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Opera tovarăşului 

NICOLAE CEAUSESCU 
., 

fundament teoretic şi practic 
al culturii si artei noastre socialiste 

A 

I n întreaga activitate cultural-educativă un rol important 
îl au literatura, muzica, artele plastice, teatrul, cinemato
grafia. Toate aceste sectoare importante ale activităţii 

cultural-educative trebuie să aducă o contribuţie tot mai im
portantă la realizarea unei culturi i;evoluţionare, înaintate. 
Literatura trebuie să realizeze opere care să redea, cît mai va
riat ca stil şi formă, marile realizări obţinute, să înfăţişeze 
epopeea transformării revoluţionare a patriei, să oglindească 
lupta revoluţionarilor comunişti şi democraţi în anii ilegali
tăţii, lupta întregului nostru popor pentru edificarea noii socie
tăţi - opere care să stea la baza educaţiei patriotice, revolu
ţionare a tineretului patriei noastre. Avem nevoie de noi opere 
de muzică revoluţionară şi patriotică, de noi opere de artă 
plastică, opere care să redea activitatea uriaşă desfăşurată pc 
întreg cuprinsul patriei noastre, aşa cum avem nevoie de piese 
ele teatru, de filme cu un conţinut mai angajat, care să 1·eflecte 
eroii noi ..ai .patriei, eroii uriaşelor transformări revoluţionare şi 
ai realizărilor din ţara noastră ! Avem nevoie de piese şi filme 
în care eroii să nu reprezinte pe acei oameni, puţini la număr, 
care încearcă să se sustragă răspunderii faţă de colectivul din 
care fac parte sau încalcă morala şi nom1ele sociale. Nu ase
menea oameni sînt eroii patriei noastre ! Nu aceştia trebuie 
să-şi găsească loc în piese şi filme - ca, de altfel, în nici un 
domeniu al creaţiei - ci acei eroi, mii, zeci şi sute de mii, care 
fac totul pentru a asigura înălţarea patriei pe noi culmi de pro
gres şi civilizaţie ! A.ceştia sînt, de faP,t, şi participanţii activi 
la creaţia cultural-artistică de masă, aceştia sînt adevăraţii 
făuritori ai României socialiste, deci şi ai culturii socialiste ! ( ... ) 

U
manismul pe care îl creăm
noi este un umanism nou, 
bazat pe concepţia m·ateria-

Iist-dialectică, care pune mai pre
sus de toate omul, colectivitatea, 
intereşele generale ale întregii na
ţiuni. Sînt convins că toţi creatorii 
de cultură vor face totul pentru 
ca, prin intermediul literaturii, al 
sculpturii şi picturii, al muzicii, al 
teatrului şi cinematografiei, al ce-

lorlalte arte, să dea expresie a
cestui nou umanism. ln felul 
acesta vom putea spune că, în
tr-adevăr, toţi creatorii de frumos 
sînt alături de clasa noastră mun
citoare, că ei păşesc în rînd cu 
clasa conducătoare a societăţii, 
care este cea mai umanistă şi care 
făureşte societatea cca mai uma
nistă din lume. ( ... ) 
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P reocupîndu-ne de măreţia prezentului să nu uităm mc1
gloria trecutului de luptă pentru libertate şi neatîrnare 
a poporului nostru. Iată de ce este necesar să fie reflec-

tată mai larg în literatură marea epopee istorică a luptelor 
purtate de poporul român, de-a lungul a secole şi milenii, 
pentru apărarea fiinţei naţionale şi gliei strămoşeşti, a limbii 
şi culturii, a libertăţii şi independenţei patriei. Prin aceasta 
literatura mobilizează şi însufleţeşte şi mai puternic masele 
celor ce muncesc în făurirea istoriei de astăzi a ţării, în înăl
ţarea minunatului edificiu al socialismului şi 1comunismului pe 
pămîntul României. ( ... ) 

T
eatrul Naţional este chemat ca, împreună cu întreaga
noastră mişcare teatrală, cu toţi creat.orii de artă ai ţării, 
să-şi intensifice eforturile închinate scopului profund 

umanist de a contribui la înflorirea spiritualităţii noastre so
cialiste, la făurirea unor noi valori de înaltă ţinută educativă, 
sporindu-şi astfel tot mai mult prestigiul de care se bucură in 
ţară şi peste hotare. Colectivul teatrului, toţi slujitorii scenei 
din ţara noastră trebuie să se încadreze cu toate forţele; cu 
toată capacitatea în ampla activitate politico-educativă desfă
şurntă de partid pentru ridicarea conştiinţei maselor, pentru 
formarea omului nou, înaintat, cu înalte trăsături morale, 
constructor conştient al destinului socialist al României. 
Aceasta cere din partea Teatrului Naţional, a tuturor teatrelor 
noastre eforturi susţinute pentru realizarea unor spectacole 
militante, de adîncă semnificaţie politică şi de un nivel ar
tistic superior, care să abordeze şi să pună în dezbaterea unui 
public cit mai larg, format din oameni ai muncii, problemele 
de esenţă ale contemporaneităţii. 

îndeplinind menirea dintotdeauna a unui teatru naţio
nal, prima noastră scenă - ca, de altfel, toate teatrele ţării -, 
trebuie să se consacre cu precădere dramaturgiei româneşti, 
atît clasice, cît şi mai cu seamă contemporane, care oferă o 
imagine însufleţită asupra prezentului socialist şi a măreţelor 
perspective de dezvoltare a societăţii noastre. ln acelaşi timp, 
Teatrul Naţional şi mişcarea noastră teatrală, în general, tre
buie să se preocupe de prezentarea celor mai valoroase creaţii 
ale dramaturgiei universale, progresiste, care . prin mesajul lor 
umanist, de încredere în om şi în forţele. sale creatoare, să 
contribuie la educarea sănătoasă şi îmbogăţirea orizontului 
cultural al poporului. 

Teatrul Naţional, ·celelalte teatr� din ţara noastră tre
buie să participe activ la Festivalul „Cîntarea României", pu-

. nînd larg în valoare tot ceea ce au ele mai bun, oferind, prin 
spectacolele .Pe care le organizează în acest cadru, prin ţinuta 
lor artistică şi educativă, un înalt model pentru toate forma
ţiunile de teatru din întreaga ţară, sprijinind şi îndrumînd 
concret dezvoltarea mişcării artistice de masă. ( ... ) 
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I ncontestabil, realitatea pe
care o trăim nu este în în
tregime colorată în roz. ln-

făptuim o operă revoluţiona1·ă 
fără· precedent, transformăm clin 
temelii societatea, creăm o bază 
economică nouă, o suprastructură 
nouă. Asemenea operă nu se poate 
înfăptui fără greutăţi, fără lipsuri 
şi greşeli, ci înfruntînd impedi
mentele de tot felul, soluţionînd 
probleme dintre cele mai dificilo 
şi mai complexe. Nu vreau în nici 
un caz să se înţeleagă că la noi nu 
există lipsuri ; dimpotrivă, socotim 
necesar să facem totul pentru a 
lichida lipsurile, pentru ca acestea 
să fie cît mai puţine, asigurînd 
astfel mersul înainte într-un ritm 
cît mai rapid al construcţiei noas
tre, în toate domeniile de activi
tate. Tocmai lupta cu greutăţile, 
concentrarea energiilor pentru în
frîngerea lor, depăşirea perma
nentă a dificultăţilor şi neajunsu-

rilor dau măreţie acestei opere, 
pun în evidenţă eroismul clasei 
muncitoare, al ţărănimii, al inte
lectualităţii, al tuturor celor care o 
înfăptuiesc cu trudă şi pasiune. 
Partidul nostru cheamă scriitoru 
- cronicari ai acestor timpuri -
să înfăţişeze în mod veridic lupta 
poporului, să arate şi realizările 
şi piedicile peste care trecem, să 
critice lipsurile, neajunsurile, gre
şelile, să înfiereze elementele ve
chiului, tot ceea ce se opune to
rentului vieţii noi. Dar, în acelaşi 
timp, scriitorii trebuie ·să vadă 
limpede forţele noului, să sur
prindă energia impetuoasă cu care 

• el se afirmă în viaţă, să contu
reze marile realizări înfăptuite 
prin abnegaţia milioanelor de oa
meni ai muncii, s� redea tendinţa
dezvoltării ireversibile a societăţii
spre .culmile înalte ale socialis
mului şî comunismului.

D
esigur, eroul epocii socialiste nu este un supraom ; el
are şi calităţi şi defecte, trăieşte şi bucurii şi amără
ciuni, şi izbînzi şi înfringeri, iubeşte, visează, se zbu-

f
f 

ciumă ca orice fiinţă omenească. Litemtura trebuie să-l înfăţi
şeze aşa icum e în realitate, dar, relevîndu-i lipsurile, trebuie 
să pună totodată în evidenţă cu putere ceea ce-l caracteri
zează, şi anume faptul că viaţa sa e străbătută de patosul revo
luţionar al idealului socialist, că el pune mai presus de orice 
interesele colectivităţii, că se dăruieşte cu toată pasiunea mun
cii sale, cauzei socialismului, cauzei poporului. Prin aceasta, 
întruchiparea în literatură a acestui personaj poate exercita o 
înl'Îurire salutară asupra conştiinţei maselor. Acţionînd în acest 
fel, abordînd vasta problematică a desăvîrşirii socialismului şi 
transformării morale a omului, scriitorii noştri vor făuri o 
literatură militantă, profund angajată în măreaţa operă pe care 
o întreprinde poporul român. Reflectînd această experienţă_
socială fără _precedent in istoria umanităţii, scriitorii au posi
bilitatea de a introduce în literatură un univers omenesc ine
dit, care poate genera opere de cea mai mare originalitate. 
Noul trebuie căutat în societate, în viaţă, şi nu în �eva supra
natural. ( ... )
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Permanentul omagiu 
artei al 

Model al conştiiniei revolutionare 

A 
m desprins din Raportul tovarăşului Nicolae Ceauşescu la Con

. ferinţa Naţională a partidului, pe lingă impresionantul tablou al 
construcţiei eroice româneşti, în numai cîteva decenii de socia-

lism, şi marile direcţii ale strategiei dezvoltării noastre viitoare, 
o vibrantă; magnifică forţă a îndemnului către oameni, către în
tregul nostru popor, în condiţiile mereu altele, mereu noi ale edifi
cării unei societăţi noi.

Indemnul la creaţie şi muncă, la cunoaştere şi înţelegere, la 
luciditate, la efort, �a autodepăşire, la etică şi echitate, la continuă 
şi neobosită cercetare şi perfecţionare, la patriotism şi sacrificiu, 
Ia ordine şi disciplină, la implicat spirit critic şi autocritic, la com
bativitate, la sinceritate şi omenie, la umanism revoluţionar, Ia fră
ţie şi prietenie, la unitate şi fermitate, la lupta pentru pace şi o 
lume m·ai bună, îndemnul acesta -complex şi puternic, rostit 
cu atîta ardere interioară de p1·eşedintele României, face ca în faţa 
ochilor noştri, a imaginaţiei noastre să prindă contur profilul omu
lui nou, constructor al unei societăţi noi, şi pe care cu toţii sîntcm 
îndemnaţi să-l făurim începînd cu noi înşine ! 
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ln a aspira, cum şi în a ajunge să fii un om nou, cu cea mai 
înaltă forţă şi probitate morală, văd azi cel mai frumos şi mai 
de preţ drept al omu1ui pe pămînt, şi-mi dau seama cît de nobilă 
îmi e misiunea de-a contribui prin profesiunea mea la modelarea 
şi răspîndirea acestui nou tip uman în însăşi realitatea vieţii şi 
lumii! 

De aceea, la aniversarea zilei de naştere a preşedintelui ţării, 
secretarul general al partidului, tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU 
- modelul strălucit al conştiinţei revoluţionare româneşti, îmi ex
prim întreaga adeziune faţă de minunatele sale îndemnuri şi planuri,
contopite atît de armonios cu ale patriei şi întregului popor, şi îi urez,
din adîncul inimii, mulţi ani de sănătate şi fericire !

a 

George lVIOTOI 

Îmbog6tind permanent 
zestrea 

oamenilor 
de suflet 
acestui p6mînt 

F 
iecare început de an e un prilej de meditaţie şi bilanţ. Belşugul
faptelor de muncă, marile izbînzi în construcţia socialistă, 
profundele mutaţii în diferitele domenii ale vieţii ne dau 

_încredere în propriile forţe, ne ambiţionează pentru o şi mai grăi
toare demonstraţie şi valorificare a nenumăratelor resurse mate
riale şi spirituale de care noi - românii - dispunem. Dar - ma.i 
presus de toate - ne îndreptăm în fiecare ianuarie gindul către cel 
ce conduce destinele naţiunii, tovarăşul Nicolae Ceauşescu. 

Etapa inaugurată de Congresul al IX-iea marchează intra1·ea 
României pe un drum istoric care a determinat dezvoltarea rapidă 
a tuturor domeniilor activităţii sociale. Am depăşit astăzi cu mult 
nivelul realizărilor din 1965. Grandioasa operă a conducătorului 
nostru, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, a dat naţiunii garanţia deplină 
a viitorului său de propăşire socialistă. Partidul, sub înţeleapta sa 
conducere, mobilizează toate resursele de creaţie ale ţării, îmbogă
ţind permanent zestrea de suflet a oamenilor acestui pămînt spre 
împlinirea năzuinţelor lor de prosperitate şi fericire. 

Un concept al tovarăşului Nicolae Ceauşescu : ,,Cu oamenii 
pentru oameni, cu poporul pentru popor". Sub semnul acestei legi 
de viaţă revoluţionară profund democratică, sub conducerea parti
dului, a secretarului său general, ţara izbîndeşte în mari bătălii 
imediate şi de perspectivă, dovedindu-se convingător trăinicia orîn
duirii noastre socialiste, inepuizabilele sale resurse de înnoire. 

Respectul faţă de istoria noastră, şi mai cu seamă faţă de 
prezent, pe 'care l-a impus cu pregnanţă tovarăşul Nicolae Ceauşescu, 

8 

www.ziuaconstanta.ro



ne-a prilejuit şi nouă, creatorilor de frumos, contribuţii de seamă 
în procesul de influenţare, de ridicare a conştiinţelor, avind în cen
trul preocupărilor noastre omul, înnoirea lui pe măsura exigenţelor 
momentului. 

Dinamism, iniţiative de originalitate demonstrează România 
şi în politica sa externă, prin purtătorul ei de cuvînt şi faptă, tova
răşul Nicolae Ceauşescu, cel icare aduce una dintre cele mai preţioase 
contribuţii la înţelegerea între popoare şi la asigurarea păcii. 

Meditînd la marile idei novatoare subliniate in Raportul pre
zentat la Conferinţa Naţională a partidului de către tovarăşul 
Nicolae Ceauşescu, referitor la creaţia spirituală, pe deplin conşti
enţi de înalta răspundere cu care ne învesteşte pe noi, oamenii de 
cultură şi artă, nu vom precupeţi nimic pentru a răspunde încre
derii acordate, acţionînd cu competenţă şi abnegaţie pentru a con
tribui cît mai eficient la dezvoltarea conştiinţei socialiste a oame
nilor. 

Alăturăm recunoştinţei datorate conducătorului nostru in 
această zi aniversară, calda ui-are de deplină sănătate, nesecată 
putere, nestinsă vigoare şi mulţi. ani, spre binele şi progresul naţi
unii române. 

Silviu STĂNCULESCU 

Fierbinte mărturie 

A 
nul s-a înnoit - cea din urmă bătaie a ceasului din turnul
Palatului culturii încă se mai leagănă peste oraşul care a 
păşit în 1988. Noul an, laşul l-a primit cald, sărbătoreşte, ct 

încredere şi emoţie : încă un cerc s-a rotunjit în tulpina oraşului 
etern şi toate cele şapte coline poartă din zare în zare ecoul rever
berat al ultimei note din „Hora Unirii". De aici, din oraşul lui Şte
fan, Cuza şi Eminescu, la ceas de nou ianuarie ne întoarcem gîndul 
către ţară - pafria însemnînd şi întinsa vatră strămoşească, şi ora
şul, casa, familia fiecăruia. Către ţa1·ă şi conducătorii ei. Către par
tidul comuniştilor, neasemuitul ctitor şi truditor pentru izbînzile 
neamului românesc. Pentru ieşeni, pentru români, luna începutu-
lui de calendar a fost şi va fi totdeauna prilej ._de înaltă sărbătoare. 
Ianuarie - luna Unirii. Luna naşterii celui pe care, la al IX-iea 
Congres," l-am ales să ne conducă destinele aici, la Carpaţi, Dunăre 
şi mare. Nu ştiu alţii cum sînt, dar noi, aceşti 23 de milioane, des-

www.ziuaconstanta.ro



luşim in înţelesul oncarw ianuarie, şi amintirea contopirii ţărilor 
surori, şi unirea deplină dintre destinul unui om şi destinele naţiu
nii sale. Ca partkipant la patru congrese şi cinci conferinţe naţio
nale a]e partidului, am a depune fierbinte mărturie că, treaptă cu 
treaptă, pas cu pas, devenirea noastră s-a aflat mereu sub semnul 
progresului, al apropierii de noi înşine şi de ţelurile ce s1.Tălumi
nează zarea lumii comuniste. Am avut şi avem şansa unei 1cîrmuiri 
.ferme, înţelepte şi clarvăzătoare, datorită virtuţilor căreia poporul, 
în strînsă şi puternică unitate, este în măsură să înfăţişeze pildui
toare experienţă, să-şi asume un adevărat tezaur de izbînzi şi în
făptuiri şi concepte şi rezolvări proprii socialismului românesc -
toate aflate sub semnul gîndirii novatoare a secretarului general. 

Din acest ianuarie moldav, alb, înalt şi pur, trimitem cu dra
goste omagiul nostru respectuos, însoţit de gîndurile cele mai bune 
şi mai calde, conducătorului partidului şi al ţării, tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu, urîndu-i viaţă îndelungată, sănătate şi mereu aceeaşi 
neasemuită putere de muncă, întru împlinirea destinului luminos 
al poporului român, spre binele paiTiei şi al fiecăruia dintre cetă
ţenii ei. 

LA MULŢI ANI ! 

Mircea Radu IACOBAN 

Spre fericirea si bunăstarea tării 

S trălucita aniversare a îndelungatei activităţi revoluţionare şi a 
celor şapte decenii de la naşterea secretarului general al Parti
dului Comunist Român şi preşedinte al României, tovarăşul 

Nicolae Ceauşescu, e un moment. înălţător, un prilej de a aduce 
omagiul de recunoştinţă conducătorului nostru de partid şi de stat, 
proeminentei sale personalităţi de revoluţionar şi patriot înflăcărat, 
militant de frunte al miş,dirii comuniste şi muncitoreşti, neobosit 
luptător pentru cauza libertăţii şi independenţei popoarelor, pentru 
prog1·es social, colaborare şi tJace în lume. Acest sentiment înălţător 
îl împărtăşim alături de întreaga ţară şi noi - slujitorii scenei cra
iovene, dind glas gîndurilor de adîncă gratitudine faţă de marele 
strateg al prezentului şi viitorului României socialiste, căruia îi 
datorăm. epoca cea mai ferţilă în împliniri, din întreaga noastră 
istorie, ridicarea substanţială a gradului de ·civilizaţie şi cultură, 
într-un· orizont de pregnantă înflorire spirituală a ştiinţei, litera
turii şi artelor. 

10 

www.ziuaconstanta.ro



In ultimii am, m contextul repertorial major în care teatrul 
nostru a pus preţ tot mai sporit pe teatrul politic şi pe cel istoric, 
am năzuit să evocăm neţărmurit - prin spectacole de teatru, ca 
şi prin vibrante florilegii de poezie şi teatru - personalitatea uriaşă 
a Omului şi Conducătorului a cărui viaţă exemplară se identifică 
în toate treptele ei cu momentele hotărîtoare ale istoriei noastre 
contemporane, cu lupta pentru libertate, dreptate socială, demo
craţie şi independenţă, cu victoria revoluţiei atotcuprinzătoare, cu 
munca eroică a naţiunii române în cei mai glorioşi ani ai istoriei 
sale, anii edificării soc_ialismului şi ·comunismului. 

Fiecare dintre spectacolele prezentate de noi pe scena tea
trului, pe platformele industriale sau în localităţile judeţului şi din 
judeţele limitrofe, ca şi întreaga noastră activitate, s-au constituit 
în răspunsud de vie recunoştinţă faţă de secretarul general al 
partidului, căruia îi datorăm ctitoria modernului lăcaş de lumină 
în care trăim, muncim şi tindem către noi ajungeri, către tot mai 
înalte împliniri artistice. In acelaşi timp dăm cea mai înaltă pre
ţuire şi ne mîndrim cu actul de emoţionantă cinstire a vieţii şi 
muncii scenei Naţionalului craiovean, act ce poartă semnătura 
preşedintelui ţării, tovarăşul Nicolae Ceauşescu : Decretul Prezi
denţial privind acordarea ordinului „Meritul Cultural clasa I", 
teatrul nostru fiind primul teatru al ţării căruia i s-a acordat 
această înaltă distincţie. Cuvintele de preţuire şi îndemn ce au fost 
adresate 'Colectivului nostru cu acest ·prilej păstrează încă ecouri 
vii în noi şi au avut meritul de a fi declanşat energiile clocotitoare 
ale înţregului colectiv în asumarea deplină şi responsabilă a meni
rilor unui teatru naţional. 

In acest moment aniversar de neuitat, răsună în sufletele şi 
conştiinţele noastre ecourile preţuirilor şi indicaţiilor formulate de 
secretarul general al partidului la recenta Conferinţă Naţională, 
care orientează munca noastră, menirile artei teatrale de a încorpora 
şi reda pe scenă opere emblematice pentru vremurile luminoase pe 
care le trăim, care să evoce :raporturile dintre om şi istorie, să defi
neas•că liniile de forţă ale eticii revoluţionare, să reflecte şi să difu
zeze virtuţile patriotismului ca piatră. unghiulară a modelării umane 
şi a educaţiei socialiste, să contribuie neţărmurit la edificarea patri
moniului spiritualităţii româneşti contemporane, dominată de mersul 
său revoluţionar, de idealurile şi ţelurile „Epocii Ceauşescu". Săr
bătorind Conducătorul şi adresîndu-i înaltul gînd al urărilor de 
sănătate, de viaţă lungă, de putere de muncă, spre fericirea şi 
împlinirea înaltelor năzuinţe ale ţării, rostim legămintul de a 
împlini integral sa1·cinile pe care ni le trasează - dind teatrului 
nostru calitatea de purtător şi împlinitor de ideal către o lume de 
adevăr şi dreptate, sub soarele viitorului. 

Al. DINCĂ, 
directorul Teatrului Naţional 

din Craiova 
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Glorioasa epocă istorică pe care o trăim 

I
. storia a înscris deja pentţu totdeauna, în pagini de glo
rioasă istorie, perioada care a început cu Congresul 
al IX-iea, pe care cu mîndrie patriotică o numim 

,,Epoca Nicolae Ceauşescu". 
Această glorioasă epocă istorică, pe care o trăim, a însemnat 

pentru Teatrul „Maria Filotti" din Brăila impo1·tante succese pe 
plan artistic, publicul brăilean găsind in teatrul nostru o instituţie 
de cultură aptă să răspundă marilor imperative formulate de secre
tarul general al partidului. 

Spectacolele noastre îşi sorb substanţa din uriaşele schimbări 
pe care socialismul le generează pe plan material, spiritual şi psiho
logic ; şi, de aceea, trebuie să subliniem marea responsabilitate ce 
ne revine nouă, slujitorilor teatrului, de a fi mereu aproape de 
marile realizări ale epocii. 

Evaluîndu-şi cu discernămînt şi responsabilitate adivitatea, 
colectivul Teatrului Dramatic „Maria Filotti" a realizat, în ultimii 
ani, peste 40 de premiere (din care două treimi din dramaturgia 
I"Omânească), militind consecvent pentru promovarea problematicii 
contemporane inspirate din realităţile României socialiste, din isto
ria patriei şi a poporului ; cultivăm, de· asemenea, valorile pei·ene 
a]e demnităţii umane, ale năzuinţei către pace, progres şi civilizaţie.

Considerăm o datorie de onoare să răspundem prin fapte con
diţiilor optime care ne-au fost asigurate şi !n care ne desfăşurăm 
activitatea : dispunem de o sală modernă, am putea spune de un 
complex teatral unic în felul lui, care ne facilitează o diversificată 
activitate creatoare. 

. ln spiritul exigenţelor documentelor de partid, al ideilor, teze
lor şi orientărilor tovarăşului Nicolae Ceauşescu, vom acţiona, ca, 
_prin repertoriul abordat, să ·găsim cele mai eficiente căi pentru 
întruchiparea scenică a eroilor şi faptelor semnificative ale prezen
tului socialist, de natură să configureze, în ansamblu, un model 
uman reprezentativ al societăţii noastre, trăsături caracteristice 
omului nou. 

Adresăm stimatului şi ţncercatului nostru conducător, împre
ună cu tradiţionala urare „La mulţi ani !", întreaga noastră gratitn -
dine pentru minunatele condiţii pe care ni le-a creat, pentru ca 
munca noastră să se ridice pe noi culmi ale artei. 

.12 
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Ziua bucuriei 
. 

sincere Şl depline 

F
ac parte din generaţia de actori care au păşit pe scenă, spre
a-şi împlini rostul, prin poarta larg deschisă culturii şi artei
de Congresul al IX-iea al partidului nostru, 

Fac parte din generaţia de actori pentru care - graţie gîn
dirii genialului nostru conducător, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, 
strălucit strateg al devenirii noastre spirituale - libertatea de crea
ţie n-a mai constituit o dorinţă îndepărtată, ci chiar spaţiul şi ener
gia muncii noastre de zi cu zi. 

1n climatul de eferves,cenţă lucidă pe care I-a instaurat viziu-. 
nea cutezătoare şi trainic perenă a celui ce veghează ca poporul 
şi patria noastră să-şi deschidă propriul său drum spre viitor, fie
care cuvînt ro�tit, către noi şi spre binele nostru, de către secretarul 
general al partidului nostru comunist, este îndemn spre desăvîrşi
re_a vocaţiei noastre şi, totodată, garanţie istorică, politică şi morală 
a permanenţei tuturo.1· cuceririlor noastre de pînă acum. 

Ziua de 26 ianuarie este pentru mine şi pentru toţi oamenii 
din teatru, ziua bucuriei sincere şi depline şi fericitul prilej d_e a 
aduce prinos de recunoştinţă şi cele mai fierbinţi mulţumiri pentru 
minunatele condiţii ce Ie avem spre a ne îndeplini înalta noastră 
misiune : aceea de a educa şi, astfel, de a participa la edificarea 
omului nou din România socialistă. 

Aducem omagiul nostru iubitului fiu al poporului român, 
tovarăşului Nicolae Ceauşescu, asigurîndu�I de înflăcărata noastră 
adeziune Ia uriaşul proiect economic-social-cultural pe cam, iată-l, 
sub ochii _noştri şi prin participarea fie.căruia, devine realitate, de
vine străhicitoare certitudine. 

Pentru geniala şi cutezătoarea dumneavoastră gîndire, pentru 
darul de muncă şi abnegaţie oferit cu atîta generozitate nouă, tutu
ror, vă dorim muÎţi. ani şi aceeaşi nestăvilită putere de muncă ! 

Mihai DINV ALE 

◄••• .:-•••• 
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EPOCA NICOLAE CEAUŞESCU 

Dezvoltarea 

bazei 

materiale 
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EPOCĂ OE ÎNFLORIRE 

O considerabilă creştere a bazei 
materiale se produce după Congre
sul al IX-lea : trei teatre Natio
nale (cele din Bucureşti, Craiova şi 
Tîrgu Mureş) se mută „în casă no
uă", alte teatre sînt reconstruite 
parţial sau îşi modernizează utila
jul de scenă. 1n fotografii, noul 
Teatru National din Bucureşti, care 
şi-a sporit· zestrea, dobîndind două 
noi spatii de joc - sala Amfiteatru 
şi sala Atelier : şi frumoasa clădire 
a vechiului teatru brăilean, cu va
loare istorică, restaurată cu deose
bită grijă. 

A TEATRULUI ROMÂNESC 
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Un generos cadru: 

„CîNTAREA 

ROMÂNIEI" 

O strălucită iniţiativă a to
varăşului Nicolae Ceauşescu 
- Festivalul naţional „Cînta
rea României" - împr'ospă
tează sursele de inspiratie ale
teatrului, .îi lărgeşte a�ia de
preocupări, îi diversifică mo
dalităţile de acţiune.

O inspirată formulă organi
zatorică, aceea a reuniunilor 
teah-ale tematice specializate, 
stimulează spiritul competitiv 
şi înlesneşte_ instaurarea unui 
permanent schimb de expe
rienţă. Montaj de afişe ; mo
mentul festiv al decernării 
distinctiilor : .,jurati" 
Eugen · Mercus şi Mi�cea Al
bulescu, premiată - Virgi
nia Itta Marcu, Festivalul de 
teatru contemporan Braşov 
1984. 
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Democratizarea teatrului 

Din lăcasul său tra

diţional de „cult al 

Thaliei", teatrul iese în 

întîmpinarea publicului, 

confruntîndu-se cu ma

sele pe subiecte fier

binţi, deopotrivă ale is

toriei şi ale actualităţii, 

spre a stimula reacţia 

spontană, vie, şi a spori 

înrîurirea mesajului. In 

imagini, scenă din Pro
cesul Horia de Al. Voi

tin 1·eprezentată de Tea

trul Naţional din Cluj

Napoca în corn.una Al

bac (stînga) ; şi, respec

tiv, Puterea şi Adevă

rul de Titus Popovici 

într-o montare realiza

tă sub egida Televiziu
nii pe platforma indus
trială Slatina (sus). 
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1 

2 Valorificarea scenică 
a tezaurului 
dramaturgiei 

româneşti 
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O preocupare susţinută pentru 
valorificarea scenică a tezaurului 
de opere dramatice (şi poetice) prea 
putin sau deloc explorat din punct 
de · vedere teatral aduce pe afişe 
marile nume ale culturii româneşti: 
Eminescu (Frumoasa fără corp -
Teairul „Mihai Eminescu" din Bo
toşani - 1), Lucian Blaga (Meşte
rul Manole, Zarnolxe - Teatrul 
Giuleşti 2, 3), Nicolae Iorga 
(Doamna lui Ieremia - Teatrul 
Naţional din Bucureşti - 4), Camil 
Petrescu (Danton - Teatrul Natio-
nal din Bucureşti - 5). 

4 

5 
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O nouă vîrstă a spectacolului românesc 
Este perioada în care intră 

în ·viaţa scenei şi-şi cucereşte 
maturitatea artistică o puter
nică generaţie de tineri regi
zori, care se instalează ferm 
în prim-planul peisajului tea
tral prin optiuni repertoriale 
novatoare şi· printr-o concep
ţie de spectacol îndrăzneaţă 
şi originală. Dintre creatiile 
lor reprezentative, am ales 
spre exemplificare, de astă 
dată : Răceala de Marin So
rescu, Teatrul „Bulandra" -
Dan Micu (1) ; Nişte ţăra·ni 
după romanul lui Dinu Săra
ru, Teatrul Mic - Cătălina 
Buzoianu (2); Woyzeck de 
Biichner, Teatrul Giuleşti -
Alexa Visarion (3) ; Despot

:3 Vodă ele Vasile Alecsandri, 
Teatrul National din Bucu
reşti - Anca Ovanez-Doro
şenco (4) ... 
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... Descăpăţinarea de Ale
xandru Sever, Teatrul Giu
leşti - Tudor Mărăscu (5) ; 
O scrisoare pierdută de I. L. 
Caragiale, Teatrul National 
din Craiova - Mircea Corniş
ter111u (6) ; Studiu osteologic ... 
de D. R. Popescu, Teatrul 
Dramatic din Braşov - Mir
cea Marin (7) ; Tartuffe de 
Moliere, Teatrul „Bulandra" 
- Ale'-':andru Tocilescu (8)
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Distilind mijloacele 
preluate prin tradiţie şi 
asimilînd elementele u
nei pregătiri moclerne, 
şcoala românească de 
interpretare se situează 
astăzi la un nivel de 
excelenţă. O pleiadă de 
mari actori aflaţi la a
pogeul carierei repre
zintă cu strălucire ori
ginalitatea de substan
tă, vigoarea talentului 
�i diversitatea stilistică
i teatrului nostru.

Iată, dintre creaţiile 
lor cu valoare exponen
tială, un florilegiu de 
�oluri shakespeareene : 

Ion Caramitru în 
Hamlet 

22 
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George Constantin (Prospero) şi Victor Rebengiuc 
(Caliban) în Furtuna 

Ileana Predescu şi Vir
gi I Ogăşanu în A do
uăsprezecea noapte 

Iordache în Richard 

Tudor Gheorghe în 
Richard II 
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Puterea creatoare a 
celor mai dăruiţi dintre 
actori se hrăneşte din 
materia fertilă a mult
jucatelor roluri din ma
rele repe1·toriu şi se în
toarce asupra acestora, 
dăruindu-le o aură de 
prospeţime şi noutate. 
Astfel... 

Toma Caragiu in Azilul de noapte de Maxim 
Gorki.. . 

... Valeria Seciu în Să îmbrăcăm pe cei goi 
de Luigi Pirandello ... 

... Gina Patrichi şi 
Marin Moraru în D'ale 
carnavalului de I. L. 
Caragiale. 

. .. Silvia Ghelan în 
Livada cu vişini 
de Cehov ... 

www.ziuaconstanta.ro



24 

Deschidere largă 

spre 

repertoriul universal 

O deschidere programatică spre cultura 
universală îngăduie scenei noastre să reu
nească pe afişe nume importante ale tea
trului modern : Beckett (în imagine, sce
nă din spectacolul Teatrului National clin 
Bucureşti cu Aşteptîndu-1 pe Godot, I), 
Sari.re (Diavolul şi bunul Dwnnezeu -
Teatrul Mic, 2), Camus (Caligula - Tea
trul Naţional din Bucureşti, 3), Bulgakov, 
Arthur Miller, Tennessee Williams, Eugen 
Ionescu ... 
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' ! 
I ! 

4 

5 

... Pinler (Serată ne;Jrevăzută - Teatrul 
Dramatic din Braşov, 4), Antonio Buero 

Vallejo (Generoasa fundaţie - Teatrul 
Naţional din Bucureşti, 5), Slawomir Mro

:Zek (Emigranţii - Teatrul Mic, 6), Peter 

Shaffer (AmRdeus - Teatrul de Stat din 
Oradea, 7), Arra!Jal, Albee ... 
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Piese care au putut fi 
. 

scrise ŞI jucate 

,, TIMP ŞI llDEUl\R
H

P 
iesa Timp şi adevăr. am scris-o - aşa cum am mărturisit şi in
alte ocazii - după Congresul al IX-lea al partidului, eveniment 
epocal în viaţa poporului român, care, pe drept cuvînt, a deschis 

un drum nou, liber, gîndirii şi acţiunii revoluţionare în toate dome
niile de activitate, inclusiv în cel al creaţiei literar-artistice. 

Analiza profund ştiinţifică, în spirit critic, a activităţii de con
strucţie socialistă, pe care conducătorul partidului, tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu, a făcut-o, stabilind orientările de perspectivă (pornind 
de la necesitatea înlăturării tuturor denaturărilor şi abuzurilor, a 
tot ce era vechi şi perimat, a dogmatismului şi şablonismului), a 
stîrnit în conştiinţa mea, ca şi în conştiinţa întregului popor, un 
ecou extraordinar. Se deschidea o eră nouă, eram conştientă că 
păşeam într-un alt timp şi un alt adevăr. Un timp, de data aceasta, 
în concordanţă deplină cu propriul său adevăr, capabil să pună 
ordine în evaluarea valorilor, să instaureze un climat sănătos de 
muncă, de 1cinste şi dreptate, în relatiile dintre oameni, să elimine
cu curaj obtuzitatea în gîndirea politică, erorile şi denaturările 
grave săvîrşite. 

Reabilitarea celor nedreptăţiţi (în viaţă sau post-mortem), 
act uman fără precedent în istoria poporului român, mi-a inspirat 

.,, 
INIM/f' trebuie să mărturisesc, scrisesem teatr 

„pentru lectură". Chiar volumul purta u 
subtitlu în acest sens. 

Scrisesem mai multe piese 'într-un act 
care circulau prin redacţiile revistelor sub 
forma unui volum recomandat de prefaţa 
unuia dintre cei mai importanţi critici 
de teatru ai momentului şi după fiecare 
lectură primeam veşti dintre cele mai 
bune, însoţite de asigurarea că nu peste 
multă vreme vor vedea lumina tiparului. 
Ba mai mult, un director de teatru din 
capitală îmi promitea alcătuirea unui 
„ triptic" ce urma să unească sub un titlu 
atrăgător, pe cele mai bune - după pă
rerea lui - într-un spectacol semnat de 
un regizor de prestigiu, ceea ce mi se 
părea mai mult clecît visasem, pentru că, 

Simţeam însă mereu că toate aceste gî 
duri bune pentru piesele mele depindea 
de un „dacă" exprimat odată foarte cla 
şi în scris ele un editor de prestigl 
- Mihai Gafiţa : ,,dacă s-ar primi o vi2
pentru aşa ceva, nu ne-am da în lătu
să le publicăm". Scrisoarea lui o păstrE
cu pioşenie 5i astăzi, fiind mai cuprinz1toare şi de mare folos pentru un tîm 
scriitor cum eram atunci. Mi-a dat de îr 
ţeles că „încă" e greu de conceput ca niş1 
„piese dedicate unor perioade mai puţi 
luminate ele istoriografia contemporani 
să poată vedea aşezarea în paginile uni 
că_rţi.

" 
,.Dar te rog să scrii mereu, cir

ştie ... 
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în climatul creat de Congresul al lX-lea 

propriu-zis tema şi subiectul piesei, oprindu-mă în mod intenţionat, 
în cele trei acte, la anii 1948, 1958, 1968. Este vorba de promoţia 
universitară a anului 1948, de tinei-ii intelectuali care însufleţiţi de 
idealul revoluţiei au pornit la drum sincer angajaţi, dornici să 
schimbe lumea, încrezători în izbindă. Ei s-au izbit î.nsă de zidul ca
rieriştilor, oportuniştilor, concretizaţi în piesă de profesorul Dumitriu, 
un individ 1camuflat, ros de ambiţii personale; avid de glorie care,
într-un context istoric de puternice frămîntări, reuşeşte să ascundă 
adevărul, să mimeze „ataşamentul" şi să profite din plin de însce
nările pe care le organizează, pentru a discredita şi acuza elementele 
cu adevărat valoroase (Victor Dumbravă, Anca Cernat) însuşindu-şi 
în mod ilegal munca lor. 

O luptă acerbă, surdă, ce se desfăşoară prin confruntări dra
matice zguduitoare, pe care le-am trăit de fapt personal, făcind 
parte din generaţia care:; a ·cunoscut în mod nemijlocit momentele 

istorice evocate în piesă. 

Aş vrea să menţionez şi faptul că din analiza mecanismului 

social care a. făcut posibilă apariţia erorii în „cazul" lui Victor Dum

bravă, dar mai ales din analiza circumstantelor care au făcut nece-
. 

. 

M-am apucat să scriu Inima, o piesă
:iîn mai multe tablouri „dedicată marelui 
11act al Unirii din 1918, rememorînd cîteva 
episoade din viata unor mari bărbati care 
nau pregătit, printr-o luptă de decenii şi de 
11exemplară neînduplecare în faţa prigoa-
3nei, acest mare eveniment" - după cwn 
jpCria cu căldură despre manuscris criti
�cul Dumitru Chirilă, într-o binevoitoare 
rrrecomandare către o editw·ă. Pentru că 
enumele eroului principal, - Vasile Luca
ăciu, ,,Leul din Siseşti", căpătase valoare 
ăcle simbol în epoca despre care scrisesei11. 
nAmîncloi - criticul şi autorul - iubeam 
ţ,această piesă pentru că era cea dintE, din 
i1cîte cunoşteam noi, care „judeca" eveni
ămentele de la înălţimea prezentului, de-
1emonstrînd cît de mult adevăr şi suflet 
0i;e aşezase şi construise în fiecare acţiune 

din Transilvania la sfîrşitul secolului al 
XIX-lea şi începutul celui de al XX-lea.
Cum „Memorandumul", un act de foc pen
tru conştiinţa naţională, a realizat în 
epoca modernă monolitizarea conştiinţei
naţionale a românilor de pe ambele părţi
ale Carpaţilor, iar Vasile Lucaciu fusese
,, un fennent al acestor evenilnente".

Apelarea la docwnent era doar un su
port, optica, sensul întregii piese se voiau 
deci o depoziţie la marele proces, venită 
de la w1 scriitor din a doua jumătate a 
veacului XX. 

Dar piesa era mereu „discutată" şi „re
programată" din cauza ,poziţiei scriitoru
lui, mult prea „îndrăzneaţă şi uneori 
tendentioasă în alcătuire". Mi se dădea 
să înţeieg că „încă nu sînt coapte condi
ţiile" ca un ·personaj ca Vasile Lucaciu 
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sară şi firească înlăturarea acestei erori (transformarea „cazului" 
într-un moment semnificativ în procesul făuririi noii conştiinţe 
socialiste, fapt posibil datorită deschiderii ideologice şi politice, mar
cată de Congresul al IX-lea al partidului) se desprinde cu pregnanţă 
ideea că majoritatea intelectualilor au dat dovadă, chiar şi în încer
cările grele prin care au trecut în acea perioadă, de robusteţe to
nică, de încredere şi profund ataşament faţă de partid. Şi încă un 
lucru care de asemenea merită cred menţionat : deşi piesa se 
încheie aparent cu un happy-end, căci toate lucrurile intră în matca 
lor normală, în final mai apare, cum era şi firesc, o îngindurare 
lucidă, un indemn din aclînc la principialitate şi raţiune, căci lupta 
pentru. socialism nu se poate face prin contemplaţie indiferentă, 
ci numai printr-o angajare totală, o participare deplină la tumultul 
efervescent al epocii. 

După 16 ani de Ia premiera absolută care a avut loc la Tea
trul Mic (montat în regia lui Ion Cojar, acest spectacol din 1971 a 
fost premiat la Concursul Naţional de Creaţie şi Interpretare, orga
nizat în cinstea semicentenarului partidului) - între timp a fost 
reprezentată pe multe alte scene ale ţării, la radio şi televiziune -
piesa - Timp şi adevăr - se bucură încă de succes. 

Anul trecut, de pildă, spectacolul secţiei maghiare de la Tea
trul de Stat din Sf. Gheorghe, în regia lui Constantin Codrescu, a 
primit la Festivalul de Teatru Contemporan de Ia Braşov premiul 
special al juriului, iar în acest an un alt premiu în cadrul Festi
valului Naţional „Cîntarea României". 

Contemporaneitatea acestei piese se datorează, desigur, în pri
mul rînd temei pe care o abordează, una din multele teme generoase 
pe care Congresul al IX-iea al partidului ni le-a oferit nouă, scrii-· 
torilor, ca sursă permanentă şi inepuizabilă de inspiraţie. 

Eugenia BUSUIOCEANU 

.;plin ·ele contradicţii încă neelucidate"· -
să fie adus pe scenă sau într-o carte „ce 
ar putea influenţa negativ pe cei ce nu 
sînt suficient pregătiţi în istorie. încă 
timpul nu a rostit judecăţile lui pentru 
aceste evenimente". 

imediat clupă Congresul al !X-lea ; 
partidului, cîncl istoria naţională nu m, 
era considerată un simplu depozit o 
fapte, ci însăşi viaţa poporului nostr1 

Aşadar, mi se pare firesc că în anii u1 
mători au apărut multe şi importaff 

piese ele inspiraţie istorică ... Curînd însă - ,,actele de curaj" au 
primit îndemnul să se manifeste. Pătrun
derea în istorie nu mai era „o fugă ele la 
realitate", ci dimpotrivă;o luminare a unor 
tradiţii dintre cele mai sc-w11pe poporului 
român, a legării fireşti de năzuinţele mi
lenare ale unităţii, ale dorinţei de pace 
şi echitate socială, a aşezării în matca 
bunului simt a relatiilor clini.re neamu
rile pămîntului. Umanismul pe care se 
construise modul de gîndire al poporului 
român era preţuit şi stimat, ajun_gîncl, în 
sfîrşit, în acte ele partid şi cl0 stat. Eram 
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In acea vreme a apărut şi Inima, < 
muliă întîrziere, dar într-un context no 
care m-a îndemnat să gîndesc la o sul' 
ele zece piese istorice inspirate din even 
mente care n-au cunoscut o atenţie pri 
mare din partea scriitorilor. Bucuria , 
1orlt0 sînt azi cunoscute şi că s-au buc· 
rnt ele primire bună din partea critic 
�i mai ales ,1 publicului trebuie s-o ca 
în acele zile pline de porniri entuzias1 

Mircea BRAD 
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eminent om politic)

savant de prestigiu mondial 

: Din brazi înalţi, din mutmur de izvor 
:l 

i Al dragostei elogiu prinde rază 
CI 

Jl 

;� Cu flacăra stiintei,Ea veghează 
e ' , 

C 

� Al păcii ideal nepieritor 
ti 

ll 

29 

www.ziuaconstanta.ro



Pentru grija deosebită pe care o acordă 

artei si culturii ·românesti 
, , 

Integrat procesului complex şi dinamic de angaja1·e a spiri
tualităţii româneşti pe drumul unui amplu efort creator, al 
unor evidente mutaţii calitative în plan etic şi estetic, teatrul 

parcurge, la rîndul său, îndeosebi în anii de după Congresul al 
IX-iea al partidului, o etapă fertilă de împliniri, confirmată de 
opere valoroase cu un înalt mesaj educativ, revoluţionar şi patriotic.

într-o epocă de largă deschidere înnoitoare, în care, în toate 
sferele societăţii noastre, au fost puse în lumină valenţele de crea
tivitate ale întregului popor, arta şi cultura au căpătat un statut de 
nobilă afirmare, potenţînd, în modul lor specific, opera atît de vastă 
şi cu atîtea interferenţe, iniţiată şi condusă de partid, de formare a 
omului nou, cu o conştiinţă înaintată. Aportul dramaturgiei origi
nale la dezvoltarea personalităţii umane este remarcabil, fiind re
flectat clar de generozitatea cu care publicul primeşte piesele româ
neşti, cu deosebire cele contemporane, care se adresează oamenilor 
în limbajul propriu artei, vorbindu-le despre preocupările lor, pro
punîndu-le destine şi eroi care acţionează pentru înfăptuirea idea
lurilor socialismului şi comunismului. 

Dramaturgi astăzi reputaţi şi-au găsit la începutul activităţii 
lor confirmarea la public prin spectacole de referinţă montate pe 
scena teatrului nostru, ca de exemplu : D. R. Popescu, Aurel Ba
ranga, Paul Everac, Dan Tărchilă, Iosif Naghiu şi alţii. Urmărită 
cu ·consecvenţă, această politică 1·epertorială a dat roade şi, în anii 
care au urmat, noi dramaturgi au venit să contribuie .la acest gene
ros efort : AI. Sever, Tudor Popescu, Paul Joachim, Ileana Vulpescu, 
Nicolae Mateescu şi alţii. Dar nu înşiruirea de nume dă măsură 
acestei opţiuni, ci milioanele de spectatori care au venit Ia specta-
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colele realizate cu aceste piese. Proporţia de 70-800/o piese româ
neşti în programarea săptămînală reflectă clar preocuparea teatru
lui nostru în această direcţie. 

Activitatea noastră de creaţie se oglindeşte în numărul foarte 
mare de spectacole prezentate nu numai la sediu, ci şi în deplasare, 
în centre muncitoreşti, pe platforme industriale, la sate, în cămine şi 
cluburi muncitoreşti, toate acestea dînd măsura unui efort impresio
nant, a unei generoase arderi pentru artă a slujitorilor teatrului 
nostru. 

Mulţumim secretarului general al partidului, tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu, pentru trasarea direcţiilor de dezvoltare a artei - ac
centuînd necesitatea misiunii sociale a artistului, pentru o dimen
siune nouă, majoră, a locului ocupat de cultură şi artă în ansamblul 
vieţii social-politice a ţării, şi - ca slujitori ai ai-tei socialiste, noi 
toţi, cei ce muncim în Teatrul Giuleşti - ne angajăm să aducem, 
prin mesajul spectacolelor noastre, bogăţia de idei care reiese din 
documentele de partid, să facem ca arta şi creaţia noastră să se 
inspire din activitatea sa neobosită. 

Aducem de asemenea un omagiu de aleasă stimă şi calde mul
ţumiri tovarăşei Elena Ceauşescu, pentru grija deosebită pe care o 
acordă artei şi făuritorilor ei, pentru a se statua un respect al valo
rilor şi al demnităţii muncii creatoare. 

Evoluţia ascendtmtă a artei teatrale, mesajul esenţial-umanist 
al spectacolului românesc contemporan, puternic ancorat în reali
tatea socialistă, se regăsesc în eforturile de creaţie ale artiştilor, ale 
tuturor creatorilor de frumos din teatrul nostru. Interesul nostru 
constant pentru perfecţionarea artei scenice, cu o tendinţă ma
nifestă spre autodepăşire, spre atingerea unor parametri calitativi 
superiori, vădind preocuparea permanentă · pentru tot ce e nou şi 
valoros în arta teatrală, în creaţia dramaturgică contemporană, cu 
precădere în cea originală, instaurarea unui dialog permanent cu toţi 
factorii de creaţie, într-un mod cît mai implicat, vor sta în conti
nuare la baza preocupărilor noastre, străduindu-ne astfel să ne în
deplinim menirea noastră ele făuritori ai unei noi conştiinţe. 

Elena DELEANU 
directorul Teatrului Giuleşti 

31 

www.ziuaconstanta.ro



Darul nostru cel mai de pref 

O 
biceiul la români este ca fiecare să-i facă celui drag un dar
de ziua lui de naştere. 

Şi astfel, ne-am gîndit că cel mai frumos dar ce vi l-am 
putea face noi, cei de la „Ţăndărică", este un teatru cu spectacole 
pe măsura timpului nostru, de ce nu ? - chiar înaintea timpului 
nostru, pentru copiii pe care atît de mult îi îndrăgiţi şi pe care şi 
noi îi iubim, pentru care muncim - vă rugăm să ne credeţi - făl'ă 
preget, cu dragoste, cu căldură, cu gînduri alese, conştienţi că şi de 
noi depinde ce va deveni mîine el, copilul de azi. 

lnţelegînd aceasta, fiind - sîntem convinşi - un pluton de 
artişti lucizi şi responsabili de viitorul moral şi spiritual al celei 
mai tinere generaţii, ne străduim s-o înzestrăm cu sentimente şi 
idei nobile pe măsura viitorului pe care îl construim azi. 

Darul nostru, penfru această aleasă zi, este tocmai credinţa 
în ceea ce facem, respectul desăvîrşit pentru arta acestei vremi, 
responsabilitatea faţă de fiecare gest, cuvînt şi imagine pe care le 
oferim copii101·, modelele de viaţă şi comportament cu care îi în
zestrăm şi care, alături de cele primite ele ei de la şcoală, familie şi 
- în primul rînd - de la Dumneavoastră, reprezintă zestTea cu 
care ei, aceşti copii de azi, vor construi societatea de mîine.

Am înţeles, şi vă asigurăm de aceasta, cu responsabilitate co
munistă, că în morala noastră şi a artei noastre stau etica socială şi 
conştiinţa nouă cam vor fi puternic implantate la baza societăţii 
româneşti viitoare. 

. Crede_m, aşa cum deseori ne-aţi făcut să înţelegem, în sufletul 
şi mintea copiilor României acestei epoci, şi vă dăruim - trans
figurate prin sufletul lor - munca, talentul, spfritul, inteligenţa şi 
entuziasmul nostru, împreună cu tradiţionalul „La mulţi ani cu 
sănătate !" 
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Etica responsabilităfii f ai ă de om 

Există, în una dintre cărţile unui mare scriitor contemporan, 
o exclamaţie care a traversat teritoriile tuturor literaturilor 
a mai bine de două treimi din veacul nostru : ,,Cumplit lu-

cru e războiul !" Generaţiile acelui timp au văzut războiul „la lu
cru", în felurite feluri şi in diferite locuri ale lumii. Faţa de azi a 
lumii a ieşit din cea mai tragică încleştare dintre oameni, numită 
cel de-·al . doilea război mondial. I-am cunoscut şi noi, românii, su
flarea rece şi distrugătoare. I-am cunoscut-o, o dată mai mult, după 
ce în istoria noastră, îndelung, nu ne-au ocolit războaiele nu de noi 
provocate. Din această durere trăită şi scump plătită s-a făurit o 
conştiinţă a păcii, în parametrii moderni de a înţelege cît de cum
plit - lucru e azi războiui. Din această conştiinţă de pace a naţiunii 
s-au ales gîndul şi fapta' de pace a politicii României socialiste. Gla
sul preşedintelui României, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, gîndul său
au dat expr;sie mondială voinţei de pace a României. Cuni văd pa
cea oamenii din România socialistă a fost atît de pregnant expri
mat de prestigioasele inîţiative ale tovarăşei Elena Ceauşescu. Intre
acestea, o semnificaţie deosebită capătă forumul de largă audienţă
internaţională „Oamenii de ştiinţă şi pacea", iniţiat de tovarăşa
Elena Ceauşescu· şi punînd in evidenţă spiritul nou al păcii pe care
trebuie s-o dobîndească şi s-o apere lumea : o pace sprijinin_du-se
puteţnic pe ceea ce are mai valoros gîndirea omului, ştiinţa sa de
a cunoaşte şi crea. Dacă războaiele moderne, atît de pustiitoare, îşi
datorează tristele perforµianţe şi tehnologiilor moderne, cu atit mai
mult stă în puterea ştiinţei şi tehnicii contemporane să le stăvi
lească pînă a le exclude din viaţa omenirii - iată unul dintre pil
duitoarele elen:iente ale spiritului păcii pe care tovarăşa Elena
Ceauşescu ii ţine treaz în atenţia oamenilor de ştiinţă. Este aici ros
tirea nu doar a adevărului că „intei: arma silent musae", ci relie
farea unei fundamentale raţiuni de a fi a ştiinţei moderne : de apă
rătoare a păcii pentru omenire, înainte de toate ! De apărătoare,
astfel, a p1·opriilor izvoare de gîndire şi creaţie, asigurînd continui
tatea de valori umaniste ale lumii şi ocrotindu-le. Este aici o vi
brantă pledoarie pentru un nou tip de om de ştiinţă, aparţinător
lumii lui prin lucrul său şi, totodată, prin viziunea lucidă asupra
consecinţelor colectiy-e ale gindului şi faptei sale. Pledoarie pentru
o ştiinţă traversată de etica responsabilităţii faţă· de viitorul omului.

Platon PARDAU 
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Largă recunoaştere internafională 

cultura românească a avut dintotdeauna şi are şi în prezent 
o largă audienţă internaţională. Arta şi ştiinţa românească, 
dincolo de specificul lor, sînt, în acelaşi timp, mesagere în

dreptăţite să exprime năzuinţele unui neam ales, cu dragoste de 
frumos şi bine, de progres şi p1·ietenie. 

Urmînd şi continuînd o tradiţie de secole, pe care ne-am do
rit-o cit mai _a noastră, cu rădăcini adîrrci şi puternice, crescute în 
pămîntul românesc, noi, cei din ziua de azi; trăim miracolul deve
nirii şi împlinirii noastre, sub bagheta sigm·ă, purtată de mîinilc 
oamenilor acestui pămînt, a celor care, simţind cu o clipă mai de
vreme pulsul timpului, sînt vizionarii noştri, conducătorii noştri, 
eroii neamului. 

Prilejul pe care îl am de a închina gindul meu de omagiere 
şi iubire conducătorilor neamului, conducători-eroi, îmi este dat, de 
această dată, de una dintre datele însemnate cu roşu in calendarul 
vremurilor noi : ziua de 7 ianuarie. Urarea de „Să ne trăiţi întru 
mulţi ani !", stimată tovarăşă Elena Ceauşescu, nu cred să poată 
cuprinde în formula sa tot ceea ce, de fapt, ar trebui şi mai ales 
ceea ce mintea şi inima unui cinstit slujitor al artei poate cuprinde 
şi simţi cu adevărat în faţa puternicei personalităţi căreia i se adre-
sează. Dar, pentru că numai limbajul ne este dat ca să ne putem 
exprima, modest, sentimentele, încă o dată şi încă de ne
numărate ori urez „La mulţi ani !" stitnatei tovarăşe Elena 
Ceauşescu, eroinei zilelor noastre, femeii-mamă, femeU:-savant ca1·e, 
cu perseverenţă şi tenacitate, ne călăuzeşte spre idealul comunist 
a_l artei şi culturii, care, cu încredere şi forţă de netăgăduit, ne 
demonstrează zi de zi, ceas de ceas, nevoia de progres şi dezvoltare 
a ştiinţei, ştiinţă căreia şi-a dedicat întreaga viaţă. lu acest feJ, 
ştiinţa românească şi-a dobindit, astăzi, pe unul dintre cei mai ne
obosiţi şi hotărîţi slujitori ai săi : academician doctor inginer Elena 
Ceauşescu. Numai astfel ştiinţa românească modernă a putut stră
bate meridianele lumii, făcindu-ne cunoscuţi ca participanţi activi 
la mersul înainte al omeniriL Larga recunoaştere internaţională � 
omului de ştiinţă care este tovarăşa Elena Ceauşescu, acest fapt, 
este mîndria noastră, a tuturor românilor, este un dar de care 
numai noi ne bucurăm. Şi cred (nici nu se poate altfel) că trebuie 
ca fiecare dintre noi, în Jocurile noastre de viaţă, prin puterile 
noastre, să nu facem, în fiecare clipă, a]tceva decît să dovedim că 
această mîndrie, acest dar îl merităm ; să punem umărul cu îndir
jire şi credinţă în ceea ce construim, contribuind la permanenta_ dezvoltare a ştiinţei, culturii, a vieţii noastre spirituale şi mate
riale în epoca, unică în isto�ie, pe care o trăim. 

Cristina DELEANU 
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Pentru tot ceea ce 

întru înflorirea artelor 

a 

SI 

făcut si 

culturii 

face 

românesti 

A 
cum, cînd de-abia a început un an nou şi cînd, ca orice om de
rînd, cinstit, de pe acest pămînt, ne ocrotim în suflete spc
rnnţa de mai bine, speranţa de lumină şi frumos, speranţa de 

pace şi linişte, omeneasca şi atit de modesta noastră speranţă ca 
fiii şi fiicele noastre să crească curaţi şi liberi într-o lume curată şi 
liberă, demni purtători mai departe a tot ceea ce au dobîndit, cil 
neodihna minţii şi a mîinii, generaţii de înaintaşi, aducem omagiul 
nostru primului bărbat al ţării, preşedintele Nicolae Ceauşescu, şi 
Omului ce-i stă alături în truda sa de a împlini pentru noi, poporul 
român, şi pentru oamenii de pretutindeni aceste speranţe, tovarăşei 
sale de luptă, de muncă şi de viaţă, tovarăşa Elena Ceauşescu. 

Mereu luminoasă şi caldă, neobosită şi hotărîtă
1 

pnergică şi 
înţeleaptă, clarvăzătoare şi fermă, tovarăşa Elena Ceauşescu este 
prezentă, alături de şeful statului, pe ogoare, pe şantiere, pe plat
forme industriale, în săli de clasă, în biblioteci, în laboratoare, pre
tutindeni unde ii îndeamnă să fie neliniştea grijii pentru mai binele 
şi prosperitatea poporului acestei ţări. 

A fost mereu în frunte - în lupta revoluţionară pentru cauza 
clasei muncitoare, în lupta de zi cu zi şi în efortul tuturor în edifi
carea şi înflorirea unei lumi noi, pe pămîntul României, în lupta de 
a adăuga noi carate ele valoare tezaurului ştiinţei româneşti şi de 
a-l include, cu clemnitate, în cel mai larg, mondial, în lupta pentru
îmb'Ogăţirea patrimoniului cultural al lumii cu valorile reale ale
spiritualităţii româneşti, în lupta pentru cunoaşterea şi impunerea
acestui neam dăruit şi harnic în conştiinţa lumii întregi.

Şi clacă orice femeie ştie, azi mai bine decît ieri, că poate şi 
trebuie să-i fie egală bărbatului, in tot ce făptuieşte spre a dura, 
solid ş_i vajnic, o civilizaţie materială şi spirituală clădită pe liniile 
de forţă ale de:mnităţii şi respectulu.i, ale libertăţii şi verticalităţii, 
datorează acest lucru exemplului de viaţă al femeii de excepţie, 
soţie şi mamă, om de ştiinţă şi om politic, tovarăşa Elena Ceauşescu. 

De aceea, în această zi aniversară, îi aducem, alături de toţi 
fiii ţării, alături de toţi oamenii de omenie şi de bine, omagiul şi 
gîndul nostnî recunoscător pentru tot ceea ce a făcut şi face intru 
înflorirea artelor şi culturii româneşti, întru înflorirea vieţii spiri
tuale a naţiunii noastre, dorindu-i din inimă ani m·ulţi şi buni, cu 
sănătate şi prosperitate. 

Lucia NICOARA 
directorul Teatrului Naţional 

din Timişoara 
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Întreaga noastră gratitudine 

I ntregul nosti:u popor păşeşte în cel de-al treilea an al cinci-
nalului, 1988, puternic mobilizat de documentele de o inesti
mabilă valoare teoretică şi p1·actică elaborate de recenta Con-

ferinţă Naţională a partidului, documente ce jalonează drumul 
mereu ascendent al poporului nostru, într-o deplină unitate în jurul 
partidului, al secretarului său general, tovarăşul Nicolae Ceauşescu. 

Gîndurile şi sentimentele cu care sînt aniversate, în acest 
început de ianuarie, ziua de naştere şi îndelungata activitate revo
luţionară şi ştiinţifică desfăşurată de tovarăşa academician doctor 
inginer Elena Ceauşescu exprimă preţuirea pe care întreaga noastră 
naţiune română o acordă celei mai iubite şi devotate fiice a poporu
lui, personalitate proeminentă a vieţii politice, ştiinţifice şi sociale 
a ţării. 

Simbol al înaltelor înzestrări morale ale poporului, strălucit 
om politic şi savant de reputaţie mondială, tovarăşa Elena Ceauşescu 
este prezentă, prin vasta sa activitate, cu o amprentă originală de 
gîndire şi acţiune, în toate marile noastre înfăptuiri. Conducînd 
direct domenii hotărîtoare pentru progresul şi înflorirea patriei, 
tovarăşa academician doctor inginer Elena -CCauşescu imbunMăţeşte 
continuu programele dezvoltării ştiinţei, tehnicii, cercetării, învă
ţămîntului şi culturii româneşti cu un însemnat aport bazat pe com
petenţă şi profundă responsabilitate faţă de perspectivele de dez
voltare ale ţării. 

De Ia înalta tribună a celui de-al Iii-lea Congres al Educaţiei 
Politice şi Culturii Socialiste, tovarăşa Elena Ceauşescu arăta : 
„Literatura, muzica, artele plastice, teatrul, cinematografia, creaţia 
artistică, în general, au misiunea şi îndatorirea de a crea şi îmbo
găţi patrimoniul naţional cu noi opere valoroase, pătrunse de uma
nism revoluţionar, de profundă încredere în marile noastre idea
luri comuniste, care să servească dezvoltării conştiinţei socialiste. 
educării omului nou, să redea, in forme originale cît mai variate, 
preocupările şi aspiraţiile poporului, lupta şi munca sa pentru con
struirea socialismului şi comunismului". 

Aceste însemnate îndemnuri ne călăuzesc drumul, ne mobili
zează plenar şi pe cei care lucrăm in domeniul artei teatrale, de a 
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cinsti prin tot ceea ce facem această neobosită activitate a tova
răşei Elena Ceauşescu. ln modul de reprezentare specific artei dra
matice, alătui·i de bărbatul-erou se află femeia-erou, cu o atitudine 
militantă avînd profunde reverberaţii în viaţa social-politică, impli
cată în procesele social-istorice, în marea epopee a constTucţiei 
socialiste pe care o străbate naţiunea română. Prin acest chip se 
lWÎlinează concepţia partidului privind funcţia şi rolul femeii î� 
societatea românească. 

Tovarăşei de viaţă şi de luptă a secretarului nostru general, 
tovarăşul Nicolae Ceauşescu, îi exprimăm întreaga gratitudine pen
tru consecvenţa cu care militează pentru binele şi progresul pop·oru
lui român, pentru înflorirea ştiinţei şi culturii, pentru menţinerea 
păcii în lume. Tovarăşa Elena Ceauşescu marchează, cu inalta-i 
personalitate, această epocă de măreţe împliniri ale poporului român 
sub conducerea partidului, epocă pe care, cu îndreptăţită mîndrie 
patriotică, o numim Epoca Nicolae Ceauşescu. 

Din adîncul inimilor noastre, cu prilejul zilei de naştere a 
tovarăşei Elena Ceauşescu, îi urăm cu profund i-espect şi aleasă 
recunoştinţă tradiţionalul „La mulţi ani !" în deplină sănătate, ală
turi de ctitorul României socialiste, pentru prosperitatea şi demni
tatea României, pentru împlinirea viitorului ei, înălţător prefigurat 
în documentele celui de-al XIII-iea Congres al partidului. 

Cornelia STĂNESCU 
directorul Teatrului de Stat 

„Valea Jiului" din Petroşani 
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Teatrul in cetate 

Faţă în faţă : 
producători ş1 beneficiari 

• Teatrul - o necesitate spirituală ele a vedea, a judeca, nu o obli
gaţie ! • O piesă programată mai des decît în mod obişnuit • Cartierul a 
ridicat exigenţa, actorii au ridicat calitatea • Dramaturgia românească -
cea mai gustată de publicul muncito1· ! • Studenţii - plini de umor şi opi
nii critice pertinente fată de actul adistic • Sentimentul datoriei împlinite 
ca artist • Oamenii au· nevoie de aplecare spre frumos • Cit mai multe 
comedii ! • încercăm să învăţăm un pic de meserie de la actorii profe
sionişti ! • Mai aştep(ărn spectacole jucate în mijlocul oamenilor muncii, 
clupă programul lor de producţie! • Invitaţie de a vedea piese în avan
premieră • Există şi reci!aluri de versuri • Cel mai stabil partener în 
Galele Amfiteatru • Amfiteatrul dramaturgiei : întîlniri-dezbatere între 
studenţi şi oameni de teatru • Platformele h1dustriale aşteaptă spec!acole 
scurte, de un act, inspirate din cotidian • De ce nu, aceeaşi piesă în regia 
şi interpretarea unui teatru profesionist şi a unuia de amatori, .într-o_ unică 
întîlnire artistică? • Comentarea întregului repertoriu înaintea ·_unej sta
giuni • Legătura teatrelor cu cit mai multe instituţii şi a instituţii

0

lor cu cil 
mai multe teatre! • 

In ultimul tim11, se conturează din ce în ce mai puten1ic o legătură 
sfrînsă între toate teatrele capitalei şi spec(atorul din producţie. 

Dar ce înseamnă acea relaţie de suflet şi trudă, care leagă pe actorii 
trupelor bucureştene de public, în cetăţile sale de muncă - întreprinderi, 
instituţii, facultăţi, case de cultură ... şi cum păşeşte el, publicul, in cetăţile 
teatrului românesc? 

Iată-i fată în iată pe producătorii... efectelor adisticc şi pe benefi
ciarii acestor bunuri : 

Teatrul „Nottara" - Întreprinderile din sectorul 2 
al Capltalel 

ION BRAD 

directorul Teatrului „N ottara" 

Cam acrnn trei ani am început cola
borarea cu marile întreprinderi din sec
torul 2 al capitalei, care a scos la iveală 
interesul reciproc de cunoaştere şi testare 
a spectacolelor noastre. In fiecare sta
giune, prezentăm spectacole pe platforme 
industriale. Intreprinderea „Suveica", In
treprinderea de Mecanică Fină, Intreprin-

derea „Electronica Industrială" sau C.I.L.
Pipera sînt numai cîleva din locurile 
unde piese ca Cinci romane de amor ele 
Teodor Mazilu, Concurs de împrejurări a 
lui Adrian Dohotaru sau ScaJ]ino de Mo
liere au fost bine receptate. 

Organizăm avanpremier pentru oame
nii muncii din întreprinderi, în exclusi
vitate, la a căror pregătire beneficiem de 
i;prijinul comisiei ele propagandă a Co
mitetului de Partid al Sectorului 2. 
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Penlru aceste spectacole lucrăm cu 
multă atenţie, acordăm Q deosebită grijă 
ţinutei artistice, căci oamenii sînt primi
tori... dacă eşti bine pregătit. Nu am 
amînat nici o reprezentaţie, ba chiar am 
µrogramat o piesă mai des decît în mod 
obişnuit. Plăcuta surpriză s-a întîmplat 
cu Necazurile unui îndrăgostit de Virgil 
Stoenescu, în regia lui Ion Lucian, care 
a primit aprecieri calde încă de la avan
premieră, suscitînd un interes deosebit 
prin nota ele actualitate adusă, conţinu
I nl uman propus şi modalitatea atrac
tivă de joc. 

Considerăm că drumul pe care mergem 
este foarte util si sănătos. Pentru teatrul 
nostru sînt necesare şi binevenite opiniile 
şi sugestiile de repertoriu ale publicului 
din instituţii, ce participă prin teatru la 
un proces educativ important. 

Dintre actorii noştri s-au aflat în mij
locul lor, iubiţi de public : George Con
stantin, Alexandru Repan, Lucia Mure
şan, Gilda Marinescu, Margareta Pogonat, 
Ion Dichiseanu (cerut de provincie), Ho
raţiu Mălăele, Mircea Diaconu (cu succes 
la institutele ele proiectări şi cercetare), 
Ruxandra Sireteanu şi alţi actori talen
taţi clin noul val. 

Să nu uităm evocările literare, recita
lurile ele versuri şi alte spectacole pu
blice oferite oamenilor muncii clin Bucu
reşti şi alte oraşe, cu care colaborarea 
noastră s-a dovedit foarte bună şi fără 
greutăţi. 

Este bine să fw1cţioneze şi în conti
nuare formula ele a merge noi în 
mijlocul oamenilor muncii, cit şi ele a 
veni ei, ca public, în sălile noastre, ce
dind de multe ori un spectacol pentru 
cite ·o instituţie. Teatrul este necesitatea 
spirituală ele a vedea, a judeca, a cîn
tări... nu o modalitate formală, protoco
lară, obligată ele a primi oferta artistică ! 

LIVIU DUlVIITRU 

inginer-şef secţie, 
secretarul Comitetului de Partid 
din Intreprinderea „Electronica 

Industrială" - Bucureşti 

Cu trupa Teatrului „Nottara" am în
chegat o relaţie directă şi strînsă, facili
tată şi de coordonarea, de care ne-am 
bucurat, din partea Comitetului de Partid 
al Sectorului 2 al capitalei. 

Avem în conducerea Teatrului „Not
tara", în trupa ele actori şi echipa tehnică 
a teatrului un partener deosebit ele act 
cultural. 

Dorim să-i avem mai des în mijlocul 
nostru, să aflăm din greutăţile lor şi din 
munca zilnică a profesiei de actor, să-i

deschidem tineretului nostru gustul pen
tru artă. Ar fi binevenită, la început de 
stagiune, comentarea întregului reperto
riu. Ne lipseşte profesionalismul în rea
lizarea multor emisiuni la staţia de ra
dioamplificare a întreprinderii, ascultată 
zilnic de cei cinci mii de oameni ai mun
cii. Am fi bucuroşi să primim clin partea 
actorilor sugestii şi sprijin în realizarea 
unor emisiw1i cit mai reuşite. 

In ceea ce priveşte relaţia directă şi 
complexă : fenomenul de teatru - spec
tatorul din producţie, să nu ne limităm 
la un anume teatru, şi nici teatrele bucu
reştene să nu se limiteze la anumite în
treprinderi ! 

ION MOISE 

economist, 

secretar adjunct cu propaganda 

în Comitetul de Partid 
al Intreprinderii „Electronica 

Industriaiă" - Bucureşti 

Iubim teatrul în mod deosebit şi asta 
o arată chiar existenţa formaţiei noastre
de teatru muncitoresc, cu o vechime de
28 de �ni, ele şase ori laureată pe ţară 
în Festiva1µ1 de Teatru „I. t.. Caragiale" 
şi Festivalul Naţional „Cîntarea Româ
niei", invitată şi la gale . ale teatrelor 
profesioniste. 

Teatrul „Nottara" a fost alături ele noi 
permanent. Am vizionat avanpremiere si 
premierele la sediul teatrului. Am primit 
sprijin şi spaţiu de joc pentru montarea 
spectacolelor noastre. !n acest sens, o 
amintire plăcută este piesa Audientă Ia 
consul ele Ion Brad. Aşteptăm, mai · ales, 
spectacole scurte, ele un act, accesibile, 
însoţite ele prezentarea modului cum a 
fost lucrată piesa. Un spectacol jucat la 
locul de muncă este binevenit. Noi am 
putea sprijini o asemenea desfăşurare, 
prin rezolvarea diverselor probleme teh
nice. Să ne amintim de anul 1976, cinel 
pe· platforma Pipera, la o repreze1itaţie 
teatrală, noi, prin efort propriu, am rea
lizat scena rhiar în hala de producţie. 

Pentru· apropierea ele cotidian, propu
nem dramaturi?ilor noştri o documentare 
concretă în mijlocul nostru, un schimb 
de idei. Şi, de ce -nu, o paralelă ele joc : 
aceeaşi piesă în regia �i interpretarea 
Teatrului „Nottara" şi a trupei teatrului 
nostru muncitoresc într-o unică înttlnire 
artistică ? Este o invitaţie pe care o fa
cem cu toată căldura ! 
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Teatrul Giuleştl-Întreprlnderea de Confecfll şi T rtcotaje 
Bucureşti 

ELENA DELEANU 
directorul Teatrului Giuleşti 

Teatrul Giuleşti s-a înfiinţat la dorinţa 
populaţiei din împrejurimi. Relaţia cu 
;:,ublicul muncitor este deci foarte vecile 
şi puternică. Şi noi şi el ne-am ridicat 
în trepte. In timp, cartierul a ridicat exi
genţa, noi am ridicat calitatea. 

Totdeauna ne-a plăcut să ţin 111 legă
tura cu întreprinderile, coordonîndu-le 
chiar echipele de teatru amator. La ini
ţiafora Consiliului Culturii şi Educaţiei 
Socialiste, acest lucru s-a materializat 
într-o activitate concretă, ele o anwnită 
periodicitate, făcînclu-ni-se simţită pre
zenţa pe platforme industriale ale secto
rului 6 al capitalei, cum ar fi : Intreprin
derea de Confecţii şi Tricotaje - Bucu
reşti ; Intreprinderea „Semănătoarea" ; 
I.R.E.M.O.A.S. ; I.C.E.C.H.I.M.; I.P.C.F. ;
I.C.P.G.A. etc. Cu _I.C.T.B. colaborăm
deosebit ele fructuos. La clubul întreprin
derii am prezentat spectacole în condi
ţiile cele mai bune. De altfel, decorurile
noastre au în vedere posibilitatea de a
daptare la diverse scene.

Am constatat, în timp, că dramaturgia 
românească este cea mai gustată de pu
blicul muncitor, acesta fiind prezent cu 
o participare de 70-800/o la piesele româ
nesti De mare succes au fost spectacolele
cu' p

0

iesele Arta conversaţiei de Ileana
Vulpescu şi George Bănică, în regia lui
Eugen Todoran, Aşteptam pe altcine".:a
de· Paul Ioachim, în regia lui Tudor Ma
răscu sau Iarna cînd au murit cangurii
de S�rin Holban, în regia lui Cristian 
Munteanu. 

In întîlnirile pe care le avem la clubul 
întreprinderii, purtăm discuţii despre re
pertoriu aflăm clin dorinţele celor ce ne 
ascultă, 'păstrînd o permanentă legătură 
şi prin organizaţiile de sindicat şi ele 
tineret. 

Sînt solicitaţi la rampă, nu numai în 
piese de teatru, dar şi în ·spectacole oma
giale de poezie, actorii noştri: Sebastian 
Papaiani, Geo Costiniu, Dorina Lazăr, 
Florin Zamfirescu, Rodica Mandache, Ge
lu Niţu, Bogdan Stanoevici, Ana Ciontea, 
Jeanine Stavarache, Ileana Cernat, Radu 
Panamarenco, Corado Negreanu · şi alţii. 

In afara deplasărilor noastre cu repre
zentaţii la locurile de producţie, la rîn-
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du-ne îi primim ca spectatori la sediul 
nostru pe oamenii muncii din J.C.'r.B. şi 
alte întreprinderi. Este extraordinar să 
vezi în sală bunici, care, acum 35 de ani, 
îşi aduceau copiii la Cenuşăreasa, iar as
tăzi îşi duc nepoţii la Cocoşelul neascul
tător! Sîntem martorii clirecti ai ridicării 
noastre, a tuturor ! 

LIVIA PINTILIE 
directorul Clubului Intreprinderii 
de Confecţii şi Tricotaje Bucureşti 

Activitatea clubului nostru a început 
în anul 19i9. Legătura cu Teatrul Giu
leşti se derulează în modul cel mai favo
rabil de ambele părţi. Ne bucurăm ele un 
repertoriu accesibil, pe o problematică a
propiată lucrătorilor clin întreprindere. 
Am dori să mai avem spectacole ca Arta
conversaţiei, Nu regret nimic sau Milio
narul sărac. Actorii trupei plac foarte 
mult şi sînt bine primiţi de noi. Iată cî
teva exemple : Dorina Lazăr, Ştefan Mi
hăilescu-Brăila, Sebastian Papaiani, Radu 
Panmnarenco. 

Mai aşteptăm spectacole jucate în mij
locul oamenilor muncii, clupă programul 
lor de producţie ... Sala pe care o vedeţi 
a fost amenajată în club prin munca ar
tiştilor noştri amatori, care-şi realizează 
singuri mare parte din costume şi deco
ruri. Cu ocazia recitalurilor de poezie 
patriotică sau chiar în activitatea noastră 
artistică ele amatori beneficiem de pre
zenţa actorilor trupei de la Giuleşti. Ei 
sînt: Geo Costiniu, Paul Ioachim, Coraclo 
Negreanu, Irina Mazanitis, Corneliu Du
mitraş etc. Două piese care s-au jucat 
mult la noi au fost Cursa de Viena de 
Rodica Ojog-Braşoveanu, în regia lui Mi-
hail Stan, şi Hotel „Zodia Gemenilor" de 
Valentin Munteanu, în regia lui Tudor 
Mărăscu. 

Pentru o alegere pe gustul publicului 
din fabrică, sînt invitată a vedea în a
vanpremieră piesele pe care Teatrul Giu
leşti ni le propune spre vizionare. 

De fapt, în fiecare an, Teatrul Giuleşti 
face deschiderile ele stagiune aici. Putem 
spune chiar, cu satisfacţie, că are o ... 
stagiune permanentă la noi ! 
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LEONA IANCU 

operator, Centrul de Calcul al Int-re

prinderii de Confecţii şi Tricotaje 
Bucureşti 

Sînt membră în echipa de teatru mun
citoresc a întreprinderii. Noi, împătimiţii 
ele teatru, nu scăpăm nimic din reperto
riul trupei Giuleşti ; de la spectacolele 
văzute cu ani în urmă, ca Aceşti îngeri 
trişti, Eseu sau Meşterul Manole, pînă la 
cele mai recente. 

Imi place -mult Dorina Lazăr. Este ge
nul de actriţă completă şi în comedie. Şi 
în dramă. !mi place şi Ştefan Mihăilescu
Brăila. 

La vizionările pieselor noastre îi r�gă
sim pe actorii de la Giuleşti cu sfaturi 
utile, interesaţi de ceea ce facem. De alt
fel · e un schimb de impresii. Ca artişti 
an{atori încercăm să învăţăm de la ei 
un pic de ·meserie. 

Noi spectatorii lor permanenţi, îi aş
. teptă� cu piese noi. Avem nevoie . �e
frumos. Mi-aş dori foarte multe comed11 .... 
căci este grozav ca oamenii să rîclă ! 

Teatrul „Bulandra" - Constitui U.A.S.C.R. 

ION BESOIU 
directorul Teatrului „Bulandra" 

Colaborarea noastră cu publicul stu
dentesc prin „Galele Amfiteatru" este 
foar.te veche, a devenit tradiţională. Ga
lele, ca o amplă manifestare cultural
eclucativă, s-au desfăşurat în marile cen
tre universitare ale ţării, prin organizarea 
Consiliului Uniunii Asociaţiilor Studenţi-

.lor Comunişti clin România. 
Prezenta noastră la Casele de Cultură 

ale studenţilor din Cluj-Napoca, Iaşi, Ga
laţi, prin spectacole de teatru, întîlniri
dezbatere, recitaluri de poezie, s-au bu-

-curat ele o audientă extraordinară din
partea lor, cerîndu-ne revenirea în aceste
centre. In acelaşi timp, studenţii au d�t
spectacole pentru noi, urmate de un pa
�ionant schimb de impresii.

In ultimele două veri, la „Ga
lele ele Vară" din . Complexul Studen
ţesc „Lacul Tei", au avut, loc spectacolr
de diverse genuri, medalioane ele filme
cu actorii noştri, evocări de mari dispă
ruţi ca Toma Caragiu sau Ştefan Ciubo
tăraşu, recii.aluri de poezie, întîlniri �i
discuţii cu studenţii.

In prima „ Gală a Dramaturgiei Româ
neşti", organiza.tă de U.AS.C.R. în 1983
l_a Costineşti, am fost premiaţi cu piesa
lui Adrian Dohotaru, Anchetă asupra
unui iînăr care nu a făcut nimic, în re
gia lui Petre Popescu. De fiecare dată,
în aceste întîlniri ale noastre cu studen
ţii, organizarea a fost impecaj:>ilă, iar fo
losul a fost, clin toate punctele ele vedere,
de ambele părţi.

Posibilă a fost prezenţa trupei de la
„Bulandra" cu un număr de spectacole
şi în taberele studenţeşti de pe Valea

Prahovei, la „Gala Umorului Studenţesc" 
sau în juriile festivalurilor de artă stu
dentească uncie actori ca Victor Reben
giuc·, regr�tatul Octavian Cotescu, Tamara 
Buciuceanu, 1011 Caramitru şi subsemna
tul am fost foarte bine primiţi. 

Atît Consiliul U.A.S.C.R., reprezentat 
prin Mircea Ursache şi Cornel Dumitriu, 
cît şi cele ale centrelor universitare au 
dat dovadă de o mare capacitate de or
ganizare, dragoste pentru fenomenul ar
tistic, grijă pentru formarea spirituală a 
studenţilor. 

Dorim să revenim în mijlocul tinerilor 
cu piesele Hamlet ele Shakespeare, în re
gia lui Alexandru Tocilescu, şi Dimineaţă
piel'dută după romanul Gabrielei Ada
meşteanu, în dramatizarea şi regia Cătă� 
linei Buzoianu, şi să repetăm la C.raiov,a 
experienţa reuşită de la Galaţi şi Iaşi. 

Prin spectacole şi în oraşele fără 
instituţii teatrale ca Buzău, Tîrgovişte, 
Rîmnicu-Vîlcea, Alexandria, Slobozia, 
Ţăndărei, ca artist, ai sentimentul dato
riei împlinite, mai ales cînd întîlneşti o 

• căldură sufletească deosebită.
Reprezentaţiile noastre şi-au găsit spa

tiul de manifestare şi pe platformele ih•�
dustriale de la întreprinderile „23 Au
gust", U.R.E.M.O.A.S., ,,Electromagnetica".
Indrumăm şi echipe de teatru muncito
resc, dar publicul studenţesc este cel-spre
care ne-am îndreptat cu precădere, · în
ultimii ani, ca o legătură aparte.

Repertoriul pe care îl oferim este foar
te diversificat, începîrtd c;u Shakespeare
şi terminînd cu spectacolele. ·c;te poezie şi
muzică ale lui Ion Caramitru. şi Dan Gri
gore. Succesele de prestigiu ale trupei
ele la „Bulandra" au fost vizionate de
tineretul clin Bucureşti şi din întreaga 
ţară şi. mulţumită „Galelor Amfiteatru".
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O manifestare 

Ga·lele 

culturală complexă · 

,,Amfiteatru" 

„GALELE AMFITEATRU" oferă 
studentilor prilejul de a se întîlni 
cu pe;·sonalităţi ale literaturii şi 
artei. 

Imagini de la una din trecutele 
ediţii, ţinută la Iaşi, la care au fost 
prezenţi poetul Marin Sorescu, re
gretatul Octavian Cotescu, drama
turgul Theodor Mănescu, prof. dr. 
Ileana Berlogea, regizorul Mii-cea 
Corniştean�. Ion Caramitru. Prin 
tradiţie, teatrul „Bulandra" este in
vitat de onoare al acestor Gale. 
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Am acordat totdeauna o mare aten
ţie din punct de vedere tehnic. Deplasă
rile noastre, fiind de mare anvergură, 
cereau o capacitate deosebită din partea 
tealrului (uneori, trei camioane de· decor). 

Profit de amabilitatea revistei „Tea
trul" pentru a mulţumi tuturor celor ce 
au facilitat organizarea spectacolelor 
noastre. Un lucru rămîne cert: în toate 
aceste întîlniri, studenţii au dat dovadă 
ele multă căldură, pricepere, umor, opinii 
critice foarte la obiect, pertinenţă faţă de 
actul nostru artistic ! 

MIRCEA URSACHE 

preşedintele comisiei pentru activi

tatea cultural-educativă a Consiliului 

Uniunii Asociaţiilor Studenţilor Co-

munişti din România 

„Galele Amfiteatru", prin structura lor 
complexă, de manifestări politico-educa
tive, creează un cadru larg studenţilor 
ţării pentru cultivarea respectului faţă de 
cele mai valoroase realizări din cultura 
naţională şi universală, permanentizînd 
dialogul între studenţi şi reprezentanţi 
de prestigiu ai culturii şi ştiinţei româ
neşti. Ca o manifestare de vacanţă, ele 
Ul'măresc să completeze şi să asigure 
studenţilor o continuitate în asimilarea 
cunoştinţelor. 

Printre „Amfiteatrele" receptate cu �uc
ces de tineretul nostru studios, ,,Amfite_a
trul dramaturgiei" înseamnă nu numai 
spectacole pure de teatru, ci şi întîlniri
dezbatere ale studenţilor cu actori, regi
zori, scenarişti, scenografi ele. De multe 
ori, actorii prezintă microrecitalUl'i la 
.Gerere. Astfel avem prilejul de a asista 
la un schimb de experienţă cu teatre 
profesioniste şi studenţi ai Institutului de 
Artă Teatrală şi Cinematografică „'.L I. Ca
ragiale" din Bucureşti şi ai Institufolui 
de Teatru din Tîrgu Mureş. Dintre toate, 
trupa Teatrului „Bulandra" s-a dovedit 
cel mai stabil partener al Galelor, reper
toriul său, din dramaturgia românească 
contemporană şi cea universală, răspun
zînd problemelor şi preocupărilor studen
ţilor. 

Adevărate reuşite au fost recitalurile 
actorilor Ion Caramitru şi Virgil Ogăşa
nu, din lirica lui Marin Sorescu, susţi
nute pe scena Casei de Cultură a Studen
ţilor „Grigore Preoteasa" din Bucureşti, 
sau reprezentaţiile din cadrul „Serbărilor 
Studenţeşti - Tei '87". 

Comisia pentru activitatea cultural
educativă a Consiliului Uniunii Asocia
ţiilor Studenţilor Comunişti din România, 
care răspunde de organizarea „Galelor 
Amfiteatru", invită şi alte teatre mari ale 
capitalei de a participa cu spectacole la 
ediţiile viitoare sau cu alte prilejuri, în 
C'entrele universitare ale ţării. 

Anchetă realizată de 
Doina TĂTARU 
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FESTIV J\LUL NJ\"f)ONAL uCiNT AR.EA ROh\J\NlEI" 

Regizorii 

S1 
. 

actorii 

profesionişti 

sprijinul 
" 

lll 

amatorilor 

Fără a deveni o regulă, �ol'.'lb�rarea 
artiştilor amatori cu profes10mşt11 s-a 
manifestat şi mai . ampl� !a c�a _ de-a 
VI-a ediţie a festivalulm, mcheiată re::cent Un exemplu în acest sens ofera
excepţionalul spectacol cu 

_
Năpasta �e

r. L. Caragiale în regia lm Constantu:�
Moruzan, realizat de c_olectiv_ul Teatrulm
popular din Tîrgu Lapuş, Judeţul Ma
ramureş, considerat un etalon 8:c�ual al 
valorii în arta amatorilor ; pe hma tra
diţiei interpretative, _ pu_ternic�le. ti:ăiri
ale actorilor reliefeaza d1mensmmle tra
gice ale operei dramatice-. 

In ultimii ani, de altfel, s-au apro�i8;� 
de mişcarea teatrală de amatori unu 
dintre cei mai importanţi regizori ai .,ge
neraţiei mature, precum şi cîţiva foarte 
talentaţi directori de scenă tineri, .care 

aduc un suflu nou în concepţia specta
colelor. Alexa Visarion a montat �a Tea
trul popular din Focşani Echipa de zgo
mote de Fănuş Neagu. Subliniind cu 
deosebită forţă pericolul mecamoarn 
personalităţii umane în socfetatea de con
sum, punînd accente convingătoare . în 
relevarea acestui adevăr, creatorul spec-
tacolului determină publicul să recepteze 

un mesaj generos. Cu aceeaşi echipă, re
gizorul ne-a oferit, în stagiunea trecută, 
Pacea de Aristofan, după ce culesese ·elo
gii cu Scene de carnaval pe texte · de 
I. L. Caragiale la Teatrul popular din
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Caracal. Aşadar, o constantă şi rodnică 
activitate pe tărîmul artei teatrale de 
amatori. 

Pentru că am vorbit despre Teatrul 
popular din Caracal, să menţionăm şi 
legătura permanentă dintre acest colec
tiv şi un alt regizor din aceeaşi genera
tie Tudor Mărăscu. Ultimul spectacol 
re�lizat de el aici este O noapte fmtu

noasă de I. L. Caragiale. Citit într-o ma
nieră personală, textul capătă noi va
lenţe, luminîndu-se rapacitatea lui jupîn 
Dumitrache, perfidia Ipistatului, lipsa de 
scrupule a lui Rică Venturiano şi, mai 
ales, funcţia tragică a unui personaj pre
zentat adesea conventional - Spiridon. 
Un decor generos, cu· neaşteptate spaţii 
oferite jocului interpreţilor, dinamizează 
acţiunea. 

Dintre spectacolele realizate de Dan 
Micu pe scena amatorilor, memorabil 
rămîne Lăpuşneanul într-o adaptare per
sonală, la Teatrul popular din Rîmnicu 
Vîlcea, prin tensiune dramatică, 1�rin 
hieratismul mişcării şi prin claritatea 
exprimării verbale. De data aceasta, op
ţiunea regizorului a adus pe scena Tea
trului popular din Cîmpina o comedie 
acidă, subtilă, plină de neprevăzut : La
capătul firului de Mihai Ispirescu. Dan 
Micu a subliniat caracterul metaforic al 
textului, urmărind totodată, cu discreţie 
şi fineţe, firul unei acţiuni captivante, 
dînd conflictului vigoare prin accente 
vii, prin suspans, precum şi printr-o 
strînsă comunicare între personaje. Re
prezentaţia este unitară, cursivă, contu
rîndu-se caractere bine individualizate, 
cu o tentă de pitoresc, atribute ce dau 
montării o notă de originalitate. 

Noaptea marilor sperante de Tudor 
Popescu a fost prezentată" în premieră 
absolută la Teatrul popular din Rîmnicu 
Vîlcea. Experienţa interpreţilor - care, 
de-a lungul anilor, au colaborat cu re
gizori de prestigiu din capitală şi sînt 
îndrumaţi în mod permanent de către 
Gh. Marinescu, regizor inteligent �i do
tat cu tact pedagogic - justifică încre
derea autorului de a încredinţa acestui 
colectiv un text în primă lectură tea
trală. Pentru direcţia de scenă a fost in
vitat regizorul Silviu Purcărete. Mîna 
sigură a artistului a găsit modalitatea de 
a da viaţă momentelor de tensiw1e dra-
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mattcă, în care metafora şi cotidianul se 
împletesc în înşelătoare meandre. 

Şi colectivul Teatrului popular din 
Buzău a beneficiat de contributia crea
toare a unor prestigioşi artişti ai scenei 
româneşti, printre care Dina Cocea, Con
stantin Codrescu, Cristian Munteanu. ln 
această enumerare s-a înscris recent şi 
Gelu Colceag, profesor-asociat la Insti
tutul de Artă Teatrală şi Cinematogra
fică. Cu Regina balului de Nicolae .Ma
teescu, el a izputit aici un spectacol ten
sionat, permiţînd talentaţilor interpreţi 
buzoieni creaţii remarcabile. 

La Lugoj se joacă de un veac şi ju
mătate teatru românesc. Colectivul Tea
trului popular din municipiu deţine nu
meroase premii de interpretare,- fiind 
laureat al tuturor ediţiilor Festivalului 
naţional „Cîntarea României" şi partici
pînd la mai multe manifestări teatrale 
de amatori peste• hotare .. Amatorii din 
Lugoj s-au bucurat de colaborări regizo
rale prestigioase, statornic îndrumător 
fiindu-le timişoreanul Dan ·Radu Iones
cu. La .ultima ediţie a festivalului, Tea
trul popular a montat Sub clar de lună
de Teodor Mazilu în regia lui Ioan Iere
mia, spectacol apreciat, deopotrivă, ele 
public şi ele specialişti, pentru modul 
cum a fost descifrată subtila scriitură 
caracteristică autorului. 

Un tînăr, foarte tînăr regizor Stefan 
Iordănescu, face dovada realeior· sale 
aptitudini montînd Examen de bacalau
reat de D. Solomon la Teatrul popular 
din Buziaş: Staţiune balneoclimaterică 
Buziaşul este vizitat, în orice sezon __'.
şi mai ales vara -, de foarte multă lu
me, oameni ele vîrste, profesii şi pregătiri 
diferite. Teatrul popular nu neglijează 
acest public, repertoriul său este gîndit 
astţel încît să acorde atenţie şi stagiunil. 
estivale. Regizorul realizează un specta
col �ald, cursiv şi vesel, care atrage şi 
captivează prin situaţii neaşteptate, prin 
replici scînteietoare. 

D�sigur, lista regizorilor care şi-au 
ofent talentul şi măiestria colectivelor 
teatrale de amatori este mult mai cu
prinzătoare. Nu lipsesc nici Cristian 
Hadji-Culea (Puterea şi Adevărul de Ti
tus Popovici, la Intreprinderea de frigi
dere clin Găieşti), nici Eugen Traian Bor
duşan (Albastru deschis de Dan Tărchilă 
la Teatrul popular di11 Hîrlău), Mihai 
Lungeanu (Aceşti îngeri trişti de D. R. 
Popescu la Casa de cultură din Deva) 
Andrei Brădeanu (Cadril la Berbeci d� 
Constantin Brăescu la Căminul cultural 
Gh_�răşeni, judeţul Buzău) şi nici mulţi
alţu ; celor de mai sus li se adaugă ac
tori ca Victor Moldovan (Zodia fericirii
de Dina Cocea la Teatrul muncitoresc al 
Combinatului Poligrafic „Casa Scînteii"), 
Radu Iorclăchescu (Cartea lui Ioviţă de 

Scenă din spectacolul Teatrului 
popular din Rîmnicu Vîlcea cu 
Lăpuşneanu! de Dan Micu, în regia
autorului. Protagonist, Nicolae Jivan 

Paul Everac la Teatrul muncitoresc din 
Bocşa), George Grindănuşu (Sorana de 
Tudor Popescu la Teatrul muncitoresc 
al Intreprinderii de Autocamioane Bra
şov), Diana Cheregi (Titanic-vals de Tu
dor Muşatescu la Casa Armatei din Med
gidia), Ion Niciu (Drumul încrederii de 
George Genoiu la Teatrul muncitoresc 
din Urziceni); precum şi Dan Dinules
cu, Ben Dumitrescu, Constantin Fugaşin, 
Ion Focşa, George Macovei, Nicu Simion, 
Mugur Arvunescu, Paul Antoniu, Ion 
Jugureanu, Victor Odillo Cimbru, Jean 
Ionescu, Şerban Iamandi, Cornel Miti-
telu etc. 

Lucrînd cu _ profesionişti încercaţi, a

matorii nu numai că produc spectacole 
reuşite, ci şi dobîndesc c_unoştinţe tn do
meniul interpretării, ceea ce îşi pune 
amprenta pe întreaga activitate a for
maţiei respective. 

Integrîndu-se în Festivalul naţional 
„Cîntarea României", teatrul de amatori 
realizează, implicit, ridicarea pe o treap
tă superioară a acestei rodnice şi gene
roase activită.ţi, înfăptuind astfel, la rîn
dul său, dezideratul unei noi calităţi, în 
contextul unei arte demne de epoca pe 
care o trăim. · 

Mihai CRIŞAN 
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a vieţii 
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Şl mesene1 

actor de 
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Nu mă leagă nimic sau aproape nimic de spaţiul 
dreptunghiular, cu podea lucioasă şi tavan jos, în care 
:limineaţa se repetă, se citesc texte, se fc1c voccilize pe 
wnt propriu şi se discută cu ardoare. Nici scaunele 
pe trei înălţimi, legate în pînză de sac, nici cămăruţa 
!le unde se dirijează luminile şi muzica spectacolelor
nu mi-au fost vreodată prea familiare. Mi-e greu
să decid iî,n ce fel şi cînd anume devine aici teatrul
o .�coală a vieţii şi a meseriei de actor. Dar intuiesc
fără zăbavă „dramaticitatea" locului cu pricina.

Sus,_· în podul-pod al Casei de Cultură „Grigore 
Preoteasa", după ce urci paliere peste paliere şi stră
baţi labirintice coridoare, intri într-un POD despre 
care unii-alţii vorbesc şi povestesc şi uneori au atîtea 
de spus, încît pur şi simiplu tac. Aelevărată legendâ. 
Tineri ca.re se lasă cuprinşi de mirajul luminilor diri
jate de regizorul Naum din cămăruţo-cutiuţă ... Şi ce-i 
trebu·ie mai mult teatrului clecît o cutiiiţă cu lumină, 
de-a lungul şi ele-a latul căreia să-şi dezlănţuie emo
ţ'ia, ţ1.rderea, preaplinul lacrimilor şi ,preaplinul rî.rn

lui ? Asta, ca să-i treacă omului urîtul şi să pătrundă 
ele mic taina din ce în ce mai rcwă şi mai ascunsi'i 
a stării ·ele graţie. 

Iar dacă tu, biet, singur spectator, pricepi cum stat, 
lucrurile, poţi să te consideri, cu timidă îndrăzneală, 
la fel de „podar". 

■ CĂTĂLIN NAUM

Un loc în care 
actorii S"'aU educat 

pe ei înşişi 

Teatrul studenţesc este o formă a tea,
trului ele amatori realizată ele studenti 
şi adresată studenţilor. Plecînd de la orice 
fel ele text, :românesc sau universal,.· clin 
dramaturgie sau literatură, se dă naştere 
unui spectacol care exprimă un crez poli
tic, social şi artistic. Teatrul studenţesc 
desfiinţează barierele dintre amatori şi 
profesionişti. întotdeauna s-au apropiat 
de fenomen oameni de vocaţie, cu o so
lidă concepţie despre arta teatrală şi cu o 
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1. Mihai Gruia Sandu

2. Simona Măicănescu ' 

3. Stelian Nistor

4. Ovidiu Bose Paştina '.

1 5. Gheorghe Visu
(în Ştefan Vodă)

4 6. Claudiu Bleo·nţ

7, Adrian Titieni 

3 

6 
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binevenită deschidere către experimentul 
scenic. Aceasta a făcut uneori posibilă 
impunerea unor noi mijloace spectacu
lare, simple, sugestive, primenite prin ti
nerească îndrăzneală. 

Alături de cîţiva confraţi : Cătălina Bu
zoianu, Dan Micu, Theodor Şugar, Gri
gore Popa, Gelu Colceag, am început de 
timpuriu să lucrăm cu studenţii amatori, 
fie la Iaşi sau Cluj, la Craiova, Timi
şoara sau Bucureşti. In Capitală a apărut 
la sfîrşitul deceniului şapte, după Con
gresul al IX-lea al P.C.R., Teatrul PO-
DUL. 

Viaţa artistică a acestui teâb:u şi-a sta
bilit, de-a lungul celor douăzeci de ani de 
existenţă, un cod, o disciplină anume. 
Astfel, selecţia (trierea virtualelor ta
lente) se realizează în timp, in urma pro
cesului muncii teatrale şi acumulării unei 
minime experienţe. Nu toţi cei care vin 
la POD rămîn la fel de entuziaşti pe 
drumul anevoios al ABC-ului meseriei de 
actor. Repertoriul este variat, am avut 
spectacole cu Hamlet, cu Egmont, dar şi 
de teatru Kabuki. Un asemenea reper
toriu pretinde multă seriozitate, multă 
muncă. Componenţa trupei a fost şi est!=! 
complexă. .In marea lor majoritate, stu
denţii sau tinerii care au venit la POD 
s-au molipsit pentru totdeauna de dra
gostea pentru teatru. Unii au devenit ac
tori. Alţii - şi acesta este în fond scopul
principal pe care l-am urmărit în de
cursul anilor - au ajuns să facă teatru
în alte oraşe ale ţării, realizînd propria 
lor trupă de amatori sau încorporîrld:u-se
pur şi simplu acelei „pături" de sp�cta
tori care, ,cu credinţă şi pasiune, rămîn
pentru toală viaţa nu doar receptori, ci 
adevăraţi cunoscători ai artei specia-.
colului si ai fenomenului teatral din in
t.erior, prin propria lor experienţă. 

De multe ori, la intervale, spectacolele 
PODULUI au fost reluate în noi distri
buţii, pe măsură ce trupa se înnoia cu o 
altă generaţie. Consider aceste reluări im
.portante pentru înţelegerea unui anume 
mod de lucru. Ele, spectacolele, devin 
astfel embleme ale unei stagiuni perpe
tue, în care generaţiile schimbă ştafeta, 
improspătînd suflul reprezentaţiei, neţă
sînd-o să moară, cum se intîmplă pe sce
na profesionistă. 

Se ştie că teatrul este în genere un 1ni
nunat mijloc de educaţie. Teatrul PO
DUL a dat procesului educaţional o tră
sătură specifică, prin aceea că a aplicat 
procesul educaţional în pri_mul rînd celor 
care participă direct la realizarea actului 
scenic. Contactul �u texte'· 'ele �aloare, 
descoperirea, înţelegerea şi însuşirea con
ceptului de co�zi4�e· în cad·;ui trupei şi 
mai ales conştientizarea faptului că 
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munca ta se face dezinteresat, pentru a 
înnobila suflete - iată cîteva lucruri 
esenţiale pe care membrii trupei PODUI'l 
au timpul şi ocazia să le pătrundă. 

ln final se poate spune că, după ce ai 
petrecut în POD cei patru sau cinci ani 
ai studenţiei, ajuns la locul tău de 
muncă s-ar putea să doreşti să te întorci 
ca să joci acolo unde ai mai jucat. Şi 
asta nu ocazional, pentru a te destinde, 
ci pentru a-ţi reaminti cele învăţate. In
seamnă că TEATRUL STUDENŢESC a 
învins încă o dată, cu fiecare dintre cei 
re l-au creat, iubit şi slujit. 

■ SIMONA MĂICĂNESCU:

La : început a fost
,,Podul" 

lnceputurile nu se uită. Pentru mine, 
începutul se află în acest POD - şi
sensul ambiguu al cuvîntului nu mi se 
pare întîmplător. Fiindcă PODUL· a fost 
în acelaşi t'bmp o punte, o trecere de la 
chemarea confuză pe care o simţeam că
tre teatru, la înţelegerea acestei arte în 
toată frumuseţea şi omenescul ei, dar şi
tm loc în care am poposit ca să descopăr 
mlevă.ruri vechi. 

■ CLAUDIU BLEONŢ:

Un univers 

Teatrul PODUL - un Univers, un 
cîmp de forţe umane întreţinut şi 
călăuzit de un om - regizorul Că· 
tălin Naum... spaţiul spiritual în 
care, eliberat de chingile coticlianu
lui, poţi să faci saltul în necunoscut, 
în căutarea a ceva. Ce ? .. 

Răspuns·u1 a fost şi va fi întot
deauna pe măsura întrebării celor 
ce au trecut şi vor trece prin POD. 

Pentru mine PODUL· este niai 
mult · decît · aş · ·putea spune p1;in 
cuvinte. 
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■ MIHAI GRUIA SANDU:

O uşă deschisă 
către cunoaşterea 

de sine 

Mă gîndesc uneori la vremea cînd ju
cam la Podul ca la „paradisul pierdut", 
şi nu cred că mă înşel prea mult. 

A trecut de atunci aproape un deceniu 
şi distanţa în timp a făcut ca experienţa 
trăită acolo să fie filtrată ele o mai adîncă 
\nţelegere, să capete valori şi sensuri 
cnre atunci, prins cum eram în vîrtejul 
trlirii, îmi apăreau destul ele confuze. 

I.1 cadrul Podului se petrecea un mi
racol neîntîlnrt (cel puţin de mine) în 
altă parte. Se concretiza un ideal de tea
tru despre care citisem doar, teatrul de 
trupă, de echipă. Totul aici purta marca 
seriozităţii clesăvîrşite, a întrajutorării re
ciproce, a efortului colectiv în vederea 
aceluiaşi scop. De la munca în comun 
pentru amenajarea sau curăţirea sălii 
(aspect doar aparent minor), la antrena
mentele dificile - corporale şi vocale, 
exerciţiile ele relaxare şi improvizaţie 
desfăşurate sub deviza : ,,E necesar s[1 
cr.ezi în ceva, în cineva", pînă la specta
colele despre care ar fi

0 

mai bine spus 
că se oficiau, nu se jucau. Excursiile, 
turneele, cantonamentele de dinaintea 
premierelor; discuţiile prelw1gite şi mai 
ales efortul pentru reuşita spectacolului. 
toate erau ale trupei, totul era împreumi. 
Acest fel de a exista forma caractere, ci
zela talente, năştea prietenii pe viaţă, dar 
mai ales, sudînd trupa, făcea ca miracolul 
miracolelor - spectacolul - să se nască 
parcă de la sine.' 

Fermecător de modest, uimitor de abil 
şi de plin de har, sub o aparenţă deru
tantă, în spatele tuturoi· acestor lucruri 
şi în miezul lor se află Cătălin Naum: 
mai mult decît un şef de trupă, un sub
til cunoscător al naturii umane, un bun 
pedagog şi ·modelator de talente. Şcoala 
lui este o şcoală discretă, în care se pot 
înv•ăţa lucrmi mari şi simple, e o şcoală 
pe care fiecare o urmează pîilă unde 
poate şi acumulează exact atîta bogăţie şi 
bucurie a spiritului cită poate duce. 

Podul devine astfel o uşă deschisă către 
cunoaşterea de sine. 

■ GHEORGHE VISU :

Un loc 
unde nu n1-an1 

sin1ţit actor 

PODUL a fost prima mea şcoală ele tea
tru, cu toate că terminasem Instilulul 
cînd am devenit „podar": ultimul meu 
an ele Institut a fost primul an la Pod. 

De fapt, n-a fost doar o şcoală ele tea
tru. A fost şi o şcoală a vieţii. A fost un 
templu în care am simţit arta spectacolu
lui în majoritatea manifestărilor ei. 
Acolo am făcut muzică, clar am zugr[1vit 
.. i pereţi - întîi cu bidineaua, apoi cu 
pensula, i-am pictat. A fost un loc unde 
nu m-am simţit actor. Şi ele cîte ori am 
mai lucrat si m-am întors în Pod l-am 
simţit ca pe 'un cordon ombilical încă ne
tăiat. 

lmi amintesc, ele pildă, foarte bine 
despre un turneu. Cel mai lung turneu 
pe care l-am făcut cu un teatru în viaţa 
mea. Eram deja actor profesionist şi cu 
toate astea am avut acelaşi regim cu 
restul trupei - regim de cantonament. 
Eram ca nişte sportivi. Doar că disciplina 
se impunea de la sine. Ne supuneam fără 
sfi avPm impresia că ne supunem. Fă
ceam aşa, fiindcă nu puteam face altfel. 
/\ş putea să mai vorbesc şi despre afi
�C'le pe care începeam să le gîndim îna
iniP să punem spectacolul. 'Citeam o 
pie�ă şi ii şi desenam afişul. Sau despre 
nopţile Urzii în care discutam despre tea-
1 ru, în c1;1�0 citeam texte ... despre toate
faptele mir;i şi mari prin care învăţam 
re este arta teatrului şi ce este spiritul 
ele echipă. 

PODUL c. te un loc w1cle am trăit. Este 
loc1,1l uncie am avut bucuria să fiu pri
mit, fiindcă acest Teatru te primeşte sau 
riu. Au existat, ele exemplu, cîţiva ce-au 
trecut pe acolo întîmplător. O lună, două, 
trei, poate chiar şi un an. Există însă şi 
alţii, care· au devenit actori. Iar eu, chiar 
clacă nu sînt prirnui actor ieşit din POD, 
pot spune că sînt unul dintre primii şi 
mă simt mînclru de cîte ori aflu că în 
urma mea şi alţi tineri au devenit actori 
trecînd prin şcoala PODULUI. 

Am lucrat şi am să mai lucrez în POD. 

Grupaj realizat de 

Corina ŞUTEU 
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Pledoarie pentru o critică 

a literaturii dramatice 

Desigur, teatrul nu este literatură. A 
spus-o, printre alţii, şi Caragiale, care nu 
ne-a lăsat însă şi o soluţie privind desti
nul în poste1:itate al operei sale drama
tice, nu ne-a spus dacă aceasta era me
nită să rămînă la conditia umilă a unui 
scenariu cusut între coperţile unui dosar 
pierdut în arhivele teatrelor sau să fie 
tipărită în ediţii de mare tiraj pe care 
să le poţi consulta în orice bibliotecă. 
Posteritatea a ignorat teoria cu „teatrul 
nu este litei;atură", a inventariat operele 
dramatice cele mai obscure, a tipărit vo
lume şi· a umplut rafturile bibliotecilor 
cu cărţi ele teatru. Pentru că, într-adevăr, 
spectacolul .de teatru nu este literatură, 
nici în primul, nici în ultimul rîncl şi nici 
măcar în varianta rudimentară a „lecturii 
pe roluri", dar textul dramatic, piesa de 
teatru, ·cum îi spunem în mod curent, 
este. Şi încă ce literatură, dacă e să-l cre
dem- pe Tudor Arghezi spunîncl că dra
maturgia, este genul „care înfrînge lenea 
cuvintelor", iar „textul în teatru cuprinde 
în sine, adunată şi aglomerată, o viaţă ce 
a_re datoria să se concentreze. exploziv în 
textul dialo·gat" ! · . 

Nu este· 'rhai' puţin adevărat că teoriile 
privind independenţa spectacolului faţă 
de text - ele fapt o altă latură a discu
ţiei - s-au dovediţ necesare şi au ferti
lizat numeroase experimente memorabile 
ce au confirmat, dacă mai era nevoie, 
autonomia estetică a artei spectacolului. 
Problema textului în spectacol aparţine 
artei spectacolului şi nu ne interesează 
aici decît tangenţial şi numai din dorinţa 
de a evita orice răstălmăcire. De la pan
tomimă la commedia dell'arte şi de aici 
la teatrul romantic de declamaţie, specta
colul a parcurs drwnul de la laconism Ia 
locvacitate. Un drum pe care teatrul mo
dern îl parcurge în sens invers, în cău
tarea „autonomiei" amenintate. Unul din
tre campionii „teatrului absolut", omul 
de teatru polonez J6zef Szajna, a creat 
un spectacol de două ore după Infernul
lui Dante în care nu se rosteau mai mult 
de cinci pagini de text fiind, cu toate 
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acestea, foarte accesibil, nu pentru că su
biectul este ele notorietate, ci, în primul 
rînd, datorită mijloacelor ele vizualizare a 
situaţiilor dramatice. Un mai vechi ex
periment vest-german, creat ele regizoa
rea şi coregrafa Fina Bausch cu o trupă 
ele actori clin Bochum, ducea la limită 
ideea de autonomie într-un spec.tacol de 
trei ore clupă Macbeth, bazîndu-se în ex
clusivitate pe acţiune scenică, refuzînd 
orice replică, orice dialog, orice text. Dar 
hipertrofierea activităţii scenice în dauna 
vorbirii nu poate duce decît la panto
mimă, iar spectacolele mute, oricît de 
ingenioase, nu ne pot amuza la nesfîrşit. 
Adevărul îl rosteşte Gaston Baty cînd, 
recapitulînd direcţiile în care a evoluat 
arta spectacolului de-a lungul istoriei sale 
(teatrală şi literară), spune că „arta tea
trală nu devine ea însăşi decît atunci cîncl 
cele două curente se îmbină după cum 
firul şi urzeala nu fac pînza dacă nu se 
îmP.letesc." Important este să observăm 
că. unul dintre efectele neaşteptate ale 
„imperialismului" criticii literare este şţ 
faptul că literatura dramatică sau - �1,1 
un termen care îi' conservă nobila sa ori
gine . ....:._ poezia dramatică a fost margina
lizată instituindu-se un statut paradoxal : 
pe ele o parte teoreticienii şi practicienii 
artei spectacolului par să fi ajuns la o

cvasi-unanimitate privind independenţa 
spectacolului faţă ele text, pe de altă 
parte, criticii literari au ajuns şi ei la un 
fel de consens tacit privind independenţa 
literaturii fată ele literatura dramatică. 
In practica vieţii noastre literare acest 
fenomen se manifestă prin atitudinea de 
neîncredere a criticii literare faţă de dra
maturgie. Fără îndoială, raportul de pri
vilegii dintre literatură (înţelegîncl prin 
aceasta în mod restrictiv poezia, proza şi 
critica) şi dramaturgie nu este unul din
tre cele mai serioase subiecte teoretice, 
dar situaţia bizară a autorilor dramatici 
expulzaţi din „literatură" şi expediaţi in 
teatru, apoi alungaţi din teatru şi resti
tuiţi literaturii rămîne unul dintre cele 
mai pitoreşti contraste ale vieţii literare 
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contemporane. Fenomenul nu este stră
in ele mai vechea dispută referitoare la 
defuncta teorie a genurilor literare. Cine 
mai poate stabili astăzi cu .exactitate fron
tierele acestor „genuri" ? Proteic, roma
nul îşi însuşeşte modalităţi lirice, uzează 
frecvent ele dialog şi are mereu mai con
cludente ambiţii teoretice, eseistice. Ro
man dramatic, dramă epică, poem dra
matic �.a.m.cl., sînt doar cîteva din for
mele de frontieră descoperite de drama
tmgia secolului nostru, iar noţiunile de 
poezie epică sau proză poetică sînt forme 
literare cunoscute culturii europene încă 
de pe vremea lui Homer. ,,Intrucît este 
creaţie estetică în formă verbală, drama 
reprezintă în primul rînd opera unui 
poet" - spune Adrian Marino şi deta
liază : ,,poezia dramatică nu există doar 
pentru că o cer teatrul şi exigenţele sce
nei." (Dicţionar de idei literare, p. 257). 
Drama există şi pentru că dialogul, ca 
modalitate specifică a literaturii drama• 
tice, este în plan moral cea mai directă 
formă de comunicare umană. Devenit in
strument literar, dialogul refuză orice ar
tificiu şi nu imită autenticitatea (atît de 
frecvent căutată în proza modernă), ci 
este autenticitatea însăşi. Controversa, ca 
formă conflictuală a dialogului (să ne 
amintim aici că Jean Louis Barrault in
tenţiona să însceneze dialogurile platoni
ciene), este dramă pură şi dacă ea trece 
în pagina de literatură sau pe scenă, a
ceasta ţine de două arte diferite. Spu
nem o platitudine, dar orice premisă este, 
ele obicei, o platitudine : autorii drama
tici sînt scriitori. Goethe era de părere 
că Shakespeare este mai mare poet clecît 
autor dram'atic, avînd desigur în vedere 
nu atît faptul că a scris şi sonete, cît 
poeticitatea întregii opere shakespeariene. 
Caragiale însuşi, socotit global ,.cel mai 
mare dramaturg român", era un Cehov 
balcanic îndrăgostit de laconism, cu 
capodopere în genul epic scurt şi în proza 
fantastică. Inaintînd spre originile litera
turii noastre moderne, vom observa di 
Vasile Alecsandri, cel ce a pus ba.zele 
literaturii noastre dramatice, este încă 
obiect de discuţie al criticilor şi istoricilor 
literari care nu se pot hotărî dacă a fost 
un mare autor dramatic sau un poet au
tentic, un îndemînatic autor ele epistole 
sau un prozator care s-a negli,iat. Nu
avem, prin urmare, -nici o îndreptăţire sii 
alungăm dramaturgii din republica l ite
relor îndrumînclu-i spre o ţară a nimănui 
(o ţară a scenariilor?) decît, evident, în
cazuri de mediocritate, pe care nu le
luăm acum în disc.uţie. Simplificînd lu
crurile pentru mai multă claritate, cine
ar mai putea fi luat în serios rlacă ar
exclude poeţii dramatici din istoriile lite-
rare de vreme ce, într-o rapidă înşiruire a 
vîrfurilor, lingă Home1: şi Dostoievski îi 

vom aşeza fără ezitare pe Eschil şi 
Shakespeare ? Dacă în practica vieţii 
noastre literare mai există asemenea con
tradicţii, este probabil şi din cauza une.i 
perspective „meşteşugăreşli" asupra crea
ţiei dramatice, înţeleasă adesea ca un 
proces de producţie în serie a unor pre
texte, ghiduri, librete de spectacol, cînd, 
de fapt, literatura noastră continuă să 
producă unicate demne ele toată atenţia 
criticii. Pe de altă parte, specializarea 
măruntă în domeniul criticii, ofensiva re
gizoTului, apariţia în teatru (ca şi în 
cinematografie) a „autorului total" (scena
rist, regizor, scenograf, acustician, la ne
voie chiar interpret) - toate acestea au 
aclîncit ruptura relativă dintre critică . i 
dramaturgie, dacă nu în mod obiectiv, 
cel puţin pe planul conştiinţei critice. 
Prin tratamentul segregaţionist, critica a 
contribuit, nu numai la noi, ci şi aiurea, 
la marginalizarea literaturii dramatice, 
lucru inexplicabil într-un secol în care 
aceasta s-a aflat în avangarda experien
ţelor literare, devenind uneori, ca în ca
zul unui Jean Paul Sartre, un instrument 
foarte convenabil ele vehiculare a ideilor 
şi opţiunilor filozofice. De altminteri, a
pelul scriitorilor la unul sau altul dintre 
genw·i" este o chestiune ele adecvare a 

��ntinutului la w1 anumit limbaj. iar 
limbajul dramatic exercită o evidentă 
fascinaţie asupra prozatorilor şi poeţilor. 
Istoria literaturii dovedeşte că puţini din
tre marii scriitori moderni au rezistat i-;
pitei ele a scrie teatru. James Joyce. 
T. S. Eliot, Rafael Alberti, Gtinter Grass 
au scri1s în genul clrauna.tic ; ba se vor
beste chiar de o piesă de teatru a lui 
Ka.�·1 Marx. La noi, lVIihiaii Eminescu. 
Nicolae Iorga, Liviu Rebreanu, Lucian 
Blaga, Tudor Arghezi includ în ansamblul 
operei lor importante realizări în dome
niul dramaturgiei. în aria literaturii con
temporane, care ,ne interesează cu pre
cădere, este de observat că, pe vremea 
cînd au debutat în clrnmatw·gie, Aurel 
Baral).ga era publicist d� notorietate, 
Paul Anghel, Ion Băieşu, Romulus Guga, 
Teodor Mazilu, D. R. Popescu, Tudor Po
pescu, Alexandru Sever erau prozatori 
cunoscuţi, Marin Sorescu - poet celebru, 
Dumitru Solomon - eseist, Leonida Teodo
resou - autor ·al unui volum fundamental 
despre dramaturgia lui ·cehov ş.a.m.d. O 
istorie completă a literaturii contempo
rane va trebui să consemneze aporttll sau, 
cel puţin, mirajul exercitat de dramatur
gie asupra unor scriitori foarte diferiţi 
ca factură şi formaţie cum ar fi Eugen 
:Rarbu, Mihai Beniuc, Al. Căprariu. Paul 
Georgescu, Corneliu Leu, Fănuş Neagu, 
Gellu Nawn, Vasile Rebreanu şi lista ar 
putea continua. Se cunosc cazuri de pro
zatori care nu şi-au găsit liniştea pînă 
cinel nu şi-au văzut romanele dramatizate 
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(Dinu Săraru şi Gabriela Adameşteanu 
sînt cele mai recente exemple, dar aici 
pare că opţiunea pentru insolit a regi
zoarei Cătălina Buzoianu a fost determi
nantă). De unde acest miraj al drama
turgiei pentru scriitorii români ? Poate 
de acolo că rostirea este regimul de exis
tenţă deplină al cuvintelor. Nu „ne vine" 
adesea să citim cu voce tare versurile 
preferate? Poate că doar rostite de faţă 
cu martori cuvintele se trezesc din la
tenţa paginii de carte. Care este scriito
rul ce se poate lipsi ·de bunăvoie de cutia 
ele rezonanţă oferită de scena şi sala de 
spectacole, refuzînd să-şi savureze efectele 
acestei „lecturi la vedere" care este spec
tacolul ? La urma urmei, cine să scrie 
literalură dramatică dacă nu scriitorii de 
profesie ? Şi dacă ei sînt cei ce o scriu, 
au dreptul, cu întreaga lor operă, la ofi
ciile criticii literare. Evident, nu se poate 
obţine aceeaşi glorie în critică analizînd 
piesele lui Ion Băieşu sau comentînd ro
manele lui Thomas Mann, dar opera lui 
Ion Băieşu �ste a noastră şi în zadar am 
fi aşteptat clipa cinci avea s-o interpreteze 
Roland Barthes. Faptul că, de pildă, în 
lucrarea Scriitori români de azi de Eugen 
Simion, echivalind cu o istorie a litera
turii contemporane, nu a fost înregistrat 
nici un dramaturg, deşi. există cel puţin 

zece care pot rezista celei mai severe se
lecţii, este doar un exemplu privind 
perspectiva fragmentară a celor mai buni 
dintre criticii noşlri asupra literaturii con
temporane. (Este adevărat, în compen
saţie, Eugen Simion a 8cris un articol 
elogios despre dramaturgia lui George 
Genoiu.) Literatura dramatică rămîne 
astfel, de voie, de nevoie, domeniul de 
analiză al criticilor de teatru şi, aşa cum 
criticii literari îşi fac un teritoriu privi
legiai din poezie, proză şi critica criticii, 
lipsindu-se cu bună ştiinţă de contactul cu 
una dintre zonele cele mai agitate ale 
literaturii contemporane, tot aşa criticii 
de teatru, a căror profesiune nu e cu 
nimic mai uşoară, îşi fac w1 orgoliu din 
specializarea în analiza spectacolului care, 
în ce priveşte suportul literar al acestuia, 
nu poate fi decît o analiză aproximativă, 
dirijată regizoral, deformată sau refor
mată prin importante infidelităţi faţă de 
original. Nu mai încape vorbă că însuşi 
obiectul de analiză fii.ne! marginalizat, cri
tica de teatru (şi critica de dramaturgie, 
atîta cîtă este) rămîne pentru mulţi din
tre criticii noştri o excentricitate subal
ternă. Toţi avem nevoie să dispreţuim 
ceva pentru a proteja propria măreţie? 

Mircea GHIŢULESCU 

Măiestria de a tăcea pe scenă 

Cînd vorbim despre arta actorului, 
despre mijloacele sale de expresie, ne 
referim mai totdeauna la talentul rosti
rii, la ştiinţa de a se mişca în scenă, la 
armonia gesturilor şi aşa mai departe. 
Mai rar observăm talentul actorului de 
a asculta o replică, un monolog - uneqri 
foarte lung - al partenerului, mai rar 
observăm forţa expresivă a lipsei de miş
care, de gesturi. Şi totuşi aceştea sînt 
probe dificile, pe care nu oricine se în
cumetă a le trece, pentru că presupun nu 
numai talent, ci şi. experienţă, un nivel 
ridicat, chiar desăvîrşit, de profesionali
ta te. 

Nimeni nu a fost surprins, de pildă, 
cînd în spectacolul cu Conversaţie în 
casa von Stein despre domnul von Goethe, 
montat cu· ani în urmă pe scena Teatru
lui „Nottara", rolul de martor mut - dar 
obligatoriu receptiv, stimulator - al lun
gului monolog care este, de fapt, piesa lui 
P. Hacks, a fost î�credinţat nu unui fi
gurant sau unui începător, ci unui actor
experimentat, de recunoscut prestigiu -
Constantin Brezeann. Doar astfel era po· 
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sibil ca monologul să dobîndească sub
stanţa unui dialog, ca ideile exprimate 
să-şi afle confirmări, infirmări, să fie puse 
la îndoială orL completate ... fără a se rosti 
o replică. In acest caz - mai puţin obiş
nuit, desigur - performanţa actoricească
era evidentă, dar semnificaţiile deosebite
pe care le poate conferi pe scenă tăcerea,
modul de a asculta, sînt perceptibile, chiar
dacă nu atît de explicit, în orice specta
col şi la orice mare actor.

Despre modul în care Unchiul Vania 
(George Constantin) o asculta pe Elena 
Andreevna (Rodica Tapalagă) în specta
colul montat la Teatrul „Bulandra" acum 
cîţiva ani s-ar putea scrie pagini întregi. 
O asculta cu încîntare, foarte atent, fără 
s-o audă de fapt ; se desfăta cu sunetul
vocii, cu ciripitul fără griji ce-i mîngîia
auzul, cu luminile şi umbrele de pe chipul
ei, cu jocul „de-a oamenii mari" al fe
meii-copil. înţelegeai din tăcerea, din fe
luritele tăceri ale actorului tot ce repre
zenta pentru personaj, pentru viaţa lui cu
zile şi ore exasperant de asemănătoare,
apariţia vaporoasă, fermecător inutilă a 
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Elenei Anclreevna. Actorul asculta cu 
,peranţa în mai bine, mai frumos, mai 
altfel, dar şi cu conştiinţa clară a zădărni
ciei oricărei speranţe. Prin tăcerea lui, 
personajul se dezvăluia în aceeaşi măsură, 
uneori poate şi mai nuanţat, dedt prin 
replică. 

Modul în care un interpret îşi ascultă 
partenerul poate contribui substanţial la 
definirea propriului personaj, a celorlalte, 
dar şi a evoluţiei conflictului. In această 
privinţă un excelent exemplu îl constituie 
rolurile lui Radu Beligan. Actorul are o 
tiintă anwne de a-şi urmări interlocu

toru( de a-şi determina personajul (ori
care ar fi acesta) să parcurgă un drum, 
situindu-se pe un alt plan, într-un punct 
diferit, nu doar după o intervenţie efec
tivă, dar şi după un moment de tăcere. 
Hotărîrea lui Romulus cel Mare este lu
ată, opţiunea lui e limpede formulată, 
chiar dacă nemărturisită, în momentul în 
care debutează piesa lui Dilrrenmatt ; şi 
cu toate acestea fiecare moment, fiecare 
dialog, fiecare confruntare se plasau pe 
traiectoria unei evolutii. Incheierea unui 
moment de tăcere (ca 

0

şi sfîrşitul unei sau 
unor replici) nu-l afla niciodată în 
punctul, în ipostaza, în „starea" de unde 
a pornit. Sau nu exact în acel punct. 

Despre arta de a asculta se poate vorbi 
mult şi argumentele nu lipsesc. Se poale 
aminti de acei „mari actori de roluri 

mici" (un exemplu convingător este re
gretatul Mircea Constantinescu) care reu
şeau să-şi impună personajul prin valo
rificarea puţinelor replici ce îi erau în
credinţate, dar şi prin talentul de a fi pre

zenţi în scenă, în desfăşurarea conflictu
lui, chiar dincolo de frazele textului ; se 
poate vorbi, apoi, despre „parteneri ide
ali" la care comunicarea se stabileşte nu 
numai prin cuvînt, dar şi dincolo de 
acesta - prin gesturi, prin forţa de „a se 
ţine din ochi", printr-o anume vibraţie 
tensională (şi exemplul Valeria Seciu -
Ştefan Iordache e primul care ne vine în 
minte, dar nici pe departe singurul) ; pu
tem aminti, de asemenea, că unul din 
cele mai bune, mai grăitoare momente 
realizate de Vasile Ichim în recentul 
spectacol cu Regina balului de Nicolae 
Mateescu este acela în care asistă fără re
plică (dar nu şi fără un substanţial co
mentariu trădat doar de subtilele schim
bări de expresie a feţei) la confesiunea 
uneia dintre eroine. 

Despre arta de a asculta, pe · scenă, se 
poate vorbi mult. Rîndurile de fată nu 
şi-au propus, însă, decît să sugereze' unul 
dintre nenumăratele unghiuri de abordare 
ale cuprinzătoarei, dinamicei, mereu sur
prinzătoarei şi. permanent pasionantei no
ţiuni de măiestrie actoricească. 

Cristina DUMITRESCU 
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Un teatru: 
Teatrul Bacovia 

din Bacău 

o stagiune '87 �'88

„O scrisoare pierdută" de I. L. Caragiale 

Zi frigurnasă, cu cer închis, plumburiu, 
ca în stantele înfiorate ale lui Bacovia. 
111 faţa teatrului, un şir de afişe cu mai 
multe titluri, din care încerc să aflu ce 
�e poate vedea în cele cîteva zile de po
pas băcăuan. Nu reuşesc ... pc afrie nu 
scrie şi data reprezentaţiei. Incerc ală
turi, la agenţia teatrală. Nu înţeleg mare 
lucru; pe nişte plăcuţe, care ar trebui să 
marcheze zilele săptămîuii. un singur titlu 
- titlul unui spectacol al teatrului din
Piatra Neamt. Si teatrul din localitate nu 
joacă nimic· îi1 săptămîna respectivă '?
Peste zece zile repet deplasarea. La agen
ţia teatrală, acelaşi titlu al colectivului
din Piatra Neamţ - pe afişe, în sfîrşit,
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o menţiune cu data reprez ntaţiei, dar �i
ca neglijentă, pentru că ora de începere
a unui spectacol diferă de la unul la
altul.

De ce am început cu aceste detalii de 
publicitate? Pentru cii c de neînţeles 
cum un colectiv harnic, realmente înzes
trat şi cu activitate intensă, 1m ştie să-şi 
facă reclamă. Prezenţa lui în viaţa cul
turală a oraşului, reală şi cu certă am
prentă, mai mult o ghiceşti, şi faptul SI.' 
resimte şi la reprezentaţii, unde, dacă nu 
sînt programe de sală, nu ştii pe cine 
aplauzi, iar dacă sînt, nu eşti sigur că 
aplauzele se adresează celor menţiona ţi 
în distribuţie. Un program de lucru rigu-
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Stelian Predă şi Ccins(aJlă Zmeu în 
,;Cerul înstelat deasupra noastră'' 
ele Ecaterina Oproiu 

ros, concretizat cu cel puţin două săptă
mîni înainte, -rămîne în general necu
noscut publicului local, · pentru că teatrul 
nu-şi onorează pe căile obişnuite cartea 
sa ele .vizită. 

N-are experienţă ? Ba da - în 1988,
teatrul' împlineşte 40 de ani de activitate, 
ceea ce înseamnă că e unul dintre pri
mele înfiinţate după 23 august 1944. 1\11 

jubiliar, 1988 consfinţe�te o prezenţă sta
tornică pe· aceste meleaguri, un ,efort sub
stanţial şi rodnic de· popularizare a celor 
mai însemna te valori ale · li tera turi i dra
matice româneşti şi universale, de for
mare . şi modelare a gustului miilor de 
s1�ectatori din localitate şi din judeţ, de 
stimulare a .unui discernămînt estetico
ideologic pronunţat. Cu rezultate bune si
iniţiative 'inspirate (aici s-au desfăsur�t 
ani la rînd,. Colocviul Criticilor de Teatru 
şi Gala Recitalurilor Dramatice), cu con
secvenţă în promovarea valorilor autohto
ne şi locale (la numărul mare ele clrama
tur�i _r�mâni, clasici şi contemporani, ju
caţi a1c1, scena băcăuană a adăugat nume 
cunoscute acum, ca George Genoiu, Ovi
diu . Genaru, Viorel Savin), cu rigoare şi
echilibru, în note de înaltă expresivitate 
uneori (un spectacol rafinat cu Trei su
rori de Cehov, cîndva, Opera de trei 
par�le de Brecht, în, montare de ingeni
?asa ?1.o�lernitate, altădată), dar şi cu
megahtaţ1, care l-au făcut cîteodată de 
nerecunoscut (Nepoţii lui Plautus de 
I. �- Sîrbu, cu cîteva stagiuni în urmă).
Faţa de confratele său cu elan mai tine-
resc şi ambiţii mai îndrăzneţe din judeţul 
vecin, de la Piatra Neamţ, teatrul din 

Luminiţa Bota şi Gh. Doroftci 
în „Nota zero la purtare" 

Bacău şi-a păstrat o alură mai clasici
zantă, a căutat să fructifice căile mai tra
diţionale, 1nai puţin aventuroase, ele ex
primare artistică, ceea ce l-a condus la 
obţinerea w1or rezultate div-erse, remarca
bile uneori, de cele mai multe ori nota
bile, însă nu o dată şi mediocre. (L-am 
descoperit, de jJilclă, mai interesant şi niai 
bogat la lecturc:\ pe George Genoîu, <lecit 
î.n spectacolele văzute aici, care parcă 
uniformizează ceva ... Dar asta nu se iii
tîmplă numai aici şi e o altă discutie).: 

Cum se prez_i)1tă teatrul în actuala sta
giune ? Cu un·. debut inspirat, marcînd 
un moment de vîrf în activitatea colecti
vului (0 scrisoare p_iel·dută de I. L. Cara
gi<'lle, în montarea şi cu. prezenţa în re
prezentaţie a .maestrului Rac::Iu Beligan), 
cu un program care stăruie ,I?e promova
rea substanţrală a dramaturgiei româneşti 
(zece titluri din douăsprezece), cîteva ini
ţiative privind anul jubiliar, o masivă 
prezenţă pe afiş a unor spectacole din 
stagiunile anterioare (ÎJeste cincisprezece 
titluri, ceea ce e 11111 semn de apreciabilă 
profesionalizare), cu fructificarea în con
tinuare a unor colaborări prestigioase în 
domeniul regiei (teatrul a fw1ctionat o 
vreme fără un asemenea specialist mon
tările fiind încredinţate unor colab�ratori 
ca Mircea Marin, Zoe Anghel-Stanca, 
Anca Ovanez-Doroşenco, Constantin Di
nischiotu, Nae Cosmescu etc. Din actuala 
stagiune, Dumitru Lazăr-Fulga figurează 
ca _re.f;_izor titular al teatrului). Desigur,
ma1 srnt probleme în ceea ce priveşte 
compon.:nţa trupei . - unii actori au ple
cat, alţn s-au pens10nat, colectivul e cam 
descoperit la genuri de ingenuă, june-
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prim, erou, după cum ne spunea direc
torul teatrului, Stelian Preda. Sînt două
zeci şi doi de actori în trupă, şi e ele mi
rare cw11 acest număr foarte mic sustine 
cu regularitate şi energie w1 program· re
pertorial cu foarte multe titluri. Hărnicia 
şi o certă vocaţie explică această dispo
nibilitate, după cum prezenţa la masa di
recţiei ele scenă a unor personalităţi dife
rite (şi, clin cite am înţeles, ataşate ele 
colectiv) e de natură să stimuleze cali
tăţile interpreţilor, prin extinderea re
gistrului de joc pe valorificarea unor re
surse stilistice mai ample. Astfel, s-a 
putut obţine un succes deosebit cu mu
sicalul Chirita în carnaval realizal de 
Anca Ovanei-Doroşenco, avînd-o în rolul 
titular pe Cătălina Murgea (turneu încu
nunat de lauri în R. P. Polonă anul tre
cut) şi s-a putut menţine în repertoriu 
cinci ani la rînd o piesă de fină factw·ă 
psihologică în montarea lui Mircea Marin, 
Bătrîna şi hoţul de Viorel Savin (care 
evidenţiază capacităţile de interiorizare 
ale unor actori ca Despina Prisăcaru şi 
Florin Zăncescu). S-a reliefat subtilita
tea abordării unui text de valoare filo
zofică, în metaforă expresivă, cu Matca 
de Marin Sorescu (unde s-au remarcat 
Luminiţa Bota şi Stelian Preda, în regia 
lui Kincses Elemer) şi s-a obţinut doza 
cuvenită de umor sprinten şi vervă sce
nică în comedii ca Femeia isteată (tradu
cere neinspirată a cunoscutei La· dame de 
chez Maxim) de Georges Fey-deau (regia 
Nae Cosmescu, bune prestaţii avînd, între 
alţii, Constantin Coşa şi Ioana Ene) �i 
O petrecere de pomină de Pierre Chesnot 
(regia Zoe Anghel-Stanca, spontane şi cu 
temperament fiind aici Doina Iacob �i 
Ligia Dumitrescu). 

Cele zece titluri româneşti incluse în 
repertoriul actualei stagiuni le socotim, 
totuşi, orientative. Altfel, oricît de harnic 
ar fi colectivul, nu-l "vedem noi suind pe 
scenă, chiar pînă la finele lui 1988 (după 
O scrisoare pierdută de Caragiale şi Nota 
zero la purtare de Virgil Stoenescu şi 
Octavian Sava) : Sfîntul Mitică Blajinu 
de Aurel Baranga, Soarele Moldovei de 
Zoe Anghel-Stanca, după trilogia lui 
Delavrancea (!), Conversaţie în oglindă de 
George Genoiu, La lumina lunii de ·Ion 
Brad, Mincinosul de Tudor Popescu, Po
veste de dragoste de Virgil Stoenescu, 
Sculptură în os de Paul Everac, înşir-te, 
mărgărite de Victor Eftimiu. Şi· lor li se 
adaugă două titluri din dramaturgia ui1i
versală - Visul unei 'n.opti de vară de 
Shakespeare şi Nunta însîn.gerată de Fe
derico Garcia Lorca. Ce putem spune? 
Că se simte flagrant lipsa unui drama
turg străin contemporan, cu o piesă re
prezentativă pentru problemele timpului 
nostru ; că faţă de direcţiile unui pro
gram pe care şi l-a propus cînclva condu
cerea teatrului, de promovare a comediei 
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Stelian Preda, Luminiţa Bota şi 
Dinu Apctrci în „Colegii" de Viorel 
Savin 

şi a piesei de inspiraţie istorică, al doilea 
termen al proiectului e în continuare 
echivoc, pentru că pînă acum nu s-au 
montat lucrări reprezentative pentru tre
cutul neamului, iar cea care figurează a
cum sub titlul Soarele Moldovei stîrneşte 
nedumeriri (adică, de ce nu un Dela
vrancea pur şi simplu ?l ; că clin cele 
patru titluri noi româneşti,· care repre
zintă tot atîtea premiere absolute, bine ar 
fi să se realizeze cel puţin jumătate, în
trucît pînă la sfîrşitul anului 1987 nu s-au 
arătat semne de concretizare a vreunuia. 
J\r mai fi de spus că, în privinţa valorifi
cării scenice a acestui repertoriu, teatrul 
are datoria de a-şi onora cota de profe
sionalitate atinsă cu spectacolul inaugu
ral, de a şi-o menţine constant şi chiar 
de a şi-o extinde, ca să spunem aşa, în 
toate compartimentele care�l implică, de 
la aspectul publicitar, la ţinuta scenică 
generală. 

E regretabil că nu se mai publică, d<> 
cîţiva ani, ,, Caietele teatrului Bacovia". 
Era o revistă serioasă, cu un cerc larg ele 
colaboratori, redactată cu pricepere şi 
pasiune de Carol !sac, secretarul literar ; 
a fost înlocuită cu o revistă de jocuri şi 
povestiri distractive. Nu e singura (alt 
subiect de discuţie, iâtă I), dar era singura 
revistă periodică de teatru din tară, cu 
palmares de prestigiu. In ideea valorifi
cării optime a tuturor resurselor, nu e 
un punct pierdut ? 

Constantin PARASCHIVESCU 
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DORMIND PE UN ŞARPE de D. R. 
POPESCU • TEATRUL DE STAT DIN 
ORADEA • Data premierei : 8 iulie 
1987 • Regia şi scenografia : SERGIU 
SAVIN • Distribuţia : EUGEN 1-'U
GULEA (Ilarie) ; ION ABRUDAN (An
ton) ; ALLA TAUTU (Georgeta) ; ION 
MÂINEA (Darcopol); CRISTINA 
ŞCHIOPU (Ella) ; MARCEL SEGAR
CEANU (Mulţescu) ; PETRE PANAIT 
(Tavi) ; LAURIAN JIVAN (Capisizu). 

Titlurile pieselor lui D. R. Popescu -
şi atunci cînd pentru o singură piesă ni 
se propun, ca îp cazul de faţă, patru 
titluri posibile : Dormind pe un şarpe sau 
Patul de foc sau Omul care aduce zăpada
sau Pe-acest verde tărm de mare - nu 
sînt chiar atît ele aleatorii, cum pot să pară 
la prima vedere. De obicei şocante, avincl 
clarul să intrige comodităţile receptării, 
ele funcţionează şi ca posibile chei pentru 
descifrarea şi înţelegerea sensurilor ope
rei, mărturisindu-i deopotrivă dimensiu
n�a poetică şi in lenţiile polemice, încăr
ca tura simbolică şi trimiterile culturale. 
Ti�lurile sînt nuclee semantice, clescifrînd 
prm încifrare şi avertizîncl de la înce
put asupra polisemiei operei, ce se oferă 
unei virtuale multitudini de lecturi regi
zorale şi transfigurări scenice urmîncl 
a-şi găsi fiecare, în text,· îndreptăţirea şi
argumentele propriei întemeieri coerente.
lntr-o mult mai mare măsură decît în
sţr�cturile dramaturgice clasice, ale căror 
lmH de forţă şi cîmpuri de convergentă 
semantică ni se par (poate abia · astăz·i) 
aproal?e explicite, în obstinata „decon
strucţ1e" a parabolelor dramatice ale lui 
D. R. Popescu, coeziunea tensională a
textului pare să fie asigurată de exis1enta 
unor forţe gravitaţionale, iar convergenţa 

cîmpurilor semantice e datorată alimen
tării lor din aceleaşi pînze freatice, în 
care arhetipul, mitologia şi achiziţia cul
turală „recentă" (de la Sofocle la Shake
spear� şi teatruJ absurdului) se simt dez
legate de vechea lor corporalitate, ofe
rind u-şi potenţialitatea unor noi „actuali
zări", unor noi „sinteze moleculare" de
terminînd cu totul alte întrupări 'decit 
cele ştiute. E în egală măsură posibil ca 
acest proces (care nu poate aspira decît 
la o nouă clasicizare) să nu fi ajuns încă 
la .cristalizare şi limpiditate sau ca recep
tivitatea noastră (tributară vechilor dar 
verificatelor ei criterii) să nu ·poată' a le 
recunoaşte de la început ca atare. Dar 
existenţa unei noi stări de agregare a 
materiei dramatice e printre cele mai 
sesizante caracteristici ale teatrului lui 
D. R. Popescu, oferind atributul defini
toriu al originalităţii sale. 

Montîncl un astfel ele text dramatic, ,,li
bertatea" regizorului devine cu evidentă 
o formă specifică de manifestare a 1{e�
cesităţii înţelese". Iar întemeierea sce�ică,
o expresie particularizată a înţelegerii
textului. La lectură, spectacolul textului 
dramatic se cere descifrat de fiecare în 
parte. Pe scenă, spectacolul teatral ne 
propune o înţelegere dată, rezul.tat al 
descifrării regizorale. Specificitatea tex
tului e, deci, cea care reclamă, în tea
trul lui D. R. Popescu, o contributie su
plimentară din partea regizorului.· Spec
tacolul său va continua să fie în functie
de text, dar va fi şi mai evident mărtu
risitor pentru ceea ce ne-am obişnuit a 
numi viziune regizorală, punct de vedere 
original şi gînd de spectacol, capabil să 
ne sensibilizeze emoţional şi să ne inducă 
o dirijată stare de reflexivitate.

Cu alte cuvinte, regizorul nu mai
e „obligat" să facă „altfel". Mai ales 
clin teama ele a nu rămîne cumva nesin
cronizat" cu ceea ce a. auzit el ;ă s-ar 
,,purta" prin alte părţi şi ar fi deci „mo
dern", dar şi din teroarea că o anumită 
parte a criticii ar fi dispusă să valideze 
numai clupă acest „criteriu". Dramaturgul 
îi spulberă temerile. Nu există un fel 
dat de a face spectacolul după textul său. 
Îlltr-un mod cît se poate ele clar (expli
citat şi în intervenţiile sale teoretice), 
dramaturgul îi dă mină liberă regizoru
lui, să aleagă el „un fel" ele a vedea p-iesa 
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Eugen Ţugulea (Ilarie) şi Petre
Panait (Tavi) 

(şi chiar ele a o structura ca fapt tea
tral), desigur (clacă se poate) chiar dintre 
cele care virtual i se oferă. Nemaifiind 
,,obligat" să întoarcă piesa pe dos, regi
zorul e somat s-o întoarcă pe faţă. Nu sii 
ne-o încifreze, la rîndu-i, ci, dimpotrivă. 
să ne-o descifreze, avînd pentru asta 
toate „libertăţile" după cape poate tînjea. 
Numai că sarcina lui, artistică, nu va fi 
cu nimic mai uşoară decît înainte. 

Iar dacă din scriitură - precum în 
Dormind pe un şarpe, piesă din aceeasi 
familie problematică şi stilistică clin car"e 
va face parte şi Dalbul pribeag - ,,anec
dotica" nu va fi deloc „clarificată" ele 
autor, dispus să-i sublinieze astfel ca
racterul conjectural, acorclînclu-i mai 
mult o valoare referenţială, în plan cul
tural, şi doar una ipotetică în plan „real", 
sarcina regizorală se va complica şi mai 
mult, hăţişul de posibile înţelesuri, ele 
semne şi semnificaţii, dar şi de piste 
false şi amăgitoare racursiuri în drama
turgia universală făcînd cu atît mai ne
cesară decizia sa. Lectura „albă" a textu
lui, ca şi „re-încifrarea" lui regizorală, de
vin soluţii ale minimei rezistenţe, practic 
inoperante în cîmpul ele semnificatii al 
textului, ce reclamă, potrivit dispunerii 
lui interne, găsirea unui fir al Ariadnei, 
care cel puţin să ne poarte prin labirint, 
clacă nu să ne şi scoată clin el. Cu intuiţii 
aproximative şi tatonări nelipsite de inte
res, dar prea repede retractate, ne vom 
simţi cel mult „în zonă", clar vom rămîne 
cu regretul că, o dată cu regizorul - şi, 
după cum am văzut, în mai mare măsură 
clecît pînă acum, chiar din cauza lui -
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n-am reuşit să accedem la propunerile de
substanţialitate ale textului, limitîndu-n�
doar la receptarea unora dintre aspectele
lui exterioare, nu neapărat înşelătoare,
dar reprezentînd doar fragmente clispa•
rate, ce nu ne pot sugera îndestul recom
punerea mentală a întregului mozaic clin
care făceau parte.

Este exact ceea ce se întîmplă la Ora
dea, cu spectacolul Dormind pe un şarpe,
în regia şi scenografia lui Sergiu Savin. 
Regizorul a înţeles că „materialitatea" 
personajelor piesei este una ele circum
stanţă, mai puţin importantă în raport cu 
valoarea lor simbolică, ideatică, dar a 
crezut că „neutralizarea" primei va sfîr.7i 
prin a o impune automat pe cea de-a 
doua. Ceea ce nu avea cum să se întim
ple, programatica ştergere a reliefului 
scenic al personajului - prin modalita
tea interpretării lui actoriceşti, derivate 
din tratarea regizorală - fiind în cel mai 
bun caz un nonsens, ca să nu scoatem 
totuşi discuţia din domeniul esteticului. 
Una este ca personajul să reprezinte ipo
stazierea unei idei, ce se materializează 
scenic tocmai prin vigoarea interpretării 
actoriceş li, şi cu totul alta să-ţi ima_gi
nezi că ideilor - chiar şi în stadiul de
gradării lor succesive - le poate cores
punde o eventuală devitalizare a jocului 
actoricesc, urmîncl să semnifice „expre
siv" chiar prin acest fapt ! Oricît ne-am 
strădui, e greu să găsim o altă „expli
caţie" jocului alît de fluctuant al actori
lor (nu numai de la unul la altul, ci .<c;i 
în succesiunea aceleiaşi interpretări), 
allernînd rostirea „albă" a textului cu 
momente ele „trăire" lipsite ele contextul 
lor logic, cită vreme tonalitatea generală 
a viziunii şi interpretării pare să se fi 
clorit aceea a unei distanţări reci şi lu
cide. Se ajunge însă la o distantare ste
rilă, pauperizantă în planul expresiei şi 
expresivităţii scenice, care păstrează clin 
această farsă grotescă doar halo-ul ei 
coşmaresc, nu şi tragismul acelei condiţii 
wnane dominate ele o pasionalitate ce se 
recunoaşte oricîncl capabilă ele crimă, 
chiar clacă totuşi (sau încă) n-a făptuit-o. 
O lume de fanto7e, jucate neconvingător, 
nu mai e însi\ o lume capabilă ele crimă 
şi, cu atît mai puţin, ele recunoaşterea ei, 
fie şi simbolică. Lipsită ele fior tragic, 
farsa grotescă riscă să-şi piardă atu-urile, 
relativizînclu-se însăşi încriminarea deri
zoriului şi provizoratului, culpabilizate 
prin insignifianţa la care ajung valorile 
morale. 

Actorilor nu le mai rămîne decît să 
încerce a se salva după legea lui sca•Jă 
cine poate, întorcîndu-se la lucruri şti�te 
sau lăsîndu-se purtaţi de propria lor in
tuiţie, fără a fi mai puţin în derivă în 
această vizibilă pendulare între ceea ce 
ar putea şi ceea ce li s-a spus să joace. 
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J� mai mult o zbatere pe loc (cu accente 
alealorii şi chiar neavenite), o tragere a 
căruţei în prea multe părţi deodată, ca să 
se mai poată urni. Paradoxal, se suge
rează astfel ceva din universul piesei, 
făni ca efectul să aibă coerenţa şi rigoa
rea unei demonstraţii artistice. Folosit 
predilect de autor pentru crearea ambi-
guităţii, procedeul proliferării punctelor 
de vedere asupra aceloraşi fapte e preluat 
lale-quale de regizor, fără nici un efort 
ele ierarhizare a nivelurilor semantice, 
ff1ră nici o dorinţă şi decizie ele a actua

liza virtualităţile textului, prin instaura
rea ordinii faptului teatral. In aceste 
condiţii, desigur că nu mai poate fi vorba 
de creaţii actoriceşti, ci ele compromisuri 
actoriceşti, care, în cel mai bun caz, reu
şesc să nu abdice de la stalutul profesio
nalităţii. E cazul lui Ion Mâinea în Dar
copal (personajul care nu aduce ploaia, 
dar ar putea să aducă zăpada, însă la a 
cărui asasinare „reală" s-a renunţat to
tli�i în spectacol - nu se ştie ele ce) �i 
al Cristinei Şchiopu în Ella (o Ea a tu
turor timpurilor, aţîţînd patima îndemnă
toare la crimă, clar capabilă să inspire 
�i regenerare morală, în noi cicluri vi-

tale), ambele personaje fiind de reţinut 
prin calitatea teatrală (intrinsecă) a in
terpretării. Ion Abrudan (Anton), Alla 
Tăutu (Georgeta) şi Petre Panait (Tavi) 
se menţin cu greu pe linia de plutire, 
ultimul demonstrînd resurse bogate, în 
ciuda inaclecvalei sale distribuiri în acest 
rol. 'Interpretarea lui Eugen Ţugulea, în 
fostul revoluţionar de profesie Ilarie, ilus
trează amintitele fluctuaţii actorice5ti 
pînă la pierderea reliefului scenic. El e 
inexistent la Marcel Segărceanu (Mul
ţescu) şi devine de-a clreplul aberant, de 
un comic involuntar, la Laurian Jivan 
(Capisizu). 

Mai inspirat în . conceperea cadrului 
plastic al reprczenlaţiei (cu contribuţia 
notabilă a picturii în decor, semnate de 
M:aria Minchevici), regizorul Sergiu Sa
vin a intuit zona de semnificaţii a textu
lui, dar n-a izbulil în edificarea cocl·cnlă 
a corespondenţelor sale de teatralitale, 
ce aveau nevoie de un punct de vedere 
slructuran t. Meritul reprezentării texlului 
în premieră absolulă nu e însă nici el 
neglijabil. 

Victor PARHON 
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CRO�UC;.\ 'IIZIU�IU REGIZOR>\LE 

Abaterile 
de la regulă 

Scene clin „Slugă la doi stăpîni" ele 
Goldani, Teatrul ele Comedie 

De obicei, .,v1zmnea regizorală" este 
considerată o componentă indispensabilă 
a spectacolului şi este tratată ca atare -
laconic sau in extenso - de orice cro
nică dramatică, fiind definită prin ter
meni generici ca „regie", .,mizanscenă", 
,.montare" ş.a.m.d. Dar munca regizorului 
pe întreg parcursul unei creaţii teatrale 
este extrem de complexă, cuprinde zone 
ele activitate foarte diferite (pornind de 
la opţiunea regizorală şi terminînd, să 
spunem, cu· definitivarea eclerajului). Din-
1.re acestea, adeseori, unele sînt simple 
operaţii ele rutină, altele devin secun
dare ca importanţă, datorită însu5i spe
cificului spectacolului respectiv (nici u
nul clin cazuri nu înseamnă, automat, şi 
o ratare valorică). Sînt însă şi situaţii în
care gîndul regizorului marchează în
mod special, neaşteptat, unul sau altul
dintre elementele care formează actul
scenic finit (dacă nu chiar pe toate), le
determină să iasă din rutină, să avan
seze în prim-plan, să se transforme în
repere noi, în procesul de receptare a
operei de către spectator. Atunci, in-
1.r-aclevăr, cred că putem vorbi despre o
.,viziune regizorală" particularizată : a
tunci, într-adevăr, cred că se justifică
acordarea spaţiului tipografic unei „cro
nici a viziunii regizorale", separată de
cronica dramatică propriu-zisă.

Nota bene - această iesire clin comun 
(în fapt, o reală „abatere· de la regulă") 
poate să nu aibă întotdeauna consecinte 
benefice pentru destinul spectacolului. 
Preocuparea excesivă pentru originali
tate poate fi w1 viciu mai grav clecit ab
senţa acesteia. Ne vom strădui să discer
nem - în rubrica ele faţă - cu egală 
neutralitate „plusurile" şi „minusurile" 
care se disting printre pulsaţiile curente 
ale vieţii noastre teatrale. 

* 

Un surprinzător Slugă la doi stăpîni ne 
propune Tudor Mărăscu, la Teatrul ele 
Com�clie. Regizorul a intenţionat (şi a
reuşit) o performanţă, deloc la îndemîna 
oricui şi greu repetabilă pe alte texte : 
lectura scriiturii golcloniene aproape fără 
rnc1 o abatere ele la litera originară sau 
cu unele ele tot nesemnificative - dar pe 
u_n fundal de conjuncturi sociale şi isto
rice pe care nici autorul (desigur !) nu 
l-a intenţionat şi nici exegeţii de pînă
acum nu l-au bănuit în vreun fel. Trans-
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latia în timp a acţiunii (nu ş1 1n spaţiu, 
fiind vorba - totuşi - şi aici de Italia) 
este enormă, ne aflăm în plin secol XX, 
într-un univers al crimei, contrabandei 
şi santajului, cu trimiteri deliberate şi 
clare la un context mafiot peste a cărui 
sorginte peninsulară se instalează şi in
fluenţe nord-americane. Pantalone, Lom
bardi, Brighella & Co îşi dispută averi 
si sfere de influentă ilicite, Clarice şi 
Silvia sînt monede de schimb, piese tac
tice avansate sau extrase cu perfidie de 
adversari, o uriaşă baie de sînge pare a 
fi singurul final posibil al răfuielilor. 
Dar viziunea lui Tudor Mărăscu nu este 
cituşi de puţin terifiantă, în ciuda orică
ror aparenţe. Aparenţe ce ţin de impe
cabila punere în scenă a detaliilor ce 
configurează noua situaţie de joc (,.supra
temă") propusă şi de necontenita lor con
secvenţă logică. In spatele lor se ascunde 
însă tentaţia permanentă de persiflare 
şi deriziune, care minează fiecare încer
care a personajelor de trecere spre so
lemn, spre implacabil, spre dogmă. Pon
cifelor tradiţionale - spaghettofilia şi 
vibrato-ul sentimental exacerbat, tipic 
meridional - li se adaugă altele, moder
ne - cum sînt „şeful familiei" înconju
rat de gorile, moda retro, senzualitatea 
pnroxistică - totul contribuind la redu
cerea la ridicol a energiilor şi pasiunilor 
intrate în coliziune. Debusolat, năucit, 
prea rar profitor şi prea des victimă a 
malentendu-urilor pe care le provoacă la 
nesfirşit (mai mult inconştient), Truffal
dino este singura figură cu dimensiuni 
tragice din spectacol, tocmai datorită fap
tului că rolul său este - iarăşi aparent 
- eminamente comic.

Legitimitatea. acestei viziuni regizorale
- şocante dar cuceritoare - poate ar 
fi mai uşor ele contestat clacă spectacolul
nu ar beneficia de trei atu-uri majore,
care îl fac perfect plauzibil : o enormă
investiţie ele umor (o veritabilă paradă
a rîsului, apelîncl la aproape întreg arse
nalul genului, ele la gagul burlesc, la
poanta absurdă), care restabileşte în de
plinele sale drepturi spiritul lui Goldani,
o distribuţie excelent aleasă şi antrenată
pentru cascadoria comică din scenă şi -
cum mai spuneam - o urmărire atentă,
încăpăţinată, a logicii interioare ce ,gu
vernează acest spectacol. Care nu are ni
mic comun cu alte slugi, la alţi st1:ipîni. ..

* 

llswnîndu-şi regia Căsătoriei lui Gogol 
la Teatrul „Victor Ion Popa" din Bîrlarl, 
Bogdan Ulmu a optat pentru o formulă 
mult mai puţin radicală ; dar mutaţiile 
pe care le propune în înţelegerea capo-

doperei gogoliene sînt de substanţă şi 
cel mai important lucru - se inserează 
firesc în restul arhitecturii scenice; con
servate în liniile ei bine ştiute, ca să nu 
zic traditionale. 

O primă intervenţie priveşte vîrsta per
sonajelor principale, pe care regizorul a 
modificat-o decisiv. Cuplul central, care 
urmează să împlinească ceremonialul a
nuntat prin titlu - Agafia Tihonovna şi 
Poclkolesin - este reprezentat, de regulă, 
într-o ipostază postadolescentină euforică, 
plină - în ultimă instanţă - de vitali
tate ; la Bîrlad, cei doi aspiranţi la sta
rea matrimonială sînt binişor trecuţi nu 
numai de prima, dar şi de a doua tine
reţe, acuzînd făţiş parte din tarele atri
buibile acestei etape biologice (ea este 
impozantă şi fanată, îşi ascunde fără 
abilitate metehnele cucerite în timp, în
tre care dlcoolismul nu este cea mai ne
glijabilă, iar el este un flăcău tomnatic 
teribil ele complexat, în pragul andropau
zei, a cărui exasperantă nehotărîre pare 
să aibă ratiuni mult mai precise decît o 
simplă instabilitate caracterologică). In 
schimb, tineri într-adevăr sînt peţitorii � 
Fiokla Ivanovna şi Kocicariov - ei con
stituind, ca să spun aşa, principiul activ 
al comediei. Deloc benevoli şi dezintere
saţi, ei îşi consumă energiile şi inventi
vi1"atea speculîndu-i subtil pe eventualii 
aspiranţi la căsătorie, pentru a obţine a
vantaj'e cît se poate de materiale şi auto
ritate morală. Agafia Tihonovna şi Pod
kolesin sint - în mîna lor - ni.. te ma
rionete, pe care le manevrează cu inteli
genţă şi cinism. (De altfel, sugestia ma
rionetei devine explicită - poate prea 
explicită - prin apariţia în spectacol si 
a unor păpuşi, care dublează - uneori 
excesiv - personajele ; o obsesie mai 
veche a regizorului, vezi şi spectacolul 
său cu Coana Chiriţa la Teatrul pentru 
Copii şi Tineret din Iaşi.) 

Remarcabil este rezolvat şi deznodă
mîntul piesei; Podkolesin nu mai fuge. 
pur şi simplu, ca în varianta clasică. ci 
se sinucide, aruncîndu-se pe fereastră. 
Gestul său - consecinţă ultimă şi ire
versibilă a fricii ele realitate. a iJ1capaci
tăţii ele asumare a propriului său ade
văr şi destin - schimbă brusc coordo
na tele întregului spectacol (desfăşw-at-, 
pînă atunci, într-un registru alert şi plin 
de haz), translîndu-1 neaşteptat spre o 
zonă a întrebărilor grave, existenţiale. 
.,Căsătoria" devine o .,nuntă însîngerată", 
angrenajul alcătuit cu atîta migală şi in
geniozitate se strică ; păpuşile - măcar 
una dintre ele ! - s-au· revoltat· împo
triva celor car� trag sforile, într-o. încer
care disperată, de kamikadze. 

Dinu KIVU 
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A trel. a ţeapa�" 
" . ' 

de Marin Sorescu * 

Spectacolul cu A tl'�ia ţeapă de Marin 
Sorescu la Teatrul Naţional din Craiova, 
în regia lui Mircea Cornişteanu, c1 cărni 
premieră a avut loc în septembne 1979, 
se înscria la dala respectivă într-o suită 
dC' montări, deschisă în 1978 prin premi
C'ra c1bc;olută, în viziunea lui fon Cara
mitru, la studioul „Casandra" al I.A.T.C. 
Amplul text al versiunii originare a pie
SC'i. publicat în 1978 aproape în întregi
me în revista Teatrul, a slujit în decur
sul anului 1979 drept materie primă din 
care regizorii au croit selectiv, după cri
terii pc1·sonale, intriga unor montări di
\'fTse. In iunie J 979 a avut loc premiera 
piesei la Teatrul Naţional din Bucureşti, 
rPgia aparţinîndu-i Sandei Manu, decoru
ril.e lui Paul Bortnovschi, iar costumele 
fiind semnate de Constantin Russu. In 
rolul titular evolua regretatul Amza Pel
lea. De atunci, fie din motive obiective 
- dispariţia prematură a unor interpreţi,
transferul altora, uzarea spectacolului -,
fie din raţiuni aleatorii, viaţa scenică a
piesei a intrat treptat în penumbră. Relu
area montării la Teatrul Naţional din 
Craiova are, din această cauză, o semni
ficaţie aparte, constituindu-se într-un pri
lej de reflecţie pe marginea destinului 
scenic al creatiei dramatice soresciene. 

în înfăţişarea actuală a spectacolului 
craiovean, montarea lui Mircea Corniş
tcanu. conservată în bună mă.sură în da
tele iniţiale, cu unele schimbări de dis
tribuţie (Dornnica, Pictorul, Dragavei, 
Dan), oferă în continuare o lectură tem
perată, molcomă, oarecum atonă dialogu
lui, bizuindu-se mai cu seamă pe rezonan
ţa ideatică intrinsecă a textului. Specta
colul urmează la prima vedere prezenta
rea monografică a protagonistului în va
lenţele sale înalt simbolice, ca o constan-
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* Teatrul Naţional din Craiova :
septembrie 1979; 17 septembrie 1987. 

tă a modului cum se manifestau existen
ţa naţională Şt puterea politică în condi
ţii istorice neprielnice. Dar prin inter
pretarea lui Tudor Gheorghe, aproape co
tidiană, puţin infuzată cu prestanţa şi 
energia specifice personalităţii istorice 
de importan�ă universală, a domnului 
care a intrat în lC'gendă, generind încă 
din timpul vieţii o mitologie ambivalen
tă, mult disputată (ale cărei ecouri per
sistă încă prin celebrul Dracula cu care 
e identificat), se creează o inversare ten
sională, mai acut evidenţiindu-se contex
tul istoric, ţara. Prin estomparea axei 
tensionale a protagonistului (avînd o ros
tire inteligentă, Tudor Gheorghe se in
vesteşte totuşi prea economicos în susţi
nerea partiturii, atenuîndu-i percutanta, 
dramatismul), iese mult în evidenţă sim
bolistica secundă a piesei, acel exi.sten�i
alism spontan, degajat empiric din filo
sofia populară, care este specific dramei 
istorice soresciene. Meditaţia istorică con
servă acea tonalitate unică, neţinînd nici 
de burlesc, nici de grotesc, nici de so
lemn, nici de sublim, nici de serios, nici 
de comic, întrucît deţine taina unei for
mule proprii, irepetabile, care, muşcînd 
din fiecare cite puţtn, creează un titraj 
inconfundabil. Jocul eroizării cu dezeroi
zarea, al consacrar11 cu deriziunea, al 
tradiţionalismului cu parodia are o vita
litate şi o modalitate intelectuală şi ati
tudinală deconcertante. Marin Sorescu 
problematizează istoria şi forma scenică 
care îi dă viaţă artistică - drama istori
că - cu o libertate de spirit plină de 
consecinţe în ordinul semnificaţiilor. In
terogaţia are la el tonul degajat al umo

rului. punerea între paranteze trece 
aproape neobservată, cc1lamburul asigură 
structura textului nu numai la nivel se
mantic, ci şi la nivel structural. 
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Ambivalenţa atitudinală se manifestă 
c:u toate ocaziile nu în favoarea ecl1ivocu
l ui răspun,sului, ci pentru augmentarea 
forţei sale persuasive. Tragerea în ţeapă 
- c:are, parodiind crucificarea, nu e mai
puţin martirizare devine simbolul
unei constante istorice, dar şi al unei
atitudini de minimalizare subiectivă a
suferinţei, de dominare prin umor a tra
gicului, specifică mentalităţii unei etnii.
Opţiunile, oricare ar fi ele - statornicia
ori evaziunea, fortuită sau nu, în care
rămîne ca un blestem sublim legarea su
fletului - sînt, la hotarul geografic, is
toric, naţional în care sîntem situati de
soartă, la fel de „vinovate", expus

0

e în
mod fatal ispăşirii. Martiriul conducăto
rului, al alesului - de asemenea o con
diţie cunoscută şi consacrată de literatu
ra naţională - e creditat dezinvolt şi
peremptoriu prin umorul sorescian, uşor
recognoscibil în referentul multiplu al
situaţiei dramatice : mitologia biblică, cea
naţional-istorică, cea artistică, aceea con
temporană.

Relativizarea simbolică devine cheia în 
care sînt interpretate şi regizoral poziţi
ile aparent antagonice. Românul, în in
terpretarea lui Ion Colan, voinic, cu ce
va sălbatic în înfăţişare, aminteşte deo
potrivă de eroii atletici c1i Renaşterii mi
chelangioleşti, adevărate forţe ale natu
rii, şi de Găman, geniul autohton, stihie a 
pămîntului în viziune blagiană. După 
cum Remus Măgineanu, Turcul (Turcitul), 
are în înfăţişarea lui hieratismul unui 
sfînt bizantin şi cumpănirea unui ţăran 
inţelept, care a pătimit multe. 

Mobilitatea pe axa timpului îi permi
te dramaturgului acroşarea unei proble
matici diverse, a cărei coeziune ideatică 
se relevă numai' la o privire atentă, apro
fundată. l\Iinică, hoinarul care neagă 
timpul - seducătoare inovaţie soresciană 
- este în acelaşi timp un simlJlol al unei
atitudini - speranţa cea dătătoare de
putere, spri.iinul iluzoriu că un viitor
mai bun va rftscumpăra suferinţa pre
zentă, aclucîncl binele, liniştea, împlini
rea ; şi, în acelaşi timp, refuzul tranşant
al nefericirii trăite, punerea între paran
teze a condiţiei insuficiente. Comparîn
clu-1 cu tăcutul Rumân Grue clin Vlaicu

Vodă, care reprezenta forţa tenace, neşti
ută, statornică a celor mulţi, l\tlinică a
duce o altă etapă istorică nu numai a
dramei, ci şi a concepţiei asupra poporu
lui şi a manifestării acestuia de-a lungul
timpului. Una dintre cele mai frumoase
creaţii ale dramaturgiei româneşti, Mini
că dă glas îndoielilor, speranţelor, libertă
ţii ele clin colo ele condiţionarea materială,

libertăţii spiritului, cea care mobilizează, 
animă, hrăneşte însă.5i puterea de a trăi, 
de a rezi,sta, de a răzbate prin restrişte. 
Nae Gh. Mazilu, cu aerul său hîtru, iz-

. buteşte să dea o întrupare simpatică· şi 
caldă acestui personaj ce a prilejuit in
terpretări memorabile şi altor actori ai 
scenei româneşti, între care Dorel Vişan 
la Cluj-Napoca şi Gheorghe Cozorici la 
Bucureşti. Spectacolul este un eseu pe 
tema nu numai a relativităţii existenţei 
istorice, ci şi pe aceea a condiţionării 
conjuncturale. In timp ce fidelitatea, în-. 
trupată fără patetism exterior, cu reţi
nere bărbătească şi frumuseţe a interio
rizării, de Ilie Gheorghe - actor de te
meinice resurse emoţionale şi interpre
tative - e uşor identificabilă, individu
alizată în personajul Papuc, trădarea mi
şună pretutindeni, răzbătînd foarte aproa
pe de tron. Aparent fidel domnului, Te
nea (lipsit de vlagă şi ţinută scenică în 
interpretarea lui Emil Boroghină) e alia
tul mişel al lui Dan (interpretat de Va·· 
Ier Dellakeza ca un odios uzurpator). Pu
terea, deşi subordonată binelui general, 
w1or scopllrii. favorabile celor mul1:i, se 
bazează în exercitarea ei, în mod para
doxal, pe constrîngere. E un fel de a face 
binele cu forţa, răul find prea pute1:nic,. 
generalizat. Ţepeş e un personaj al evu
lui de mijloc, un arhanghel cu sabia în 
rnînă, căci aşa erau vremurile. Scena ar
derii milogilor are menirea, în drama · so
resciană, nu de a ilustra clracon'ismul lui 
Tepeş (ca la Mihail Sorbul), ci de a sm
prinde o categorie mornlă, -chipurile pa
razitism_ului, lenei, profitului. Puşi veşnic 
pe profit, calicii pactizează cu oricine. 
lăcomia ş·i mărginirea lor, evidente in 
fiecare gest, nu sînt mai puţin pericu
loase. Ticăloşia, pripa, dezlănţuirea in
stinctuală sînt expresiv orchestrate de 
Mircea Cornişteanu, fiecare actor creînd 
un portret pe cit ele pitoresc pe atît de 
revelator în cuprinzătoarea fiziologie a 
calicului: Valentin Mihali (Ologul), Şte
fan Mirea (Orbul), Tudorel Petrescu (Gîn
gavul), Cocoşata (Smaragda Olteanu -
surprinzătoare în acea.stă postură, deose
b1it de plastică), Anghel Popescu (Gură
Strîmbă), Emil Bozdogescu (Ciungul), 
Theo Cana (Rîiosul) şi... regizorul însuşi. 
Atmosfera din care se alimentează calicii 
amalgamează primejdia, confuzia, pînda, 
atacul mişelesc mai ales în situaţii de 
cumpănă ca acelea ale sporirii haraciu
lui (Vladimir Juravle · şi Lucian Albane
zu interpretează comic pe cei doi ,soli, 
aga Car':!soi, respectiv Suleiman, veniţi 
pentru a-i da ultimatum domnului). 
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Ion Colan, Tudor Gheorghe şi Remus Mărgineanu 

Adesea situaţia deghizat istorică into
ncaz[t o arie parndic[1 pc o temă delica
tă. Scena boci toarclor pe cîmpul de luptă 
pune în discuţie - într-o manieră incon
fundabilă - statutul artei, atît liberla
tec1 de exprec.ie, cit şi proprietatea aces
tei expresii, pătrunder a conţinutului ei 
profund, înţelegerea resorturilor specific 
estetice de influenţare a receptorului. Ac
tualizarea problematică e la Marin Sores
cu un· procedeu ţinîncl de extTapolare. 
r\ctualizînd făţi�. dramaturgul transfor
mă cunoscutul procedeu al anacronismu
lui (•nai propriu ar fi al acronismului sau 
antecronismului) în sursă nu nwnai a co
micului. ci şi a libertăţii de mişcare a 
problematicii. Pentru un răstimp scenic, 
problema actuală - cu efect tonic asu
pra receptorului - se transformă în ac
centul focal al dramei, pentru ca ulterior 
. ă fie resorbită firesc, cu profit insolit, de 
şm•oi ul intrigii istorice. 

Acest _joc pre1enl-trccut-viitor, .foarte 
firesc în toate sensurile, se produce şi în 
cazul preluării unor situaţii-tip din drama 
tradiţională. Cunoscutul conflict erotic 
din drama istorică romantică, precum. şi 
tipul străinului raisonneur iau în A treia
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ţeapă, în subsidiar, aspectul şăgalnic al 
amorului riscant între o româncă şi un 
străin (un italian). Constituind în subsi
diar poate şi o parodic la adresa lui De
lavrancea; acest episod erotic îmbogăţeş
te intriga sorcsciană pe linia nuanţării 
portretului lui Vlad Dracul. Aceeaşi func·
ţie de portretizare o are, aparent după 
tipic tradiţional, <:,i judecata păcătoasei 
Joiţa -- Îl'l spectacol, Rodica Radu, voi
nică, plină dp viaţă, hăituită de cei doi 
gealaţi, Chioru - Mircea Hadîrcă şi Pîr
vu - Petre Iliescu Anatin, dar întreaga 
scenă mizează pe complicitatea cu ,spec
tatorul actual. 

Spectacolul craiovean. în ciuda imper
fecţiunilor sale. arc meritul de a repune 
în circulaţie firească -- scenică - una 
dintre capodoperele dramaturgiei româ
neşti care, aidoma întregii creaţii soresci
ene destinate teatrului, stăruie inexplica
bil în ipostază literară. E adevărat că, 
lucru mai puţin obişnuit, şi la lectură 
această creaţie oferă delicii incontestabi
le, comparabile cu marile realizări ale 
dramaturgiei lumii. 

Doina MODOLA 
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CROi'UCJ.\ SCEi'IOGRJ.\ FICJ.\ 

Cearta 
mimului 

cu spatiul 

Actorul poale imita, poate reprezenta
1 vizualiza, trăi, simula, orice - dar nu ş1 

spaţiul în care se află, în care pret!nde 
a se găsi, spre care presupunem ca se · 
îndreaptă. 

lntotdeauna între ACTOR şi LOCUL 
în care el apare pentru a-şi arăta eu-ul 
ele împrumut, se înfiripă relaţia afec
tuoasă dintre favorizat şi protector ; pri
mul se desfăşoară, se răsfaţă folosindu-se 
ele orice pentru a copleşi ; celălalt -
mereu îndatorat, mereu robit - se com
place în a se şti încununat doar cu vir
tutile modeste ale unui vasal credincios 
cai·e e acceptat numai pentru că e capabil 
să dilate meritele. stăpînului său în ecouri 
persistente. 

Ce actor ar suporta un spaţiu periculos 
ele indiferent fată de el? Ce actor ar re
zista într-un perimetru, într-o scenă unde, 
deodată, scări, uşi, pere-ţi ar începe, tă
::ute, ca într-un coşmar, să-şi schimbe lo
cul, să dispară, să i se opună, să-l con
teste sficlîndu-i strălucirea boreală atît 
de fascinantă pentru noi ? Aceste ului
toare mişcări se întîmplă în fiecare spec
tacol. clar nu contra actorului, ci pentru

el. Numai închipuind răzvrătirea atîlor 
elementP aflate în scrmă devine - în 
sfîrşit ! - vizibilă cea mai orgolioasă în
suşire a marilor scenografii : cinetismul. 

Scenografia mulează spaţiul - divizîn
clu-1, secţionînclu-1, stratificînclu-1, etajîn
clu-1 - în jurul actorilor. Astfel prelu
crat, spaţiul îl refractă pe actor, îi con
serv[1, ii marchează şi, în final, îi ab
soarbe prezenţa. 

Scenografia este cea care face să vină 
„muntele la Mahomed" ; ea concentrează 
imensitatea întinderilor, suprimă distan
ţele, preschimbă ci stinaţia, modifică iden
titatea - căci este exterioritatea neex-

5-c. 1796 

primabilă a actorului - şi populează bie
tul perimetru al scenei (oricît ar fi a
ceasta de mare este întotdeauna mai mică 
decît ceea ce pretinde că ar conţine) ast
fel incit actorul, exprimîndu-se pe scenă, 
este asaltat numai de împrejurări favo
rabile. 

Şi totuşi, pentru că la teatru mergem 
pentru actori, pentru replica spusă, ju
cată, trăită de ei, rolul scenografiei. -
dincolo de eventualul deliciu oferit de 
prezenţa ei ornamentală - rămîne obscur 
şi în ultimă instanţă chiar plicticos de 
urmărit; ieşiţi din amorţeala atenţiei în
cordate, de sub mirajul spunerii prin ac
tor, abia dacă mai acordăm vreun merit 
RESTULUI ; restului care tace. Dar pen
tru că poate prevesti ceea ce abia în
cepe, pentru că poate contrazice în mod 
imprevizibil aşteptările, pentru că uneori 
are elocinţa celei mai subtile pledoarii, 
în timp ce, alteori, este de o severitate 
agravantă, MUŢENIA scenei, a scenogra
fiei, nu e vid sonor, ci murmur de sem
ne ; un murmur care se poate articula 
limpede, oricine!, în răspicate concluzii, 
1n nerostite înfruntări, în premise iniţia
toare, în reversul celor afirmate şi petre
cute în lăuntrul ei. 

Numai dacă actorul ar fi părăsit de 
cuvinte, de replici, am putea simţi în 
jurul lui foind, invizibil, îngerul păzitor 
- dar, totodată, şi recipient - al actelor
sale : spaţiul.. Doar actorul care renunţă
la sunetul glasului său, care adoptă tă
cerea ca inviolabilă condiţie a prezenţei
sale pe scenă, poate accepta lupta cu ceea
ce el nu poate fi - :cu spaţiul. Acest
actor este mimul. Unică prezenţă pe o
scenă goală, rareori instrumentat de
vreun alt obiect. El apare pentru a se
arăta pe sine prin peripeţiile ce i-au fost
lui, şi numai lui, hărăzite. De cele mai
multe ori aceste peripeţii se iscă din im
pactul cu concretul ; un concr t suferind
ele labilitate, bîntuit de duhul provizora
tului, apt să-şi improvizeze de la o clipă
la alta o altă alcătuire, un concret entu
ziasmat de faptul că rămîne, pentru noi,
ceilalţi, nevăzut cită vreme mimul nu
îl atinge, pînă cînd atingerea nu se con
fundă cu forma, pînă · cînd gestul nu i-o
stabileşte, trădîndu-i prezenţa. Şi acele
concreteţi se perindă, par a mişuna, asal-
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Exercitii prezentate la Gala Recitalurilor ele Pantomimă ele la Pîrîul 
Rece 

tîndu-1 pe mim cîtă vreme el se mişcă 
în scenă, clîndu-ne pentru prima oară cer
titudinea că spaţiul e dinamic, că rulează 
sub picioarele sale venindu-i în întimpi
nare, glisînd în sus şi în jos, prăbuşin
du-se asupră-i, încolţindu-l ori prelin
gfoclu-i-se pe de lături ca un tunel 
care-şi zvîrcoleşte traseul. Şi fiecare mo
dificare nwnai de el, de mim, simţită, 
fiecare dintre schimbările capricioase ale 
spaţiului îl afectează. Acele perceperi 
tactile ale spaţiului concret sînt concomi
tent traduse în reacţii afective faţă de 
ceva existent, dar neprecizat. Fiecare de
taliu pus în evidenţă de gesturile mimu
lui este prilej pentru spaţiu ele a-şi mo
difica indiciile şi constituţia. 

Iată practic cum este defi,nită o incin
tă: mimul păşeşte într-un INĂUNTRU, 
deschizînd şi închizînd cu infinite precau
ţii o uşă. A pătruns. Mimul îşi plimbă 
mîinile pe pereţi. Deci incinta e goală. 
Intinde palmele în sus pînă dă ele nete
zimea fermă şi impenetrabilă a tavanului. 
Precipitat, revine la zidul în care se afla 
deschizătura uşii - aceasta nu mai e. 
Mirare, derută ; faptul e de necrezut, de 
neconceput, şi totuşi uşa nu mai e ele 
găsit. Nu mai e. Febril, panicat, îşi reia 
căutările sale tactile. lntr-adevăr e în
chis, e zăvorit, e ferecat. Zbaterea lui dis
perată îi înghite volumul încăperii ; pe
reţii se apropie între ei astfel că mimul 
se simte ca între fălcile unui cleşte care 
se string i!nplacabil, gata să strivească. 
Aceasta este una din temele harnicului 
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începător într-ale pantomimei*. Dar nu 
tema, nu povestea ne interesează, ci spa
ţiul : în urma palmelor şi tălpilor sale 
se încheagă suprafeţe transparente - in
vizibile şi totuşi evidente. Aceste supra
feţe se distorsionează clupă volume şi 
forme presupuse, sugerînd obiecte vag 
precizate. Suprafaţa sugerată ele gestul 
mimului este un acoperămînt, o husă 
peste identităţi fugare - obiectele con
crete - concrete în măsura în care ges
tul le defineşte - sînt prilejul şi supor
tul unei mereu prezente epiderme ele aer. 
Numai în contact şi raportîndu-se la ea 
mimul şi peripeţia lui există : în golul 
real al scenei e ceaţă pînă la gest. Bîj
bîiala uimită, curioasă, îngrijorată, stu
pidă, mijloceşte surpriza : acea ruptură 
a coerenţei de tegument a suprafeţei. 
Spaţiul - ca derulant şi derulat al su
prafeţei - este însă una clin însuşirile 
mimului - aceea de explorator al pro
priei sale invenţii - şi nu o particulari
tate fizică la care s-ar referi actorul. 
Poate că acum este evident că scenogra
fia - instalînd pe scenă în mod real ceea 
ce mimul a fabulat prin gesturile sale -
este un spaţiu recesiv. 

*) Datorez observa.I iile de ma.i sus 
Ta.berei Nationale de Pantomimă des
făşurate la. · Sibiu, precum şi primiei e
diţii a Galei Recitalurilor de Panto
mimă, desfăşura.tă între 24-27 noiem
brie 1987, la Pirîul Rece, în organiza
rea B.T.T. 
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Mecanismul esenţial al pantomimei -
iată-l : apariţia imprevizibilă a unei alte 
supratfeţe care aparţine un,ui obrieot iin
stabil, confundabil şi capricios metamor
fozabil în altul din pricina similitudinii 
de formă. Miraculoasa schimbare de i
dentitate a obiectului cu aceeaşi supra
fată este o surpriză enormă, o descope
ri1:e echivalentă cu schimbarea de sens 
a mişcării şi prin aceasta cu o mutaţie în 
destinul personajului. Ceea ce este evi
dent în cazul pantomimei, pentru că esle 
unicul fapt petrecut pe scenă, pe scena 
spectacolului cu replici se petrece în pla
nul II faţă de atenţia noastră ; acolo, .,în 
spate", se petrece apriga dispută pe tă
cute între configuraţia spaţiului şi ceea 
ce se spune înăuntrul lui. 

Pantomima presupune spaţiul ca fiind 
o realitate trainică, doar consistenţa fi
indu-i aleatorie ; cu excepţia podelei, în
treg universul neştiut, dar dibuit pas cu
pas, este o plasmă febrilă mereu dispusă
a alcătui alte prezenţe şi de a ridica în
calea mimului obstacole pseudomorfe. In '
spectacolul celălalt, pentru că scenogra-,
fia instalează la vedere repere fizice, sub
stanţialitatea, volumul, dimensiunea lor
nu mai e nesigură ; doar atitudinea acto
rului îi atribuie alte destinaţii ; acelaşi
obiect fizic, foarte precis, în scenă, din

pricma actorului, este polimorf ; concre
teţea sa intră în disjuncţie cu propria-i 
realitate, şi, inevitabil, acelaşi obiect de
vine multiplu al realului. 

Mimul este personaj însingurat ; el nu 
se ceartă cu alte personaje, ci cu lumea 
spaţiului ca sursă de obstacole. Umani
tate travestită în obiecte existente doar 
pentru şi numai prin mim. Deznodămîn
tul unei pantomime este mai întotdeauna 
o împăcare cu un spaţiu alergic la în
cremenire : fie că, înfrînt, mimul îi ac
ceptă povara şi condamnarea; fie că, în
vingător fiind, spaţiul cedează în faţa şa 
renunţînd de a-l mai agresa şi aşternîn
du-se cuminţit în alcătuiri neechivoce.
Dincolo, în spectacolul cu vorbe - dim
potrivă - spaţiul conceput de scenograf
ascultă de cuvinte, chiar contrazicîndu-le,
pentru că este astfel modelat, imaginat şi
constituit, încît deznodămîntul, indiferent
care e, să fie însuşi sensul existenţei sale :
el trebuie să fie de o unicitate atît de
incontestabilă, încît fie şi cea mai mică
abatere de la alchimia conceperii sale
să-i anuleze prezenţa şi sensul.

Paul Cornel CHITIC 

Fotografii de 
Codruţa DRĂGOESCU 
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CRO�UCA �rJ�IEREJ 

Ana 

Ciontea 

O actrifd 

care aşteaptă 

•Imi place să cred că am înţeles la timp
sensul discuţiei dintre vulpe şi Micul 
Prinţ al lui Saint-Exupery : ,,Devii întot
deauna răspunzător de ceea ce ai do
mesticit". Parafrazînd, s-ar spune că un 
critic devine întotdeauna răspunzător ele 
soarta actorilor despre care a scris, fi
indcă ce altceva sînt aprecierile critice 
la adresa talentului, decît domesticiri ale 
actului viu, ale trăirii concrete, sub cra
vaşa unui dresor fără milă : cuvint.ul? 
Despre Ana Ciontea s-au paginat pînă 
acwn suficiente cuvinte, aproape toate 
superlative. A terminat institutul de tea-
tru în J.982, �i-a făcut stagiul la Piatra 
Neamţ şi este, ele doi ani, actriţa Giu
le., tiului bu.9ureştean. A luat premiul spe
cial al juriului la Gala Spectacolelor pen
tru Tineret (1982) şi, în acelaşi an, pre

miul revistei „Amfiteatru". In 1983, pen
tru rolul clin Jucăria de vorbe, a luat 
premiul ele interpretare la Costineşti şi 
premiul revistei „Viaţa studenţească". 
Tot atunci, a primit premiul ACIN pentru 
debut - rolul din filmul „Intoarcerea 
din iad". 1984 i-a adus un premiu ATM 
pentru Maria din Piticul din grădina de 
vară. 

S-a spus despre ea că are : ,,o sensi
bilitate ieşită din comun" (Natalia Stan
cu), ,,un uimitor, absolut uimitor simţ al 

compoziţiei" (Aurel Bădescu), ,,clipe. de 

scînteiere şi comunicativitate apreciabilă" 
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GE�IER;.\·ru 

ln „Pescăruşul" de Cehov, Teatrul 
Tineretului din Piatra Neamţ 
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(Valentin Silvestru) şi că este : ,,exube
ranţa adolescentină însăşi" (Laurenţiu 
Ulici), ,,o actriţă completă" (Marius Ro
bescu), ,, un degeţel ele fată, cu părul pă
�ălaie, clar cu o cuceritoare mobilitate a 
pnvir11, a gurii, a trupului" (Ecaterina 
Opr.oiu), ,,anti-decorativă prin datele ei 
fizice", clar „captîncl publicul printr-o 
credinţă în personaj rar întîlnită" (Patrel 
Berceanu). Valentin Silvestru i-a sancţio
nat binevoitor aplecarea către un joc 
dezordonat, iar Patrel Berceanu pe cea 
călre un exagerat patetism. Vocile criticii 
s-au reunit însă în toate cazurile pentru
a elogia talentul ele mare viitor al ac
triţei. Ea nu şi-a pierdut, totuşi, simţul
umorului. Şi bine a făcut, pentru că ele
doi m1i încoace, gazetele nu i-au mai po
menit numele, epitetele admirative nu
s-au primenit prin înlocuirea lor cu altele
ele acelaşi fel, în fi ne, scena bucureşteană
pe care joacă a văduvit-o profesional ele 
un timp în a cărui ne-proustiană căutare 
e cleslul ele tîrziu să mai pornească ci
neva. J fişele Giulestiului imprimă nu
mele Anei Ciontea .în distribuţia specta
colelor Aşteptam pe altcineva el Paul 
Ioachim şi Simple coincidenţe ele Pa�l 
Everac, ultimul avîncl o regie colectivă. 
Actriţa joacă pe Marcela şi pe Daniela, 
roluri dintre care unul îi rezervă o veri
tabilă „performanţă" : executarea roţii 
laterale. (Termenul, preluat clin gimnas
tică, nu a fost, ele astă dată, impropriu.) 

,,Poţi fi azi în frunte, şi mîine ... " ele-

În „Jucăria ele vorbe" clupă Tudor 
Arghezi (Piatra Neamţ) 

1n „Deşteptarea primăverii" de 
Frank Weclekincl, Studioul I.A.T.C. 
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In „Pragul albastru" de I. D. Sîrbu 
(Piatra Neamţ) 

clara în 1983 revistei „Amfiteatru" Ana 
Ciontea. Şi iată-l pe mîine. Ne priveşte 
direct, fără milă, în toate titlurile Giu
leştiului, în toate cele cincisprezece spec
tacole ale sale, în repetiţiile care au loc 
la Regele Lear sau în cele de la Pescă

ruşul, în repetiţiile care nu au loc - fi
indcă s-au amînat, cu piesa lui Ibsen, 
Constructorul Solness, unde i s-a propus 
să joace I-Iilde. Dar nu chiar acum ime
diat, ci mîine, adică în stagiunea viitoa
re. Pînă atunci, actriţa poate să mai 
aştepte. 

Are Teatrul Giuleşti nevoie ele Ana 
Ciontea ? Incontestabil, da, o dată ce a 
primit-o, prin concurs, în colectivul său. 
Are teatrul românesc nevoie de Ana 
Ciontea? Răspunderea critică despre care 
vorbeam la început mă obligă să dau 
singurul răspuns posibil. El ar fi trebuit 
însă întărit de cele cîteva sanse reale 
viabile, menite să relanseze u� talent, p� 
care instituţia bucureşteană care a anga
jat-o este datoare să i le ofere. Eşecurile 
sînt necesare meseriei ele actor, aşteptă
rile prelungite sînt dăunătoare. Pentru 
a-şi perfecţiona bagajul tehnic al profe
s1e1, pentru a-şi cunoaşte şi stăpîni mij
loacele nu e suficient ca actorul tînăr să
poată executa roata laterală. Sau să joace
în spectacole cu regie colectivă. Tocmai
el, cel mai dornic să întîlnească un regi
zor anumit, care să-i catalizeze şi să-i
,,demaşte" personalitatea scenică.

Nu, Ana Ciontea nu este singura ac
triţă ti:nără, venită la Bucureşti după o 
ucenicie pe scena profesionistă a provin
ciei. Teatrele capitalei au primit, mai ales 
în ultimii ani, vîrfuri de promoţie şi le-au 
folosit mai mult sau mai puţin inspirat. 
In general, fireşte, actorii tineri s-au aş
teptat la foarte mult şi au primit mai 
puţin. Să fie asta un argument împotriva 
celor care n-au altă dorinţă decît să pără
sească provincia, unde joacă mult şi 
joacă eroi principali ? Să fie ! Ei trebuie 

, să se gîndească de cîteva ori înainte să
· rişte îndelungate pauze profesionale. 

:7.0 

Să fie însă cele spuse şi un îndemn la 
meditaţie pentru directorii ele teatre din 
Bucureşti, pentru măsura în care şi ei, 
mai ales ei, sînt răspunzători ele soarta 
acestor tineri şi ele afirmarea lor în me
serie. Iar pentru Ana Ciontea (hunedo
reanca aplaudată prima dată la Casa de 
Cultură, fiindcă oraşul ei n-are teatru), 
tot ceea ce am scris să însemne că ne ală
turăm a�teptării sale, oricît ar fi de în
delungată, şi că, descoperind-o în distri
buţiile ele mîine, vom redescoperi 

„In vîrful picioarelor - soarele 
in vîrful picioarelor - luna în;lta 
In vîrful picioarelor - o fetiţă 

' 

Cum nu cunosc alla•. 

Corina ŞUTEU 
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Reportaj 

din 

viata 

teatrală 

Treptele 
pe care urcă 
un spectacol. 
ca să ajungă 

pe scenă 

Subiectul şi eroii reportajqlui : Pre
miera URIAŞII MUNŢILOR de 
LUIGI PIRANDELLO. în româneşte 
de Florian Potra • Teatrul „Bu
landra" • Personajele şi actorii care le 
interprete:tză : Ilse zisă şi Contesa -
MARIANA BURUIANA • Contele, so
tul ei - MARCEL IURES • Diaman
te, a doua actrită - OANA PELEA • 
Cromo, actor d� compozitie - RAZ
V AN VASILESCU e Spizzi, jlme-prim 
- RAZV1\N IONESCU e B,1ttaglia,
actor-femeie - SANDU MIHAJ GRU
IA e Sacerdote - DORU ANA e Lu
machi - VALENTIN URITESCU •
(toţi cei de pînă aici fac parte din .tru
pa Contesei) • Cotrone, zis Vrăjito,·ul.
- ION CARAMITRU e „Năpăstuiţit'':
Piticul Quaqueo LUMINIŢA
GHEORGHIU e Duccio Doccia
CONSTANTIN DRĂGĂNESCU e Sgt·i
cia - ILEANA PREDESCU e Milor
dino - IRINA PETRESCU e Mara•
Mara, zisă şi Scoţiana - MANUELA
CIUCUR e Magdalena - IOANA PA•
VELESCU • în alte roluri : Creatorul 
de decoruri - MIHAI MADESCU • 
Creatoarea de costume - LIA MAN
ŢOC e Maistru de lumini - IOAN 
LAZĂR • Maistru de sunet - ALE· 
XANDRU SCHULDER e Maşinist-şef 
- MATEI OCTAVIAN • Recuziter-·
sef - ALEXANDRU SIMON e Cabi
�ieră-şefă - MARIA DAMIAN e Ta
piter - ION GURAU e Peruchier -
GiIEORGHE CONSTANTINESCU e
Coafez;:; - GEORGETA SÎRBU e Au 
mai contribuit la realizarea spectaco
lului: compozitorul CLAUDIU NEGU
LESCU - prelucrări şi adaptări muzi
cale, precum şi în calitate de dirijor. al 
corului „Voces Primavera" • RALUCA 
IANEGIC - mişcare, balet e LUCICA 

· MINEA - percuţie e FLORIN CHI
RIACESCU - orgă e LIVIU BERE
HOI, PAUL IONESCU - mînuitori
păpuşi • A suflat textul, la repetiţii :
MIHAELA OANCE e A asigurat regia
tehnică : MIRCEA COCOLAŞ • în alte
roluri : croitorii de costume, tîmplarii,
feronierii, sudorii, tapiţerii, alţi elec
tricieni, maşinişti, personal necalificat.
• Au mai ajutat, dîndu-şi cu părerea,
în calităţile oficiale pe care le au sau
din plăcere şi simpatie : Gina Patri
chi, Valeriu Moisescu, Petre Gheor
ghiu, Virgil Ogăşanu, Mirela Gorea,
Dan Jitianu; contribuţie deosebită
Ion Besoiu, directorul teatrului.

Regia: CĂTALINA BUZOIANU 
Data premierei : 22 decembrie 1987.
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Partea nevăzută a unui gind 

Se citeşte textul, la masă, se dau nuan
ţe; se explică, se justifică, se apelează la 
material ajutător, ca la o oră de clasă, 
la şcoală. Nu-i o figură de stil : în a
ceastă etapă, fiecare dintre actori reci
teşte Pirandello, comentarii despre, vecie 
fotografii ale montărilor anterioare, pă
trunde în legenda piesei, îi cunoaşte pe 
colegii lui care au dat chip personajelor 
cu 30-40 de ani în urmă, încearcă să 
înţeleagă cum trebuie să fie el, ca per
sona.i, cum trebuie să vorb_ească, să se 
mişte. Acum începe să se creeze viaţa 
interioară a personajelor. Şi tot acum, 
regizorul începe să capete încredere în 
ceea ce a imaginat: vede schiţele de de
cor şi de costume, discută cu autorii lor, 
fac împreună corecturi, revin, o iau de 
la capăt. 

Aşa a lucrat Cătălina Buzoianu acest 
spectacol, în etapa la care mă refer : cu 
foarte mult material ajutător şi consi
derînd - aşa cum e firesc - că un ac
tor este un partener de lucru şi nu un 
,,personal încadrat", la îndemîna regizo
rului. S-a citit, deci, nu nwnai Pirandel
lo, dar şi Bachelard, Foucault, Freud, 
Caillois, Huizinga, mulţi alţii încă, pen
tru că dialogul dintre regizor şi actor 
trebuie să fie un dialog de la egal la egal 

înainte de cel de-al treilea gong, 
Ion Besoiu, la „Jmpitrul de co
mandă" ... 

În cabină, în faţa o!{linzii, ultimele 
retuşuri la machiaj 

şi pentru că Uriaşii mun\ilor c un reper 
în istoria de arhetipuri a teatrului. 

Cînd această clapă s-a considerat în
cheiată, actorii �i rc,gizorul au urcat pe 
scenă. ln afara scenei, Mihai Mădescu 
(decoruri) şi Lia Manţoc (costwnc) încep, 
fiecare în parte, sfi joace rolurile pe care 
le-au primit. Cinel desenul clin schiţă e 
foarte ambiţios, şi în cazul nostru este, 
realitatea refuză să se lase ele la început 
subjugată. Materialele ori nu se găsesc, 
ori sînt foarte scumpe (prea scumpe, faţă 
ele devizul piesei), ori apar alte minuni. 
Drept care, cei doi „au luat în mînă", 
cum se spune, fabr.icilc $i chiar institute 
de cercetări, pentru a descoperi ceea cc 
voiau : materiale uşoare, ieftine, de e
fect, evident - cu viaţă lungă. Sper să 
11u vă miraţi clnd veţi primi aceste in
formaţii: că Mihai Măclcscu şi Lia Man
toc au călătorit (cu metroul, tramvaiul, 
troleibuzul sau taxiul) în Bucureşti cale 
de peste 200 de km pcn tru a procura cele 
necesare, că aripile vilei sînt confecţio
nate clin material ele paraşută, că trupa 
Contesei e îmbrăcată într-o textură ex
perimentală, produsă ele un institut de 
profil... Decorul şi costumele sînt perso
naje în piesă, Iac parte clin iluzie, clar nu 
ajunge să fie imagina le : ele trebuie să 
fie reale. 

Precum floarea dispare în fruct 

Repetiţiile se desfăşoară, evident, în 
stilul Cătălina Buzoianu. Aud în dreapta 
o şoaptă şi-mi dau seama că nu-i clin
spectacol. E un text rostit ele Ion Besoiu:
,,ln fiecare actor ele-al nostru zac doi-
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sprczece regizori adormiţi. Să nu te iei 
de gîncluri. Aşa-i la noi, la «Bulanclra». 
Pc aici a umblat lume, nu glumă". Pe 
scenă, Cotrone s-a oprit clin monolog şi 
dă nişte explicaţii Ilsei. Ilse Se ener
vează. Mă pregătesc să as-ist la o scenă 
care totuşi nu are loc, şi-mi dau seama, 
încă o dată, cit 1.eatru ştia Pirandello : 
„Nu e permis ca un personaj să iasă el 
singur în relief, să-i covîrşească pe cei
lalţi, să invadeze toată scena. Trebuie să 
fie toţi cuprinşi într-un cadru armonios 
�i să reprezinte ceea ce este reprezen
tabil!" 

Cătălina Buzoianu asta încearcă să 
facă. Acum, în acest moment, am sen
zaţia că nu-i iese. Stau la trei rînduri 
de scaune distanţă ele ea şi simt totuşi 
că ar vrea să izbucnească. !n loc de asta, 
o rugăminte către Cotrone, alta către
Jlsc ...

Cotrone declamă: ,,E nevoie să te crea
dă ceilalţi, ca să crezi în tine?" Nea 
Matei, maşinistul-şef, îi şopteşte lui Co
colaş că s-a făcut ele ora 14, ar cam fi 
tl'ebuit să se termine repetiţia, el are 
demontare şi apoi montare, diseară e ... 
Dimineaţă pierdută. Cocolaş se face că 
nu aude. Nea Matei nu îndrăzneşte să se 
adreseze regizoarei, aşa că repetiţia conti
nua şi azi pînă după ora 15. Şi a început 
ele dimineaţă, de la 10. 

E drept că, dimineaţa, începutul în sine 
e un spectacol. Mai întîi se plătesc toate 
conturile clin ziua precedentă. Maşiniştii 
îi reproşează lui Mădescu ce nu e bine 
la decor, Cătălina Buzoianu continuă o 
discuţie aprinsă cu maistrul de lumini, 
nea Nelu îşi pledează cauza, Cotrone se 
face, benevol,. partizanul ultimului (,,La
zăr e cel mai bun electrician de teatru 
din Europa"), Jon Besoiu dă sugestii cum 
s;t fie făcută spînzurătoarea, în · aşa fel 
încît, pe cît posibil, Spizzi să nu se spîn
zure cu adevărat. 

E o jumătate de oră în care dezmorţi
rea actorilor înseamnă, de fapt, pregăti
rea lor pentru a· trece dincolo, în lumea 
fantomelor, din care vor mai ieşi, cu 
scurte pauze, abia în partea a doua. a 
zilei. Mi-amintesc ele o replică din piesă 
care, ieri, la repetiţie, a trecut neobser
vată, Cotrone a rostit-o prea repede : ,.E 
limpede că dumneavoastră (e vorba de 
actori - n.a.) nu puteţi avea secrete faţă 
de nimeni, nici măcar atunci cînd visaţi." 

Fără să fiu implicat în v-iaţa scenei, il 
simt pe Piranclello din ce în ce mai ade
vărat, mai contemporan. 

... Cromo n-are răzătoare de plastic pen
tru geamul ele la maşină, se roagă de 
toată lumea să fie 'ajutat, Lucica Minea 
se i:ilînge că, de cînd bate toba la „Bu
lanilra" n-a mai trecut pe la Conservator 
şi vJne;·i are examen, dar întreabă, to� 
tuşi, im cum se· va îmbrăca pentru spec� 
tacol, directorul îi ·explică, cu exemple, 

lui Spi:.:zi, ce înseamnă să fii june-prim, 
nea San.du schimbă o staţie şi nişte mi
crofoane. ooff şi încă n-am terminat ban
da de spectacol, la cabină Sacerdote îşi 
aminteşte, l')rivind un afiş pe care scrie 
,,La l\1:ama oresents Teatrul Bulandra", 
că juca în Răceala, pe timpul studen
ţieii, tot pe scenia asta, Cotrone îm:i arată 
nişte fotogil:a!fii (Tomiţ.ă, Comian, Cotescu) 
şi-mi spune că nici el 111u s,e simte prea 
bine, în fine, încet�încet, murmm--el.e mă
runrte ale vieţii se e.stonn1pează To1 faţa 
vocii Artei. Incepe o nouă repeitiţie. 

,,Frumuseţea ideală, .liără nel1nişte-a am
bigu:ităţiii, poate fi socotită perfecţiune ?" 
O întrebare a reg;izoarei care au.ci, î-n re
pet�1ie, n-are răspuns. Aici tot ceea ce 
vrea ea este foarte clru:, exprimlat cu o 
limpezime care nu ţine cont de stare. 
O femeie nu prea înaltă, :fu·a.gilă în ra
port cu „Uli!aşii" cu ca�'e se luptă, ţine 
în mîlnă., cu o forţă pe 1ca1re n-aş fi bă
nuit-o, un mănunchi de orgo!Iid şi patimi, 
modelLncl, modelînd, pînă la obţinerea 
efe�tului ca.re descătuşează exctramaţiia fi
rească : e, teatru, e teatru adevărat! Şi 
totu.5i, în plin efo[·t, făcut cu toată încre
derea, cu toată credinţa, ou depLină stă
pînire a mij'l.oacelor, e loc şi pentru o 
în.doi·ală : ,.oare I um-ea va venii Ia asa 
ceva?" In.util i se răspunde că da, �a 
ve□ l. Ea a mtrebat pentru sine.

Repetiţia continuă. Firea mult.e dificul
tăţi ,t.ehnic-e, care minează jocul actorilor 
rup ritmul, perturbă. Nici aoum nu s-a 
rezolvat ou spînzw·ăltoalrea. Se aşteaptă o 
soluţie ele la Mădescu. El tace. E aşa la 
to1!J.tl:! repe,ti-ţiile. Oă.tălrurm izbiucneşte : ,,Ce 
faci,. Macle, cu spînzurăito0rea ? De ce 
taci ? Fă ceva, m-·am săturat de tăcerile 
tale importante!" Mădescu tace în con• 
tirware. E un· sfinx perfect. 

qneva îi şopteşte ceva directorului, 
care asistă la toate .repetiţiile. ,,Foarte 
bine, îl aud pe Besoiu, dacă v-a cerut 
luna de pe cer, vă rog să i-o .daţi. Ce 
n-aţi. înţeles ?" Dacă se exagerează în
viaţă, de ce nu s-ar ex;agem şi în teatru ?
Lun.a de pe cer se dovedeşte, în cele din
urmă, o sumă de cerinţe strict necesare
pentru punerea unui spectacol bun, aici,
pe p�mînt.

Teatrul văzut de sus 

Astăzi privesc teatrul de sus: asist Ia 
repetiţie din cabina de sunet. Stăpîn aici 
e Alexandru Schulder, de meserie elec
troacustician (aşa se cheamă funcţia de 
sunetist în teatru). Cabina în care lu
crează el e un muzeu. Aici înveţi din pri
viri ce-a însemnat Teatrul „Bulandra", 
fostul Municipal, pentru istoria teatrului 
modern din România. Pe peretele 'din 
stinga, o diplomă : ,, ... se acordă ltii A1e
xan'dru Schulder pentru cei 30- de ani in· 
slujba Teatrului «Buiandra» ... ". 30 de 
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ani? Imi arată medaliile comemorative: 
la 20, la 25, la 30 de ani. A fost şi fes
tivitate. 

Prin intermediul microfoanelor insta
late deasupra scenei şi în culise, nea 
Sandu aude tot : primeşte comenzile de 
la Cocolaş, dar are posibilitatea să-şi dea 
seama şi singur cînd intră cu banda. La 
spectacolul ăsta are şi alte probleme, căci 
trebuie să se audă şi nişte voci : le fac 
actorii, dar el trebuie să fie atent la 
efecte şi la volum. 

„Am venit în teatru pe 13 decembrie 
1956. De atunci păstrez programele tutu
ror spectacolelor. Am avut o viaţă fru
moasă, nu zic. Am mw1cit, am jucat mult, 
dar am avut şi mari· satisfacţii. Am fost 
cu teatrul în America, în Olanda, de do
uă ori în R .F.G. , Iugoslavia, Ungaria, 
U.R.S.S., de două ori, în Berlinul occi
dental. La New York s-au pus perne şi 

pe scenă, publicul stătea printre actori. 
Specţacolul începea la 17; şi la 14,30 ho
lul era plin de 'lume. A fost o nebunie, 
un triumf." 

Printre frînturile de fraze, -aud din 
scenă vocile actorilor şi, din cînd în cînd, 
corectiile făcute de Cătălina Buzoianu. 

,,Pa
.
tru ani am lucrat cu doamna Bu

landra. Era într-o noapte, făceam î-nre
gi_strări cu o orchestră, că ziua repetam, 
aveam şi spectacol. Nu mai puteam de 
oboseală, i-am spus colegului meu: fie 
ce-o fi, eu plec acasă, poate să zică baba 
ce-o vrea. Era, cred, spre cinci dimineaţa. 
Deodată i-am auzit vocea, asista din sală 
la înregistrare : «Baba îţi spune că poţi 
să te duci să te culci.,. Era să mor de 
ruşine. Nu s-a supărat. Era o doamnă". 

Sandu dă drumul la banda pe care 
sint zgomotele dărîmării vilei. Maşiniştii 
scot decorul la vedere. Zgomotul s-a ter-
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minat de mult, dar ei tot mai demon� 
tează. Va trebui, deci, prelungită banda 
cu zgomote. Sandu îşi notează ce-a spus 
regizoarea. 

Aud din sală vocile copiilor din corul 
de· final. Este ora 15. Actorii au plecat, 
maşiniştii demontează decorul. Cătălina 
Buzoianu îşi strîn2e hîrtiile şi coboară 

· încet scările; După expresia feţei, nu pare
multumită. ·

Miine c vizionare cu C.O.M.-ul. Din
cabina de alături, de· la lumini, iese Ioan
Lazăr. Si el e de ·30 de ani în teatru.
Mă uit 'ia amîndoi : de peste 30 de ani,
ei privesc teatrul ele sus.

Proces-verbal 

· Ne aproJJiem de momentul adevărului :
au rămas· mai puţin de două săptăniini
pînă l

_a premieră. Deşi nu particip ca

Jos, Oana Pelea, Răz
van Vasilescu, Valentin 
Uritescu. Sus, San'.du 
Mihai Gruia, Răzvan 
Ionescu, Mariana Buru
iană şi Doru Ana 

soldat cu :drepturi ·egale la această luptă, 
simt in aer praful de Plli?Că. E o pulbere 
foarte fină, compusă din particule de 
nerăbdare specific actoricească, stress re
gizoral şi obsedantă dorinţă a tuturor de 
a da ochii cu publicul. Restul sînt nervi 
mărunţi: care nu merită să fie pomeniţi, 
pentru că se vor topi la primul succes. 

Astăzi e „şnur" cu C.O.M.-ul. Toată 
lumea resimte importanţa momentului. 
Membrii consiliului oamenilor muncii iau 
loc în sală. fotrucît sînt acceptat, înţeleg 
că-mi revine rolul să fac procesul-verbal 
al şedinţei care va avea loc după vizio
nare. 

In timpul vizionării spectacolului, n-am 
remarcat nimic deosebit, în afară de fap
tul că s-a privit cu ochii în patru şi s-a 
fumat virtos. Nu s-a cGmentat pe şoptite. 
Nimeni nu şi-a notat nimic : toată lumea 
era „în problemă", fiecare din cei pre-
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zcnţi mai văzuse cel puţin o repetiţie. 
!n fine, şnurul s-a încheiat. Nimeni nu
aplaudă. (Nu se aplaudă la vizionări,
ăsta e apanajul exclusiv al publicului.)
Actorii, ca niciodată, dispar imediat la
cabine. C.O.M.-ul rămîne pe loc, doar se
mai strînge puţin în jurul directorului,
ca un fel ele centurie romană înaintea
unui atac. Şedinţa începe, în timp ce pe
scenă totul se năruie, se descompune, sub
mîinile grăbite ale maşiniştilor.

Prima ia cuvîntul Gina Patrichi : Pen
tru a doua oară, visul (trupei Contesei __: 
n.a.) mi s-a părut foarte lung. Nu mai
discut aici lucrurile foarte bune, soluţiile
originale. Consider că în această etapă
discursul spectacolului trebuie limpezit,
trebuie să se înţeleagă exact mesajul.
Ăsta e un spectacol greu. Cu Mariana
(Buruiană - n.a.) am să discut personal...

Valeriu Moisescu: Visul e încă destul 
d confuz. Iar finalul cred că mai tre
buie lucrat. 

Petre Gheorghiu: Finalul! Regizorul 
va găsi soluţii. E un spectacol foarte bun. 

Virgil Ogăşanu : Este un eveniment, 
nc0st spectacol, chiar dacă ne-am obiş
n.u it să folosim cuvîntul prea des. !n a
c0astă etapă, cred că trebuie insistat pe 
partea a doua, care e sub nivelul pr.imei. 
Va fi bine, cred asta. 

Mirela Gorea : Nu simt nevoia, în final, 
să mai şi văd corul de copii. Imi ajunge 
muzica. Un spectacol foarte bun. Deo
sebit. 

Dan Jitianu : Cătălina ştie cc are ele 
făcut în partea a doua. 

Pe scenă, nea Matei şi băieţii lui con
tinuă să trîntească şi să bufnească. Sînt 
rugaţi, la un moment. dat, să facă mai 
puţin zgomot. Un maşinist zice da, sigur 
că da ... clar demontarea continuă, la ace
laşi nivel sonor. Cit de importaQtă e _şi 
!n teatru manifestarea bunăvoinţei; fie şi
numai la modul dialogului... . . 

Cătălina Buzoianu : Solicit C.O.M.-ului
o serioasă intervenţie pentru o· inai niare
disciplină în compart\n;1.e.ntele tehnice.'
Am consumat cu toţii foarte multă ener
gie pentru· acest spectacol, şi iată, am a�
juhs la un final obosit. Actul II e, prac- · 
tic, la primul şnur. Actorii au fost ex
traordinari, dar am avut mulţi oameni 
care n-au înţeles acest spectşcol. Nu 'cred 
că mai trebuie să explic ceva. ·Ge este 
de înţeles s-a înţeles, restul n·u se poate 
completa cu explicaţii. Vom opera obser
vatiile dumneavoastră pertinente. 

Actorii, demachiaţi,. în haine de oraş, 
s-au apropiat, încet-încet, de ,,masa de
şedinţă". Par nişte copii care se bucw-ă
că pot trage cu urechea la o şedinţă cu
părinţii.

Final de proces-verbal. Reţin frînturi : 
bravo, Pino (Caramitru), spectacol exce
lent, va fi o bombă, şi costumele ! ce 
v-am spus ? Uritescu, tu faci un rol, ce

mai, zău, pe cuvînt ! ia auziţi, mă, cică 
fac un rol, păi, ce rol am eu ? 

Vocea Cătălinei Buzoianu nu se aude. 
Toată lumea s-a ridicat în picioare ; ea 
a rămas într-un fotoliu, aşteptînd parcă 
ceva. 

Intrucît consiliul oamenilor muncii clin 
Teatrul „Bulandra" a hotărît scoaterea 
corului „Voces Primavera" din scena fi
nală (dar păstrarea lui în banda de su
net), vă rog să operaţi şi dumneavoastră, 
stimaţi cititori, necesara menţiune în 
distribuţia iniţială. 

Pe scenă, maşiniştii au montat un nou 
decor. Spectatorii care peste cîteva ore 
vor sta pe aceste scatme şi se vor în
frupta din deliciile teatrului n-au de 
unele să ştie că, pînă a ajunge la ei, dul
ceaţa artei, bucuria artei, are nenumă
rate clipe amare. Şi o zbatere care con
sumă o cantitate enormă ele oxigen. Atît 
de mult incit, uneori, cei care trăiesc 
teatrul cu adevărat simt că le lipseşte. 
Am apreciat, de aceea, democraţia con
ducerii în artă, la Teatrul „Bulandra". 

Prima reprezentaţie cu public 

,.Este ora 17 ! Peste exact 60 de mi
nute, vom avea premieră cu Uriaşii mun
ţilor de Luigi Pirandello. Vă rog să vă 
pregătiţi !" Vocea lui Mircea Cocolaş -se 
aude în difuzoarele tuturor cabinelor. 
Dar, ca de obicei înaintea unei premiere, 
anunţurile regiei tehnice sînt mult în 
urma stării speciale în care se află ac
torii. 

„Este ora 17 şi cinci..." Ăsta e cuc 
sau ce e? 

La uşa cabinei pe care scrie „Mariana 
Buruiană, Ileana Predescu, Ioana Pave
lescu" încercăm, de jumătate de oră, să 
demonstrăm utilitatea unei fotografii. 
Fără succes. De altfel, Ioana Pavelescu, 
care intră în scenă mai tîrziu, va ieşi 
din cabină în jurul orei 18,30. Costumul 
ei de scenă, sumar, să-i fi creat atîtea 
probleme? 

„Este ora 17 şi zece". Din cîteva cabine 
se aud fluierături... 

Mergeţi să vedeţi un personaj ex
traordinar ele reuşit, Quaqueo, interpre
tat de Luminiţa Gheorghiu. Un rol în 
care mişcarea s-a lucrat cu ajutorul Ra
lucăi rranegic, dar şi cu sugestii de la Radu 
Gheorghe. O actriţă extrem de serioasă 
la toate repetiţiile, de o modestie pe care 
o stimezi, dar nu o înţelegi, joacă rolul
deosebit de dificil al lui Quaqueo fiind
J(ravidă în luna a şaptea. Meseria asta
-se iubeşte ca propriul copil.

,,Este ora 17 şi un sfert". Huuoooo !
Apare şi ultimul, Uritescu. Are un ne
caz. In viaţă, nu în rol. Necazurile din
rol le va r.ezolva, şi în această seară,
foarte bine.
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Irina Petrescu. Ion Caramitru şi 
Constantin Drăgănescu 

Luminita Gheorghiu şi Irina Pe
trescu 

„Este ora 17 şi 30 de minute". Regia 
tehnică· moare, dar nu se predă. Aceste 
anw1ţuri intră în obligaţiile de serviciu. 
Foaierul c arhiplin. Incep micile aran
jamente cu scaune la purtător. Mulţi ac
tori de la teatrele bucureştene. 

„Este ora 17 şi 35 de minute". Cătălina 
Buzoianu e lividă. Vorbeşte cu foarte 
multă lume, dar nu cred că aude mai 
mult de jumătate din ceea ce i se spune. 

„Este ora ... " Nimeni nu-l mai bagă în 
seamă pe Coco. Ion Besoiu, în costum, 
cu nelipsitul vultur la piept, face oficiile 
de gazdă. Vulturul c bine, directorul însă 
e emoţionat. ln holişorul de la intrarea 
în scenă, un ciob de oglindă e pe post 
ele ultim consultant. Nici unul dintre ac
tori nu mai priveşte în afară : fiecare, în 
aceste clipe, c pc punci.ul ele a deveni 
altcineva. 

Gong, Succes ! 
In timpul spectacolului, J'egizoarea a 

stat în sală, undeva într-un colţ; Ion Be
soiu a circulat, fără stm-e, ele la sunet 
la electrică si de la cabine la vestiarele 
maşiniştilor :_ a găsit chiar şi timp să 
facă morală unei lucrătoare a teatrului 
că n-a venit în „ţinută" - tot timpul 
,.luînd pulsul" sălii; cabinierele au privit 
din culise ;Cocolaş a deschis porţile vilei, 
trăgînd de nişte sfori, aşa cwn se indică 
în decupajul regizoral ; nea Matei a jucat 
table cu nea Iordache ; în clipa în ·care 
au izbucnit aplauzele, nea Matei a azvîr
lit zarurile, i-a .ieşit 6-6, a făcut poartă 
în casă şi a încheiat strălucit, cu un 
marţ, vechea lui dispută cu colegul Ior
dache. 

După trei minute de aplauze, actorii o 
solicită pe Cătălina BU2oianu ; ea urcă 
pe scenă, arată ca un diri.jor spre or
chestră, adică spre actori, după care iese 
împreună cu ei, Munca regizorului a în
cetat o dată cu premiera : de acwn încolo 
începe lungul clrwn al actorilor spre pu-
blic. 

Este ora 21 şi 30 de minute. La cabine 
se trăieşte clipa de fericire ruptă din 
miracolul în/;îlnirii teatrului cu specta
torii. 

Este ora 22. Din clădirea Sălii Studio 
a Teatrului „Bulandra" iese un grup ele 
oameni gălăgioşi. fo hainele de stradă, 
seamănă cu oricare dintre cetăţenii ora
şului. Dar noi ştim că pînă acwn jumă
tate de oră fiecare din ei a fost „cineva", 
într-o poveste de Pirandello. lncep să 
curgă, pe o muzică bună, capabilă să ne 
facă să rememorăm totul, genericele de 
sfîrşit. 

Mihai TATULICI 

Fotografii de 
Dinu LAZĂR 

www.ziuaconstanta.ro



Compendiu 
scenic 

Propunîndu-şi să concentreze, la scara 
1/10, impunătoarea sa frescă a satului 
contemporan, Romanul de familie, că
ruia-i dialoghează şi vizualizează comen
tariul sociopsihologic păstrîndu-i nealte
rat miezul viu, fierbinte, al simbolurilor 
incluse în personaje, Ion Brad îşi aswnă 
acum, cu bună ştiinţă, riscurile iminente 
oricărei dramatizări. Cu cîţiva ani în 
urmă, un profesionist al domeniului, Vir
gil Stoenescu, pusese la dispoziţia radiou
lui şi televiziunii dramatizări ale primei 
forme a romanului citat, Descoperirea 
familiei, în variante foarte înrudite, 
care-şi păstrează şi astăzi personalitatea. 

Textul dramatic al lui Ion Brad, con
semnat ca piesă de sine stătătoare pe 
afişul stagiunii la Teatrul Naţional din 
Iaşi, se vădeşte a fi, în spectacol, o lu
crare în care accentul principal cade pe 
relaţiile dintre. personaje şi mai puţin 
pe faptele, pe acţiunile lor. Compendiul 

DESCOPERIREA FAMILIEI de ION 
BRAD • TEATRUL NAŢIONAL „VA
SILE ALECSANDRI" din IAŞI • Data 
premierei : 4 decembrie 1987. • Regia: 
NI(;OLETA TOIA • Scenografia : AN
DREEA IOV ĂNESCU • Comentariul 
muzical : SOFIA VICOVEANCA • 

Distribuţia: ADRIAN TUCA (Octavian 
Borcea) : PUIU VASILIU (Artimon 
Borcea) ; SILVIA POP A (Maria Bor
cea) ; DESPINA MARCU (Silvia) ; 
CONSTANTIN AVĂDANEI (Ion Bor
cea) ; FLORIN MIRCEA (Petre Bor
cea) ; DORU ZAHARIA (Axente) ; 

GHEORGHE MARINCA (Artimonuţ) ; 
ADI CARAULEANU (V-eanu); CON
STANŢA LERCA (Lucreţia); ADA 
GARŢOMAN (Anuţa) ; DOINA DE
LEANU (Lelia); PETRE CIUBOTARU 
(Nicu Cocoşatu) ; VIRGILIU COSTIN 
(Nicodim). 

Adrian Tuca şi Adi Carauleanu 

scenic al Romanului de familie urmăreşte 
răsfrîngerea, receptarea, decantarea şi 
efectul mutaţiilor . fundamentale ale unui 
proces istoric tensionat, cum a fost cel 
al transformărilor satului contemporan 
românesc, în conştiinţa membrilor unei 

· familii obişnuite de ţărani. Oamenii şi
întîmplările se aliniază într-o trecere în
revistă înregistrată prin ocheanul uneori
întors al înţelegerii, transfonp.ată în ver-. \

dict, a lui Octavian Borcea ; ajuns ·la un

ceas al reconcilierii nu doar cu propria-i

familie, dar şi cu amintirea zbuciumată
a soţi'ei, capul clanului Borcea îşi pune

sufletul „la vedere" pe masa pomenirii, ·

apărîndu-şi cu îndirjire dreptatea, dar ·

făcîncl loc, nu fără· ezitări şi reveniri; şi ·

dreptăţii celorlalţi.

Propunerea este generoasă şi merită 

întreaga noastră atenţie. Un oarecare ·sen- · 

timent de insatidacţie îşi are sursa îri 

imposibilitatea, obiectivă, de cuprindere 
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în piesă a materialului de viaţă care asi
gură robusteţe şi temeinicie romanului ; 
cine n-a citit cartea are acces limitat la 
sensurile cu traiectorie fugară din spec
tacol. Dialogurile alerte ale prozei trec 
firesc în replica dramatizării, dar anali
zele care limpezesc şi justifică lipsesc. 
Densitatea remarcabilă a dezbaterii epice 
se aşază, cumva, de-a curmezişul logicii 
dramatice ; autorul rămîne, în mod evi
dent, prozator şi poet (tenta baladescă a 
textului dramatic aduce o dovadă con
cludentă în acest sens) ; instrumentarul 
dramaturgului şi, ·mai ales,_ al dramatiza
torului se cere însă îmbogăţit şi supus 
unui exerciţiu îndelung de familiarizare. 

Sub privegherea regizorală avizată, clar 
fără ambiţii deosebite, a Nicoletei Toia, 
premiera absolută ele la Iaşi a beneficiat 
de aportul profesional meritoriu al cî
torva actori, care şi-au căutat cu hărnicie 
şi aplicaţie unghiul cel mai favorabil 
pentru expunerea personajului încredin
ţat. Unele secvenţe cu iz sămănătorist 
(povestea prelungă ·a porumbelului sau 
scenele stroboscopice ale consensului din
tre tA.xente şi Lelia) distonează şi s-ar fi 
cerut cîntărite cu un ochi ceva mai critic. 
Adrian Tuca găseşte, pentru Octavian 
Borcea, accente dramatice bine tempe
rate, treceri fluide între stările ele ex
plozie şi cele de meditaţie, personajul său 
apropiindu-se în modul cel mai elocvent 
de modelul prim. Dezavantajată de uni
formitatea apariţiilor (şi aici s-ar fi sim
ţit nevoia unei intervenţii regizorale mai 
bogate), Despina Marcu - Silvia con
vinge mai puţin decît ne-a obişnuit pînă 
acum. Doru Zaharia - Axente, Gheorghe 
Marinca - Artimonuţ, Florin Mircea -
Petre, Adi Carauleanu - Veanu şi Con
stantin Avădanei - Ion, cărora li se ală
tură Constanţa Lerca. - Lucreţia sînt fa- · 
ţet�lf?, hexagonului reprezentînd prezentul 
activ al familiei Borcea ; participarea lor 
la s_ţructurarea acestei imagini este co
rectă întotdeauna, dinamică uneori. Ada 
Gâ_rţoman îşi trasează în tuşe ferme şi 
ex_gr\?sive personajul - Anuţa, aceeaşi 
bună i.:inpresie proţl ucînd-o şi compozi
ţiile semnate de Petre Ciubotaru - Nicu 
Cocoşa_tu şi Virgiliu Costin - Nicodim. 
O undă sprintenă de tinereţe şi de poe
zie aduce Doina Del.eanu � Lelia. Un loc 
distinct este ocupat în spectacol de cu
plul l;>ătrînilor Maria şi Artimon Borcea 
- Silvia Popa şi Puiu Vasiliu. Cei doi
act0ri întruchipează cu elevată ştiinţă a
jciculi.I.i inţelepciunea, demnitatea şi echi
librul unei generaţii care se retrage din
arenă disţret şi împăcată cu sine ; cu
vintul ·este rostit cu măsură, tăcerile, în- ·
cărcate de înţeles, c_apătă o elocvenţă
aparte:·
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Cadrul scenografic semnat de Andreea 
Iovănescu trebuie considerat, de aseme
nea, · între reuşitele montării ieşene ; un 
decor de sugestie, care îmbină armonic 
repere perene ale civilizaţiei lemnului şi 
războiului de tesut. Comentariul muzical, 
apelînd la înr'egistrări cu vocea Sofiei 
Vicoveanca, rămîne frwnos în sine, dar 
netangent spectacolului. 

Constantin PAIU 

Schimbări 

la vedere 

Foarte lînărul regizor Mihai Constan
tin Ranin ştie că, pentru ochiul sup�rfi
cial, o piesă didactică poate semăna cu 
fotografia ştearsă de album prăfuit, că o 
lecţie convenţională, apăsat moralizatoa
re, indispune, irită. El obs_ervă opoziţia 
dintre realitate şi mit, dintre viaţă şi i
dealul de la care se reclamă individul, 
dintre morala zgomotos-verbală şi auten
ticitatea ei secretă. De aici, o anume li
bertate pe care şi-o îngăduie în favoarea 
liricului îndeaproape supravegheat, fapt 
care nu lasă textul descărnat de substan
ţă, de savoare, de umor, cită vreme în
cercarea urmăreşte adevărul şi emoţia 
trăirilor. Aceasta a fost formula aleasă 
de regizor pentru spectacolul sibian şi 
clacă nu toate intenţiile lui au· -trecut 
rampa cu egală îndemînare, o parte a 
distribuţiei s-a străduit să le susţină. 

E de nqmit, în· primul rînd, Catrinel 
Dumitrescu, de la Naţionalul clujean, 
care - în Eliza - marchează inteligent 
şi inspirat, cu drăgălăşenie acidulată, e
voluţia fetişcanei sălbatice şi ,h.1lgare, 
spre - fiinţa dezarmată, expusă, obligată 
!lă-şi cunoască limitele, pînă la persoana 
emancipată, care îşi găseşte rostul ele 
una singură. Pentru rolul lui Higgins, 
Virgil Flonda a luat un aer anglo-saxon 
care îl prinde, :sigur pe sine cînd joacă 
răceala provocată de �inism, de vederile 
mărginite, ceva mai şovăielnic cîncl tre-
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buie să f,uncţi6neze ironia, da . se)1111 al 
urzicătoarei in telectuâli tăţi, prea des : fu-
1:i bunc;l şî · strii:lent, con;vingător · în mo
mentul. de meditaţie gravă. din final. 
Confident. şi sfătuitor de zfl.e grele, co
lonelul :('ickeri:ng, · prin· interpretul său 
Wolfgang, Ernst .. _: firesc, .deg::ij(ilt,' bqn 
cunosc;ător' a� tehntc;ii profesionale, · ,..:... 
face uri contrast qinevenit de Cl:\lm, de
cenţă şi blindă · oinenie, care a.tenu1:1ază 
tiraniile dîsciplinare al�. pŢ.Îete�uluCpe� 
clagog. Poate cea mai aproape de nota 
piesei, Maria Junghetu este la largul ei 
îp .rolul mencţjere.i stilate şi _puritane. O 
coloană verfebrală' împietrită, . mult. otet 
în vine, preţiozităţi, dezaprohări severe 
şi conştern.ări -corp,ic.e .sînt şemnele .care 
colorea.z;ă o-'intei:pretare abfl dozată., . 

SocJet,âtea: îriă1ţă,re:,adusă în.,şcepă,,de 
asto!P J?,anq. Popµ.' Ro.c;lic_<;J, 'Jyiărg�rit,; 4-rn:ia1,ia· C10la�, V:atentin ,�artmo:7,_)�1._ora 

.•.,., ·. • .·., ,.. 
I 

PYGMALION de G'. B. SHA W • TEA
TRUL DEJ.·STAT dfo· SIBIU ... Data

:; pr,eµiierei1 ,::?·9, nq�embrie •1987.. • Regia : 
. . .MIHAJ .CONSTANTIN RANIN • De

' 'c·or : MiR'CEA GHIORGHIANU • Cos-
tume:' MUGUR"PASCU e -i>istributia:

··'.·.CATRINEL DUMITRESCU (Eliza Doo
:·. littJ�)-; .. VfJ?Gl;L. FLQNDA · (Profeso„ul. , Higgins) ; . WOLFGANG ERNST (Colo
. neiul :Pfclceri°ng); DANA POPA (Doam-

na Higgins) ; MARIA JUNGHI�TU
· (Doamna ·Pearce); OVIDIU STOICHI·

· ,ŢA, (Al�red -Doolittle), ; ROJ)ICA MAR
- .. GAR�T,.(Doamna Hill); AM.iţ.LIA· CIO
. _ I.,AN (Domriişoar:il llill) ; VALENTIN

' MARTINOV (Freddy Bill)'; . DOINA
POPESCU· (Cetăţearia ironică) ; CAME
LIA CIOBANU (Servitoarea). 

.:. ,;•1.; I\�•'• •• ,, /., �•fi-', 

ceaiul�i.; '. 'cţe�făştli-ată iil'Înit, iriţi'.{ a1ri'abi-
;. lităţi afectate, tendinţe' ăfOristiCe: d¼tinc

ţie pe înipruinut, ''ţără-.,ha'zul care :se'· cu
ven·ea 'să o . însotească:' Dintre victiihele 
existţnţei dµre; măturătorui Dooli(tl�i năvăleşte, în mediul select înj1.ii-încl /:L{ ,'1:ela
tivă patimă, -.apo{ 'se dezlănţuie.'·.stfngher 
,ţn .,costumul ·de lucru, dispare că.· într-o 
hai_pă ele scafâridru·, în cel d.e geritlertian, 
î-n ·, c).i�a, n�spe,raţyi '.Pr'opăşi.ri. ,OYjidiu
,,':,toichiJă şi-a· coi;npus. rolul cu.jnare·,;zbu
cillI!]., .cu intenţie! df. a-i disloca p�,' şpec
tator printr-un şoc al şerizaţiei, "ce�a ce
e prea,mult. . · · · ·'' 
... Grupcl ·a�î�tiţi-101: ·interpreţi se, cl�pla
-se9ză îutr,-un spaţiu oţ·ganizat din practi-
cabile, . trepte, dtev.a , elemente ·de·. d:ecor 
menite s.ă contureze i ·expresiv. trlfp.\lrile 
în mişcare, costumele adecvate, con
textul rafinat. Această structw·ă se 
s·chi'm:bă, ;,la: vedere''.; câci; după cum ne 
tncredintează regizorul în programul de 
sală, ,,cortina ar pune o barieră care ar 
,opri . fluidul_. ce se revarsă. �pre . pu];)!_ic". 
Jntr.u totul. de acord, numai. că. în • .I?�iAă 
c1esf_ăşurar�-,un, �erau .§llb :coboara Si;I• mas,
cheze tocmai schimbările· cle::decor .. _c;e 
-fac· în . acest, tim·p .. privitodif Ei. ascultă . i·eculeşi, în semiopsc,urîtaţe, · mµzic� .. el�vată- · Brahms, Şrţtten � şi minutele 
ti-ec. Infr-un tîrz1u, .ecranul se rîdlcă/am
bianţa·' e abia modificată pentru· cite 
tt'6snete au ·tulburat· audiţia, 1nai' lipseşte 
un singur elerp,ent, un- felinar, "·CU car.e 
maşinistul vine, călcînd temător peste 
trape, . ca s.ă-i 1).9.t_ărască, µn loc,. de, a_ştă 
dată „la vedere". Regizorul ar trebui să 
!Ilai refl_ecteze p�ntr:u _găsirea unei soluţii 
rezonabile . · ' · · -

Julieta ŢINTEA 
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PREZENTE ROMÂNESTI ÎN STRĂIN.ĂTATE 
. . 

Grigore Gonţa -

regizor la 

, ,Euro-Studio'' 

din R.F.G. 

Pe Grigore Gonţa l-am întîlnit în 
sala Teatrului de Com,edie, la un şnur 
al viitoarei premiere Regele Ioan. Erau 
în sală traducătorul si directorul cu:l
junct. Se repeta fără costume şi cu un 
decor doar schiţat. Unul din copii avea 
febră 1nare, un actor avea viroză, iar 
partea lui de text o citea sufleu.rul. 
Ultima ţigară î1winte de începerea re
petitiei, cîteva replici : ,,Regizorul : ln
văţCÎ.ţi textul !" ,,Actorul : La rece îl 
ştiu, cînd mă urc pe scenă se şterge 
însă aproape cu totul din memorie". 
Apoi jocul, două ore şi douăzeci de 
minute neîntrerupt de alte eveniJ1nente. 
După repetiţie, Grigore Gonţa a găsit, 
în sfîrşit, timpul să-mi vorbeascit 
despre montarea la EURO-STUDIO din 
Republica Federala a Germaniei a pie
sei Avea două pistoale cu ochi .albi şi 
negri de Dn.rio Fo. 

- Cum a început această colabo
rare? 

:..:.._ Impresarul care a luat spectacolul 
Fata din Andros în cele două turnee 
din '83 şi '86 a văzut, cu ocazia ultimei 
.vizite în România, spectacolul de la Tea
trul de Comedie şi m-a solicitat să îl 
montez în R.F.G. Am lucrat spectacolul 
în cinci săptămîni, în vară. Dar a trebuit 
să umblu înainte cinci săptămîni prin 
toată Germania ca să fac distribuţia, pen
tFu că actorii erau în concediu sau aveau 
alte· contracte. Scenografia s-a făcut pe 
baza schiţelor lui Ion Popescu Udrişte. 

�o 

- Spectacolul ele Ia Euro-Siuclio di

feră, ca gîndire, de cel de la Come
die? 

- Diferenţele s-au datorat distribuţiei,
penlru că a trebuit să speculez calităţile 
actorilor de acolo, talentul lor. Era greu 
să fie idenlic, pentru că aclorii germani 
s'int conştiincioşi, precişi, de un bun nivel 
profesionist, dar sînt mai puţin ardenţi. 
Iar JJentru commedia clell'art.e trebuie 
fanlczic şi spontaneitate. 

- Cum ap lucrat cu ei ?

- Modalilatea se vecie din timpul
scw-t în care s-a montat piesa. Ei sînt 
plătiţi numai pentru spectacole, nu şi 
pentru repetiţii. Au avut un regim de 
lucru dur : de la ora 10 la 14 şi ele la 
18 la 22 repetiţii. In pauză învăţau textul. 
Au fost foarte surprinşi de stilul meu de 
lucru, clar au fost dornici să execute cit 
mai bine ce le-am propus. Nu au tem
peramentul latin necesai· commediei 
dell'arle, dar sper că le-am făcut o in
fuzie din temperamentul nostru. De alt
fel, rezultatul s-a simţit la public, care 
a fost surprins, şocat, entuziasmat în 
con tact cu spectacolul. 

- Cum a fost p,;mit de către presă
spectacolul ? 

- Eu nu am fost decît la premieră, nu
ştiu ce s-a intîmplat mai departe. Am 
primit veşti că spectacolul merge din ce 
în ce mai bine, că are succes de public 
şi de presă. Trebuie să ţinem cont şi de 
modul lor special de a programa specta
colele. Timp -de două luni de zile se 
joacă zilnic acelaşi spectacol. După a
ceea, indiferent de succesul pe care îl 

are, spectacolul este oprit, pentru a intra 
un altul. Dar clacă piesa a avut succes 
�e reia în primăvara şi toamna anului 
următor. La premieră, directorul era 
bucuros că Teatrul de Comedie din 
-��rankfurt cumpărase deja 30 de specta
cole şi spunea că, mai mult ca sigur, va
avea contracte cu Berlinul şi Hamburgul.
Bineînţeles c_ă ·în clipa în care se reia
piesa apar · surprizele noilor distribuţii
datorate contractelor pentru film şi tele
vizil'l.ne.
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- Citeva amănunte despre acesl
Euro-Studio ? 

- Este un teatru care are acces la
GOO ele scene în toate ţările Europei. Spec
tacolul nostru a fost deja în Olanda, El
veţia, R.F.G. şi Liechtenstein, în oraşe ele 
limbă germană. Teatrul joacă numai în 
oraşe în care nu există trupă permanentă, 
pentru că, la fel ca la noi, se dă greu 
acceptul unei trupe din afara oraşului 
să vină să joace. Dar de obicei se ajunge 
la o înţelegere între cei care răspund ele 
teatrele cu trupe permanente şi cei care 
răsi,>und de teatrele cu trupe neperma
nente. 

- Urmează şi alte colaborări cu 

Euro-Studio? 

- Am primit să citesc o piesă ger

mană pentru a o monta la ei. Urmează 

să le trimit �i eu cîteva texte ale drama

turgilor noştri traduse în germană. Cred 

că acestea ii vor interesa. 

- în cc limbă aţi lucrat cu actorii ?

- La început cu translator, iar în mo

ment-ele în care se intra în transa lucru

lui nu mai aveam răbdare nici eu, nici 
Retorii să ascultăm translatorul. Eu vm·

beam în 1.:omâuă, actorii vorbeau în ger-

mană şi ne înţelegeam. Mimica, gesturile, 
completau cuvintele. Se naşte în aceste 
momente un limbaj teatral internaţional. 

- Dar lucrul pe text?

Mi s-a trimis un text tradus, asupra 
căruia am făcut îmbunătăţirile în funcţie 
de necesităţile spectacolului. 

- Am înţeles care a fost cîştigul ac
torilor germani Iucrînd cu un regizo-r 
român. Dar cîştigul regizorului Gri
gore Gonţa? 

- :M-am conswnat mai puţin în repP
tiţii, pentru că şi eu eram sw·prins de 
vi teza ele memorare şi de execuţia per
fectă a indicaţiilor. A apărut însă dezilu
zia că era prea perfect executat, mereu 
neschimbat. Cred că lucrul a dat roade, 
pentru că la primul spectacol, la întil
ni rea cu publicul, ca nişte bw1i actori au 
gustat din plin plăcerea ele a juca. Este' 
un anume „ce·' al actorului, care îl face 
să poată juca un rol într-un număr mare 
de spectacole, lucru pe care eu in re1:>e
tiţii îl incurajez prin propuneri de cîteva 
variante, care clau prospeţime. Longevi-

tatea unui spectacol este asigurată ele 

prospeţimea lui. ln felul acesta nici ac

torul nu se plictiseşte să joace 400 sau 
:iOO ele spectacole. 

Aurelia BORIGA 
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Teatrul 
A 

1n. 

românesc 

lume 

In epoca pe care o tr.ăim, minunata 
epocă începută la Congresul al IX-lea, 
prezenţa teatrului nostru peste hotare a 
devenit o dimensiune a politicii culturale. 
Turneele, invitarea regizorilor români de 
a pune în scenă în diferite ţări, jucarea 
pieselor româneşti de către 1\·upele stră
ine sînt fapte curente, intrat., în practică. 
Aproape că nu există nici un 1eatru ro
mânesc care să nu fi făcut 1;i turneu 
peste graniţă, şi puţini sînt reţ ( ·wrii care 
nu au montat în teatrele străine. Numai 
în acest ari, Teatrul „Ion Creangă" · ă 
fost pentru a doua oară în Japonia, .iar 
Teatrul Mic, la Moscova. Atlanticul · -a 
fost traversat ele Teatrul Evreiesc·de Stat, 
de Teatrul „Ion Creangă", de Teatrul 
,,Nottara", care' '1 :ucat ·în 1978 în Mexic, 
de .Teatrul „Bul·mdra", care a fo�t în 
Statele Unite cu O sc.risoare pierdu:'i .�lP 
I. L. Caragiale şi cu Elisabeta I de Paul
Foster. ,,O ·scrisoare· piedută merită toată
atenţia şi concentrarea noasttă" - scrra
Mel Gussow în „New York Times" din
5 iunie 1979, precizîncl că posibilitatea
de a vedea acest spectacol a fost pentru
publicul american „un eveniment major".

Asemenea succese reprezintă încununa
rea unei tradiţii care-şi are sursele încă 
în secolul trecut. Intr-un interviu acordat 
cunoscutului zicţJ.'ist şi critic de teatru 
Emil Fagure, în „Adevărul" din 28 oc
tombrie 1899, Agatha Bârsescu susţine cu 
entuziasm plecarea Teatrului Naţional din 
Bucureşti la Expoziţia de la Paris, ce 
urma să aibă loc un an mai tîrziu, ară
tînd că actorii români nu sînt cu nimic 
mai prejos decît cei de pe alte meleaguri, 
ba din contră, sînt mai sensibili, mai ade
văraţi şi mai sinceri în jocul lor. Actriţa, 
ce îşi cîştigase gloria pe scenele austriece 
şi germane, nu făcea decît să întărească 
ideea lansată în ·1891 de către Grigore 
Manolescu şi Aristizza Romanescu, rea
lizatorii primului turneu românesc peste 
hotare. 

Tot ceea ce, cu decenii în urmă, a fost 
doar gînd, vis, încercare soldată cu mai 
mult sau mai puţin succes, a devenit o 
realitate vie, concretă, puternică a zile
lor noastre. Prin turneele întreprinse 
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astăzi pe cele mai îndepărta.le meleaguri, 
clin Mexic şi pînă în. Japonia, prin re
gizorii invitaţi să monteze în marile tea
tre ale lumii, prin piesele autorilor noş�ri 
care au început să intre în repertonul 
unor sel'ioase colective artistice, teatrul 
românesc este cunoscut ca unul dintre 
c le mai importante ale lumii. 

Nu fac parte. d_intre fericiţii critici care 
au av_uţ ·prilejul să vadă cu ochii suc
ci:is.t.ii" unui turneu ·românesc, dar pe unele 
am · trecut ain fost 1:ntîmpinată ele ecoul 
succeselor . înregistrate. de actorii, r,eg_.i;
zorii şi autorii noştrţ. Nu-i voi uit'.1 nicio,dată pe studenţii clin Turku, Fmlancla

_, cai·e au venit la mine în ianuarie 1970, sa 
mă .. :, rqage i .s,ă,-i !T)-Ugpmesc • )i:caterinei
Oproiu pentru piesa sa Nu s1nt Turnul 
Eiffel, ce constituise recent unul dintre 
cele mai. mari .. succţ3se aLe formaţiei lor. 
în 1971, aflîndti�mă pen'tru cîteva foni în 
Republica Federală Germania, era' aprML 

pe· imposibil să întîlnesc ·un. om de- teauiu 
german care :să• nu.-mi vorbeas<l.ă despr,e 
spect�col.J,J<?.:: , !1oa�_t,� :văzu�e .. su. _dţv.r,t��f
prilejuri sau despre montanle Im L1v1u 
Ciulei ce intraseră deja în istoria tea
trului lor. Erau uimiţi de arta plină de 
nuanţe, ele sensibilitatea, fantezia şi ca
pacitatea de sugestie a interpreţilor de la 
„Bulandra", care fuseseră în turneu în 
1970 cu Leonce şi Lena de Georg 
BUchner şi Tandreţe şi abjecţie de Teo
dor Mazilu, după cum îl admirau sincer 
pe Liviu Ciulei pentru rigoarea din 
Moartea lui Danton de Georg BUchner, 
pusă în scenă la Schiller-Theater din 
Berlinul apusean în octombrie 1967, pen
tru risipa de fantezie din Cum vă place 
de Shakespeare pusă în scenă la Got
tingen, pentru originalitatea din Macbeth 
montat la Schiller-Theater în 1968, pentru 
sensibilitatea clin Pescăruşul de Cehov 
de la Schlosspark-Theater, pentru spiritul 
critic din Richard al Ii-lea ele Shake
speare pus în scenă la Dilsselclorf în 1969 
şi pentru ironia din Volpone de Ben 
Jonson de la Freie Volksblihne din Ber
linul de Vest. 

Admiratori entuziaşti ai teatrului româ
nesc, a tot ceea ce în arta noastră sce-
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Piesa contemporană românească ju
cată cel mai des în străinătate este, 
probabil, Nu sînt Turnul Eiffel .de Eca
terina Oproiu. în fotografie, scenă din 
spectacolul realizat la Landestheater 
Eisenach (R.D.G.) de Dieter Roth, cu 
Elke Miinch şi Wolfgang Hăntsch. 

nică înseampă respect faţă de ideile ma
jore ale unei piese şi găsirea celor mai 

potrivite corespondenţe între gînd şi ex
presia sa · concretă pe scenă, realism în 
sensul major al cuvîntului, am întîlnit şi. 
în Statele Unite. Ellen Stewart, coRducă
toar.ea cunoscutei formaţii .. �a Mama", 
participantă în 1969 la reuniunea Insti
tutului Internaţional de Teatru cu tema 
Dezvoltarea profesională a tînărului re
gizor, care s-a ţinut la Bucureşti, m-a 
întimpinat în 1975 cu cele mai sincere şi 
calde aprecieri. ,,Aveţi un teatru minu
nat" - mi-a mărturisit cu căldură marea 
directoare de teatru, susţinătoarPa celor 
mai îndrăzneţe experimente Glin arta 
spectacolului contempm·im. 

Harold Clurman, -unul dintre cei mai 
mari oameni de teatru ari;iericani, regizor, 
teoretician, critic cu o bogată activitate 
legată de Group Theat:i;e în perioada 
interbelică, mi-a mărturisit la rîndul său 
că ţine mult la teatrul românesc. Avu
sese prilejul să vadă cîteva spectacole 
româneşti aflate în turneu la Paris şi în 
Italia, considerînd că tot ceea ce facem 

noi m teatru este făcut cu credinţă ş1 m 
spirit umanist. Jonathan Levy, dramaturg 
legat mai cu seamă de teatrul pentru 
copii se arăta cîştigat de personalitatea 
lui I�n Lucian şi de montările Teatrului 
,,Ion Creangă", ce fusese în Canada, ju
cînd şi la Albany, în statul New York. 

Bucuria nu mi-a fost deloc mică nici 
în 1980, cinel, aflîndu-mă pentru cîteva 
zile la Edinburgh, în ultima săptămînă a 
Festivalului, am citit în programul res
pectivei ediţii articolul semnat de Mi
chael Billington, care îşi aducea aminte 
cu nostalgie ele cele mai frumoase eve
nimente din capitala Scoţiei, pomenind 
la loc ele frunte „subtila melancolie a 
spectacolului D'ale carnavalului de la 
Teatrul «Bulandra»". Dacă în articolul lui 
Billington se vorbea la trecut, în schimb 
la_ Moscova, în 1984, O noapte furtunoasă
ele I. L. Caragial:e, în regia lui Alexa 
Visarion la MHAT, şi Mobilă şi durere
ele Teodor Mazilu, pusă în scenă la Tea
trul „Gogol" de Horea Popescu, erau rea
lităţi ale stagiunii, spectacolele de suc
ces ce întruneau sufragiile publicului, 
entuziasmat de arta marelui Caragiale şi 
ele cea a scriitorului zilelor noastre, dar 
mai ales ele talentul şi fantezia celor doi 
regizori. 

Este aproape imposibil, într-un singur 
articol, să fie enumerate tw·neele teatre
lor noastre din ultimii douăzeci şi doi de 
ani, pentru că nu· există ţară europeană 
în care să nu fi jucat un colectiv artistic 
şi nu există an în care un regizor să nu 
fi pus în scenă un spectacol pe o scenă 
străină. In Israel au luci-at cu mult suc
ces Cătălina Buzoianu, Dinu Cernescu, 
Silviu Purcărete ; în Uniunea Sovietică, 
Valeriu Moisescu, Mircea Cornişteanu, 
Horea Popescu, Alexa Visarion ; în Un
garia, Harag Gyorgy, Dinu Cernescu, Ale
xandru Tocilescu, Dan Micu ; în Polonia, 
Cătălina Buzoianu, Călin Florian ; în Re
publica Democrată Germană, Sorana Co
roamă-Staiica, Nicoleta Toia ş.a.m.d. 

Jn intrarea teatrului nostru în univer- · 
şalitate, situez însă în -prim-plan inter
pretarea pieselor româneşti pe scenele 
străine. Prezenţa în repertoriul teatrelor 
străine a unei piese româneşti nu în
seamnă numai pătrunderea în spirituali-
tatea realizatorilor spectacolului a ideilor 
şi poeziei cuprinse în text, ci şi cunoaşte
rea de către spectatorii ţării respective a 
specificului nostru naţional, a vieţii, gin
durilor şi sentimentelor noastre. 

S-au obţinut succese şi în acest dome
niu, în centrul atenţiei aflînclu-se opera 
lui .I. L. Caragiale, jucată pe aproape 
toate continentele. Pe numeroase scene 
europene, ba chiar şi în Statele Unite, 
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s-a :jucat Nu sînt Turnul Eiffel de Eca
terina Oproiu. Sînt cunoscute piesele lui
Marin Sorescu - Matca, jucată la Geneva
şi în Finlanda, Iona, pusă în scenă la
Paris şi în Statele Unite, Pluta Medu
zei ş.a.m.d. Horia Lovinescu, la rîndul
său, este un autor bine cunoscut peste
hotare. Citadela sfărîmată s-a jucat în 
Statele Unite ale Americii ; Moartea unui
artist, în Uniunea Sovietică şi în Bulga
ria ; Hanul de la răscruce, în Uniunea So
vietică, la fel şi Febre, O casă onorabilă
a cunoscut aprecierea spectatorilor din
Cehoslovacia şi Grecia, iar Jocul vieţii şi
al morţii în deşertul de cenuşă, publicată
în Il Dramma, a fost la rîndu-i prezentă
pe numeroase scene străine.

,,Există (în dramaturgia noastră - n.n.)

un sens adînc al solidarităţii umane ca o 
replică dată dramaturgiei disperării, în
carcerării omului, imposibilităţii de a 
comunica" - scria Alexandru Balaci, în 
revista „Teatrul" nr. 3/1974, explicînd 
prin ce s-a singularizat reprezentarea Ia 
Florenţa a Opiniei publice de Aurel Ba
rnnga, faţă ele alte piese. Intr-aclevăr, 
acest protest împotriva izolării, dispe
rării defineşte dramaturgia noastră. 
Opinia publică, plină ele ironie, dar 
şi ele încredere în omul simplu, a 
fost jucată la Moscova, la „Malaia Bron
naia", la Leningracl, într-o excepţională 
viziune regizorală datorată lui Gheorghi 
Tovstonogov, la Berlin, la Teatrul „Maxim 
Gorki", în regia lui Karl Gaussauer, la 
Cottbus, la „Elbe Elster Theater" clin 
Wiltenberg etc. 

In 1977, cînd am fost la Bagdad, con
ducătorul Grupului Modern de Teatru clin 
capitala Irakului mi-a vorbit cu multă 
mîndrie despre faptul că la teatrul lor 
s-a jucat O scrisoa1·e pierdută de if. L. Ca
ragiale, iar în 1982, la Taşkent, directorul 
teatrului uzbek aştepta cu nerăbdare pre
miera comediei Fata Mo1•gana ele Du
mitru Solomon, convins fiind că se va 
bucura de un deosebit succes. 

S-au jucat pe scenele străine piese ele
Paul Everac, Dumitru Radu Popescu, Ro
mulus Vulpescu, Ion Băieşu, Dumitru So-
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Lomon, Theodor Mănescu, Dina Cocea, 
Teodor Mazilu. Dintre clasici, în afara 
comediilor lui I. L. Caragiale, au fost re
prezentate cu succes lucrări de Tudor 
Muşatescu, Mihail Sebastian, G. Ciprian. 
Zamolxe de Lucian Blaga a fost mon
tată de Dinu Cernescu şi în Olanda şi la 
Budapesta. Cu toate aceste succese, 
consider că nu s-a făcut încă suficient 
pentru promovarea pieselor noastre peste 
ho1are. 

Un mesager dintre cei mai buni este 
fără îndoială turneul cu piesele autohto
ne, dovada vie, emoţionantă a viabilităţii 
lor scenice. 

in ciuda faptului că opera lui Cara
giale era deja cunoscută în lume, turneul 
Teatrului „Bulandra" clin 1971 de la 
Eclinbw-gh a dezvăluit calităţile excepţio
nale din D'ale carnavalului publicului 
anglo-sa.xon. 1n toate cronicile semnate 
cu acest prilej ele către Henry Hewes în 
„Saturday Revue", Cordelia Oliver în 
„Manchester Guardian", Allan Wright în 
„The Scotsman", Michael Billington, cel 
care va păstra şi peste ani amintirea 
spectacolului ş.a.m.d., se vorbeşte despr0 
o adevărată revelaţie, revelaţia unui mare
dramaturg. Forţa de convingere .şi de
monstraţie a unui spectacol este incompa
rabil mai mare decît aceea a unui text
care ajunge la un om de teatru străin,
ele cele mai multe ori, poate, într-o tra
ducere destul ele aproximativă.

Ce mesageri pot fi mai bw1i pentru 
piesele noastre decît actorii români recu
noscuţi pentru talentul, sensibilitatea, a
tenţia acordată nuanţelor, modul ele a 
traduce în imagine vie şi emoţionantă 
cele mai frumoase mesajP de pace, uma
nitate şi înţelegere între oameni ? 

Teatrele noastre, oriunde au fost, au 
fost considerate de toţi cei care le-au vă
zut spectacolele ca adevăraţi ambasadori · 
ai umanismului,. frumosului şi adevărului, 
iar piesele noastre jucate pe scenele stră
ine, chintesenţe ale poeziei şi apeluri că
tre înţelegere şi comunicare între oamelli. 

Ileana BERLOGEA 
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Ce e nou la • ••

... LONDRA 

„Molima" comediilor muzicale 
în West End 

Me and My Gir!, Starlight Express, 
Cats, 42nd Street, F'ollies, Time, Chess, 
H.igh SocietY... În stagiunea '87-'88, pe 
afişele multora dintre cele patruzeci de 
teatre care „funcţionează" în West End-ul 
londonez sînt înscrise nici 1.nai mult nici 
mai puţin decît 15 comedii muzicale, care 
se bucură ele un uriaş succes de casă. 

Nici una nu poate rivaliza, însă, cu 
Phantom of the Opera, pe muzica brita
nicului Andrew Lloyd Weber, la care, 
înainte ele luna mai a noului an 1988, 
spectatorii nu mai au nici o şansă ele a 
obţine un bilet - clecît poate la „negru", 
contra modestei swne ele 240 lire sterline. 

Dacă Broaclway-ul a reuşit să molip
sească sanctuarul teatrului britanic -
West Encl-ul londonez - ei bine, iată că 
perfidul Albion a găsit prompt anlidotul 
la invazia de spectacole cu text subţirel, 
muzică, dans şi antren, gen „Macle in 
USA" : Fantoma de la operă debarcă 
triumfal pe Broaclway, inversînd direcţia 
de atac. 

Nici Royal Shakespeare Company nu 
face excepţie. Cu nu mai puţin de patru 
„opere" ale genului pe afiş - ,1\-"-izard of
Oz, Kiss Me Kate, Carrie şi Les Mise
rables - RSC demonstrează că, mutatis
mutandis, ,,toată lumea e o scenă" a co
mediei... muzicale ! 

LÎn spatele acestui vesel carusel pe note 
se ascunde însă o criză reală a teatru
lui britanic. Problema se rezumă la un 
cuvînt magic : banii. Aşa cum arăta re
cent săptămînalul american „Newsweek", 
în prezent, subvenţiile de stat destinate 
teatrului din Marea Britanie sînt mici 
în comparaţie cu investiţiile făcute 
în acest domeniu de ţări vecine, cu 
o traditie similară. Fată de fondurile alo
cate pentru teatru de Franţa şi R.F.G.,
investiţiile Angliei reprezintă 1/4 şi res
pectiv 1/8.

In această situaţie, multe teatre au tre
buit să tragă definitiv cortina. Ca să 
poală supravieţui, unele trupe s-au .ori
entat spre subvenţii din sectorul particu
lar .. Problema care se pw1e însă în cazul 
fondurilor particulare îşi are sursa în 
„faptul că de-acum înainte, repertoriul 
unei trupe de teatru nu va mai: fi hotă
rît de o comisie de specialitate, ci de pa� 

Nu mai sînt bilete la „Fantoma de 
la operă"! 

1 ronii unor firme de afaceri", ca să cităm 
cuvintele lui Madeleine Hutchins, preşe
dinta Asociaţiei Teatrelor Independente 
din Anglia. 

Astfel s-tîncl lucrurile, ce şanse de se
lecţie ar fi avut, de pildă, Serious Money,
piesa lui Caryl Churchill, considerată, în 
unanimitate, cel mai bun spectacol al 
anului 1987 ? 

Cîte firme din City - Mecca finantelor 
londoneze - s-ar fi arătat doritoare să 
investească bani în această satiră ne
crutătoare la adresa moravurilor celor 
ahtiaţi după cîştiguri uşoare, prin specu
laţii bursiere, şi a corupţiei din City, la 
finele deceniului nouă ? 

Piesa a fost montată pe o scenă de re
putaţia lui Royal Court Theatre, care a 
la11sat dramaturgi ca Harold Pinter şi 
John Osborne. In noile condiţii, Roya] 
Court Theatre se adaptează şi el la un 
program de activităţi mai restrîns. Do
rind să menţină preţul biletelor la un 
nivel abordabil pentru publicul cu veni- · 
turi modeste, directorul acestui teatru, 
Max Stafford-Clark, declară : ,,Jucăm mai 
puţine piese ... Sau pw1em în scenă piese 
cu şase actori, în loc să distribuim cinci
sprezece". 

O firmă de asigurări salvează 
Royal Shakespeare Company 

Uriaşul conglomerat financiar British
Royal lnsurance a salvat Royal Sh-ake
speare Company (RSC) de Ia naufragiu, 
în vestind, generos, 1,8 milioane de dolari 
pe altarul artei. Fără. condiţii, deocam
dată... Simbolul firmei de asigurări va 
apărea de acum încolo pe toate progra
mele de sală şi pul;)licaţiile editate de 
RSC. Ce-i drept, actorii nu au fost incă 
obligaţi să arboreze sigÎa firmei de asigu-
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rări pe platoşele lor shakespeariene. S-ar 
putea însă ca ziua să nu fie prea înde
părtată cînd Hamlet va dezbate tragica 
alternativă „A fi sau a nu fi... asigurat", 
iar Ofelia va fi ferită de pericolele îne
cului accidental graţie panaceului oferit 
ele poliţa emisă de Bl'itish Roya!...

Oricum, nu totul e pierdut. In timp ce 
New York-ul descoperă în Serious Money 
o piesă ele excepţie, Londra redescoperă
,,clasicii" dramaturgiei americane contem
porane: pe Arthur Miller, cu Vedere .de
pe pod (vezi revista „Teatrul" clin luna
noiembrie '87) la Aldwych, în regia lui
Alan Ayckbourn, cu un Michael Gambon
care creează, în Edclie Carbone, rolul anu
lui ; pe Eugene O'Neill, cu Venessa
Redgrave şi Timothy Dalton în Amprenta
poetului, în prima parte a anului 1988.

Faptul că John Gielgud s-a întors în 
West End, pentru prima dată în ultimii 
zece ani, ar fi suficient pentru a putea 
conchide că anul 1987 a fost, totuşi, un 
an fast, îndreptăţindu-ne să încheiem pe
riplul nostru londonez pe o notă de opti
mism : ,, Totul e bine cînd se termină 
cu bine". 

... PARIS 

Moliere contra ... Madonna 

Dintre două sute de premiere şi reluări 
în 1987, Parisul anunţă un singur eveni
ment, la teatrul Renaud-Barrault : Don
Juan de Moliere, în regia lui Francis 
Huster. Concurenţa este mare, căci 1987 
a fost anul Don Juan : pînă nu demult, 
la Bouffes-du-Nord, eroul lui Moliere era 
interpretat de Francis Lalanne : la Cre
tei!, Don Juan apare într-un alt specta
col, în versiunea Benno Besson - Phi-
1 iphe Avron; în fine, Marcel Marechal 
îl va distribui curînd, în rolul titular, pe 
Pierre Arditi, la Teatrul Naţional din 
Marsilia. 

Şi totuşi, Buster a reuşit să dea lovi
tura, în triplă ipostază - de director, re
gizor şi actor (nu neapărat în această 
ordine). Cu o di'stribuţie de prim rang -
Jacques Weber (Don Juan), Buster însuşi 
(,,cel mai uimitor Sganarelle al teatrului 
contemporan", exclama Rene Bernard în 
săptămînalul francez „l'Express"), Fanny 
J\rdant (Elvira), şi Jacques Spiesser 
(M. Dimanche), Francis Huster redesco
peră modernitatea unui mit, lăsînd să 
vorbească textul, şi nwnai textul lui Mo
liere. 

In fiecare seară, sala este 1200/o plină, 
lumea se aşază peste tot şi unde poate, 
pe fotolii, între fotolii, pe trepte. Publicul 
a fost cîştigat :. \rin cei de peste 50 de ani, 
dar vin . şi cei între 18 şi 25 de ani. 
Aceştia clin urmă vin să-l vadă pe Mo-
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liere „aşa cum se duc s-o vadă pe Ma
donna... Moliere le aparţine. Este un 
tînăr", spune Buster. 

Tînăr şi el, directorul visează mai de
parte, la proiecte ambiţioase : o federaţie 
a teatrelor Comedie Franc;aise, Chaillot şi 
Renaud-Barrault, un teatru al anului 2000. 

La Comedie Fran<;aise se vor juca piese 
�lin patrimoniul naţional ; la Chaillot, ma
rile texte universale, iar aici, teatrul se
colului douăzeci". 

Fără doar şi poat , cu un asemenea 
aliat, Moliere are toate şansele să cîştige 
detaşat cursa contra ... Madonna. 

Belmondo-Kean: 

,,Am vrut să mă pun la încercare" 

După 200 de reprezentaţii, seară de 
seară, timp de zece luni cu Kean de 
Dumas, la 3 ianuarie 1988, Jean-Paul 
Belmondo s-a retras din lumina rampei. 
Pentru scurt timp, deoarece microbul sce
nei este molipsitor, iar „Bebe1" promite 
că va reveni la teatru, într-un an, cu 
Cyrano. 

Pentru rolul său din Kean, Belmondo 
a fost distins cu „Brigadier 1987", basto
nul ceremonial cu care se bat cele trei 
lovituri ele deschidere a spectacolelor, La 
recepţia organizată în onoarea lui, la pri
măria din Paris, erau prezenţi premierul 
Jacques Chirac, doamna Claude Pompi
dou şi Robert Hossein. 

Cu francheţea sa caracteristică, iată-l 
pe Belmondo vorbind despre trac : ,,In 
seara premierei generale cu Kean, riscam 
mai mult (decît în film). Riscam să-mi 
pierd şirul. Şi onoarea... Evident, aş fi 
putut spune că vina a fost a piesei, a 
lui Hossein (regizorul), a publicului, a 
trupei, a arnintirii imposibil de şters a 
lui Brasseur, a întregului Pămînt ... " 

Despre public : ,, .. .fericirea de a mă in
tîlni în fiecare zi cu publicul de suflet, 
înţelegeţi ce vreau să spun, aşa cum se 
spune Franţa de suflet. .. ". 

Despre el însuşi, între film şi teatru : 
„De 28 de ani trăiam cu această groază 
- şi această nevoie mereu amînată de
pe un an pe altul - de a reveni la tea:.
tru... In film, n-ai nevoie de nimic, nici
de voce, nici de memorie, nici de curajul
moral de a-ţi sfîşia rărunchii... Am vrut
să mă întorc la origini, să mă pun în ba
lanţă, să mă pun la încercare, să sar
dincolo de camera de filmat, să joc în
faţa unui public în carne şi oase, să joc
pentru el... Simţeam că sînt la o cotitură
a vieţii mele. Am făcut cotitura. M-am
aruncat în apă_ şi, timp ele peste un an,
am fost fericit".
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... NEW YORK 

Teatrul angajat ·cîştigă spectatorii 

Aparent, în 1987, drama jucată pe scenă 
s-a suprapus dramei din afara scenelor
americane. Dacă ar fi să socotim clrepl
punct de referinţă impactul crah-ului de
pe pieţele financiare, din octombrie tre
cut, care i-a afectat în egală măsură ati1
pe americanul de rînd, cît şi pe marii
speculanţi de la bursă, morala este vi
dentă : o economie sufocată de cîştiguri
uriaşe, nemeritate, trebuie să. se îndrepte,
logic, spre prăbuşire.

Dincolo de morală, la sfîrşitul deceniu
lui nouă, America îşi găseşte o triplă 
reflectare în artă. Trei imagini pentru a
ceeaşi temă - cea a mecanismului corupt 
şi corupător al lumii „marilor finanţe" : 
în film, Wall Street, în regia lui Oliver 
Stane ; în literatură, Bontire of Vanitiesi

• al romancierului Tom Wolfe, pe laitmo
tivul Bîlciului deşertăciunilor, iar în tea
tru - spectacolul ;,importat" de la Londra
cu Serious Money, al lui Caryl Churchill.

Semnificativ pentru această stare de
spirit a publicului de peste ocean este
faptul că „piesa anului 1987" a fost o
piesă angajată : Fences (lngrădituri) de
August Wilson.

Piesa, a cărei acţiune se desfăşoară în
anii '50, pune în scenă conflictul dintre
tată - un gunoier de cul9are, interpre
tat de James Earl Jones - şi fiu, conflict
generat de probleme legate de identitate
si aspiraţii, care aveau să fie traduse pe
plan naţional şi multirasial de o gene
raţie ·ulterioară de americani de culoare
-.. generaţie din care face pai·te August
Wilson.

In Wilson, teatrul american descoperă
una dintre cele IIl_ai rp�ri surprize ale
acestui deceniu, i/U marele succes de .. pu
blic de care se bucură Fences ilustrează
_gustul redescoperit a� iubitorilor de tea
tru americani, pentru �pectacol, şi nu pen
fru ,;spectaculos",'· pentru teatrul de dez
batere şi de introspec·ţie, pentru alte va�
lbr1 decît· cele etalate fastuos în comediile
de_ pe Brdadway.

... JOHANNESBURG 

Satira apartheidului 

La teatrul „The Market" din Jphannes
burg, hohotele spectatorilor, albi în marea 
lor. majoritate, se transformă repede în 

Pieter-Dirk Uys : ,, Ridendo castigat 
mores" 

zîmbete jenate. Ultima piesă a lui Pieter
Djrk Uys, Cry FREEMANDELA - The
Movie (Strigati Eliberati-1 pe Mandela -
Filmul), îi nelinişteşte. pe stîlpii apart
heidului. 

,,Lipsită de gust şi deloc amuzantă". 
conchide. ,,The Citizen", un cotidian de 
dreapta din Johannesburg. 

„Nu poţi să dai dovadă de bun gust 
atunci cinci critici• societatea apartheidu
lui. Sper că piesa mea -îi va jigni pe toţi 
în ··suficientă măsură, pentru ca toţi să 
realizeze nebunia din jurul lor", replică 
Uys. Alături de colegii săi, Chris Gal
loway şi Sello- Maake KaNcube, Uys joa
că în fiecare seară, la „The Market", în
tr-o distribuţie la care .se adaugă „mii de 
morţi şi milioane de oameni furioşi", con
form programului de sală. 

în Cry FREEMANDELA, satira lui Uys 
nu iartă pe nimeni şi 'nimic, -iar verva sa 
distrugătoare' nu este egalată·. decît de 
monologurile emoţionante dedicate eroi
lor-martiri Nelso,ti Mandela şi Steve. Biko. 

Uys povesteşte că; recent, după sfîrşitul 
unei reprezentaţii, au venit. la el în cu
lise doi tineri din public : ,,Fata albă mi-a 
spus : «Sînteţi un mare actor». Băiatul 
negru mi-a zis : «Sînteţi mai mult decît 
atît. Sînteţi un actor periculos»". 

In zilele noastre, în Africa de Sud, linia 
de demarcaţie între aceste· două ipos-taze 
poate fi foarte fragilă. 

Rc;,x;ţna -DASCĂLU 

r 
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■ Radu Boureanu

Teatru - poezie - teatru 

Alw1ci cînd încă ţara, poporul nostru 
suferea, cînd năvălirile, cînd jugul pus 
pe fiinţa pămîntului nostru, pe fiecare 
om, pe fiecare suflet, acesta a fost înce
putul substanţei clin care s-au creat mai 
apoi primele piese de teatru în care erau 
evocate : înfrîngeri, dureri, victorii şi 
scurte perioade ele linişte şi• libertate, pri
mele mlădiţe crescute în pămîntul visă
rilor noastre, în vechimea osmotică între 
pămînt şi om, între ţărîna tocată sub 
copitele năvălitorilor şi lărgirea orizontu
lui, comunicarea cu dincolo ele orizontul 
liber. 

Căutînd să subliniez, urmărind izvoa
rele acestei culturi şi începuturi de opere 
create spre împlinirea genului, a genului 
dramatic în speţă, însemn cuvintele spuse 
cînclva, atît ele cuprinzător ele adevărat, 
ele poetul belgian Karel Jonckheere :

,,Este imposibil să scapi ele istoria pă
mîntului şi de cea a strămoşilor", fiindcă 
,,dacă nu altceva, cel puţin ceea ce pose
dăm cu toţii e trecutul". Dacă modele 
trec _şi revin, se cuvine să arătăm că 
peste aceste apariţii şi dispoziţii de con
cepţie şi expresie, legate de culoarea tim
pului, fiinţează, ră1nîn în istoria litera
turii, depozitul specificului şi spirituali
tăţii unui popor, treptele, formele, dove
zile evoluţiei spirituale, operele cronologic 
urmărite, înregislrate de istoria literară. 

Forţa, fiorul dramatic al fondului vie
ţii poporului clin adîncimi ele vremi le 
putem afla în mişcarea baladelor stră
vechi populare, în care eroi ele segmente 
de epopei debutează şi îşi încheie desti
nele înt.r-o economie a desfăsurării ba
ladei, cu un destin şi o mişca�e şi dezle
gare comprimată, într-un condens dra
matic-liric în esenţă. 

Tragedia, ne spune Aristotel, esle în 
n:10c1 esenţial o imitare nu a persoanelor, 
ci a acţiunii şi a vieţii, a fericirii şi a 
nefericirii. Orice fericire sau nenorocire 
umană ia forma acţiunii : scopul pentru 
care trăim este un fel de act vital nu o 
calitate. Caracterul ne dă calităţi, dar 
sîntem fericiţi sau nu în actiw1ile noas
tre, în ceea ce °facem. Ca u�mare, într-o 
piesă ei nu acţionează pentru a face por
tretele caracterelor, ci includ caracterele 
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penlru sensul acţiunii. Astfel că în ac
ţiune, altfel spus, în fabulă sau intrigă 
găsim scopul şi obiectul tragediei, iar 
scopul este pretulincleni lucrul principal. 

O tragedie este imposibilă fără acţiune, 
clar poate exista fără caracter, mai în 
toate cazurile, însă nu poate fi lipsită ele 
fiorul -poeziei. 

Ce altceva clecît destin şi desfăşurare 
dramatică precum în slrăvechea noastră 
baladă a „Mioriţei", în care versul ne tri
mite „pe un picior de plai, pc-o gură ele 
rai...", unde se consumă exislenţa şi con
flictele umane, dictate de caractere şi 
alcătuiri diverse, de intenţii şi de acte, 
cîncl din cei trei ciobănei, cu trei turme 
ele miei, doi îl ucid pe al treilea fîrlat, 
cioban, jinduindu-i oile, mai multe, mai 
frumoase. Pe plan figuraliv, mistic, sînt 
animale, oi, care parlicipă la dramă, cu 
clarul premoniţiei ; una îi vesteşte ţesă
tura neagră ce-l împresură pe cel desti
nat victimă. Natura însăşi are rol ele ac
tor şi decor. Un decor străbătut de o 
poezie venită din sfere cu suprafiinţe ce 
urmăresc, înnoadă firele dramei şi o în
cheie. Se aude un cor precum corul antic 
1n pjesele antichităţii eline. Şi o chinte
senţă a durerii, o umbră vie, o măicuţă 
bătrînă, cu brîul ele lînă, ce-şi caută fe
ciorul, despre care un glas ele oracol îi 
aduce vestea sumbră, durerii de mamă, 
,:;i însw;i eroul-victimă, simţindu-şi sfrr
şitul, îi spune oiţei năzdrăvane, ,. Tu 
maichii să-i spui că la nunta mea a căzut 
o stea şi că m-am nuntit cu-a lumii mi
reasă, cu moartea crăiasă".

Este marele spectacol, marea dramă a 
omului înfrătit cu toate fazele existentei 
lui şi ale naturii, aparent impasibilă ·1a 
trecerea vieţii, a vieţii omului. 

Cred că în acea dramă consu
mată pe nna din scenele vieţii naturii, 
împletită cu a omului, vibrează atît fiorul 
dramatic, cît şi fluida, sensibila materie a 
poeziei, a liricii. 

Acestea vin clin sunetul timpului. şi se 
alălură, se adaugă lanţului nesfîrşit al 
<l'reaţiei pentru împlinirea pe un segment 
de istorie a unei culturi, a unui popor. 

Memoria universală străbate timpul, 
agită spiritul creator, trecînd peste pun
lile abisale, creînd forme pe un fond pe
ren, pentru gloria literară, pentru glorii 
individuale. 
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Am dori ca în adîncul întuneric al vre
mii neaşezate, zîmbetul de lumină al artei 
eterne să fie veslea de biruinţă - spunea 
clasicul poet Alexandru Vlahuţă. Dar 
p ntru aceasta este nevoie de echilibru, 
cum într-o piesă de teatru să fie un echi
libru faptic, în chiar desfăşurarea tragis
mului, cum echilibrul trebuie să se facă 
simţit în noi înşine, în dublul fiinţei 
noastre umane (cum în paranteză o spun, 
un echilibru între state, între marile pu
teri). Şi aici este un fond şi materie de 
spectacol tragic. Sporul, valoarea unei 
culturi cere o poezie, un teatru care să 
fie închinate adoraţiei naturii, să reflecte 
elementele primordiale care au făcut si 
obiectul adoraţiei mitice. O întreagă cos
mogonie simbolică, tradusă în viziuni 
faste, alcătuită subtil pe notiuni filozo
fice, etice, împletite cu sensurile majore 
ale existenţei, nu cu însăilările sterpe, si
lite, nu cu monotonia, cu grotescul plat, 
al unor clişee impuse, sau al unei mo
dernităţi neputincioase, ca verb idee si 
vibraţie generoasă, ci o tramă 'de seri
suri, de idealuri majore ale existentei 
ale omului. 

· ' 

Intreaga civilizaţie şi desăvîrşire mo
raHi s-au înfăptuit prin spiritul litera
turii, care· este sufletul demnitătii umane 
şi este identică spiritului polit

0

icii crea
toare, spune Thomas Mann dar să obser
văm atent spiritul politici/ creatoare di
recţionarea ei, datele reale cu care s'ă se 
lucreze. Astfel se va crea un teatru stră
bătut de poezie, de poezia diversă a na
turilor umane. 

■ Adrian ·Pintea

Insula lui Prospero 
Ce se întîmplă alunei cinel, chemat să-ţi 

faci meseria, descoperi că ţi s-au „furat" 
1oate_ w1eltele de lucru, mai puţin una?
Ca Şt cum, ironic şi răutăcios plătindu-ti 
cu o neîndurătoare malitie �ine stie c·e 
infidelitate pe care o credeai uita.tă de
mult, n,_1a_iestatea sa, Teatrul, te pedep
seşte, lasmclu-te să te descurci sinour în
miezul pîrjolitor al unei vrăji ! "' 

Scena dispare într-un fum roşcat, cu
loar�a coşmarelor obişnuite cinel visezi că 
ai m!at p�ntru totdeauna textul piesei ! 
In haul cascat sub tine, tălpile 'învătate 
cu �iguranţa_ bătrînă a scîndurii. 'îngheaţă,
pamcate. Haul e acum abia locuit de un 
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covor vechi, o mochetă fără gust, seacă 
şi cu desăvîrşire surdă ! Cortina e smulsă 
de vraja dezmătată care hohoteste cum
plit, şi se topeşte, zdrenţuită, în' nori. In 
cerul ucis abia vine să locuiască un bec 
banal care atîrnă apatic. Şi el pare surd. 
Luminile scenei, miriadele sclipitoare, 
alungătoarele de fantome de regi şi de 
gînduri întortocheate de prinţi, scormoni
toarele vesele ale cotloanelor aşternute 
cu praf orbitor, reflectoarele ametiloare 
care topesc abisurile minţii, care fac spai
mele lumii să îngenuncheze, distincte ... 
s-au stins, veneţii mincinoase, şi au pie
rit într-o stranie clipă !

In locul lor, pe un perete bont şi surd 
şi acesta, desigur, o lamă ele sticlă să
racă pe care cineva a scris cu roşu de 
pompieri : TĂCERE! 

lţi scoţi haina de zi cu zi (vai, voi 
fracuri, armuri, veste de matadori şi mitre 
episcopale, coifuri şi veseli. coturni ! ... ) şi 
o aşezi pe spătarul scaunului din faţa
unui pian ce pare şchiop, încercînd să
faci o umilă ordine în emotii ca întot
deauna cîncl te muti cu chirie· într-o nouă
lume.

Şi ai rămîne pentru totdeauna astfel. 
vitreg şi covîrşit de pedeapsa aceasta ciu
dată, departe de singura gară potrivită 
pentru sufletul tău însetat de călătorii, 
departe de scena teatrului iubită cu a
tila speranţă grea, clacă nu s-ar petrece 
o minune, o iertare, o săvîrşire ele po
veste, o răzbunare fără seamăn ! 

Şi iată-te, părăsitule, crezutule alw1gat 
dintre vise, cum vin la tine, făcîndu-şi 
semne prietenoase, întii şoaptele, m'îngî
indu-te, apoi primele rostiri care cresc, 
cuvintele zornăind în podoabe neasemuite 
şi scînteietoare, sunetele-veşminte, sm1.e
tele-paşi, cavalcadele, furtunile mărilor, 
uşile ele safir şi oglindă cleschizîndu-se, 
inchizînclu-se cu foşniri celeste, clinche
lele ele pahare ele argint şi rîsurile zglo
bii care trezesc grădina în zori, plînsul şi 
şuieratul, cîntecul trist şi zvonul pădurii 
în depărtările gîndului, ruperile cleznă
dă.icluite ale ploii şi crivăţul ager, păsările 
pftmîntului repetînd în milioane ele gra
iuri nepămîntene naşterea miraculoasă a 
cuvîntului ! Vocile! 

Te ridici, fermecat şi vindecat de îndo
ială, pregătit ele acum pentru un fel vră
jit ele nesomn, surîzînd glasurilor nevă
zute . şi întinzîncl larg braţele pentru a
cupnnde darul fermecat care ţi se face ! 

Intreaga insulă a lui Prospero e a ta ! 
Toale vocile acestea sînt ale tale! Jo-
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eul cel nou incepe aici, cu tine ş1 m tine 
colindă auzul stelelor ! Minunile vocilor 
se caută, se întîlnesc şi se amînă cu in
finită graţie în eter ! 

Te apropii de microfonul din mijlocul 
odăii şi le chemi pe nume, aşteptînd-o 
pe fiecare să îţi răspundă şi să te ră
pească de-acum. Aceasta este răsplata pe 
care ţi-o dă singura unealtă care ti-a fost 
lăsată pentru munca de teatru : vocea. 

Teatrul radiofonic. 

■ Doru Popovici

Simfonia teatrului 

românesc contemporan 

· Minunată este lumea teatrului şi ea
contribuie sensibil la transformarea eul-·
turii noastre într-un mijloc de înăltare a
sufletelor alese, ale oamenilor de· ome
nie, ale oamenilor preocupati să contri
buie la acel enescian mers spre mai bine
al societăţii în care trăim. Minunată este
lumea teatrului românesc transformată
în anii României contemporane intr-nn
nobil prilej de a lumina poporul. şi de
aceea nu greşim socotind că teatrul româ
nesc se contopeşte pînă la identificare cu
acea grandioasă actiune de educaţie pa-
triotică ! 

In ceea ce priveşte creaţia putem spune, 
cu o legitimă mîndrie şi mulţumire, că, 
în majoritatea cazurilor, temele abordate 
sînt marile teme ale omului şi-n acest 
context spiritual elevat nu putem să nu 
cităm etern-umanul sentiment al dra
gostei, aşa cum l-au conceput trubadurii 
şi rapsozii, al iubirii de ţară, la care se 
asociază intim tematica istorică, a păcii 
şi a prieteniei între toate neamurile, a 
muncii, şi enumerarea poate continua. S-a 
conturat o adevărată simfonie a teatrului 
românesc contemporan, datorită realiză
rilor incontestabile ale unor autori pre
cum Horia Lovinescu, Paul Everac, Eu
gen Barbu, Marin Sorescu, D. R. Popescu, 
Paul Anghel, Dumitru Solomon, Titus 
Popovici şi ciţi alţii, care, încă din timpul 
vieţii lor, au intrat, din vremelnicie, în 
lumea limpidă şi înmiresmată a eterni
tăţii. Din nefericire se mai scriu piese de 
teatru în care se conturează un spirit 
dizolvant, un pesimism exacerbat, o de
gradare a omenescului, nn grotesc cu scop 
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în sine, o nedorită vulgaritate şi-n. felul 
acesta se tălmăcesc teme minore, vibrînd 
uneori în consonanţă cu sensurile ce
toase ale autonomiei esteticului. Intre 
etic şi estetic trebuie să fie o consonanţă. 
Cel puţin aşa nr, apare ea în capodoperele 
lui Shakespeare, Racine, Molicre. Cor
neille, Lope de Vega, Caragiale, Camil 
Petrescu etc. 

O prob]Pmă cleschis�t o repre:dntă inkr
pretarea. In această privinţă vom spune 
clin adîncul sufletului nostru că avem 
artişti şi regizori foarte dotaţi, care ne 
oferă posibilitatea de a privi de la egal 
la egal spectacolele de teatru clin centre 
cu o străveche tradiţie culturală. Vom 
pleda întotdeauna pentru un spirit nova
tor în regie, cu precizarea că mesajul 
creatorului şi spiritul creaţiei sale nu pot 
fi niciodată puse într-un con ele umbră. 
Aceeaşi problemă se pune şi în specta
colele de operă. Avem în acest context 
plin de semnificaţii multiple şi de rezo
nanţe peste timp izbînzi notabile, încit 
s-a înlăturat spiritul vetust şi s-a ajuns
să se vibreze în armonie cu imperativele
unei noi estetici, îngemănată cu realită
ţile unei istorii vuelnice. Uneori asistăm
la asemenea metamorfoze în piesele cla
sice - mai ales - încît, dacă regizorul •
ar fi de bună credinţă ar trebui să-şi in
tituleze spectacolul în felul următor ;
.,Piesa X de regizorul Y ... după autorul
Z" ! Cu alte cuvinte, cînd regizorul a
denaturat sensul piesei şi a intervenit
grosolan în text este cazul ca să se im
pună legea dreptului de autor. Autorii
demult decedaţi, care nu mai sînt pro
tejaţi de această lege a dreptului de au
tor, sînt - în această ambianţă de pseudo
inovaţie - cei mai dezavantajaţi. Adesea,
regizorii cred că spectacolul nu urmăreşte
altceva decît să-i pună în prim-plan pe
dînşii, urmărind să se spună că totul
se reduce la munca lor, ceilalti ar con
stitui, după ei, o simfonie a ·planurilor
secundare. Nimic ţnai greşit ! Împotriva
unui asemenea vedetism şi a unei false
avangarde trebuie să luptăm toţi aceia
care considerăm că nu mijloacele de ex
presie determină criteriul valorii, ci forta
emoţională, adevărata originalitate, anco
rarea într-o cultură, evidenţierea , mesa
jului autorului abordat, adevărata măies
trie a interpretării etc.

Repertoriul a fost, este şi rămîne un 
profund act estetic şi totodată un act de 
responsabilitate, în sublimul proces ele 
Pducnţie patriotică. 
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Ne este dor de spectacole - care să ne 
ardă sufletul - .cu comediile lui Cara
giale, cu un Danton de Camil _Petresc�,
cu o piesă profundă precum Patima roşie
ele Sorbul si de ce nu ... de un spectacol 
senin cu înşir-te mărgărite de Victor 
Eftimiu. Tradiţia bine înţeleasă ascunde 
totdeauna aspecte cu adevărat inova
toare, în timp ce avangarda cu un _ scop
în sine devine o penibilă ariergarda, de 
parcă ar fi o ficţiune într-o operetă 
proastă ... 

Pledăm pentru actorul cetăţean, cel 
care semnifică însuşirea măiestriei, noţi
une care nu se poate confunda cu un abil 
mesteşug, deoarece ea se leagă granitic de 
co1;tinutul operei de artă şi nu numai de 
elementele de formă, cel care trebuie să 
posede o vastă cultură, o inteligenţă vie
şi o personalitate tulburătoare. Prea pu
ţini actori din generaţia mai tînără ştiu 
să recite poezia clasicilor. Acest aspect 
se leagă - de ce nu am spune-o? - de 
o nedorită lipsă de cultură. A trecut vre
mea actorului boem, superficial, incult, 
care se bazează doar pe talent. Trăim o 
epocă plină de mari frămîntări sociale, o
epocă a „evului aprins" ... de care vorbea 
cu atîta entuziasm Nicolae Labiş. Serio
zitatea, dăruirea, altruismul, măiestria şi 
cultura trebuie să se înfrăţească, deoa
rece numai în acest fel actorul zilelor 
noastre poate să convingă cu adevărat. 
Numai în felul acesta el va fi respectat 
şi va crea un fertil dialog cu publicul. 
în tragedii, în această ambianţă ca un ex
taz de limpezimi, se va cristaliza un 
catharsis, nu de tip platonician, care să 
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pledeze pentru acea meta�iz!că „eliberare 
prin moarte" ci, dimpotnv�, pe_ntr_u �n
catharsis aristotelic, care sa reiasa din 
lupta eroului principal cu destinul_ ţunest 
şi, mai cu seamă, din lupta_ b1_:1elu: m�.p?
triva răului. Aşa cum se mtnnpla ş1 111 
opera Oedip de Geor�e �nescu, unde per
sonajul central este mvms dm i:unct el:
vedere fizic, dar el ne apare m toata 
splendoarea sa, ca un învingător mo:a_l,spunînd cu suflet înalt şi drept : ,,fenc1t 
e cel curat la suflet, cu el este pacea" ... 
ln comedii, actorul va contribui la contu
rarea unei eufonii critice, dar construc
tive, la adresa unor îngustimi de spiri� 
şi-n acest fel rolul educativ al teatrului 
iese în evidenţă. 

Avînd în vedere marile succese, atît pe 
plan naţional, cît şi internaţional, di!� 
teatrul românesc contemporan, cu toţn
sîntem convinşi că se poate ajunge la o 
nouă etapă, mai expres_ivă . sub l'.'-�pec_t�l
măiestriei, spre bucuria mtregn ţan. 
Parafrazîndu-1 pe Lucian Blaga, vom 
spune că, trebuie să ne �erim de auto
multum ire, deoarece o data cu acea auto
multumire începe şi involuţia, în orice 
clon1cniu al vieţii. 

Teatrul românesc este reflectarea din
tr-un strat adînc al unei mişcătoare spiri
tualităti - îngemănate cu simfonia apo
linicului -, a iJOporului nostru. Aşa cum 
muzica e parcă anume făcută pentru ro
mâni şi românul pentru muzică - ca 
să-l readucem în actualitate pe Martm 
Opitz - nu greşim su ţinînd c� _te�trul
e parcă anume făcut pentru rorna111 ş1 ro
mânul pentru teatru ! 
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ŞANTIER 

DRAMATURGIC 

■ DAN TĂRCHILĂ

Călătoria fantastică este titlul 
piesei pe care am terminat-o de 
curînd, dar la care mai am încă 
de lucrat un timp, cîteva luni pro
babil. Inspirată din ideea basmului 
„Tinereţe fără bătrîneţe şi viaţă fără 
de moarte", piesa se petrece însă 
astăzi (nu s-ar putea petrece clecit 
astăzi) într-o atmosferă de science·

fiction (ele altfel, chiar mn subin
titulat-o : o piesă S.F.). lnlr-un 
decor unic (ruinele unui castel), se 
confruntă cinci personaje : două 
femei şi trei bărbaţi: Dora (25 ele 
ani), Femeia în violet (foarte, foarte 
bătrînă), PhU (20 ele ani), Picior 
ele cal (45 de ani) şi George (30 de 
ani). Totuşi, spectacolul va trebui 
să aibă un actor în plus : Phil bă
trîn (în actul al I Ii-lea), care să in
terpreteze pe Phil cel Linăr din 
primele două acte ajuns la o vîrstă 
de peste o sulă ele ani. 

Călătoria fantastică nu este o re
povestire a bas·mului, ci o interpre
tare a lui, a sen. urilor implicate 
într-o poveste populară cu o vechime 
imemoriaUi şi de o frumuseţe şi 
profunzime neîntrecute. 
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■ TUDOR POPESCU

Dintre tuale uenurile literaturii, 
dramaturgia este cea mai legată de 
condiţia sa materială, ele' necesită
tile imediate ale teatrelor. U piesă 
genială cu treizeci ele personaje are 
mult mai puţine şanse de a fi ju
cată clecît o piesă bună în cinci 
personaje. 

Dramaturgul gîndeşte în lim'itele 
conclitiei materiale ele care poate 
dispune. De aici unele dificultăţ·i în 
plus ale scrisului. Or, ştim, teatrele 
de pretutindeni, şi de la noi, caută 
piese cu decoruri deloc sofisticate 
şi personaje mai puţine pentru a 
putea realiza mai uşor spectacole 
pamlele : în fiecare seară un spec
tacol clesfăsurîndu-se la sediu, al 
doilea, uneoi·i .�i al. treilea, în turneu. 
Suprafiaţa pe care o cuprinde acum 
un teatru e mult ·mai mare. 

Am scris - si clin acest motiv -
am ţ1îndit iniţial sau, prin variante 
succesive, am ajuns ca acţiunea 
pieselor mele să se petreacă într-un 
singur decor, însă niciodată compli
cat. Noaptea marilor spera,nţe -
term'inată şi gala să urce pe scenă, 
a.re un singur decor (camera unei 
centra/.e telefonice, cu pupitrul res
pectiv), şi două personaje. Vultu
rul zboară prea sus, ele ase11ienea, 
încă nejucată, dar aflată în reper
toriul unui tecitrtL - şi pe care a 
publicat-o revista Teatrul în numi'i
rul 1011987 - are decorul unei ca
mere şi patru personaje (un bărbat 
de 45-50 de a.ni si trei femei). 
Piesa cec, mai, recentă, pe care încă 
o finisez, Mincinosul, are decorul
muc al qrăclinii unui restaurant
de vară şi zece personaje (5 femei
-�i 5 bărbaţi).

Am reluat şi lucrez intens, fiind
încă nemulţum-it de primele forme,
piesa Vagonul (Trenul) cu paiate -
închinată vieţii actorilor, muncii
lor, pasiunii lor. Un singur decor
(un vagon de tren) şi zece actori.
Probabil că mai toţi colegii mei
sînt preocupaţi de aceleaşi pro
bleme, Jiicîncl şi ei eforturi ele în
tîmphwre a teatrelor din acest
puncl ele vedere.
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■ RADU IFTIMOVICI

Crim l atei Cristea este o co-
medi udopoliţistă. Piesă de ca-
m 'ră cu tr i personaje circa 
două ore de confruntări, într-un de
cor simplu, unic, un living oare
car . Iniţial, un conflict tipic poli
ţist : NORA (în jur de 30 de ani, 
judecător de in trucţie) şi CHE
LARU (orice vîrstă, copoi stilat) se 
sfrăduie să dovedească faptul că 
AGATA (55 de ani, fostă entomolog 
în protecţia plantelor) şi-a ucis 
concubinul, pe MARIUS, cu care 
convieţuia de peste 30 de ani. Duel 
scăpărător, alibiuri pe care Nora şi 
Chelaru le „demonstrează". Totuşi, 
o ciudăţenie. Agata susţine că Ma
rius trăieşte : îl strigă, îl admones
tează, îl incită. Evident, cei doi an
chetatori o suspectează de nebunie
simulată. Brusc, Agata mărturiseşte.
Da, a ucis. Dar nu pe Marius, ci
pe alţi trei bărbaţi. Pe Crislca,
fostul' ei sot, pe un anume Ionescu
- om cums'ecade, care a cerut-o de
nevastă după moartea sotului, în
fine, pe Cleante Păiş, fostul ei şef
de laborator, un impostor stiintiiic
care a folosit-o abil si care· s-a ·îm
păunat cu roadele descopei-irilor ei. 

Ancheta, deci, se lărgeşte. E ana
lizat fiecare caz în parte. Agata tre
buie să răspundă : .,De ce i0a ucis"? 

Abia în acel moment spectatorii 
realizează că acţiunea de tip poli
ţist este o capcană. în fond, Agata 
este obligată la infrospectii ; începe 
să bîjbîie pe cărările propriei vieti, 
căutînd cu desperare mo!ivatii aie 
opţiunilor ei, atît ale celor iaptice 
cît mai ales ale celor sufleteşti. 

L-a iubit oare pe Cristea, sotul
impus de familie într-un moment 
conjunctural greu ? Nu. L-a urît. 
Toată viaţa nu l-a iubit decît pe 
Marius, adolescentul de care ai ei 
au despărţit-o atît de brutal, in 
urmă cu 30 de ani. Motivul? Că 
acest „odios" C1·istea, tipul nihilistu
lui brutal, s-a schimbat radical în 
contact cu ea. A prins respect şi 
dragoste de carte, a urmat zooteh
nia şi s-a apucat să muncească pe 
brînci. Iubind-o statornic, Cristea a· 
contrariat profund imaginea Agatei 
despre el. ca „intrus". Dărîmînd 
cu blîndeţe zidurile cu care ea s-a 
înconjurat - atitudine socotită de 
ea drept un veritabil „viol sufle
tesc", Cristea a dăruit tot ce avea 
mai bun fetiţei lor, Jeanne�Marie. 
Interp1·etînd afinitatea tată-feti ti'i 

drept furtul de către un străin ·a 
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unicei sal averi, gata se hotărăşte 
ă-1 8moare. 
Ciudat este că, pe parcursul an

chetei, atit judecătoarea Nora, cît 
şi copoiul Chelaru cunosc perfect 
cele mai intime ascunzişuri ale dra
mei. Ei nu anchetează, sînt atît ci 
implicaţi în acţiune, luptă atît de 
îndîrjit cu Agata, încît se naşte bă
nuiala că Nora nu e altcineva de
cît fiica Agatei, iar Chelaru, rema
nenţa în timp a personalităţii lui 
Cristea. Această senzatie devine o 
certitudin cînd duelul· Nora-Agata, 
de-o aravă intimitate, dezvăluie 
rînd pe rînd tarele unei mame
tigru, care şi-a izolat fiica de lume 
şi care, prin devotamentul său ex
cesiv, a modelat un mic monstru de 
egoism şi superficialitate. Uciderea 
paşnicului Ionescu, sincer înd1·ă
goslit de Agata, este indirect o 
poruncă a fiicei aeloase. Cît despre 
uciderea falsului avant Păiş, mo
bilul e ju tiţiar. Furtul muncii tre
buie pedepsit. D fapt, ce are lumi
nos în conştiinţă această Agata ? 
Din acţiune r ie e că : a) iubirea 
faţă d Marius, p care totuşi acum 
l-a uci , dar cu care ea conversează
ca şi cum nimic nu s-ar Ii întîm
plat ; b) o drago te desperată fată 

de fiica ei, care, deşi o vizitează,
suHeleşte a părăsit-o ; c) aşteptarea
chinuitoare a unui telefon de la o
studentă care, repetînd peste ani 
pasiunea ei pentru mucegaiurile şi
gîndăceii dăunători agriculturii, ar
vrea să facă o teză de absolvire sub 
oblăduirea ei. Telefonul însă în
tîrzie. d) Şi... (asta depinde de mă
iestria actriţei) o obsesivă iubire
subterană, faţă de acel „intrus",
Cristea, de fapt OMUL VIEŢII EI.
In final, sosirea precipitată a fiicei,
Jeanne-Marie (de fapt Nora meta
morfozată), vizita ei scurtă, de com
plezenţă. augmentează singurătatea

iratei. Se vecie clar acum că asa
zisele crime au fost făptuite, în i�a
ginaţie, de o biată femeie care a 
eşuat în toate. Uciderea lui Marius, 
iubirea din adolescenţă, pe care ea 
în final şi-o recunoaşte, este de fapt 
uciderea unui mit, recunoaşterea 
faptului că unica, adînca ei iubire, 
a fost Cristea. Finalul, conversatia 
ei casnică cu fotoliul gol în ca.re 
stătea odinioară Cristea, cu între
barea „Ce rost mai are viaţa mea?", 
ar fi de-o gravă fristeţe dacă n-ar 
suna telefonul. O voce tînără : stu
denta o solicită. Este salvarea ei. 
Reuşeşte să supravieţuiască senti
mentului de eşec şi inutilitate, des� 
coperindu-şi sensul existenţei. 
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DRAMATURGI 
ROMÂNI 
CONTEMPORANI 

de Adriana Popescu 

Romulus 

Guga 

(I) 

I. Prozator, dramaturg, poet.

S-a născut la 2 ÎIUnie 1939, La 01,adea. A
muri.t la 17 octombrie 1983, la Tîrgu Mu
n•s. 

După primele claise la liceul „Emanoil 
Gojdu"din oraşul na.tal, işi continuă stu
diile liceale la Cluj, Gherla şi Dej. Intre 
1957-1962 este student al Facultăţii de 
filolog.ie din Cluj. După absolvire, va fi, 
timp de un an, profesor de limba română 
la ŞcoaJ.a generală din Măcicaş. ln 1963 
ocupă, prin concurs, postul de organizator 
cultural al Casei Universitail·ilor din Cluj, 
iar din 1967, pe acela de secretar literar 
al Teatrului de Stat din Tîrgu Mureş. Din 
1971 este redaotar-sef al Tevi&tei oultural
soci-ale „Vatra" clin Tîrgu Mm-eş (a cărei 
„serie nouă" reîncepea în •acel an), funcţie 
pe oare o ocupă pînă la moair,tea sa tiln
purie, în 1983. 

Debutează în 1958, sub ind1·umarea lui 
A. E. Bakonsky, ou versu.Iii, în revista 
„Steaua". Debutul editorial are loc în 1968
cu volumul de versuri Bărci părăsite, că
ruia îi urmează, în 1970, Totem.

Preocupă-rile pentl·u teatru datează încă 
din perioada 1960-1962. Este menţionată 
(în vol. de „Teatru comentat", ,apă1·ut în 
1984 la Ed. ,,Eminescu" sub îngrijirea 
Voicăi Foişoreanu-Guga) existenţa unei 
prime piese, Zborul pescăruşilor, din 1962, 
distrau.să ulterior. ln 1962-64 scrie piesa 

94. 
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l\Ioarlea domnultti Plalfus, ce vede lu
mina tiparu1ui abra în 1984, în volumul 
mai sus aminbit. O parte din ace.astă piesă 
e înglobată în romanul Adio, Arizona. A 
treia piesă, Elefantul, elaborată în 1964-
1966, va fi parţial îngloba,tă în r01IDanui 
Nebunul şi floarea şi apoi reluată în 1975. 
Debutul dramaturgie propriu-zLs a,re loc 
în 1973, cu premiera, la Teatrul de Stat 
din Tîrgu Mureş, a piesei Speranta nu
moare în zori. 

Scrie şi publică, înccpînd dlin 1966, ero
nucă dramatică în „TrÎlbuna" şi „Făclia" 
din Cluj. Pa,ralel ou clrama11Jurrg,ia, -.;e con
sacră ca romancier, fiind autorul a cinci 
romane ; Nebunul si floarea obtine Pre
miul Uniunii Scriitorilor pe 1970·. ln 1977 
este distins cu Premi,ul pentir.u drama
turgie al Uniunii Scriitorilor, pentnu piesa 
Noaptea cabotinilor. Romanul Viaţa post
mortem, tradus în limba maghia'l'ă, a fost 
publrioat în Ecliturn Europa din Budapesta. 

Romulus Guga a fost membru in Con
siliul de Conducere al Uniunii Scriitorilor. 

II. LU0RARI DRAlVI.ATICE REXPRE
ZENTATE 

1973, 31 martie - SPERANTA NU MOA
RE lN ZORI, piesă în două. părrţi 
Teatrul de Stat din Tîrgu Mureş. Regia şi 
scenografia: Dan Micu. Cu: Ştefan Si
l eanu, Luci<a Bog;a, Al. Făgărăş,anu, Mihai 
Gingule.scu, Victor Ştre.ngarn, Florin Zam
firescu, Ştefan KovescLi, Constantin Dol
jan, Constantin Săsăreanu, Ion Brătescu, 
Cornel Popescu, A;nla Nagy Sca'rlat. 

Piesa s-a mai jucat la teatrele din Bîr
lad şi Baria MaTe, a fost :radiodifuzată în 
regia şi adaptarea lui Alexa Visarion si 
s-a montat la Teatrul TV în 1974, în regia
lui Nae Cosmescu (spectacol premiat la
Festtvalul de televiziune dre la P,rag:a, 1975
cu „premiul pentru :interpretarea unui rol
masculin" decernat lui Şte:flain Iordache).
Spectacolul de la Tîrg,u Mureş a obţinut
Marele premi,u al Festivalului de tea.tru
pentru tineret d la Piatra Neamţ, în 1973.

„Această lume ce aşteaptă o nouă 
lume, unii necrezînd, alţii neaştep-
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tind-o - aceasta e lumea piesei lui 
Guga. Godot pe care-l aşteaptă nu 
e Godot cel celebru. Personajele lui 
Guga, trăind în prima parte a specta
colului într-un coşmar carnavalesc, se 
restructurează treptat şi prind contu•• 
ruri ferme spre dimineaţa piesei, căci 
piesa e un lung drum din noapte către 
zi. Istoria, ieşind dintr-o noapte de 
gară părăsită, va nota în zori înfăptui
rea în ţară a primului guvern demo
crat. Sigur, Guga nu scrie o piesă isto
rică, el descrie traiectoria un01· des
tine aflate mai departe de cei carP. cm 
înscris în istorie dimineaţa căderii 
unei forme nedemocratice de guver
nare. ( ... ) Romulus Guga, noul venit pe 
scenă, nu este doar o speranţă, este o 
certitudine." (Dumi<br<u Radu Popesou
- ,,România liberă", 26 iunie, 1973).

„Debutul dramaturgie al lui Romulus
Guga, la fel cum s-a întîmplat şi cu 
cel de prozator, a fost considerat un 
fapt literar şi teat,ral revelator. Critica 
nu a intirziat să recunoască, imediat 
după premieră, în Speranţ,a nu moare
în zori, o piesă de un 11wrcant interes 
abut prin substanţa politică a subiectu-

, lui, cit şi prin metafora insolită în care 
acesta este organizat şi expus. ( ... ) Gă
sim în piesa lui acelaşi 1nod de a dez
volta o fictiune într-o formulă conven
jională, cu· o valoare simbolică prin ea 
însăşi, utilizat aproape cu ostentaţie în 
1·onwne ... " (Ion Cocora „Tribima", 
.5 decembrie 1974). 

Alte opinii: Ilie Călian „Tnibuna",
19 aprilie 1973 ; Valentin Silvestru 
„România I.iterară", 26 aprilie 1973 ; Ion 
Cherejl - ,,Steaua roşie" (Tg_ Mureş),
26 aprilie 1973 ; Serafim Duicu - ,,Fami
lia", 5/maii 1973 : Olah Tibor - ,,Vori:is
Laszlo", 9 mai 1973 ; Ion Calion - ,,Va
tra", 6/20 imllie 1973 ; Ştefan Oprea 

,,Cronica", 22 iunie 1973; Ma
rian Popescu „Români.a literară", 
23 iunie 1973 : Alecu Popovici - .,Tea
trul" 7 /1973 ; Di.mitrie Ro?nan - ,,Astra",
'i/1973: Ştefan Oprea, ,,Cronjca", 6/iulie
1973 ; Valentin Silvestru - ,,România li
terară", 19 i ,ulie 1973 ; Sergiu Tismăneanu 
- ,,Ateneu", 7/1973; Valentin Silvestru -
,,România litera�·ă", 28 11JOiem1b1-ie 1974;
Jlea1w. Colomieţ - ,,Săptăm.Ln•a", 29 no
iembrie 1974; Ecateri1w Oproiu - ,,Con
tempoa·anul", 29 n·ojembrie 1974 : Du
mitru Chirilă „Familia", 12/1974 ;
Dumitru Solomon - ·.,Teatrul", 1/1975 ;
Valentin Silvestru - ,,România li,terară",
21 maii 1981 : A.ugustin Cozmuţa
,,Steaua", 6/1981 : Ion Cocora - ,,'I1ribuna",
30 iul1e 1981 : Ileana Berlogea - .,Con
temporan11.1l", 21 octombrie •1983 ; George 
Genoiu - ,,Ateneu", lJ./1983.

1977, 13 octombrie - NOAPTEA CABO
TINILOR, piesă în trei acte 

Teatrul Naţional din Tîrgru Mureş. Regia : 

Dan Alecsandrescu. Scenografia : Romu
lus Feneş. Cu: Ştefan Moisesou, Iolanda 
Dain, Cornel Popescu, Ion Fiscuteanu, Do7 
rina Păunescu, Valentina Ianc-u, Mihai 
Gingulesru şi alţii. 

Pies-a a fost distinsă cu Premiul pentru 
dramaturgie al Uniurnii S<'.riitorilor din 
R.S.R., pe an11.1l 1977. 

,,Ca în teatrul lui Cehov sau Gorki,
în No-a;::,tea cabotinilor se vorbeşte des
pre om şi despre condiţia lui, . despre 
atributele ti,mpului acesta în care ele
finiţia omului, sub zodia colectivităţii, 
se rosteste într-un alt mod si o altă 
neobositli. căutare. Piese lui . Romulus 
Guga este «citadela sfărimată» a tim
pului acesta, cu cleschicieri spre ori
zonturi mult mai greu ele precizat, cu 
incursiuni în interic,rul familiei şi al 
biografiilor, nu.• clureroa.,2, narcă", 
(Ion Horea - ,,Jfomânia lit.�rnră", 27 
octombrie 1977). 

,,Noaptea cabotinilor, clupă cwn vă
cleşte şi titlul, este o construcţie pole
mică, înscrisă în categoria dezbaterii 
etice. Un eticism insurgent, idealist în 
intransigenţa lui_ Este vorba ele sfida
rea unei lumi de către un erou care o 
judecă, o acuză şi o comandă cu fre
nezie. Atitudinea este, în esenţă, ro
mantică. Nu este un rom.antism al 
exultării individului, nici un romantism 
social, ci, pur şi simplu, un romantism 
etic. Idealul ele viaţă morală, modelul 
etic este, aşadar, sursa conflictelor şi 
criteriul calificării perso11J(ljelor:' (Mir
cea Ghiţulescu - ,,Orizont", 28 oc
tombrie 1983). 

Alte opinii: Nletz Katalin - ,.Văros
Laszlo", 15 octombrii.e. 1977 ; Chereji Ion 
- ,,Steaua Roşie" (Tg. Mureş), 16 octom
brie 1977 ; Jon Calion - ,,V,arora", 20 oc
tombd'e 1977; Ileana Berlogea - ,,Con
tempoa·anul", 21 octombrie 1977 ; Marga
reta Bărbuţă - ,,Imformaţia Bucureştiu
lui", 21 octombrie 1977 ; D. R. Popescu -
„Scînteia''_ 23 octombrie 1977 : Nagy Pcil
- ,,Elore", 26 octombrie 1977 ; Dumitru
Chirilă „Famjlia" 10/1977 ; Adri
an Dohotaru „Flacăra", 3 noiem
brie 1977 ; Margareta Bărbuţă - ,,Tea
trul", 11/1977 ; Valentin Silvestru - ,,Scîn
teia", 2 decembrie 1977 ; Ion Cocora -
,,Tribuna", 5 ianuarie 1978; M. Bărbuiă 

,,Contem,poranul", 6 ,i,an11.1arie 1978 ; 
Valentin Silvestru „Contemporanul",
6 ianuarie 1978 : Ermil Rădulescu - ,,Lu
ceafărul", 11 februmie 1978 ; Mircea Za
c'iu - ,,Teatrul", 2/1978 ; Na.talia. Stancu 
- ,,România 1i.terară", 3 martie 1978: i\Ta
rian Popescu - ,,Român.ia literară", 23 iu
nie 1978 ; Constantin Măciucă - .,Viaţa
Românească", 7-8/1978 ; Iosif Naoliiu
,,Viaţa Românească", 7-8/1978.
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GHEORGHE CIOBANU -
Slobozia : Vă răspundem 
în ordinea întrebărilor : 1. 
Posta literaturii dramatice 
nu' este o formulă ele eşa
pare (cwn spuneţi dvs. că 
ar fi, ele fapt, aceste ru
brici ale redacţiilor). Ea 
este în primul rîncl un bi
rou ele lucru al nostru cu 
autorii dramatici clin tar.:i, 
clar este şi o necesară. ar
hivă în care sînt con
semnate, poate pentru pri
ma dată, titlurile unor po
sibile piese ele teatru, per
sonaje, eh iar idei drama
turgi ce; . ea este, cum ne 
dorim, .. i un bun prieten 
al debutanţilor; ele ase
menea, ele cite ori este 
nevoie, un mic îndrepta,· 
lexicografic axat pe pro
blematica dramaturgiei. 2. 
In afara pieselor reunite 
în cele două volume (vezi 
Greul pămîntului, Ed. Emi
nescu, 1982, seria Teatru
comentat) care cuprind 
poemele dramatice Mio
dţa, Meşterul Manole, 
Steaua zimbrului, Du-te 
vreme, vino vreme, pre
cum şi „mitul valah în de
veni re" Greul pămîntului,
nu avem ştiinţă ele vreun 
alt text dramatic publicat 
ele poett1l Valeriu .Anania. 
Greul pămintului a cu
noscut premiera absolută 
pe scena TeatrulLi'i ·Naţio
nal clin Craiova, în 1984, 
în re_gia lui Cristian I-Jaclji
culea. 
H,\DU DĂNILA - l3ucu
resti : Cele trei texte ale 
clys. (Îrilănţuire, Oamenii
�i Musca, toate într-un act) 
clovedesi: o oarecare sprin
teneală a replicii, la care 
�e adaugă şi invenţia na
rativă (uneori ele. calitate). 
Pariaţi însă prea mult pc 
teatralitate (dovadă inva
zia ele pauze între cu
vinte, conclucincl - deşi 
sînleţi încă la început -
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la un obositor manierism). 
Exerciţiile pe tipologii (Tî
nărul, Moşul, Vampa, Ho
ţul, Pensionarul, Asist-enta, 
Vînzătoarea, Inspectorul) 
nu vă. infirmă talentul. 
Dar trebuie să mai par
curgeţi o bucată ele drum : 
intriga şi conflictul ele ca
litate, miza piesei, le pu
teţi găsi lesne în staţia ur
mătoare. Pentru marea 
problematică actuală 
priviţi în jurul dvs. 
TUDOR ADINA - Bucu
reşti : Prea multe în plus 
nu vă putem spune despre 
didascalie. Termenul, aşa 
cwn 1-ati întîlnit în Dic
ţionarul· ele neologisme al 
lui Florin Marcu si Con
stant Maneca (ediţia a 
treia, pagina 343) ar sem
nifica acea „instrucţiune 
dată actorilor ele autorul 
unei opere dramatice an-
1ice greceşti" sau o .,notă, 
indicaţie care se punea 
înaintea unei piese ele tea
tru la latini". Prin ex
tensie, · în zilele noastre 
termenul ar putea numi 
inclicatiile scenice inserate 
în text ele dramaturg. Este 
vorba, cum se exprimă 
Ingarden, ele „textul se
cundar", ele acea ,,regie 
de autor" care, în litera
tura română, şi-a găsit o 
expresie insolită în opera 
lui Camil Petrescu. 

O dată cu afirmarea (cu 
recunoasterea unani1nii a
dică) a · profesiunii ele re-
0i-zor artistic unii scriitori 
,de· teatru, in special în 
timpurile noastre. au re
nunţat definitiv la ·,,amă
nuntul" dintre· paranteze, 
lăsîndu-i directorului de• 
scenă dreptul absolut de 
a imagina şi fixa, pe mar
ginea replicilor, reperele 
ele mişcm:e fizică şi psi
hică a actorilor, viziui1ea 
ele ansamblu a spectaco
lului. 

Intorcîndu-ne însă la 
teatrul grec, asemenea in
dicaţii scrise erau desi_gur 
inutile cită vreme autorul 
textului era, ele obicei, şi 
regizornl spectacolului şi 
chiar interpret. Ca atare, 
în manuscrisele ele atunci 
nu figurau indicaţii sce
nice iar ceea ce se numea 
diclascalia informa suc
cint asupra piesei de_ tea
tru : claia şi locul compu
nerii, datele şi locurile 
unele a fost reprezentată, 
rezultatele obţinute la con
cursurile dramatice (nu
meroase pe atunci) ... 

Cit priveşte pe latini, ei 
se mulţwneau să publice 
o scurtă notă asupra pie
sei şi să înşire apoi aşa
nwnitele clramatis per
sonae. Din această pers
pectivă, ni se pare a fi de
reţinut - şi prin lapidari
tatea ei definiţia clin
Larousse: .,In teatrul an
tic, indicaţie dală unui
actor de către autor asupra
manuscrisului său" (v. Fe

tit Larousse en couleur,
ediţia 1980, pag. 279).
Mai trimiteţi: Virginia
l3urclu.ia - Iaşi ; Ion Di
nulcscu - Craiova ; Ma
rian Suru - Tg. Mureş ;
Hrisante Baron - Con
stanţa.
Deocamdată nu : Tudorică
Victor - Sibiu; Daniela
Lainici - Cluj ; Ion Ma
rin Dropol Piatra
Neamţ.
MANUSCRISELE NEPU
BLICATE NU SE îNAPO
lAZA.

Paul TUTUNGIU 
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