aţfu· al spectacofoJ.ui · mai sus emmţat.ţ. 
Pr;;,b'abil că, resimţind ac.eastă criză �e 
concepţie, scenografii apelează la dif�
rite· perimetre din ambientul oferit d'e 
arl;ia.'1:ectura diferitelor epoci ; piaţete, 
curţi; şi aşa mai departe, în care căd
tăm să evadăm- din ermetismul şi mcţ
nierisinul proprii atît de J'ă5pînditei cu
tii italiene. Deci noi, la secţiunea na
ţională, ne-am prezentat deasupra me
diei. Dar nu prin concepţia de organi
zare a spaţiului. ce .ne-a fost repartizat, 
ci prin puterea· de creaţie a cîtorva sce
nografi Şi prin unele spectacole care 
au.- dom1inat : scenografia la spectacolul 
Dimineaţa pierdută semnată de Mihai 
Mădescu (regia Cătălina Buzoianu), cea 
de la Hamlet de la „Bulandra ", sem-
11ată de Dan Jitianu şi Iuliana Manţoc 
{regia Al. Tocilescu), aceea de la Amur-

gul burghez semnată de Emilia Jivanov 
{regia Dan Alecsandrescu) şi scenogra
fia de la Paracliserul (de .fapt studiu 
de decor) semnată de Dan Adrian Ma
noliu. 

Deci, putea fi imaginat şi reali

zat un spaţiu care să avantajeze 

creaţiile expuse ... 

- Da_ Dar mai ales - şi mi se pare
mai important decît amenajarea - pu
team să ducem o luptă, de afirmare . a 
artei noastre, în echipă. Ş:i, . astfel, · j,n-
1:răm în teritoriul celei de-a doua ir\:tre
bări : cum ne-am prezentat noi faţă de 
noi înşine ? De fapt, aceasta cred · că e 
problema fundamentală care trebuie să 
ne preocupe şi la care trebuie să· gâsim 
fundamentale soluţii. Trebuiau invitaţi toţi 
scenografii să-şi trimită lucrările reali
zate în exact cei patru ani, pentru pa

vilionul naţional, şi bineînţeles trebnia 
insistat pe marile spectacole realizate. în 
cazul 1>ecţiunii tematice Cehov, unde nu 
eram condiţionaţi de factorul timp;' pu
team să ne gîndim şi să reprezentăm 
acele extraordinare spectacole rea•li;wte 
în ultimii 15-20 de ani. in cazul sec
ţiunii arhitectura spaţiului de spectacol,

practic nu a participat nici un arhi'tet:t. 
Şi trebuie să spun, trebuie să recunoaş-
tem, sîntem ţara 
douăzeci de ani, 
teatre naţionale ; 

in care, în ultimii 
s-au construit două 

şi multe alte săli de 
spectacole. Nici nu mai enumăr, nici nu 
mai reamintesc reamenajările ... Să nu fi 
existat oare nici un proiect, nici o pre
ocupare faţă de o asemenea problemă ? 
Greu de crezut ! 

- Aflu, din catalogul cvadrienalei,

că Ia această secţiune am fost 11re

zenţi cu proiectul unui singur sceno

graf. Să-I numesc : Romulus· Feneş ; 
deviza proiectului : ,,Teatrul în tot 
locul". Proiectul îl cunoaştem cu foţii 
din Trienala de Ia Bucureşti. 

- Proiectul a fost complet refăcut,
astfel că el prezenta un monument de 
arhitectură din secolul XVIII din Tîrgu 
Mureş ; în această clădire, unde fu:.1c
ţionează atelierele de creaţie ale artişti
lor plastici, se va încerca o formulă 'de 
teatru determinată de dispoziţia spaţiu
lui ofedt de arhitectura_ clădirii, Este 
vorba de Teatrul de sub cer şi de Tea

trul din pod. 

Dar nu despre mine e vorba acum 
ci despre necesitatea de a ne prezenta 
peste hotare nu doar mulţumitor, ci ex
celent ... 

Uniunea Artiştilor Plastici, trebuie să 
recunoaştem, este aut.01-ul moral şi ma
terjaI în ceea ce priveşte realizarea con-· 
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cretă a pavilionului românesc ; e şi fi
resc, penlru că Uniunea noastră s-a 
arătat a fi devotată :ideii de afirmare 
prestigioasă a culturii noastre socialiste 
peste hotare. La acest efort trebuie să 
ne asociem noi, scenografii, prin a [ace 

ca secţia noastră să funcţioneze mai 
bine. Practic, pe noi trebuie să ne pre
ocupe găsirea tumi răspuns, poate mai 
degrabă a unor soluţii concrete la toate 
frămîntările şi preocupările noastre crea
toare. In ceea ce priveşte prezenţa 
noastră pesle hotare, trebuie să ne gîn
dim de pe acum să ne organizărh munca 
mai bine. Viitoarea Trienală de scenogra
fie de la Bucureşti trebure să fie sub
stanţa viitoarei noastre prezenţa la Pra
ga, în 1990, la Trienala de la Novisad ... 
şi sînt multe alte manifestări interna
ţionale la care am putea participa în 
mod curent şi cu strălucire. 

Convorbire realizată de 

Paul Cornel CHITIC 

Ml\RIN SORESCU 

În orizont international 

Editura Forest Books din Marea Bri
tanie vădeşte o constantă preocupare 
pentru personalitatea multilaterală, de 
poet şi dramaturg, a lui Marin Sorescu. 
După volumele : The Thirst of the Salt 
Mountain (Setea muntelui de sare) şi 
The Biggest Egg in the World (Cel mat 
mare ou din lume), anul acesta a fost 
publicată, sub titlul Vlad Dracula 'rhe 
Impaler, piesa A treia ţeapă, în tradu
cerea lui Dennis Deletant. Cartea a fost 
lansată la Universitatea din Londra în 
prezenţa autorului. Au participat profe
sori universitari, scriitori, ziarişti, alţi 
oameni de cultură . 

.într-un interviu apărut în ziarul „ Tl1e 
Sunday Tribune", criticul Fintan O'Toole 
consideră că : ,.Cea mai recentă contri
buţie a României la cultura Europei, 
după Constantin Brâncuşi, Tdstan Tzara 
şi Eugen Ionescu, Q constituie opera dra
maturgului şi p9etului Marin Sorescu; 
o personalitate care împlineşte încrezător
tradiţiile ţării sale cu modernismul in
ternaţional." în continuare, piesa este
apreciată drept „o fascinantă piesă is
torică, o -meditatie despre istorie şi des
p,,e individ, meditaţie asupra prezentulu.i

Un succes regizoral 

,,Montarea românului Gonţa a 
smuls pubUcului aplauze furtunoase" 
este subtitlul cronicii pe aa:re An
dreas Rietschel o dedică, în numă
rul din 18 septembrie al ziarului 
,,Limburg-Weiberg Tageblc1lt", spec
tacolului cu piega Avea două pistoa
le cu ochi albi şi negri ele Dario Fo, 
pus în scenă de Grigore Gonţa 
( ·cenogr,afia, Jon Popescu-Udrişte)
la teatrul clin oraşul vest-german
Wilburg. Şi, după o analiză în CC1re
relevă meritele regiei în VC1lorifica
rea�-te:rtului pe linia commediei
clell'arte si în dirijare.a echipei ac
toriceşti, ·cronicarul conchide : ,,Pu
blicul a multumit cu tunete de a
plauze ; s-au · înregistrat chiar se'm

ne de simpatie care nu sînt arătate
de obicei decît l.aureat'i!or Premiu
lui Oscar : grupuri de spectatori clin
Wilburg au ovaţior;at în picio�1re".

şi asupra secolului 15, cînd a trăit eroul. 
Sorescu găseşte puncte comune între cul
tura română şi cultura irlandeză" .. , 
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: DRAMATURGI 
1
ROMÂNI 

I 

:CONTEMPORANI 

-de ADRIANA POPESCU

I. Dramaturg, prozator.

Mihai 
Georgescu 
(Mihai Ioan 
Georgescu 
Zinca) 

S-a năsourt la 4 mai·ti€ ·1924 în comuna
Zăbriceni din fostul judeţ Bălţi. Şcoala 
elem€nta.ră la Bălţi, liceul aisbolvit la 
Tulcea în 1942. lşi dă baoa�aureatUl la 
Liiceul „Vasile Alecsandrii" din Galaţi. 
Absolvent în 1950 al F1aou1tăiţii de filo
logie. Din 1952 .a acrtivat î,n Comite�ul de 
Sbat penrta,u ·a.ş<ezăm1nrtlele ouliturale, a fost 
l'edactor la ·ESIP, Editura Didaotică şi 
Pedagogică, B.C.S. şi iSeore:bar lii.terar la 
Instibutui de cercetări etnologilce şi dia
leotoiogice din Buoureş,ti. 

Debutează ·în literatură ou dra1naitur
gie : în 1960 i se premLază la ooncUJrsul 
anual „V.a,sile Aleosa:noci" al Minhs,te!rulu:i 
Invăţămî11Jtului şi Cu1turJi piesa pentru 
teatru ele păpuşi Ucenicii răzvrătiţi, j,u
cată in 1961 la Teatrul „Ţăndărică" şi 

. apoî la alte -teatre de rpăpu5i din ţară, 
sub titlul Răzvrătiţii. 

Sarie şi alte piese pentru teatrul de 
păpuşi : Marca fabricii (Premiul „V. Alec
sandri" în 1961) ; Gogl,fţă strică-tot sau 
Mesterul drege-tot (1965) ; Timpul nu se 
opr.eşte (jucată la teatrele de păpuşi di_n 
Bra.5ov�1967, Timişoara, Consbanţa, P1-
t.eşti). 

E -autonul a 1111.1meroais€ ip,iiese într-un 
act ca : Veselie în ·gospodărie (1963), 
Dragoste lîrzie (1966), Capul Brîncoveni-
1o:r (Premiul „V. Alecsandri". în 19�6),_ O
zi si o noapte (1968), Strigoiul, Sfirşitul 
jocu.lui (1970), Departe de casă (1977)_, 
Cel dintîi în Ja�a zeilor (evocaQ·e a lw 
Burebista) etc. 

de la 

la 

Mihali. �orgesau scrie şi numeroase 
scenarii ,radiroionJice, în cea mai mare 
parte difuzate : Anul fierbinte (1972), 
Detaşamentul eroic (1974), A trăi pentr?L 
mîine .(menţi,une lia concursul de soen.ara 
al RTV în 1976), Viaţa în diagonală (1979), 
Echinoctiul alb (1982), Voievodul cu stea 
în frunte (1984), 1n jos pe Lotru (1985), 
Treptele nemuririi ( Bnlmcovenii-1986), 
Cit vesnicia păsărilor (1987). E iaurtorul 
sce=m:Ului TV Marele timp (distins cu 
premiul II 1a concursul Televiziiunii în 
1979). 

II. LUCRĂRI DRAMATICE REPREZEN
TATE

1968, 14 mai - SA NU VORBIM DE 
BIBI algoritm chiama,tic, '1lrei acte. 

�kul „Nottara" - Atelier '68 . (sala
Studio). Piesa s-a jucat în coupe cu 
Celuloid d€ Iosif Naghinl şi Frunze gal
bene pe acoperişul ud de Leonidia Teo
dorescu. Regia: Octavian Greavu. Cu: 
Petrioă Popa, Luoian Dinu, Radioa Sanda 
Ţuţll.1ianu, Elena N�oa-Dumitre.scu, Dan 
Nicolae, Au1ml tRlo�alschi. 

Piesa s-.a mai jucat în R.D.G., Ita stu
d-ioul teatrllill.li de tineret „Louis Furn
be.rg" al Unive!rsităţii „Karl Ma.rx" din 
Leipzi•g. 

,, ... Să nu vorbim ele BJbi de Mihai 
Georgescu este o clipă promiţătoare. 
N-ar fi exclus ca aceasta să aibă la 
bază, sau la sursă, o idee foarte in
teresantă care ar putea naşte o come
die tragică : doi imbecili rataţi şi�a"!
construit un personaj fictiv, pe Bibi, 
care ar reprezenta toate aspiraţiile, 
(1)1nbitiile si vanităţile lor eşuate. ( ... ) 
Genul este al umorului uneori negru, 
al cuvî,ntului absurd, al asociaţiei 
enorme (Radu Popescu - ,,România 
liberă", 23 mai 1968) 

,. ... o parodie involuntară a t��t�ului 
absurdului. Replicile fără relaţii intre 
ele incapabile a configura o struct_ur�,
nu' au cum se constitui într-o piesa, 
cele cîteva fraze nostime neatestînd 
clecît că se1nnatarul lor e un am care 
poate fi spiritual." {Valentin Silvestru 
-- · ,.Contemporanul", 28 iunie 1968). 
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.,!ntr-adevăr, piesa lui Mihai Geor
gescu nu transmite un mesaj clar, ci 
o aglomerare de idei, sentimente par
ticulare, diminuîndu-i adresa socială
si estetică... Dar mi se pare că apre
cierea nu se poate încheia aici. Pieso
nu are o structură, pentru că lumea
spiri"tuală înfăţişată este informă, cla1·
lucrul acesta n-o î•mpieclică să susţină,
prin inteligenţa replicii, umorul ab
surd ,mult mai bine decît unele con
strucţii pretins gT'Clndioase, respectînd
legile clasice ale dramaturgiei. Şi
apoi, însăşi reuniunea aceasta a clişe
elor, alambicorea evenimentelor, sta
rea ele dezordine a gîndirii pe care
ne-o înfăiisează corespund unei reali
tăţi - p� care o recunoaştem desigur
aici prezentă doar sub forma unor
felii decupate - iar atitudinea ironică
faţă de ele ne-o însuşim. Nu vom ac
cept;a desigur formularea autorului, de
altfel plastic exprimată, după care
ideile sînt ca pantalonii, se demo

dează, dar vom subscrie lei disecţia
lucidă a adevărurilor si idealurilor
absolute, imuabile." (Ion· Pascadi -
,,Gazeta lite1·ară", 29 iunie 1968).

Alte opinii: Horia Lovinescu - ,,Ga
zeta literară", 18 iulie 1968 ; Florin Mu
gwr - ,,Gazeta literară", 25 i-ulie 1968 ; 
Ovidiu Constantinescu - ,,Viaţa Româ
nească". 8/1968. 

1976, aprilie - MOARTEA BATR!NU
LUI VRAJITOR, apolo,g d1'<!matic.

Spectacol-coupe cu Vinovatul de Ion
Băieşu, . la Teatrul Naţional clin Craiova. 
Regia : Valentina Balogh. Cu Ion Pav
lesC'U în rolul lui Brâncuşi. 

„Vrăjitorul Brâncuşi, asemenea unui 
Dumnezeu pămîntean, a pătruns esen
ţa tuturor lucrurilor, de unde seni
nătatea supremă cu care îşi priveşte 
viaţa". (C. Isac - ,,Ateneu", 4 aprilie 
1973). 

Alte opinti: Rcidu Duca, ,,Ram.uri"
(Ora,i,ov.a) nn·. 3/15 mai 1976. 

1980, 22 fobruarie - MAREA LUMINA 
ALBA, ceremonial clramatiic.

Teatrul „Nottara". Regie şi decor·: Dan 
Nasta. Costwne : Lidiia RadJian. 

Cu, Valentin Teodosi:u, Dan Nasta, 
Mrurcea Jida, Cristinra 1'acoi, Radu Dună
rei:111u, George Buznea, Vasile Lucian, 
Ion Simlniie, Constantin Brezeanu şi alţii. 
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„Puţinătatea datelor certe pe care 
istoricii le pot furniza despre marele 
rege· dac Burebista, întemeietorul pri
mului şi celui mai întins stat dac 
centralizat şi independent, îngăduie 
imaginaţiei poetice o mare libertate 
de fabulaţie, în limitele, desigur, a'.e 

parametrilor istorici cunoscuţi. Este 
ceea ce a înţeles Mihai Georgescu, 
care, foi Marca lumină albă, propune 
o imagine posibilă a marelui rege;
încercînd nu o reconstituire - ar 1i
fost şi greu --, ci o ipoteză drama
tică asupra ultimei părţi a vieţii aces
tuia, întreprinsă cu un cald respect
pentru acele îndepărtate vreimuri de
început ale neamului nostru, la con
fluenţa istoriei cu legenda şi mitul.
Piesa cuprinde elemente ale unei
drame politice ( ... ) întretăiate de filo
nul liric al poveştii de clragoste a
Getinei, fiica regelui, cu arhitectul
roman Florius, prefigurare poetică, C:.t
aură mitică, a ceea ce, peste un secol
şi mai bine, avea să devină o reali
tate". (Mm·gareta Bărbuţă -- · ,,Infor.�
matia Bucurestiului", 25 februarie
198°0. '

Sche1;1a dramatică e înconjurată, 
de" :i-ur împrejur, de surse etnografice, 
folclorice, mitice şi legendare şi, de

sigur, toată lumea trebuie să fie de 
acord că, -în cea mai mare măsură -
dat fiind materialul factologic asupra 
epocii şi oamenilor, încă atît de 
swmar -, nici nu putea fi altfel: de
unde recursul frecvent, şi uneori chiar 
intens la poezie simbol, mască, mu
zică .:._ precum 'şi tonul poematic şi 
so1enrn". (Radu PopesC'U - ,,România 
liberă", 27 frebruarie 1980). 

Alte opinii : Valentin Dumitrescu -
,,Luceafărul", 1 111,airtie 19-80 ; Ilea11a Lu
caciu - ,,Săptămîna cultui:ială", 7 martie
1980 ; Radu Albala - ,,Teabrul", 3/1980 ; 

Ovidiu Constantinescu - ·,,viaţa Româ
nească", septembrie 1980. 

1985, aprilie - CEL CE DESCHIDE 
UŞA 

Teatrul Tineretului clin Piatra Neamţ. 
Regia : EG!uarcl Covali. Scenografia : 
Mihai lVIăclescu. 

Ou : Paul Chfribuţă, Ion Muscă, Traian 
Pîrlog, Mania Filimon, Ana Ciontea, 
Cornel Nhcoară, Corneliu Dan Borcia, 
Oarna Albu, Tatiana Covrig Ione-s-i, Dan 
Covrig Ionesi. 

„Proiectantul Alexandt·u, din Cel ce 
deschide uşa, luptă pe tot parcursul 
celor trei acte pentru zidirea unui 
oraş-as-tiru, a unui -oraş-f1o•are, plasat 
la suprafaţa unei mări artific"iale, în 
crugul munţilor, rotindu-se după miş
carea soarelui, urmînd pilda unor 
plante binecunoscute. El lînfruntă bi
rocraţia, ba şi propria familie, ambele 
aflate sub vraja inerţiei. 

Rolul raisonneur-ului revine pere·
chii de clovni comentînd acţiunea, în 
versuri albe, nevăzuţi de celelalte 
personaje ; cei doi pătruncl în lumea 
tlia!ogul·ui comun, cîncl şi cînd, spre 
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surpriza plăcută a spectatorului, rele
vîndu-se astfel· a r·eprezenta două albii 
ale raţiunii noastre, a tuturora, acele 
două ipostaze contradictorii ale con
ştiinţei, ipostaze men:ite să ne cîntă
rească şi să ne comenteze orice gînd, 
orice fapţă, ... dramaturgul de care ne 
ocupăm este, in opinia noastră, un 
moralist. Aici stă şi explicaţia fap
tului că în piesele sale, în special în 
Cel ,cc deschide uşa, abundă aforis-
1mele şi _paradoxurile." (lVLihai Răd,u
leseu, prefaţă la piesă, în volumul 
Mihai Georgescu - ,,Comediograme", 
Buc. Edîtur.a „Eminescu", 1985, ·p. 199). 

III. LUCRĂRI DRAMATICE PUBLI-
CATE

ln periodice : 
·• Punctul - _,,Argeş", 4/1970 (,,Teatrul

de hfu:tie") 
� Mannlicher 907 (fragment din lucra

rea. dramatică Fără lege şi judecată) 
„Luceafărul", 2 arprilie 1977 

Iii volume: 
-� Răzvrp.tiţ'ii, !Marca fabricii,. în volu

mul de. :teatru :de păip1.1şi, Buc., EPL, .1963 
(volµmul mai •oanţ)..ne două piese de Chira 
Dl:agomir) 

• Dragoste tîrzie, piesă· într-un act,
CSCA, 1965 

• Capul B1sîncovenilor, piesă într-un
act, CSCA, 1967 

„Integral poem dranwtic este Capul 
BrîncoveniJor de Mihai Georgescu. 
Personajele sînt : Constantin Brînco
veanu, domnul· mazilit al Ţării Româ-
neşti şi cei patru fii ai săi. Mişcarea 
e strict interioară, compusă din răsu
cirile de gî.nd pe care moartea apro
piată le provoacă celor în cauză. Dia
log înseamnă aici o succesiune de 
monologuri. Fiecare e adîncit în el 
însuşi, contemplînd peisajele fericite 
ale amintirii sau înfiorîndu-se de per
spectiva nimicului. Comunicarea între 
eroi e împărtăşirea meditaţiilor pro
prii. Dar cum în asemenea cond.itii 
dramatismul nu se poate constitui, 
autorul a trebuit să dinamizeze soli
locviile : o «femeie cu două feţe», 
obiectivare a relei conştiinţe, vizitează 
pe rînd ·personajele, angajîntl." cu ele 
discuţii pentru a le face s'ă .,. cedeze
spaimei de moarte. ( .. .) Autorul ii 
,îndeamnă pe eroii săi să expună o 
întreagă filosofie morală şi politică, 
expri'mată aforistic." (George Gană 
,,Teatr,ul", 4/1967) 

• O zi şi o noapte, CSCA, 1,969
• Fuga, CSCA, 1970
• S,fîrşitul jocului, CSCA, 1971

. • Elegii pentru Cetatea Soarelui, trip
ti,c d,ramatic. Buoun·eşti, Eclri;tura „Cartea 
Româneaseă", 1972 

Cuprinde : Elegie pentru capul prin
ţilor, două ,acte ; Elegie pentru Ceţatea 
Soarelui, două acte ; Elegie pentru „voie
vodul cu stea în frunte, două acte. 

„Cele trei piese de inspiraţie istor:ică 
inlitulate Elegii pentru Cetatea Soare
lui nu alcătuiesc o trilogie eroică de 
concentraţie clasicizantă. Ni se qferă, 
mwi curînd, o suită de drame lirice 
de o teatralitate reţinută, acordînd 
spaţiu dialogului metaforic şi - în 
general - limbajului simbolistic. Pie

· sele sînt «elegiace» nu atit în -"se-iisul
coloraturii triste a sentim'entelo1-,, · .. căci
suferinţa este - im ultimă instanţă ,'
stăpînită cu severitate în amplele . fi
naluri. Dramele, închinate pe rînd lui
Brîncovecmu, răsculaţz1or- de 'ld · · Bo
bîlna, lui Mihai Viteazul, se numesc
«elegii» poate fiindcă, mărturisit liri
i;:e, nu devin «ode», refuzîndu-ş_i. adică
retorica înaltă pentrU, o dezvoltare
mai direct omenească a dezb'aterilor
etice fundamentale. Discursul drama
tic. păstrează asţfel o �mbinare atrac
tioasă a int,iltraliilor simboliee _, .cu
iirisinul spontan, ·propriu. unor p_e.r.so
naje .care se aseamănă." (Vicµ;.:Mîn
dra - ,,Teatru,l", 111974. Despre ace
laşi volum vezi -Şi Miiroea G]liţ-uleşcu
- ,,O panoramă a literaturii .drama
tice româneşti", Cluj-Napoca, Editura
,,Dacia", 1984, pp. 307-308).

• Iarna regilor, colecţia „Teatru",
CSCA, 1973 

• Luna, seceră albă (un act). ln volu
mul „Niun.ta cerbului", Boclllreşti, Editura 
„Caribea Rfrmânească", 1973 

• Punctul (trei piese de teatru). 'Bucu
reşti, Editura „Em,i.Jnescu", 1973 (Cuvînt 
înamte de Honia Lovinesou). 

Cuprinde : Punctul, ,algoritm dramatic ; 
Noapte bună, domnule S., ,acceleraţie 
clt·amatică - trei acte; Moartea bătri
nului vrăjitor, apolog drarna,tLc. 

,, ... Cele trei piese nu 11Uli sînt de 
inspiraţie istorică, dar alegorizează în 
maniera modernă - cu urme vizibile 
din Arrabal şi Ionescu - purtînd şi 
niste subtitluri semnificative : algo
ritm dram,atic (Punctul), acceleraţie 
dranvatică (Noapte bună, domnule S.), 
apolog dramatic (Moartea bătrînului 
vrăj,ito,r). Inclinaţia tezistă e poate mwi 
bine mascată, dar la o lectU,ră atentă 
iese la suprafaţă iîn perfectă separare 
de «epicul>► textelor, după cum lipsa 
conflictelor se vede şi ea. Impresio
nează, mai ales în Noapte bu.nă, dom
n,ule S., atmosfera dramatică, încăr
cată electric, gata să scurt-circuiteze, 
amînînd însă iiroducerea fenomenului 
de la o replică la alta din· aceleaşi 
considerente de mai-nainte : narcisis
mul replicii". (Laurenţiu Ulici 
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,,România literară", 19 iulie 1973). 
Alte opinii despre iacelaşi volum: 

C. !sac - ,,Ateneu", 4 apr.ilie 1973.
• Ţăranii; Departe <Le casă. Volum

coleobi'V. Buoureş,ti, Editura „Eminescu " 
1977 

• Cel dintîi în fata zeilor. Colecţia
,,T€abru", CSCA, 1980 . 

• Comediograme. Teatru. Buoureşti, 
Editura „Bmi.nescu", 1985 

Ouprj111de: Comed iog,r-ame : Să nu 
vorbim de Bibi, trei acte ; Trenul de seară 
sau Noapte bună, domnule S., trei acte; 
Anl!eros sau Nostalgia perfecţiunii, brei 
acte. Te a t r u d e b u z un a r : Flori 
de gheaţă, ,un aot şi T ea, t r u o b ii e c
t u al : Cel ce deschide uşa, trei acte. 

58 

,, ... acum izvorul de inspiraţie se află 
în lwrnea modernă, cu toate consecin
ţel,e ce decurg din ritmul ei trepidant 
de existenţă ... Un dramaturg egal cu 
sine, fidel formulei adoptate ; conclu
zie previzibilă, rezultată din unitatea 
stilistică a pieselor, din 00nsecvenţa 
meritorie iîm. cultivarea formulei dra
matice ce are la bază, în fiecare ipos
tază, o alegorie de factură modernă ... " 
(Romulus DiaC0111escu „Teatrul", 
6/1986). 

Piese tradu.se în alte limbi : 
• Flori de gheaţă (Teatru scurt), iru

volumul „Ourdeiiul de seară", Budapesta� 
Erutua·a „Elllropa", 1972 (alămiri de alte

şase piese într-un act iele clrama<tua-gi 
români) 

• Să nu. vorbim de Bibi, Beo:-'lin, Hen-·
schel,verlag, 1976 

IV. OPIINII CRITTCE GENERALE (se
leotiv)

,,Deooomdată Mihai Georgescu scrie
u.n teatru fără · sau. cu foarte fragil' 
conflict,. probabil dintr-o prea mare
atenţie la autonomia replicii. De va 
şti să fiacă din replici un purtător de
tellSiu.ne dramatică, şi să le pună în 
acord cu ceea ce s-ar numi starea de
dramă a personajelor în situaţii alese, 
vom avea în el pe unul dintre cei 
mai interesanţi dramaturgi contem
porani." (La,urenţiu Ulici-, art. cit.) 

,,Adeptul unui teatru istoric epurat
de frazeologie, caracterizat prin con
cizie şi expresivitate, Mihai Georgescu 
a oferit, fără ecouri deosebite, un 
model modern al dramei istorice, 
menit, poate, să scoată genul din zona: 
receptivităţii naţionale fo exclusivi
tate". (Mircea Ghirţulescu, vol. cit. 
p. 308).

.-..- . l 
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I, 

' ' 

PLATON PARDĂU 

Cdldtoria 

comedie 
. 

s1 un 
în trei acte 
prolog 

MANOLIU, inginer constructor 
CLEO, soţia hli 
ASMARANDEI, muncitor 
PANAIT, muncitor 

Personaj�le BUDURA, director de întreprindere de construcţii 
IUGA, funcţionar 
MANEA, coleg cu Iuga 
POMPARĂU, tovarăş cu Iuga şi Manea· 
MARIA, tehnician 
MARGARETA, secretara directorului 

Acţiunea se petrece într:..un orăşel de provincie numit Doruna. 

Prolog 
Schiţat, pe-o faţă de cortină : 

Peronul gol al unei gări mărunte. Plouă. Amiază. Vuiet de tren ce vine, vuiet 
,c1,,, tren ce pleacă. Purtînd între ei un colet pe-o prăjină şi valize, intră Panait şi 
Asmarandei. Din dreapta. Pun povara jos. 

P.A.NAIT (privind în jur): Doruna ... Opt 
sute de metri înălţime. Munţi şi pă

, . duri de brazi. De trei ori pe zi plouă 
· şi o dartă la amiazi.

ASMARANDEI (privind în jur): Ascultă, 
'.Panaite, n-or fi şi lupi pe aici ? 

PANAIT: Şeful n-a zis nimic de fiare ... 
( Imită.) Vom construi o· casă cum am 
mai construit, şi valea ! 

. ' 

ASMARANQEI : Aş mai cam sta pe 1:;up-
itor, lingă nevastă ... Nici lui dom' Ma
noliu nu i-ar strica ... 

PANAIT: Să nu-l caute moartea prin 
Bucureşti, şi el : în deplasare ! 

ASMARANDEI : S-a cam uscat dom', Ma-
noliu al nostru... 

PANAIT : N-a fost prea gras el nicio
dată ... 

rrn 
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ASMARANDEI : Nici nu prea mai vor
beşte ... Mai mult hîrîie ... 

PANAIT : Şi unde se întîmpla vreodată 
să-şi ia cu el soaţa ... ! (Imită.) Băieţi, 
urgent, şi-acasă. Ne-aşteaptă ai noştri. 

ASMARANDEI : Ba se şi mişcă greu ... El, 
care alerga pe schele ... 

PANAIT: Vine din urmă doamna cu 
coasa ... Asta-i... 

(Intră, cu bagaje, Cleo şi Manoliu.) 

MANOLIU (se aşază pe valiză, obosit): 
Sînt mort... Care aveţi nişte apă ? 

PANAIT (oferindu-i o sticlă): Am eu, 
dom' inginer. Apă de-acasă... Lichid 
ele Bucureşti. 

(Manoliu bea, asistat de ceilalţi.) 

MANOLIU : Mersi. Vedeţi unde-i maşina 
care trebuie să ne aştepte ... 

( Asmarandei si Panait ies prin pării.) 

CLEO (privind în jur): Cam sumbru ... 
Plouă mult? 

MANOLIU (fără s-o privească) : Plouă. 
CLEO: In sfîrşit ... Măcar să dorm o lună ... 

Am dreptul, după douăzeci şi cinci de 
ani, la o lună ele somn... îngrozitor 
lucru e-o nuntă ! Un lung şir de obo
seli... Acum Fabiola noastră e madam 
Băclilă. Sotia scriitorului Avram Bă
dţlă, pe care l-a... găsit vara trecută, 
"cinel tu erai pe şantîer, eu - la con
sfătuirea interjudeţeană... Pac, mamă, 
mă mărit! S-a măritat ... Ea va mai 
face nazuri o .. v..reme, apoi vor veni cei 
mici, şi gata cu locu-ntîi în casă ; el 
se va apuca să-şi scrie opera, iar într-o.
bună dimineaţă... bună e-un fel de-a 
zice, se va trezi bătrin şi cu descope
rirea că a scris... manopera... (Către 
Mrin.o'liu.) Eşti sigur că plătesc hotelul ? 

MANOLIU : Cel puţin aşa a spus direc
torul Budura. 

CLEO : Şi mîncarea ? 
MANOLIU : A zis : casă şi masă. 

( Revin Panait şi Asmarandei.) 

PA:rf1;1-IT: Nimic. 
ASMARANDEI : Dacă era vorba să fie 

Aro, Dacie 1300, Lada, Mercedes, Che
vrolet, Rolls Royce, nici urmă. 

PAN,AIT: Staţia goală şi-o tăbliţă ştearsă 
de ploaie, dar descifrabilă : ,,De aici 

· nu·· se pleacă în nici o _direcţie".
MANQLIU : V-aţi uitat bine ? 
ASMARANDEI : Cît se vede prin ploaie. 
MANOLIU : Mai daţi o raită. (Cei doi ies.) 
CLEO : Cit e pînă-n oraş ? 
MANOLIU : Vreo şapte kilometri.. 

60 

CLEO (îngrijorată) : Au promis o maşină ? 
MANOLIU (obosit): Au promis. 
CLEO: Atunci, să aşteptăm ... 
MANOLIU : Să aşteptăm ... 

(Pauză.) 

CLEO : Astă-noapte am visat-o pe mama. 
Stătea cu spatele la mine, dar ea era. 
In fosta noastră casă, pe terasă. O 
aud: Cleo, am să-ţi dau nişte bani 
.dacă pleci la Doruna. Să cumperi lînă 
albă. Pe acolo-s oi. Uite, cinci mii ... 
Tot fără să se întoarcă, îmi întindea 
mina c-un teanc ele sute : cumva peste 
umăr. Dau să-i apuc ; tu strigi : Nu-i 
atinge ... ! Sînt partea mea ele moşte
nire de la mama, am zis. Tot nu mi-a 
dat nimic. M-a lăsat să mă crească 
bunica şi s-a remăritat. Dreptul meu ... 
Tu, de colo : E-o păcăleală. De ce nu 
se-ntoarce cu faţa ? Eu ştiam ele ce nu 
se întoarce ... Tocmai de asta îmi şi era 
frică, să nu se întoarcă. Ştii ele ce? 

MANOLIU (plictisit, obosit): Nu ştiu. 
CLEO: Pentru că n-avea faţă ... I-o mîn

case moartea... Ciudat... Ştiam că era 
moartă şi, totuşi, voiam banii... Ştii 
ce am făcut? 

MANOLIU : Nu. 
CLEO : Ti-am întors spatele... N-aveai 

decît 'să te opui! Erau banii mei... 
.(Scurt.) I-am luat... 

MANOLIU. (absent): Bine. 
CLEO·: Nu-i bine... Cînd visezi bani în

seamnă că te aşteaptă o supărare: .. 
(Concentrată.) Ce poate fi ? (Brusc, 
cqtre Mmioliu.) Tu cum te simţi? 

MANOLIU (şters): Bine. 
CLEO : · Să nu dea foc la casă ! Fabiola 

e în stare... Parcă văd că tot timpul 
cît lipsim o s-o ţină-n fum şi-n tutun ... 
O să treacă prin 9asă toţi bărboşii şi 
pletoşii... O să frece parchetul piuă la 
cuie ... O să ... 

(Intră Asmarandei. cu Panait.) 

PANAIT: Nimic. 
ASMARANDEI : Nimic. 
PANAIT: Atît doar: sub tăbliţă pare să 

aştepte ceva ce-aduce a vehicul lung, 
lat şi pe roate. O fi' autobuzul ele Do
runa? 

ASMARANDEI : Nu-i sigur că e ce-ar 
putea să fie. Dar, mai ştii ? 

MANOLIU (se ridică anevoie): S-o' luăm 
într-acolo. 

ASMARANDEI (către Cleo): Doamnă 
Cleo, vă duc eu valiza. 

CLEO : Lasă, Asmarandei. A veţi destul 
bagaj. 

PANAIT (pornind): Omul muncii merge 
mereu-nainte ! (Ies .toţi. Cortina.) 
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ACTUL I 

Scena 1 

Biroul lui Budura : sugestie doar, obiec
ele mai degrabă marcate. în picioare, 
Judura, Maria, Manea, Iuga, Pomparău. 

BUDURA ?' Plouă. 
MANEA : Plouă. 
IUGA : Plouă. 
POMPARĂ U : Plouă. 
MARIA : Plouă, dar mai puţin ca ieri. 

{Tăcere.) 

BUDURA : Plouă zdravăn. 
IUGA : Zdravăn. 
MANEA : Zdravăn. 
POMPARĂU: Zdravăn. 
MARIA: Nu prea. 

(Tăcere.) 

BUDURA (brusc): Iuga, ce-i nou la tine ? 
IUGA : Nimic. 
BUDURA : Pomparău ? 
POMPARĂU : Nimic.
-BUDURA : Manea ? 
MANEA : Nimic. 
BUDURA : Maria ? 
MARIA : Patru gemeni. 

(Tăcere.) 

BUDURA (surprins): Ce? 
MARIA (repede) : O femeie a născut patru 

gemeni. Astă-noapte. Mama şi copiii, 
perfect sănătoşi. 

BTJDURA (bucuros) : Foarte bine ! 
IUGA : Foarte bine ! 
M ANEA : Foarte bine ! 
POMP ARAU : Foarte bine ! 

(Tăcere.) 

BUDURA (către toţi): Dar aceste rezul
tate pozitive trebuie duse mai depar
te ... (Către fuga.) La tine, Iuga, la ad
minisbrabiv, sîn.t o mulţime ele reda
maţii privind transportul muncitorilor, 
sta;rea -curăţeniei. .. (luga vrea să pro
testeze.) Nu protesta. (Către Ma.nea.)
La· tine, Manea, 1a blocul B 4, staţi 
prost· cu calitatea : pereţi care intră-n 
condens, uşi care nu se închid, insta
laţii care ... (Manea vrea să protesteze.)
Nu :protesta. (Către Pomparău). La tine 

au crescut rebuturile. (Pomparău vrea
să protesteze.) Nu protesta. (Către Ma
ria.) La tine, la social, Mari-a ... 

MARIA (il întrerupe) : Nu protestez. 
BUDURA: Aşa! Să nu ne ascundem după 

scuze şi motive. Pentru că, pînă la 
urmă, adevărul iese deasupra ca uleiul. 
Nu-l vedem noi, ne vede el. Am fost 
puşi aici să privim realitatea în faţă. 
S-o corectăm muncind. Să muncim,
corectînd. Vrem progres în Doruna?
La muncă ! Mai sînt probleme ?

IUGA: Nu. 
MANEA: Nu. 
POMPARAU : Nu. 
MARIA: Da. 
BUDURA: Ascult. 
MARIA : Gemenii... 
BUDURA: Ce-i cu gemenii? 
MARIA : Sînt din flori. 
BUDURA : Ei şi ? 
MARIA : Mama ... 
BUDURA: Ce-i cu mama? 
MARIA: Si mama-i din flori ... 
BUDURA (uşoară iritare): Ei şi? 
MARIA: Nimic. V-am spus. Să vedeţi 

cum se întîmplă. 
. BUDURA : Dacă-i o aluzie la cei ce n-au 

copii, adică la mine, am înţeles. Sîht 
invidios. E tot ce pot să fac. Mulţu
mită? 

MARIA : M-aţi înţeles greşit ... 
BUDURA (umor): Te-am înţeles corect. 

Mie, Budura, Domnul nu vrea să-mi 
trimită barza ; nici măcar un pui. Iar 
ăluia, al cărui nume nu se ştie, îi 
dirijează întreg stolul. · (Către cer.)
Mersi, Doamne. Iţi cam baţi _ioc ... 
(Schimbă.) Dacă nu mai .sînt proble
me... (Intră Margareţa..) Ce-i, Marga
reta? 

MARGARETA: Inginerul Manoliu. în
treabă dacă-l primiţi azi sau o lăsăm 
pe mîine. 

BUDURA : Aşteaptă ? 
MARGARETA: De-un ceas. 
BUDURA (supărat) : Şi eu acum aflu ... ! 

Să intre. (Margareta iese.) Fenomenal! 

(Intră Manoliu. După el, Panait şi As
marandei duc macheta în lemn a unei 
clă.diri.) 

1vlANOLIU : Bună ziua. 
ASMARANDEI şi PANAIT: Bună ziua. 
BUDURA : Bună ... ! (li strînge mina.)

V-am cam ţinut la uşă ...
MANOLIU : Nici o problemă. 
BUDURA : Ba da. Timpul dumitale e 

măsurat. Şi-al meu. Şi-al lor... Ţi-i 
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prezint pe colaboratorii mei : Iuga, 
Manea, Pomparău .. Ea e Maria ... (Işi
dau mina cu to�ii.J 

MANOLIU (arată spre Panait şi Asma
randei): Ajutoarele mele. Panait ... 
Asmarandei. (Cei doi string mina celor
lalţi.) 

ASMARANDEI: Asmarandei, om al mun
cii. 

PANAIT (recomandîndu-se): Panait, du
lău de şantier. 

(Stare agreabilă.) 

BUDURA : Ei, să vedem minunea ... 

( Asmarandei şi Panait pun macheta pe 
-o măsuţă.)

MANOLIU (începe să explice): O casă de
cultură-tip... Sală ele spectacole, foa
ier, camere pentru diferite activităţi, 
birouri. .. 

BUDURA (brusc) : Asta ce-i ? 
MANOLIU : O sălită mai intimă. 
BUDURA : Scoate-o. Era şi la Mereşti? 
MANOLIU: Nu ... M-am gîndit că nu face 

rău încă o sală pentru specl.acole de 
mică anve:rgură ... 

BUDURA (preic.1 acţiunea): Ce-ati ous 
... .::ow '! 

MANOLIU : O col,')ană. 
BUDURA : 1n mijloc? Cade acoperişul? 
MANOLl U : Face frumos o coloană, d::. 

înălţime ... 
BUDURA : La ,Bereşti nu erau coloane. 

O tai. Ce fel de scenă e asta ? 
MANOLIU : Rotundă. Publicul are im

presia că participă dirAct la acţiune -
protagonist. .. 

BUDURA : Fii senios ... ! Scena acolo, sus 
Publicul, jos ... Să nu am1•stecăm. Ches
tie de respect... Ai găurit toţi pereţii... ! 

MANOLIU : Uşi. Mal multe intrări şi :• · 
şiri... Pe jos, pe sus, pe laterală ... Cre
ează impresia de mişcare ... 

BUDURA (rîzîndJ: Dumneata t,} temi dP 
mcendii ... Avem o echipă de pompieri 
voluntari frw1taşă pe judeţ. (Hotărire.J
Trei uşi. Una în centru, două în părţi ... 
(Se uită la machetă cu mare atenţie.) 
Nu văd cuşca suflerului. 

MANOLIU : Nu-i nici la Meriş, nici la 
.Beriş ... 

BUDURA (arată): Mie îmi pui o cuşci, 
aici. Să se vadă. Artiştii să ştie că po: 
conta că, în caz de nevoie, are cine l• 
şopti rolul... In concluzie ... 

MANOLIU : Lăsaţi măcar coloana ... 
BUDURA : DOJn' Manoliu, nu-i vreme de 

pierdut. Plouă. 
MANOLIU: Oum să bag ouşcă? Nu se 

obişnuieşte ... 
BUDURA: Acum sîntem în iulie ... Ne 

prinde iarna. (Glumă.) Probabil nu ştii 
că ,aici nouă Luni viscoleşte, trei !Plouă 
şi-n rest e vreme bună ... 
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MANOLIU (ultimă încercare) : Săliţa ... 
Uşile ... Lăsaţi şi dumneavoastră... 

BUDURA : Eu vreau o casă ca la Bereşti. 
Aşa mi-o faci... (lncurajator.) Ai de 
schimbat cîteva fleacuri... Ne vedem 
mîine dimineaţă. (Către Iuga.) Te 
ocupi să nu-i lipsească nimic. Unde 
l-ai cazat?

IUGA : La căminul de necăsătoriţi. Ca
meră separată. 

BUDURA : Bine. Mîncarea ? 
IUGA : Tot la cămin. Am dat instrucţi

uni. La separeu, domnul cu doamna ; 
oamenii, cu ceilalţi oameni. 

BUDURA : In regulă. (Către Manoliu.)
Aveti vreo doleantă? O rezolvăm p� 
loc. ·sînteţi invitatttl meu. 

MANOLIU : Scena rotundă ... 
BUDURA (amabil): Atunci, pe mîine ... La 

opt şi jumătate e bine ? Sau la nouă, 
ca să vă mai odihniţi? Aţi făcut drum 
lung. Pînă iese di;n oase ... 

MANOLIU : Măcar fără cuşcă, domnule 
Bud ura ... 

BUDURA: Deci, la nouă. Perfect. Pînă 
atunci, noi facem schimbul întîi !, , 

MANOLIU (rugător): Săliţa ... 
BUD URA· (îi stringe mina) : Mă bucur că 

vom lucra împreună ... ! Că institutul 
v-a trimis pe dumneavoastră - cel
mai rapid şi eficient. Aici, şeful su
prem e timpul. Cine-l cîştigă a· i::îşti
gat. (Se uită la· ceasul de la mină.)
Vai e atît de tîrziu ! Aşteaptă un car
de 'treburi... Succes ! (i\,fanoliu, 1 Asma
randei, Panait - ultimii doi cu ma
cheta pe prăjină - ies. Bud ura,. către
cei de faţă.) Să fie intr-un ceas, bun ! 

IUGA: Va fi! 
POMPARAU: Va fi! 
MANEA :" Va fi,! 
MARIA : Va fi ? 
BUDURA (îi aruncă o privire p� sub

sprîncene) : La muncă ! 
l ,

Scena 2 

Cameră de camm. Două paturi de::fier, 
pături, perne, noptiere. Tîrziu spre seară. 
Manoliu, în halat şi papuci, se învîrte 
Prin odaie, îngrijorat. îşi consultă- din 
cînd în cînd ceasul. în mijloc, pe o masă, 
macheta. Manoliu parcă ar vrea uneori 
să se concentreze asupra ei, dar mereu 
e cu gindul la ceas. După un timp, ;plo
uată, cu nişte pachete în braţe, intră ·c1eo. 
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MANOLIU (eneruat): Pentru Dumnezeu, 
unde-ai întîrziat ? ! Imi crapă capul de 
îngrijorare ! 

CLEO (dezbrăoîndu-se) : Am fost la cimi
tir. 

MANOLIU: Unde?! 
CLEO : La cimitir, să verific teoria lui 

Bădilă. E-adevărată. 
MANOLIU : Cleo, de aceea prefer să te 

las acasă, deşi au fost şi cazuri cînd 
puteam fi împreună în deplasări... Uite, 
aşa mi-e capul de grijă ! 

CLEO : Intr-adevăr, Doruna e-un fel de 
„longeviviend-land". O mulţime de 
oameni care au atins aproape suta ... 
Am dat de-o babă care a trăit o sută 
doi : Rozalia Mootea. Monrnnt la stra
dă, poţi citi din mers. Cea mai bună 
reclamă! 

MANOLIU (iritat) : Eşti complet sărită ! 
N0aptea în cimitir ... ! Se întîmplă fel 
de fel de lucruri. Unui coleg i-au furat 
căciula. Domnule, îl întreabă, e astra
han ? Astrahan, zice colegul. Pot s-o 
văd? Priveşte. Aveţi dreptate: e astra
han. Vă mulţumesc şi, valea! printre 
blocuri. 

CLEO .: Deci, nu în cimitir ... Morţii nu fac 
nimănui nimic, dragă: Dimpotrivă. Poţi 
învăţa cite ceva dintr-un cimitir. E ca 
o carte : cine a trăit

,' 
cum a trăit...

Foarte instructiv... De ce să-ţi fie
frică ... ?

MANOLIU : De tot... Să n-aştepţi pînă-ţi 
dă cu parul în cap ... Curajoşii se aleg 
ou .. capul spart. Marii înotători se 
îheaoă ... !· Nu mali pleci nicăieri fără 
mine·!. 

CLEO (veselă) : Madagascar ! 
MANOLIU : Nu-mi. arde. 
CLEO : Alfa Romeo ! Nabucodonosor ! 

Amerigo Vespucci... Lumea se învîrte 
şi ajunge din nou de unde a plecat... 
Sîntem studenţi, luna de miere în ca
bană, pardon : baracă. Gratis ! Pe Ar
geş. Hai : răspunde ! Bahia de Cochi
nos ! Araucaria! Nachtigal ! Eu strig 
uri. ouvînt, tu !răspunzi cu altul, · cît 

. ma'i t!răsnit. Hai,, te irog. 
MANOLIU : Nu te prosti ! 
CLEO : Ba vreau să mă prostesc. 
MANOLIU (arată spre pachete): Ce-ai 

acolo? 
CLEO : Lina din vis. 
MANOLIU : Ce ? ! 
CLEb: N-am visat lină? Mama mi-a 

spus să cumpăr lină din Doruna ... 
(Examinează pachetele.) Albă nu pm 
găsit, numai gri. 

MANOLIU (supărat): Ai făcut cheltuieli ... 
Cleo, ştii cum stăm · cu banii... 

CLEO: Sînt banii mei... Nu mi-a dat 
mama bani să cumpăr lină în Doruna ? 
(Evident glumeşte.) Un teanc de sute! 

MANOLIU : Iar te prosteşti ! 
CLEO :· Dar la iarnă, cine o să se ·bage 

în pat avînd pe cap o căciuliţă caldă ? 

Cine n-o să mai spună : ,,Cleo, i-atît 
ele frig noaptea ele-mi îngheaţă creie
rul... De-un timp nu mai gîndesc ... nu, 
mai am vise ... " Cine o să aibă din nou, 
vise? Tu. 

MANOLIU: Sigur că a costat o mulţime .... 
CLEO: Nu merita? Dacă ai să dormi' 

bine, n-o să-ţi mai fie frică. Dacă n-o· 
să-ţi mai fie frică, poate o să ieşim şi 
noi la un teatru. Dacă o să mai ieşim 
noi la un teatru, poate o să mă ducii 
la operă, că la film n-am fost de zece 
ani... (Deodată, strigă.) Ura! Mi-am 
măritat fata ! Trăirască ! Ura! 

MANOLIU : Eşti nebună ? ! Ce strigi ? 
CLEO : Nu-i bine ce strig? (Strigă din 

nou.) Trăiască libertatea ! (Către Ma
noliu.) Nu sîntem oameni liberi ? Păi, 
să ne bucurăm ! (Strigă.) Trăiască ... I 
(Manoliu îi pune mina la gură.) 

MANOLIU : Tuci ! Ne auJd ... (Se aud, în
tr-adevăr, zgomote. De fapt, bate cineva 
la uşă. Manoliu, depărtîndu-se de 

Cleo.J Intră ! 

(Intră Asmarandei cu Panait. Se opresc 
în prag.) 

ASMARANDEI şi PANAIT: Bună seara. 
MANOLIU : Bună. Ce-i, băieţi ? 
PANAIT-· (după o şovăire): Nu putem 

dormi ... 
ASMARANDEI (după o şovăire): Nu se 

lipeşte pleoapă de pleoapă. 
CLEO: Daţi o raită pe afară. E-un aer 

de să-l ungi pe pîine. Respiri de trei 
ori şi cazi lat. 

MANOLIU (atent la cei doi): Iar v-a pus 
lingă magazia de cărbuni ? 

CLEO : Nu vă 'uitaţi und.e vă reparti
zează ! Fiţi veseli ! (Mirare.) Auzi, oa
meni să nu doarmă de-ambiţie că n-au 
primit apartament de lux! 

MANOLIU ( cu oarecare, asprime) : Cleo, 
oamenii ăştia trebuie să fie buni de 
treabă ... Dacă nu pot dormi azi, mîine 
dorm pe ei. 

PANAIT: Came.ra-i bună ... Chiar cu ve
dere spre ... 

CLEO (isteaţă) : Spre restaurant ! (Către 
Manoliu.) E-un birt în partea aceea ... 
Am văzut. 

MANOLIU (către cei doi): Haide, că s-a 
făcut miezul nopţii... Despre ce-i vor
ba ? (Om păţit.) A ce miroase ? 

CLEO (pusă pe glume): A brad. 
ASMARANDEI (în numele amîndurora) ' 

Domnule inginer, nouă nu ne place ... 
MANOLIU: Ce nu vă place? 
PANAIT.: Să modificaţi scena ... 
MANOLIU : De ce nu vă place ? 
PANAIT şi ASMARANDEI: Aşa. 
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ASMARANDEI : Nu ne place să schim-
baţi uşile ... 

MANOLIU : De ce nu vă place ? 
PANAIT şi ASMARANDEI : Aşa. 
A.SMARANDEI: Nu ne place să scoateţi 

coloana. 
MANOLIU : De ce, măi băieţi ? 
PANAIT şi ASMARANDEI: Aşa. 
ASMARANDEI (apăsat): Nu băgaţi 

cuşca ... ! 
MANOLIU: De ce, fraţilor? 
PANAIT şi ASMARANDEI: Aşa. 

(Pauză.) 

MANOLIU : De asta nu puteţi dormi-? 
PANAIT şi ASMARANDEI: Da. 

(Pauză.) 

MANOLIU : Hai, măi băieţi, că va fi 
bi ne ... Sînt nişte mărunţişuri... Nu în
tîrziem. Vă luaţi banii, mi-i iau şi eu, 
plecăm acasă. Credeţi-l pe Manoliu. 
V-am încurcat vreodată?

PANAIT şi ASMARANDEI: Nu. 
MANOLIU : Atunci, de ce insomnii ? Tra

geţi pe dreapta ... E-o ploaie să nu te 
mai trezeşti un secol... Credeţi că eu 
am alte interese clecît voi ? ln. plus, 
sînt şi sciatica, craterele lunare,· cio
curile de -papagal... Dacă mai stau 
,aici, mă fac statuie ... Mergeţi Jia cul
care. 

PANAIT: Dom'inginer, noi sîntem cu 
dumneavoastră de atîtia ani... 

ASMARANDEI : Puteţi conta. 
PANAIT: Niciodată, nimeni nu ne-a cerut 

modificări. 
MANOLIU (întrebare aparent fără impor

tanţă, dar nodală): Şi-aţi vrea să mă 
lăsaţi acum, la spartul tîrgului, pentru 
că dau mai la dreapta un perete, scot 
o scenă, tai o coloană, pun cuşca-n
prag?

ASMARANDEI : De ce le cer ? 
PANAIT: De ce? 
MANOLIU (obosit): Aşa:i pe lume: Unu

ia-i place moşul, altuia-baba, celui
lalt - nici moşul, nici baba : vrea o 
fată de optsprezece ani... Vedeţi ceva 

· suspect? (Pauză.) Suspect -ar fi să im
ne ceară modificări...

PANAIT : Sînteţi sigur că-i bine ? 
ASMARANDEI : Nu-şi băgă dracul coada ? 
MANOLIU (seninătate obosită) : Nu ... 
, Iviergem noTmal... Dormiţi. .. Să se aude 

somnul vostru pînă la cer. (Aluzie la
ce-a zis Cleo.) Profitaţi de Doruna. 
Mîncaţi aer cu pîine ... Visaţi. .. Noapte 
bună ... 

PANAIT şi ASMARANDEI: Noapte bună. 
· (Ies.) 

MANOLIU 
scrintit ... 
cimitire, 
ţiale. De 
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(reflexiv): Alţii care s-au 
(Către Cleo.) Tu umbli prin 
ei îmi pun întrebări... esen
ce ? ( Repetă.) De ce ? De ce ? · 

De ce ? M-am plictisit ... Probabil, ade-
vărata bătrîneţe începe cu plictiseala .. . 
Oamenii nu mor ele ani prea ·:mulţi .. . 
Ci fiindcă se plictisesc... Plăcerea de 
a-ţi plăcea pleacă din. tine ca dintr-un
sac găurit ... Viaţa e-o echilibristică pe
frînghia plăcerii. Cum cazi sub ea,
s-a zis ... Ca la circ. Numai că aici nu-i
plasă, nu-i saltea de cauciuc, nu-s -dune
ele nisip ... Cazi lent, dar fără întoarcere
ori salvare... Hai să ne culcăm, .. (In
cepe să se dezbrace.) 

CLEO (tricotînd) : Să ştii că nu e spe
culaţie că un bărbat şi-o femeie care 
trăiesc mulţi ani împreună încep să 
semene ... Ai auzit şi tu, nu? (Manoliu
nu răspunde.) Nu seamănă· numai la 
trăsături, femeia începe să aducă cu 
bărbatul şi bărbatul începe �ă '. aducă 
cu femeia, din motive de transfuzie ... 
genetică ... Seamănă la suflet. fC-011,clu-
zir!.) Noi doi semănăm. : :! '' 

MANOLIU ( se uită lung la ea).: 'cr.e�� ? 
CLE.O : Sînt sigură. 
l\.1ANOLIU (neconvins)': Nu te contrazic ... 

Vreau să mă culc ... mai devreme-,,: In 
fond, ai şi tu dreptate.: să folosim.i şe
derea asta în Doruna, să ne odihnim 
puţin... La Bucureşti, mereu, cîtJ.tl mă 
uit la ceas, douăşpe noaptea .... : Nu ştiu 
.cu ce se umple timpul -de pe·· la· opt 
seara încolo, de mă apucă miezul ·nop
ţii..; Ba ştiu·: televizor, plimb-' 'c'iihii, 
că F-aibiola, :nu, •tu, nu, Băclilă.i .. ·.•cu 
opera... Mă în,torc, îi spăl pe0 :J.abe -
opt labe -, mai deschid r-aidiO'U};·două 
pa�ini din „Memoriile lui Eisenhowet", 
gatia j,uma de noapte.:. '': 

CLEO : Semănăm, semănăm... Uite,'' tu
vorbeai de plictiseală şi eu · exact la
asta mă gîndeam ... Adică la moţţii din 
cimitir, de azi... (Mirată.) A.ia; dac\i au 
fost �n stare să trăiască atîta, însea1�mă 
că nu se plictiseau... ; ' · 

MAN:OLIU (pregătindu-se de culcare).;._Nu
ştiau cite ştim noi... De-aici şi. curio
zitatea de-a tot trăi ... Gîndeşte:te la ·un 
om ele azi ... Ştie exact cum vai fi ·mîi
ne... Şi poimîine ... Şi răspojmîi-ne ... 
Vezi încotro merge ştiinţa, vezi ,CI?-. di
recţie a luat tehnica, ·vezi pe C(;?,îqrum 
o ia cultura ... Tot ce era mister ac1,1m
un veac e limpede ca lacrima. astăzi...
Şi, se poate vedea hăt pînă peste anul 
2,Q,00... Chiar mai departe... · 

CLEO : . Dacă n-o fi război atomic ... 
MANOLIU : Se ştie şi asta : nu 'va fi. 

Pentru că nu se poate... O să vezi că 
lumea va fi condamnată să nu se•inai 
bată ... Condamnată la haleală şi somn. 
Şi încă o plăcere. Punct. 

. r �: 1 , , 

(Se culcă în unul dintre cele d-ouă· pa
turi. Cleo se culcă şi ea, singură în patul 
ei.) 
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CLEO (după un timp): Dormi ? 
• MANOLIU : Dorm. Ce vrei ?

CLEO : Nu trebuia '>ă mă iau pe urmele
lui Bădilă ... Ce-am căutat la cimitir ... ?

MANOLIU: Gîndeşte-te la ceva frumos
şi-ai să dormi. Noapte bună.

CLEO (după un timp): Ai adormit?
MANOLIU : Da. Spune.
CLEO: Poate că morţii aceia au trăit mai

fericiţi ca noi. 
MANOLIU (simte ideea): Că nu se plic

tiseau ... 
CLEO : Totuşi, e-ngrozitor să ştii dina

inte ... 
MANOLIU: Vezi vreo soluţie? Doar să 

uităm, să ne îmbătăm, să ne drogăm ... 
să ne astupăm urechile şi să ne scoa
tem ochii... Asta-i lumea pe care am 
făcut-o, în asta trăim ... 

CLEO : Oare ce fel de vise avea Rozalia 
Mustea ? Ce-i povestea a doua zi băr
batului, că o fi fost şi ea măritată ? 

MANOLIU : Că l-a visat pe dracul. 
CLEO : Posibil... Pe atunci mai trăia dra

cul. 
MANOLIU : Si Dumnezeu mai trăia. Hai, 

dormi... 
CLEO: Noapte bună. 
MANOLIU : Noapte bună ... Stinge lampa. 

(Cleo stinge lampa de noptieră.) 

(Pauză. Lumina scade, Se albăstreşte, 
Deodată, Manoliu se ridică în capul oase
lor. Stă un timp pe marginea patului, 
apoi porneşte, pe vîrfuri, spre machetă 
O contemplă îndelung, cu mîinile pe 
corp. Brusc, deşirat şi slab ca un diavol, 
se încovoaie şi-i scoate acoperişul. Prinşi 
într-o lumină stranie, în spatele lui apar 
Panait, Asmarandei, Cleo. Cum i-am vă
zut în realitate.) 

MANOLIU : Hi ! Hi ! Hi ! Hi ! Hi ! 

(Bagă mina în machetă şi scoate cuşca.) 

CLEO : Ce faci ? 
MANOLIU : Hi ! Hi ! Hi ! Hi ! Hiiii ! 
PANAIT: Dom'inginer, aţi scos cuşca ... 
MANOLIU : Am scos-o, am scos-o, am 

scos-o, am scos-o ... 
CLEO: De ce? 
MANOLIU: Hi! Hi! Hi! Hi! (Bagă 

mîna în machetă.) înapoi scena .. . 
ASMARANDEI: Aşa, dom'inginer .. . 
PANAIT: O să ne ţină-n loc ... 
MANOLIU ( acelaşi rîset penetrant, ascu-

tit): Hi ! Hi ! Hi ! Hi ! (Bagă mîna în 
machetă.) Peretele ! Peretele ! Pere
tele! 

ASMARANDEI : Şi uşile... Nu uitaţi de 
intrări... 

MANOLIU (rîset) : Intrările ! Intrările ! 
Intrările ! Cît mai multe intrări ! 

CLEO: De ce? 
MANOLIU: Hi! Hi! Hi! Hi! Coloana ... 

Băgăm coloana ... (Iar umblă în ma-

chetă.) Hi ! Hi ! Hi ! (Flutură mîinile.) 
Gata ! Gata ! Gata ! (Cu o mişcare 
greşită, răstoarnă macheta.) 

(Pe zgomotul căderii machetei, care e 
real, lumina se schimbă. Cleo se ridică 
în. capul oaselor, trezită, Panait şi Asma
randei dispar.) 

CLEO : Ce s-a întîmplat ? 
MANOLIU (lîngă machetă) : Nimic, o 

mişcare greşită. 
CLEO : Hai, culcă-te odată ! 
MANOLIU (se bagă în pat): M-am cul

cat. Dorm ... Dorm ... Dorm ... 

(lntunecare.) 

Scena 3 

Biroul lui Budura. Dimineaţa. Persona
jele, ca şi-n scena 1. 

BUDURA : Plouă. 
MAN-EA : Plouă. 
POMP ARAU : Plouă. 
MARIA : A stat. 

(Tăcere.) 

BUDURA (spre mirarea tuturor): Maria 
are dreptate. A stat. 

MANEA: A stat, într-adevăr. 
POMPARĂ U : A stat. Cum de n-am 

văzut? 

(Pauză.) 

BUDURA (rîzînd) : Cum nu vezi nici 
cînd Mura e ji,gnită ... (Surpriză la toţi. 
Budura, dezinvolt.) Nici nu-şi cu

noaşte muncitorii din fabrică ... ! Halal 
şef de :fiorma1ie nouă şi înain,tată ! (I 
se bagă în suflet.) Măgura Mura, pe 
care a vrut .s-o sed1U.că un maistru ... 
Iţi spun ,Şi numele matistruLui : Dăni
lă că,săitonit doi copii, ne.vasta lucrea
ză' !ia Apediin... (Tăcere. Budura, că
tre toţi.) El a vr,ut, n-'a w,ut ea ... Şi
atunci, cocoşul face ce :!iace şi aproape 
reu�eşte ,să o concedi-eze, pe motiv că-i 
în plus... (Contrariat.) Frumoa,să şi în 
plus ! Fenomneal ! 

MANEA (năucit) : Ştiţi şi că-i fru
moasă ... ! 

BUDURA: Eu ştiu tot. De pildă, ştiu că 
Grigore Bucşa de la dumneata, lotul 
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2, a pus la punct o nouă metodă de 
armare : rezultatul - economii ele 
fier-beton. Dar nu vreţi s-o omologaţi. 
Dimpotrivă. Şeful de lot e foc şi 
pară : îl eclipsează astrul gras plătit 
şi, ca atare, cîncl poate - şi poate -
îi bate cuie în booa111ci ... Ireri i-a bătut 
un piron ele şaisprezece : l-a amendat 
că n-are cască de protecţie. Avea. Dar 
şi-o scosese să-şi şteargă frw1tea ele 
sudoare. 

IUGA : Mai zic şi eu pîndă... Ha,· ha ... 
Pînă la amănunte ... ! 

BUDURA (către Iuga): Ceea ce nu ţi-ar 
strica, Iuga, nici ţie, cînd împarţi bo
nuri pentru ma1teriale, şi vine Vasile 
Strîn1bu, speculantul, şi jură că-i tri
mis de-o b-abă - Agrafina Maniana -
inbranspo-rtabilă. I-ai dat. Dar b-aba-i 
moartă ele şase •ani ! ln cimitir, pe 
stînga; aleea 8, figura trei ... 

(Tăcere Budura se uită la Maria; Maria 
la Budura.) 

MARIA (viclenie benignă) : Cîteva fapte 
pe oare, desigur, le cunoaşteţi ... 

BUDURA: Timpul, Maria ... Timpul, cel 
mai preţios capital... 

MARIA ( acelaşi joc, acceptat de el) : 
Fără îndoială, aţi afiat că a6>tă-noapte ... 

BUDURA: Sigur că am aflat... Vorbeşti 
sau nu? 

MARIA : Vă este, neîndoielnic, cunoscut 
că... (Se opreşte, fierbîndu-l pe Bu-
dura.) 

BUDURA: Că? 
MARIA : Că... ( Rapid.) Gemenii... 
BUDURA (sare ca ars): Ce-i cu gemenii? 

Li s-a întîmplat ceva ? S-au îmbolnă
vit? A murit vreunul? Vorbeşte 
odată! 

MARIA : Li s-a întîmplat ceva extraor
dinar! 

BUDURA (exasperat): Fac infarct! 
MARIA : Au îmbătrînit cu douăsprezece 

ore! 
IUGA: Ce? 
POMPARĂ U : Cum ? 
MANEA : Ce-a spus ? 
BUDURA: Norocul tău, Maria, constă în 

faptul că eşti singura femeie între noi... 
Recunosc. Singura şi frumoasă. Nu o 
ulei oă ou două torţi şi un moţ... �-a 
că iert şi sufăr. De voi muri, răspunzi 
în faţa Celui de Sus, care a făcut lu
mea într-un moment cînd era chior 
şi surd... Noi trebuie mereu s-o în
dreptăm. (Către cei trei: Manea, Pom
parău, Iuga.) Sînteţi nişte unelte în 
mîna înttmplării. Eu v-am ales, eu 
v-am propus, eu vă susţin. Atenţie !
Faceţi ca întîmplarea să nu vă joace
vreo festă. Are ea - întîmplarea -
prostul obicei să vadă ctnd n-o vezi.
Aţi înţeles aluzia ... (Intră Margareta.)
Ce-i?
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MARGARETA: Inginerul. 
BlTDURA (se uită la ceasul de la mînă): 

Incă nu-i nouă. 
IUGA (maliţie): O fi avînd insomnii... 
MANEA : Omul bătrîn are zile tot mai 

puţine - şi lungi -, dar nopţi scur
tate ele coadă. 

POMPARAU: Dacă-i şi cu nevasta. 
vă-nchipuiţi : îl trimite la lapte cum 
dă ele ziuă. 

(Intră Manoliu, ;l.smarandei, Panait. 
Ultimii doi duc macheta.) 

BUDURA (amabil): Salutare ... O noapte 
inspirată... Aţi văzut ? Văzduhul a 
fost doldora ele îngeri... ( Arată spre 
măsuţă.) Puneţi-o acolo. (Asmarandei 
si Panait pun ,macheta pe măsuţă şi se

1·etrag respectuos, fără a părăsi încă
perea.) Aţi avut mină bună ? 

MANOLIU : Da. 
BUDURA: V-am spus că-s nişte flea

curi? 
MANOLIU: Mărunţişuri, într-adevăr. 

N-aveau nici un rost...
BUDURA : Ia să vedem... (Cercetează 

macheta, cu mare atenţie.) Frumos ... 
Foarte frumos ... Cît se poate de bine ... 
Exact ce-am vrut ... 

IUGA (peste umărul lui Budura, priveşte 
şi el) : Acolo ce-i ? 

MANOLIU (se face că nu vede): Unde? 
IUGA : Încăperea aceea clin spate... Ieri 

nu era. 
MANOLIU (aparent fără a acorda im-

portanţă) : O încăpere oarecare, o 
săliţă ... 

POMPARAU (privind peste umărul lui 
Budura) : Mai văd o scenă : rotundă ... 
La subsol... Ieri nu era ... 

MANOLIU : O scenă ele subsol... N-are 
importanţă ... 

MANEA (privind peste umărul lui Bu
clura): Uitaţi colo, o coloană. în hol. 
(Evident denunţînd.) Ieri nu era ... 

MANOLIU : Nici nu se vede ... 
BUDURA (deodată trezit ele ceilalţi): 

Unde-i cuşca ? 
MANOLIU ( se uită şi el, orbit, la ma

chetă): într-adevăr, a dispărut cuşca ... 
Şi doar am pus-o acolo cu mina mea ... 
Cinel s-a volatilizat ? (Către Panait şi 
Asmarandei.) Era acolo cuşca sau nu? 
(Mirare bl-îndă şi totală.) 

PANAIT (se apropie): Era. 
ASMARANDEI (se apropie): Sigur era. 
MANOLIU (obosit): Aţi pierdut-o pe 

drum ... (Către Budura.) Au pierdut 
cuşca, pe drum, între cămin şi dum
neavoastră ... (Mirare.) E întîia oară 
cînd se întîmplă... Muncim de cinci
sprezece ani împreună... Nu s-a pier-
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dut un ac... (Către cei doi, blînd.) Ce 
să mă fac cu voi ... ? Aţi îmbătrînit 
umblînd de pe un şantier pe altul, 
confecţionînd machete, făcîncl modifi
cări, adăugiri, cîrpind, din două babe 
o nevastă... Intîi începi să nu vezi un
mărunţiş, ele exemplu cuşca asta ... Nu 
ţi se arată... (Către toţi, blînd, calm.)
Se zice că obiectele au viaţa lor se
c.retă, în care intră şi un procedeu 
perfid de a se răzbuna : se ascund ... 
Vezi un pahar, de pildă, înaintea ta, 
· pe masă, şi deodată nu-l mai vezi...
A dispărut... Porneşti prin casă, să-l
cauţi : unde-i ? Unde-i ? Nu-i. Poţi să
te dai peste cap : nu-l vezi. De fapt,
în timpul ăsta; el se uită la tine. Se
face invizibil şi-şi bate joc de fră-
mîn tarea ta ... (Către cei doi.) I-aţi
făcut voi ceva obiectului aceluia -
cuşca - ele s-a ascuns şi-acum îşi bate
joc : ,,Nu-s". Dar ea este... Este ...
Este... Ce i-aţi. făcut?

ASI\'L RANDEI : Recunosc : am călcat pe 
ea. 

PANAIT: După aceea am îndreptat-o. 
Cu fierul... Dar ştiţi cum se întîm
plă : plesneşte La incloât ... 

MANOLIU (surîs): Scapă la • spălat, 
moare la stors... Ca pisica ... (Către cei
doi, pe-acelaşi ton.) Fiie, u1tima oară ... 
(Către Budura.) Am plecat s-o punem 
la loc. Mîine e gata. La ce oră doriţi ? 
Şapte şi jumătate? Opt? Sîntem la 
dispoziţia dumneavoastră... Vă cu
noaşteţi timpul... Il cunoaşteţi şi pe 
al nostru. Hotărîţi... (Către cei doi.)
Luaţi-o. 

( Asmarandei şi Panait se încarcă cu 
macheta, care-i tot pe prăjină, adusă şi
dusă ca o uriaşă căldare de apă.) 

BUDURA (cînd Manoliu vrea să plece):
Domnule inginer ... (Arată pe degete,

numărînd.) Sala, scena, coloana, uşile 
cuşca ... Mîine la opt. La revedere. 

MANOLIU (oftînd): In regulă... Va fi 
perfect. Bună ziua. 

BUDURA: _ Bună ziua. (Manoliu, Asma

randei şi Panait ies. Budura, îngîndu-

1ut.) Unele a·ămăisesem ... ? 
MARIA (pe neaşteptate): Nu-mi place 

cuşca! 

(Tăcere.) 

BUDURA (privind-o enigmatic pe sub

sprîncene) : Mă rog, de ce nu-ţi place ? 
MARIA (curaj candid): Din principiu ... 

Ce-i gogoloaia aia în mijlocul scenei?! 
IUGA : E cît se poate de funcţională ... 
MANEA : Acolo îi e locul... 
POMPARAU: Nu văd ce deranjează ... ? 

MARIA (decisă): E urîtă ! Demodată! Şi 
încă ceva : de ce să punem între pu
blic şi scenă o cuşcă? Nici politic 
nu-i! 

(Tăcere.) 

BUDURA (cu przvzrea lui enigmatică):
Tu, Maria, ai noroc că eşti femeie, tî
nără, frumoasă, nu una cu... (Face
semn cu mîinile, referindu-se la ca
racterizarea anterioară.) Şi-un moţ. 
Altfel, nici n-am mai sta de vorbă. 
Dar cum noi respectăm femeile, în 
principiu, ne facem că nu auzim ... 

MARIA : ... ce spun. 
BUDURA : Cum? 
MARIA (candoare, în joacă): Vă faceţi că 

nu auziţi ce spun femeile ... Recunosc 
că aceste cuvinte mi-au ieşit din gură ... 
( Rămîne în aşteptare.) 

BUDURA (iertător): N-am auzit. 
IUGA : Nici eu. 
MANEA : Nici eu. 
POMP ARAU : Nici eu. 
BUDURA (completă schimbare de unghi):

Deci, tu, Iuga, te ocupi ca domnul 
Manoliu să facă modificările, înainte 
de Sfînta Paraschiva ... (Tăcere.) De ce 
tăceţi? A, nu ştii cînd e Sfînta Par8:s
chiva ... (Către toţi.) Nici voi nu ştiţi. .. 
Frumos... Ce fel de atei sînteţi, dacă 
nu cunoaşteti sfinţii ? (Tăcere.) Sau 
nu sînteti atei... ? (Tăcere.) Bine. Imi 
asum riscul de-a fi învinuit că vă ţin 
lecţii de... sfîntologie ... Aflaţi motivul. 
(Alt ton, vesel.) De sfînta asta se co
boară oile ele 1a mun,te ! Deci trebuie 
luată în calcul ca dată de la care în
cepem pregătirile pentru ultimul pă
şunat, pe dealuri, şi, apoi, trecerea 1:e 
nutret adică fin. Sfînta asta are lega
tură ·�u producţia de lapte de oaie, 
observaţi ? Şi cu constnuoţiile ! ln 
consecinţă, Iuga, te ţii de M.tanoliu ... 
(Trecerea a fost şocantă.) Zi şi noapte. 
Acum, l,a treabă. (Ies toţi. Din prag,
Bud.ura o întoarce pe -Maria.) Maria, 
două vorbe. 

MARIA: Vă ascult. 
BUDURA: Mi te opui? 
MARIA : Nici gînd. 
BUDURA : Sigur nu mi te opui ? 
MARIA: Sigur. 
BUD URA (enigmatic): Atunci· e bine. 

Mergem înainte. Pe cai! (Rămîn cî
teva clipe faţă în faţă. Apoi Maria 

iese singură. Budura, singur în scenă, 

către public, hamletizîrui.J Domnule, 
se opune sau nu? (Enigmatic.) Dacă 
s-ar opune ...

(Intunecare.) 
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Scena 4 

Camera de la cămin. Seara. Plouă 
afară. Manoliu străbate cu paşi mari 
odaia. Din nou îngrijorat. Pe masă, ma
cheta cu acoperişul scos. Pune Ia loc
acoperişul, semn că a terminat lucrul. 
Se mai uită la machetă, apoi Ia ceas. în
cepe să se îmbrace în mare grabă. Cînd 
e gata să-şi pună trenciul, soseşte, tot 
plouată pe mantaua strălucitoare, Cleo. 

MANOLIU (furios) : Cleo ! Mă omori ! 
mi se blochează creierul ! De ce nu 
te-am lăsat eu acasă, să-ţi veghezi 
fiica în luna de miere ? Ce idiot, să 
te car după mine, ca să am la ce mă 
gîndi ! Iar ai fost la cimitir ? 

CLEO (veselă) : O, dragul meu Manolo, 
forma ta de-a iubi mă-nlănţuie ... 
lasă-mă să zbor ... 

MANOLIU : Tu chiar vrei să te strîngă 
cineva de gît ? 

CLEO (amuzată): Ca să-mi ia ce? Pele
rina ? Cam prea multe găuri... Po
şeta? Goală. Ceas•ul? N-'am. 

MANOLIU : Asta trebuie s-o ştie şi ha
tii ! Să mergi strigînd : Domnilor hoţi, 
�u merită efortul... (Brusc.) Pot să-ţi 
ia inelul. 

CLEO (se uită la inel, pe care-l scoate
din deget) : Adevărat. Mîine îl las 
acasă. 

MANOLIU : Rărnîi şi tu acasă. 
CLEO (citind pe inel): Ştii ce scrie aici? 
MANOLIU : Numele meu, 6 decembrie, 

1955 ... 
CLEO (stilul ei): Scrie : A fost odată ca 

niciodată, un tînăr şi frumo;s Manolo.:Manolo Manoliu... Manolo... Cel mai, 
cel mai, cel mai, cel mai... D.iirntr-o în
treagă facultate... Cel mai, cel mai, 
cel mai, cel mai. Dintr-un întreg insti
tut... Cel mai, cel mai, cel mai, cel 
mai. Dintr-un întreg sector ... Cel mai... 

MANOLIU (îi ia inelul) : Termină ! 
CLEO (ca şi cum ar mai avea inelul): Şi 

el o fată întîlni, la şedinţă ... Cea mai, 
cea miali, cea maî, cea mai... 

MANOLIU : încetează ! 
CLEO : Si se căsătoriră la sfatul popu

lar, ia·r masă de nuntă avură o brioşă 
cu şuncă de cea mai, cea mai, cea 
mai, cea mai. .. 

MANOLIU : Cleo, eşti complet sărită ! 
CLEO ( ca şi cum ar avea inelul, citind) :
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Şi-ambii porniră către ţelul cel mai, 
cel mai, cel mai... 

MANOLIU : Ploaia-i de v�nă ... Te-a ţ,ătut 
în cap! 

CLEO (strigă): Ura! Trăiască ... ! 
MANOLIU (iar îi astupă gura) : Taci t 

Ne aud! 
CLEO (se eliberează): Ce strig? N-am. 

voie să strig trăiască?! (Strigă.) Tră-• 
iască viaţa ! Trăiască libertatea ! Tră
iască Cleo ! Trăiască Manoliu ! Tră
iască ploalia ! 

MANOLIU (cu mîinile în văzduh): E ne
bună... Las-o pe-o femeie să umble · 
brambura o zi şi începe să strige ca 
la miting ! Dacă stăteai acasă, nu stri
gai. Striga Fabiola. Striga Bădilă. Stri
gau căţeii - Charlie, Foxy... Pardon,. 
Foxy nu, ăla e mt.1Jt. Poţi să-l omori 
în bătăi sau să-i treci pe sub nas ban
chetele lui Lucullus, nu deschide gura 
să spună : Hei, nu mîncaţi tot, lăsaţi 
şi pentru cei de jos ... ! (Schimbă.) Avea 
cine să strige. Incasatoarea ele la gaze. 
Omul de la l.R.E.B., trimestrial. Radio
şi televizor ! Telefonul ! Gunoierii cu 
duba ! Şoferul de la autobuz. Şeful ele 
birou de la statistică ! Vînzătoarea de· 
la Alimentara 2 ! Hornarul ! Poşta
şul...! 

CLEO: Dă-mi înapoi inelul. (Manoliu.
i-l pune în deget, ca la căsătorie.) Vă
declar căsătoriţi! (Schimbă.) Nu strigă
nimeni. Unde auzi tu strigîncl ? Că
strig eu ? O fac din plăcere. Află că
azi am avut mai multe plăceri.

MANOLIU : In timp ce eu frecam ma
oheta asta, tu aveai plăceri. 

CLEO : Unu : am vorbit la telefon cu 
fiică-mea. Plăcerea de a constata că e
aşa cum mi-am închipuit. Casa vuia, 
tot ce era de făcut muzică fusese pus. 
la maximum, cîinii lătrau, se auzea 
croncănind. 

MANOLIU : Croncănind ... 
CLEO : Cra-cra-cra... Glasul lui Bădilă_ 

Iar Fabiola punea întrebări : ,.Mami. 
în Doruna sînt chiar vaci adevărate ?' 
Mami, juri tu că ai văzut oi şi nu erau 
din plastic ? Eşti sigură că mai sînt. 
munţii ? Bagî mîna-n foc că apa curl!e
în vechea direcţie : est-sud est ? " 

MANOLIU (decizie): Mîine te-ntorci.._ 
Aia sînt mai nebuni ca tine... Pui: 
şaua pe ei pînă nu ne dau afară clin 
cartier... (Cu mîinile la faţă.) Doamne
ce harababură ! Iar eu sînt obosit... 
Vreau să dorm ... Să fiu lăsat în pace ... 

CLEO : Doi. Am fost la monumentul pă
răsirii băuturii rachiului ! Există un 
asemenea monument. Din nou Băclilă 
a cîştigat. 

MANOLIU (confuz) : Ce rachiu? Ce mo
nument? 

CLEO : O... construcţie mistică ... sub care
e îngropat un butoi cu rachiu... Pe
tabla de marmoră, săpat cu energie : 
,,în amintirea părăsirii beuturii rachiu
lui, septembrie, 1894 ... " Ideea înălţă-
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toare a un..._: prui:.ar analfabet, clar 
bun. 

MANOLIU: Prohibiţie ... 
CLEJO : Ou o jumăitace de seool mai de

vtreme dectt în United States of Ame
rioa ... Un tip care prevăzuse. 

MANOLIU (cu umor): Se vede ce-a ieşit ... 
Nimeni nu pune gura ... 

CLEO : E valoros că a interzis doar ra
chiul... Vinul l-a lăsat liber. in con
secinţă, lumea nu s-a simţit frustrată, 
jignită, nimeni nu s-a revoltat, situa
ţia e ameliorată ... 

MANOLIU: Acum pot să mă culc? 
(Cască.) Trag a ploaie... !mi simt 
toată coloana ... Of, cratere lunare, cio
curi de papagal... (Incepe să se dez
brace. Bătăi în uşă. Nu prea mirat) : 
Cine-o fi fiind la ora asta ? (Cleo îşi 
trage capotul pe ea; Manoliu deschide. 
Intră fuga.) A, domnul Iuga ... Poftiţi 
în împărăţia noastră. 

IUGA : Buna seara... Sărut mîna ... 
CLEO : Bună seara. Luaţi loc. (fuga se 

aşază pe-un scaun.) V -aş servi cu ceva, 
dar n-am. Sîntem ... 

MANOLIU (bonom) : Ca-n luna de 
miere ... Micul dejun la „nu ştiu unde", 
prînzul la „mai bine nu", cina la 
,,hotel cuţit" etc., etc. 

CLEO : Adevărul e că, acasă, cămara-i 
plină... Am ·plecat în grabă ... 

MANOLIU : Dragă domnule Iuga, adevă
rul e pe la mijloc. ln prima jumătate 
a vieţii mănînci ca să trăieşti, în a 
doua, nu mănînci ca să trăieşti... Ce 
vînt vă aduce ? 

IUGA (se uită încurcat în jur): Aş vrea
să discutăm ceva... 

• 

MANOLIU (înţelege că fuga se fereşte 
de Cleo) : Nu aude... Iar dacă aude, 
nu inţeleg,e. Iar d:acă iaude şi înţelege, 
tace ca oricine a înţeles. Daţi-i drumul. 

IUGA :. E vorba de modificările cerute 
de Budura ... Ştiu că nu vă pică bine ... 

MANOLIU (curios): De unde ştiţi? 
IUGA : Am lucrat şi eu la ... (Arată spre 

machetă.) N-are cum să-ţi convină să 
tot schimbi, să prefaci, să scurtezi, să 
adaugi... Iţi stă creieru-n loc. 

MANOLIU : Pe ce şantier aţi lucrat ? 
IUGA: Pe mai multe ... (Retrage, evitînd 

să concretizeze.) Mai pe la sud, mai 
pe la vest, mai pe la nord, mai pe la 
est ... Nu ştiţi oum e ... ? Viaţă de con
structor, mereu cu valiza-n antreu. 
(Tăcere. Manoliu îl priveşte cu o curio
zitate blîndă ; Ittga nu prea arată a 
om de şantier.) Aşa ne risipim... Sînt 
cîte unii care n-au clădit măcar o ba
racă şi se bat cu pumnul în piept... 
Aportul nostru... Contribuţia... Ce să 
mai zicem noi, care purtăm pe 
umeri... ? ! (Tăcere. Schimbare la fuga.) 
Dar e ca un fel de beţie. Cînd ai gus
tat . din licoarea asta a construitului, 
a mereu ceva nou, azi mai bun decît 
ieri... (Tăcere. fuga schimbă. 1şi arată, 

cu discreţie, dantura, solidă de altfel.) 
Aşa mi-am pierdut dinţii... Un şarla
tan care se dădea drept doctor, ziarele 
au scris despre asta, dacă vă amin-
tiţi : în loc de aur, punea tinichele .. . 
Iată-mă victimă... Ce-am mai tras .. . 
(Tăcere. fuga caută altă tactică.) Una-i 
să-ţi tot schimbi locul, alta-i să fii 
pus să schimbi... in al doilea caz, e-o 
problemă ele opţiune individuală, de 
libertate... (Brusc.) Ai impresia că nu 
mai eşti liber ca persoană ... 

MANOLIU: N-am această impresie ... 
(Către Cleo.J Tu o ai? 

CLEO : Nu. Mă simt în largul meu. In 
sfîrşit, o lună de : nu spăla, nu călca, 
adio, sacoşă, salut, aspirator ... 

IUGA (frărnîntat) : Iar el vă chinuie ... ! 
El şi ploaia ... 

MANOLIU : Numai ploaia. 
IUGA (prietenos-conspirativ): Fiţi cum 

vă e felul : amabil şi corect ... Vă în
ţeleg. Aşa eram şi eu ... de cite ori mi 
se cereau schimbări... (Alt ton.) Aşa 
eram ziua... însă cinel venea noaptea ... 

MANOLIU (interes potolit) : Cum era 
noaptea? 

IUGA (abstract): Te rupi în două ... Ju
mătate : De ce să nu-i fiu pe plac ? 
Dacă el ţine cu tot dinadinsul să dau ... 
cu verde gardul, să nu se vadă leo
pardul... E-aşa de drăguţ, bine inten
ţionat, pozitiv... imr arată încredere ... 
Cealaltă jumătate spune : Nu ! De ce 
se bagă ? De ce nu .mă lasă să creez ? 
E opera lui? E-a mea! Nu schimb 
nimic ... ! Dar prima jumătate : Ei şi ? 
O să ne facă monument ? Dar a doua 
jumătate : Nu ! Nu ! Nu ! Nu !... Şi, 
prima jumătate : Ce; eu sînt primul ? 
Cum picta Michelangelo, cu un popă 
între picioare? 

CLEO (surprinsă): Cum aţi ·spus? 
MANOLIU : Filmul, după Irving Stone. 

Michelangelo, crăcănat pe schelă, 
omul papei, pus să-l păzească, dacă-i 
privit de jos în sus, îi vine cam pe la ... 

CLEO (amuzată): N-am observat. 
IUGA (sărind etape): A doua : Oscar 

Wilde ... Van Gogh ... Toulouse Lau
trec... Niemeyer... Artistul răzvrătit ... ! 
Dreptul lui ! Dreptul să vă răzvră
tiţi... Dreptul dumneavoastră ... 

MANOLI_U (simplu): Nu-s nici artist, _nici 
răzvrăitit ... (Zimbeşte.) Eu sînt un in
gtner oonstruoto.r. Am de făcut o casă 

de cultură-tip : cum am mai făcut. 
O s-o fiac. Tip. 

IUGA (dindu-se pe faţă): Domnule Ma
noliu ... ln între,pri:ndeirea noastră mul
te depind de Bud-ura. Multe şi mulţi ... 
Eru, de exemp1u ... După î,ntîmpla.rea cu 
dinţii, i1r1tr<asem, cum se spUlne, într-un 
fund de -s•ac ... Cul de sac ... F,undătu
ră ... Mergeam pe lini1a ferată ... pe jos ... 
M•ă uitam înapoi : doair-doar va venii 
un tren să mă ia de pe lumea asta 
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plină de Pele... Anchetă... se mai şi 
dărîmase un zid de protecţie. Gura 
n1i se ,iJn:fieatase, eram ,plin de venin ... 
nevastă-mea ... 

MANOLIU (nu-l mai lasă să continue): 
Eu ce trebuie să fac ? 

IUGA : In loc de tren, m-a ajuns din 
urmă Budura... (Filosof.) Se întîmplă 
şi aşa : nu întotdeauna, dacă te uiţi 
in urmă, te ajunge cel cu coarne .. . 
( Imită.) Băiete, am nevoie de · tine .. . 
î.n DoN1.n1a... (Cald.) Uneori, ,noaptea. 
e foarte plăcut să te poţi gîndi că da
torezi cuiva recunoştinţă ... 

(Tăcere. fuga îl priveşte fix pe Mano
liu.) 

MANOLIU (ridicîndu-se anevoie de pe 
patul de fier): Va fi bine, domnule 
Iuga ... 

IUGA (cu dreapta face semnul): O.K.? 
MANOLIU (îi răspunde cu un semn la 

fel): O.K. 
IUGA : Din suflet vă mulţumesc... (Se 

ridică de pe scaun.) Iertaţi-mă de 
deranj. Sărut mina ... Noapte bună ... 

MANOLIU (oftînd): Noapte bună. 

(IZ conduce la uşă. fuga iese bucuros.) 

CLEO : Ce individ ... ciudat! N-am înţeles 
nimic din ce-a spus ... Am mai întîlnit 
clin ăştia : vorbesc în toate direcţiile. 
Cînd _yrei să aduni, nu reuşeşti. !ţi 
curg cuvintele lor printre degete ... Am 
aşa un coleg, la statistică... începe cu 
„adevărul este că ... ", continuă cu „în 
orice caz", amestecă la întîmplare 
cîteva „problema principală, următoa
rea problemă, cea mai mare dintre 
probleme", plus noutăţi ca „implemen
tare", ,,deziderat", ,,comprehensiune" 
şi „concupiscent", încît poţi să te 
muti în China clin vremea dinastiei 
Mi�g ... Ne învaţă la şcoală: w1itatea 
dialectică dintre minte şi vorbă ! Curat 
dialectică ... Ce-a vrut ? 

MANOLIU (se dezbracă şi se bagă în 
pat): Culcarea ... Stinge lampa ... Noapte 
bună, nevastă. 

(Cleo se dezbracă şi se bagă_ în pat.) 

CLEO : Ce amestec au aici dinţii de ta
blă ... ? Anticonstitutionnellement... Ai-
gos Potamos ... Mahabhlarata ... Borobu
dur... Inductanta inclusă din incluctii 
inductate... Challenger, Apollo, Teoti
huacan... Titicaca... Quetzalcoatl... Ma
rele şef Cubilai... Vostok. 

MANOLIU (moale) : Palenque ... 
CLEO (iute) : Madagascar. 
MANOLIU (moale) : Rouen ... 
CLEO (rapid) : Gottfried de la Auschwitz 

fuma ţigări cu şpiţ, pe cap la deţinut, 
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o pară pergamut, trăgea la fix în el,
l-au numit Wilhelm Tell... (Schimbă.)
Douăşcinci de ani...

MANOLIU : Errare, eradicare, eroare ... 
CLEO : Strănut, sărut, mamut. Cnut. 
MANOLIU : Gut. 
CLEO (dezlănţuire): Nimeni dintre noi 

vreodată nu va şti cum s-a-ntîmplat, 
c-un băi-at iubi o fată şi-amfodoi s-au
înecat.

MANOLIU (ascuţit): Cienaga de Zapata ! 
CLEO : Adios,- muchachos ! Pe drum, 

fără ciubote, mergea domnul Quijote. 
MANOLIU (triumf ostenit) : Saragosa ! 
CLEO (veselă) : Ticho Brahe ! 
MANOLIU (obosit): A-ris-to-tel... 
CLEO : Prin vulturi vîntul viu vuia ! 
MANOLIU (resemnat) : Noli tangere cer-

oulos meos ... 
CLEO (viu): Dar noi nu ! Niciodată, noi 

nu! 
MANOLIU (schimbă): Lampa, bătrînico. 

Suflă în lampă... (Cleo stinge lampa.) 
Jocul a durat şi-aşa destul... Joc de 
studenţi..., în paturi comune, în ca
bane unde nu se plăteşte. Aşa-i la în
ceput. Luna de miere. Vii, dormi, 
pleci. Totul, pe gratis... După aceea, 
nu se ştie de cînd - se ş1fre - plă
teşti: cu vi.ialţ,a ... Dacă ieşi din c-olo•ană, 
dacă îţi laşi barbă, dacă porţi plete 
şi, mai ales, daca te laşi prins de· avîn
turi... Noapte bună ... 

CLEO : Parcă dacă porţi barbişon nu plă
teşti tot cu viaţa ... ! Noapte bună. 

(S-au cul�at în paturile de fier. Lumina 
se schimbă, încet, spre albastru. După un 
timp, Manoliu coboară din pat: stă cu 
picioarele atîrnate şi se gLndeşte, pi·ivind 
către public. Incet, se ridică şi se duce 
la machetă. In urma lui, grup, apar Cleo, 
Panait, Asmarandei... Păşind uşor, . Cleo 
se apropie şi-i pune pe umeri o man
tie roşie. El o păstrează cîteva clipe, înalt 
şi osos, ca un Don Quijote, apoi o 
aruncă ; Cleo o culege de pe jos. Tot 
ireal, Asmarandei îi oferă un joben de 
mag. IZ pune pe cap şi rămîne puţin tist
fel, cu ochii la machetă. Lent, aruncă 
jobenul către Asmarandei. Abia atingînd 
podeaua, se apropie Panait. li oferă o 
baghetă - beţişorul cu care îşi explică 
lucrările. Manoliu cîntăreşte, meditativ, 
beţişorul, apoi îl aruncă spre Panait. 
Acesta îl prinde. Intre timp, într-un plan 
mai depărtat, tot grup tăcut, au apărut 
Budura, Maria, Manea, Pomparău, fuga, 
Margareta. Toţi privesc spre Manoliu. 
Manoliu pare că se uită la ei, dar tot atît 
de bine că priveşte în hăul sălii.) 

MANOLIU (după o pauză, lîngă machetă, 
îmbrăcat în pijamaua ca o uniformă 
sură) : Ce aşteptaţi de la Manoliu ? 
După ce-o viarţă întrea,gă a luorat ·după 
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proiecte-tip, spaţii-tip, volume-tip, să 
invente acum marea minune? Fiţi se
rioşi... De unde, aşa, deodată, geniu ? 
A, coloana?... (Se gîndeşte.) Coloana 
e furată de la templul Pythiei din 
Delphi„ Dintr-un album, fireşte ... Ideea 
cu săliţa ;pentru ail-te aotilvită,ţi, dintr-w1 
„Neue Arhitektur"... Intrările? Aţi 
văzut, desigur, la Colosseum. Acolo-s 
separate : patricienii deoparte, plebea 
de cealaltă... E-n Istoria Artei, volu
mul 1, pagina... Am uitat pagina ... 
Undeva sus, pe stînga... Singurul. ele
ment care îmi aparţine e cuşca. Ideea, 
nu·, fireşte... Insă modelul acesta de 
cuşcă l-am făcut singur... E cuşca 
mea... (Tăcere.) Ce să apere Manoliu ? 
Lu,crmi fura.te? Pentru ce să flie cura
jos? Pentru o cuşcă? (Tăcere.) Voi 
ce-aţi apăra ? (Tăcere.) De ce tăceţi ? 
Sţnţeţi muţi?... (Aşteptare.) Probabil 
s·îi1teţi muţi. Niciodată n-aţi scos un 
ouvînt ... indiferent ce machetă ,am pre-
zentat ... (Pauză.) Apoi se pune şi eter-
na problemă : .lne are dreptate? Eu ? 
Sau Buclura ? Dacă intrările, scena, 
săliţa, coloana, cuşca nu au nici un 
rost'? Sau prezenţa lor e chiar o eroa
re ... ? Hai, hotărîţi ... ! Nici o silabă ... 

Sigiur, asistaţi la spectacol : bătrînul 
Manoliu, în arenă, luîndu-se de piept 
ou vajnicul Buclura... Iluzie ... Specta-
cole din astea nici nu ,au loc ... Pentru 
că nu-i !interesant .să vezi cwn un om 
puternic dărîmă o gloabă gata dărî
mată ... A, de s-ar bate Budura cu Bu
dura... Ar merita banii... Dar aşa... A 
fost un joc de om bătrîn şi cam fri
cos... Voi nu sînteţi fricoşi... Ştiu ... 
Hai, la culcare ... (Se opreşte. Pe faţă 
îi apare un zîmbet rău. Cu iuţeală, se 
aruncă asupra machetei şi începe să, 
facă şi să desfacă. Chicoteşte ca şi în 
scena-pereche.) Hi, hi !, Hi, hi, hi ! 
Aşa ... , aşa... Săliţaaaa ! Hi ! Hi ! Hi ! 
Cuşca ! Hi ! Hi ! Hi ! Uşile ! Hi ! Hi !
Hi ! Hi ! Hi ! Hi ! Hi ! ( R'ide scuturîn
clu-se, incit iar răstoarnă macheta. Din 
nou o trezeşte pe Cleo cea din pat, 
invizibilă pînă acum. Totodată, ceilalţi 
dispar, lumina se schimbă, albindu-se.) 

CLEO : Ce e ? Cutremur ? ! 
MANOLIU: Hi! Hi! Hi! Hi! (Pauză.) 

Hi. 
CLEO (trezită de-a binelea) : Ce faci ? 

(Aprinde lampa de pe noptieră.) 
MANOLIU : Ce să fac ? Rîd. 
CLEO : O să mai rîzi şi mîine... (Stinge -

brusc lampa, moment în care scena e 
învăluită în întuneric.) 

ACTUL al II-iea 

Scena 1 

Biroul lui Budura. Dimineata. Maria, 
Manea, Pomparău, Manoliu, · Iuga, în 
juml machetei. - Asmai-andei şi Panait, 
respectuoşi, într-un colţ. Budura priveşte 
intens în machetă. 

BUDURA (după un timp, se clezdoaie şi 
porneşte prin cameră) : Colosal ! Colo
losal ! Colosal ! 

IUGA (îl imită, fără a se mai uita în 
machetă) : Colosal ! Colosal ! 

MANEA (îi imită pe primii cloi, pornind 
clupă ei, în cerc): Colosal ! Colosal ! 

POMPARĂU (îi imită şi el) Colosal ! Co
losal ! 

(Se învîrt în cerc. Budura enigmatic, 
ceilalţi trei, pe urma lui, fericiţi. Maria 
îi priveşte- curioasă.) 

BUDURA (oprindu-se): Colosal ! (Se o
presc şi ceilalţi, cu un Z'Z1nbet senin. 
Maria: intrigată; 1,fanoliu: aşteptare 
neutră. Budura, către Ma.nea, Iuga, 
Pomparău) : Acum vă place? 

IlTGA: Da. 
MANEA: Da. 
POMPARĂU: Da. 

(Pauză.) 

MARIA (neîntrebată): Nu-mi place! 
( Pauză. Maria e în atenţia generală : 
engimatică - a lui Buclura ; contra
riată - a celorlalţi colegi ; speriată -
a lui Manoliu: doar Panait şi Asma
rarzdei nu-s impresionaţi. Maria se nă
pusteşte asupra lui Manoliu, cu la
crimi în ochi.) Aţi -stricat tot, donmule 
inginer ! Aţi scos coloana, aţi scos 
uşile, aţi scos scaunele, aţi scos pere
ţii, aţi scos tavanele, aţi scos sălile, 
aţi... (Se opreşte speriată ele propria-i 
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violenţă. Erupe.) E-un grajd ! Un han
g,ar ! O budă! (Pauză. Manoliu primeşte 
obosit, cu capul plecat, cascada de acu
zaţii. Maria, către Pomparău, Juga, 
'M anea.) Spuneţi şi voi : vă plia ce ? 
Asta am darit ? Acesta ne�a fost visul ? 
O baracă pentru o mie de speobaitori ? 
(Furios-mirată.) Asta-i frumuseţe? 
Asta-i splendoare ! ? !mi vine să 
plîng ! 

IUGA (,s,ec): Plingi. 
MARIA: !mi vine să urlu! 

POMPARAU (sec): Urlă. 

MARIA: !mi vine ... să ... 

MANEA : Explodează. 

(Maria se în"toarce către Manoliu şi oa
menii lui, acuzatoare.) 

MARIA: Nici nu pot să mă uit la ea ... 
Regret că nu sînt oarbă ... Din clipa 
asta nu mai văd nimic. 

(Se aşază pe un scaun, cu spatele la 
machetă.) 

MANOLIU (neimpresionat) : !mi pare 
rău, doamnă... N-am vrut să vă 
supăr. 

IUGA (se duce la Maria): Maria, nu te 
pripi. 

POMPARAU (se duce la Maria): Nu exa
gera, Maria. 

MANEA (se duce la Maria): Maria, sînt 
de faţă oameni străini... 

(Budura, privind pe sub sprîncene, a 
urmărit scena.) 

BUDURA (deodată): Care oameni stră
ini? (Mirare la Pomparău, fuga, Ma-

nea.) Ei? (A arătat spre Manoliu, Pa

nait, Asmarandei.) Păi, nu-s de-ai noş0 

tri ? Noi cine sîntem, dacă ei sînt stră� 

ini? (li arată.) Dumnealui e omul 
muncii, dumnealui s-a recomandat 

dulău de şantiere, dom'inginer Mano
liu : parte de contract. (Către toţi.) Se 

simte cineva străin în casa asta ? Per

fect. Toţi sîntem de aici. N-am venit 
cu hîrzobul. (Deviere obişnuită la el.). 

Deci, Maria are dreptate... (Mirare la 

cei trei.) Ce-am văzut e urît. Nu cores

punde aspiraţiilor noastre. (Rezumă 

ce-a văzut.) O sală, o scenă, o uşă, 

patru pereţi şi-un plafon. Puţin ! Pu

ţin ! Puţin ! Puţin ! (Pauză.) Inestetic ... 

Nefuncţional... Sărac. (Se duce spre 

Maria.) Hai, deschide ochii. 

MARIA : Nu-i des"hid. 
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BUDURA (renunţă; se îritoarce la Ma
noliu) : Am cerut cîteva modificări 
raţionale : scena, coloana, săliţa ... 

ASMARANDEI (cu adresă): Cuşca. 
BUDURA : Cuşca ... 
PANAIT: Trei uşi. 
BUDURA : Trei. 
MANOLIU (ascuţit, bătrîneşte, uşor fleg

matic): Varianta aceasta are avanta
jul că nu costă : cincizeci la sută eco
nomii în lung şi-n lat. Al doilea avanr

taj constă în durata execuţiei : cinci
zeci la sută timp cîştigat. Al treilea 
avantaj constă în faptul că e bună. 

IUGA (reintră în joc) : Ideală ? ! 

JV'..ANEA : Per Iectă ? ! 

POMPARAU: Infailibilă? 

MANOLIU (candid): E-un lucru simplu ... 
Nediscutabil... Se vede clar dintr-o 
privire... Eu, toată viaţa, am aspirat 
către ceva care să nu creeze dureri de 
cap... Am înainte - probabil o cu
noaşteţi - o pildă, din cartea de citi
re : cuptorul lui Nastratin Hogea ... Nu 
era ele la noi acest personaj : Orientul 
l-a produs. Noi nu sîntem orientali.
Gînclim latin : cu tact şi cu rigoare.
Totuşi, unele pilde ale Orientului, dacă
au fost bune, ne mîngîie urechea. Este
cazul anecdotei despre cuptorul pe
roţi ...

MARIA (fără să se întoarcă) : Seamănă 
cu un cuptor ! 

MANOLIU: Mulţumesc, doamnă ... (Con
tinuă.) Eu înţeleg că un asemenea 
obiect este destinat discuţiei publice. 
Are avantajul de-a sta într-un loc, pe 
cînd oameillÎi trec pe lingă el, se uită, 
discută ... Cu diferite nuanţe: aplaudă, 
înjură, scuipă... După unele calcule, 
perioada aceasta mai ... agitată a unui 
monument durează cam o generaţie ... 
După aceea nimeni nu-l mai vede. 
Eventual, străinii. Turiştii din R.F.G., 
Siria, Franţa, Spania, Republica Cen
trafricană şi Regatul unit al doamnei 
Margaret... (Gesturi.) Blitz, blatz, 
bleotz. salutări din Doruna, cărţi poş
tale ilustrate şi cam atît... Cei de se 
nasc după el nu-l observă ... Eu aveam 
o străbunică al cărei principal obiec
tiv era să mă educe pentru viitor. !mi
da cu polonicul în cap cînd mîncam
prea mult lapte acru, mă muştruluia
cînd vorbeam, că vorbesc, mă lua la
rost că de ce tac, cînd tăceam... Cu
toate acestea, cît am fost copil parcă
n-am văzut-o la faţă. Abia cînd a
murit, am făcut descoperirea... Aşa-i
şi cu o clădire ca aceasta : vizibilă
de două ori - cinel o faci, cînd o dă
rîmi... M-am gîndit s-o fac cît mai
puţin vizibilă... Să-şi treacă veacul de 
vizibilitate fără bătăi de cap ... 

(Tăcere.) 
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BUDURA (după c« l-a privit lung, ridică
mîna, numărînd pe degete) : Săliţa, 
scena rotundă, uşile, coloana ... 

ASMARANDEI (iritat): Cuşca ... 
BUDURA (cercetîndu-l din ochi): Da, 

cuşca... (Către Manoliu.) Mîine la opt. 
Fix. începem să intrăm în criză ... Vă 
mulţumesc. (Manoliu, Pana.U, Asma
randei - ultimii doi poartă macheta
- ies. Budura, către Maria.) Poţi să 
te întorci?

MARIA (veselă) :
mare uşurinţă. 
fac gimnastică 
elasticitatea. 

Desigur ... Cu foarte 
In fiecare dimi11"eaţă 
pentru a-mi menţine 

(Se întoarce. Budura se face că n-o 
vede.) 

BUDURA (stilul lui, din vole): Cum bine 
ai văzut, Iuga, n-ai făcut nici o ispra
vă. Dimpotrivă. L-ai speriat, l-ai pro
vocat sau, în cel mai bun caz, ai fost 
confuz. (Decizie.) Te schimb. (Crispare
la fuga.) De azi încolo, de modificări 
răspunde... (încordare, aŞteptare) :M-a
nea ... ! (Către Manea.) Te rog să pro
oedezi cu tact şi exigenţă. In,şi oum 
e el sîn.t sensiblili, orgol1o.şi, dfrată .. . 
T.rebuie înţeleşi, luaţi •aşa cum sînt .. . 
Contez pe dumneata. Ai şansa să-ţi 
speli obrazul pentru povestea cu fie
rarul betonist Bucşa, lotul 2 etc. La 
treabă! (Manea iese. Către Iuga.) Noi
doi o să mai discutăm... Deooamdată, 
mă f.ac că ui.t. Hai, e tîirziu. (Către
Pomparău.) Prea te gr,ăbeşti ou ... 

POMPARAU (prompţ, cooperativ): L-am 
dat afară ! Pe cuvînt : am reparat jig
nirea fetei, dîndu-1 afară pe maistrul 
care vrea s-o... Şedinţă, discuţie, li
chidare ... Să-l mai văd dacă-i dă mîna 
să umble în călduri după fetiţe ... ! 

BUDURA (ridicînd mîinile a mirare) :
Ti-am spus eu să-l destitui ? Să dai 
afară din slujbă un maistru bun, se
rios, conştiincios, pentru că a· încercat 
să abuzeze ... ? 

POMPARAU (salvare): O d�u afară pe 
fată! 

BUDURA (către Maria): Atîta ştie: dau 
afară ! Dau afară ! (Către Pomparău.J
Te avertizez : vreau o soluţie corectă 
şi umanitară. La revedere. (Pomparău
iese.) 

(Pauză. Maria îl pîndeşte pe Budura., 
care se face că n-o vede.) 

MARIA : Poate că am fost cam depla
sată, mi-am pierdut cumpătul, nu se 
făcea ... 

BUDURA (brusc): Ce-ai spus despre ge
meni? 

MARIA : N-am spus nimic ... 

BUDURA (intrigat): începuseşi să poves
teşti care-i situaţia gemenilor : ce face 
mama, cum se stmt copiii, cît au luat 
în greutate ... 

MARIA (mirată) : Eu ? 
BUDURA : Maria, nu juca teatru cu 

mine... Ce, nu văd ce văd ? Nu aud 
ce aud ? Continuă ! 

MARIA: Nu sînt la curent. N-am fost 
pe la maternitate N-am ce vă spune 
nou. 

BUDURA : Deci, o ţii înainte cu farsa ... 
MARIA : Farsa de-acum începe. Pot să 

plec? 
BUDURA: La revedere. (Maria iese.) Să 

fie adevărat? (Către public.) Nu-mi 
vine a crede. Colosal ! 

Scena 2 

Faţă de cortină, ca în prolog. Din 

stînga, cu geamantane şi, între ei, pe 

prăjină macheta, sosesc Panait şi Asma� 

randei. Se opresc. Lasă jos bagajul. 

PANAIT: Uf... (Se dezmorţeşte.) Mi-a 
mai crescut cocoaşa... Şefu-n maşină 
şi noi per pedes ... 

ASMARANDEI (se dezmorţeşte): Nu-mi 
place chestia asta, cu hotelul. Era 
foarte bine la cămin. Stam între ai 
noştri. 

PANAIT: Manea mai că nu l-a luat pe 
sus : dom' MruioHu, rapid, să folosim 
condiţiile ... Cu Dacia lui personală, el 
la volan, ditamai directorul o face pe 
şoferul lui dom' Manoliu ... De ce nu-ţi 
place ? E ideal. Nu fi suspicios, ţă
rane ... 

ASMARANDEI : Mie nu-mi plac lucruri 
care nu se întîmplă. 

PANAIT: S-a întîmplat. Domnul cu 
doamna-s la hotel: apartament. Noi 
ne instalăm - a zis aşa : vă instalaţi 
într-o cameră sepairată, ou baie, cu te
levizor... Gata minunea ! Hai, tova
răşu' opincă, ia-o de coadă. (Gest să

apuce macheta.) 

ASMARANDEI : Mai multe lucruri nu-s 
în regulă, de cînd am pus piciorul în 
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· · Doruna asta ...
PANAIT (rîde): Că n-au trimis otomo

bil... Că n-au dat un şpriţache... Că 
plouă ... Hai, nu fi ţăran ... 

ASMARANDEI : De ce ne cer modifi
cări? 

PANAIT: De asta sînt plătiţi. 
ASMARANDEI : De ce nu ne-a cerut 

pînă acum nimeni ? 
PANAIT: Treaba celor ce n-au cerut. 
ASMARANDBI : De ce f,ac m modifi

cări? 
PANAIT: Treaba noastră. 
ASMARANDEI : De oe, cînd îi cere o 

modidlicare, el zice „da", da,r face alta? 
PANAIT : Treaba lui dom'inginer. 
ASMARANDEI (enervat): Ce se ascunde 
· după povestea asta ?
PANAIT : O să vedem... De aia sîntem

aici : să aflăm povestea ... (Decis.) Mînă 
măgarul...! 

(Cei cloi ies, cu tot calabalîcul, spre 
dreapta. Muzică veselă.) 

Scena 3 

Se deschide cortina. Cameră elegantă, 
de hotel. în mijloc, macheta. In picioare, 
privind căti-e undeva spre afară, Mano
liu. Plouă. Dimineată tîrzie. Din dreapta, 
elegantă, vampă, intră Margareta. Duce 
pachete de mare cofetărie, un termos, o 
sticlă în carton.) 

MARGARETA (după ce a intrat) : E voie? 
MANOLIU (privind-o amuzat): Ce apa

riţie !... Sigur că e voie... Făpturi ca 
dumneata pătrund oriunde ... 

MARGARETA: V-am adus ceva bun şi 
dulce. 

( Pune pachetele pe pat.) 

MANOLIU (amuzat): Bun şi dulce. Să 
vedem ... 

MARGARETA (rapid, desface sticla din
ca1'ton: whislcy): Un strop. P,1me sîn
gele-n mi�care. 

MANOLIU (în timp ce ea îl serveşte) : 
ln cealaltă viaţă ... Cea care a trecut ... 
(Arată spre piept.) Inimioara ... 
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MARARETA: !mi pare rău. (Scoate· un 
pachet de ţigări elegant.) Un Kent cu 
filtru dublu, superlong ... Miros de pa
radis. 

MANOLIU (refuză) : Cînd aveam şaispre
zece ani, da. Insă la şaisprezece ani 
înveţi tabacul ca să demonstrezi că 
�ti. mascul, ]ia pabrll.Zieci î-1 laş'i, ca
sa-ţ1 demonstrezi bărbăţia... Siilt în 
faza cînd îmi demonstrez cum mă pot 
lipsi ba de aia, cum ele aialaltă, cum 
ele a treia şi aşa mai departe. Faza 

- cinci bărbatul trăieşte clin voinţa pură.
MARGARETA (nu se lasă): Nes. (Deşu

rubează termosul.) Frecat de •mine 
pînă la alb. Aromă... mmmm ! 

MANOLIU : Tahicardii, mmmm ! 
MARGARETA: Trebuie să am ceva care 

să vă placă ! O feliuţă de tort. F1:işcă 
cu sirop de banane, pişcoturi de şam
pa.nie ... Mmmmrn ! Delicios. 

MANOLIU : Mmmmm... Diabet. 
MARGARETA (se aşază provocatoam pe 

pat) : Atunci, ce ? E destul să ·spu
neţi... 

MANOLIU (amuzat):· Crezi? 
MARGARETA : E destul să vă exprimaţi 

dorinţa ... 
MANOLIU (înveselit) : Nu-i destul, dom

nişoară ... (Amuzat.) Ce mutră ar face 
nevastă-mea, să te găsească aici... 

MARGARETA: N-are cum. Astăzi pro
gramul prevede vizitarea frumuseţilor 
naturale. Douăzeci ele kilometri. Chiar 
ou maşina, dus şi întors, jumătate de 
zi. 

MANOLIU: Uitasem că Manea i-a făcut 
program ... ! E vreun program şi pen
tru mine? 

MARGARETA (candoare, pisiceglă): 
Dumneavoastră aveţi program. Lu
c.rati. Numai doamna e în concediu ... 
De 'aceea am venit. 

MANOLLU : Cine te-a trimis ? 
MARGARETA ( schimbă tactica) : A,m 

venit singură. DLn proprie iniţiativă. 
Am vrut să vă văd de-aproape. 

MANOLIU : Cum arăt de-aproape ? 
MARGARETA: Splendid! Extraordinar! 

La vîrsta dumneavoastră... (Se opre
şte, dîndu-şi seama de gafă.) 

MANOLIU (rîde) : Lucrul cel mai grozav 
la vîrsta asta e să nu arăţi atît de de
molat cum eşti:.. Tencuia]ia ! Chiai· 
dacă pe dedesubt pîrîie ... Sînt încă bun 
la tencuială, nu ? 

MARGARETA : Admir oamenii mari... ! 
Ca secretară, văd fel de fel de per
soane . importante... Am înţeles ce fe
ricire înseamnă să trăieşti printre 
genii. 

MANOLIU: Genii, ai spus ... Cum te fac 
fericită pe dumneata, fetiţo, geniile 
acestea ? 
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MARGARETA: Imi dau un sens major 
vieţii ! Exemplul ce înseamnă să lupţi 
pentru o idee ... 

MANOLIU : Dacă aş fi cu vreun sfert de 
veac mai tînăr, aş lupta pentru dum
neata ... Acum, însă, lupt cu ... (Arată 
spre machetă.) Scîndurele, cuburi, cuie 
- mici -, cartoane, placaje ... (Se uită
la bunătătile care i s-au oferit.) Nici
astea nu · ar fi ele aruncat... Dar a
trecut ele doişpe, ziua... Ba, nici pînă
sună stingerea nu-i mult ... (Schimbă.)
Dragă Margareta - nu te superi că-ţi
spun aşa -, problema-i cum ieşim
din scenă ...

MARGARETA (cu o _speranţă): Lăsa-
ti-mâ să mă mai uit la dumneavoas
tră ... 

MANOLIU (expunîndu-se ca la fotograf); 
E destulă lumină? (Se duce la fereas
tră.) Mai bine aşa? (Alege alt unghi.) 
Dar din perspectiva asta?. (Rîde.) Nu 
mai e nici o perspectivă... (Se duce 
lingă Margareta.) Ba, una ar mai fi. 
Fă-mi o plăcere. 

MARGARETA (lipindu-se de el): Vă rog ... 
MANOLIU (se ridică şi o duce de mînă 

la masă) : Vrei ·să mănînci felia de 
tort,?. (Ea nu înţelege.) Te rog ... (Ne
sigură; începe să mănînce. El o pri
veşte.) Face frm11os să vezi o fată ca 
dumneata cum mărnîncă o felie ele 
tort... Uite, în acest moment, noi doi 
sîntem foarte aproape.... Viaţa mea 
parcă se justifică fiindcă există pe 
lume o fată frumoasă ca dumneata ... 
Nu nu sînt deloc amabil... Dumneata 
eşti ceea ce se numeşte o fată fru� moasă... Una dintre acele fete dupa 
care junii oftează în somn - nu mai 
sînt june, nu mai oftez, s-a scurs of
tatul... Dar dumneata eşti aici... Ră
mîi pe pămînt... E bine... Bea şi ca
feaua. (Margare'ta soarbe, fără să în
teleagă. Intinde mîna şi spre paharul 
de. ,whisky.) Whisky nu. Ascultă-mă. 
Lasă pe mai tîrziu. Vine şi vremea cînd 
cauti căldură într-o sticluţă din astea ... 
( M ai·gareta atinge pachetul de ţigări.) 
Tot ai să te smochineşti, nu ·grăbi ... 
Lento... Rămîi cît poţi cum eşti. Să le 
1e1 la toti ochii ... (Se mai. uită la ·ea 
i7ite:ns.J A�um, majestuoasă, sexy, . tî
năra, .proaspătă, nepătată, ieşi clin sce
nă ... ·.(Margareta pleacă spre ieşire ; se 
oj:freşte, 71rivincl înapoi.) Mulţumesc .. Afost b:ine. Aplauze ... (Umor.) Darurile 
le iau. Auguri ! (Margareta iese. Un 
timp Manoliu răniîrie singur. Se uită 
la 1r/,achetă. O deschide, ridicînd capa
cul. Bătăi în uşă.) E clescui�-t ! (Intră 
Asmarandei si Panait. Se opresc în
curcati la i;i.tra1:e. Manoliu, flegma
tic.) C�-i, bflieţi ... ?· Aveţi niş,te mutre 
ele pa ,rcă aţi s-tat în plo•aie ... Ai-ci nu 
Jill-ouă ... E, şi cald ... Peste limita admi
să.:. Care-i· povestea ? 

PANAIT: Nu-i bine. 
ASMARANDEI : Deloc nu-i bine. 
PANAIT (despre Asmarandei): Nu l-am 

crezut. Acum cred. E de rău. 
MANOLIU : Ce-aţi păţit? 
PANAIT: Am găsit o găină. 
ASMARANDEI : Două. 
MANOLIU : Unele? 
PANAIT şi ASMARANDEI: In cameră! 
MANOLIU (aniuzat): Interesant. Daţi-le· 

afară ... Faceţi hşşş ! să zboare. 
PANAIT: Nu se poate. 
ASMARANDE!I : Nu zboairă. 
MANOLIU: De ce să nu zboare? 
PANAIT: Sînt fripte. Puse-n farfurie. 

. ASMARANDEI: Cu furculiţa-n piept. 
Alăituri .un cartonaş eu „PMtă bună!". 

MANOLIU : Mîncaţi-le. 
ASMARANDEI : Nu putem. 
MANOLIU : De ce anume ? 
PANAIT: Nu ştim preţul. 
ASMARANDEI: Noi n-am comandat găini 

fripte. Le-aţi trimis dumneavoastră ? 
Pauză.) Dom'inginer, noi ne-am gînd,it 
că ar fi mai bine să plecăm. 

MANOLIU : Mă abandonaţi ? 
PANAIT: Plecăm cu totii. Acasă. Acolo 

nu plouă cu găini fripte. E clar şi bine. 
ASMARANDEI : Cine ştie cît costă ... ? Cum 

trebuie să plătim ... ? Eu sînt ţăran .. . 
Ţăranul şti'? că nimic nu-i pe gratis .. . 
Pînă la urmă, plăteşte ... 

(Tăcere.) 
MANOLIU (inventă) : Asita eira ? Staţi.._. 

Ui,tasem ... Găinil,e-s de la mine ... Cîte 
v-au adus ? Două ? Ooma,ndasem pa
tru·... Şi pentru cină... S-ar rputeia să
aipară şi-un rnze.. Sau rie.sling sec ...
E combiniaţiia n.ea ...

(Pauză. Asmarandei si Panait îl privesc 
neconvinşi.) 

.A.SMARANDEI : Nu doar găina, dom' 
·inginer ...

MANOLIU : Au băgat şi . fripturi ?

PANAIT (adevărata problemă): De ·,ce 
modificaţi ? 

MANOqU (evită): Hai, băie_ţL. ,Mînc;a
ţi-vă găinile... Beţi· vinul... · înfrupta
ţi-vă cît este ele uncie şi. puteţi... ( Arată 
spre masă). Asta fac şi eu. Mă îndop.
,Pişcoturi, frişcă, sirop de hanap(;? .... 
Viaţa-i un tort care trebuie IJ).ţncat 
înainte ele-a te zaharisi...· Aţi venit 
la ţanc. · Serviţi ! Panait, un ciocănel 
ele whisky... pune sîngele în mişcare ... 
Face bine în .toate părţile ... Asll).aran
dei, un gît ele cafea... (li serveste). 
Plăteşte Manoliu... (lşi toai1nă şi , lui).
Hai, noroc ! 
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PANAIT (neconvins): Noroc. 
ASMARANDEI (neconvins): Noroc. 
MANOLIU : Hai, peste cap ! (Cei doi 

mai ezită. El comandă). Unia, două, 
trei... ! ( Asmarandei şi Panait beau. El 
s-a prefăcut că dă palwrul peste cap.)

PANAIT: N-aţi băut! 
ASMARANDEI: Radeţi-l şi dumnea-

voastră. 
M/1.NOLIU ( caută un motiv) : N-am voie, 

băieţi... Nevasta... Miros de tigru!... 
Am jurat să nu pun picătură pe 
limbă ... Mă sfîşie ... ! 

(Pauză.) 
PANAIT: Dom'inginer, n-o s-o încurcăm? 
ASMARANDEI : Nu rămînem şi fără 

piele? 
MANOLIU : Răspund eu... Profitaţi, bă

ieţi, de Doruna.. Cine ştie O dacă se 
repetă vreoda,tă în viaţă : găini fripte, 
cafele, torturi, whisky. Gratis ! Nu se 
repetă ... Inainte ... ! 

(Cei doi îl privesc încurcaţi.) 

PANAIT (către Asmarandei): Hai, ţă
rane ! Ce-o fi o fi. 

(Ies). 

MANOLIU (în urma lor): Gura poporu
lui adevăr vorbeşte : Ce-o fi o fi ! 

(Se întoarce la macheta desfăcută. Lu
mina se schimbă. Iar albastru. Din nou, 
în fundal, apar cele două grupuri: aproape, 
Cleo, Asmarandei, Panait; în plan doi, 
fumegos: Budura, Maria, Manea, Marga
reta, Pomparău, fuga ... Se repetă scena 
anterioară : Cleo îi dă mantia. Acum o 
ia. Panait şi Asmarandei - jobenul şi 
bastonul : le ia. Acum e magul sub pri
virile lor.) 

MANOLIU : Domnilor şi doamnelor ... ! 
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Manoliu poate. Manoliu vrea. Manoliu 
a la vostra dispozitione. Rostiţi-vă do-
rinţa. Manoliu e aici, ca să v-o înde
plinească. Să nu tăceţi. Fiecare din
tre dumneavoastră aveţi drepturi asu� 
pra lui Manoliu. Cine începe? (Aştep
tare.) Repet : eu sînt aici să execut 
dorinţa dumneavoastră. Nu vă sfiiţi... 
Nu şti.Iţi pune întrebă1i? O să 
vă ajut puţin ... (Arată spre machetă.) 
Ceea ce vedeţi e-o casă... Dar poate 
fi orice obiect ce vrea să dăinuie mai 
mult ca dumneavoastră. Totu-i să vă 
imaginaţi, să formulaţi pretenţii... 
Acum : unu ! Şi ... ! (Aşteptare. Grupu
rile rămîn nemişcate.) E adevărat, lipsa 

de îndrăzneală poate avea drept cauză 
străvechea necun'oaştere de sine. Vom 
începe de aici. Socratic : cunoaşte-te ! 
(Către Asmarandei.) Vino mai aproape. 
(Asmarandei face un pas înainte.) Cine 
eşti? ("Asmarandei tace. Manoliu în
dreaptă spre el baghetţi.) Vei vorbi. 
Cine eşti? 

ASMARANDEI : Un ţăran din Argeş. 
MANOLIU : Ce doreşti de la Manoliu ? 

Fericire':!? 
ASMARANDEI · Nu. 
MANOLIU : Au libertate vrei ? 
ASMARANDEI : Mie să-mi repartizaţi un 

metru cub de cherestea . .Şi nişte cttie. 
Şi tablă. 

MANOLIU : Te-ai gîndit bine ? Cere :$i 
ţi se va da. 

ASMARANDEI : Cer şi doi saci de ci
ment... 

MANOLIU : Mai cere. 
ASMARANDEI : !mi ajunge, cit să repar 

oa,sa de la ţară, s-o am La pensie gaba. 
MANOLIU : Bine, Asmarandei să pri

mească un metru cub de cherestea, 
trei kilograme de cuie mari, două de 
cuie mici, cincizeci de tablă galvani
zată şi ciment... Ciment la discreţie ! 
(Face semn cu bagheta spre cer. Se aud 
tunete, scapără fulgere. Către Asma
randei.) S-a înregL&brat. Vei avea. 

ASMARANDEI: Mulţumesc. (Se retraye 
în grupul mic, lingă Panait şi Cleo.) 

MANOLIU (face semn cu bagheta spre 
Panait): Curaj, băiete. E-o oră mare 
şi unică ! Cine eşti ? 

PANAIT (face un pas înainte, fără şo-
văire_) : Eu sînt din Crîngaşi IV. 
Vreau tot. 

MANOLIU : Şi fericire ? 
PANALT: Da. 
MANOLIU: Şi libertate? 
PANAIT: Da. 
MANOLIU: Cherestea, cuie, ciment, 

tablă ... ? 
PANAIT: Da, da, da ... 
MANOLIU : Şi casă la ţară ? 
PANAIT : Două. 
MANOLIU : Mai cere. 
PANAIT (într-un suflet): Patru televi

zoare color, o „Dacia 1400 Lux". an
tenă de prins satelitul, maşină auto
mată de spălat şi... 

MANOLIU : Şi ? Ei ? Ei ? 
PANAIT (repede): Am. 
MANOLIU : Eşti sigur ? 
PANAIT :Am, am. 
MANOLIU : Altceva ? 
PANAIT : Trageţi linia. 
MANOLIU (semne cu bagheta): Să i se 

dea. (Tunete, scăpărări. Către Pana-it.) 
S-a trecut în registrul de precomenzi.
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Vine ! (Se opreşte, şovăind, prwi'l'/,cl-o 
pe Cleo.) Tu, femeie, mai tîrzm. 

,CLEO : Iar mai tîrziu ? 
MANOLIU : După ce mă întor::: de pe 

teren. 
<CLEO : Iar, după ce te întorci... ? 
MANOLIU : După ce termin. 
<CLEO : Iar, după? (Vrea să facă un pas 

înainte.) 
MANOLIU : Aşteaptă ! (Cleo se retrage 

� rînd cu ceilalti dioi. Manoliu trece 
la grupul doi.;' Veniţi mai aproape. 
(Grupul face un pas înainte.) Aveţi 
încredere în Manoliu ? 

(Budura face un pas înainte.) 

BUDURA: Da. 
MANOLIU : Slujit-a cu credinţă Manoliu ? 
BUDURA: Da. 

MANOLIU: A şovăit vreodată Manoliu? 

BUDURA: Nu. 

.MANOLIU : A spus vreodată Manoliu : 
nu pot? 

BUDURA: Nu. 
MANOLIU : L-aţi auzit pe Manoliu plîn

gînd? 

BUDURA: Nu. 
MANOLIU : A a zis vreodată Manoliu : 

mă doare? 
BUDURA: Nu 

MANOLIU (mic triumf): Atunci e-n re
gulă. Manoliu vă aparţine. VorbH,. 

BUDURA: Eu vreau ceva care să dureze. 
:Să nu se ruite. Manoliu să execute co
manda. 

MANOLIU : Se aprobă. Doruna nu vă 
va uita. Ce mai dori.ţi ? 

BUDURA : Atît. 
MANOLIU (semn cu bagheta) : Executa

rea ! (Budura se retrage în grup. 
Tunete, scăpărări. Către Iuga.) Dum
neavoastră ce cloriţi de la Manoliu ? 

IUGA : Ce vrea şi şeful. 
MANOLIU (către Manea): Dumneavoas

tră? 
MANEA: La fel. 
MANOLIU : (către Pomparău) : Dumnea

voastră? 

POMPARAU: Acelaşi lucru, pînă la mi
cron. 

MANOLIU (către Maria) : Rostiţi-vă do
rinţa, doamnă ... (Maria înaintează cu 
un pas şi-i face cu ochiul.) De ce-mi 
faceţi cu ochiul? (Maria îi face din 
nou cu ochiul.) Doamnă, cum să inter
pretez? (Maria îi face din nou cu 
ochiul./ Cum doriţi_ Nu vreţi s:i vă 
.arătaţi închipuirii lui Manoliu. ris:c1· 
-vi aparţine .. S-ar putea să conteze la
:analiza trimestrială. Manoliu încearc.:i
·s"i vă servească ... (Face semn cu bn
,gheta.) Ducă-se la împlinire �i voinţa

acestor prieteni. .. ! (Nu se aud tunete, 
nu fulgeră.) Să fie şi pe-a lor ! (Ace
laşi rezultat : nici tunele, nici fui
gere.) Cine se împotriveşte?! (Ame
ninţă cu bagheta.) Ordin de la Ma
noliu! (Acelaşi rezultat.) Asta-i curată 
mdis:::iplină ! (Ameninţă cu bagheta. 
Rezultat identic.) Da ? Nu mă vreţi ? 
(Hotărîre.) Atunci, abdic! Renunţ. Fa
ceţi-vă singuri în voie. Numai să 
ştiţi ce vreţi. M-am săturat să fiu in
termediar între voi_ şi aceast3. mul

time. D1soutaţi vo[ ou dîn&a ! Discute 
ea cu voi ! Sta,ţi faţă în faţă ! O să 
vedeţi aituncea valoarea serviciilor fă
cute de Manoliu ! O să vă convin
geţi, direct şi peirson'al, de cite cucuie 
v-a ferit Manoli1u ! O să sim-
ţiţi pe propria piele cLt de 
arzătoare dorinţi, voinţe, orgolii a 
potolit Manolo ! Ha, ha ... ! Puhoiul lor 
de pofte o să vă năruie ! Niagarele 
de dorinţe vă vor acoperi cu ape ca 
betonul!... Nu vă cuprinde frica?! 
( Aşteaptă.) Nu li-i frică... (Banal.) 
Treaba lor. Descurcă-se. (Aruncă jo
benul, mantia şi bagheta, care dis12.ar 
spre fundul fumegos al scenei. Se 
aruncă asupra machetei, pe care începe 
s-o desfacă, rînjiind şi chicotind ascu
ţit. 1n timpul acesta, lumina se schim-

bă. Cînd e din nou plină, albă, în sce
nă, din dreapta, intră Cleo şi Manea. 

Ambii plouaţi. !şi dezbracă, încurcaţi, 
pelerinele.) 

CLEO (cu braţele deschise, patetic): Ia
tă-l pe Manoliu al meu ! Homo faber ! 
(ll sărută teatral.) 

MANEA (vesel}: Bună ziua. 

MANOLIU : Noroc. 
CLEO (arătîncl spre Manoiiu, ele la oa

recare distanţă): Priviţi maşina de 
muncit Manolo Manoliu Manolo ... ! 
Trage tare spre arml 2 OOO. Mileniul

trei vine în goană, el fuge spre miJe

niul trei. La întîlnire o să facă : 
buuum ! 

MANOLIU : Iar te-a plouat. 
CLEO : Te previn că sînt beată. 
MANEA : Doamnă, dintr-un păhărel... 

CLEO : Au fost vreo cinci, dar nu con-
tează ... Sînt fericită ! (Către 1vlanoliu.J 
Domnul acesta m-a făcut fericită .. . 

MANOLIU : Asta zic şi eu eficienţă ... ! 
Ce Manoliu n-a reuşit în trei de::;enii, 
domnul izbuteşte în nici jumătate 
de zi. 

CLEO (veselă, mişcare, ameţeală uşor lo
goreică) : Există ! 

MANOLIU : Te rog, nu striga... De ci
tP.va zile încoace .te-ai transformat în 

difuzor ! Mai ta,rc oa fanfara regimen
tului 8 Vînători de munte ... 

CLEO (mai tare) : E:cistii ! 
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MANOLIU : Vino-ţi în fire ... (Căire Ma
nea.) într-adevăr, mi-aţi îm!Jătat ne
vasta. 

CLEO (ton jos, firesc) : Singură m--am 
îmbătat. (Din nou, ţipăt.) Există ! 

MANOLIU (agasat) : Spune odată ce 
există... In ce constă marea-ţi desco
perire ... 

CLEO : Există oi, există boi_ există 
vaci ... ! Totul, adevărat. Nimic din 
plas-tic. Nimi::, decor ! Nimic, butafo

•rie. ( Patetic.) . lV!Jul�umescu-ţi, soartă, 
că văzură ochii mei... şi aşa mai · de
parte, am uitat ... S:i-1 mai aud pe Bă-· 
dilă crîcnind. 

MANOLIU (către Manea, explicativ): Bă
clilă-i gineri-meu, care crede ... 

MANEA (prompt): Ştiu. 
MANOLIU (explicativ): Din noua genera

ţie, cu plete şi barbă, dar băiat bun ... 
!şi scrie opera ...

MANEA : Ştiu. 
MANOLIU (puţin descumpănit) : Nevastă

mea susţine că într-o climineaţă se va 
trezi bătrîn şi cu descoperirea că a 
scris manopera ... 

MANEA: Ştiu. 
MANOLIU (intrigat, nemulţumit): V-a 

spus de lina din vis ... 
MANEA : Ştiu. 
MANOLIU (crescendo): Despre Charlie, 

Foxy, televizorul, plimbarea ele la om 
zece, -lumina, gazul, tele;fo111ul, aventuri 
cu. sacoşa prin Piaţa Am zei ... ? 

MANEA : Ştiu. 

(Cleo urmăreşte foarte amuzată conver
saţia celor doi.) 

MANOLIU (crescendo) : Scufia ele noapte, 
nterosc:eroza, 
toate părţile, 
c:·onsfă tuirea 
car. .. ? 

pli::tiseala, vorbitul în 
Fabiola, muzica „hard", 
interjudeţeană, lVIaclagas-

MANEA: Ştiu. 
MANOLIU (explozie sau causticitate):

Unde avu loc destăinuirea ? 
CLEO (explozie): La stînă ! 
MANOLIU (sec) : La stînă ... 

CLEO : lnchipuieşte-ţi : o srtînă ade•vărată. 
Do,rtrnul acesta m-a dus la o stînă care 
nu numai că există, clar e şi model. Pe 
baci· îl cheamă Johny Badea, poartă 
geacă şi ginşi, cisme antiderapant !3i 
br'iţară-lanţ. (Enumeră). Liceul econo
m:c, microcalculator, prognoza vremii 
sută în sută, fără nici un gromovnic 
de la Putna. 

MANOLIU : Ciobanii, sper, au cursuri ele 
reciclare ... 

7.8. 

MANEA (explicativ): Nu toţi. In proporţie 
de cincize::i la sută. 

MANOLIU (amabil) : Bun şi cincizeci la 
sută ... Sigur că, în viitorul apropiat .. 

MANEA : Sigur. 
CLEO : Ah, eşti invidios ... ! (Către Manea.)

N-aveţi idee ce şarpe al invidiei zace
in sulletul acestui !inginer-constructor.
Invidios pe cei ce sbau, invidios pe
cei ce se plimbă, inv1idios pe cei ce
rîcl, inv1dios pe cei ce plîng, invidios
pe cei tineri, invidios pe cei bătrîni...

MANOLIU : Cei prea b:itrîni ... 
CLEO : Da, da, Rozalia Mustea, una sută 

doi ani de viaţă, aerul tare al Dorunei, 
c:uriozitatea de a trăi !. .. Invidios µe 
cei ce beau, invidios pe cei ce se abţin, 
invidios pe cei ce pot, invidios pe cei 
ce nu mai vor ... (Acelasi rîset lurmen
iat, vesel.) Ştiţi ce face· aici? 

MANOLIU (real curios) : Ce face invidio
sul? 

CLEO : işi înăbuşă invidia! O îngroapă 
în pămînt şi pune un mastodont dea
supra. O piramidă ! Un baraj ! Un 
teoticuamagellan făcînd înconjurul 
lumii ... 

MANOLIU (către Manea): Aţi priceput? 
Aţi prins sensul? 

MANEA : Nu... Ceva cu Magellan... Res
tul mi-a scăpat... 

CLEO : Păi da, fiindcă nu putea sta 
acasă, pe cuptor! Avea un drac în el 
care-l împinse să se ofere întîi regelui 
Portugaliei, după aia să treacă� la spa
nioli - aceeaşi madamă care-l făcuse 
om pe Columb sau alta era pe tron 'l 
- şi să-şi găsească moartea printre
papuaşi ! Dacă rărnînea lingă nevasti'l ...

MANOLIU . Nu-şi găsea moartea! 
CLEO : Altfel de moarte! 
MANOLIU (ironic) : Cu scufa tricotată 

din lina cea visată. 
CLEO : n vecleti ! Moare ele invidie c;'\ 

nu e un om· obişnuit ! Care să puni\ 
varză pentru sarmale, să aibă rubede
nii agrare şi dureri de şale ... ! Care, 
în loc să fie un gînclitor, un construc
tor, un creator, ar fi vrut să stea la 
un vinişor. Care, în loc ele şapte ne
poţi şi-o nepoatii - copilă -, îl are 
ginere tot pe unul ca el : scriitorul 
Bădilă ... (Către Manoliu.) Partea ta a 
fost victoria ! Pe frunte-ţi pune lauri 
gloria! 

MANOLIU (către Manea): Ce-aţi băut, 
domnule ? După efectul asupra neves
ti-mii, nu-i ceva ele pe lumea asta ... 

CLEO : Import clin rai... R.A.I. Radio
televiziunea italiană... Molto parlare, 
molto anclare, molto piacere, molto 
avere ... (Descoperă proviziile aduse dP
Margareta.) A încercat! -Mereu în-
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cearcă ! Mereu vrea să se-nt(>arcă 
printre pămînteni ! Cu-o gustărică !
Cu o fripturică ! Cu_ o păpuşică ! Cu 
o ... 

MANOLIU : Ei, ei ... Să te văd ... Doar n-o 
să spui o frişculică ... Un whisky-ulică, 
un tortulică ... Zi-i. 

CLEO (deodată serioasă): Sigur că 11-0 
să zic ... Dealtfel, am zis destul. Mi-am 
făcut numărul. Acum voi face numă 
rul ele telefon de acasă. Linişte! (Ri
dică receptorul./ Domnişoară, sînteţi 
amabilă să-mi daţi un Bucureşti ? Pe 
loc ? O, paşă, cît de darnic eşti ! Nu
mărul este opt, op.t, opt şi iar opt, op.t, 
şi lia�· opt şi iar opt, opt ... C0 l,a dansuri 
populare. Aţi înţeles corect. Sînteţi 
minunată... Alo, Fabiola ? Taci şi as
cultă ! Cum, de ce să taci ? Pentru că 
vorbeşte mama, din Doruna ! Mnmr1 
pune întrebări, fiica răspunde scm·t, 
ou un da· sau nu. Incepem N-a 
luiat foc casa ? Bun. Ti-ai ri
dicat repartiţia ? Rău. (Către Mano
liu.) Nu şi-a ridicat repartiţia şi nu 
s-a prezentat pe şantier la Neagoe. 
fiindcă Bădi.lă o sfătuieşte să fie in
dependentă. (In telefon.) Independentă 
de ce, fetiţo? De muncă? Nimeni nu:i 
independent de muncă. Nici măcar 
regii... Taci, cînd vorbesc eu ! Spune-i 
lui Bădilă să nu mai croncăne în casa 
mea. Cînd vă veţi face casă, n-are 
decît să croncăne. Va croncăni ,pe ba
nii lui. Problema -numărul 2. Ce fac 
cîinii ? Pe Charlie îl . scoţi destul de 
des la pipi, că-i bătrîn, sau îl faceţi 
uitat? Vă ştiu eu_ cum sînteţi : îi ui
taţi pe bătrîni. Cu mine nu vă merge. 
Dacă -aflu de la 1cîine că n-a ftOSt plim
bat omeneşte, v-aţi ars. Tu ştii că mie 
îmi spune tot. Trei : Bădilă înaintează 
cu opera ? Cum, nu ştii ? Citeşte-mi 
ultimele trei cuvinte. Aştept. Să fie 
ultimele, nu ele ieri. Cum ? El o dorea 
pe ea ? Astea nu-s trei, nici ultimele. 
Sînt de luna trecută ... Evident că ci0 

tesc noaptea manuscri_şele lui gineri
meu ! Ce behăi ? Mai caută. Pe mine 
nu mă duceti. Ascult: un vers? Ci
teste !... Bun., Sînt inutil, dar de neîn
locuit ... Eşti• sigură că nu-i furat? E 
furat. Să fure înainte. Pînă-1 prinde. 
Gata!. .. Lăsaţi că sun tot eu. N-av:em 
adresă fixă. La culcare.! (lnchzde. 
Către Manoliu.) Ai priceput. Stăm pe 
roze. (Strigă.) Trăiască! 

MANOLIU (îi astupă gura în glumă) : De 
cînd e aici, a cuprins-o un fel de elan 
agitatoric. Sper să-i treacă. 

CLEO: Sper să nu. 
MANEA: Mă bucur că vă· simţiţi bine.· 

înseamnă că scopul principal a fost 
atins. 

MANOLIU : Mai mult elecît atît. Depăşit. 

MANEA (către Cleo): Doamnă, vă propun 
un program pentru mîine. 

MANOLIU : Pot să-i propun eu ? 
MANEA (rîzînd) : Vă rog. 
MANOLIU (către Cleo): Termini scufa. 
CLEO : Tu ai terminat ? 
MANOL_IU : De mult... (Către Manea, cu 

hotărîre.) Sînt gata. La opt treizeci, 
sosim. 

MANEA (îşi dă pe faţă intenţiile) : ·şeful 
are să se bucure. 

MANOLIU : Cel bucuros voi' fi eu ... Am, 
în sfîrşit, soluţia ideală. Mă simt eli
berat de griji şi obligaţii. 

MANEA (prefăcut): Se poate? Nici o 
obligaţie ... 

MANOLIU (cuvintele lui Asmarandei): 
Totuşi, pînă la urmă, plăteşti... 

Ci.EO (veselie) : Domnul plăteşte tot. Şi 
stîna, şi maşina. 

MANOLIU : Cu banii cui ? 
MANEA : Nu vă faceţi probleme. Oaspe

ţii noştri - stăpînii noştri. 
MANOLIU : De mîine veţi fi liberi. (Scur

tează./ Mulţumim. 
MANEA : Cu plăcere, n-aveţi pentru ce ... 
MANOLIU (luîndu-l de braţ şi conducîn

du-l): Deci, mîine se termină. Vă salut. 
MANEA : La revedere. 

(Iese.) 

MANOLIU (după ce se întoarce şi s-a 
uitat lung la Cleo, revine la machetă) : 
Te distrezi. 

CLEO : Ce vrei . să fac _? 
MANOLIU : Umbli pe la stîn.i .speciale ? 
CLEO (cu ultim zîmbet): Sînt în luna 

de miere ... 
MANOLIU (deodată furios): Dar eu în 

ce lună sînt? Tu-n luna de miere, eu 
în luna de fiere ? S-a terminat plăce
rea ; robinetul s-a-nchis. 

CLEO ( serioasă) : Chiar eşti invidios. 
MANOLIU : Sînt. 
CLEO : Aconcagua ! 
MANOLIU (cu răutate): Franz Iosef rex ! 

Dar nu pe timpul meu. Erdbeben in 
Chile. Dar nu la mine în cap. Nabu
cadeza. Dar faceţi-vă singuri. Iubesc 
moştenitorii doar dacă-i moştenesc. 
Sir Winston Churchill Geofrey Hugh. 
Săliţa, scena, cuşca, pac ! Inelul nu-ţi 
va mai fi în pericol. Ne culcăm? (A 
inchis rapid macheta, ·punînd capacul.) 

CLEO ( se culcă, brusc, îmbrăcată) : Stă
tea cu spatele la mine.· Dar eu ştiam 
ca este ea, mama. Ce stai cu spatele 
la mine, mamă ? întreb. Dar eu ştiam 
ele ce stătea întoarsă. 

MANOLIU (se culcă şi el, brusc): Toţi 
şi-au luat banii... ! Numai Manoliu nu. 
Manoliu, praful Gle pe tobă... La toţt 
împarte Manoliu ... Gata-! 
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CLEO : Mamă, întoarce-te măcar o clipă. 
Promit să nu mă tem. 

MANOLIU : Ei nu se tem. Pe cînd Ma
nolo se teme pentru toţi. Gata !

CLEO : Pontifex maximus ... 
MANOLIU (batjocoritor): New York 

Herald Tribune ... 
CLEO ( căzînd în somn) : De bello ... 

(Adoarme.) 

(Pauză. Doarme parcă şi Manoliu. Sună 
telefonul. Manoliu se ridică şi ia recep
torul.) 

MANOLIU : Eu sînt.:. ( Ascultă cu încor
dare. Faţa i se transfigurează. Pune 
receptorul în furcă, apoi, pe vîrfuri, 
se duce la machetă. O desface şi lu
crează chicotind. Răstoarnă ceva. Cleo 
se răsuceşte în pat, fără să se tre
zească. Manoliu, către Cleo.) Sigur 
că-i cutremur. Dar poţi să dormi... 
(Către public.) Eu nu donn ... ! 

{intunericul se lasă pe chicotitul lui.) 

ACTUL al III-iea 
Faţă de cortină, de fapt avanscena luminată, pe cînd adîncul spaţiului de 

joc e în întuneric. Din dreapta sosesc Asmarandei şi Panait, purtînd macheta pe 

prăjţnă. Osteniţi, o lasă pe podea. Se aşază jos, unul de-o parte, altul de cealaltă, 

ca într-un basorelief, personajele alegorice. Privesc un timp spre public, destul 

de mult, ca să nu se ştie: dorm, ori observă? 

ASMARANDEI (către public): Aşa-i că 
începe să fie bine ? 

PANAIT (către public): Lucrurile-au in
trat în normal. 

ASMARANDEI (către public): Mai lun
gă-mi pare calea acum la-ntors acasă ... 

PANAIT (către Asmarandei): Ce cînţi 
acolo, ţărane ? 

ASMARANDEI (spre public): Aş vrea să 
zbor dar rana din pulpă ... 

PANAIT (către Asmarandei): Te plîngi? 
ASMARANDEI ( către Panait, cu indig

nare) : Ţăranul nu se plînge ! Unde-ai 
văzut ţăran plîngînd ? 

PANAIT: Te-ai odihnit destul, ţărane, 
ia-o de coadă. (Se ridică.) 

ASMARANDEI : Bine, mă clasă munci
toa1re. Ia-o -'ii tu. (Se ridică. Pun ma
cheta pe prăjină în cumpănă, dar cînd 
să plece, şovăie. Asimarandei, trăgînd 
spre locul de unde au venit.) Pe-acolo. 

(F'ac doi paşi spre dreapta.) 

PANAIT (trăgînd în cealaltă parte): Nu-i 
bine. Pe aici ! (Fac doi paşi spre 
stînga. Se opresc. Panait, către pu
blic.) Ca,re-o fi drumul? 

ASMARANDEI: Spre dreapta? 
PANAIT : Spre stînga ? 
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(Dilemă. Deodată, se luminează.) 
ASMARANDEI şi PANAIT: Inainte !

( Pornesc discret prin centrul spaţiului 
din scenă. După un timp, lumina se 
aprinde şi descoperă un loc gol : poate 
cîmpie, poate o sală vastă. Impresia tre
buie să fie de nemărginit. In mijloc, pe 
un scaun, stă Manoliu: ostenit, cu capul 
între palme. In picioare, îmbrăcat sobru, 
Pomparău. Albă, puternic vizibilă, pe un 
stativ : macheta.) 

POMPARAU: Deci, ai spus „nu". 
MANOLIU : Nu am spus nimic. 
POMP ARAU : E ca şi cum ai spus. Mai 

mult decît atît : sabotezi. 
MANOLIU : Eu ? Ferească sfîntul... 
POMPARAU: Prin felul dumitale de-a 

spune „nu" fără să spui, aduci pre
judicii mai grave Dorunei decît dacă 
ari. declaria pe faţă: ,,Mă opun". 

MANOLIU : Domnule Pomparău, ar fi o 
cale să încheiem povestea : schimba
ţi-mă. Chemaţi pe altul care să spună 
,,da". Găsiţi destui. 

POMP ARAU : Ai scăpa prea uşor !
(lvlînie.) Dar pe noi cine ne despăgu
beşte? 
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MANOLIU : Plătesc tot : hotelul, cămi
nul, cazarea, masa, plimbările neves
ti-mii, cit v-au costat oamenii mei. 
Pînă la ultimul leu ... 

POMPARAU: Nu despre această pagubă 
e vorba! Moral ne-ai păgubit. Ai în
şelat încrederea. 

MANOLIU: Eraţi convinşi că orice-mi 
veţi cere, voi spune „da" ... ? 

POMP ARAU : Dumneata ne-ai convins. 
Nimeni nu a avut vreodată probleme 
cu Manoliu. Ne-am informat. 

MANOLIU : Si eu eram convins... Nu 
înţeleg ce se întîmplă cu mine ... Poate-s 
bolnav... Ploaia să fie de vină ? De 
cum am pus piciorul în Doruna, parcă 
nu mai sînt eu. 

POMPA!RAU : Destiul ! Modifică ce-ţi cei;e 
Budiura, şi-o să se uite gr.i.va dumi
t.i.le faptă. 

MANOLIU (idee) : Ar mai fi o soluţie : 
modificaţi dumneavoastră. Iuga a fost 
constructor, Manea, de pildă, e de me
serie, Budura ... 

POMPARAU (scurt): Dumneata semnezi, 
dumneata modifici. 

MANOLIU (altă idee): Renunţ la semnă
tură. Daţi-o anonimă. 

POMPARAU: Nu se po•ate. Bud1.11ra a 
spus clar. Il vreau pe Manoliu. Iscă
leşti. 

MANOLIU (trist) : Inseamnă că nu mai 
e nimic de făcut. 

POMP ARAU : Probabil îţi dai seama de 
ce sînt eu aici. Iuga s-a milogit de 
dumneata. A luat sancţiune. Manea 
te-a ţinut în puf. Retrogradat... Ştii 
care mi-e porecla? (Manoliu ridică din 
umeri.) ,,Pomparău . dau afară !" ,,Că
lăul Pomparău". ,,Cîinele". N-am de 
gînd să mă rog. 

MANOLIU : Regret că nu mi-e frică. Din 
toată inima aş vrea să vă fac această 
plăcere. Dar, de cîteva zile încoace, nu 
ştiu unde mi-i frica... Am pierdut-o. 
Sincer îmi pare rău. 

POMP ARAU : Te crezi invulnerabil, 
fiindcă eşti la sfîrşi t ? Că ai ieşit din 
joc şi nu contează cine vine din urmă, 
cine pîndeşte-n dreapta, cine în stîn
ga, cine stă-n faţă ? Ai încheiat soco
teala cu lumea? 

MANOLIU : Nu m-am gîndit la asta ... 
Ştiţi, parcă nici nu gîndesc. Totul se 
petrece de la sine. Hotărît înainte şi 
în afară. Ciudat ... 

POMPARAU (dur): Nimeni nu-i invul
nerabil ! Cît eşti în viaţă, poţi fi lo
vit. Nu mă fă să lovesc. 

MANOLIU (deschizînd braţele şi oferind 
pieptul) : Loviţi... 

POMPARAU: Domnule, ai o fată. Gi
nere. Soţie. Ar putea să li se întîmple 
fel ele fel de necazuri. Drumul de la 
.dumneata pînă-n Doruna e lung ; clar 
invers, altfel se măsoară. Cu alte uni
tăţi. Dumneata termini, fiica însă abia 
acum începe. 

MANOLIU (amar); A ?"2IUzat repartiza
rea ... 

POMPARAU (ca şi cum n-ar fi auzit): 
Ginerele dumitale mc1 n-a început. 
Bîjbîie. S-ar putea să găsească, s-ar 
putea să nu. 

MANOLIU (amar): Fură... ,,Sînt inutil. 
dar de neînlocuit". 

POMPARAU: Soţia dumitale ... 
MANOLIU (brusc, îngrijorat) : Ce-i cu 

soţia mea? 
POMPARAU: Ar putea fi mai multe ... 

Statistica - e statisticiană, nu ? -
seamănă cu un avion din cele cu geo
metrie vari,abilă. (Face semn din 
mîini : unghi ce se strînge, unghi lăr
git, plonjare.) Cînd e aş,a, cînd e aşa, 
cîn<l e 0U capll!l. î,n jos, picaj ... 

MANOLIU (obosit): Aş vrea să-mi fie 
frică, dar nu pot. (Rugător.) Faceţi 
să-mi fie frică ... Vă rog. 

(Intră Iuga.J 

IUGA : Salut. Cum merge ? 
POMPARAU: Ca la început, curajos, in

failibil. Nu vrea să spună „da". 
MANOLIU: N-am spus destul?. Am zis.

,,da", şi-a ieşit un cvartal-dormitor. 
Am spus „da", şi-a ieşit o şură. Am 
zis ;,da", şi-a ieşit o colibă ... ceva mai 
mare ... 

IUGA: Vrei să-ţi cîrpeşti oprazul cu pie
lea noastră ? Fii ce-ai fost. Asta ţi-e 
stofa. N-ai alta. 

MANOLIU : Oare dumneata ai stofă de 
om mergînd printre şine, cu gîndul la 
trenul năprasnic ce-l va izbăvi ? 

IUGA : Nu-ţi permit ! 
MANOLIU : N-a fost nici un zid dărîmat. 

nici o anchetă, nici un tren, nici mă
car o dantură infectată. 

IUGA : Mă insulţi ! 
MANOLIU (imperturbabil) : Nici o ru

pere în două. Jumătate: fac. Jumă
tate : nu. Nici un Michelangelo cu 
popa între picioare. 

IUGA : O să mă ţii minte ! 
MANOLIU : Dar ai fi vrut să fie ... ! Să. 

fie şi să nu fie. S-o faci şi să n-o faci. 
Să primeşti douăzeci şi cinci pe spi
nare, dar spinarea să fie luată cu îm
prumut de la Centrul de închiriat 
spinări... N-ai avut norocul nici să 
datorezi cuiva recunoştinţă... Aşa-s şi 
eu. Nu-i simplu ? (Către Pomparău.} 
Nici dmnneata nu eş,ti atît de' fioros 
cît vrei să pari. Ţii ceva în mînă ... 
Mai degrabă joardă decît buzdugan. 
Dai dumneata afară, dar nu cum ţi-ar 
fi cheful. Poti fi dat afară. (Conspira
tiv, către mnîndoi.J Hai să s.tăm pe 
aceeaşi cracă. Să fiţi daţi afară din 
cauza lui Manoliu. 

POMP ARAU : E nebun ! 
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MANOLIU: Sigur că sînt nebun. Bătrîn 
şi fără perspectivă : am una, dincolo 
de iarbă ... Cum să urcati în barca mea 
găurită? Valuri cirt oasa. Să nu vi se 
întîmple ceva, să nu vă cauzeze ! 
Ajunge un trăsnet. Destul că Manoliu 
Manolo se îneacă fără să strige : Aju
toooor ! 

(Intră Manea cu Margareta.) 

MANEA: Unde aţi ajuns? 
IUGA : Vrea să ne compromită. 
MANEA : Domnule Manoliu, există mar

tori. 
MANOLIU (rîzînd) : intotdeauna, stoc 

supranormativ. Nicicînd nu m-am 
plîns de singurătate. Mi-au stat în 
preajmă aceşti însoţitori mai mult sau 
mai puţin necunoscuţi. (Către Marga, 
reta.) Ce mai faci, domnişoară ? 

MARGARETA: Depun mărturie contra 
dumneavoastră. 

POMPARAU (către Margareta): Jură. 
Ridică mina. 

MARGARETA: Jur. (Către Manoliu.) Vă 
previn că am jurat. 

MANOLIU : Dă-i drumul la adevăr ... 
.MARGARETA: Omul acesta, într-o di

mineaţă, în timp ce soţia lipsea, a 
vrut să ... 

MANOLIU : Recunosc. 
'IUGA : Recunoaşte ! 
MANEA: Recunoaşte! 
POMPARAU: A recunoscut! 
MARGARETA: Cursa a fost pregătită 

cu whisky şi tort. Metodă veche�. 
MANOLIU : Recunosc. 
MANEA: Am văzut şi eu urme: sticlă, 

termos, cafea ... 
MANOLIU : Recunosc. 
1UGA : A recunoscut ! 
JvîARGARETA (mirată): Deci e adevărat. 

Nu mint ... 
JVIANOLIU : Nimeni nu minte, Marga• 

reta... Atît doar că, poate din pricina 
ploii, trăim într-o realitate ireală. Ce 
nu-ţi închipui poţi. Ce poţi nu-ţi ima
ginezi. De pildă, tu : îţi închipui că 
mă înfunzi cu mărturia ta. Nu mă în
funzi. Eu nu-mi închipuiam că, pu
nîncl, într-o joacă, în macheta-stas, o 
sală, o scenă rotundă. cîteva uşi su
plimentare, voi ajunge să le apăr cu 
preţul... (Către toţi.) Care-i preţul ? 

·poMP ARAU : Să nu se facă !
MANEA : Să se anuleze !
IUGA : Să se piardă !

·poMPARAU: O să răspunzi!
IUGA : Ţi iSe impută.
"MANEA : Cedează !
IUGA : Cedează !
POMPARAU: Cedează!
·MARGARETA (pisicioasă): Cedaţi... (S-au

adunat pe lîngă el cerc.) 
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(Pauză.) 

MANOLIU : Nu. 

(Pauză.) 

POMPARAU (ca un jude american): Iţi 
dau timp ele gîndire cinsprezece mi
nute. Atît. (Către ceilalţi.) Lăsaţi-l ! 

(Ies risipindu-se. Manoliu rămîne cu 
capul' între mîţni, apoi se ridică şi se în
dreaptă spre machetă. Lumina se schim
bă în albastru. Scoate capacul. In spa
tele lui, apare Cleo.) 

CLEO : Ce faci ? 
MANOLIU : incerc să cedez. 
CLEO : E aşa de greu ? 
MANOLIU : Sînt nişte mărunţişuri. O 

scenă, o cuşcă, nişte uşi... 
CLEO: Merită frămîntarea? Ce cîştigi? 
MANOLIU : Nu mai cîştig nimic... Viaţa 

nu mi se întoarce înapoi... E-o min

ciună că poate fi luată de la capăt. 
CLEO : Atunci e simplu ... 

(In spatele lor, pe nesimţite, au apă
rut toate personajele, grupate ca în mo
mentele similare.) 

MANOLIU (observîndu-i, dar, evident, 
vorbind cu el însuşi.) Din cauza 
voastră nu pot ! (Cleo se retrage lîngă 
Panait şi Asmarandei. Manoliu, fră-
m,intat de idee.) Voi nu vreţi să 
schimb! Voi, care modificaţi to•ată via
ţa, staţi cu ochii pe mi,ne şi spuneţi : 
„Nu !" Aoum am înţeles de unde vine 
presiunea care mă înconjoară ... (Furios.) 
Voi m-aţi legat de mHni ! Nu contează 
că fac rău sau bine, de-s genial sau 
nu ... (Arată spre ei.) Voi vă împo,tri
viţi prin Manoliu ! ... Asta era ! (li pri
veşte cu atenţie.) Asmarandei, vino 
mai repede! (Asmarandei face un pas 
înainte.) De ce te :împotriveşti ? 

ASMARANDEI: Aşa era şi tata. (Se re
trage.) 

MANOLIU (către Panait): Mai îi1 faţă! 
(Panait se apropie.) De ce? 

PANAIT: Din instinct. Aşa-s eu. (Se re
trage.) 

MANOLIU : Tu, femeie, mai tîrziu. 
CLEO : Iar mai tîrziu ! 
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MANOLIU : Tu, cel mai tîrziu. (Cleo se 
retrage. Către Budura.) Spune moti
vul! 

BUDURA (pas în faţă) : Timpul... Dacă 
i te împotriveşti, timpul nu trece. (Se
retrage.) 

MANOLIU (către fuga): Te rîcîie ceva. 
Zi-i ! (fuga înaintează un pas.)

IUGA : Dacă n-am ridicat nici un zici, 
măcar să nu ridice nimeni. (Se re
trage.) 

MANOLIU (semn către Pomparău): Ex
primă-te. 

POMPARAU (pas î.nainte): Nu pot. (Se
retrage.) 

MANOLIU (către Manea): De ce să nu 
cedez? 

(Munca }'ace un pas înainte.) 

MANE:A: De aia. (Se retrage.)
MANOLIU : Dar femeile... Ce gîndesc, în 

taină,, despre noi, femeile ? De ce să 
mă opun? 

MARGARETA (pas înainte): Ar fi sen
zaţional ! S-ar umple tîrgul. ( Se re
trage.) 

MANOLIU : E un motiv ... (Către Maria.)
Te asoult. (Maria, însă, iar face cu
ochiul.) Iar faci cu ochi,ul? (Maria re
petă semnul.) In fond, şi acesta e un 
moci ele-a spune „nu ceda". (Pauză.
Brusc, către toţi.) De ce aţi lăsat să 
treacă viaţa lui Manoliu ? (Crescendo.)
Uncie aţi fost? De ce nu v-am auzit? 
(Urlă.) Nu meritaţi atîta suferinţă clin 
partea mea! Nu mă supup] 

( Lucrează febril la machetă. Grupurile 
dispar, lumina trece . în realitate. Intră 
Cleo, care-l găseşte lucrînd.) 

CLEO (nervoasă, furioasă): Aici erai? 
De azi-cl-imineaţă te caut prin hotel, 
am coborît în restaurant, am alergat 
prin tot oraşul, am întrebat la birou 
la Buclura ! Nimeni nu te-a văzut ! Ni-

· meni nu te-a ·întîlnit ! Noroc de femeia
aceea, Maria, că m-a îndreptat aici ...
· Ce-i aici ? ( Se uită în jur, speriată.)

MANOLlU: Punctul ele lucru al lui Pom
parău. 

CLEO : • Se poate să te, furişezi clin ca
meră·, ca hoţii, în timp ce eu clor
mea,m ? 

MANOLIU : M-a luat cu o maşină în 
zori. 

CLEO : Cu atît mai m.ult, fii11clcă a tri
mis masina să te ia, trebuia să ştiu ! 
Ce .. facf , aici ? 

MANOLIU : Nimic. 
CLEO (se u'ită le, macheta clc,făc11tă) :

Vreau să ştiu adevărul. Ce se înt'm
. pfă cu ţine? 

l\.fANOLIU (mîngiinclu-i uşor obrazul) :
Cleo... Eşti în concediu... Luna noas-

tră ele miere... Ti-ai măritat fata cu 
Băclilă... Trăiască'... (Evident, vrea s-o
liniştească.) 

CLEO : Ce „trăiască" ?... De ce te-au 
smuls clin pat? 

MANOLIU : Ai terminat scufa ? 
CLEO: Ce vor? 
MANOLIU : Vezi-ţi de program... Stîna 

turistică, cimitirul, Rozalia care a trăit 
o sută de ani. monumentul părăsirii
beuturii rachiului, telefoane cu Fabi
ola_, lîna clin vis, Madagascar.. Lupta
împotriva plictiselii. Du-te, du-te ...

CLEO (speriată): Acum sînt sigură că-ţi 
cer ceva greu ... ! Ce-ţi cer, Manolo '! 
Mi-e frică! 

MANOLIU : Hai, lăsă-mă singur ... 
CLEO ·: Mi-e frică ! 
MANOLIU : Te rog, nu striga. 
CLEO : Şi ţie ţi-e frică ... 
MANOLIU : Ce bine ar fi să simt frica, 

strîngîndu-mă de piept ... (li ia mina şi
şi-o pune pe inimă.) Simţi ? Bate rar 
şi statornic... Nici urmă de frică, nu 
sînt încordat, nu mă stresează nimeni 
·i nimic ... Acum, mă crezi?

CLEO (şi mai speriată) : Mi-e foarte 
frică ... Eşti schimbat. .. Ce ţi-au făcut? 

MANOLIU: Ei, nimic. Eu, ce-i mai rău·� 
m-am risipit, m-am scw·s ca apa prin
crăpătw-ile unei căldări uscate de pîr
jol, m-a supt nisipul sterp ... S-a zis cu 
Manoliu... (1n glumă.) Dar nu mi-e

frică.
CLEO : Să plecăm ele aici... ! Ploaia asta 

blestemată, oameni care nu mai mor 
un veac, monumente în cinstea aban
donării băuturii, stîne cu filfizoni. .. 
Totul e nefiresc ... Să fugim! Acasă r 
La Bucureşti ! 

MANOLIU : Unele, acasă? (Intră Asma-
randei şi Panait.) Ce-i, băieţi ? 

ASMARA TDEI (văzînd macheta) : Uite-o r 
PANAIT: Cum aţi adus-o? 
MANOLIU: Cu otomobilul. Vorbiţi. Cum 

e? 
ASMA.RANDEI : Bine. Ne-au dat afară 

clin hotel. 
PANAIT: Normal. Cameră lingă magazia 

ele cărbuni. 
ASMARANDEI : V-am transportat baga

jul. 
PANAIT: Dumneavoastră, tot la cămin, 

însă n-aveţi cameră cu baie. Duş pe 
culoar. 

ASMARANDEI : Acum e-n regulă. Nu 
azvîrle n_ţmeni cu găini .fripte, 

PANAIT: Nici cu riesling. 
/\SMARANDEI : E foarte bine. 
PANAIT: Excelent! Şi v-am şi găsit iute. 
ASMARANDEI : La- ţanc, unde a zis 

domnisoara lVJ:argareta. (Schimbă.) Ce-l 
,_ele luc{·u.? : '> 
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CLEO (către Manoliu): La gară... Cit 
-mai repede, la gară ...

PANAIT (suflscă mînecile): Hai s-o luăm 
de coadă. 

MANOLIU : Liber, băieţi ! Duceţi-vă la 
vreo... (Se uită la Cleo.) Nu. Acolo 
nu-i voie. Plimbaţi-vă prin parc ! As
piraţi aerul tare al Dorunei. Mîncaţi-1 
uns pe pîine. Ausweiss de la Manoliu. 
Trăiască libertatea ... 

(Asmarandei şi Panait ies.) 

CLEO : Te rog eu : să plecăm... Termină 
ce ai de terminat, fă ce îţi cer, şi gata. 
La gară! Nu-i nevoie să ne dea ma
şină. Luăm autobuzul, mergem pe jos ... 
Numai să fim cît mai departe de locul 
acesta ... ! 

MANOLIU (dintr-odată indignat): Imi 
cer să modific macheta ! 

CLEO : Modific-o. 

MANOLIU : Să zidesc uşi, să suprim 
scene, să bag cuşti, să frîng coloane ... ! 

-CLEO : Fă ! Fă ! Fă ! Mi-e frică de-o ne
norocire. Am visat rău, Manolo ! Fă! 

MANOLIU : Mă îndemni să rup din 
mine! 

CLEO : Rupe ! Nu te mai chinui. Nu mă 
chinui. Nu-i chinui nici pe ei ! 

(Pauză.) 

MANOLIU : Nu ! 

( Intră Bud ura.) 

BUDURA : Cine a strigat? 

MANOLIU : Eu. 
CLEO : Cineva din stradă ... 

BUDURA : De ce strigi ? 

CLEO : Eu l-am rugat să strige... Şi de 
la institutul de proiectări au telefonat 
să strige „Nu!" 

BUDURA (sincer): Interesant ... Ce-i asta 
,,Nu"? 

CLEO : Două litere. N şi u. 
MANOLIU : Nu este „Nu !" 

BUDURA (grav): De mult n--am auzit 
iaoest cuv"mt ... N, u, nu, N, u, nu ... Ce 
v,rea să în,semne ? 

CLEO (către Manoliu): Ne-aşteaptă acasă 
Fabiola, Bădilă, opera ... 

MANOLIU : Manopera... (Către Budura.) 
Domnule Budura ... 

BUDURA (cu ochii strălucind): Nu cumva 
te opui? (Pasionat.) De cînd ai pus 
piciorul în Doruna, te pîndesc. Spune 

adevărul ! Ce-i în mintea dumitale ? 
Te ridici împotrivă ? 

CLEO: Nu ... 

(Intră Pomparău, fuga, Manea, Marga
reta.) 

POMPARAU: Nu se opune nimeni! 
MANEA : Cum să îndrăznească ? 

IUGA : Nici gînd să spună nu. 

MARGARETA: Exclus. 

(Tăcere.) 

BUDURA : D:omnule Manoliu, de cînd 
lucrez ou aceşti oameni, nu i-am auzit 
venind şi ei cu o !idee. Zic eu „da", ei 
zic la fel. Dacă spun „nu", a--ămîne nu. 
Fii sincer : farptul că întîi n-ai pus 
ouşca, apoi ai băgat scena-n phmiţă, 
după aceea ne-ai prezentat o hală, in 
faza următoare itotui ca la înoeput, Iace 
pan,te din strategi,a dumitale de a-i zice 
lui B11d11ra „Nu" ? 

(Intră Maria.) 

MARIA : Eu i-am t.;1i::1onat să spună 
,,Nu". (Surpriză la toţi.) Ce vă miraţi? 
Că o femeie oarecare, o... ulcică cu 
două torţi şi-un moţ, îl învaţă să 
spună „Nu" ? Poate să confirme că 
nu mint. 

MANOLIU (amar): E adevărat. 

IUGA, MANEA, POMPARAU, MARGA
RETA: Minţi! 

BUDURA : Deci, nu dumneata te opui... 
(Cu tristeţe.) Voisem şi eu să văd cum 
arată la faţă un om care îndrăzneşte 
să-mi spună „Nu" ... 

IUGA, MARGARETA, MANEA, POM
p ARAU : Nu există ! 

CLEO : Mulţumesc, Doamne ... , că ai în
depărtat primejdia ... 

MARIA (i se bagă lui Budura în faţă) : 
Există. Eu sînt. Priviţi-mă ! 

BUDURA (bagatelizînd) : Dumneata ... ? 
Du�te, Mar.ia, şi vezi ca gemenii să 
crească bine, sănătoşi... Poate-i înfiez. 

MARIA : Nu-i veţi înfia ! 

BUDURA (atins): Crezi că nu-s bun de 
tată? 

MARIA : Nu sînteţi bun ! 

BUDURA (mirat): De ce? 

MARIA : Aţi spus vreodată „Nu" ? Gîn-
diţi-vă : sînt patru. Unuia trebuie să:-i 
spui : Nu fi leneş, munceşte. Altuia : 
Nu urî, iubeşte. Celui de-al treilea : 
Nu fi prost, fiindcă ;proştili nu intră 
în rai. Celui de-al patrulea : Nu căsca 
fălci atît de mari, tot nu vei reuşi sâ 
înghiţi lumea! 
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(Pauză, încordare.) 

BUDURA (către Manoliu): Domnule in
giner, nu ... 

IUGA, MANEA, POMPARAU, MARGA
RETA: Nu ... 

J3UDURA (rar): Nu schimba nimic. Ră
mîi aşa cum eşti.· (fuga, Manea, Pom
parău, Margareta aplaudă. Cleo plînge 
de bucurie.) Lasă-le 1aşa oum sînt ... 

IUGA : Săliţa ... 
::POMP ARAU : Scena .. . 
MANEA : Coloana .. . 

( Iar aplaudă.) 

J3UDURA: Nu vreau cuşcă. (Aplauze. 
Cleo plînge.) Atît. Mulţumesc. La 
mll!Ilcă. Ne-apucă sfînita Paraschiva şi 
nici n-am început clădirea. 

(Manoliu vrea să spună ceva: nu reu
.şeşte. Mişcă buzele în căutare de aer. 
.Face gesturi indescifrabile.) 

IUGA (pare a înţelege): Unde-s oamenii 
dumitale? Să ia macheta. 

(Manoliu face iar efortul de a vorbi, 
.gesticuleâză, în timp ce Asmarandei şi 
.Panait intră în scenă şi se o.prese respec
tuos lingă machetă.) 

-POMPARAU: Luaţi-o! 

(Cei doi ridică macheta pe prăjină. 
Manoliu face iar efortul de a vorbi, în 
-!!mestecul de glasuri care spun „Minu-

nat!", ,,O operă măreaţă!", ,,Unică!", 
„Felicitări!". Deodată, Manoliu duce mina 
la inimă şi se prăbuşeşte în mijlocul 
scenei.) 

CLEO (ţipă) : A leşinat ! 

MARIA: Chemaţi salvarea! 

IUGA, POMPARAU, MANEA, MARGA
RETA: Salvarea! Salvarea! Salvarea! 

ASMARANDEI şi PANAIT (se apropie, 
îngenunchează, îi pun mina pe piept): 
E mort. Atît i-a fost Iul fierul vieţii. 

(Confuzie, ţipete, întuneric. Cînd se face 
lumină puternică, Manoliu e întins pe un 
catafalc.· tn jur, solemni, Maria, Marga
reta, fuga, Pomparău, Manea, Budura. In 
părţi, de strajă, Asmarandei şi Panait. 
Mai deoparte, cu spatele la public, Cleo. 
La picioarele catafalcului, spre public, 
macheta. Deodată, Cleo se 1întoarce şi 
începe să ţipe sălbatic, sfîşietor, cu la
crimi.) 

CLEO : Nu ! Nu ! Nu ! Nu ! Nu ! Nu ! Nu ! 

BUDURA: Liniştiţi-vă, doamnă! (Face 
semn din cap, şi fuga, Manea, Pompa
rău, Margareta o învăluie pe Cleo.) 
A fost un om oaire a lăsat o urmă . 
A visat şi-a ştiut să se bată ... 

IUGA (bombastic) : Spuneţi generaţiilor 

vii:toarre că ... 

BUDURA (aspru, întrerupîndu-l, către 

fuga) : In nu mai spune dumneata ge

neraţiilor viitoare nimicia ! Da muncă ! 

CORTINA 
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86; 

de Valeriu Moisescu 

• Surprind perindîndu-se prin viaţă
atîtea personaje şi situaţii incredibile, 
incit mă văd adesea pus ÎITL imposibi
litate de a stabili cît adevăr con�ine 
teatrul şi cîtă ficţiune, realitc,tea. 

* 

• După unii filozofi, arta se află
undeva la periferia culturii. i nfrun
tînd riscul de a-i stîrni, sc,u de 11 pă
rea în ochii lor un ignorant, am cre
zut si cred în continuare că arta a fă
cut :mult mai multe servicii urncmită
ţii decît filosofia. 

* 

• Secole de-a rîndul, rolul bufonu
lui a fost încredinţat celui mc,i comic 
actor din trupă, ba chiar celui mc,i ca
raghios, în ideea că, prin strîmbături 
şi glume în doi peri, ,el are menirea 
de a batjocori Curtea, devenind . la 
rîndu-i un obiect de batjocură al ei, 
spre a provoca buna dispoziţie a su
veranului (şi, implicit, a 'Spectatorilor). 

Dar lectia lui Peter Brook din Re
gele Lear · ne-c, demonstrat că bufonul 
e un personaj grav şi lucid ce nu nu
mai că clezvăluie aclevăruri ascunse, 
ci şi pune. în valoare şi chiar deter
qnină clirnensiimile monarhului, între 
suveran si bufon exist<îm,d o legătură 
tainică s·i indestructibilă. De c,ltfel, 
cred că · nu întîmplător, pe tabla de 
şah, regele stă alături de „nebun". 

* 

• După cum un domn bătrîn nu-şi
poate ascunde anchilozarea şi zbîrci
turile dacă umblă în blugi şi poartă 
plete, tot aşa tec,trul nu poate contra
balansc, anacronismul gînclirii unui 
spectc,col dom· prin efecte decorative. 
Un svectacol nu clobîndeste tinere te, 
vigoare, actualitate numai· prin situa
rea lui într-un cadru modern. 

Am văzut spectc,cole şubrede ,înveş
mîntate în ambalaje monumentale şi 
spectacole monumentale desfăsurate 
într-o scenă goală, sciu aproape goală. 

Modernitatea cadrului scenic nu re-
zolvă decît epiclerniic cerin�a contem
poraneităţii într-un spectacol. 

* 

• Arta începe dincolo ele ceea ce s<'
poate vedea cu ochiul liber ; dar re
ceptarea ei nu presupune, cu tot dina
dinsul, lentile de contar:t. 

• Confonnîndu-se obligaţiei de a
scrie la comandă divertismente de 
Curte sau intenmedii cu muzică si b11-
let - pentru că lui Ludovic al· XIV
lea ·îi plăcea să danseze şi să orgcmi
zeze magnifice serbări galante - Mo
liere a ştiut să transforme servitutea 
în virtute, prin crearea unui nou gen. 
de spectacol, comedia-balet, din care 
avea să se nască mai tîrziu opera fran
ceză. 

Distrugerea studiourilor de film ita
liene, în urma celui ele-al doilea răz
boi monclial, i-a obligat pe cineaşti să 
filmeze în stradă ; şi astfel a ap:irut 
neorealismul. 

De unde se poate constata că un 
adevărat creator, atunci cînd are ceva. 
de spus, nu numai că depăşeşte posi
bilele cond*i anchilozante, dar le 
transformă în f,c,voarea sa, dînd une
ori naştere unor noi şi nebănuite for-_ 
me ele expresie. 

* 

• A pretinde cronicii clramatice si'f
fie „memoria teatrului" mi se pare o
dulce noivitate. Ea a fost, este şi vcr 
rămîne o dare de seamă, cu sau Jării 
vo'ie subiectivă, uneori labi1ă şi con
juncturală, asupra unor seri de pre
mieră. Căci, spre deosebire ele alte do
meni"i al.e criticii de a.rtă, fin arta spec
tacolului, efemeritatea produsului creat 
favorizează judecăţi de valoare- la fe[ 
ele trecătoare, criticul simţindu-se· 
(conştient sau inconştient) eliberat de 
confruntarea cu posteritatea, care n: 
poate confirma sau infirma punctele ele 
veclere. 

Citind vechi cronici dramatice, nu. 
avem, clin păcate, posibilitatea de a 
reconstitui, nici măcar cit ele cit, per
sonc1 litatea unui spectacol dispărut, ci 
doar, în cel mai fericit caz, pe cea cr 
criticului. 

Poate că totuşi, în zilele noastre, a
pariţia videocasetei îl va determina pe 
criticul ele teatru să fie, dacă nu mai 
exigent, cel pu�in mai prudent în u 
acredita o puerilitate drept semn al 
unei genialităţi ele necontestat. 
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-Ce e nou

PARIS 

Un alt dramaturg 
printre exponenţii 
.,,Noului roman" 

la ... 

După Francis Ponge şi Nathalie Sar
raute, publicul francez descoperă un art 
.dramaturg printre exponenţii „Noului 
;roman", în persoana lui Robert Pinget, 
.a cărui Ipoteză se numără printre pre
mierele noii stagiuni teatrale de la Paris. 
La Avignon, în vara trecută, cinci dintre 
piesele sale au fost prezentate în cadrul 
festivalului. 

Despre drumul său de la roman la 
teatru, Pinget pove!',beşte într-un interviu 
acordat săptămînalului Le Nouvel Obser
vateur: 

„La început, am dorit să găsesc un 
public mai larg decît cel al · romanelor 
·mele. Iar apoi, a fost, bineînţeles, dra
gostea mea pentru teatru. Dragostea
pentru scriitura în dialog, mai ales.

Ceea ce mă interesează pe mine este 
-stilul orai, limba.iul vorbit. Intr-o bună
7.i, am inventat expresia «şcoala urechii»,
-ca să mă distanţez de «şcoala privirii»,
prin care se caracterizează Noul roman.
De fapt, în ceea ce mă priveşte, nu este
-vorba de nici o şcoală : este o muncă
cu totul şi cu totul personală", mărtu
riseşte Pinget, descriindu-se pe sine ca
pe un „povestitor, sau, dacă preferaţi,
un bîrfitor. Eu încerc să captez murmu
Tul continuu care îmi răsm\ă în urechi".

In finalul piesei Ipoteza, un· personaj,
Martin, se plînge că a pierdut prea multe
ocazii cinci ar fi putut să tacă. Ce pă
Tere are însă Pinget-scriitorul şi drama
turgul despre munca sa ? 

„Mortin se căieşte că a făcut prea mult
cabotinaj în timpul piesei. El nu a reu
şit să exprime nici o notă cu adevărat
corectă. Ca scriitor, nu am nici un fel
ele părere de rău că aş fi scris prea mult,
din moment ce am ales această meserie
,qificilă. In ceea ce priveşte însă nota
corectă... ca trebuie să se afle undeva.
Cel puţin, sper acest lucru".

După Francis 
Ponge şi Nathalie 

Sarraute, un alt 
dramaturg printre 
exponenţii Noului 

roman: 
Robert Pinget 

Publicul dă 

la Palatul 

verdictul 

Sporturilor 

Un regizor (Robert Hossein), plus un 
istoric de renume (Alain Decaux), plus 
60 ele actori, plus tot atîţia tehnicieni, 
plus o sală ele spectacole cu 4.500 ele 
locuri, plus computere şi ecrane uriaşe 
de afişaj = L'Affaire du courrier de 
Lyon - versiune 1987, la Palais des 
Sports din Paris. 

,,Pentru teatrul francez, Robert Hos
sein este ceea ce a fost Cecil B. de Miile 
pentru cinematografia americană", opi
nează un critic britanic, încercîncl să su
gereze, prin această comparaţie, scara 
gigantică la care Hossein re-creează o 
dramă autentică, petrecută într-un tri
bunal francez, cu aproape două secole 
în urmă. 

Cu sprijinul istoricului Alain Decaux, 
Hossein a reconstituit, piesă cu piesă, do-
arul celebru· al „Afacerii diligenţei poş

tale din Lyon". In 1796, o diligenţă poş
tală, care transporta solda armatei lui 
Napoleon, a fost jefuită pe drumul ele 
la Paris la Lyon, iar cei doi vizitii au 
fost omorîţi. 

Şase persoane au fost aduse, pe ban
ca acuzaţilor, la proces, dintre care trei 
au fost conclrunnate la moarte prin ghi
lotinare. Unul dintre condamnati, Joseph 
Lesurques, a afirmat pînă în uitima cli
pă că este nevinovat. După ce a fost exe
cutat, posibilitatea ca nevinovăţia sa să 
fi fost reală a stîrnit o controversă pu
blică - al cărei verdict nu a fost <lat 
nici pînă în prezent. 

La aproape 200 ele ani distanţă, Robert 
Hossein deschide clin nou dosarul, re
constituie evenimentele care au dus la 
areslarea celor şase, rejudecă procesul. 
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prezentînd adevărul şi numai adevărul, 
apoi - lovi tură de teatru - cere publi
cului să dea verdictul. 

Inainte de începerea fiecărei reprezen
taţii, regizorul în persoană roagă o sută 
ele voluntari să-şi părăsească locurile clin 
sală şi să se aşeze în fotoliile clin primul 
rîncl, care încercuiesc arena spectacolu
lui. Fiecare fotoliu este echipat cu 1.rei 
butoane pe care scrie „vinovat", ,,nevi
novat" şi „complice". După proces, ver
cliclul „juriului" este afişat pe ecrane 
uriaşe, deasupra privirilor fascinate ale 
publicului. 

Regizorul mai dă o altă lovitură de 
teatru montincl acţiunea pe o vastă sce
nă circulară, care se roteşte în momen
tele-cheie ale piesei, clinci astfel posibili
tatea tuturor celor clin sală să aibă o 
imagine completă a desfăşurării eveni
menlelor. Caruselul teatral obtine efecte 
maxime în momentul în care, ·înainte ele 
afişarea rezultatului, actorii îngheaţă în
tr-un tablou ele figuri ele ceară. 

După afişarea verdictului, tabloul prin
de viaţă, dînd naştere unor scene ele bu
curie sau disperare - în funcţie ele ver
dictul zilei. Fie datorită pledoariei pasio
nate a 1'ui Jean-Pierre Bern:ar<l, care 
îl interpretează pe ,avocatul lui Le
surques, fiie datoirită faptului că Ho.ssein 
şi Decaux au denaturat subtil argumen
tele a�ărrii - de fiecare dată juraţii 
îl declară nevinovat pe Lesurques. 

De la ritualul computerizat, spectaco
lul revine însă la reali:batea istorkă a 
condamnării şi executării lui Lesurques 
şi a altor doi acuzati. Tensiunea sălii 
ajunge iar la maximum în momentul 
cîncl cade cuţitul ghilotinei - iar în 
sală se lasă întunericul. 

„Ariane Mnouchkine 

înnobilează teatrul 

şi pe spectatori" 
De la în-tiu.nericul care planooză asu

pra u.n•ui verdict i.stoiric ;pînă la lu
mina care scaldă violenţa istoriei, dru
mul duce de la Palais des Sports pînă 
în pădurea de la Vincennes, lingă Paris, 
la „ Theâtre du Soleil" al Arianei Mnouch
kine. Teatrul ei nu are nici prag, nici 
rampă, totul este scenă, iar piesa începe 
înainte de sosirea publicului. Locurile 
nefiind numerotate, spectatorii sosesc 
oricum cu cel puţin o oră înainte de 
spectacol. La intrare sînt întîmpinaţi de 
o mulţime pestriţă : indieni cu turbane
vînd pastă de carne, femei drapate în
sari-uri se plimbă sub privirile poliţişti
lor în uniformă colonială britanică ...

88· 

In această ambianţă exotică, Ariane 
Mnouchkine invită publicul să pătrundă 
în atmosfera piesei, care reînvie zece ani 
clin istoria Indiei - 1937-1948. Indiada

este o frescă a crepusculului colonial şi 
zorilor independenţei Indiei. Ea se încheie 
cu moartea personajului central : Ma
hatma Ganclhi. 

Iniţial, autoarea, Helene Cixous, dorise 
să scrie o piesă despre Inclira Gandhi. 
Pentru a înţelege însă ceea ce s-a întîm
plat, şi mai ales cum de s-a putut ajunge 
atît de departe, ea a fost nevoită să în-;

toarcă înapoi roata istoriei. 
Nici penlru autoare, nici pentru re

gizoare, istoria nu serveşte drept pre
text moralizator. Seriozitatea temei a
bordate, patetismul personajelor le-ar fi 
putut atrage uşor şi pe Cixous şi pe 
Mnouchkine în capcana parabolei sau a 
intenţiei moralizatoare. Spectacolul nu: 
arată însă nici modul în care şi nici 
motivul pentru care a fost asasinat 
Ganclhi. 

Dacă Helene Cixous este autoarea tex
tului ,.oral", Mnouchkine îl recompune 
însă pentru privire. Critica nu este de
altminteri deloc zgîrcită cu elogiile la 
adresa regizoarei: ,, ... Ariane Mnouchkine 
ridică ştacheta noii stagiuni teatrale ... 
Suflul care o animă pe Mnouchkine şi 
al său „Theâtre du Soleil" ... înnobilează· 
teatrul şi pe spectatori", se poate citi 
într-o cronică recentă clin săptămînaiul 
Le Nouvel Ob�ervateur. 

Ce este însă „Theâtre du Soleil"? o

trupă pe care regizoare.a a alcătuit-o cu 
23 de ani în urmă, un teatru în mijlocul 
pădurii de la Vincennes, în afara Pari
sului - nu doar clin punct ele vedere 
geografic -, animat de un colectiv for
mat din 50 de membri, provenind din 
20 de ţări ale lumii, între care nu există 
vedete sau vedetism, şi ale căror cîşti
gui-i sînt egale. 

„Theâtre du Soleil" atrage anual un 
număr de 100.000-250.000 ele spectatori. 
Şi totuşi... Ariane Mnouchkine are pro
bleme financiare. Reversul medaliei? 
Subvenţiile acordate acestei trupe admi
rabile (şi admirate) sînt de zece ori mai 
mici decît cele destinate teatrelor ele 
stat... 

LOS ANGELES 

Triumful lui Peter Brook 

După 11 ani de căutări febrile, de dµ;
cuţii, improvizaţii, de lungi călătorii în 
India, ele colecţionare a muzicii şi instru
mentelor muzicale caracteristice unor 
culturi diferite, Peter Brook şi colecti
vul său internaţional de actori care, în-

www.ziuaconstanta.ro



tre timp, şi-au ales sediul tot la Paris, 
la „Bouffes du Nord", au dăruit spec
tatorilor francezi o trilogie epică 
Mahabharata. 

Spectacolul, a cărui premieră a avut 
loc la Paris anul trecut, a cucerit în 
toamna aceasta şi publicul iubitor de 
teatru din Los Angeles. 

Această versiune scenică, de nouă ore, 
a Mahabharatei este mai mult decît un 
triumf pentru Brook. Ea însumează, dar 
şi depăşeşte realizările sale anterioare, 
oglindind permanenta înnoire a limbaju
lui teatral. 

Nimic nu este solemn, deoarece Brook 
stie că tonul solemn înseamnă moartea 
teatrului, iar spectacolul său, saga despre 
distrugerea unei lumi, despre lupta sîn
geroasă şi necruţătoare dintre fraţi, care 
aduce cu sine sfîrşitul w1ei rase şi al 
unei ere, - este ele fapt o odă vieţii şi 
vitalităţii teatrului. 

De la Los Angeles, Mahabharata se 
va îndrepta spre New York, la Brooklyn 

Acaclemy of Music. 

LONDRA 

O piesă pentru eternitate 

Cu un sfert de veac în urmă, după 
prima reprezentaţie cu Un om pentru 

eternitate, Robert Bolt îşi caracteriza cu 
modestie .piesa drept „Brecht vulgari
zat". De data aceasta însă, discipolul nu 
îşi trăda, ci îşi depăşea maestrul. iar 
,,copia", - Un om pentru eternitate, o
magiul adus ele Bolt lui Thomas Morus 
- este o piesă mult mai des jucată de
cît „modelul" - Galileo Galilei al lui
Bertolt Brecht.

Premiera spectacolului pus în scenă de 
Frank Hauser la teatrul Savoy din Lon
dra, cu Charlton Heston în rolul lui Tho
mas Morus, demonstrează că, după 25 de 
ani, piesa lui Bolt, al cărei motto este 
luat din Samuel Johnson, ,,El a fost omul 
de cea mai aleasă virtute pe - care l-au 
dat vreodată insulele britanice", rămîne 
la fel dP actuală. 
- Morus în viziunea lui Bolt nu face

parte din categoria martirilor ; dimpotri
vă, după ce s-a bucurat de toate plăce
rile simţurilor, el urcă pe eşafod nwnai 
atunci cînd i se cere să renunte la fi
inţa sa interioară : ,,Ceea ce 'contează 
pentru mine nu este dacă este. adevărat 
sau nu, ci dacă eu cred sau nu că este 
adevărat", spune personajul. ,, ... Eu unul 
nu m-aş urca pe eşafod pentru convin-

gerile mele. Cine ar face-o ? Numai Tho
mas Morus", spune Bolt. Şi totuşi ... 

La 12 septembrie 1961, Robert Bolt şi 
Bertrand Russel au fost condamnaţi la 
închisoare pe motiv că refuzaseră să păs
treze liniştea publică, incitînd masele 
la demonstraţie în cadrul Campaniei 
petru dezarmare nucleară. Legea prin 

care au fost condamnaţi fusese adoptată 
în anul... 1361, ca să-i împiedice pe sol
daţii englezi, recent întorşi din războa
iele cu Franţa, să provoace tulburări... 

După 25 de ani. .. 

După Private Ear and Public Eye
(1962), Peter Shaffer se întîlneşte din 

nou cu actriţa Maggie Smith, care de
ţine unul din cele două roluri principale 
în noua piesă a dramaturgului britanic : 
Lettice and Lovage, a cărei premieră a 
avut loc la teatrul „Globe", în regia lui 
Michael Blackmore. Simetria este aproa
pe perfectă ; după 25 de ani, Blackmore 
şi Maggie Smith fac clin nou echipă -
ele o parte şi de alta a rampei. 

Shaffer, cunoscut publicului român 
mai ales prin Amadeus (scrisă în 1979), 
i-a încreclintat lui Michael Blackm6re
regia pentru' cea mai recentă din piesele
sale. ,,In esenţă, (Lettice and Lovage, '
n .n.) este o comedie despre modul în 

care trecutul se ciocneşte de prezent ...
Presupun că este vorba despre deriva
timpurilor moderne şi, ca şi în multe
alte piese, Shaffer a scris două rolw-i
principale, iniţial antagonice - numai
că ele data aceasta le-a încredintat unor
personaje feminine", declară regizorul.

Pentru public însă, Lettice and Lovage 

este, fără doar şi poate,- un recital de 
virtuozitate al lui Maggie Smith, un nu
me celebru al scenei britanice, deţină
toarea a numeroase distincţii pentru ro
luri în teatru, film şi televiziune care 
a jucat pe marile scene londoneze• - la 
,,Old Vie" sau la „National Theatre" -, 
clin păcate mai puţin- cunoscută iubito
rilor de teatru din România. 

Cîteva cuvinte şi despre Blackmore. 
Australian ele ongme, Michael Black-· 
more a debutat destul de tîrziu ca regi
zor, în 1966, - la 15 ani de-abia clupă 
sosirea sa în Marea Britanie: ,,Am vrut 
întotdeauna să devin regizor, dar atunci 
cînd am ajuns pentru prima dată în 
Anglia monopolul regiei părea că le este 
rezervat doar absolventilor de la Ox
ford şi Cambridge", deciară el. 

89 

www.ziuaconstanta.ro



Reuşind, printr-o întîmplare norocoasă, 

să rămînă ca regizor la teatrul „Glasgow 

Citizen", cu 20 de ani în urmă, Black

more s-a impus montînd o piesă pe care 

o refuzaseră toate marile teatre londo

neze : O zi din moartea lui Joe Egg, de

Peter Nichols.

Spectacolul s-a bucurat de un succes 

răsunător atît la Londra cit şi la New 

York, pecetluind astfel colaborarea din

tre autor şi regizor. Dramaturgul Mi

chael Frayn i-a încredinţat şi el 1.rei 

piese lui Blackmore : Benefactors, Make 

a�d Break, şi Noises Off - care au ţi

nut cu succes afişul pe ambele ţărmuri 

ale Atlanticului. Blackmore se află acum 

la începutul colaborării cu Peter Shaffer, 

care promite să fie şi ea cel puţin la 

fel de fructuoasă, atit pentru autor, cit 
şi pentru regizor. 

Arthur Miller 

în actualitate 

La începutul lunii noiembrie, editura 

londoneză Methuen a publicat „Time-
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bends - A Life" (Crîmpeie de timp),. 

autobiografia lui Arthur Miller. 

In paralel aproape, Alan Ayckbourn ru 

pus în scenă, la „Aldwych", Vedere de

pe pod, a aceluiaşi Arthur Miller, cu 

Michael Gambon în rolul lui Eddie. 

Iniţial, chiar şi admiratorii dramatur

gului american considerau că Vedere· 

de pe pod este o încercare chinuită de 

a· promova drama trădării din docurile 

Brooklynului la statutul de tragedie cla-

sică. In viziunea lui Ayckbourn drama 

milleriană se „joacă" însă la nivelul 

înalt al confruntării tragice dintre un· 
cod de onoare implacabil şi pasiunea in

dividuală - la fel de cumplită ca şi 

modelul ei racinian. 

Miller, pentru care „dramaturgul este· 
o specie de călăuză spre dezvăluirea a

devărului", aduce publicului britanic,

atît prin mărturfsirile sale autobiogra

fice, cit şi prin Vedere ele pe pod, vi• 

ziunea fragmentată a căutării unui scop·

ultim şi durabil al existenţei umane.

Spre marele său merit, căutarea acestui

scop animă creaţia şi structurează în-·

treaga viaţă a lui Arthur Miller.

Roxana DASCĂLU 
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Reflector 

Ce joacă tinerii lnterprefi 
La recent creata secţie română a Tea

trului din Sfîntu Gheorghe au fost re
partizaţi cinci absolvenţi ai Institutului 
de artă teatrală şi cinematografică din 
Bucureşti - Teodora Mareş, Oana Şte
fănescu, Ionel Mihăilescu, Florin Chiriac 
şi Lucian Nuţu, precum şi trei absolvenţi 
ai institutului din Tîrgu Mures - Mi
haela Murgu Rădescu, Dorin Andone şi 
Bogdan Caragea. De altfel, mulţi dintre 
ceilalţi actori care au optat pentru acest 
colectiv sînt încă departe ele vîrsta se
nectuţii. 'Firesc, s-a ivit întrebarea - ce 
joacă ei ? Ce roluri îi aşteaptă? Cum 
vor fi utilizaţi pentru a-şi pune în va
loare şi îmbogăţi aptitudinile sc�nice? 

Teodora Mareş a realizat performanţa 
unei creaţii importante în spectacolul cu 
piesa Adela (rolul titular), bucurîndu-se 
de simpatia publicului. Spectacolul cu 
piesa Asta-i ciudat de M. R. Paraschi
vescu, preluat de la Sala „Casandra" a 
1.A.T.C., va fi completat cu actori din
colectivul te<artirului, ip.rlintre <lare Anton
Filip, Mihai Dobre, Sandu Popa şi alţii,
care vor juca alături de foştii studenţi.
în acest scop realizatorul spectacolului,
profesorul asociat Gelu Colceag, a sosit
în localitate şi a început repetiţiile. Va
intra în repetiţii (poate că la apariţia
acestor însemnări se ,repetă deja) piesa
Hoţul sentîmental de · Tudor Popescu, în
distribuţia căreia sînt patru tineri ac
tori - Oana Ştefănescu, Elena Manoliu,
1onel Mihăilescu si Florin Chiriac. Vii
toarea prPmieră, cu Bietul meu Marat
de Arbuzov, fiind o piesă cu tineri şi
despre tineri, va cuprinde şi ea în dis
tribuţie pe noii absolvenţi ai institute
lor de teatru.

Cîte iubiri 
piepţ de 

încap într-un 
dramaturg 

Este reconforitant să citeşti mărturisirile 
autorilor dramatici, publicate în presă 
ori în caietele-program de spec_tacol, îna
intea unei premiere. Af1i totdeauna că o 
fen;,Cită coincidenţă a făcut ca piesa res
pectivă să fie jucată exact de teatrul pre
ferat, cu actorii ale căror poze drama,tur
gul le ascundea în ghiozdanul de licean 
(sau pe care i-a descoperit, fasc1nat, în 
urmă cu un an, o lună, o zi - depinde 
de vîrsta admiratorului şi a admiraţilor), 
că, sincer vorbind, regiz,orul în cauză este 
cel mal... Dacă piesa e montată în pro
vinoie, descoperi, ele multe ori, că şi ora
şul respectiv este străvechea iubire, pînă 
atunci nemărturisită, a dramaturgului. 

Pentru cei care au obiceiul (maniaci!) 
să păstreze ani şi decenii programele de 
teatru, interviurile apărute în presă, să le 
ma,i răsfoiască din etnd în cînd, este sur
prinzător -să constate cîte unice iubiri în
oo,p într-un piept de dramaturg. Dac cine 
păstrează ani şi decenii toate programele 
de teatru şi cine mai stă să le răsfoiască? 

Poate răutăcioşi fără altă treabă, care 
nici nu merită a fi luaţi în seamă. 

Studenti 
• 

viitori actori, 
la „Amfiteatru" 

A reînceput (23.X.1987) seria spectaco
lelor cu piesa Un anotimp fărâ nume 
de Soran� Coroamă-Stanca, Ia sala „Am
fiteatru" a Teatrului Naţional „I. L. Ca
ragial.e". Alături de trei pi·eţuiţi actori 
ai primei noastre scene - Adela Mărcu
Iescu, Traian Stănescu şi Victor Moldo
van - evoluează, alternativ, nu mai 
puţin de 9 studenţi de la I.i\..T.C. : Emi
lia Popescu (Paula III), Tatiana Con
stantin şi Cecilia Barbora (Paula l), Ga
briela Baciu (Corina), Aristiţa Diamandi 
şi Marcela Jugănaru (Raveca), Mircea 
Anca (Toni), Emil Şerban (Hermetic) şi 
Ilie Gîlea (Mihai). 

Semuind direcţia de scenă a spectaco
lului, cunoscuta regizoare şi profe,oară 
Sanda Manu trece ea însăsi- un examen 
dificil, realizînd un act · de meritorie 
,,integrare" a învăţămîntului cu produc
tia, ale cărui benefice consecinte pentru 
formarea tînărului actor nu mai trebuie 
subliniate. E, de altfel, unul din puţinele 
spectacole ale stagiunii despre care se 
poate spune că este efectiv şi despre şi 
pentru tineri, fiind pe deasupra şi ju
cat, în majoritatea distribuţiei, de către 
tineri. 

Federico 

la 
" 

Garcia 

Atelier" 

Lorca 

In interpretarea actorilor Gheorghe 
Cozorici şi Olga Devia Mateescu, un re
cital Federico Garcia Larea, beneficiind 
- pentru realizarea cadrului scenic -
de aportul mspiratelor gravuri ale lui
Marcel Chirnoagă, avea aproape toate
şansele să fie un eveni1nent teatral. Cu
conditia să fi avut si un tegjzor. El nu 
s-ar fi împăcat, desigur, cu „mişcc,reil
scenică" (anemică, oarecare) semnată de 
Amalia Kreutzer, cu „stilul" involunta.r

Reflector 
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Reflector 

retoric al „reverberaţid'lor" benzii de 
magnetofon şi poate nici cu ideea unei 
simple „ilustraţii" muzicale, aparţinînd 
lU;i Timuş Alexandrescu. Ca să nu mai 
vo.rbim de calitatea tehnilcă şi de valoa
rea „artistică" a p.oiecţii!lor, aidoma şco
lăreştilor .schimbări de diapoz1tive; cu 
care n-ar fi trebuit să se împace nici 
actor1i. Cwn n-ar fi trebuit să adrn ită 
ca, în momentele de autentică tensiu-ne 
dramatică şi emoţionant� frumuseţe 
poetică ale recitalului lor, intituiat Pe 
Ia ceasul cinci spre seară ... , din imedia
ta vecinătate a unei alte săli a Natiu
nalului să se audă distinct şi repetat, 
cu tonul cel mai politicos şi mai respec
tuos posibil : ,,Spectatorii sînt ru/!_aţi 
să-şi ocupe locurile în sală. Incepcm 
spectacolul". 

Oare cei care se aflau deja Î!r sală (în 
sala „Atelier") - cel puţin în ziua de 
12.X.1987, ,.cînd se petrecură acestea" -
şi ce:i care-şi începuseră deja spectaco
lul, în această sală, nu meritau, la rîn
du-le, respectul cuvenit ? Jar cind mai
e vorba şi de una dintre vocile de aur
ale teatrului românesc, cum este aceea
a luj Gheorghe Cozorici, parcă-ţi vine 
să-ţi zici : .,Nu e păcat / Ca să se lă
pede / Clipa cea răpede / Ce ni s-a 
dat?" 

Oamenî de teatru 

în întervîu 

Flacăra pentru minte, inimă şi liţeratură 
publică foarte frecvent interviuri cu oa-

meni de cultură, de ştiinţă, de artă. 
Bineînteles, nu toţi cei asaltaţi ele între
bări şi

0 

găzduiţi de publicaţie sînt de ace
laşi prestigiu ori notorietate. Firesc ! La 
urma urmei, notorietatea se iscă Şi din 
fap!aul că apare interviul în această revis
tă! 

îmbucurător penlru noi este altceva : 
printre cei solicitaţi se numără şi actori, 
regizori, dramaturgi... poate în viitor şi 
scenografi. Astfel că în ultimele luni re
porterii publicaţiei au roit în jurul lui 
Ion Caramitru Horea Popescu, Dinu Gri
gorescu, Bujo; Macrin ... Apelul, obi_şnuit 
în mica oublicitate, - lansat, în gînd, de 
către cititori: ,,aştept prov,incia", a avut 
audienţă! E bine ! Ce altceva este un ast
fel de interviu dacă nu o mărturie un pic 
prudentă, uneori sonoră, cel _mai adesea
sentimentală şi de la care, mtotdeauna, 
se aşteap!aă un efect pozitiv ? Spicuim şi 
rezumăm din aceste interviuri cîteva ob
servatii şi constatări de real interes pen
tru fiecare teatru, pentru orice om al sce
nei: 

Despre public : întrebat clacă a observat 
o evolut:e a publicului, ION CARAMITRU
răspunde : ,,Nu ... poate o �trat�fica!-"e . djn
ce în ce mai netă. L-aş pu-,,ea 1mparţ1 m 
functie de zilele săptămînii - public ele 
luni · pînă miercuri - serios, exigent, de 
bună calitate. Cel de joi pînă duminică 
e apt mai ales pentru comedie, dornic de 
divertisment, privind teatrul mai. ales ca 
pe o destindere la sfîrşit de săptămînă." 

Despre teatru: ,,Filmul - ·categoric -
e o altă meserie. Evident, în strînsa veci
nătate a teatrului". 

Despre actor : unde se întîlnesc meseria 
de actor de teatru şi cea de actor de 
film? ,,într-un singur loc: în fiinţa indi
vizibilă a actorului care e şi omul de con
cepţie al meseriei sale, clar şi propriul 
său instrument." 

Teatrul 

în presa de-acum 

un veac 

noiembrie 1887 

Grigore Manolescu se a
flă la apogeul carierei. în 
rolul lui Don Carlos din 
drama lui Schiller, ,,a şti
ut ,să facă o adevărată 
creaţiune. Mişcările, gri
magiul, jocul fizionomiei, 
verva dicţiunei toate 

sunt originale şi conforme 
cu caracterul prinţului 
moştenitor al Spaniei, aşa 
precum l-a creat Schiller. 
In ac4>ul al 5-lea jocul ar
tistului ajunge la apotheo
sul său. Spectatorul e cu
prins de tragismul mo
mentului" (ziarul Telegra
ful, 3 noiembrie). Croni
carul ziarului Unirea, în 
schimb, deplînge reaua 
montare : ,,pe decorul din 
fund al tabloului I tl'un
chii arborilor s-au şters 
aşa că au ieşit la iveală 
primele colori puse pe 
pînză - liniile apei şi ale 
pavilionului. închipuiţi-vă 
nişte arbori diafani prin 
care se strevăd obiectele 

aşezate în al doilea plan. • 
intîia capodoperă a tea
!:-rului nostru istoric, care 
„a văzut focul rampei la 
1867" (Telegraful), se reia 
tot cu Grigore Manolescu 
în rolul titular - piesa se
numeşte însă Răzvan Vo
dă. ,,Artistul no,stru dra
matic de frunte a ştiut să 
puie în relief în jocul său 
artistic caracterul înfocat, 
generos, eroic şi impresio
nabil al lui Răzvan". Au
;.orul, B. _ P. Hasdeu, decla
ră : ,,Această dramă este, 
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Despre regie : ,, Tracul sau tendinta unor 
actori de a tl·ansforma orice in<!>erpretare 
în comedie - spune cu bănuită mîhnire 
regizorul HOREA POPESCU - merge nu 
merge, poate schimba truda mea"... ,,Mo
dificările nu sînt atît de mari, cum spune 
cite unul care crede că a revoluţionat tea
trul. Mişcările sînt destul de mici şi mai 
ales ciclice." 

BUJOR MACRIN, actor la Teatrul 
,,Maria Filotti" din Brăila, ca're a împli
nit douăzeci de ani de carieră, izbutind 
să realizeze, în fine !, un rol de compozi
ţie şi nu unul de „tinerel" (întrucît aşa 
arată de cînd se ştie), ne spune : 

Despre actorul de provincie: ,,Colabora
rea cu mereu alţi directori de scenă e a
devăratul oxigen al meseriei noastre". 
,, ... ŞI M-AM OBIŞNUIT SA MA JUDEC 
FOARTE ASPRU. E o «gimnastică» abso
lut ,necesară într-un oraş care nu are de
cît un singur teatru". (Absenţa competiţiei 
cu - măcar un - alt tea4-ru şi-o învin
ge într-un mod fericit.) ,,Joc pentru mine 
însumi". (Soluţia şi-a numit-o ingenios : 
egoism altruist. La întrebarea, ah, în
trislătoare ! dacă nu l-a preocupat faptul 
că e pre:i puţin cunoscut dincolo de 
Brăila, BUJOR MACRIN teoretizează· cum 
că ar fi două feluri de a juca tea'1-ru :) ,,A 
juca pentru tine şi a juca pentru a fi 
văzut." (El preferă pri�a variantă şi în
cheie cu declaraţia aflată şi în titlul in
terviului) : ,,sînt actor fiindcă nu pot trăi 
în afara scenei ! ". 

Carnet A.T.M. 

în întîmpinarea Conferinţei naţionale 
a partidului şi a celei de-a 40-a aniver
sări a Republicii, la sediul A.T.M. a 
avut loc o dezbatere profesională 
iniţiată de biroul secţiei de critică - la 
care au participat dramaturgi, actori, 
regizori, istoriografi şi critici de ieatrn. 
Alegîndu-şi ca temă dimensiunile poli
tico-ideologice şi cultural-educative ale 
teatrului românesc contemporan, care îi 

permit să se exercite ca factor activ în 
procesul formării conştiinţei socialiste, 
participanţii au întreprins o analiză cri

tică lucidă a drumului parcurs de dra

maturgie şi de arta spectacolului tc.itral, 

ca şi de reflectarea lor critică, insistîn

du-se asupra direcţiilor evolutive şi a 
mutaţiilor calitative înregistrate în spe
cial în ultimele două decenii. Substanţia

lul cuvînt introductiv al criticului Natalia 
Stancu, care a condus lucrările colocviu-
lui, deschise de preşedinta asociaţiei, ar

tista emerită Oina Cocea, panoramările 

problematicii, abordate din diverse un

ghiuri, în comunicările lor, de Ileana 

Berlogea, Mihai Vasiliu şi Victor Par

hon, ca şi mărturiile de creaţie ale acto

rului George Oancea, de Ia Teatrul Na

ţional din Bucureşti, au oferit o in

citantă bază de discuţie, eviden(iind atît 

realizările marcante în domeniu, cit şi 
neîmplinirile. Profitabil pentru toţi cei 

prezenţi prin fertilul schimb de idei 

sau cel puţin aş fi dorit 
să fie o producere litera
ră, psicologică şi istorică". 
După două decenii de la 
premiera absolută, ,,auto
rul a fost chemat şi reche-

profesorul Iacob Mureşanu 
informează ziarele Capita
lei - Telegraful, Unirea,
Naţiunea - că va scoate 
revista Musa romană „în 
cuart mare pe hit-ţie groa-

stalurile şi galeria Naţio
nalului sînt ocupate de iu
bitorii teatrului românesc 
ori de cîte ori se reiau 
Fîntîna Blanduziei şi Ovi
diu de V. Alecsandri. Ace
laşi public (avem, în fine, 
un public de teatru pasi
onat !) preţuieşte turneul 
artistului Coquelin de la 
Comedia Franceză, care 
este „pe cî$ de vioi, sbur-

mat de public, care i-a o
ferit o coroană de lauri" • 
Moştenind rolul de la Mi
hail Pascaly (1861), Grigo
re Manolescu apare în 
Hamlet, interpretînd par
ti:!>ura în traducere pro
prie. A folosit adaptarea 
francezilor Montegut şi 
Letourneu, adaptare pe 
care o va prelua, peste 
puţină vreme, şi Constan
tin Nottara. • Din Blaj, 

să şi frumoasă şi va con
ţine fiecare broşură două 
coli tipar de note frumos 
imprimate". Revista va de
veni, prin ani, o importan
tă arhivă de folclor muzi
cal, l,\tilă cercetătorilor 
teatrului nostru popular. • 
Chiar dacă cei „cu stare" 
(care cumpără bilete în 
loji !) aleargă la Teatrul 

Bulevard unde joacă ope
re'1-e o trupă franţuzeasca. 

dalnic şi provocator al 
rîsului în comedii, pe atî
ta e de .sentimental în 
drame" (Naţiunea, 12 no
iembrie). 
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Şi bogăţia sugestiilor de investigaţie ofe

rite, colocviul s-a remarcat totodată 

prin strădania participanţilor de a dis

cuta la obiect, prin francheţea şi perti

nenţa punctelor de vedere avansate, în 

intervenţiile lor, de Dina Cocea, Dana 

Dogaru, Natalia Stancu, Ion Toboşaru, 

Sorana Coroamă-Stanca, Theodor Mănescu 

şi Tudor Popescu. 

Cronica 

publicaţiilor teatrale 

ZIGZAG 

supliment .al ca<ietelor-progmm ale Tea-
1mulul Tineretului din Piatra Neamt 16 
pagini, apărut: august 1987. 

·' 

Avem în faţă un număr inte
resant care-şi păstrează menirea 
aceea de a reflecta aspecte clii1 

via,ţa tJetatn·uiu<i oa,re o partwonează, a ora
Ş'Ulll!i în care se află, rasl)'ecte .imtegra,te în 
viaţa şi istoria teatrului românesc, ck
cumsarise vieţii şi istoriei teaillrul:ui mon
chial. Oi,tim, astfel, atît pitooeşti şi inte
resante .amănunte ,ale trecerii l<ui Matei 
Millo prin Pi,atra, cît şi unele aspecte clin 
viaţa Katherinei IIepburn sa,u ,a regre
tatutui 0otor, poet şi cîntă!reţ sovietic 
Vladimi,r Vîsoţki. Sub ,gen,ericul „I-Iis
tniorLica" se faoe o succintă şi enciclope
clistiică !istorie a ,teatrului, extirem ele con
centJraillă şi de instruotiv;ă totoclaită, ca şi 
pirezentJarea un,ui saurt tiatoric al -afişu
lui de teatru, cu accente polemice vizincl 
şi kitsch--ul, gras zicem n,oi, ,clin acest 
clom.e111iu. Am maii ciotit cu i:n•teres : un 
eseu plcclînel, înbr-o ţinrută irntelectuală 
desăvîrşită, , ,Pentru o etică a receptă,rii" 
de Vidro- Ernest Maşek, ,,Pagil1i (alerte
n. n.) de jurnal" ele Or1sti-an Livescu, 
,,Teatrul de obiecte" (o nouă ,formă ex
perin1entală, avangardistă în •arta sce
nei?) prezentat de Cri,sti,an Pep•ino, Note 
de călă.torie - Oasa de la San Michele, 
Călător<je cu transsiberianul - pline ele 
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interesante experienţe tUJristic-intelec
tuaie gravi•tînd, e,vident, în jurul scenei, 
al ,artei. Cadoaburi, •!liJ1eodote, schiţe umo
ristice ele hw1-gust, semnate de Pierre 
Daninos - tatăl celebrului maior Thomp
son, sau de actorul Eugen Apostol, cu 
un umo:r surpni.nz.ătar de bun. Am ma,i 
citit un Topîrceanu uitat prin periodice, 
am mai •admi-rat ,cu tristeţe o poză pe 
coperta 4 cu marele OaQ·ag,i1U alături de 
Anda Călugăreanu etc., etc. , ,Zigzag" 
este un supliment care se citeşte cu plă
cere, fiind atractiv şi instructiv, siluat 
ferm în perimetrul culturii, al bunului 
gust, iar nu în afară. 

UN BILET 1N PLUS 

Teatrul ele Comedie. 

A.ipelind la popul-am metodă a deduc
ţiei înţelegem că sub egida unui 
teatru ele comedie s-a tipărit . o 
culegere ele glume şi caricaturi, aces
tea cliin urmă purt1nd pJ·esbhgioase ,sem
nături ca Ba,rbu Ion, Pim, Crăiţă-M<îndră, 
MolnaT, Pena-Pai ş.,a. Inrtrriucît 1UIDaris
tica publicaţie este tiipărită într-o iimb-ă 
română corectă. .şi întruc1t la noi nu 
exLstă decît un teatru de comedlie, dru
mul sinuos şi nu 1iipsut ele risouri al in
vestigaţiei noastre ne-a dus la Teatrul 
ele Comedie din Buoureşti. Deşi, nu sîn
tem foarte si,gur.i, -atîta timp cît în a
ceastă publica,ţie outim n,uma,i •anecclote 
şi Jnformaţii des,pre Gongall .şi D1'l!m
moncl, Wagner şi John Travolta, Shake
speare şi Michael Jackson alături de Bar
clo.t şi Coana ChkiVa (MiJuţă Ghem-ghiu). 
Ceea ce ne mai derutează în identifioa
rea teaitn-iu1ui cu prioi,na este faptul că 
totul se petrece la Duchess Theartre, Co
vent Garden Th., Drury Lame Th., Shaf
tesbury Th., Hollywood, Opera comică 
cl·il1 Lond:11a. AIM:el, oaricarturile, 112 buc., 
cu temă ,teatrală, sînt fom·te nmşite, chiian.• 
elaoă !ia bilanţ ne •apar : crnrni!Ul 'lu<i Yo
rick ele zece ori, decapitări - una, su
fleuri - 11. Ce se reţine cu uşurinţă, 
fără un exerciţiu intelectual prealabil, 
este faptul că la bicentenarul lui William 

Reflector 

www.ziuaconstanta.ro



Reflector 

Shakoopeaire nu s-au rostiJt decî-t dou§. 
veq·i,UJr-i din opera marelui W•ill - şi ace
lea greşit. ln pUJb�i,oaţia ou prircirna la Jlel 
- nUillele Te•atrului de Oomedie (din
Buoo.reş,ti ?), pa,tron,ul deci, nu ,se ros-

.teşte decît o da,tă. P,e copertă ! Dar co-

tfeot. Să dăm şi un citat di1Dt:r-un text 
publioat în această oulegere patronatii 
de un întreg colectiv teatral : ... ,,şi a-

ceasta in tiimp ce oameni oare nu aveau 
ruioi în clin ni'oi In rnlnecă cu tea,tru!, ( ... ) 
se îmbogă,ţearu de pe ·UJrma aotcxrilor ade
văraţi". 

LIRA 

nr .. 2. Caiet-program al Tuatruliui Mu-

�ical-. ,,N. Leonard", Galaţi pUJnot. 

Centena:r Leonard '(???) punct 24 de 
pag1111, patru coperţi. Cronici ale 
spectacolelor din teatru. Laudative 
Toaite. Bravo ! Reflecţii p1·eţios--in,telec-

tualtsto-aoademice. Mo.sm·ă : ,,Artă = a
cest . corn al ia-biurudenţ€<i. oare--i hrăneş'.e 
pe iboţi mur.iitorii (�i, niki eh.iar pe :toţi -
n. n;) ou &pi"itul celor nemUJritori". FJ,u„ 

111Jos. spus., profund sp,us. Al.tă mostră-:
„Intre cel ce compune muzica şi cel ce-o
intenpretează n--a exista,t n1icliocl:ată · o ...
catetfinoă". Aşiteptăm ou sufte,tuJ la gu:·ă
u,1 . rtelefon de la autor ,pen1bru a ni se
p.rec.i,za daita, ora ,şi looul l1!1de se rîde.
Cacofonii şi n,u n.uma-i :· ,,o pată roşieti·că
oare", ,,fanneoă publioul ou !romanţa", 
lupul a mlncat „pe timpul ăs,ta". Coinci
denţe cultmal,e : ,,Dă-mi batJ',!,ta, fiindcă 
sîn,t răcit ! Strigă disp�a,t Othello căit-re 
pantenera oare dn.terpre,ta rolul Dezde-

monei" (D. Cărpuciu) şi : ,,Dezdemona, 
dă-mi baJtista", .s,brigă Obhello cu nasul 
uid într--<o oarioatură 'din ce1e 15 publi
cate de Poch în publicaţia itea,tr,ului de 
comeldie recenzată mari ,sus. M,arile spi
rite ,se întnnesc: Kant - Laplace, Căr-

puciu - Poch, Lomonosov - Lavoisier 
etc. Avem şi afoni.sune desp�·e afoJ·isme : 

� î. ,,Aforismul esibe o ,ba.n,ahtate expusă in-

O 
· te1·esant", exact dar fără clrepiburi de au--

...,.... 
tor. Unele texte {Tex.te şi pretexte la re-

V 
vistă. Parodia poliţistă, Scenadul, Neca-

A\ zw·i - neomuşatism semnat Teleleu) par
� a fi seri.se pentru ,a fi jucate la teatrul de 

,-..ie revistă, vă implorăm, nu ! Am reţinut, 
� vom aprofunda : ,,Chopi.J1 şi răul de ma-

Qi) r " ş. i Mozart diletant. Iar dintre sute 
,.,_ de catrell'e, cimilituri, careU1ri, fragmen-

� ,te idin 01pe.ra an.ibumă ,a lui Eclrnond Deda, 

am găsit într-un colţişor 1.tn text „lndoit 
lapsus" - sen1nat de un an.ume I. L. Ca-

ragi.ale. Să fie un ;text de nenea J,ancu, 
inedit? Să nu şuie ele el maesbrul Ciocu
lPscu şi alţi exegeţi oa1·agialeani ? Mis
ter. Vom a.fla, vă vom informa. Reclarn.e, 
poze, ca-ri,caturi. Daoă reali�atorii acestei 
puM:,caţii au vrut să ne facă ,să rîdem, 
au rEiu5i ,t. Am rîs. De ei_! 

Fleacuri? 

Cinel scrii o cronică dramatică spaţiul 
nu--ti permi-te mai nicioclată (sau, pur şi 
simplii, nu vine vorba) să te ocupi de 
detalii, de mici, foarte mici amănunte, 
care nu sînt însă lipsite de importanţă. 
Fleacuri, poate, care se includ totuşi în 
imaginea ele ansamblu, chiar fără să-ţi 
clai seamw, ştirbind uneori linia elegantă 
a unui spectacol. 

Un astfel de fleac(?)" se referă ba .ros
tirea neîngrijită, bolovănoasă, dacă nu 
incorectă. Pe stradă auzim adesea „iele--

1nente", ,,fincă", ,,paişpe'', ,,uoraş", ,,du11i
neavoastră", ,,un te duci?" ş.a.m.d. Nu 
ne mai strepezim auzindu-le, ne-am obiş
nuit (cine s--a obişnuit, dar asta e altă 
poveste 1). Pe scenă, •însă, ,,licenţele" de 
acest tip nu sună, ci răsună. Tare, urît, 
brutal! (Presupunem inutilă precizarea 
că nu vorbim despre perso1wjele pe care 
o astfel ele rostire le defineşte). Scena
amplifică şi rezonanţa cacofoniilor care
abundă, nu ştim ele ce, mai ales în tra
duceri (şi ne gînclirn doar la cacofoniile 
cele mai... cacofonii, nu la lot ce se in
clude în accepţiunea acestui termen). 
Credem că actorul ar putea spu.ne, cu ele 
la sine putere, ,,că atunci cinel", chiar 
clacă textul nu cuprinde şi cuvîntul a
tunci, ,,ca o cciravană", cinel ciutorul a
pus în replică cloar vorba cairavana (ar
ticulat).· Precis, dramaturgii nu s-ar su
păm.. Nu se supără ei nici aî,nd liceana 
ingenuă din piesa lor ara.tă şi vorbeşte 
ca un matroz bătrîn ce şi-a descoperit 
pat"ima discotecii ... 

Şi tot referitor la rostire şi la fleacuri : 
chiar clacă actorul s--a născut la Bistriţa 
Bîrgăului şi are nostalgia (ş·i, poate, co-
chetări:a) graiului ele pe acele ,meleaguri, 
nu e firesc să spună, otunci cînd joacă 
1narchizul ele Pasa, ,,o fost", ,,s--o clus", 
„o zis" şi nici „ocupoţi loc, mă rog". Nu 
su11â bine. 

Fleacuri ? Poate, clar din sala ele spec
tacol se obse-1·vă. 
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Pe puncte 

•Revista „Ramuri" (nr. 10) ne pro
pune un fragment dintr-o piesă intitu
lată Oameni, a cărei acţiune se d_esfă
şnară -într-o ţară latino-mnericană. Auto
rul, Constantin Voiculescu, este conf e
rentiar la Facultatea de medicină din 
Craiova şi anvmatorul cenaclului din 
această instituţie universitară. Stilul alert, 
dia logurile tensionate. replicile tranşante 
anu�ţă o construcţie dramatică solidă, 
sprijinită pe idei politice majore. • ,,Con
vorbiri literare" (nr. 10) publică de ase
menea pagini de dramaturgie care 
anunţă o piesă interesantă : lmpărăţia
păsărilor este un fragment din piesa 
Recviem pentru Domnişoara Amelie de 
Ştefan Oprea, o incursiune în problema
tica femeii. • ,,Istoria litera.ră şi tea
trală a perioadei pe care o trăim se 
cere scrisă, deci, cu aceeaşi cerneală cu 
care se întocmesc rapoartele către eter
nitate despre toate faptele româneşti de 
creaţie ale acestui anotimp istoric" -

scrie în revista „România literară" (nr. 
24), în încheierea unui docwmentat stu
diu, criticul Valentin Silvestru. Autorul 
realizează o sinteză a dramaturgiei ro
mâneşti moderne, în care relevă conexi
unile teatrului cu politica, istoria, filo
sofia, continuînd totodată principalele 
filoane de inspiraţie din actualitate. Sînt 
remarcate tendintele de iîmnoire în mis
carea teatrală roÎnânească, evoluţia unor 
personaje în timp, implicarea lor socială, 
precum şi maturizarea muUor creatori 
de teatru contemporani. • Cine a fost 
Ion Luca? Se impune o restituire, pen
tru tinerele genera.ţii de cititori. Revista 
„Convorbiri literare" (nr. 10) publică un 
studiu de Liviu Chiscop referitor la bio
grafia artistică şi destinul postbelic al 
creaţiilor scriitorului, ale cărui piese au 
fost jucate pe scenele din Bucureşti, Cluj, 
Iaşi. Este amintit şi volumul antologic 
de teatru, tipărit în 1963, sub îngrijirea 
lui Valeriu Râpeanu. • Numărul 300 al 

revistei „Secolul 20" este dedicat aproape 
în întregime creaţiei şi vieţii unuia din
tre. cei mai mari drC1Jmaturgi contempo
rani, Samuel Beckett. Semnează eseuri 
Marin Sorescu, Mircea Horia Si'TTl!Îonescu, 
Horia Lovinescu, Adriana Bittel, Valentin 
Silvestru, Lucian Pintilie, Cătălina Bu
zoianu, Ludmila 1Patlanjoglu. Au colaborat 
de asemenea esteticieni, critici, oameni de 
litere din alte ţări, cum sînt John Elsom, 
Carlos Tindemans, Jerâme Lindon, Mar
tin Esslin, John Calder, Pierre Chabert, 
Madeleine Renaud, Peter Book, Jan Kott. 
Volumul cuprinde şi fragmente din crea
tia beclcettiană si este ilustrat cu un 
bogat material documentar. Ave,m în faţă 
o reniarcabilă reuşită. • In „Luceafărul"
(nr. 42), Jrimia Gatu >işi începe cronica
la spectacolul craiovean cu A treia ţeapă
astfel : ,,A ,treia ţeapă e ca un fel de
voită si dureroasă reîntoarcere la matcă
si din. fericire nu divulgă doar eticheta
�nei originalităţi, un fetiş între atîtea
fetisuri contemporane, ci vocaţia unei 
personalităţi lirice extraordinar de luci
de." Dintre atîtea perle stilistice, sem
nalăm autorului doar că o formulare ca 
aceasta - ,,Sub bagheta cu scăpărări de 
laser a lui Mircea Cornişteanu" ... - nu 
se există. • Cu clasicii nu-i de glumit ! 
- pare să atragă atenţia criticul Dinu
Kivu în cronica sa din „Conteqnporanul"
(nr. 43), semnalînd o parte dintre caren
tel.e premierei cu .A ,douăsprezecea noapte
ia Teatrul „Maria Filotti" din BrăiLa. •

Un spectacol tributar statutului un�i 
labo,rator de creaţie (s.n.), am numit 
Goethe mi-a spus de Pierre de Bois
deffre la Teatrul Foarte Mic, în regia lui 
Cristian Hadjiculea, o duce pe Ileana 
Lucaciu, în „Săptămîna" (nr. 44), cu gîn
dul la posibilitatea materializării scenice, 
pe acelaşi spaţiu de joc, a unor piese
uitate ale lui George Călinescu, nedrep
tătit de ,multi oameni de teatru. Sugestia 
de repertoriu. este binevenită. • Tot des
pre George Călinescu, de data aceas�a la 
Iasi în revista „Cronica" (nr. 43), Mircea 
Fiii� semnează o întimpinare generoasă
făcută premierei, originale „din toate 
punctele de vedere", a T!ragediei regcIUri

Otakar şi a prinţului Dalibor, montată 
la Teatrul pentru copii din Brăila. 

Rubrică realizată de : 
Paul Cornel CHITIC, Marian CONSTAN
TINESCU, Mihai CRIŞAN, Cristina DU
MITRESCU, Ionuţ NICULESCU, Victor 
PARHON, George STANCA 
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şi tineret din, Iaşi) ; ,.A douăsprezecea noapte" 
(Teatrul Drnmatic „Maria Filotti" clin• Brăila) ; 
,.Necazurile unui. .. îndd1gostit" (Teatrul „Not
tara") : ,,Mănuşa" (Teatrul „Ţăndărică"). Sem
nează: MARGARETA BĂRBUŢĂ, ILEANA 
BERLOGEA, CRISTINA DUMITRESCU, ALICE 
GEORGESCU, DINU KIVU, CONSTANTJN 
P ARASCFIIVESCU p. 35

VIITORUL ROL 

MARIA MARIN: Nina Zăinescu şi N·icolae C. Fili
mon în „Omul care a văzut moartea" de Victor 

Eftimiu, Teatrul Dramatic din Braşov p. 44 

* 

IONUŢ NICULESCU : Memoria arhivei. fişe pentru 
o enciclopedie a teatrului românesc : o scri-
soare inedită a lui Liviu Rebreanu p, 48 

PREZENŢE ROMÂNEŞTI 1N CIRCUITUL INTER-
N A ŢIONAL 

PAUL CORNEL CHITIC: Cu Romulus Feneş despre 
Cvadrienala de scenografie, Praga, ,iulie 1987 p. 51 

Mari.n Sorescu în orizont international p. 54 
Un succes regizoral 

· 
p. 54 

* 

ADRIAN A POPESCU : Dramaturgi români contem-
porani. Mihai Q;eorgescu (Mihai Ioan Geor-
gescu Zinca) p. 55

PLATON PARDÂU 

,,CĂLĂTORIA" 
comedie în trei acte 

şi un prolog 

VALERIU MOISESCU: lnsemnări contradictorii 
ROXANA DASCĂLU: Ce e nou la ... Paris ... Los 

Angeles... Londra 
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