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deosebire de orînduire socială, pentru aportul hotărîtor la fundamentarea şi 
orientarea întregii politici externe a partidului şi statului, La creşterea continuă a 
prestigiului României în lume, 

Exprimînd sentimentele de neţărmurită dragoste şi aleasă stimă, de iimaltă 
consideraţie, pentru întreaga activitate pusă în slujba intereselor supreme ale 
naţiunii, ale progresului şi prosperităţii patriei, 

ln semn de profund omagiu, înaltă cinstire şi recunoştinţă ale întregului 
partid şi popor, 

Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei de naştere şi a peste 55 de ani 
de neîntreruptă şi eroică activitate revoluţionară, patriotică, 

Com'itetul Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român şi Consiliul de Stat al Republicii Social'iste R()lmânia 

HO TARAS C Ş I  DEC R E T EA.ZA 

ARTICOL UNIC: -- SE CONFERA TITLUL DE ONOARE ·suPREM „EROU 
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA", ORDINUL „VICTORIA SOCIALIS
MULUI" şi MEDALIA JUBILIARĂ TOVARĂŞULUI NICOLAE CEAUŞESCU, 
SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, PREŞEDINTELE 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA. 

Semnează membrii Comitetului Politic Executiv 
al Comitetului Central al Partidului Comunist Român 

şi membrii Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
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A 

lnaltă cinstire 
Dimensiunea exactă a evenimentelor care marchează într-adevăr viaţa unei 

colectivităti sociale, a unei natiuni se relevă desigur odată ce aceasta consacră o 
vocatie creatoare de istorie. O ·personalitate proeminentă este mai cu seamă aceea 
care 

0

prin tot ceea ce a frăit şi a înfăptuit, prin tot ceea ce a năzuit, s-a contopit 
cu istoria, identificîndu-şi crezurile cu sensul pur şi adînc al acesteia. 

Pentru toti fiii acestui pămînt, întîia lună din calendar simbolizează mai 
mult decît mănosul început al fiecărui nou an, mai' mult decît reflexul instan
taneu al conştiinţei unirii şi unităţii românilor celebrate cu firească emoţie şi 
mîndrie în istorica zi de 2-1 ianuarie. 

Ianuarie este o· lună aniversară în care poporul şi ţara, într-o deplină 
comuniune de gînd şi simţămînt, de faptă înaripată şi dăruită, sărbătoresc pe 
marele Erou şi ctitor al României socialiste moderne, tovarăşul Nicolae Ceauşescu. 
Sărbătorind ziua de naştere a tovarăşului Nicolae Ceauşescu, aducînd un fierbinte 
şi respectuos omagiu neobositei sale activităţi revoluţionare întinse pe parcursul 
a peste cinci decenii şi jumătate, partidul şi poporul s-au regăsit încă o dată sub 
semnul luminii tutelare a acelui spirit care ne însufleţeşte şi ne dă putere, care, 
înrîurindu-ne destinele, a deschis o nouă epocă de glorie, atunci în 1965, cînd 
toţi comuniştii, naţiunea în întregul ei au ales în fruntea partidului şi a ţării pe 
neînfricatul revoluţionar şi ardentul patriot, pe omul de aleasă omenie, ce avea 
să-şi pună pecetea indelebilă a personalităţii sale asupra istoriei contemporane 
a României. Căci tovarăşul Nicolae Ceauşescu este mai presus de toate un om 
concentrînd în biografia sa, în lupta şi activitatea pe care le-a desfăşurat, prea
plinul istoriei nationale, un om făuritor de istorie, un om pentru istorie. 

Este cît se · poate de semnificativ faptul că în Mesajul omagial de felicitare 
adresat tovarăşului Nicolae Ceauşescu de Comitetul Central al Partidului Comunist 
Român, Consiliul de Stat, Guvernul Republicii Socialiste România, Marea Adu
nare Naţională şi Frontul Democraţiei şi Unităţii Socialiste se sublinia : ,,Omagi
indu-vă astăzi, mult stimate şi iubite tovarăşe Nicolae Ceauşescu, naţiunea 
română îşi omagiază tot ce are mai valoros în istoria sa, voinţa seculară de .a-şi 
apăra şi afirma fiinţa naţională, de a lupta neobosit, pentru binele şi fericirea 
ţării. Prin înalta cinstire adusă personalităţii dumneavoastră, poporul întreg cin
steşte gloriosul nostru partid comunist, patria socialistă, ale cărei idealuri de 
independenţă şi progres le întruchipaţi cu atîta strălucire". 

Exprimîndu-şi sentimentele de dragoste şi aleasă preţuire, de înaltă grati
tudine pentru tovarăşul Nicolae Ceauşescu, pentru neobosita sa activitate consa
crată slujirii neabătute a intereselor supreme şi a năzuinţelor poporului, întreaga 
noastră naţiune şi-a reafirmat cu putere unitatea de nezdruncinat în jurul parti
dului, ataşamentul neclintit faţă de cauza socialismului şi comunismului în 
România, nutrind convingerea fermă că prezenţa tovarăşului Nicolae Ceauşescu 
în fruntea partidului şi a ţării chezăşuieşte şi pe mai departe ascensiunea ne
contenită a societăţii româneşti pe noi şi noi culmi de progres şi civilizaţie. 

Mihai MILCA 

Conducătorului iubit
)

omagiul slujitorilor teatrului
)

omagiul culturii 
Volumul La,w·i pe stemă, apărut la Cartea Românească, înmănunchează, cu

emoţia adîncă a participării la unul din ,momentele de seamă ci'e istoriei patriei 
gîndul înaripat şi vibraţia sufletească a pP.ste o sută de artişti ai cuvîntului, 
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din toate generaţiile şi de pe întreg întinsul ţării, care reflectă pregnant în scrisul 
lor, lupă cum se subliniază încă din cuvintul introductiv al ediţiei, sub semnă
tura generică a Uniunii Scriitorilor, ,,încrederea. în gîndirea politică lucidă, înalt 
responsabilă, a partidului, a secretarului său general, expi'esia preţuirii unanime 
faţă du tovarăşul Nicolae Ceauşe-scu". 

Sînt deopotrivă semnificative şi impresionante episoadele pu,blicate sub titlul 
Tinereţe eroică, de dramaturgul Emil Poenaru, autorul piesei Primăvara eroului,
laureat al Festivalului Naţional al muncii şi creaţiei „Oîntarea României" 
evocînd prin autentice documente ale vremii atitudinea pilduitoare, de energică 
ţinută revoluţionară a tînărului Nicolae Ceauşescu, a tovarăşei Elena Petrescu 
(Ceauşescu), în anii grei ai luptei împotriva asupririi burghezo-moşiereşti, pentru 
apărarea integrităţii şi suve,ranităţii patriei, în pregătirea şi înfăptuirea actului 
istoric de la 23 August J944, lin participarea victorioasă a României la războiul 
antihitlerist. 

De neuitat a rămas şi va răJmîne - aşa cum se înfiripă şi din rî.ndurile pc 
care Platon Pardău, prozator şi dramaturg de renume _le-a intitulat, concis, O 

amintire - momentul cînd, la puţină vreme după istoricul Congres al IX-Zea al 
P.C.R., scriitorimea română s-a întîlnit cu Secretarul general a.l partidului, des
coperind calea luminoasă a adevărului social şi naţional, a adevărului uman şi
revoluţionar pe care literatura, teo,trul, artele româneşti ,în întregul lor, aveau să
propăşească de atunci încoace, fără încetare. Şi-au aflat, toate acestea - pe care
le găsim uşor şi repede în memoria afectivă a fiecărui romdn, fie el tînăr sau
veteran al revoluţiei, fie femeie, fie bărbat - întruchiparea înnoirilor complexe,
echilibrate, în toate judeţele ţării, de la marile zidiri ctitoriceşti pînă la revoluţia
tehnico-ştiinţifică, de la noua revoluţie agrară pînă la înflorirea culturii umanis
mului socialist. ,,Sentimentul viitorului, conştiinţa continuităţii străbat întreaga
noastră viaţă literară actuală, legînd generaţie de generaţie, operă de operă într-un
unic şi responsabil efort de a sluji năzuinţele poporului, de a fi depozitar al me
moriei sale şi, totodată, factor de progres, cu adinci răsfrtîngeri în conştiinţe. Este
peisajul spiritual complex şi dinamic, a cărui existenţă se datorează fundamental
climatului inspirat din gîndirea şi fapta tovarăşului Nicolae Ceauşescu" (prozato
ml şi dramaturgul D. R. Popescu, preşedintele Uniunii Scriitoribor din R.S.R.J. U11
climat chezăşuit de întregul nostru popor, de Partidul Comunist Român ca centru
vital al naţiunii, un · climat care, datorită orientărilor Secretarului general al par
tidului privind libertatea de expresie a creaţ;iei, varietatea stilurilor, promovarea
valorilor artistice autentice, au devenit, în domeniul te-atrului, ,,hotărîtoare pentru
stimularea unei literaturi care să propună conflicte reale, credibile, subiecte inci
tante, de real interes pentru public" (criticul şi dramaturgul George Genoi1L}.

Oglindă a biruinţelor în toate domeniile vieţii economice, sociale şi politice 
dintr-o ţară cu adevărat liberă, literatura României socialiste, teatrul, arta, înl'rea
ga activitate culturală poartă, o dată cu semnul victoriilor tot mai precis şi niai 
amplu conturate sub conducerea Partidului, semnul angaja;nentului pe care naţi
unea şi-l asumă, cu prilejul ilustrei sărbători din ia.nuari1,1 1988, faţă de Secretarul 
general al partidul.ui, de a-l urma neabătut pe singurul drum care-i poate da cer
titudinea viitorului fericit, drumul păcii: ,,Nouă, românilor, ne place să-l numim 
pe Preşedintele nostru un erou al păcii. A sta în fruntea destinelor naţionale de 
aproape un sfert de secol, a milita cu ardoarea revoluţionarului, încă din fragedă 
tinereţe, şi cu vasta experienţă a omului de stat matur, apănînd nu numai intere
sele poporului de constnict0ri paşnici, ci şi aspiraţiile spre pace şi progres 
ale altor popoare - cum face tovarăşul Nicolae Ceauşescu - iată serz,sul unei 
vieţi şi activităţi exemplare, iată motivul unei mîndrii naţionale a românilor, 
temeiul unei preţuiri internaţionale largi şi nedezminţite" (Ion Br,ad - poet, 
prozator, dramaturg, directorul Tootrului „C. I. Nottara"). 

Omagiul scriitorilor - omagiul culturii - se îngemănează astăzi în 9îndu
rile curate şi calde ale tuturor condeierilor prezenţi în Lauri pe ste.mă, ale tuturor 
condeierilor· şi artiştilor patriei, pentru a-l asigura pe Conducătorul iubit că „un 
popor l-aşează-n inimi şi i.l luminează-n cînt, I Şi-n urarea ca în pace şi-ntru ,mulţi 
ani să trăiască!" (Nicolae Dragoş), pentru a-l asigura că le va fi, acum şi în 
eternitate, simbol şi steag. 

Mihai VASILIU 
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1.eat,iul şi educa,iea 

Pot spectacolele existente la ora 
actuală să formeze o cultură teatrală? 

Cum contribuie teatrul la formarea 
unei lîmbi frumoase şi expresive ? 

Cum poate fi definit, detectat şi com"'

bătut prostul gust? 

I dcea acestei anchete a pornit de la cîteva întrebări la care, chiar dacă le
cunoşteam răspunsul, nu am încetat să mă gîndesc de cîte ori împi·ejurările
o cereau. O primă întrebare era dacă pe scenele noastre nu ar trebui să

se joace permanent, pe lîngă textele valoroase ale dramaturgilor noştri, şi pie
sele din marea dramaturgie µniversală, deci să nu lipsească nici tragedia antică, 
nici commedia dell'arte, Shakespeare, Moliere, Ibsen, Shaw, Cehov sau Piran
dello. Nu mă gîndesc la stagiunea unui singur teatru, nici chiar la programul lui pe 
o perioadă mai îndelungată, mă gîndesc la afişul teatrelor bucureştene pe an
samblu. Spectatorul, şi în special spectatorul foarte tînăr, în formare, ar trebui
să fie permanent ţinut în contact cu valorile teatrului. Un singur teatru nu are 
nici actorii, nici forţa necesară să pună toţi aceşti autori pe scenă, iar cînd o
face, premiera are loc cu mult zgomot, cu un regizor de primă mărime şi o distri
buţie de excepţie. De obicei, această investiţie de forţe nu propune o viziune 
„clasică", ci un demers regizoral nou, un experiment. Nu avem dreptul, ar fi
împotriva firii să nu lăsăm oamenii noştri de teatru să cerceteze, să încerce ; pe 
de altă parte, publicul neiniţiat,. care vine la teatru şi pentru a cunoaşte capo
doperele dramaturgiei, poate fi derutat. Nu mă gîndesc la situaţiile-limită, cînd,
ieşind de la un spectacol Goldoni, am auzit o voce de licean „Nu ştiam că şi 
Goldoni a scris piese cu gangsteri", mă refer la experimentul cultural care în
seamnă formarea unei avangarde teatrale. 

Deci regizorul are voie, e chiar de dorit, să încerce noi formule, dar publi
cul neiniţiat are nevoie să vadă la început marea dramaturgie în montări cla
sice, pentru ca următorul pas să însemne înţelegerea experimentului. Acest pas 
intermediar, cultural, între public şi experimentul teatral, poate fi făcut de un 
teatru pentru tineret, în care spectacolul poate avea un caracter pedagogic, sau de 
teatrul TV. Nu se ia niciodată un cercetător în matematici pentru a explica regula 
ele trei simplă, ci se apelează la un pedagog_ M-am gîndit la televiziune, pentru 
că ea foloseşte, la fel ca şi cinematografia, adori din întreaga ţară, are deci posi
bilitatea să întocmească mai uşor dishibuţia, are o mare audienţă la public şi 
poate apela la un comentariu critic de specialitate. 

Iniţierea în istoria teatrului rezolvă doar parţial această problemă, a cul
turii teatrale a publicului. Am încetat să mai fiu surprinsă atunci cînd oameni, 
buni specialişti în meseria lor, doresc să afle ce rol are munca regizorului, cinel 
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11ustufui puS.fic 

există o scenă, iar actorii şi-au învăţat textul : ei presupun că aceştia din urmă 
se urcă pe scenă şi joacă. Pentru mulţi spectatori, efortul ridicării unui spectacol 
se reduce la învăţarea textului. Se vede „produsul finit" la premieră, se aplaudă 
mai mult sau mai puţin, dar nu se cunoaşte mecanismul care se află în spatele 
celor două ore de spectacol, efortul lunilor de repetiţii. Unii afirmă că nici nu tre
buie să se ştie, contează doar rezultatul. Nu trebuie să cunoşti pentru a fi mai 
indulgent în judecata de valoar� trebuie să cunoşti pentru a înţelege, Publicului 
i se arată deseori antrenamentul sportivilor de performanţă, pentru a aprecia 
munca lor ; oare nu ar fi la fel de profitabil să fie arătat, din cînd în cînd, şi 
.,antrenamentul" artiştilor de performanţă ? ! 

Intr-o discutie despre teatru, a te preocupa de calitatea limbii vorbite pe 
scenă poate părea' un lucru de interes marginal, atunci cînd mai sînt încă multe 
de spus despre arta actorului, arta regizorului sau a dramaturgului. Nu îmi pro
pun să discut acum despre limbajul piesei contemporane, pentru că, dramaturgii 
sînt creatori de limbă, au o mare libertate în folosirea cuvîntului. Mă gîndesc Ia 
fenomenul de recreare a cuvîntului, la limba traducerilor şi la felul în care 
cuvîntul este exprimat de actor, la arta rostirii cuvîntului. 

Multe texte importante nu au traduceri recente, iar vechile versiuni, valo
roase ca document, sînt uneori de nefolosit pe scenă din cauza limbajului ne
expresiv. Uneori se găsesc soluţii, şi dacă ne gîndim la piesele care se află în 
lucru aflăm că Valeriu Moisescu, pentru viitorul spectacol Moliere, a lucrat şase 
luni la o nouă traducere, iar Grigore Gonţa colaborează cu traducătorul în timpul 
repetiţiilor. O admirabilă soluţie a găsit Alexandru Tocilescu cinel a montat 
Hamlet. Uneori nu se găsesc soluţii - şi numesc un recent spectacol Pygmalion 
de G. B. Shaw, văzut la Sibiu, un SJJectacol foarte bun, care avea un singur ne
ajuns: traducerea. Dar ce importantă este tocmai limba, în această piesă! Şi 
totuşi, sînt unii cunoscători de teatru care îşi încearcă talentul şi în traduceri, dar 
ocolesc textul dramatic, alegînd diverse alte surogate. 

Din aceste cîteva semne de întrebare, s-au născut întrebările anchetei. 

ŞERBAN CIOCULESCU 

Cultura teatrală de azi 

este şi o cultură cu caracter ţtic 

1 Noi avem numeroase teatre, nu nu-· 
mai în capitală, ci şi în alte centre ale 
ţării, care în trecut nu aveau asemenea 
instituţii şi unde lumea se bucura cînd 
treceau actorii în turnee sezoniere Există 
deci o cultură teatrală răspîndită în toată 
ţara şi mijloacele materiale pentru pro
pagarea ei : localuri de teatre, actori nu
meroşi, elemente teatrale tinere şi foarte 

Anchetă realizată de 
Aurelia BORIGA 

talentate. Aşa că răspunsul meu este po
zitiv. Teatrul este, prin excelenţă, cum 
s-a spus, o şcoală a moravurilor, cu atît
mai mult cu cît morala socialistă este mai
severă decît morala burgheză.

Este clar că această cultură teatrală 
este şi o cultură cu caracter etic, adică 
împlineşte mai bine ca în trecut rostul 
ei educativ. Adică se pune mai mult te
mei astăzi pe educaţia profesională, cetă
ţenească, morală etc. a spectatorilor decît 
pe pura distracţie. Rareori, cite w1 âutor, 
ca Marin Sorescu, Paul Everac, Valeriu 
Anania sau Ion Băieşu, face şi teatru 
pentru teatru, pe lingă cel încadrat în 
scopuri declarative, şi în acest sens spec
tacolele existente cred că-şi îndeplinesc 
dubla menire. Nu am caracterul ubicui
tăţii, dar îmi închipui că teatrele din pro
vincie, ca şi cele din capitală, au acelaşi 
repertoriu. 
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2 Această a doua întrebare este, şi pe 
scara interesului ce se acordă elemente
lor constitutive ale teatrului şi ale spec
tacolului, de ordin secundar. Teatrul nu 
are menirea să contribuie, cum spuneţi 
dumneavoastră, la formarea unei limbi 
frun1oase şi expresive. Personajele tea
trului sînt oameni din popor, dintre care 
unii vorbesc o limbă savuroasă, alţii însă, 
trecuţi prin şcoli medii, vorbesc o limbă 
a clişeelor, o limbă a expresiilor de-a 
gata. Literatura propriu-zisă are această 
menire, pe care dumneavoastră aţi dori 
să o acordaţi şi teatrului. Teatrul, potri
vit lui Caragiale, nu este un sector al 
literaturii. Teatrul este altceva, în • orice 
caz nu e beletristic. Cînd are caracter 
dramatic puter11ic, se încadrează în lite
ratură. Dar spectacolul propriu-zis e alt
ceva. Vă dau un singur exemplu: O 
noapte furtunoasă a fost dată într-o in
terpretare nouă, de melodramă, în care 
toate erau vraişte, în care caracterele erau 
răstălmăcite, în care finalul era altul, 
Rică Venturiano era altul, Veta - alta. 
Credeti că aceasta contribuia la formarea 
unei Îimbi frumoase? ! Vedeţi dumnea
voastră, regizorii se gîndesc să întine
rească lucrările dramatice capitale. Or, nu 
e nevoie. Ele „se întineresc" însă prin 
simplul fapt că e o nouă generaţie de 
actori care joacă, dar textul, spiritul lor 
se vulgarizează în acest fel. Şi atunci, 
dimpotrivă, teatrul, în care regizorul in
tervine indiscret, urîţeşte şi limba şi per
sonajele. ln această privinţă, nu i se 
poate cere teatrului să contribuie la f�r
marea unei limbi frumoase ca expresie. 
Eu merg mai departe : din cauza vîrstei, 
ies puţin seara, sau aproape deloc, dar 
urmăresc piesele de teatru date la tele
viziune şi constat un lucru - că actorii 
vorbesc foarte repede. Or, o limbă fru
moasă este şi o limbă care are ritm, o 
cadentă nu chiar ca versul, ci mai ascuns. 
Vechiul' teatru, cu Nottara ca regizor, pe 
urmă cu Soare şi chiar cu Sică Alexan
drescu clădea mai multă importanţă ros
tirii. Acum, adeseori, şi actorul şi actriţa 
„se scapă pe gură", elimină cuvintele ca 
pe nişte lucruri impure. Nu se poate. 
Limba e, cum spune Eminescu, un fagurE_; 
de miere. ln întrebarea dumneavoastra 
este implicată o concepţie melioristică a
supra limbii noastre. Avem o limbă foarte 
frumoasă, pe scenă nu mai este însă fru
moasă. 

3 Aici nu sînt de acord cu dumnea
voastră. Nu publicul are prost gust. Sînt 
spectacole care sînt de prost gust. Spec
tacolele apelează la plăcerile de joasă 
zonă ale publicului. Dar publicul e un 
public receptiv, şi dacă spectacolul ar 
avea un nivel mai ridicat, publicul ar 
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fi tot atît de receptiv. Vedeţi dumnea
voastră, românul aplaudă foarte uşor, se 
încălzeşte foarte uşor, pretutindeni unde 
e o colectivitate, chiar artistică, pu
blicul aplaudă la scenă deschisă la cel 
mai mic cuvînt de spirit, mai mult sau 
mai puţin artistic. Există vorbe de spirit 
neartistice, există vorbe de spirit artis
tice. Teatrul de azi, în această privinţă, 
nu oferă totdeauna un climat de aşa na
tură incit publicul să guste o literatură 
teatrală artistică şi un joc artistic, în care 
limbajul, rostirea să delecteze publicul. 
Acuma, publicul se delectează cu orice. 
Avem un public prea bun. In străinătate 
există fluier şi fluierătură, fie naturală, 
pentru cine ştie să-şi ţuguieze bine bu
zele, fie cu instrumentul. La noi, fluierul 
nu funcţionează. Atunci, omul de gust 
care stă într-un colţ, unul din zece, dacă 
nu-i place spectacolul, e handicapat de 
ceilalţi nouă care aplaudă (aplaudă pen
tru că s-au învăţat cu spiritele proaste, 
s-au învăţat cu efecte dramatice uşoare).
Exigenţa artistică în teatru e acum mai
mică, şi asta se şi explică. Se cere ca
producţia dramatică să fie foarte mare,
ca să alimenteze cele peste 40 de tea
tre din ţară. înainte erau mai puţine
teatre, piesele de teatru care se făceau
erau mai literare, mai artistice. Aşa că
acuma teatrul foarte rar se integrează în
literatură. E însă adevărat că şi între cele
două războaie teatrul nu a fost la înălti
mea poeziei şi a romanului, aşa că nu
aduc o acuzaţie specială acestor ani, că
teatrul se situează mai jos decît literatura
propriu-zisă de imaginaţie. Teatrul astăzi
nu mai este un teatru de imaginaţie
pură. Cele mai multe piese, cel puţin cele
transformate radiofonic, tratează probleme
de muncă. Adică într-un colectiv se comit
erori, uneori din partea direcţiei, dar sînt
şi elemente care să atragă judicios atenţia
şi atunci între unii şi alţii se produce o
basculă. Pînă la urmă, fireşte, triwnfă bi
nele. Ei, schemele acestea sînt foarte fa
cile. Cam acesta este schematismul teatru
lui, cel puţin al celui pe care îl vedem la
televiziw1e. Sigur, actorii sînt foarte buni,
dar sînt puşi să joace în piese mediocre.
Aş spune că astă.zi este un decalaj între
corpul artistic, în care sînt foarte multe
talente, şi piesele în care joacă. Soţia mea
şi cu mine urmărim toate aceste specta
cole la televiziune şi cohstatăm că în
tr-adevăr au norocul să crească generaţii
de actori foarte talentaţi, şi arătoşi, şi
înalţi, şi simpatici, dar şi dotaţi ca artişti.
Dar piesele în care joacă sint cam lipsite
de interes, nu-ţi cam rămîne nimic după
ce le-ai văzut. Ţi-a plăcut actorul, ţi-a
plăcut decorul, ţi-a plăcut un unghi al
celui care proiecta lumina asupra unui 
obiect din cameră, toate acestea sint inte-
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resante, dar piesele sînt cam stereotipe. 
Vedeţi, stereotipia este pusă să fie servită 
de actori foarte talentaţi, şi atunci, în 
mare parte, interesul merge la actori, nu 
la piesă. Piesa o uită spectatorul. Eu 
presupun că un om al muncii, un lucră
tor calificat sau mai cultivat, care �i-a 
luat şi certificatul de invăţămînt mediu, 
urmează şi o facultate, se duce regulat 
la o reprezentaţie nouă, vede timp de un 
an treizeci de piese noi. Cu ce rămîne 
el ? I Rămîne cu imaginea unor actori 
care i-au plăcut. Unuia îi place Motoi, 
altuia îi place Mitică Popescu etc. insă 
producţia teatrală suferă. Nici între cele 
două războaie teatrul n-a dat dramaturgi 
mari. in timp ce Rebreanu s-a realizat 
clupă întregirea ţării, Sorbul, fiind de a
ceeaşi vîrstă (au fost şi cumnaţi), crease 
Patima roşie în 1916, înainte de a intra. 
România în război. După aceea n-a mai 
dat piese de aceeaşi forţă dramatică. 
N-am avut, repet, mari dramaturgi în
perioada interbelică, şi nu prea avem nici
astăzi. Avem cîţiva dramaturgi buni,
v-am numit cîţiva, pot să fie mai mulţi ;
a murit Mazilu, a murit Lovinescu. insă,
încă o dată, conservatoarele noastre au
norocul să scoată generaţii foarte bune
de actori, şi asta compensează într-un fel
lipsurile producţiei dramatice. Omul se
duce să-şi vadă actorii simpatizaţi. Nada
nu mai e piesa, nada e actorul. Presupw1
că mulţi cetăţeni se duc la un spectacol
unde văd că afişaţi sînt actorii preferaţi.
Publicul, încă o dată, nu are un prost
gust, are aspiraţia spre frumos. I se 
dă ceva frumos, gustul lui se perfecţio
nează, nu i se dă, gustul lui rămîne la o
joasă zonă a artei dramatice, a simplelor
efecte teatrale, a witz-urilor şi gagurilor
fără conţinut omenesc şi fără expresie li
terară. Să nu acuzăm publicul nostru :
poporul nostru, şi ele la ţară, şi ele la
oraş, şi muncitorul manual, şi muncitorul
agricol sînt avizi de cultură şi de spec
tacol. Cultură li se dă, dar adesea spec
tacolul nu li se dă la un nivel cultural
corespunzător. Li se dă o cultură poli
tică, li se dă o pregătire profesională
mult mai ridicată decît în trecut, cinel
80% erau analfabeţi. Din acest punct de
vedere, nu putem spune că avem un pu
blic prost. E un public care nu mai este
analfabet, şi la toate nivelurile trăieşte
bucuria artistică. Acelaşi lucru l-aş putea
spune şi despre dans. Nici o imaginaţie,
la fel ridică piciorul balerina, la fel e
mişcat voalul, nimic nou. Omul se uită
la fată dacă are siluetă şi la tot ce arată,
fie şi neartistic, dar gustul artistic nu se
ridică la aceeaşi înălţime. Incă o dată,
publicul nostru e un public admirabil. De
la cel mai simplu spectator la cel mai ra
finat, fiecare este avid să se ridice me
reu : intelectualiceşte şi culturaliceşte.

Chiar şi personajele lui Caragiale care 
vorbesc stîlcit voiau să se ridice mai sus, 
manifestau o aspiraţie spre cultură. A
ceasta trebuie să găsească un climat ar
tistic ridicat. Am verificat recent, la săr
bătorirea Cellei Delavrancea : cîteva fra
ze ale mele, foarte simple, au găsit un 
ecou neaşteptat, deşi erau improvizate în 
timp ce îmi aşteptam rîndul. Publicul, 
invitat sau atras de recitalul ilustrei cen
tenare, atîta aştepta ca să se încălzească. 
Uneori, însă, din nefericire, se încălzeşte 
la proaste glume, cinel nu este pus în 
situaţia să se plictisească la piese cu 
mereu aceleaşi terne, cu prea puţine va
riaţii. Eu am o mare încredere în publi
cul nostru, văzînd în ochii lui că e atît 
·cte receptiv. Nu e un public morocănos,
dificil, rece. Vai de momentul cinel va
avea gustul mai format, dacă producţia
dramatică va rămîne la acelaşi nivel ! Să
nu exagerăm însă acest risc. Cultura tea
trală, în genere, ne îngăduie optimismul.

PAUL EVERAC 

Cine sapă la înţelegere. 
sapă şi la bunul gust 

1 Se ştie că educaţia unei populaţii 
se face printr-un complex de factori mo
rali, sociali, politici, prin învăţătură şi 
bună functionare a resorturilor adminis
trative, prin puterea de influenţare a 
idealului. Teatrul e şi el printre aceşti 
factori, dar nu trebuie să i se exagereze 
importanţa. El poate să ajute sau să 
strice, să fie ajutat sau contracarat ele 
factorii ceilalţi. El ridică în faţă modele, 
dar şi critici, arată unde e limita ome
niei celei favorabile şi unde încep falsifi
carea, dezmăţul, deriziunea, invitînd spec
tatorul la delimitare. Dacă teatrul n-are 
vigoare emotivă sau ideatică, el poate să 
facă rău chiar dorind să facă bine, fi
indcă banalizează principiile cele mai să
nătoase, bagatelizează problemele vii prin 
truisme schematice, compromite adevărul 
de dragul şablonului. Or, şablonul, de 
cele mai multe ori, produce rezistenţă, iar 
cinel nu produce, invazia lui, în loc să 
dezmeticească spectatorul, îl corupe. 

Ca să se dez-şablonizeze cu dinadinsul, 
unii autori recurg astăzi la bizar, la para
dox, la aforistic, dinamitează forma şi 
fac lucrul inform şi ininteligibil. Contri
buie ei la- educaţie? După părerea mea, 
nu. Şarada lor nu atinge sensibilitatea. 
inteligenţa se sforţează să-i urmăreasc�. 
delimitarea morală nu se petrece şi, a
fară de un pic de surpriză în ce priveşte 
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ineditul limbajului şi arcanele parabolei, 
rezultatul e aproape nul. Lumea pleacă 
uşor amuzată şi temeinic zăpăcită. Sporul 
de cultură e aiuritor. 

Această lume se îngrămădeşte apoi la 
ce e simplu şi elementar. Respinsă clin 
turmentele unei inteligenţe ce nu şi-a 
găsit forma, ea cade în spectacolul pri
mar, deconectant, mirobolant şi ieftin, al 
cărui impact educativ-cultural e de ase
menea redus. Drumul de la şablonul mo
ral la eseul specios se termină prin re
venire la şablonul divertisant, adică la 
cota educativă cea mai joasă. Nu avem 
încă, socotesc eu, în teatru, destule ten
siw1i cu valoare terapeutică, un teatru de 

uea.tttLl -
Lfl/..,aită 4--e(')..a.lă 

WL(')..ta.lă 
Oglinda actoru.lui tre

buie să fie în inimă si tot 
meşteşugul îi este să ·arate 
natura. 
'· HELIADE RADULE.SCU 

ment caracterizant (al lumii pe care o 
descrie) şi nu element modelator, exem
plificator. Chiar poetica zilelor noastre e 
alta, încap în ea alte vorbe decît aticismul 
vechilor poeţi, care mînuiau cu grijă 
limba literară. S-a născut o poetică a di
fuzului, a lăbărţării şi turgescenţei ver
bale, încorporînd zone banale sau sordide. 
Eclectismul, hibridul sînt la ordinea zilei. 
In zona vieţii, apăsarea pe utilitar a sim
plificat limbajul, l-a descărcat de _poten
ţele lui poetice, l-a trimis spre şablon. 
S-au ivit stăruitoare influenţe de la popu
latii colaterale. Se vorbeşte curent cu ne
glijenţă, cu licenţe agramate, cu deşu
chiere.

Dacă trecutu.l unui popor 
poate să învie undeva cu 
culorile sale plăpînde, cu 
repegiunea adevăratului 
trai, cu spontaneea varie
tate a fapte,lor, a persoa
nelor, a limbajului, apoi 
numai doar pe scenă, într-o 
dramă istorică ... 

B.P. HASDEU 

... trebuie un interes de 
slavă, dorul binelui şi o 
mare hotăr-tre de a face 
jărtfi însemnătoare. A
tuncea scena românească 
va fi artă, icir nu ,păpuşe
ri.e. 

M. KOGĂLNICEANU

consum mediu calitativ, simplu şi direct, 
care constituie fundamentul culturii tea
trale. Avem în schimb „limbaje noi", 
unele stupefiante. 

2 Ieşind din institut, unii actori vor
besc greu, poetizează greu. Ei n-au o idee 
clară cît din limbajul de teatru este coti
dian, unde se termină simplitatea şi unde 
încep ridicarea pe coturni, stilizarea şi 
plăsmuirea artistică a limbii. Ei nu mai 
fac a la Vraca sau a Ia Calboreanu, e 
vetust, e depăşit ; dar nici textele mo
derne nu le mai propun aşa ceva, limba 
s-a simplificat încercînd să fie suplă, func
ţională, de toate zilele. Drama istoric
romantică a cedat preponderenţa piesei
realiste, naturaliste sau celei paradoxal
groteşti, unde limbajul vine mai ,abrupt,
mai întîmplător, cu zvîcniri de moderni
tate şi culoare. El este acum doar ele-
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Teatrul preia această limbă şi, după 
teoria clasică, o „reflectă". Face el bine 
sau rău? O limbă prea îngrijită - dacă 
nu e arhaică - ar suna curios azi pe 
scenă, ar artificia calofil relaţiile. Una 
prea mustoasă e pîndită de capcana pito
rescului şi poate da în marginea vulga
rului. 

Insă vulgarul, de obicei, nu vine dinspre 
limbă spre simţire, ci invers. Criticii sînt 
alertaţi cînd cuvîntul sună picant pe sce
nă, dar vulgaritatea propriu-zisă, a simţi
rii comune, le scapă, fiindcă adesea o îm
părtăşesc. (Pentru o criticastră esenţial
vulgară, eu trec drept un autor vulgar, 
fiindcă am limba colorată şi licenţioasă, 
sing,urul sem111al pe oare eia îl prinde.) 

Să păzim limba, s-o Lucrăm? Poate. 
De fapt, fiecare personaj îşi cere limba 
lui, şi fiecare relaţie, la fel. Horia tre
buie să vorbească altfel decît Ioviţă, Brîn-
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,coveanu decît Dufy. Scriitorul e un artist 
al limbii şi nu un guard comunal al ei. 

3 Cine sapă la înţelegere, sapă şi la 
bunul gust. Dincolo de inteligibil nu 
poate exista decît un gust arbitrar, îndo
lelnic, un mesaj care nu portează : pe ce 
.să edifici, deci,· bunul gust ? 

Dar şi, la polul opus, ,,hanou1·i şi cli
-şee", se produc ravagii, invazii ameninţă
icare clin partea platitudinii. 

Prostul sau bunul gust nu sînt numai 
.afacerea teatrului. Ele trebuie puse în co
relaţie cu stilul general de viaţă, cu faci
lităţile acesteia. 

duioşie, fără caritate, fără tristeţea vese
liei, adică fără zona unde se afinează mo
ravurile şi se produc fericitele mutaţii 
de mentalitate, în locul unui „ha-ha" ne
angajant. Relaţia umană reflectată în tea
tru e ori simplicissimă, rudimentară, ori 
îmbîrligată, întoarsă pe dos, cu sofisticării 
isteţe, şugubeţe. Prezenţa inteligenţei e 
adesea evidentă, a sufletului, mai puţin. 

Să spunem deci inteligibilitate, să spu
nem omenie, să spwiem perspectivă 
înaltă : bunul gust va rezulta. 

Cîndva, mitocănia pe scenă făcea oroa
re. Acum nu se mai lucrează homeopatic, 
n-ajunge s-o reprezinţi ca să-l iJ1,torci pe
spectator ele la en. Trebuie totdeauna o

. .. trei locuri sînt de creat, 
pentru a se dobîndi un re
zultat satisfăcător: 1. lim
ba, 2. giocul actorilor şi 
3. educaţia publicului.

VASILE ALECSANDRI

Teatrul este cea rna.i 
·mare scoală morală, cea
mai mare scoală de edu
.catiune... este un templu
al O moralitătii, al luminii şi
al ştiinţei.· · 

IOSIF VULCAN 

După părerea mea, teatrul nostru, în 
momentul de faţă, nu „ridică" prea tare. 
El lasă mai degrabă jos, ori hipostaziază 
alături, colorează abundent, convoacă ri
sul unde se poate şi cu mijloacele cele 
mai puţin subtile. Nu mai are respon-:. 
·sabilitatea tragicului, a sublimului, nu-l
preocupă constituitul, ci schimbătorul,
1neferă amuzamentul, dezbaterii (fiindcă
-dezbaterea i se pare cel mai adesea fac-
-tice, falsă), ba mai caută să scoată efecte
-şi din incongruenţă. Modelator nu prea
-este, într-un sens superior. Unde să fie

deci aici zona de gust? 1n teribilismul
-eseistic ?

Şi apoi şi satira noastră e adesea fără 
-contrapondere, scăpată în caraghios, fără 

Dacă repertoriul e sufle
tul unui teatru, actorii sînt 
corpul lui, sînt materia, în 
care se întrupează reper
toriul. 

MIHAI EtvLINESCU 

contrapondere, în registrul elevaţiei şi al 
trăiniciei. O avem? Rar. Batjocoritori 
sîntem, uneori cu oarecare rafinament 
- se cheamă ironie -, dar marile senti
mente nu mişună prin dramaturgia noas
tră. Chestie de gust ? Numai de gust ?

Şi mai vin şi şuşaniştii, histrionii de 
doi bani. Ei apucă publicul, ele jos, prin 
duioşii-tip şi mascalţonerii-tip, ba chiar . 
şi pathos-tip, şi-i iau paralele. O dată cu 
asta îi instilează clişeul, adică îl rudimen
tarizează. Flatat în conforturile sale, a
cest tip de spectator, păcălit de acest tip 
ele actor (şi textier), nu mai iubeşte orga
nic elevaţia, o respinge. El are zona lui. 

Dar, încă o dată : ce elevaţii îi propune 
teatrul? Ce-i dă el în contrapondere? 
Aceasta e întrebarea. Nu zic : nimic ; zic : 
cam puţin. 
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VALERIU MOISESCU 

De semnalat calitatea unor traduceri 
din dramaturgia universală 

1 Noţiw1ea de cultură o include pe 
aceea de valoare ; valoarea artistică, pre
supunînd obligatoriu creaţia, este deter
minată de gradul de împlinire a unui 
produs artistic, implicînd noutate, origi
nalitate, inventivitate, unicitate, ,,con
strucţie viabilă care nu_ repetă în esenţă 
un model oarecare". Cultura teatrală a 
unui popor, într-un anumit moment, este 
suma valorilor teatrale produse în acel 

seamă de unele trăsături specifice care, 
deosebind arta scenică de celelalte arte, 
izbutesc în cele din urmă să o condiţio
neze, căci ea este, printre altele, o artă 
colectivă, instituţionalizată, corelaţionată, 
temporală şi temporară, fluctuantă, de
naturabilă sau perfectibilă, ele la o seară 
la alta, în raport cu publicul. 

Dintre toate artele, teatrul reflectă poate 
cel mai exact, implicit sau explicit, sta
rea de spirit a unei anumite epoci sau 
perioade din existenţa umanităţii. Peri
oadele de înflorire a artei teatrale, de 
proliferare a talentelor corespund în ge
nere cu cele de 111,ălţare spirituală a so
cietăţii. Căci, după cum scria Mihai Emi
nescu, ,,!nălţimea artistică a unui popor, 
nu se măsură numai clupă artişti, ci clupă 
cunoscătorii şi protectorii artei". 

Mijloacele ele a edifica şi consolida o 
cultură teatrală sînt nenumărate, începînd 

Teatrul este o artă con
structivă, al cărei mate
rial sînt conflicte le ivite 
între oameni din ca.uza ca
racterelor şi patimilor lor. 
Elementele cu oare l.u
crează s<unt chiar arătările 
vii si imediate ale acestor 
conflicte. 

I. L. CARAGIALE

Teatrul a fost întotdea
una cel mai eficace ,mijloc 
de propagandă pe ca.re 
l-au avut la îndemînă ide
ile noi şi credinţele mă
reţe ...

A. DAVILA

moment. Din păcate, aceste valori nu pot 
fi programate, ele apar într-o mai mare 
sau mai mică măsură, independent de 
voinţa noastră. 

Putem vorbi, desigur, despre o serie de 
spectacole reprezentative pentru nivelul 
actual al mişcării noastre teatrale, putem 
vorbi de actori, regizori, scenografi clin 
diferite generaţii care se străduiesc să 
menţină, să consolideze şi cîteodată să 
ducă mai departe prestigiul teatrului ro
mânesc. Totuşi... 
· Privind producţia teatrală, izolat sau în
ansamblul ei, sîntem obligaţi să ţinem

22 

Regizorul trebuie să re
prezinte în ordinea învă
ţămîntului, o suprafacul
tate, care desăv.urşeşte toa
tă pregătirea anterioară a 
actorului. 

CAMIL PETRESCU 

cu calitatea repertoriului şi terminînd cu 
cea a reprezentaţiei. Doi factori mi se 
par însă hotărîtori : întreţinerea prin 
toate mijloacele a unui climat de efer
vescenţă creatoare şi atitudinea necon
cesivă în faţa unor criterii şi gusturi în
doielnice, cit şi a unor tendinţe deru
tante de comercializare a produsului artis
tic, a cărui rentabilitate trebuie căutată 
în primul rînd în plan spiritual. Asta nu 
înseamnă nicidecum a dispreţui succesul 
sau a minimaliza ideea unui teatru popu
lar, ci dimpotrivă. 
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2 In primul rînd, e vorba despre ca
litatea literar-teatrală a textelor pe care 
le propunem spre reprezentare. Dar, după 
cum o literatură de duzină nu poate con
stitui baza de lansare a unor specta
cole înăltătoare, nici abordarea fără aco
perire a ·capodoperelor nu duce, din pă
cate, în mod inevitabil, la rezultatele 
-scontate. Echilibrul fragil dintre propu
nere şi realizare constituie o condiţie
primejdioasă a oricărei aventuri teatrale.
Pornind de la această realitate, unii sus
ţin că „un eşec cultural e mai stimabil
-decît un succes fără ambiţii", iar alţii sînt
gata să demonstreze exact contrariul, In
-ceea ce mă priveşte continui să cred că
decît să asculti Eroica lui Beethoven în
interpretarea unei fanfare sîrguincioase şi
_pline de bune intenţii, e de preferat să
.asculţi Dunărea albastră dirijată de Ka
rajan cu Filarmonica clin Viena.

Revenind la problemele limbii literare,
.ar mai fi de semnalat calitatea unor tra
duceri din literatura universală, w1ele
,expediate, altele depăşite de timp, gre
•oaie, încîlcite sau greu accesibile înţele
gerii spectatorului contemporan.

ln al doilea rîncl (fără ca ordinea să
minimalizeze importanţa), e cazul să re
punem în discuţie limba vorbită pe scenă,
-exprimarea prin viu grai a unor idei şi
sentimente.

In ultima vreme, urmărindu-se, pe
bună dreptate, obţinerea unei mai mari
,expresivităţi corporale a actorului, a fost
11eglijată în mod nejustificat expresivita
tea vorbirii scenice.

Vorbirea cotidiană, dezarticulată, agra
mată, pronunţia neglijentă, în care sfîr
·şitul cuvintului trebuie dedus, rostirea
neinteligibilă, exprimîncl de cele mai
multe ori neînţelegerea gîndurilor care
-stau în spatele vorbelor, strădania de a
-obţine „firescul" prin repetări inutile ale
unor cuvinte, prin bilbîieli şi bolboro
·seli dizgraţioase, ca şi tendinţa de a da o
coloratură frazelor prin „virtuozităţi" vo
-cale gratuite, căutate, sacadate, colorate
-€Xcesiv prin alternanţe inutile de la stri-
-găt la şoaptă, toate acestea şi cite şi mai
cite au făcut uneori ca limba vorbită pe
·scenă, element primordial al comunicării,
·să devină de nesuportat.

Lipsa ele respect faţă ele limbă - bunul
,cel mai de preţ al unui popor - por
-neşte uneori chiar din familie, din exem
ple nefaste, alteori chiar din şcoală, unde

,orele de limba şi- literatura română nu
'izbutesc să-şi dobîndească importanţa
-cuvenită.

In al treilea rînd, mi se pare intole
- rabilă tendinţa manifestată de către unii
actori, de a „colabora" cu autorul şi de a

,.adăuga, pe parcursul reprezentaţiilor, în
dorinţa obţinerii unui succes facil, tot fe-
3.ul de vorbe şi expresii parazitare, mai

întotdeauna vulgare şi de prost gust, dis
trugînd într-o clipă gîndirea unui perso
naj ce nu se poate exprima niciodată pre
cwn cel care, străduindu-se să-l întruchi
peze, îl neagă printr-o vorbire străină lui, 

Aceasta mi se pare una dintre cele mai 
evidente manifestări ale prostului gust, 
iar prostul gust reprezintă nu numai o 
expresie a lipsei de cultură, ci şi o formă 
evidentă a dispreţului faţă de ea. 

3 A defini prostul gust mi se pare o 
întreprindere nu tocmai uşoară, atîta vre
me cit bunul gust rămîne o sintagmă 
aleatorie. Aceasta ţine de o educaţie com
plexă şi chiar de întrepătrunderea dintre 
etic şi estetic. Căci, după cum spuneam 
cu o altă ocazie, idealul estetic al 
kitsch-ului e poleiala sau poleirea, iar 
substratul moral - făţărnicia. 

Kitsch-ul este atemporal, el nu ţine de 
vechi sau de nou, ci de confuzia şi pro
liferarea nonvalorii. Căci, după cum re
marca Thierry de Duve, problema este
ticii moderne nu este „ce e frumos, ci 
ce ţine de artă". 

Putem identifica mai multe aspecte ale 
kitsch-ului, şi anume : 

• Comercializarea artei, prin producţia
în serie a unor facilităti care vizează 
,. autenticitatea de suprafaţă". 

• Flatarea dezordinii care domneşte în
gustul nonestetic, după cum remarca 
Jean-Franc;ois Lyotard. 

• Eclectismul, formulă la modă, care,
după cum sublinia acelaşi. filozof şi este
tician francez, ,,reprezintă gradul zero al 
culturii generale contemporane". 

ION ZAMFIRESCU 

Teatrul trebuie să-şi propună, 
printre altele, apărarea cuvîntului 

şi a vorbirii 

1 Repertoriile şi spectacolele noastre 
de teatru, la. ora actuală, sint acelea care 
sint. Nu aş putea spune că ele se ridică 
înspre condiţii şi niveluri ideale. Toate, 
însă, în mod meritoriu, sînt preocupate 
să ţină ideea de cultură teatrală în stare 
de tensiune. Sub acest raport, am senti
mentul că în teatrele noastre se proce
dează · cu pătrundere, cu simţ social, nu 
mai puţin şi cu abnegaţie. Se poate afir-
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acto,ii slujS.a cultiu.ă,iii 

Millo, creatorul şcolii 
realiste de interpretare 

Mihail Pascaly, cel mai 
mare actor romantic al 
veacului trecut 

Iancu Petrescu - un 
actor al autenticităţii 
intuitive 

Milută Gheorghiu - un 
interpret care reconsti
tuie linia traditională a 
şcolii ieşene 

Aristizza Romanescu, Ia 
fel de strălucită come
diană şi tragediană, un 
prim actor total 
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·'to,nane 'tostite pe
.••, Iv

scena 

George Calboreanu 
monumentalitatea inter
pretării clasice 

George Vraca, un expo
nent al culturii mijloa
celor de expresie 

Leopoldina Bălănuţă, 
vestală a poeziei rostite 
pe scenă ... 

Ion Caramitru - o mo
dalitate modernă de 
esenţializare 

Dan Nasta - o abor
dare cerebrală care nu 
exclude patetismul 
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ma peremptoriu: în măsura posibilităţi
lor, teatrele noastre îşi fac datoria. 

Dar - ştim ! - -:problema culturii tea
trale nu stă exclusiv în răspunderea şi 
pe seama spectacolelor propriu-zise de 
teatru. Jntră în joc, neapărat, şi factori 
din afară : de la instrucţia literară înce
pută în şcoală, continuînd cu prelungiri 
şi asimilări .ale acesteia în mecanisme de 
funcţionare a s0cietăţii, pînă la calitatea 
morală şi materială a sprijinului pe care 
societatea în genere îl datorează actelor, 
programelor· şi instituţiilor de cultură. 

Ar fi prea puţin dacă prin cultură. de 
teatru am înţelege doar ceva limitat, de 
resortul unor cercuri artistice, al unor 
speculaţii de specialitate, al unui public 
de rafi.naţi. Este necesar să privim lucru
rile şi in perspectiva cetăţii. Teatrul, in
tre arte, este aceea care reclamă şi care 
cemportă cea mai complexă reţea de re� 
laţii cu cetatea. Atîta vreme cit indife
rent din ce motive în această reţea s-ar 
produce fisuri ori absenţe, ar fi greu ca 
o cultură de teatru să se poată institui şi
funcţiona cu adevărat.

2 Trepidaţiile vieţii moderne ; înmul
ţirea abrevierilor în vorbirea curentă ; 
tehnicizarea vocabularului ; stilul şi con
venţiile comunicării informaţionale; me
gafoanele ; ritmurile disco ; accentele 
puse pe mişcare mai mult decit pe disci
plina cuvîntului ; lăsarea în umbră sau 
chiar părăsirea de-a binelea a unor re
guli clasice de retorică ; toate acestea 
- cărora să nu uităm a le adăuga şi un
anume stress tinzînd să devină formă ele
modernitate psihologică - fac ca limba
şi vorbirea să-şi piardă din linişte, clin
expresivitate, din adîncime, din paleta ele
nuanţe şi din interioritate. Faptul nu tre
buie trecut cu vederea. Nimic, atît în 
structura sensibilă a individualitătii uma
ne, cit şi în aceea a colectivitătli ca a
tare, nu ar putea şi nu ar trebui să ră
mînă' străin de ceea ce o vorbire fru
moasă poate realiza pe planuri impor
tante ale vieţii şi ale solidarităţii umane.

Teatrul, de aceea, printre alte obiective 
ale îndatoririi sale de artă şi ale misi
unii lui sociale, trebuie să-l înscrie şi pe 
acesta : apărarea cuvîntului şi a vorbirii.

Uneori - să nu ascundem! - poate că 
se trece uşor, ori se trece cu anume pre
zumţie, în numele unui principiu, pe !îl'lgă 
această condiţie. Se ţipă ; se caută efecte 
de suprafaţă ; se rostogolesc cuvinte ; se 
exagerează mişcarea în detrimentul rosti
rii ; se fac concesii gustului de moment ; 
şi, cel puţin cîteodată. se uită că limba 
română este o limbă deschisă,. bogată în 
vocale, cu lumini, cu virtualităţi eurit
mice, toate acestea reclamînd deopotrivă 
atît artă, cit şi exegeză în desfăşurarea. 
vorbirii. 
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Cu riscul de a părea puţin vechi, în
vinovăţit eventual de servitute faţă de
canoane clasice, teatrul trebuie să repre
zinte liniştea, frumuseţea, poezia şi ne
sfîrşitele conotatii umaniste ale "limbii ro-
mâneşti. 

3 · Prostul gust, mai mult decît expre
sia unei infirmităţi spirituale a publicului 
spectator, este o urmare psihologică şi 
sociologică a produselor ce i se oferă cu 
pretenţie de artă şi de cultură. Cu a
ceasta, cred, am spus ceea ce ar fi mai 
important de spus în chestiunea amintită. 

GEORGE BALĂIŢA 

O cultură teatrală presupune 
un ~repertoriu fără prejudecăţi 

1 Nu cred că se poate conta pe mine 
ca spectator de teatru. Sînt onest, dar in
consecvent. Teatrul este o prea mare is
pită, ca să nu încerc să-i rezist. Dar oricH 
de rar ai merge la teatru, e greu să eviţi 
spectacolele mediocre. Mă tem chiar că, 
prea des, mediocritatea .dă „tonul". Cel 
puţin din ce văd eu, nu atît pe alese, cit 
pe apucate. Nu cunosc mai deloc specta
colele din provincie. In orice caz, o „cul
tură· teatrală" presupune un repertoriu . 
fără prejudecăţi, şi concepţii variate de 
spectacol. Marii clasici nu pot lipsi, din 
nici o stagiune, măcar la teatrele impor
tante. Ce înseamnă un an teatral fără 
Ibsen, Shakespeare, Cehov, Sofocle, 
Strind berg, Moliere ? ... Caragiale ar tre
bui jucat fără întrerupere, măcar la unul 
din Teatrele Nationale. De asemenea, 
locuri „fixe" pentr·u piesele ele actualitate 
românească şi străină. Şi tot ce pare la 
un moment dat să însemne ceva în tea-

• tru. !mi veţi spune că toate acestea sint
truisme. Bineînţeles I Dar sînt chiar spec
tacolul, riscul, plăcerea, datoria, talentul,
banii şi încă ceva pe deasupra, teatrul,

adică...

2 Numai pe căile firescului. Graba şi 
grijile zilnice reduc limbajul la formule 
stereotipe. Fără să-ţi dai seama, îţi intră 
în uz. Observi destul de tîrziu, nu mai ai 
ce face! Vorbeşti aiurea în continuare. De 
altfel, e şi comod să foloseşti cit mai pu
ţine cuvinte. Nu pentru a concentra. ci 
pentru a nu spune nimic. Nu este obli_ga
toriu să foloseşti un limbaj „ bogat" sau 
„frumos" pentru a nu spune nim'c. Se 
reuşeşte asta şi în varianta „simplă" Cît 
de artificială pare astăzi frazarea, altă-
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Un spectacol mereu perfectibil - spectacolul publicului : 
„Preşul" de fon Băieşu, Teatrul de Comedie, reprezentaţia 

nr. 685, 15 ianuarie 1988 
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dată impresionantă, pe tiparul şcolii de 
d_icţie şi declamaţiune ! Dar, nici o ora
litate necontrolată care confundă scîndura 
scenei (lemn preţios) cu strada, asfaltată 
sau nu ... 

3 Mulţi (chiar clin teatru) se înşală 
cîncl cred că un spectacol ele prost gust 
este mai uşor ele făcut decît „celălalt". 
Nu! Deseori se consumă mult mai multă 
energie pentru un spectacol nereuşit de
cît pentru unul foarte bun. 

Din castelul unde era găzduit într-o 
iarnă, adolescentul Mozart îi scrie vesel 
mamei lui că tocmai a terminat trei con
certe şi alte cîteva piese mai mici, dar 
pline de farmec, şi copilăreşte se miră 
cum se face că un alt oaspete al prin
ţesei, cunoscutul compozitor X, om în 
vîrstă, se căzneşte de vreo cinci săptă
mîni la o biată sonată, zău nu înţeleg, 
dragă mamă, în rest, totul e minunat, iar 
doamna prinţesă mă iubeşte foarte mult ... 

Aşa că, maestre, dacă aveţi cumva în 
vedere formarea şi aprofundarea prostu
lui gust, renunţaţi. Dacă e cu putinţă. 
Veţi fi mult mai odihnit, mai senin, mai 
calm, în fine, mai artist. 

Ce am spus aici nu este altceva decît 
opinia unui spectator încăpăţinat, plin de 
hachiţe, clar ele bună credinţă şi, mai 
ales, nebun clupă teatru. 

SOLOMON MARCUS 

Un rol important în cultivarea limbii 
îl au actorii 

1 Prin cultură teatrală înţelegem 
două lucruri : a) o cultură care se con

stituie într-o imagine fidelă a stadiului 
actual atins de literatura dramatică şi de 
spectacolul teatral în lume şi b) o cultură 
care dă seama despre modul în care tea
trul înregistrează marile probleme care 
stau azi în faţa omenirii. Aceste obiective 
de o mare complexitate se realizează în 
primul rînd printr-un repertoriu adecvat. 
in ceea ce priveşte obiectivul a, proba
bil că ne aflăm într-o situaţie relativ sa
tisfăcătoare (prudenţa mea es-te datorată 
faptului că nu cunosc repertoriul teatre
lor nebucureştene şi nu am o imagine mai 
precisă asupra evoluţiei repertoriului de-a 
lungul ultimelor decenii). Chiar şi pentru 
un observator superficial, varietatea re
pertoriului actual este evidentă. Specta
cole ca Hamlet, Doamna cu camelii, Me
najeria de sticlă, Ploşniţa, Zbor deasupra 
unui cuib de cuci, Marea, din repertoriul 
internaţional, O scrisoare pierdută, D'ale
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car?av�l�lui, M�tică Popescu, Aceşti în
�en tnşti, Io, Mircea Voievod, Preşul, No
ţmnea de f_ericire, Dimineaţa pierdută,
dm repertorml naţional, furnizează o ima
gine elocventă a varietăţii şi valorii. 

Alta este situaţia în privinţa obiecti
vului b. Aşteptăm de la teatru mai mult 
d_ecît de la oricare altă artă, în�egistrarea 
ş1 aprofundarea noilor tipuri ele conflicte 
pe care le generează, în relaţiile social
umane, cea de-a doua revoluţie industri
ală, pro�lemele globale ale omenirii, rit
mul rapid de transformare a profesiilor, 
modul în care satisfacerea nevoilor umane 
fundamentale de supravieţuire, de liber
tate, de identitate şi de sens trece astăzi 
printr-o fază fără precedent în istoria 
omenirii. 

O cultură teatrală nu poate eluda nici 
una dintre problemele majore ale ome
nirii. 

2 Rolul teatrului în cultivarea unui 
limbaj îngrijit se realizează atît prin ca
lităţile textului şi prin interpretarea ac
torilor, cît şi prin „complicitatea" specta
torilor. Teatrul poate fi o lecţie de dic
ţiune şi ele retorică, iar aceste calităţi, 
dincolo de valoarea lor culturală gene
rală, sînt un exemplu binefăcător pentru 
atîţia spectatori care practică profesii în 
care „punerea în scenă" are o anumită 
importanţă (cadre didactice, jurişti etc.). 
Nu vom ascunde însă că uneori autorii 
dramatici şi actorii tratează superficial 
această chestiune ; chiar zilele trecute am 
putut auzi o actriţă, de altfel foarte ta
lentată, exprimîndu-se în modul următor : 
,,poezia care am spus-o". 

Teatrul, prin varietatea personajelor pe 
care le aduce în scenă, furnizează o vastă 
tipologie a abaterilor de la o vorbire 
exemplară. Eroii caragialieni au creat, în 
această privinţă, un adevărat termen de 
referinţă. Este necesar deci ca actorul 
să-şi ia o distanţă necesară faţă de perso
najul pe care-l interpretează, iar specta
torul trebuie să fie suficient ele cult pen
tru a sesiza această distanţă. 

3 Prostul gust este un aspect al in
culturii. Ar trebui să se acorde o atentie 
mai mare culturii teatrale la vîrsta şco.: 

lară, cînd se formează gusturile. Specta
colele însoţite de dezbateri ar fi foarte 
eficiente. Eventual, se poate face aceasta 
numai cu un act dintr-o piesă. O mani
festare a lipsei de gust (de fapt, lipsă de 
înţelegere) am putut-o vedea la o parte 
din spectatorii la Dimineaţa pierdută. Ru
moarea stîrnită de unele moment dintre 
cele mai nepotrivite este o adevărată pro
vocare la adresa actorilor, care pot fi 
tentaţi să orienteze spectacolul într-o di
recţie greşită. Cei mai mulţi rezistă, dar 
există şi momente de ceclar . ■
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Dramaturgia de inspiraţie istorică

realitate transfigurare 

După excelenta lucrare a lui Ion Zam
firescu, Drama istorică universală şi na
ţional�, este legitimă o reluare a discuţiei 
care sa nu fie numai o „aducere la zi" a 
problemelor ? Inclrăznim să răspw1clem 
afirmativ, pentru că demersul nostru vine 
din alt orizont : acela al istoricului 
profesionist. O precizare preliminară este 
îndată necesară : departe de noi intenţia 
ele a şicana pe autorii dramatici pentru 
inexactităţile istorice. Nu avem de gîncl 
să-i reproşăm, ele pildă, lui Paul Anghel 
- altminteri atît ele grijuliu în privinţa
rigorii documentaţiei - că în Săptămîna
patimilor plasează bătălia de la Baia în
1469 în loc ele 1467 (personajele numă
rîncl, deci, eronat anii trecuţi ele la eveni
ment) sau lui Marin Sorescu că în A treia 
ţeapă îl „eliberează" pe Vlad Ţepeş clin
detenţie clupă doar „vreo zece ani" în
timp ce ·el s-a aflat în captivitatea lui
Matia Corvin clin 1462 pînă în 1474-1475
(ele observat că şi Marian Popescu, în pă
trunzătoarea sa analiză a teatrului istoric
sorescian, scrie despre „revenirea la
scaunul .domnesc, clupă zece ani", vezi
Teatrul ca literatură, Bucureşti, 1987, p.
186). Exemplele ele acest fel se pot în
mulţi, clar, repetăm, nu este intenţia
noastră ele a deveni un „detector" ele
erori istorice în teatrul istoric ! La w·ma
urmei, inadvertenţele cronologice semna
late nu ştirbesc în nici un f-el valoarea
artistică excepţională a celor două piese
amintite, nici demersul înnoitor în atîtea
privinţe al lui Marian Popescu.

S-a repetat pînă la saţietate că în teatrul
lui Shakespeare se întîlnesc atîtea aba
teri - unele foarte mari - ele la adevă
rul istoric, fără ca prin aceasta piesele 
sale să piardă statutul ele capodopere. 
Atunci, la ce bun această discuţie por
nită clin intenţia ele a trece dramaturgia 
noastră istorică prin grila istoriografică ? 

Este un adevăr bine ştiut că între o lu
crare ştiinţifică şi alta beletristică, clecli-

ŞI 

cate unui moment sau unei personalităţi 
istorice, cea clin urmă are o fartă mult 
mai mare ele penetrare în conştiiii.ţa pu
blică clecît cea dintîi. Să amintim doar 
romanul lui Marin Preda, Delirul, care a 
modelat în rîndurile publicului cititor o 
imagine a anilor 1940-1941 atît ele solidă, 
încît cercetarea istorică, chiar clacă ar 
vrea să o modifice, ar întîmpina mari di
ficultăti. Conferentiind în numeroase in
stituţi( întreprinderi, unităţi militare 
despre actul revoluţionar ele la 23 August 
1944, am avut ele răspuns la numeroase 
întrebări despre evenimentele din anii 
1940-1944, răspunsurile fiind confruntate 
şi... acceptate în funcţie ele ceea ce 
ascultătorii citiseră în romanele lui Ma
rin Preda, Eugen Barbu sau ale al
tora. Este surprinzător să constaţi ce 
încredere deplină are cititorul în autorul 
unui roman istoric şi cît ele străină îi 
este - ele cele mai multe ori - ideea că 
literatura nu se poate dispensa ele fic
ţiune. 

1\m mai constatat, iarăşi, că între scrii
tor - romancier ori dramaturg şi 
istoric, ultimul are, pentru marele public, 
doar funcţia ele verificator. Am fost de 
atîtea ori în situaţia ele a răspunde la 
întrebarea unor amici care citiseră un ro
man istoric sau văzuseră o piesă cu su
biect istoric : .,Chiar aşa s-au petrecut 
lucrurile?". Şi cinel răspunsul a fost că 
,,Nici vorbă ele aşa ceva", replica a su
nat „Bine, clar autorul nu putea să in
vente asta !" Se pare, aşadar, că gradul 
ele accesibilitate este direct proporţional 
cu gradul ele credibilitate, altfel spus, că 
imaginea transmisă ele o piesă ele teatru 
sau de un roman este mai repede recep
tată şi se dovedeşte mai durabilă clecît 
aceea transmisă de o lucrare ele istorie. 
Gradul ele difuzare - piesa sau romanul 
ating un număr mai mare ele spectatori, 
respectiv cititori, decît studiul ele istorie 
- şi cel ele ariditate - lectura unui stu-
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Eroi 
şi interpreţi 

drama în 
istorică 

O literatură drama
tică inspirată din isto
rie cultivă, potrivit tra
ditiei, imaginea eroului 
luptător pentru idealuri 
patriotice; dar, desprins 
din tablourile înceţoşa
te ale viziunii roman
tice şi adus în focarul 
unui conflict de idei, a
cesta dobîndeşte com
plexitate psihologică, 
este înzestrat cu o gîn
dire clarvăzătoare şi cu 
abilitate politică. Rolu
rile astfel concepute o
feră actorilor un mate
rial de creaţie bogat şi 
interesant; de aceea şi 
putem vorbi astăzi des
pre o veritabilă galerie 
de eroi în interpretări 
antologice, demne să se 
înscrie în memoria sce
nei : Mircea (Io, Mircea 
Voievod de Dan Tărchi
Jă, Teatrul Dramatic 
din Constanţa) - San
du Simionică (1) ; Şte
fan cel Mare (Săptămî
na patimilor de Paul 
Anghel, Teatrnl Naţio
nal din Bucureşti) -

5 
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Gheorghe Cozorici (2) ; 
Vlad Ţepeş (A treia 
ţeapă de Marin Sorescu, 
Teatrul National din 
Bucureşti) -· Amza Pel
lea (3) ; Mihai Viteazul 
(Viteazul de Paul An
ghel, Teatrul „Bulan
dra") - Victor Reben
giuc (4); Petru Rareş 
(Petru Rareş de Horia 
Lovinescu, Teatrul Na
ţional „Vasile Alecsan
dri" din Iaşi) - Teofil 
Vâlcu (5); Horea (Pro
cesul Horea de Al. Voi
tin, Teatrul „Bulandra") 

Octavian Cotescu (6). 
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diu, de n-ar fi decît tri�iterile la surse 
şi bibliografie, şi încă este mai anevo
ioasă decît aceea a uimi roman, pentru a 
nu mai vorbi de piesa de teatru, care, 
văzută, e o destindere (cu condiţia să fie 
bună !) - asigură beletristicii în con
ştiinţa publică un acces superior aceluia 
al literaturii istorice. 

Aceasta este, aşadar, îndreptăţirea „in
tervenţiei" noastre între dramaturgi, cri
tici şi istorici ai teatrului. Intenţia noastră 
este să încercăm o discuţie asupra ima
ginii pe care o transmite spectatorilor 
teatrul de inspiraţie istorică, despre un 
anumit eveniment sau o personalitate. 
Altfel spus, cum apare evenimentul (per
sonalitatea) din confruntarea ou stadiul 
actual al cercetării istorice şi în ce mă
sură mesajul piesei este adecvat epocii 
istorice evocate. 

In aceste prolegomene ni se pare nece
sară abordarea unor probleme teoretice, 
deşi - mărturisim - simţim, primii, mo
destia mijloacelor noastre. Ne-am îngă
dui. să luăm ca pw1ct de plecare analiza 
dedicată de Georg Lukacs romanului 
istoric, valabilă şi pentru teatrul ele 
inspiraţie istorică : .,în romanul istoric 
nu este vorba de repovestirea marilor eve
nimente istorice, ci de reînvierea prin 
mijloace literare a oamenilor care au 
participat la aceste evenimente. Este 
vorba de a-l face pe cititor să retrăiască 
mobilurile sociale şi· omeneşti care i-au 
determinat pe oameni să gîndească, să 
simtă şi să acţioneze aşa cum au făcut-o 
în realitatea istorică. Si este o lege a 
creaţiei artistice, care in primul moment 
pare paradoxală, dar apoi devine lesne de 
înţeles, că, pentru a face perceptibile 
asemenea ll!Obiluri sociale şi omeneşti ale 
acţiunii, evenimentele exterioare aparent 
neînsemnate, relaţiile aparent mai re
strînse sînt mai adecvate decît dramele 
monumentale ale istoriei universale" (Ro
manul istoric, vol. I, Bucureşti, 1978, p. 58). 
De la formularea acestor principii s-au 
scurs cîteva decenii, în cursul cărora isto
riografia însăşi a cunoscut o adevărată re
lfoluţie, care a avut drept urmare o 
extraordinară diversificare a directiilor 
de cercetare şi a tehnicilor de inv'esti
gaţie. Cadrele tradiţionale ale istoriogra� 
fiei pozitiviste - acelea care erau pre
dominante în timpul elaborării lucrării 
lui Lukacs, chiar dacă viziunea sa era 
marxistă - au fost sparte sub loviturile 
convergente ale materialismului istoric 
şi ale Şcolii de la „Annales" şi a cu
rentului iniţiat de ea. S-a schimbat. 
aşadar, abordarea de către istorici a 
obiectivului investigaţiei lor (asupra aces
tor aspecte vom reveni, cînd vom discuta 
diversele piese de teatru cu tematică 
istorică). 

S-a schimbat însă si modalitatea ele
exprimare a teatrulu( ele inspiraţie isto-

nea. Romulus cel Mare al lui Friedrich 
Diirrenmatt mai poate fi considerată o 
adevărată piesă istorică ? 

Să conchidem că atît istoria - ca dis
ciplină - 'Cit şi teatrul istoric au înre
gistrat ·veritabile mutaţii şi că vechile ca
noane de investigaţie, respectiv de tratare 
artistică, au fost literalmente pulverizate 
şi că în cercetarea istorică, deopotrivă, ca 
şi în teatru sînt astăzi deschise. căi noi, 

· unele abia la început de explorare.
O a doua remarcă este că, · datorită

unor împrejurări specifice, există anu
mite epoci în prezentarea cărora beletris
tica - romanul şi teatrul au luat-o
înaintea cercetării istorice. Am spus şi
cu alt prilej că, de pildă', în Politica (III)
a lui Theodor Mănescu sînt discutate
probleme ale istoriei contemporane a
României, de care cercetătorii noştri s-au
apropiat cu multă „prudenţă'� sau nu
s-au apropiat deloc. Apare aici un feno
men interesant : autorul foloseşte un şir
de documente, bine ştiute de istorici
(unele au şi fost publicate în cele patru
volume 23 August 1944. Documente, sub
redacţia lui Ion Ardeleanu, Vasile Arimia
si Mircea Muşat, 1984-1985), dar care
�u şi-au găsit valorificarea cuvenită în
cercetarea propriu-zisă.

Iată de ce credem că, din acest punct 
de vedere, responsabilitatea romancieru
lui sau dramaturgului capătă la noi un 
spor de greutate şi îndreptăţeşte - dacă 
nu cumva reclamă chiar - intervenţia 
istoricului. 

Pentru acesta din urmă sînt astăzi de 
domeniul evidentei două constatări pe 
care le redăm în' două formulări des ci
tate : .,Istoria nu este repovestirea iz
voarelor" (Gerhardt Ritter) şi „Orice isto
rie adevărată este o istorie a prezentu
lui" (Benedetto Croce). Cea dintîi nu 
are nevoie de multe comentarii şi ea se 
reîntîlneşte în cîmpul belestristicii cu ob
servaţia citată a lui Georg Lukacs : opera 
literară de inspiraţie istorică nu repo
vesteşte evenimentele. Remarca lui Croce, 
care a declanşat asupră-i critica lui 
Lukacs, nu vrea să spună altceva clecît 
că fiecare generaţie caută în trecutul isto
ric răspuns la propriile sale întrebări : 
în acest sens, orice istorie este contempo
rană. Pentru noi, de pildă, cei pentru 
care, după Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român, lupta pentru in
dependenţă a devenit o componentă fw1- · 
clamentală a trăirii noastre politice. 
efortul multisecular pentru nealîrnare al 
înaintaşilor a devenit mai lesne de în
ţeles şi legătura dintre ei şi noi s-a sta
bilit mai uşor. Din acest punct de vedere, 
mărturia lui Paul Anghel despre împre
jurările care · 1-au determinat să scrie 
Săptămîna patimilor este cea mai expli
cită : ,,ciroumstanţe speciale, cinel istoria 
contemporană autorului îşi caută nişte 
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puncte de spnJm înapoi. Cînd anmne 
evenimente din istoria prezentă a Europei 
tindeau să reediteze trecutul cu o egală 
putere dramatică, cu puterea catastrofei. 
Săptămîna patimilor a fost scrisă în anul 
1968, iar scena cu solii străini, pe malul 
Dunării, mi-a dictat-o parcă Ştefan" (0 
antologie a dramaturgiei româneşti con
temporane 1944-1947. Teatrul de inspi
raţie istorică, ed. Valeriu Râpeanu, Bucu
reşti, 1978, p. 563-564). 

-Legătura cu prezentul nu ia însă întot
deam1a forme atit de dramatice - de 
existenţiale, am spune- - ca Î!l' cazul ci
!at, al lui Paul Anghel. Prezentul irumpe 
m teatrul istoric şi în forme mai puţin 
grave, dar nu mai puţin semnificative. In 
Răceala lui Marin Sorescu tribulatiile lui 
Pînzaru la Viena (,,Am 'stat un· an la 
Viena, ca un cîine de pripas. Cu hoţi, cu 
borfaşi, spărgători... scursoarea societăţii... 
din toată lumea. Pînă mi-au venit actele. 
Dormeam toată şleahta într-o baracă") tri
mit direct la lagărul de tristă celebritate 
de la Treiskirchen, după cum motivele 
plecării lui (,,Mă gîndeam c-o să-mi gă
sească şi mie vreo pată - mai găsiseră 
la vreo doi. Şi începuseră să mă caute 
şi pe mine de bube-n cap, cum se zice ... 
Şi la urmă ... mie mi-a plăcut de mult 
muzica ... ţineam tare mult să văd Viena") 
ne dispensează de comentarii. 

Nu credem că există vreo piesă în 
dramaturgia contemporană românească 
de inspiraţie istorică în care să nu răz
bată într-un fel sau altul, mai puternic 
sau mai slab, rezonanţa prezentului. Con
statarea trebuie să ne multmnească O re
constituire de maximă rigurozitate

. 
a tre

cutului, lipsită însă de o deschidere către 
prezent - ca, de pildă, cea a lui Flaubert 
în Salammbo - devine un joc patent de 
erudiţie. 

Fără a avea pretenţia unei clasificări 
(tipologii) a dramaturgiei istorice româ
neşti din zilele noastre, credem că în cu
prins-ul ei se pot distinge următoarele ca
tegorii : evocarea istorică a cărei finali
tate este înţelegerea unei epoci, a unui 
conflict sau a unei personalităţi (admi
rabila trilogie a lui Paul Everac Costan
d_ineştii, Drumuri şi răscruci şi s'olul, ofe
nnd cea mai bună ilustrare) ; prezentarea 
unei personalităţi istorice din perspectivă 
contemporană (Săptămîna patimilor, Io, 
Mircea Voievod de Dan Tărchilă etc.) ; 
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teatrul istorico-politic (evocarea de· către 
Titus Popovici în Puterea şi Adevărul a
„obsedantului deceniu" sau a recurentei 
în 1958 a fenomenelor ce l-au cai·acte
rizat în piesa Eugeniei Busuioceanu, Timp
şi adevăr). O clasificare care nu poate 
epuiza, desigur, bogăţia de idei şi moda
lităţi de tratare din teatrul românesc 
contemporan. 

Intenţia noastră este de a discuta pie
sele reprezentative ale teatrului nostru 
de inspiraţie istorică, din unghiul de ve
dere al autenticităţii spiritului istoric. De 
exemplu, Răceala nu înfăţişează numai 
marele moment al lui Vlad Ţepeş (deşi 
el nu apare în piesă) ; prin finalul ei, 
piesa transmite - cum sesiza un comen
tator - ,,metafora morţii. Căpitanul Toma 
moare în patul său, în timp ce istoria se 
scrie pe bogata-i lespede de mormînt. Ră
ceala sa este istorică, are vechime deci, 
iar actul ei de «identitate» se reînnoieşte 
periodic" (Marian Pope&cu, op, cit., p. 189). 
Istoricul mai vede însă ceva : finalul Ră
celii transmite şi o importantă realitate 
istorică : de ce românii au fost victorioşi 
în acest conflict cu Imperiul Otoman care 
prin toate caracteristicile sale - şi î� pri
mul rinei prin marea disproporţie de for
ţe - se înfăţişează ca un conflict asime
tric, pentru a relua un concept din tipolo
gia războiului contemporan (Cf. Andrew 
Mack, Why Big Nations Lose Small Wars:
the Politics of Asymetric Conflict în 
,,World, Politics", vol. XXVII, no. 2, Ja
nuary 1975, p. 175). Chiar dacă autorul nu 
a avut în vedere conceptul, el comm1ică 
spectatorului esenţa lui. Şi în aceasta stă 
valoarea educa.tiv-patriotică a piesei. 

Nicolae Iorga îşi încheia Pretata la 
Istoriologia umană cu aceste cuvinte·: ,,J\ş 
fi vrut, din partea mea, să am mai mult 
talent «poetic» pentru a fi mai aproape 
de adevăr" (Materiale pentru o istorio
graî_ie umană, ed. Liliana N. Iorga, Bucu
reşti, 1968, p. 5). Marele istoric afirma 
capacitatea superioară a scriitorului - în 
raport cu cea a istoricului - de a reînvia 
trecutul (oare Răscoala lui Rebreanu nu 
ne introduce în psihologia ţărănimii răs
culate mai bine c!ecît orice studiu isto
ric?). Cum a ilustrat teatrul istoric româ
nesc �ceastă afţrma_ti: a lui Nicolae Iorga,
vom mcerca sa aratam prin analiza pie
selor de inspiraţie istorică. 

Florin CONSTANTINIU 
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Redobîndirea integrităţii interioare 
a literaturii dramatice 

După despărţirea de proletcultism, re
descoperirea condiţiei artistice a literatu-. 
rii a deschis noi orizonturi calităţii crea
ţiei concomitent cu consolidarea perspec
tivei istorice. In acest proces de apro·
fundare a specificului literar au fost în 
mod necesar recuperate valorile româ
neşti anterioare, ca şi acumulările mişcă
rii artistice Universale. Cel dintîi efect 
major a fost acela al reclobîndirii senti
mentului ele integritate, resimţirea pulsa
ţiei organice a unei literaturi naţionale pe 
deplin constituite, capabilă să respingă 
diletantismul şi improvizaţia. 

La prima vedere, refacerea legăturilor 
fireşti cu literatura şi arta epocilor pre
cedente, prin reeditări şi comentarii com
prehensive, însemna mai ales o învigorare 
a tradiţiilor. Dar, de fapt, comunicarea 
liberă cu propria noastră istorie literară 
evidenţia, cu o claritate stimulatoare, re
laţia neîntreruptă dintre tradiţie şi ino
vaţie. Eliminarea petelor albe (autori sau 
opere prohibite), umplerea golurilor în 
mod sistematic au dus la obţinerea unei 
imagini coerente a evoluţiei formelor mo
dernităţii, ca drum obligatoriu al artei 
literare autentice. 

Lăsîncl deoparte generalităţile, putem 
obţine probe edificatoare dacă ne oprim 
la una sau la alta dintre modalităţile ge
nului dramatic. Astfel, teatrul istoric, 
rupt între 1948-1960 de marile prefaceri 
aduse speciei de autorii interbelici, s-a 
întors o vreme anacronic către vetustele 
tipare romantice. Cum nu era posibilă o 

resuscitare în profunzime a acestor struc

turi vechi, au rezultat hibrizi melodrama
tici ca Ion Vodă cel Cumplit de Laurenţiu 

Fulga sau ca cele mai multe dintre pie
sele istorice ale lui Mircea Ştefănescu. 

Modificarea de atmosferă şi tonalitate a 
teatrului de inspiraţie istoriografică ·se 
evidenţiase între cele două războaie chiar 
şi în operele unui tradiţionalist declarat 
ca Nicolae Iorga. Republicarea, în ulti
mele două decenii, a unui mare număr 
de piese aparţinînd acestui autor proteic 
a evidenţiat individualitatea unui stil de 
o concentrată cerebralitate. Ca şi alţi
tradiţionalişti, Iorga a receptat în creaţia
sa imagiriativă ecouri moderne, vizibile
chiar şi în predilecţia pentru cazuistica
psihologică din cele mai izbutite piese
istorice ale sale: Un domn pribeag sau
Doamna lui Ieremia. Editarea compactă
în epoca noastră a teatrului lui :N". Iorga
a dus însă şi la alte consecinţe faste. Pe
lîngă strîngerea într-un amplu dosar dra
maturgie a celor mai bune pagini de fic
ţiune ·prin care se exprimă o personalitate
covîrşitoare: volumele în cauză (apărute
în 1974 şi 1980) subliniază decizia cu care
Iorga a depăşit, dincolo de orice com
plexe, aria tematică a istoriei naţionale.
Situaţii şi individualităţi problematice ale
spaţiului european inspiră cîteva dintre
cele mai originale drame ale ilustrului
istoric, acordînd literaturii române drep
tul de cetate în „marele teatru al lumii"
(Regele Cristina, Un biet moşneag şi un 

doge, Contra patriei ş.a.). Eliminarea 
1:irin tăcere (sau prin rechizitoriu ne
drept) a celor mai multe dintre marile 
drame scrise înaintea ultimului război a 
cuprins chiar şi blîndele viziuni raţiona
liste ale lui ,Iorga din piese ca Ovidiu,

Cassandra, Moartea lui Alexandru. 

O reflectare teatrală cu adevărat per
sonală a tendinţelor neoclasice a putut fi 
în cele clin urmă revelată cititorului prin 
tipărirea completă a dramaturgiei lui Dan 
Botta, în volumele 2 şi 3 ale ediţiei de 
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„Scrieri" din 1968. De data aceasta, în 
cadrul amplei campanii de reconsiderare 
capătă profil nu numai valori excluse -� 
vreme, ci şi altele, puţin sau chiar deloc 
cunoscute. 

Spre deosebire de __alte genuri, litera
tura dramatică românească, tipărită in
complet şi disparat în etapele antebelice 
dobîndeşte prin ediţiile cuprinzătoare dii� 
ultimii treizeci de ani o corporalitate 
care-i fixează întîia oară peisajul plenar. 
In ceea ce-l priveşte pe Dan Botta, tipă
rirea în tiraj minim, prin 1939, a· drame
lor Alkestis şi Comedia fantasmelor
(aceasta reprezentată în acelaşi an la 
Cluj) nu-l introdusese în conştiinta lite
ra�ă a epocii ca dramaturg. · Abia repu
blicarea acestor două _capodopere alături 
de �ltimele scrieri ale poetului pentru 
scena (drama liturgică Soarele şi luna în
deosebi) au aşezat în plină lumină un au
tor dramatic de prim ordin. Alkestis,
care remodelează arhaicul mit elin prin 
.introducerea ca erou salvator a zeului 
Pan, devine una dintre puţinele noastre 
tragedii care reuneşte concentratia clasică 
a esenţelor cu sugestivitatea 0lirismului 
modern. înrudită cu această piesă, Jphi
genia lui Mircea Eliade (reprezentată in 
1941) a cunoscut de asemenea, în zilele 
noastre, dubla recunoaştere a tipăririi 
(,,Manuscriptum" - 1974) şi a reafirmării 
scenice într-un spectacol de tinută al Tea
trului Naţional din Bucureşti. 

Una dintre urmările păgubitoare pentru 
creaţia dramatică ale rupturii dogmatice 
a fost îngheţarea schimbului activ, rege
nerator, de impulsuri şi procedee cu cele
lalte genuri fundamentale ale literaturii, 
aflate un timp - mai cu seamă poezia -
într-o îngrijorătoare reducţie a resurse
lor expresivităţii. Comunicarea subterană 
între dramatic, liric şi epic caracterizează 
(încă de la finele veacului trecut) com
poziţia literară modernă. In mod deosebit 
starea liricii condiţionează atmosfera ge
nerală a mişcării artistice, încît domina
rea, timp de 10-15 ani, în creatia de ver
suri, a oratoriei exterioare şi ·a micului 
moralism anecdotic s-a răsfrînt şi asupra 
teatrului. Dimpotrivă, reabilitarea liris
mului autentic (ca şi - într-alt fel - fer
tilizarea formelor naraţiei) a jucat un 
rol important în viaţa literaturii dra
matice. 

La aceste corisecinte eliberatoare de
terminate de descătuşarea creatoa;·e a 
esteticii marxiste, s-au adăugat alte puncte 
de sprijin şi în primul rînd simtămîntul 
responsabilităţii faţă de aşteptăriie impe
rioase ale publicului. Restabilirea filiatiei 
cu teatrul poetic românesc din prima 
jumătate a secolului a răspuns în acest 
cadru unei necesităţi profunde. Se ştie că 
situaţiile şi persoanele dramei capătă ve
ridicitate numai prin forţa şi sugestivi
tatea formelor poetice ale dialogului. Or, 
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disponibilităţile limbii române pentru tea
trul superior, explorate intens de poeţi 
ca Blaga, Maniu, Voiculescu au putut 
- din nou - să susţină cu puterea
exemplului nivelul adecvat de lucru pen
tru continua'tori.

Restaurarea punţilor către înaintaşi a 
început cu paşi timizi pentru a trece apoi, 
într-un ritm precipitat, la rezultate hotă
rîtoare. Mai ales operele lui Blaga, re
aduse treptat la suprafaţă, au schimbat 
considerabil, prin patosul lor substanţial, 
semnificaţia conceptului de teatru în spa
ţiul literaturii noastre. Dinamica solemnă 
a ideilor şi conflictualitatea interioară a
dialogului au desemnat cu limpezime 
distanţa dintre dramaticitatea poetică şi 
teatralitatea mecanică a „bulevardului". 

Readus pe scenă încă din 1964 (cu 
Anton Pann la Timişoara), Lucian Blaga 
estE; reprezentat cu cîteva din piesele sale 
cele mai importante în 1968, 1973 şi 1976 
(Meşterul Mamole la Teatrul Giuleşti şi 
apoi la Cluj-Napoca, Zamolxe din nou la 
Giuleşti), fără a mai socoti spectacole cu 
texte fragmentare din 1967-1968 de la 
Teatrul „Nottara". Prima reedita;.e (cu 
şase texte) apare în 1971 (îngrijită de 
Eugen Todoran), pentru ca în seria de 
,,Opere" realizată de Dorli Blaga la edi
tura „Minerva" (1976-77) să fie pentru 
întîia oară cuprinse toate piesele (vol. 5 
şi 6). O nouă ediţie (alcătuită de George 
Gană) este în curs de desfăşurare. Ana
lizele şi interpretările dramelor blagiene 
au avansat, de-a lungul ultimilor ani, din 
perspective variate, către decodarea dile
melor acestei uimitoare suite dedicate re
voltelor spiritualităţii. Capitolul teatru
lui blagian s-a dovedit a fi esenţial pen
tru înţelegerea întregului sistem imagistic 
al dramelor noastre poetice din acest se
col. Autorul Tulburării apelor a tinut me
reu seama de marile întrebări aie timpu
lui modern, elaborînd răspunsuri într-un 
limbaj teatral polivalent şi, în acelaşi 
timp, riguros. Rechemarea pieselor lui 
Blaga în ambianţa realizărilor literar-sce
nice de după anii '60 a contribuit efectiv 
la încurajarea noilor iniţiative ale poeziei 
dramatice. 

L�r_:gi1'.el: ariei . d_e respiraţie a genului,
dorita ş1 rnfaptmta de dramaturgii epocii 
contemporane, a găsit în izbutirile prea
labile, retipărite şi - uneori - rejucate, 
�u . atît modele, cît viziuni omologate ar
tistic ale contopirii poeziei cu teatrul. 
Corpusului dramatic blagian i s-au alătu
rat, ilustrînd varietatea piesei de con
cepţie poetică, scrierile principale ale lui 
Adrian Maniu (tipărite în 1975 sub în
grijirea Doinei Modola), cele ale lui Jon 
�inulescu . şi Vasile Voiculescu, alegori
ile fantastice ale adînc nedreptăţitului 
George Magheru. Au fost repuse în cir-
culaţie piese de Victor Ion Popa şi 
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G. M. Zamfirescu, multă vreme trecute
cu vederea.

O apreciere analitică a raportl\lui din
tre fondul complet al valorilor omise în 
anii derutelor sociologiste şi întregirea 
culturală ce a urmat prin reeditare me
todică ar putea să constituie obiectul unui 
alt articol. Nu încape îndoială că s-a 
făcut mult, foarte mult în această direc
ţie, de o extremă importanţă fiind schim

barea calitativă a concepţiei despre eva
luarea vechiului patrimoniu. Rămîne să 
rezolvăm· lacunele încă persistente, acor
dînd preocupării fără prejudecăţi pentru 
valorile trecutului caracterul permanent 
care i se potriveşte. 

Astfel, trebuie să ne preocupe deca
lajul nefiresc dintre amploarea tipărituri
lor din dramaturgia antebelică şi starea 
reprezentărilor scenice complementare. 
Cele cîteva montări cu piese ale lui Blaga 
au demonstrat precaritatea argumentaţiei 
cu privire la inadecvarea lor pentru spec
tacol. lntr-o mare măsură valorile lite
rar-dramatice reinstalate în istoria mo
dernă a genului pun în faţa regizorilor 

probleme artistice majore, refuzînd rezol
vările facile, dar nu şi viziunile spectacu
lare de o adîncă originalitate. Important 
este cum anume punem în scenă (respin
gînd tehnica „adaptărilor" abuzive) şi ce 
anume selectăm pentru repertoriile tea
trale dintre piesele autorilor cărora li s-a 
făcut dreptate. Gimnastica sentimentală

nu-l reprezintă, desigur, pe dramaturgul 
Voiculescu, iar piese ca Avram Iancu de 
Blaga nu suportă prelucrările simplifica
toare. 

Privită global, evaluarea corectă, înce
pută în urmă cu peste două decenii, a în
semnat, totodată, respingerea falsei opo
ziţii dintre comandamentul educativ al 
teatrului şi rigorile estetice care-i acordă 
acestuia autenticitate. Dramaturgia a în
cetat a mai fi genul veşnic rămas în 
urmă. Dar cum piesele valoroase sînt 
destinate scenei prin chiar mod�litatea lor 
literară, procesul restituirilor editoriale 
conţine în principiul său esenţial dezide
ratul ratificării prin zeci şi zeci de spec
tacole. 

V. MINDRA
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PERMANENTA MODERNITATE A CLASICILOR 

P . '' 
-,, acea 

de Aristof an 

Cînd, în: 42r, se juca Pacea lui Aristo� 
fa11, se scurseseră zece ani din războiul 
pelOJ?011eziac, război care· avea să se sfîr
Şţ:!ască cu înfrîngerea Atenei şi cu decli
nul politi_c şi _mţlitar al Spa_rtei. Scriito
:rul avea să trăiască pînă la capăt eveni
mentele, supravieţuind dezastrului ce.tă
tii sale, căci războiul se încheia în 404, 
iar data ·probabilă a morţii lui Aristofan 
este 386. 

Piesa se înscrie în limitele teatrului ri
tual, ceea ce explică popularitatea de 
care se bucură. Influenţa ei asupra con
ştiinţei spectatorilor vremii trebuie să fi 
fost foarte mare, căci aducea aminte el� 
sărbătorile recoltelor, sărbători de ani 
de zile întrerupte şi care făceau farme
cul vieţii ţărăneşti. 

Reluarea piesei pe scena de azi nu va 
fi lipsită de beneficii pentru spectatorul 
contemporan. Nu numai pentru bogătia 
ideilor. Să amintim recomandările poli
tice ale anticului în privinţa unităţii ele 
acţiune a popoarelor în impunerea păcii, 
relaţia directă dintre pace, muncă şi 
bunăstare materială şi spirituală, sau 
observaţia (genială în simplitatea ei) că, 
între straturile şi clasele sociale, singuri 
producătorii direcţi ai mijloacelor ele trai 
sînt adevăraţi slujitori ai păcii, în vir
tutea faptului că munca lor nu se poate 
desfăşura altfel decît în condiţii de pace. 
Toate acestea au fost comentate şi e de 
prisos să ne mai oprim asupra lor. Aici 
ne interesează faptul că, în substanţa sa, 
comedia răspunde nevoii noastre de r.1 
rîde şi exigenţelor rîsului nostru sau, cum 
se mai spune, percepţiei noastre estetice 
pentru comic. 

Desigur, multe 
miterile directe, 
spectatorilor din 
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dintre aluziile sau tri
care făceau deliciile 

vechime, astăzi nu ne 

mai spun nimic sau şi-au, pervert�t. în
ţelesurile _pînă la a 9eveni delicii J'lenţru 
erudiţi. Aşa, faptt'll că unele •d'ii1' cetăţile 
intrate în cO:nflict erau şi mari producă
toare de usturoi sau de praz, sau că un 
anume·· atenian era .partizan al războiu-:
lui, sau amintirea versurilor cutărui poet 
luate în derîdere ... etc., dar rămîn vala
bile; ·în întregime, comicul de situaţie, 
atît ele personal (aristofanesc), umorul 
autorului, atît de modern, ironia sa, atît 
ele muşcătoare, satira, al cărei ascuţiş e 
şi azi neştirbit, rîsul său gros, deopotrivă 
fiziologic şi spiritual, rîsul grecului antic 
care nu despărţea sufletul ele trup, şi, 
mai presus ele acestea, poezia dragostei 
pentru natură, pentru natura darnică cu 
îngrijitorul ei, omul, poezia nesfîrşitei 
lor simbioze. 

Ca în mai toate piesele sale, şi în a
ceasta, comicul ele situaţie reiese din mo
dificarea realităţii ele către ficţiune, ast
fel încît lucrurile şi oamenii, fără a-şi 
părăsi cu totul firea, par a-şi potenţa 
forţele, totul devenind realizabil şi uşor 
ele îndeplinit, ca într-un vis euforic. For
mula ele vis comica nu se potriveşte par
că nicăieri mai bine clecît creatiilor aris
tofaneşti. Pentru aceasta autorul a utili·· 
zat cele mai improbabile invenţii, cele 
mai absurde situaţii. Aici, în Pacea, vi
ticultorul Trigeu purcede către cer, la 
zei, pe aripile unui cărăbuş ele bălegar, 
motivîncl că acesta a fost singurul care 
s-a ridicat la Zeus, clupă o populară fa
bulă ele-a lui Esop. Idee trăsnită şi ho
tărîre absurdă. Strîmbînclu-se şi acope
rindu-şi nasurile, sclavii hrănesc insecta,
fără întrerupere, cu bălegar, pregătind-o
ele drum lung. Absurdul ideii, în contact
cu realitatea, capătă aspecte fantasmago
rice, pe care actorii le vor converti, prin
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jocul lor firesc, realist, în realitatea nouă 
a viziunii (dar şi a visului) comice. Iată-l 
pe Trigeu în faţa lui Hermes, aici, în rol 
de intendent. Acesta îl primeşte aspl'u, 
dar istetul podgorean nu se lasă intimi
dat şi-l O mituieşte ca pe un funcţionar 
public ce se află. Comicul de situaţie nu 
se opreşte la o simplă fotografiere a rea
lităţii ; el capătă caracteristicile enor
mului, căci mituitorul îi cere bani mi
tuitului ca să-l mai mituiască încă o dată, 
pentru a-i înfrînge ultimele rezistenţe. 

Corul îşi părăseşte funcţia de comen
tator şi recitator al parabazelor şi - ·re
prezentînd ţăranii uniţi d·in cetăţile în 
conflict - pune mina la scoaterea Păcii 
din. peştera-fîntînâ în care o închisese 
Polem9s. Şi n;u . vom obosi niciodată. să 
adrbirăm această splendidă surpriză aris
tofanescă, mome1itul .cinel, după aşt,ep
·tarea ritmată de mu'nca ş{ cîntecul coi·eu
ţilor trăgîncl la frînghii, ne apare în faţă
·s'tatuia păcii', ·Iri.soţită ele două tinere fete
în .rame. şi, oase: Sînt zeiţele •frudelor şi
·sărb'ă'1:orilol', r,Opoi,a 'şi ·The6ria, desigur,
cl�zbrăcate, pe'ntru ca nimic să nu tulbure
·fericita asemănare a formelor • şi ferme
căto1·ul co11trast al substanţei. Numai .ast
fel ·putem 111ţelege ele unele atîta inspi
raţie la t1ti ţăran incult ca Trigeu," ce
rosteşte în faţa statuii' versuri ele efect
sublim, repede risipit printr-o observaţie
realistă, clar de efect autoironic : ,,O,
pace ! tu, ne dai belşug de struguri ! /
Mi�-ar trebui un imn · atît · ·c1e mare, I Şi
greu ele zece mii de amfore, I Să te slă
vesc, căci n-arh nimic în casă !" *
· 1'ot el, ,,ajuris în scenă", îşi înţeapă
·vesel · spectatorii : ',,Priviţi ele sµs: erati
'atîfcle 'mici r / Din cer păreaţi doar nişte
n'ătăi·5i, I, Dar pe 1:iămînt, vă yăd cµ mult
ma:,i răr !" .

f • • ' • ' • 

. La el ironia funcţionează ,prin· suprali
citare . şi capătă, astfel, aspectul batjo
c:urii şi pamfletului - o .e�tetică a mă-
1:iriţ lucrurilor, prin apropiere, pînă .la 
mo1istruos, Desigur, publicul atenian JlU 
se supăra cinel nici zeii nu erau scutiţi 
de glume care mai ele care mai piperate. 

Odată zeiţele aduse pe pămînt (a, se 
c:iti.� în scenă), încep riturile nupţiale şi 
cele ele sărbătoare .a roadelor. Trigeu, In
treprinză!orul, se însoţeşte cu Opora,, 
zeiţa roadelor. Un sclav îi cîntă bătrînu
lui ginere începutul cîntecului nupţial: 
,,Fetiţa s-a spălat, curat e şoldul / Plăcin
ta-i gata, gata e susanul / Lipseşti doar 
tu, încolo-i totul gata ... ". Trigeu amină, 
pentru a preda Adunării Poporului (a se 
citi : publicului) pe The6ria. Se fac glu-

* in versiunea lui Eusebiu Camilar şi
H. Mihăesoui, Aristofan. Teatrii, E.S.P.L.A., 
Bucureşti, 1956. 

me licen"tioase, dar nu imorale. Veselia 
îi cuprinde pe toţi, actori şi spectatori : 
ritul nunţii se desfăşoa'l"ă aş-a aum era 
lăsat clin .bătrîni - cu aruncarea boabe
lor ele orz sfinţit peste capetele specta
torilor, prilej de alte glume, în tiIIJ.p -�e 
ruga către zeiţă, pentru a-şi răspîncli fa� 
varu1rile, e înso,ţită de comparaţii ca a
ceasta, inclicîncl un delicat comportament 
erotic al fetelor ele la ţară : ,,(. .. ) Nu 
ne-amăgi / Cum fetele îşi amăgesc iubi
ţii... / Parcă le văd : acwn deschid por
tiţa / Se u1tă ... Inisă, în clipa oind te-n
torci, / au dispărut ; şi cum porneşti clin 
nou, / clin nou se uită lung în urma ta. / 
Zeiţă, te rugăm, nu fi ca ele !". 

Iată şi sen,timent>u.l de pace şi ele odih
nă clupă muncă a·osti,t în'tr-o parabază ele 
conducătorul corului : ,,Mi-am semănat 
ogorul. Burnitează. / Cum stau, deodată, 
îmi aud veci11ul : / «Ce facem azi,' vecine 
Comarchicl ? I Eu beau, căci zeii fost-au 
buni! Nevastă, / Pune la foc trei oale 
Gte fasole ! / Pune şi grîu ! Şi scoate şi 

1 sh1-0thine ! / Din cîmp să-l strige Syra, 
·şi pe Manes / Căci tot pămîntul e pă
truns ele apă / Şi nu se poate -azi lum·a
în vie ... / Iar eu aduc doi cintezoi şi-un
graur / Şi mai era prin ·casă nişte brîn
ză, / Şi patru iepuri ; ele nu i-a ucis, /
Ast' noapte, nevăstuica, hei, băiete, /·Trei
acl'aici, şi unul clu-i-1 tatei... / Lui· Eschi
macles cere-i crengi de mirt... Poftiţi-l,
careva, pe Charinacl, / Ca să ciocnim. cu
dînsul un ulcior, / Căci zeii· ne-au trimis
numai belşuguri / Şi numai bunătăţi, pe
arătur..i· ... ►►"··.

Sînt versuri ce evocă o _lume Simplă -şi 
aşezată, în bună vecinătate, în întraju
torare şi belşug. 

Nunta lui Tr.igeu va mai fi tulburată, 
ca ele nişte fantome ale trecutului, ele 
negustorii ele arme, prilej pentru ca eroul 
să cumpere nişte lănci (o sută la. o clrah

. 1nă) cu ·c�re, despicate, să facă araci ele 
yie. Negustorii odată plecaţi sau des
fiintati ele satiră, sărbătoarea continuă, 
atîtată ele Îl11J1Uri şi cîntece de nuntă : 
,,o; vino, vino, în cîmpii, rriireasă ! / 
lndll!I'ă-te şi vino, şi cu ckag / Ne vom 
iubi!". 

Prin lumea aceasta fericită, undeva, 
pe la sfîrşitul unei parabaze, (asemeni 
unui pictor ele frescă), îşi iţeşte capul 
său chel şi autorul, portretizînclu-se cu 
umor subtil : ,,Să închinaţi la chefuri : 
«Cinste chelulului !» / Şi să-i aruncaţi 
bunătăţi, şi lui... / Nu ocoliţi bărbatuf 
înzestrat, / Cu cea mai mînclră frunte 
ele poet!". 

Constantin RADU-1"IARIA 
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CONFESIUNI DE CREATIE 

Şerban Ionescu 

interpretul rolului 
Colibaş din spectacolul 
,,Sfîntul Mitică Blajinu" 

de Aurel Baranga 
la Teatrul de Comedie 

- Am rămas impresionată d·e sur
prinzătorul relief pe care l-a dobîndit 
rolul marginal al lui Colibaş în a
ceastă nouă versiune a piesei lui Ba
ranga Sfîntul Mitică Blajinu pe scena 
Teatrului de Comedie. Cum s-au pe
trecut lucrurile, de a ieşit „fără să 
vrea" atît de puternic Îf!. evidenţă un 
atît de credincios adept al jocului de 
echipă? 

- ln aparenţă extrem de simplu, în
fapt destul de complicat. Am primit rolul 
cu rezerve. Nu sînt un mare iubitor al 
-teatrului lui Baranga. La lectură, caracte
_rizarea atît de swnară a personajului
mi-a creat o stare de nelinişte, chiar o
veritabilă teamă.

- Cum ai reuşit să ieşi din ele ?

- Nu mă simt în stare să teoretizez
clipa ieşirii mele din acest impas p�iho
logic. Şi ca student, am eşuat în încer

. carea de a răspunde teoretic testelor pe 
care le-au făcut cu noi diferiţi psihologi. 
Toate testele le-am dat peste cap, prac
tica de pe scenă contrazicea toate teore
mele, nu ştia nimeni de unde să mă ia. 

- Deci, fără nici o intentie de teo
retizare, cum a fost cu Colibaş, de 
unde l-ai luat ? 

- Nu din viaţă, în nici un caz. Din
propria-mi imaginaţie. E rodul pur al fan-
1:eziei mele, în corelaţie cu unele coinci
denţe din realitate. Cînd am văzut distri
buţia, m-am hotărît să intru în joc cu 
toată forţa de care sînt în stare, să nu 
facem echipa teatrului nostru „de rîs". 
Actoria e o profesie, trebuie să joci de 
toate, îţi place, nu-ţi place, trebuie ... 
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Cu experienţa cîştigată în anii de sta
giatură de la Petroşani şi de la Sibiu, 
unde am jucat în piese de Marin Sorescu, 
Ion Băieşu, şi unde am exersat (continu
înd studiile de la institut) sub îndruma
rea mai multor regizori tineri, stilul im
provizaţiei realiste, am încercat şi acum, 
în perfectă colaborare cu regizorul Va
leriu Moisescu, să improvizez, să fanta
zez. lmi place să lucrez cu regizori care 
nu sînt tiranici, care îţi lasă deplină li
bertate de creaţie, care nu-ţi cer să exe
cuţi mecanic o idee obsesivă, apriorică, 
a lor. 

Solid edificat deci cu intenţiile clare ale 
lui Valeriu Moisescu, care a desenat li
niile şi evoluţiile tuturor membrilor din 
familia acestor monştrişori barangieni, de
rivaţi din Caţavencii lui Caragiale, care 
a „psihologizat" comedia, caracterele şi 
relaţiile dintre personaje, fără să estom
peze tăişul satiric, mi-am propus să-l scot 
pe Colibaş din anonimat, să-l apăr, nu 
să-l acuz. 

- Foarte interesantă şi originală
concepţie, ar merita să fie teoretizată ! 

- Eh ! Am citit toate comentariile
făcute de critică asupra teatrului lui Ba
ranga. Am aderat la opinia celor care 
i-au fixat personajele „într-un muzeu de
ceară". Pe urmă, mi-am zis în sinea mea:
ce-ar fi totuşi să încerc să imbib cu viată
paloarea de ceară a lui Colibaş, să-i at;i
bui mult omenesc, să fac din el un per
sonaj tragic, nu o fantoşă caricaturală.
Şi am aşteptat momentul inspiraţiei. Sînt
un actor care aşteaptă. Nu mă hazardez
de la început să caracterizez personajul.

- Nici nu prea aveai cum să-l ca
racterizezi de la început, căci autorul. 
cu cele şapte replici scurte ale actului 
şi cu sumara indicaţie : .,subţirel, miop, 
tipul subalternului perfect", nu ti-a 
oferit prea multă substanţă dramatică. 
Abia în actul DI, în scena cu Mitrofan, 
îi observăm din cele cîteva fraze in
tenţiile ticăloase. 

- Aşa e. Dar eu n-am vrut să fac un
ticălos slugarnic, schematic şi clişeistic, 
�n prost. Am vrut să fac din Colibaş un
tip deştept şi slugarnic, care-şi pune toată 
deşteptăciunea în slujba şefului ; un „cre
ier din umbră". Din punct de vedere fi
zic, mi-a apărut cam slăbănog. L-am în-

www.ziuaconstanta.ro



Gestul... 

• • I 

m1nuca .• , 
I·-,; �.3"" 

._ + '} - .:.ir..=;:=_.,,J 

starea ... 

39 

www.ziuaconstanta.ro



zestrat cu un ulcer. Ideea unui ulceros, 
ros de timiditate şi de nervozitate, aflat 
într-o permanentă acreală şi agitaţie, m-a 
străfulgerat la o repetiţie a şedinţei din 
actul LI. Aici, unde toţi partenerii aveau 
text din belşug, replici suculente, şi eu 
doar cîteva mici, foatte mici intervenţii, 
mi-am propus să îmbogăţesc aceste scurte
intervenţii cu multe detalii. Aşa an apă
rut ticurile, gesturile, mimica, vocea sub
ţiată, efeminată, de scapet. Cu aceste de
talii, l-am realizat apoi pe Colibaş de la
începutul pînă la sfîrşitul spectacolului,
La scena cu Mitrofan, din final, lucrez
încă şi acmn, de teamă să nu-mi pierd

, personajul, să-l golesc de conţinut.

- Am apreciat mult aceste detalii
fizice, mai ales jocul permanent al 
mîinilor. Acest excelent mijloc artistic 
pe care l-ai descoperit şi care nu e un 
joc gratuit, ci plin de sens, pus în 
slujba ideii ele caracteriza1·e complexă 
a personajului. Singure (pipăind 
mereu reverele sacoului, sau nodul, 
prea strîns, al cravatei) sau în relaţie 
cu obiectele (mînuirea dosarului ca 
într-un solemn ritual, ştergerea bro
boanelo1· de sudoare cu batista), mîinile 
tale, jocul lor ar merita un studiu a
parte. Mai ales dacă ne gîndim că, 
tineri sau consacrati, foarte multi ac
toci nu prea ştiu c'e să facă în scenă 
cu mîinile. Le vîră, de obicei, în bu
zunar. 

- Am avut norocul să am nişte mîini
foarte lungi (cred că mi-au crescut aşa 
fiindcă în copilărie, acasă, la Corabia, 
tata mă obliga să car toată vara găleţi cu 
apă, ca să ud roşiile), le-au remarcat toţi 
regizorii, şi cei de film, şi cei de teatru. 
In întruchiparea lui Colibaş le-am găsit, 
în sfîrşit, • un rost. Acest joc al mîinilor 
nu era un truc artistic stabilit dinaiRte, 
ci a pornit de la un fapt real. De la emo
ţia covîrşitoare pe care am simţit-o la o 
,.generală" (sînt un tip extrem de emotiv, 
înainte de intrarea în scenă, vreo cinci 
minute simt că mă pierd), unde am trans
pirat din belşug, am scos batista să mă 
şterg şi Moisescu mi-a strigat : ,.Reţine !" 
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Acelaşi strigăt (îndemn creator) : ,.re
ţine!" l-am reţinut şi apropo de ati
tudinea mea slugarnică din final, cînd 
intru cocîrjat în scenă. La w1 alt „şnur" 
mi-am uitat ţigările în scenă, şi, ca să 
nu-i deranjez pe Stela şi pe Giurumia,
care erau transpuşi în sentiment şi-şi dă
deau replicile cu gingăşie, am intrat pîş
pîş, aplecat pînă la pămînt, să-mi recu
perez pachetul cu ţigări. Moisescu mi-a
strigat : ,,Păstreaz-o, e bună !" Aşa s-a
născut atitudinea mea „semnificativă", cu
trupul mai puţin sau mai mult îndoit, pe
care-o păstrează acum Colibaş, de_ la în
ceputul pînă la sfîrşitul reprezentaţiei.
Multe asemenea detalii s-au născut spon
tan la repetiţii, pe care le-am filtrat,
adaptat, echilibrat (,, armonios" cutn au
scris cronicarii) pe dominanta caracte
rului.

- Ai discutat, ai comentat, te-ai 
consultat cu cineva, la teatru sau a
casă, cu soţia ta, actriţa Magda Ca
tone - care şi ea impune în acest 
spectacol o compoziţie admirabilă, plină 
de culoare - despre „chinurile" de 
creaţie asupra acestui personaj ? 

:- Nu. Acasă nu vorbim despre specta
col. Imi place să gîndesc mult şi să ela
borez singur, în intimitate, chipul unui 
personaj', !mi pun mereu în cumpănă ide
ile şi crezul meu artistic şi, ca să nu fiu 
derutat pe parcw·s de opinii contradic
torii, ofer tuturor : soţiei, regizorului, par
tenerilor, criticilor, subiectul „gata pregă� 
tit", produsul artistic finisat şi şlefuit, 
aşa cum l-aţi văzut şi dvs. Mă bucur 
mult cinel un critic îmi „ vede" personajul 
aşa cum l-am dorit eu şi mi-l descrie în 
detaliu. !mi vine să pun rîndurile acelea 
în ramă şi să mi le aşez la capul patului. 
Cred că efortul meu creator asuprâ rolu
lui marginal al lui Colibaş a reuşit să-l 
scoată pe acesta clin anonimat, iar, cu 
ajutorul criticilor, el va fi de acum îna
inte (sper) un reper privind posibilele 
mijloace de recreare a unui personaj con
siderat clasificat o dată pentru totdeauna. 

Valeria DUCEA 
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Mihai Mihail 

interpretul lui Sile 
din spectacolul 

,,Mobilă şi durere" 
de Teodor Mazilu 

la Teatrul Dramatic 
din Galaţi 

- Iată-vă, stimate Mihai Mihail,
încălcînd cu nonşalanţă toate prescrip
ţiile şi recomandările medicilor după
accidentul cardiac din primăvară ... 

- Recomandările medicilor sînt vala
bile numai în momentele în care, aşezat 
pe canapea în faţa lor, îi asculţi. Atît. Că 
după ce-ai ieşit în stradă ... Am preferat 
altor motive ele stress, emoţia artistică. 

- Sile Gurău, personajul central al
piesei lui Mazilu Mobilă şi durere, 
pare, totuşi, o partitură excesiv de_ 
solicitantă. 

- Da, poate că în alte condiţii nu ·m-aş
fi lăsat „păcălit" (pentru că, pînă la 
urmă, regizorul Victor Ioan Frunză, cu 
felul lui irezistibil de-a prezenta lucru
rile, m-a „păcălit" introducîndu-mă în a
ceastă distribuţie tînără), dar nu puteam 
să ignor faptul că acest important autor 
dramatic al nostru e jucat şi la Galaţi,• 
în sfîrşit, că un rol cu care aş fi vrut să 
mă întîlnesc de mult timp mi-a fost ofe
rit ele la primul proiect ele distribuţie. 

- Et·a un rol aşteptat din. punctul de
vedere al disponibilităţilor de abordare 
pe care o experienţă scenică (demnă 
ele luat în consideraţie) le crease ? 

- Era un rol pentru care trebuia mai
întîi de toate să fac apel la experienţa 
mea oe viaţă, la personajele reale - poate, 
zeci de Sile - de care m-am ciocnit în l 
cursul activităţii mele. Era apoi un perso-, 
naj emblematic pentru scriitura lui Ma
zilu, pitoresc prin îmbinarea de sufici
enţă (dată de îmbuibarea materială) şi 
nevoia ele suferinţă. Sile este un perso- · 
naj ce-şi caută suferinţa. Asta este poate' 
unda lui de poezie. J 

- în spectacolul lui Victor Ioan.
Frunză, Sile, cel care epatează în tot-: 
cleauna prin grosolănia lui, are un mo-'
ment (cel al popasului montan) în care;
îşi strigă - cabotin - nevoia de fan-'
dreţe. După jocul alert (într-un ritm, 
ce dă emotii tuturor colegilor dvs.),:
joc cc presupune o implicare totală, 1 
consecventă, iată un moment de iro- l 
nie, creat prin distanţarea faţă de per-' 
sonaj_ Să fie, paradoxal, tocmai acesta 
momentul de adevăr al personajului, 
Sile? 

-- Regizorul a gîndit, într-adevăr, cîte 
un moment de adevăr al fiecărui per-. 
sonaj. Un moment în care acestea să aibă' 
conştiinţa condiţiei lor. Este, în fond, mo-'. 
mentul de asumare a comicului, tocmai' 
cel ce lasă loc filonului tragic. Pentru cei 
mai mulţi dintre colegii mei, acest mo-, 
ment de adevăr al personajului este su-: 
prapus altuia, ce vizează condiţia acto-· 
rului (ei rezolvă mizanscena, au reacţie. 
la o altă scenă sau relatie etc.). Am. 
căzut de acord cu regizoru·! că acel mo- · 
ment de evadare a lui Sile din meca
nismul ce-l obligă să rămînă „bruta per
fectă" poate deveni momentul de asu
mare a dramei sale. Am optat pentru iro
nie, ceea ce, oricum, aparţine altui re
gistru clecît cel cu care a fost obişnuit 
pînă atunci spectatorul. Nu e vorba. toc
mai de o distanţare brechtiană, ceea ce 
ar reclama apoi un alt comportament al 
personajului, ci doar de un moment de 
sinceritate (in măsura în care personajul 
poate fi capabil de aceasta !). 

- întreg comportamentul său
consecvent construit, cu exceptia a
cestui moment - este deosebit de 
tranşant, deci cu replică foarte clară 
N-a fost dificil de realizat în numai...
cîte repetiţii ?

- Optsprezece. N-a fost. Sau, cel pu
ţin, n-am simţit-o eu, pentru că am fost 
foarte mult ajutat de mai tinerii mei co
legi, care, cu o poftă de joc nebună şi 
respectîncl conştiincios viziunea regizoru
lui, au făcut tot ceea ce era de făcut pen
tru ca spectacolui să crească văzînd cu 
ochii de la o repetiţie la alta. 

Dana CRISTESCU 
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· Valoarea
expresiei

Irina 

Petrescu 
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Foto: Codruţa DRĂGOESCU 
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Mihai 

Berechet ... 

o recomandă pe

O zvîrlugă ! Mică, precisă. cu nişte 
ochi de viezure, . alertă, gata oricînd să 
primească şi să dea înapoi orice indica
ţie, îmbogăţită cu acel miraculos plus de 
care numai actorii dăruiţi de mama-Na
tura sînt capabili ... 

Mi-a adus-o la repetiţiile cu Titanic

Vals cineva ... Poate Florina Cercel, da, 
da, chiar ea. Era oai·e Manuela Ciucur 
în institut, sau poate numai se pregătea 
să intre ? După două repetiţii, simţeam 
că face parte din lumea lui Tudorică 
Muşatescu ... Era Decebal! Decebal 

· Necşulescu, fiul (copil) al lui Spin:,che
şi Dacia, nepoata, ba nu, nepotul Chiria
chiţei şi fratele bezmetic al lui Traian
şi al Mizei. Manuela Ciucur are darul
că „o prinde tot", dar şi acela că
„prinde tot". Joci cu ea în repetiţii
ping-pong, să nu scapi o minge ! Are
personalitate, zvîrluga ! S-ar putea spune
„este bună de comedie", clacă nu am
simţi noi, cei care sîntem „pînclarii ta
lentelor", că, idincolo de această lejeri
tate, JHanuela Ciucur aduce cu ea o fă
rîmă de mister, acea fărîmă ele mister
necesară în comedie şi cu alît mai
necesară în dramă.

Are darul transmiterii acelui adevăr 
scenic pe care spectatorul obişnuit este 
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Manuela 

Ciucur 

în :;tare să îl recepteze fără să îl poată 
defini. M-a emoţionat adînc atunci cîncl 
în atelierul ele croitorie al Teatrului Na
ţional, urmărind probele costumelor de 
la Nu se ştie niciodată de G. B. Shaw, 
i-am surprins expresia ele fericire, de 
cochetărie ingenuă atunci cînd încerca 
pentru prima oară rochia de bal. Sub 
îndrumarea mea a jucat încă ldin anul I ; 
şi, pentru publicul bucureştean, eu am 
descoperit-o. Darul ei cel mai de preţ 
e acela al diversităţii. Datorită acestui 
da!", terminîncl cursurile la clasa lui 
Mălaimare. s-a împărţit între travestiul 
lui Moş Gînju din Baba Hîrca şi coche
tăria inteligent rafinată a Elmirei clin 
Tartuffe-ul lui Moliere. 

Cred în. Manuela Ciucur, cea de azi 
şi cea de peste ani . . . cred, deoarece 
ştiu că orice teatru mare, cu repertoriu 
eclectic, ar avea nevoie de talentul, de 
profesionalismul şi ele devoţiunea ei în 
această meserie pe care numai cu uşu
rinţă nu o va face ! 
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• 

memoria 

La „grădină". Raşca, Blanclu
zia ? Vara, 1906. Pentru tînărul 
lor coleg, Al. Mihalescu (actor de 
seamă în ţară şi, apoi, după 1923, 

la Paris), un „suvenir" ele la Ton 
Niculescu (.,Să trăieşti, fifiJucă !") 
şi Ion Brezeanu (.,Lui Michăle5cu, 
.după succesul lui Croche"). 

arhivei 

Tragediana Marioara Voiculescu 
în tinută de voiaj, tipică pentru 
începutul de secol XX. Fotografia 
are ştampila Căilor Ferate Române, 
slujind pentru formalităţile unui 
turneu. în turneu şi societara 
Burgtheater-ului clin Viena, că1·cia 
tînăra compatrioată îi compune, 
pe fotografia oferită, o dedicatie al 
cărei tîlc I-au savurat doar' ele : 
„D-nei .Agatha Bârsescu, în semn 
de admiraţie clin partea unicei sale 
camarade. Marioara Voiculc�cu·'. 

Rubrică realizată de 
Ionuţ NICULESCU 

Fotografii d_in colecţia 
Aristide Demetriade 
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La 80 de ani, profesorul Ion Zamfirescu 
ne dăruieşte, cu voie-bună, a 23-a carte : 
„Oameni pe care i-am cunoscut" (Editura 
„Eminescu"). Îi dorim mulţi ani înainte 
şi multe alte cărţi ! 

Cătălina Buzoianu în plină actualitate : 
concomitent cu premiera „ Uriaşii munţi
lor" (Teatrul „Bulandra"), lansează în li
brării prima· ei carte, ,,Novele teatrale" 
(Editura „Meridiane"), şi semnează regia 
operei „In labirint" de Liana Alexandra, 
după romanul „Trucaj" de George Arion, 
montată sub egida Radioteleviziunii Ro
mâne. In imagine, actorii Victoria Cociaş
Şerban şi Stelian Nistor. Dirijor : Ludovic 
Baci. 
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Literatul francez Pierre 
de Boisdeffre, oaspete 
al Teatrului Foarte Mic, 
cu prilejul premierei 
piesei sale „Goethe mi-a 
spus" 

Afişul de turneu al 
Teatrului „Ion Creangă" 
în Japonia (10 octom
brie - 31 decembrie 
1987) cu spectacolul „Ce
nuşăreasa" după <;:harles 
Perrault. 54 de repre
zentaţii, in 41 de oraşe ! 
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Gustul 

amar 

al umorului 

·de larg
',;;,.:/_: <" • �•,. ' • •I I 

- �,;_efl-Jtfsu m

Ne place ,tă tîclem. · Tncliferent ele îm
prejurare, fie la teatru, la o comedie, fie 
în faţa micului ecran, la „ varietăţi", la 
revistă, fie la un spectacol ele muzică 
uşoară sau populară în care sî11t incluse 
neapărat numere comice : scheciuri, sa
tire, microscenete, cuplete. La acest clin 
urmă fel de manifestare a umorului pe 
scena divertismentului am vrea noi să ne 
referim în c'ele ce urmează, la umorul ele 
larg consum. Am avut comici mari pe 
scena varieteului. Fie că erau specializaţi 
în asta - se cuvine a-l aminti dintre dis
păruţi pe Vasile Tomazian - fie că. erau 
împrumutaţi de la teatrele dramatice 
(uriaşul, regretatul Toma Caragiu şi, la 
fel, Amza Pellea). 

Avem şi acum comici buni şi numeroşi, 
în stare numai ei singuri să atragă public 
pentru o întreagă „polivalentă". Lucru 
care, ele altfel, se şi întîmplă. Fiindcă nu 
există afiş ele varietăţi la polivalenta 
bucureşteană sau spectacol ele „uşăară" 
sau „populară", fie că se numeşte Pe 
placul tuturor, Autografe muzicale, Con-

cert cu şlagăre, Varietăţi pe portativ, Va

rietăţi de toamnă, să n-aibă un Jean 
Constantin, o Stela şi-un Arşinel, un Dem 
Rădulescu, Ştefan Bănică, Puiu Căli
nescu ş.a. Şi lumea, amatoare ele muzică, 
vine şi pentru ei, uneori chiar numai pen
tru ei. Ei bine, din acest moment răspun
derea acestor artişti este foarte mare, fie 
că au de executat un singur număr la un 
spectacol-ghiveci (cu folclor, muzică uşoa
ră, folk, circ, sport, cascadorie� de poli
valentă sau stadion, fie că specţacolµ],f,.6,'! 
bazează în principal· pe prestaţi� l_?�J.1 _

Vorbeam deci ele răspundere - ce le 
spui spectatorilor ca să rîclă, între ce li
mite ale wnorului te situezi, căci unul e 
mhorul cazon al lui Brăescu, şi altul este 
cel ilf-petrovian. Dar, iată că ne-am şi' 
amintit nişte autori, presupunîncl deci că 
există o literatură întreagă a genului. 
Aşa-i, numai că iluştrii noştri comici con
temporani apelează nu la clasici, ci la 
iluştrii noştri textieri contemporani. Căci 
în umor, ca şi în muzica uşoară, există 
textieri, adică acei producători de texte, 
ieşiţi adeseori (excepţii fiind Băieşu, Ma
zilu ş.a.) din sfera literaturii şi speciali
zati în textul ele scenă (monolog, scheci, 
cuplet). 

N-am prea auzit pe scena spectacolului
de divertisment (inclusiv cel rock-folk) 
texte ale clasicilor sau, hai să le zicem 
,,culte", clecît arareori, la Marin Moraru, 
Florian Pittiş, Radu Gheorghe, George 
Mihăiţă, Virgil Ogăşanu. In rest, la între
barea : ce spunem, de pe scenă, publicu
lui ? (eterogen, de vreme ce spectacolul e 
,.ghiveci") răspunsul este: texte - mai 
noi sau mai vechi, ori bancuri de circu
laţie mai mică, mai surprinzătoare. N-a
vem prejudecăţi în privinţa autorilor, în 
fond şi textierii de meserie pot da lu
cruri de calitate şi chiar au dat, ne gin
dim în primul rînd la un Puiu Maximi
lian sau la Dan Gr. Mihăescu, clar şi aici 
la texte, clin păcate, facilul învinge. Şi 
dacă la muzica uşoară, la textele ei, ,,fa
cil" e termenul cel mai clw", la „numerele 
comice" întîlnim trivialul, vulgarul, · gro
tescul. Să ne oprim asupra unor exemple. 
Un actor comic, chiar dacă ieşit la pen
sie, dar foarte popular este Puiu Căli
nescu. Rămînem la convingerea că acestui

mare actor, înzestrat cu un comic nativ, 
clin păcate necultivat, nimeni nu i-a scris 
o partitură comică, una de pantomimă
Jll'e- măsura posibilităţilor sale, pe măsura
tuturor posibilităţilor. Tocmai de aceea,
o spunem cu mare părere de rău, acest
excepţional actor s-a oprit la facila ipo
stază ele a spune bancuri, şi ele aici pot
începe grotescul, vulgarul şi trivialul, ele
parcă umorul nostru nu se poate practica
clecît la marginea vechilor oraşe.

Procedeul ele a spune bancuri e acles 
uzitat pe scena varieteului nu numai de 
Puiu Călinescu. 
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Cel mai des întîlnit „gen scenic" este 
însă monologul (despre dialog, mai în
colo). Ascultăm deci o poveste împănată 
cu haz. ln ce sens ? Haz pot avea po
vestea în sine, întîmplarea narată, situa
ţia, tema ; haz poate avea povestitorul 
sau el, hazul, poate fi în modul de a 
povesti (haz verbal) sau în felul în care 
gesticulează, mimează, se strîmbă. Cînd 
toate se întîlnesc, hazul e total. Ceea ce 
ne interesează pe noi acum este povestea, 
(cupletul) debitată de actor. De regulă, 
aici e hiba. Prea ades, aceste poveşti se 
referă la micile chestiw1i familiale, şi tot 
ades se fac referiri la nevestele cicăli
toare, la bărbaţii amatori ele băutură, care 
întîrzie la „şedinţe", sau îndeobşte la bie
tele . noastre soacre. Nu ştim ele ce în 
limba română, detaşîndu-se ele personajul 
pe· care-l desemnează şi ele încărcătura 
sa semantică, acest cuvînt, ,,soacră", stîr
neşte el însuşi rîsul, e caraghios. în ipo
crizia sa tradiţională, ele pildă, bărbatul 
fraricez îi spune mamei soţiei sale belle
mere, ceea ce e cu totul altceva, măcar 
fonetic. La noi, la români, cuvîntul „soa
cră" este eminamente comic. Am observat 
chiar că şi expresia, în fond tragică, ,,a 
murit soacră-mea" e ele natură să stir
nească rîsul (o ştim şi de la Topîrceanu). 

în fine, să considerăm însă această 
temă neutră, sau universal valabilă, cum 
doriţi. Fiindcă, vine mai departe rînclul 
temei în care fizicul actorilor joacă rolul 
preponderent. De pildă, Horia Căciulescu 
(posesorul unui fizic particular) are un 
scheci în care îşi bate joc atît ele tare ele 
neîmplinirile sale fizice native încît înce
tezi de a mai rîde; rămînîndu-ţi doar un 
sentiment ele compasiune dureroasă. în
tr-un alt scheci, al cărui erou este Jean 
Constantin, se spune că acesta mănîncă 
numai pîine · albă, fiindcă o dată cinel a 
mîncat pîine neagră şi-a muşcat rnîna şi 
tot aşa, pedalînclu-se pe culoarea natu
rală a popularului actor ele pe însoritul 
nostru litoral, culoare pe care ele altfel 
el însuşi o exploatează la ieşirile în 
public. 

Se mai folosesc amănunte biografice din 
viaţa actorilor respectivi, poveşti adevă
rate sau puse pe seama lor, bineînţeles 
poveşti şi situaţii comice. 

Un cuplu foarte popular, clar neutru din 
punctul de vedere al tematicii acesteia, 
este cel format din Stela Popescu şi Ale
xandru Arşinel - de regulă ei „merg" 
pe cuplul matrimonial clasic sau pe sche
ciuri ele replică, în care talentul şi dicţia 
partenerei se împletesc cu statura şi fi
gura mucalită a partenerului ; uneori, ei 
îşi schimbă rolurile prin travesti, cum a 
fost în celebrul cuplet „Benone şi Diclina" 
(sc).u „Poluarea folclorului"). 

Dar şi umorul de varieteu are înnoirile 
lui, sau măcar· oamenii lui cei noi, clina-

mica lui. Ne amintim ·c1e voga de acum 
douăzeci-treizeci de ani a cuplului Horia 
Serbănescu-Raclu Zaharescu, ultimul apă
�înd acum şi alături de Horia Căciulescu, 
nu-l uităm pe tînărul comic Mihai Ciucă, 
azi clovn la circ ; apoi a fost moda cuplu
lui (şi el tînăr pe atunci) Nicu Constantin
Alexandru Lulescu, nu uităm uşor voga 
lui Ştefan Bănică (,,Îmi acordaţi un 
dans ?"), abulia lui Jean Constantin, ală
turat sau nu lui Gelu Manolache, umorul 
mucalit al lui Dem Rădulescu. Şi apoi, 
neactorul, economistul, studentul la ASE 
pe atunci Nae Lăzărescu, lansat în cuplu 
cu Nucu Petrescu. Apariţia lui Lăzărescu 
a fost un moment important, el fiind do
tat atît cu o figură comică, cît şi cu ta-
lentul ele a-şi compune singur textele. 
Au rămas astfel antologice cîteva clin fa
bulele lui sau clin întîmplările cu plante, 
animale, păsări. Nae Lăzărescu a adus 
w1 aer c;:omic proaspăt pe scena varietă
ţilor noastre, şi asta pentru că e deja 
un autor ele texte „cult", care se cunoştea 
că citeşte marii umorişti ai lumii, de la 
Twain la Jerome K. Jerome şi ele aici la 
Ilf şi Petrov, Zoşcenko, Romanov şi alţii. 
Putem categorisi momentul Lăzărescu ca 
o culme a clasicismului în umorul de va
rieteu românesc. Fiindcă, apoi a apărut
curentul modernist, reprezentat ele actorii
ele teatru (nu ele revistă), ce au apelat la
poezia cu efect comic, îndeosebi la Ma
rin Sorescu, aşa cum au fost Virgil Ogă
şanu sau George Mihăiţă, sau la texte cu
umor mai rafinat, intrinsec, cum a fost
Florian Pittiş, care a relansat cu mare
succes „cronicile ele trei secunde" ale lui
Radu Cosaşu, clar şi autori clasici în pa
rodii (George Coşbuc - ,,Cetatea Neam
ţului" - piesă şi interpretare ele antolo
gie) ş.a.

Urmează, tot aici, la modernişti, grupul 
,.Reflex Flacăra", care a excelat pe texte 
de Miron Radu Paraschivescu şi nu nu
mai, încercînd chiar şi parodia, sau paro
dierea unor texte cu pretenţii clasice. Din 
grup, cµ Gelu Colceag. Gabriel Iencec 
au rămas în meseria de umorişti doar 
doi actori, clar şi cu spiritul iniţial ele 
bună calitate şi bun-gust - Mihai Perşa 
şi Florin Tănase ele la Teatrul „Constan
tin Tănase". 

Şi, clupă toate acestea, este rînclul post
modernismului - reprezentat de extra
ordinarul actor comic Radu Gheorghe. Ta
lent, inventivitate, imaginaţie, spontanei
tate scenică ieşită din comun (ştiind să 
prelucreze comic tot ce-i dau decorul sau 
sala însăşi : replici, reacţii), cultură tea
trală, cultură muzicală, şi toate acestea 
dublate ele un aproape perfect instru
mentist - cîntă la vioară (a absolvit li
ceul ele muzică), cîntă la chitară, cîntă cu 
vocea, compw1e melodii, ştie să-şi aleagă 
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textele adecvate. Radu Gheorghe este un 
clovn care însă a absolvit o academie. 
Şi, cu tot nivelul său academic de autor 
total - om-orchestră, umorul său e direct 
şi eficace, nepresupunînd pentru publicul 
receptor aproape nici un fel de pregătire 
prealabilă, fie ea şi culturală. Vorbim de 
comicul Radu Gheorghe, cel aparţinînd 
scenei de varietăţi. Şi astfel, am ajuns 
la postmodernismul contemporan. Ce-i 
mai urmează? Poate un orizont de aş
teptare în care un Vasile Muraru să 
apară pe frontispiciu? sau cine ştie ce 
proaspăt absolvent al I.A.T.C.? 

Ei bine, comici avem. Actori profesio
nişti. Lumea rîde încă, ceea ce e bine, 
însemnînd că resurse profesionale există. 
Zicem că lwnea rîde indiferent cum şi 
de ce, şi asta se datorează în primul rînd 
lui - Actorului. !n fond, nu ne trebuie 
numai rîsete metafizice, academice sau 
introvertite, vrem să rîdem şi direct, 
neaoş şi sănătos, ,.să ne prăpădim de rîs". 
Vrem. Dar, eu rămîn tot la convingerea 
că ne trebuie ceva texte. Şi mai ales per
tinente, fără aluzii ruşinoase, fără perde
luţe transparente sau fără expresii ori si
tuaţii vulgare, triviale. Umorul românesc 
este îndeobşte sănătos. Să-i lăsăm aşa 
esenţa, dar să-l înnoim. Ştiu actori care 
de treizeci de ani spun aceleaşi glume. Si
gur că în treizeci ·de ani publicul se îm
prospătează (e mereu altul), deci pentru 
el, pentru noul public, glumele sînt ca 
şi noi, dar parcă mai există şi o etică 
profesională şi un bun-simţ, cel puţin 
faţă de eventualul singur spectator care 
aude gluma a şaizecea oară, spusă exact 
cu aceleaşi cuvinte. Aşa procedează unii 
artişti mai rodaţi, complăcîndu-se într-o 
inerţie jenantă, ţinînd ani în şir un nu
măr „garantat", verificat la public, în 
fond nemaiîndrăznind să încerce altceva 
nou. Din frică, din laşitate, dintr-un or
goliu al unei concurenţe prost înţelese, 
nu ştim. Ceea ce ştim este că nu ne 
dorim ca toţi actorii scenei de divertis
ment să semene neapărat cu Radu Gheor
ghe, cu englezul Benny Hill sau cu 
Danny Kaye. Ştim însă la fel de bine că 
se impune un suflu novator îr> t.1morul ce 
se spune azi pe scena varietăţil!l!)r noastre. 

George STANCA 
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TEATRUL 
A 

IN 

MUZICA ROCK 

Gamele lui 

lan Anderson 

,Interferentele artelor au devenit un 
fapt curent 

0

în cultura modernă şi (de ce 
nu ?) post-modernă. In jurul anului 1970 
au cunoscut o vogă deosebită spectacolele 
psihedelice susţinute de trupe mai mult 
sau mai puţin underground, unele dintre 
ele intrînd în istoria universală a rock
ului. Ecouri au existat şi la noi în urma 
decantării feluritelor influenţe în creuze
tul sensibilitătii proprii a unor tineri ar
tişti autohtoni: Aşa a fost, de pildă, Sines
tezia realizată de Liviu Tudan împreună 
cu formatia Metronom încă în a doua ju
mătate a ·deceniului al şaptelea. Au venit 
apoi anii operelor rock. Să numim numai 
trei dintre ele, devenite şi filme, toate 
trei, probabil cele mai celebre : Hair,
Tommy şi Jesus Christ Super-star. Re
plici mai mult sau mai puţin sincrone, 
unele dintre ele chiar foarte interesante, 
au existat şi în muzica noastră. Influ
enţa şi importanţa muzicii în teatru con
stituie un loc comun în ultima vreme, 
fiind, de altfel, o evidenţă in toate tim
purile. 

Nu despre acestea şi nici despre multe 
altele ne-am propus să vorbim în cele ce 
urmează, ci despre elemente de teatru 
folosite în spectacolele de muzică rock, 
în mod mai mult sau mai puţin conşti
ent, dar, în orice caz, de cele mai multe 
ori într-o fericită complementaritate, a
tunci cînd nu sînt folosite în mod abuziv, 
pentru a masca unele carenţe muzicale 
ale interpreţilor, pentru a lua ochii, cum 
se spune. 

O mostră de integrare naturală a unor 
elemente de artă teatrală într-un concert
spectacol de cea mai bună calitate a crea
ţiei şi interpretării muzicale, de altfel, cre
dem că este recitalul oferit de grupul 
englez Jethro Tull la Paris, recital de
dicat aniversării tricentenare a lui Johann 
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Sebastian Bach. Insăşi înlănţuirea piese
lor selectate din repertoriul grupului sau 
pregătite special pentru acest eveniment 
nu este cîtuşi de puţin aleatorie, urmînd 
fireasca succesiune : teză, antiteză, sin
teză, anticipînd, pregătind şi sustinîncl 
inteligent punctul culminant al într�gului 
spectacol. 

Este, cu siguranţă, în afara oricărei dis
cuţii, profesionalismul interpretării mu
zicale. Despre performanţele scenice ale 
liderului Ian Anderson vom mai ·vorbi şi 
noi, pentru că s-ar putea scrie pagini în
tregi consacrate acestei personalităţi cu 
totul excepţionale, cuceritor amestec ele 
actor şi cîntăreţ, ireproşabil muzician 
(compozitor, solist vocal, chitarist şi flau
tist) v�dind calităţi creatoare şi în alte 
domenii (poezie, teatru etc.) şi disponibili
tăţi interpretative ieşite clin comun. Cei
lalţi instrumentişti îşi cunosc şi ei mese
ria şi şi-o practică, fără îndoială, cu pro
fesionalism clesăvîrşit. Este vorba ele o 
secţie ritmică (bas-baterie) cu precizie ele 
metronom, discretă în ansamblu, clar ex
plozivă ori de cîte ori este cazul, un chi
tarist sobru şi rafinat, capabil să transfi
gureze dezinvolt partituri ele o dificultate 
cvasi-incredibilă şi un foarte tînăr şi ta
lentat pianist-organist-violonist care răs
punde de fiecare dată cu brio asalturilor 
şi provocărilor lui Anderson. Muzica lor 
se încheagă de-a lungul unei frontiere 
fluctuante, aproape tremurînde, ce des
parte (uneori, deşi n-ar trebui !) rock-ul 
de jazz, cu influenţe (a căror detectare 
rămîne o plăcere în sine) clin folclor sau 
din muzica preclasică. Aqualong sau Lo

comotive Breath sau Living In The Past

sînt departe· de a fi doar nişte piese ele 
top ale unei anwnite perioade, iar Elegy 

sau Bourree nu ne e teamă să afirmăm 
cu mîna pe inimă că sînt cu totul exte
rioare faţă ele ceea ce un reputat muzi
colog numea cu nonşalanţă „zona derizo
riului". Ce să mai spunem despre inter
pretarea absolut antologică a dublului 
concert pentru vioară al celui aniversat 
în care se disting solo-urile de flaut vi� 
oară, orgă şi chitară ? 

Scenografia este simplă, dar eficientă, 
�lujind adecvat ideile muzical-poetice şi 
mtreg ansamblul scenic. Proiectii discrete 
ale unor imagini grafice re�lizate cu 

tunbre şi lumini pastelate ingenios succe
date sau îhtrepătrunse, spot-uri riguros 
declanşate sau baie de lwnină exact în 
momentele care o cer, integrarea instru
mentelor şi a aparaturii electro-acustice 
în decor, totul contribuie la realizarea 
unui cadru în care mijloacele tehnice 
sînt invizibile, dar realizarea ar putea fi 
o operă în sine, dacă n-ar fi o compo
nentă a unei opere mult mai complexe -
spectacolul. Nici urmă de efecte gratuite.
Totul e pus cu rafinament în slujba mu-·
zicii.

In acest cadru personajul principal ră
mîne, aşa cum anticipam, iian Anderson, 
care, uzîncl de o gamă inepuizabilă de 
resurse creativ-interpretative, reuşeşte să 
capteze şi să menţină trează oricît doreşte 
atenţia spectatorilor, probînd permanent 
o pre2;enţă de un magnetism aparte, atră
gătoare prin merite artistice extrovertite
în limita celui mai clesăvîrşit bun-simt
şi total străine exhibiţionismului ieft1�
sau altor şocante găselniţe prin care mai
păcătuiesc unii exponenţi ai rock-ului oc
cidenţal. Minimele elemente de recuzită
folosite (un tort imens cu trei lumînări
aniversare pe măsură, o tavă cu cupe de
şampanie adecvate momentului sărbăto
resc sau cele cîteva uriaşe baloane ju
căuşe împinse înspre sală) sugerează, cu
umor sănătos, dar fără impietate, că o
aniversare, fie ea chiar şi de asemenea
calibru, nu e deloc musai să fie înţepe
nită în corsetele prejudecăţilor. Ar mai fi
ele spus că gestica şi mimica acestui cîn
tăreţ ni se par perfect invieliabile de orice
actor profesionist. Ca să nu mai vorbim
de dicţie. Ar fi superfluu. Dintr-o ase
menea avalanşă ele daruri sau haruri nu
putea lipsi modestia, întreaga prestatie
scenică a lui Anderson nepurtînd nici
cea mai mică urmă de vedetism.
· Nu avem cunoştinţă în ce măsură uti
lizarea unor asemenea elemente ele tea
tru în spectacolul la care ne-am referit
este conştientă, anticipat concepută şi
materializată ca atare şi în ce măsură e
vorba ele improvizaţie. Şi improvizaţia e,
la urma urmei, o caracteristică teatrală.
Cert este că actul scenic împlinit este cu
totul remarcabil, situîndu-se în zona
artei.

Paul NANCĂ 
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Adăugînd 

viată 

anilor 

A fi o minune a vieţii şi a încerca me
reu să dovedeşti că nu eşti clecît cineva 
obişnuit, ială o virtute fără seamăn. ,,Mă 
gînclesc că întîlnirea noastră ele azi vrea 
să sublinieze vitejia cu care îmi port 
vîrsta, clar eu nu o socotesc bătrîneţe. 
Sînt ele demult bogată în anii adunaţi în 
desaga mea ele viaţă, croită ca să încapii 
în ea încă multe primăveri. Cred că nu 
am nici un merit pentru vioiciunea mea". 
Aşa scrie o mare artistă, o mare conştiin
ţă, atunci cinel asistă la sărbătorirea pro
priului său centenar, fapt unic în lume, 
cum inspirat sublinia Marilena Rotaru, 
realizatoarea spectacolului dedicat Cellei

Delavrancea. Ziua ele 9 decembrie l987 
va intra, desigur, în legendă. In sala 
Studioul de Concerte al Radioteleviziu
nii am stat patru ore în picioare (fiind 
imposibil să găsesc. un fotoliu liber), pen
tru a asista la o adevărată odă a talen
tului, a optimismului, a vieţii triumfă
toare. Una clin cele mai complexe per
sonalităţi ale culturii româneşti a împli
nit o sută de ani. Fiica celui ce a scris 
Apus de soare, răsfăţata lui Caragiale, 
Vlahuţă, Nicolae Grigorescu, pianista cle
săvîrşită, pedagoga ce a creaţ şcoală în 
pianistica românească, scriitoarea ele ta
lent ce şi-a lansat o nouă carte cu ocazia 
împlinirii unui veac ele viaţă, a apărut 
surîzătoare, emoţionată desigur, dar spi
rituală, o gazelă fermecătoare pentru noi 
toţi cei prezenţi în sală sau pe scenă. 
Şi-au adus omagiul într-o împletire feri
cită a muzicii cu teatrul şi literele per
sonalităţi de seamă ale culturii româ
neşti. Eminescu, geniul tutelar, şi-a un-
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duit volutele filozofice prin rostirea in
spirată a lui Ovidiu Iuliu Moldovan şi 
Ion Caramitru. Muzica şi-a intrat în 
drepturi prin Maria Fotino, aflată şi ea 
de acum la vîrsta senectuţii, prin tinerii 
cîntăreti Mioara Cortez-David şi Florin 
George�cu, prin şi mai tinerii violonişti 
Dan Claudiu Vornicelu şi Bogdan Bobo
c;ea, prin violoncelistul Alexandru Moro
şanu şi clarinetistul şi dirijorul Aurelia1� 
Octav Popa, aflat în fruntea orchestrei 
,,Quod libet musicum", în fine, prin ma� 
rele nostru pianist Dan Grigore, elev ş1 
copil preferat al sărbătoritei. Era Jn sală 
o atmsoferă de panteon, cu valori artis
tice ce se înălţau spre tării. A urcat pe
scenă apoi elocinţa verbului lui Şerban
Cioculescu, Zoe Dumitrescu-Buşulenga,
Iosif Sava şi, din nou Dan Grigore, ce
au schiţat, fiecare clin unghiul său, o fa
tetă a poliedrului numit talentul Cella
Delavrancea. Corul „Madrigal", dirijat de
maestrul său Marin Constantin, a cîntat
piese asupra cărora Cella Delavrancea s-a
oprit de-a lungul 1.impului în cronici�e 
sale muzicale. Şi cîncl manifestarea pa
rea că a luat sfîrşit, ea a demarat spre 
o nouă dimensiune, atingînd apoteoza.
La pian s-a aşezat, suveran, sărbătorita,
cîntîncl cu o vigoare adolescentină Cho
pin, Bach, Haydn. L-a invitat apoi pe
Dan Grigore să cînte împreună la patru
mîini, lansîncl în acelaşi timp jerbe de
cuvinte ele duh şi întrebarea leit-motiv
„şi ce mai cîntăm ?". Şi Dan Grigore îi
propunea mereu altceva, i-a propus şi 
muzică de jazz, cîntală într-un stil im
pecabil. Goethe avea dreptate : ,,bătrîne
ţea nu ne face copilăroşi, cum se spune ; 
ea numai ne găseşte încă adevăraţi co
pii". Acesta să fie oare secretul Cellei 
Delavrancea ? Poate. Dar sinteza între
gului arc al acestei existenţe fabuloase 
a fost găsită, cred, tot ele Dan Grigore, 

. cinel spunea : ,,Cella Delavrancea nu a 
adăugat ani vieţii, ci viaţă anilor". 

Cristian MIHĂILESCU 
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■ IOAN BUDUCA

Trei zile la Iaşi 

T
eatrul Naţional_ din Iaşi a oferit
criticii, în trei zile consecutive, 
cinci spectacole de teatru." Trei din-

tre ele aparţin regizoarei Nicoleta Toia, 
-celelalte două - tînărului Ovidiu Lazăr, 
proaspăt absolvent al I.A.T.C. Bucureşti. 
Din păcate, sosit cu o zi mai tîrziu şi ve
nit şi cu alte intenţii· publicistice la Iaşi! nu am putut urmări prima - şi cea mai 
importantă - montare, a lui Ovidiu Lazăr, 
aceea cu O noapte furtunoasă.

Intr-o singură stagiune, Nicoleta Toia 
,optează pentru un text de mare popu-
laritate, Gaiţele ele Al. Kiriţescu, pre
lucrează o adaptare mai veche a lui Ga
briel Arout clupă schiţe şi nuvele de Ce
hov (jucată la Bucureşti sub titlul Acest

.animal ciudat), Tactica şarpelui boa, şi 
prescurtează o dramatizare a lui Ion Brad 
•după Descoperirea familiei. Mărturisesc
că, la lectura afişului, mi-a fost destul ele
greu să găsesc punctul comun între cei
trei autori. în al doilea rînd, erau în dis
cuţie o piesă, o dramatizare şi o adaptare.
'Trebuie să spun ele la bun început că
spectacolele mi-au risipit' dubiile pe care
le aveam. Regizoarea s-a căutat pe sine
in toate textele, clar într-un fel ciudat :
nu printr-o , opţiune ele gust, ci prin in
tuiţia că, indiferent de valoarea textului,
.aproape că şi indiferent ele problematica
lui, slujind textul (şi aici este parado
xul !), va şti să găsească limbajul unei
concepţii teatrale, care îi este proprie.
-Concepţia aceasta vede în relaţie şi-n
adevărul ei cheia de boltă a construcţiei
-scenice. Adevărul acesta este şi unul de 
viaţă (adică atent, stanislavskian obser- ,
vat) şi unul ele artă (adică modificat sen
sibil de o convenţie teatrală bine clefi.
nită). Spectatorul, cîştigat pe deplin · de
iluzie, pleacă de la şpectacol convins ele
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adevărul de viaţă. Spectatorul educat 
percepe, la rîndu-i, convenţia teatrală, 
ca adevăr fundamental. Ca „meseriaş", 
Nicoleta Toia ştie foarte bine să producă 
iluzia scenei. Ca artist - ştie s-o de
nunte atît cît trebuie pentru a nu o risipi 
cu totul. 

Faptul a reieşit în mod pregnant în 
Tactica şarpelui boa, unde amîncloi in
terpreţii au intrat în pielea personajelor, 
dar au avut şi acel ochi complice cu 
spectatorul. Şi textul, aşa cum a fost re
adaptat, m-a dus cu gîndul la aceeaşi 
stranie ambiguitate, a trăitului faţă în 
fată cu un discurs asupra trăitului. Me
ritul este şi al interpreţilor, Carmen Tă
nase (in primul rînd, o mare actriţă în 
devenire) şi Emil Coşeru, despre care am 
ştiut destul de puţine lucruri, dar care 
s-a arătat a fi un actor de primă mă
rime, talentat şi sensibil, înzestrat cu un
umor, să zicem aşa, ,,patetic".

Descoperirea familiei, spectacol în pre
mieră scenică pe ţară (textul s-a mai ju
cat, dar numai la televiziune), e un poem· 
al vieţii campestre. O elegie la o clasă 
care îşi schimbă structura. Privindu-l pe 
Adrian Tuca (interpretul lui Borcea), gîn
dul mă ducea spre un Moromete arde
lean, deci şi către lmposi bila întoarcere.

Cu toată îndepărtarea de problematica 
clin zilele noastre (acţiunea se petrece 
prin 1962), am simţit că miza stă aici pe 
umerii unei fiinţe milenare, care începe 
să dispară şi, ca orice specie pe cale de 
a dispărea, e pusă sub ocrotirea legii şi 
arătată în „rezervaţii". Sînt ţărani în 
costum naţional, dar şi în îmbrăcăminte 
de lucru, sînt copiii lui Borcea, în cos
tume, la ac şi cravată, femeile, în rochii 
de pînză topită, cumpărate de la artiza
nat, clar şi bătrînele, în ii brodate cu 
mîna lor şi în fote de casă. E şi de
corul clin fundal, compus . clin scoarţe, 
gata să alunece, ca şi obiceiul de a le 
face, în răgazul ele iarnă. Alătw·i ele regi
zoare, se cuvine remarcat şi meritul sce
nografei, Andreea Iovănescu, şi acela al 
interpretului principal, Adrian Tuca, şi 
el un actor cu totul remarcabil. 
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Gaiţele lui Al. Kiriţescu este citită în 
cheie dramatică. Nu se mai face caz de 
haz, deşi se rîde, dar -rîsul acesta este 
unul al inteligenţei, nu se mai rîde me
canic. Caricatura se şterge, ele după li
niile groase de fard apar personaje dra
matice, comparabile, la scară, dar chiar 
şi aşa !, cu personajele cehoviene. Exfstă· 
o tristeţe a rapacităţii şi a prostiei, există
şi-un nimb deasupra oricărui lucru ome
nesc, oricît ele derizoriu. Lecţia aceasta
sună şi ea cehovian ! Şi se aplică pe o
comedie îndeobşte grotescă. Se distinge,
între toate „viespile" (personajele apar
mai degrabă „viespi" decît „gaiţe" în lec
tura Nicoletei Toia, dar revelaţia aceasta
nu ne mai trimite la spectacolele de pînă
acum, ci ne poartă către „cuibul ele
vipere", nu s-a chemat textul şi Cuibul

de viespi ?). Ce pot să reproşez acestor
trei „lecturi" este demersul incomplet.
Deschizînd, în fiecare dintre cazuri, o
poartă către „o hermeneutică a textului",
n-o şi exploatează pînă la capăt, n-o şi
impune, cu forţa umu eseu. �n Gaiţele,

impresionantă este prestaţia Mihaelei Ar
senescu-Werner, patetică f.)i.ră pîc de ru
şine, dar şi fără pic de exces. Ea-şi joacă
rolul cu o credinţă şi cu un adevăr ar
tistic rar întîlnite, în condiţiile în care
celelalte personaje mai păstrează pe chip
ceva din grima caricaturii. Ea face o par
titură absolut memorabilă, în contrast cu
toate celelalte personaJe şi cu ceilalti in
terpreţi, care se distanţează, ca să zi� aşa,
brechtian de rol.

In aceste trei spectacole am putut des
luşi un stil regizoral şi am avut, mai 
ales, surpriza să descopăr cîţiva actori de 
mare calibru, comparabili oricînd cu cei 
mai buni actori ai scenelor bucureştene. 
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■ DOINA URICARIU

Cuvintele sînt respirări 

Nimic mai aproape ele spiritul creaţiei 
lui Nichita Stănescu decît această înţe
legere a cuvintelor ca respirări, fie că ele 
sînt citite spre a se auzi bătaia inimii şi, 
dimpreună cu ea, pendulul cosmic, fie că 
sînt rostite, sărbătorindu-şi umilinţa pro
pne1 recluzi_uni în stîngăcie şi dulce 
şchiopătare (îngînare) a silabelor, cînd 
nu arborează ostentaţia (graţia) şoptirilor 
tandre, într-o retragere a rostirii înspre 
tăcere, pentru ca astfel să se audă viul, 
prea-viul, aerul ce ne locuieşte şi care 
,.se mai emoţiona încă", invocat la înce
putul poemului Euridice.

in recitalul ei extraordinar de la Tea
trul Mic - dar ce recital al Leopoldinei 
Bălănuţă nu e extraordinar ? - cuvintele 
lui Nichita Stănescu s-au rostit în faţa 
spectatorilor ca respirări, ca mărturii zgu
duitoare ale viului şi creaţiei, ca o Epica

Magna, căci „Pentru cei vii acestea erau 
numai întimplări", ca îmbrăţişări şi ară
tări la faţă ale stîlpilor culturii române, 
ca „noduri" şi „semne" ale fiinţei şi, me
reu, ca zbateri ale unei Antimaterii în

vinse printr-o ardere de tot a spiritului 
şi o neliniştită de sine artă poetică. 

Aşa cum există Necuvintele lui Nichita 
Stănescu există şi nerecitările Leopol
dinei Bălănuţă. Actriţa nu recită, învin
gînd statica şi retorica spunerii de ver
suri printr-o înţelegere dinlăuntru a poe
ziei. 

Spectacolul s-a transformat intr-o vi
sare a noastră că visăm şi că auzindu-l 
pe Nichita ne vom auzi pe noi înşine mai 
deplin şi mai adevărat, şi că doar reme
morînd aceste cîteva titluri ale sale ne 
vom fi smuls dintr-o tihnă a fărîmituri-
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lor de fiinţă, întregindu-ne, plini de acel 
,oxigen „ce se mai emoţiona încă". 

Cum l-a rostit Leopoldina Bălănuţă pe 
Nichita Stănescu ? Chiar şi atunci cînd 
nu l-a rostit, creînd nu sincopa ci at
mosfera aşteptării cuvîntului prin acea 
verticală a tăcerilor ei. 111 fanta acelor 
tăceri drapate -sau înfiorate de sunetele 
pianului la care cînta Horia Sabin Dră
·goi şi la care ar fi cîntat şi Nichita dacă
,el lîngă pian _ar fi fost sau dacă lingă o
orgă ar fi fost. 

Respirările s-au contopit cu muzica lui
Bach sau a lui Chopin, cu cea a lui 
Brahms, găsindu-şi un contrapunct în ne
-domolitul Liszt sau în erupţia sunetelor 
lui Constantin Silvestri. Scenariul-reci
tal-spectacol întocmit de Constantin 
Crişan cu o artă a alegerii vădind încă 
-0 dată o cunoaştere dinlăuntru a operei
lui Nichita Stănescu a fost gîndit „dintru 
început numai şi numai pentru inegala
bila artistă" şi trebuie să căutăm în con
fesiunea aceasta voinţa de a dărui cu
vintele unui mare poet chiar celei ce
le-ar putea rosti ca respirări, lăsînd să
se audă viul.

Iubirea pentru poezie a marii actriţe,
ce ni se dezvăluie şi în mîinile ce-i aco
peră faţa ori dimpotrivă eliberează frun-
tea-i înaltă, este ea însăşi o iubire-respi
rare, o înţelegere a cuvîntului ca respi
rare, ca mod esenţial de a fi prin rostirea
Celuilalt - Scriitorul de dragul Celuilalt 
care e Spectatorul, făcînd din naşterea
prin spunere o continuă renaştere şi dez
mărginire de sine. Totul vorbeşte şi tace
pentru a· se auzi Viul în acest recital 
extraordinar, în care scenografia e sem
nată de Şerbana Drăgoescu, fără să fie
doar scenografie, ci mai degrabă o scrii
tură a existenţialului, un mod de a face 
să respire prin ţesătura tapiseriilor din
ciclurile spirala şi trepte chiar scara pe
care urcă şi coboară cele ce sînt, , ,nodu-
r�ll: ce leagă firul trăirilor, acea ţesere
ş1 mtreţesere a cosmosului dinlăuntru cu 

cel din afară. Aşa se naşte o tensiune a 
suprafeţei care vrea să devină mai mult 
decît cupă şi receptacol, adică sferă, piele 
chinuindu-se şi jucîndu-se şi reuşind să 
contină asemeni pîntecului, întregul unei 
vieţi. P

,
rin spectacolul extraordinar de la 

Teatrul Mic, căruia directorul său Dinu 
Săraru i-a dat, de ani de zile, un alt 
suflu, - prin aceste Respirări cu Nichita

Stănescu, preţ de două ceasuri, am reuşit 
să nu uităm lecţia despre zbor (cultură 
şi artă) lăsată nouă de Nichita Stănescu. 
Deci să nu uităm că aerul este acela care 
susţine aripa, să nu uităm că „singura 
exagerare suportabilă în adunarea lui 
unu cu unu nu este aceea că fac doi, ci 
aceea că se pot aduna unu cu unu", că 
poezia e un fel de aer mai pur pe care-l 
respirăm ca să ne simţim mai vii. 

■ ION POPESCU GOPO

toată lumea 

iu-beşte teatral 
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■ JACQUES PREVERT

Poem pentr.u 
Jean Gabin 

Privirea pururi albastră şi încă de copil 
surîde 
buzele strînse osîndesc 
loviturile vieţii. 
Nu se moare decît o dată 
spune un d'icton. 
Se moare adesea 
tot timpul se moare 
răspunde pe ecran 
Jean Gcibin. 
Jean Gabin 
cictor tragic din Paris 
gentleman al cinematografului elisabetan 
în mahalaua filmului cotidian. 
Cinematograful n-ci fost mut niciodată 
fiindcă avea atîtea lucruri de spus 
pe şleau 
lucrurile pe care le spunea devenind 
international. 
Mai tîrziu îl vor fi plătit să vorbească 
fiindcă nu se putea altcumva. 
Jean Gabin este unul dintre acei 
care l-au ajutat grozav 
să-si rostească bietele vise 
cît "mai viu si cît mai adevărat. 
Glasul lui Jean Gabin este adevărat 
e glasul privirii sa le� 
glasul gesturilor şi-al mJiinilor lui. 
Fiindcă Jean Gabin 
un ;întreg perfect asamblat 
este sincron din cap pînă-n ptcioare. 
Actorul cel mai fragil şi în aceLaşi timp 
cel mai robust. 
Sobru ca vimll roşu 
simplu precum pata cl.e sînge 
şi-adesea vesel precum vinişorul alb 
„ca-n viată" el joacă 
ca-n viata. tăinuită si visată. 
Jean Ga

0

bin este vizibilul în carne şi oase 
vizibiLul unui suflet omenesc 
care îşi joacă în �1Vod public rolul 
dinaintea celorlalti oameni 
care îşi joacă misterul 
şi tincă prost fiiindcă n-o nimeresc. 
Actor liric şi ,pictor de talent 
el onereu a reuşit să facă portretul 
a ceea ce are ele făcut 
a ceea ce are ele ,spus 

toată lumea 

iu,beşte teatrul 
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d<? arătat 
şi chiar fără să se gîndească 
el adaugă tonul lui 
şi fîşi spune părerea despre dragoste 
şi şi-o spune şi despre viaţă 
sau despre moarte foamete plictiseală 
simplu 
ca şi cum s-ar juca. 
O rază de bucurie poate dura nespus de 

mult 
nefericirea unora nu-i poate face fericiţi 
pe ceilalţi. 
Jean Gabin. 
Mereu acelaşi 1mereu egal 
mereu Jean Gabin 
mereu cineva. 

ln româneşte de 
Dan CIACHIR 
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■ MIRCEA DINESCU

Un contrabas 

traccu 
şi un actor 

fără 

Posacul, uscatul şi totodată bur
duhănosul contrabas debutează ti
mid pe scena Naţionalului. Obişnuit 
mai degrabă cu penumbra orches
trei, ,marginalizat şi ofensat de-a 
lungul carierei sale de instrumente 
mai 1noţate, l-am văzut acum, sub 
lumina reflectoarelor, ieşit în faţă, 
îmbufnat şi ţeapăn, răspunzînd ciu
p'iturilor şi gîdiUturilor prin c,iteva 
oftaturi nesemnificcitive. Să-l fi 
complexat gloria şi agil'itatea de 
arcuş a lui Radu Beligan ? 1 Se 
prea poate. Oricum, simţul pedago
gic al maestrului a lăsat de dorit. 
Puţină milă ar fi putut consuma pe 
bietul debutant. N-a fost să fie, ce 
mai încolo şi incoace. Lăsîndu-se 
fiirat de propria-i personal-itate, a 
fandat 1în blugi (sfidînd generaţia 
cu acela'şi nume), evoluînd nonşa
lant şi credibil pe scara costuma
ţiei pînă la fracul din final. Rauu 
Beligan, ele 1 

Surcica muzicală, cwm ziceam., 
destul de anostă. Îneluioşata-i bio
grafie fu însă binevenită pentru 
şchioapa noastră cultură muzicală: 
Copiliiria, adolescenţa şi maturitatea 
unui instrument, pretext pentru 
autobiografia ironică o unui instru
mentist, ne-a captat atenţia, reuşind 
noi cu aceostă ocozie Bă vînăm doi 

toată lumea 
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iepuri (dacă nu chiar trei) dintr-o 
lovitură : am văzut un fel de piesă 
de teatru, am audiat un soi de 
concert, başca picanteriile biogra
fice, Mozart şi Wagner jumuliţ.i de 
fulgi şi pene timp de o oră şi jumă
tate, ceea ce, trebuie să recunoaştem, 
e o performanţă şi un act de curaj. 

Patrick Sii.slcind, sosit în drama
turgie din lumea muzicală (la şapte 
ani cînta la pian alături de dom
nişoara Treudi Schulze din Ambach 
sonate de A. Diabelli la patru 
mîini), a compus o piesă la o sin
gură m.înă, cea dreaptă de.sigur, 
deşi cî.teva stîngăcii bine plasate 
nu i-ar fi stricat, reuşind să-ş1 
toarne alucitul unui profesionism 
muzical în form.a unui 1nonolog tea
tral ce se arată spre sfîrşit destul 
de rotunjor şi ele copt. 

Sărmanul contrabas, ţeapăn ca un 
catafalc cu ,pelerină de catifea, e

de două ori victimă. Ironizat de 
autor, ce l-a ales anume ca o tintă 
uşoară, fiindcă-i un instrument' lip
sit de simţul replicii, apoi comple
xat ele silueta lui Beligan, proas-
pătul contrabasist al Teatrului Na
ţional, dotat cu mai multe corzi 
decît contrabasul. 

Pretexllul - acesta ar fa, trebuit 
să fie titlul piesei, pentru că in
strumentul niimit cont1·abas e, cum 
spuneam, un pretext ele a pune în 
scenă o biografie şi o vagă istorie 
muzicală, Dacă autorul ar fi fost în 
tinereţe sondor, probabil a,m fi asis
tat la o captivantă istorie a fora
jelor ele mare aclîncime şi la evolu
ţia aparatului ele extracţie c11 
bielă-man'ivelă, iar Radu Beligan, 
în salopetă pătată ele ulei, ar fi 
reuşit, prin mogica-i vocaţie, să 
s::oată petrol clin scîndura scenei. 

Dar asta-i o poveste ce ţine de 
misterele vizibile ale dramaturgiei 
şi care nu începe cu „a fost odată ... ", 
deoarece atîtor lucruri ,i:ncă 1m li 
s-a luat măsura şi încă nu li s-a
cîntat şansoneta. 
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Teatrul 

FRANŢA 

Paul C\audel 
în actualitate 

pe 

In programul destul de bogat şi echi
librat, dar lipsit de surprize, al Festi
valu.lnlii de la Avignon din v-ara tre
cută spectacolul realiz,at de Antoine 
Vite� cu piesa lui Claude! Pantofiorul 
de saten (Le Soulier de satin) a fost 
considerat un eveniment. Vitez a mon
tat pentru prima oară textul integral al 
piesei, ceea ce este, în sine, o perfor
manţă. La premiera absolută, care a avut 
loc· în 1943, în regia lui Jean Louis Bar
rault, premieră considerată „istorică", a 
fost prezentată o versiune scenică redusă, 
cu acordul autorului. Nu este prima 
întîlnire a cunoscutului regizor francez 
cu opera lui Claudel. La începutul sta
giunii trecute, el a realizat, la 
Theâtre National de Chaillot, Schimbul
(L'Echange). Acum mai bine de douăzeci 
şi cinci de ani, pe cînd era încă actor, 
Vitez a jucat un rol în Partage de Midi, 
piesă pe care, zece ani mai tîrziu, a 
pus-o în scenă. Preocuparea lui Antoine 
Vitez pentru Paul Claudel apare, astfel, 
programatică, regizorul căutînd o cheie 
general-umană în interpretarea fervoa
rei catolice a dramaturgului-poet, 

Mari actori, 
mart regizori 

Eveniment Giorgio Strehler, la Paris, cu 
Opeira de trei p.airale de Ber,tolt Brecht. 
Arhicunoscutul text este adus în contem
poraneitate prin actualizarea atmosferei 
şi a psihologiilor, obţinîndu-se o generali
zare a conflictului si a temei. De la moti
vul brechtian al luptei de clasă, se a
junge, prin extrapolare, la motivul con
temporan al duplicităţii personalităţii 
umane. Strehler nu reproduce fosile tea
trale, el face un teatru viu, angajant, 
prezintă scenic, sub forma unei incisive 
radiografii, o lume contemporană, mer
gînd grăbit şi inconştient spre dezumani
zare, spre moarte. 
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tot 

globul 
O altă personalitate de primă mărime, 

Roger Plcmchon, propune o originală va
riantă a Avia,r,uh1i de Moliere, la Teatrul 
National din Villeurbanne. Regizorul con
ferii spectacolului său o dimensiune cine
matografică, replicile fiind dublate de o 
mişcare frenetică, ,într-un spaţiu larg des
chis, încercînd să cuprindă o întreagă 
epocă. Fiecare personaj îşi află sau îşi 
cucereste o nouă libertate. Actorii sînt 
angreooţi într-un continuum, al cărui flux 
de tornadă nu-l pot controla, stăpîni. Sce
nele capătă amploare romanescă, hrănită 
de neprevăzut şi de diversitatea sufocantă 
a situatiilor si stărilor. ln rolul princi
pal, Michel Serrault propune un Harpa
gon antinomic, tiind în acelaşi timp abil 
şi naiv, blajin şi răutăcios, feroce şi ne
putincios, băt1•în şi copil, în chintesenţă 
tipologică - o „umanitate inumană". Ulti
mul act, cu deschidere spre fantastic dez
lănţuit, este unul dintre cele mai mari, 
mai 11rofund gîndite momente de teatru 
din prodigioasa carieră a regizorului 
francez. 

Un original Oidul de Corneille, la 
Theâtre Rond-Point din Paris, mai ales 
prin prestaţia insolită a actorului Francis 
Buster în rolul titular, care încearcă o 
desprindere de modelul lăsat de Gerard 
Philipe, aducînd în prim-planul interpre
tării inocenţa. Reprezentaţia este împli
nită şi de alţi monştri sacri ai scenei fran
ceze, ca Jean-Louis Barrault, Je,an Marais, 
Jany Gastaldi, Martine Chevallier. 

Deprinderea cuvintuluii de Nathalie 
Sarraute, în regia lui ,Michel Dumoulin, 
la Theâtre de la Villette din Paris, face 
un mare succes de public şi de casă, 
abordînd comicul nestăvilit într-o sara
barzdă umoristică de calitate. 

Regizorul Jacques Lassalle îşi propune 
·acelaşi scop cu spectacolul Chcia de Eu
gene Labiche, la Teatrul Naţional din
Strasbourg, dar rezultatul este contrar
aşteptărilor : un vodevil coşmaresc, într-o
scenografie onirică, asupra întregului
spectacol plci.nînd o stranie nelinişte, greu
suportabilă. Mai reţine atenţia Ceaţă la 
Manchester de Frederic Darcl, în regia
vestitului actor Robert Hossein, la
Theâtre Marigny.
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5.lJ.A.

Conversînd cu 

Frank Rich, 

criticul dramatic 

al ziarului 

,,New York Times" 

- Cum simţiţi responsabilitatea de
a fi criticul dramatic al unuia dintre 
cele mai importante cotidiene ameri
cane? 

- Atitudinea ziarului .,, Times" - pe
care, de altfel, o împărtăşesc - este că 
trebuie să-ţi păstrezi obiectivitatea pe cît 
este posibil, fără să devii însă împăciui
tor sau să spui lucrurile cu jumătate de 
gură. Trebuie, adică, să dai atenţia cu
venită detaliilor, gîndindu-te la anvergura 
pe care o are ziarul la care scrii, şi încer
cînd mai ales să nu judeci dintr-o pers
pectivă îngustă sau strict personală. De 
asemenea, trebuie să ai o viziune de an
samblu, aşa încît, dacă nu-ţi place o 
piesă, dar apreciezi jocul unui interpret, 
să menţionezi asta în cronică. Cu alte cu
vinte, trebuie ales tonul potrivit cu îm
prejurarea. Aceste lucruri nu sînt expre
sia unui cod strict, ci a unul. stii de lucru 
pe care angajaţii ziarului îl cunosc şi îl

aprobă. Poate că unii consideră de aceea 
ziarul lipsit de culoare, dar redactorii 
cred în integritatea acestei atitudini şi se 
aşteaptă ca toţi colaboratorii să şi-o în
suşească. Bineînţeles, rămîne suficient 
spaţiu pentru a�ţi manifesta subiectivi
tatea ... 

- Simtiti ca pe o povară calitatea
de critic· dramatic al ziarului „New 
York Times"? 

- Da. Imi iau slujba foarte în serios.
(. .. ) întreaga mea existenţă e structurată 
în jurul activităţii mele profesionale : vi
zionarea de piese, scrierea articolelor, asi
gurarea unor conclitii ele viată si ele mun
că în care să am. timpul să · 1e fac pe 
toate. (. .. ) Uneori e foarte usor să des
fiinţezi un spectacol, dar asta ·se înttmplă 
rar. Teatrul bulevardier e in declin asa 
că aproape tot ce văd în ulti1r:a v�·e1ne 
pleacă de la ambiţii înalte de înscenare, 
chmr cliacă le duce sau nu la bun sfîrşit. 

- Se spune că Broadway-ul traver
sează o criză. Care credeţi că va fi 
soluţia ? Există una ? 

- Nu cred că sînt persoana potrivită
să răspundă la această întrebare, deoa
rece problemele care se pun sînt legate 
în primul rînd de bani, şi nu de arta 
teatrului. Sînt convins că există mulţi 
dramaturgi buni şi mulţi oameni talen
tati care lucrează în teatrul american 
astăzi. Dacă ei ar fi aduşi pe Broadway, 
aşa oum au fost aduşi odată Tennessee 
Williams, Eugene O'Neill şi Arthur Mil
ler, poate că Broadway-ul ar merge îna
inte. Problema este acum, din păcate, 
legată de investiţii şi cîştig. ( ... ) Un cri
tic dramatic n-are nici o putere în a
ceastă privinţă. ( ... ) Pe de altă parte, 
Broadwa:y-ul a pierdut mulţi spectatori, 
din cauza preţului ridicat al biletelor sau 
a proliferării unor musicaluri de tipul 
Cats ori Mizerabilii. Acest gen de spec
tacole nu încuraj'ează şi nu formează noi 
generaţii de spectatori. 

- Teatrul Off Broadway întîmpină
aceleaşi probleme. (. .. ) Cînd a pierdut 

_ teatrul newyorkez larga audienţă la 
tineri? 

- In generaţia mea. Am simţit-o încă
de pe vremea cînd _eram student. Oamenii 
mă priveau ciudat fiindcă mergeam la 
teatru si doream să şi scriu despre asta. 
De cele mai multe ori, nimeni nu voia să 
vină cu mine. Toţi erau pasionaţi de filme 
sau de concerte rock. Televizorul a avut · 
de asemenea un efect negativ asupra au
dientei teatrale. (. .. ) Mă deprimă şi mă 
fră1nîntă această situatie tot atît de mult 
ca şi pe alţii, nu ştiu dacă există vreo 
ieşire, tot ce-mi vine acum în minte este 
atmosfera de la Public Theatre. Nu orice 
se pune acolo este grozav, dar cel puţin 
tinerii văd un spectacol de teatru. Dacă 
nu intră la The Coloured Museum, merg 
la My Gene,, sau la The Knife. Aşa era 
atmosfera şi pe Broadway pe vremuri. 
Acum însă multe teatre ele aici s-au în
chis, iar costul crescut al biletelor e încă 
un argument forte în acest sens. ( ... ) Este 
regretabil că producătorii dau vina pe ar
tişti, spunînd că ne-am pierdut spectatorii 
fiindcă nu se mai scriu piese bune. Ade
vărul este că producătorii au pierdut con
tactul cu scriitorii americani interesanţi, 
nu le mai acordă acestora credit, şi, ca 
urmare, se întîmplă ceea ce se întîmplă. 

- De ce oare continuăm să avem·
atîtea spectacole ·aduse de pe scenele 
londoneze? 

- Producătorii comerciali nu au un
gust format şi nici opinii ferme în legă-
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tură cu· spectacolele, ei au nevoie de pă
rerea altcuiva pentru a lua vreo hotărire. 
Dacă publicul englez sau criticii englezi 
sau americani consideră că un spectacol 
este· valoros, producătorii iau această _opi
nie drept valabilă. (. .. ) Nimeni, se pare, 
nu mai vrea să cheltuiască bani bazîn
clu-se pe propriul discernămînt artistic, 
pe propria lui judecată de valoare. Ori

-: cit erau de lipsiţi ele scrupule ca oamem 
producătorii de modă veche ele pe Broacl
way ei stiau ce vor şi făceau lucrurile 
după cu� credeau. (. .. ) Astăzi, aproape 
nici un producător nu are curajul să pună 
o piesă dificilă de Tennessee Williams
sau să ofere două versiuni scenice dife
rite ale aceluiaşi text sau să încerce să 
impună o piesă care n-a avut succes de 
prima dată. 

Numiţi trei sau patru seri de 
„exceptie pe care le-aţi petrecut la 
'teatru: 

- King Lear a lui Peter Brook, cu 
Paul Scofielcl- în rolul titular, producţia 
originală a piesei Cui i-.e frică de Vir
ginia Woolf? la New York, Follies (mu
sical de Stephen Soundheim)... Lungul
clrum al zilei către noapte (pe care am 
văzut�o• în anul în care am stat în Anglia), 
eu Laurence Olivier şi Constance Cum-
1nings inter·pretind rolul mamei într-un 
fel care m�? tulburat mult. 

· - Cîncl cineva /iPUne : ,,Frank Rich
acordă sau nu dreptul de existenţă
unui spectacol", ce simţiţi? 

- Simt că trebule să niă apăr. Nu e
întru 'totul adevărat. Ca şi preţul bilete
lor, e un motiv la îndemînă pentru a scu
za o serie întreagă de neajunsuri. Ade
vărul e că musicalurile costisitoare su
pravieţui'esc unor cronici care ara tă că 
sînt mediocre. Doar spectacolele care au 
cronici proaste peste tot riscă să nu-şi 
mentină afişul. Piesele serioase din tea
trul · comercial pot însă eşua, indiferent 
de ceea ce susţin eu. Problema eşecului 
sau succesului unei piese e mult mai com
plexă şi depăşeşte cadrul unei cronici ele 
cotidian. 

- Ce părere aveţi, criticii sînt ne� 
cesari? 

- E greu să răspund la această între
bare fără să par caraghios. 

60 

(Fragmente din interviul 
publicat în 

„ The Dramatists Guild 
Quarterly") 

POLONIA 

Cehov În ritm alert 

In teatrul polonez, după aclevăra�ele 
scoli înfiinţate ele regizorii Grotowski ş1 
Tomaszewski, s-a afirmat, tot mai mult, 
tînărul regizor Krzysztof Babicki, cu spec-:
tacolele realizate pe scena Teatrulm 
Wybrzeze (Litoralul) clin Gdansk : lrYdion
ele Zygmunt Krasinski, Termopile J?olo1�ez 
după Tadeusz Micinski şi, în special, m
citanta Livaclă cu vişini ele A. P. Cehov. 
Succesul enorm al spectacolului cehovian 
a fost asigurat ele caracterul intens intro
spectiv şi ele renunţarea totală la tr8:diţia 
interpretării clasice a operei dramatice a 
lui Cehov. Spectacolul este cu totul şi cu 
totul inedit foarte riguros arhitecturat în 
fiecare amănunt al său. Copleşesc, fără 
să şocheze, estetica origi�ală a r��izoru
lui viziunea lui, omogemtatea m1Jloace-
1or' de expresie, toate elementele consti
tutive diverse în unitate (cuvînt, mişcare, 
spaţiu', timp, culoare, sunet ... ), fiind_ sub
ordonate ideii supreme a spectacolului, con
ferind claritate şi sobrietate mesajului. 

in aproximativ aceeaşi manieră a rea
lizat şi regizorul Janusz Nyczak, la Teati:
Nowy clin Pozna11, spectacolul Trei surori
de A. P. Cehov. Regizorul a renunţat, 
programatic, la st.creotipia curentă şi . la 
canoanele ostracizante ale stilului ceho
vian, anulîncl fo·ismul tern şi încărcat ele 
suferintă clebarasînclu-se ele tonurile ele
giace, d� ritmurile lente, trenante şi ele 
pauwle cu tăceri prelungite, tasante. i\. 
impus spectacolului un ritm alert şi o 
traiectorie sigură, limpede, accentuînd 
concret�ţea sitrn;iţiilor şi stărilor, rezul
tată clin analiza deosebit ele minuţioasă 
şi profundă a textului, tonurile uşor li
rice fiind . introduse cu multă ştiinţă de 
alternanţă şi dozare, pentru asigurarea 
nuantelor necesare. A estompat, ele ase
mene�, excesul recitalurilor de virtuozi
tate actoricească ale interpreţilor princi
pali, urmărind obţinerea unei interpre

::tări omogene, de echipă, care să serveasca 
nemijlocit concepţia regizorală şi ideea 
spectacolului. 

La Festivalul de la Wroclaw, s-a impus 
spectacolul Model de probe metafizice de 
Tadeusz Bradecki (în regia autorului). 
Un alt regizor care „cîştigă teren" în tea
trul polonez contemporan este Tadeusz 
Kantor, mai ales cu spectacolul Artiştii
să moară ! Este prezentă în aceste spec
tacole problema catastrofismului, curent 
spiritual r înnoit, datorită atmosferei de 
paroxistică teamă instaurată de era nu-
cleară... Rubrică realizată de

Margareta BĂRBUŢĂ, 
Corina LUPŞA, Vlad Andrei 

ORHEIANU 
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Ce e nou la ... 

... BEIJING 

Teatrul modern în China 

Ying Ruocheng nu este doar wrnl din
tre cei mai populari actori clin R. P. Cl1i
neză, ci şi promotorul unui ambiţios pro
gram ele înnoire în domeniul artelor spec
tacolului, în calitatea sa ele ministru acl
jw1ct al culturii. 

Publicul european l-a descoperit pe:: 
ecrane anul trecut, în filmul lui Bernarclo 
Bertolucci Ultimul împărat. La 58 ele âni, 
Ying Ruocheng desfăşoară o bogată acti
vitate, ca actor, regizor şi traducător al 
operelor lui· Shakespeare, Sean O'Casey, 
Arthur Miller şi Tennessee Williams. El 
consideră adaptarea acestui gen ele piese 
drept o modalitate ele prezentare a tea
trului ·modern în faţa publicului clin Chi
na, ţară care numără 380 OOO ele grupuri 
artistice ...:..... ele la trupele ele teatru, pînă 
la cele ele acrobaţi -, şi a cărei Asociaţie 
Teatrală include un număr ele 8 OOO ele 
dramaturgi. 

i:rtcurajat ele marele succes �le public de 
care s-au bucurat spectacolele sale cu 
Moartea unui comis-voiajor ele Arthur 
Miller - care s-a jucat timp ele trei luni 
în faţa ·uno1:- săli arhipline, cu Ruocheng 
în rolul lui Willy- Loman -, şi Amadeus
ele Peteir Shaffer, Ying Ruocheng, unul 
dintre· fondatorii Teatrului Popular de 
Artă ele la Beijing, în anii cincizeci, db
reşte ;să pună în scenă două piese clin 
clra)Jlaturgia lui Tennessee Williams, Me
najeria de sticlă şi Pisica pe acoperişul
fierbinte, consiclerînd că ele se vor bucura 
ele o primire la fel ele bună clin partea 
publicului chinez. Printre dramaturgii 
străini care au avut o influenţă covîrşi
toare asupra teatrului chinez modern 
Ruocheng îi enwneră pe Eugene O'Neill 
şi Bertolt Brecht. 

... TOKIO 

Festival kabuki 

' 

J(abuki-Za, principalul teatru kabuki 
clin Tokio, îşi sărbătoreşte centenarul cu 
un festival care se va desfăşura pe în-

treg parcursul anului 1988. In repertoriu, 
pe lîngă opere consacrate ale genului, fi
gurează şi piese noi. Programul Lunii ia
nuarie a inclus, la matineu, rep:c;ezen
taţii cu Kanchinjo, o „farsă", în care un 
servitor viclean îi păcăleşte pe w·măritorii 
stăpînului său. Programele de după
amiază afişează un alt spectacol de mare 
popularitate la publicul japonez : Suke
roku. Ambele piese sînt proprietatea fa
miliei Ichikawa, ale cărei tradiţii în tea
trul kabuki se întind cu 250 de ani în 
urmă. Danjmo al XI-lea, actualul şef al 
familiei Ichikawa, joacă în ambele spec
tacole. 

... NEW YORK 

De la teatru la film 

Ca urmare a uriaşului succes de public 
repurtat ele piesa Fences (ingrăclituri) a 
dramaturgului american ele culoare l\.u
gu�t Wilson (premiul Pulitzer 198î), la 
New· York circulă- zvonul că James Earl 
Jones, __ ,,baronul de pe· Broaclway", va 
apărea, curîncl, pe_,marile ecrane, în ver
siunea cinernat6,e;rafică a piesei, în rolul 
tatălui, alături de popularul comic ame
rican Eclclie Murphy (eroul serialului po
liţist Beverly Hills), care va interpreta 
rolul_ fiului. 

... BERLINUL OCCIDENTAL ·, ':·

,,A zecea siµl{onie_ de'"Beethoven"· 
de. şi cu ·Peter Usfinov 

_, 

, In luna ianuarie a avut loc, 1!1 teatrul 
Schiller clin Berlinul occidental, premi
era în limba germană· a ultimei piese �e 
Peter Ustinov - Simfonia a zecea de

Beethoven. Aşa cum ·autorul nu şi-a pro
pYs să urmeze modelul în triptic pe care 
l-a creat Shaffer cu Amadeus, nici Usti
nov-actorul nu îşi dezminte calităţile ele
iconoclast. Piesa, pusă în scenă într-o
manieră „bulevardieră" ele reputatul re
gizor Kurt Hiibner, este o sumă de
scheciuri strînse laolaltă de talentul şi
personalitatea copleşitoare ale lui Ustinov,
care a găsit în Beethoven un personaj pe
măsura imenselor sale resw·se actoriceşti.

Ideea ele la care porneşte piesa nu este 
cu totul nouă. Un critic muzical Ionelo-
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Peter Ustinov-Beethoven 

nez, pasionat de studiul operei beethove
niene, se întreabă cum ar fi sunat Simfo
nia X. Fiul său este şi el muzician, dar 
simfoniile moderne pe care le compune el 
sînt respinse cu dispreţ de cunoscătorul 
său tată. .Trio-ul acestei familii zbuciu
mate este completat de persoana mamei, 
o fostă cîntăreaţă de operă, care osci
lează între admiraţia sa pentru Beethoven
şi cea pentru operele fiului său.

Apariţia în scenă, .,deus ex machina", 

a lui Beethoven-Ustinov este salutară, ti
tanul funcţionînd ca un geniu bun în 
economia piesei. Mizantropia sa este re
pede eliminată cu ajutorul unei proteze 
auditive miniaturizate, iar binefacerile 
erei HIFI îşi dovedesc repede roadele : 
Beethoven poate astfel să-şi audă, pentru 
prima dată, faimosul Concert pentru pian 
în mi bemol major (,,Imperialul"). Ascul
tîndu-şi muzi,ca pentru ·· prima dată, 
Beethoven nu-şi recunoaşte opera. 

In sunetul muzicii, printre calambuturi, 
replici satirice şi elemente de farsă, 
Beethoven îndeplineşte rolul de cataliza
tor în sinul familiei, dar „geniul bun" nu 
este în totalitate bonom. Ieşirea sa din 
scenă este însotită de o muzică misteri
oasă, în care tatăl-muzicolog descifrează 
fragmente din mult-visata Simfonie X. 
In momentul în care vrea însă să în
registreze această operă inedită, muzica 
încetează, căci nu fusese vorba decît de 
o „momeală" pusă la cale de Beethoven.
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In ciuda faptului că partea a doua a 
piesei trenează oarecum, talentul inepui
zabil al lui Ustinov depăşeşte orice sub
ţirime a textului sau stîngăcie regizorală, 
dăruind publicului un adevărat festival 
Beethoven... în versiune proprie . 

... HAMBURG 

Dilema unui regizor-director 

de teatru 

Peter Zadek, din 1985 director al Tea
trului German din Hamburg, declară că 
nu intenţionează să-şi mai prelungească 
în nici un caz contractul, care expiră în 
1989. Motivul care i-a determinat această 
hotărîre este, în propriile sale cuvinte, 
faptul că „nu poate să aducă la Hamburg 
un teatru popular cu preţuri de cinema". 
„Am ajuns la concluzia că Hamburgul nu 
vrea să aibă teatru aşa cum îl practic eu", 
exclamă el mîhnit. 

ln ciuda succesului înregistrat de spec
tacolul cu revista Andi de Kai Herrmann, 
Zadek se plînge că nu a reuşit să pună 
în scenă nici unul dintre proiectele sale 
mai noi. Tragedia lui Wedekind, Lulu, în 
regia sa, ar fi trebuit să se joace încă de 
anul trecut. Premiera a fost însă amînată 
pentru luna februarie a acestui an, dar 
data nu este încă sigură. Printre eşecurile 
sale personale, Zadek numără şi ·faptul că 
nu a reuşit să-l convingă pe Kai Herr
mann să scrie o dramatizare după pro
cesul de la Lyon, intentat lui Klaus Bar
bie. Şi, ca să pună capac la toate ne
mulţumirile sale, iată că revista vest-ger
mană „Theater heute" îi face acum „onoa
rea" să-l desemneze 1a rubrica .,&andalul 
stagiunii '87-'88", pentru activitatea sa în 
fruntea teatrului din Hamburg ... 

Pe de altă parte, în clasamentul întoc
mit de această revistă, prin intermediul 
unei anchete în rîndul a mai bine de 
30 de critici teatrali, figurează şi cele mai 
bune spectacole şi cei mai buni actori şi 
regizori ai acestei stagiuni. Actorul anu
lui a fost desemnat de data aceasta Gert 
Voss, pentru rolul său în Richard al
Iii-lea, la Burgtheater din Viena. Cele 
mai bune actriţe ale anului sînt Gisela 
Stein (pentru dubla sa performanţă acto
ricească în Fedra şi Penthesilea, la Kam
merspielen din Miinchen), şi Jeanne Mo
reau (pentru rolul său în spectacolul cu 
Povestea slujnicei Zerline de Hermann 
Broch, la Paris). Pentru prima dată, cel 
mai bun regizor al -anului este o femeie: 
Andrea Breth, pentru regia la. spectacolul 
cu piesa Sudul de Julien Green, la Bo
chum. 
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... PARIS 

Un argentinian la cîrma unui nou 
teatru 

La 7 ianuarie, ,,Theâtre de la Colline" 
a fost inaugurat, cu o premieră a unei 
piese inedite de Larea. Directorul a_cestui
teatru, argentinianul Jorge Lavelh, do
reşte să consacre această scenă pariziană 
autorilor contemporani. Pe afiş - Lorca, 
Capi, Ionesco, Arrabal. Dealtfel, Lavelli 
însuşi relevă importanţa lui Ionesco, ele 
pildă, în contextul teatrului contempo
ran : ,, Teatrul său ne-a deschis atîtea 
căi, el ocupă în epoca noastră un loc atît 
de considerabil încît ar fi de neconceput 
ca Ionesco să nu fie reprezentat într-un 
teatru pe care vreau să-l consacru crea
ţiei contemporane. El va fi prezent, c•.1 

una dintre cele mai frumoase dintre pie

sele sale, Scaunele, în interpretarE!a lui 
Pierre Dux şi Denise Gence". 

Despre piesa necunoscută a lui Larea, 
El Publico (Publicul), care inaugur.ează re

pertoriul teatrului „de la Colline", Lavelli 
se pronunţă : ,,Ce-i drept, piesa este greu 

de montat ... Ea este totuşi ideală pentru 
un teatru care vrea să vorbească despre 

epoca în care trăim. Nu înţeleg de ce au 

trebuit să treacă 60 de ani ca să fie ju

cată ? ... Ea pune sub acuza
.
ţie publicul, 

care cenzurează tot ceea ce nu vrea să 

audă. Publicul este o operă despre cău

tarea adevărului, prin intermediul vitri
nei pe care o, reprezintă teatrul. Larea 

vrea să arate că poetul, adică el însuşi, 
trebuie să plătească această căutare cu 
propriul său sînge ... ". 

Cîteva cuvinte despre noul „Theâtre de 
la Colline". ln spatele unei faţade trans
parente, se află două săli care pot fi trans
formate uşor. Sala cea mare are 760 de 
locuri, o fosă de orchestră pentru 50 de 
muzicieni, care poate fi acoperită. Pri
mele 12 rînduri de scaune se pot demonta 
şi ele, dînd scenei o adîncime de 35 de 
metri. Modificările pot fi făcute zilnic 
- operaţiunile nu durează decît o singură
oră - iar sala, astfel amenajată, va fi

folosită în primăvara acestui an, cînd se
vor inaugura spectacolele teatrului „de la
prînz", cu un orar original. Scaunele se
pot instala şi pe scenă, obţinîndu-se astfel
un teatru bifrontal. Mai există, în plus,
şi pasarele, pe două etaje, de unde vizi
bilitatea este perfectă. Sala mică, cu o
capacitate de 250 de locuri, este un spa
ţiu gol, care poate fi aranjat în orice
fel. Trupa propriu-zisă este formată din
5� de actori, la care se adaugă personalul
tehnic şi administrativ şi, bineînţeles, un 

echipament dintre cele mai sofisticate. 

Lavelli consideră acest teatru „de la 
Colline" ca pe un teatru naţional, care 

trebuie să fie prezent atît la Paris şi în 

întreaga Franţă, cît şi în străinătate. In 

ultima parte a actualei stagiuni - lunile 

ianuarie-iunie· - ,,la Colline" va da 

234 de reprezentaţii, situîndu-se _astfel la 

un nivel mult superior altor teatre de di
mensiuni similare. 

Roxana DASCĂLU 

Jean Paul Belmondo: ,,Adio «Kean"... revin 
la teatru". Jos, trupa de la Marigny salută 
publicul Ia ultima reprezentaţie cu „Kean", 3 
ianuarie, 1988 

63 

www.ziuaconstanta.ro



DRAMATURGI 
·ROMÂNI
CONTEMPORANI

de ADRIANA POPESCU 

Romulus 

Guga ·(li) 

1980, 29 februarie - EVUL MEDIU 
!NTli\1PLĂTOR, 1ragLcomedie în două
părţi, trei jn,ierogaton·.hl şi un ·epilog sau
Uto_p!Î.,e dramab.i.că .suXii;,i<enit ele re1;1lă pentru
a fo -tra,gică. . 

' · ·'' 
Teatrul '·lV]ic din Bucureşti. I Regia : 

Crist.iain Hadjioulea. Cu :, Nico,1'a,e Iliescu 
Mitică Popescu, Leopo-ldina Bălănuţă, 
Carmen Galin, Jean Lorin Florescu Ni
colae Pomoje, Vasile Niţulescu, Nl�olae 
D1nioă, Mihai Diruva'le. 

„Evul mediu întimplător ma'rchează în 
scrisul lui" Romulus Guga începu;t;-ul unei 
noi faze de creaţ:ie c.aracterJzatâ prin 
trans:t,aţia de la pa1,abola implicată într-o 
acţiune de factură real1stă, în nivelul ei 
narativ, la pa11:abola explicită, construită 
ca o Lpoteză d,ram�1,tică, în cao·e valorifică 
în mai dese chintesenţieri şi mai largi 
generalizări motivele alegm·ice recu ren te 
ale pie.selo,r sal-e : «incinta», «uni.forrn:a», 
•<călătoria» (pffi•iplul ,conştiinţei în căuta
rea adevărului)" (Constan,tin Măciucă 
- ,, Parabola urîtulu,i şi a subl1inului " în
val. Romulus Guga - ,, Evul medciu în
tîmplător. Teatru comentat", Bu.c-uresti, 
Ed.ibu:ra Eminescu, 1984, p. 202-206 ). 
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,,!n plan moral, piesa lui Romulus 
Guga e un act justiţiar, dar în acelaşi· 
timp permite spectatorului de astăzi 
acea răscolire de conştiinţă, îl face să 
cunoască acea stare de veghe spirituală 
prin care să discearnă orice încercare 
de a reînvia holocaustul trăit de ome
nire în urmă cu oîteva decenii. Piesă
parabolă şi piesă-eseu în acelaşi timp, 
Evul mediu înitîmplător constituie în 
peisajul dramaturgiei noastre o bine
venită lărgire a modalităţilor expre
sive spre zone ce caută să surprindă 
esenţa fenomenelor social-politice ale 

de Ia 

la 

veacului nostru". (Valeriu Râpean-u 
- ,,Contemporanul", 11 aprilie 1980).

„Evul mediu întîmplător aminteşte 
prin structura sa dramatică de farsele 
groteşti ale lui Max Frisch (Andorra, 
mai ales), de «înscenările»· din piesele 
lui Genet şi Peter Weiss, de stări şi 
eroi ale lui Camus si Sartre. Evul 
medinl îrutîmplător este alegoria gro
tescă a terori'i şi elogiul patetic. aclus 
rezistenţei pe care orriul este dator şi 
i-o poate opune. Moto-ul piesei · a.r
)iutea fi «Nimeni nu are dreptul să 
răm'î11-ă indiferent» .. .'' (Nataha Stancu 
- ,.Scînteia", 26 martie 1980).

,,,Scrierea lui Guga propţ1-ne şi o nouă
formulă pe care aş numi-o dramă sin
teblcă, ea concentrînd evocări şi· - pre.: 

moniţii, destine individuale şi de grup, 
dezb(lteri [Uozofice şi acţiuni dinamice, 
sarcasm, lirism, tragism într-o conven
ţi_e polivalentă, cu intensă pulsaţie ima
gistică." (Valentin Silvestru - ,,Era 
socialistă", nr. 8, 20 apr"ilie 1981). 

„Evul mcruu întîmplător e un text 
care universalizează idei româneşti". 
(Ştefan Oprea - ,,Cronica", 9 mai 1980). 

Alle opinii : Miruna Ionescu - ,,Scîn
tcia tineretului". 6 martie 1980; Radu Po
pescii - ,,România liberă", 11 martie 
1980 ; Margareta Bărbută - Informatia 
Bucureştiului", 12 martie 1980"; Valeniin 
Silvestru - ,,România literară", 13 mairtie 
1980 ; Ileana Lucaciu - ,,Săptămîna", 14 
martcie 1980 ; Ileana Berlogea., Adrian 
Dohotaru, Constantin Măciucă, Petru Pîn
Z(lru - ,.Flacăra", 20 mair,tie 1980 · Gal
falvi Zsolt - ,,Elore". 23 ma1,tie ',1930 · 
Virgil Munteanu - ,,Tcabrul" 3/1980 ; I -Iajd� 
Gyăzci - ,,Voros Zâszlo" (Steag;ul roşu"), 
5 aprilie 1980 ; Constantin Măciucă -

„E,ra socialistă", 7, 5 apniHe 1980 · Teoclor 
Mazilu, - ,,Scînteia", 9 aprilie 1980; 
Miruna Ionescu - ,,S0înte-i-a tinereitului", 
12 1:1p_rilie 1980 ; Ludwig Griinberg, Hajclu
Gyozo, Valeriu Râpeanu - ,,Contempo
ranul", 11 aprihe 1980 ; Romulus Diaco
nescu - .,Ramuri", 15 Japni]ie 1980 · Cris
tina Dumitrescu - ,,Presa noastră"'. nr. 4 
1980 ; Dinu Săraru - ,,Team-ul", 4/1980 ; 
Theod�r Măne_scu - ,,Teatrul", 4/1980 ; 
Valentin Dumitrescu - ,,Luceafărul", 1
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mai 1980; Doru Mielcescu - ,,'liribuna 
României", 1 mai 1980 ; Ion Calion -
,,Vatra", 20 mai 1980 ; Antoaneta C. Ior
dache - ,,0nizant", 12 ii.unie '1980 ; Doin,a 
Modala - ,,Româruia li,terară", 12 iunie 
1980 ; Marian Popescu - ,,România lite
rară", 23 iunie 1980 ; Ileana Berlogea -
,,Contemporanul", 21 octombrie 1980; Mir
cea Ghiţulescu - ,,0rieont", 28 octombrie 
1983. 

1983, 4 februarie - AMURGUL BUR
GHEZ, tragicomecltle 

Teartlrul Naţional din Tîrgu Mureş -
secţi,a maghiară. Reg,ia : Dan Alec.san
drescu. Scenografia :Emili,a JJv.anov. Mu
zica : S,irossy Encke. Ou : Tarr Laszlo, 
1"-arkas Ibolya, Lohinszky Loa:ancl, Kar.p 
Gyorgy, Boer Ferenie, Szilagy:i EmJko, Sze
kely Anna, Kereszmes Sandor, Meiister Ev.a, 
Toth Tamas, Tatai Sândor, Gyor.ffy 
And1·as. 

Spectacol distins cu marele premiu aI 
Festivalulw Dromaiturgiiei Aotoole - Ti
mişoara, ediţia 1983 şi cu .premi,ul A.T.i'vI. 
pentru „cel mai 1bun speotaaol ail anului 
1983". 

Piesa s-a mai jucat la Teatrul Mic din 
Bucureşti (prem.iera la 21 iunJe ,1986), în 
regia lui Dan Piţa, decorurile lui Nkolae 
Ularu si costumele l\fan·iei Mtu, cu Ştefan 
Ioox:lacl�e. Cannen Galin, Dinu Mianolache, 
Leopoldina Bălănuţă, Rodica Negrea, 
Gheorghe Vj,su, Florin Că!iruesou, Vasile 
Pupezra, Liana Cete<rchi, Eugen Cristian 
Motriuc şi alţii. 

SpeotJaool distins cu pren1,wl A.T.M. 
pentJru „cel mai bun spectacol al .anului 
1986". 

„Totul se petrece ve terenul abstract 
dm· foarte · transvarent-simbolic al 
unui «1naidan» echivalent cu ceea ce 
se înţelege vrin theatrum mundi, un 
maidan ,al lumii, mizer, pestriţ, sublim, 
şi ridicol, grotesc şi derizoriu. Este o 
imagine comvrimată a lumii pe carP 
autorul o comentează ca atare în indi
caţiile scenice. ( ... ) Este lumea ca mai
dan al umcinităţii, în care imperfecţiu
nile firii şi elegia condiţiei umane s,î,nt 
proiectate pe fundalul imui cinism 
social-politic la scară planetarii. Filip, 
prototipul Omului în piesa lui Romu
lus Guga («omul fără calităţi», omul 
anonim, omul generic), va fi umilit şi 
torturat, înşelat şi batjocorit, ucis, în
viat, sanctificat pentru reclamă uma
nistă şi, în fine, extemninat. Cel ce 
moa,re in finalul piesei lui Romulus 
Guga nu este un oarecare Filip, ci 
Omul, conceptul de Om, nimicit sub 
diferite pretexte pe toate trevtele isto
riei şi deopotrivă în contemporaneitate. 
Amurgul burghez nu vorbeşte despre 

. amurgul zeilor, ci despre acela al 
omului. ( ... ) Piesa lui Romulus Guga 

-

este o meditaţie scevtică asupra cri
zei ele umanism manifestată prin dis
preţul omului faţă de om, vrin livsa 
de valoare a fiintei umane redusă ade
sea la valoarea · propriei greutăţi fi
zice. ( ... ) Piesa pare în cele din urmă 
o glumă .siruistră în descendenţa tea
tru.lui deriziunii, ce ascunde imaginea
crepusculară a unei umanităţi neferi
cite, uLtragia.tă, dar vinovată faţă de
propria ei identitate." (Mircea Ghiţu
lescu - Steaua", 311983).

„Scriitorul român ,işi spune astfel 
cuvîntul într-o problemă universală 
cardinală : ce fel de societate lăsăm 
generaţiilor viitoare. El scrie cu pană 
fierbinte un pamflet politic - despre 
ceea ce duce la «umilirea ca modă», 
«cruzime şi nedrevtate», exploatarea 
nebuniei mistice, traficul de oameni şi 
idei, - folosind o cernea/.ă corosivă şi 
fiorituri de un umor muşcător ; scrie, 
de asemenea, drama omului ca.re plă
teşte cii viaţa suvunerea în faţa arbi
trarului violent al tortelor gregare şi 
a desocializării fortate: Această tragi
comedie de o veseiie gravă şi de o 
îngîndura.re patetică are un caracter 
profetic : burghezia şi-a isprăvit rolul 
istoric, agonizează <În casa noastră pla
netară, dar pestilent şi răspîndind mo
lime, dorind şi făcînd tot ce poate ca 
universul să se destrame o dată cu ea". 
(Valentin Si,lvestru - ,,România lite
rară", 24 februarie 1983). 

„Amurgul burghez este conţinut în 
însesi structurile aberante ale unei 
lumi concentraţionare, dar este hotărît 
de solara regenerare şi afi1·mare a 
umanului - iată semnif-icatia centrală, . 
condensîncl o experienţă ce· acoveră în
treaga. istorie a umanităţii, a acestei 
piese ce se numără vrintre reperele 
de seamă ale dramaturgiei noastre con
temporane". {Constantin Măoiucă 
,,O parabolă a resurecţiei umanului", 
în caietul-prngra.m al spectacolului de 
la Teatrul Mic, 1986). 

J.llte opinii: Metz Katalin „Văros 
Zaszlo", 13 februar.ie 1983 ; Krlzsan Zoltan 

„Igazsag", 16 februarie 1983 ; Hajdu 
Gyăză - ,,Eli:ire", 18 febrnarie 1983 ; Che
reji Ion - ,.Sbeaua Roşie" (Tg. Mureş), 
19 .febQ,uarie 1983 ; Lazar Laszlo - Ifju
mw1kas", 27 februarie 1983 ; Dinu Săraru 
- ,,România literară", 3 rn,anbie 1983 ;
Patrel Berceanu - ,,Ram,uri", 3/15 111<1rtie
1983 ; Margareta. Bărbuţă - ,,Contempo-
ranul", 18 martie 1983 ; Florica Ichim -
,,România liberă", 23 ma,rtie 1983 ; Jon Co
cora. - ,,Tribuna", 24 martie 1983 ; Radu 

(continuare la p. 82) 
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•Intre „ ticurile" obsedante, conducînd la
manierism, ale pieselor lui Tudor Popescu 
critidi ,aru con.semnat prezenţa aproape 
nelipsită a unui personaj numit de obicei 
Tudor, un raisonneur care participă la 
evenimente cu o neobişnuită stăpînire de 
sine, încercînd să restabilească echilibrul 
intim al partenerilor printr-o subtilă 
ştiinţă a rapo,rtiN'ii la 'adeviiil-, la bitm1:11-
simţ, -aducînd întotdeauna cu el o învJO_:
ră.to-a.re că1du.ră omenească. El pare sa 
vină, de fiecare dată, dintr-un univers 
conservat, este dospit dintr-un aluat 
moral inalterabil. Statutul său social nu 
coboară niciodată la extreme ; desprins 
parcă din miezul numitorului comun, 
luînd o înfăţişare modestă, el se arată 
a fi îngerul păzitor al imperativelor cate
gorice. Apare, în dramă sau în comedie, 
de „alături", pentru că el este, în raport 
cu eroul principal, prietenul, vecinul de 
apartament. Statutul său social are un 
spectru larg, de. la muncitor într-o uzină 
pînă la profesor sau actor .• Calitate� �a
de martor nu este niciodata mofens1va ; 
dimpotrivă, replicile sale, rareori rostite 
fără umor, au darul de a cataliza reac
ţiile, de a stîrni la viaţă iniţiative sufle
teşti şi spirituale uitate, de a redeştepta 
idei şi atitudini abandonate pe nedrept. 

Purtător al unui lirism de factură ro
mantică, acest personaj numit de obicei 
cr'udor conferă partiturilor dramatice acel 

* Tudor Popescu, Milionarul sărac, Edi
tura Eminescu, 1987, seria Teatru co
mentat. 
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Avatarurile 
. . 

unui personaJ 
numit de obicei 

Tudor 

inconfundabil aer fixat în literatura noas
tră de Mihail Sebastian. Aşa îl întîlnim 
şi în recenţul volum Milionaru! sărac,
apărut la Editura Eminescu în seria Tea
tru comentat, în care îngrijitorul ediţiei 
a antologat, după criterii nedivulgate,. 
numai şapte din cele aproape patruzeci 
de piese de teatru scrise pînă la ora actu
ală de autor. Dar, în plus, mai ales prin 
Casa nebunului, Un suflet romantic, Dul
cea ipocrizie a bărbatului matur funcţia 
personajului numit cîteodată Tudor ca
pătă prerogative ce configurează pregnant 
vocea scriitorului, proiectîndu-i ambiţi-

. oasa ideologie estetică. 
Interesat de destinul individului în con

diţiile trepidante ale vieţii moderne, de 
conservarea personalităţii cu organizări 
afective coerente, dominate plenar de con
ştient, scriitorul recoltează din angrena
jul social situaţii şi întîmplări care ac
centuează dizarmonic psihicul, în vederea 
unei terapeutici de masă. Pentru a-şi 
,,vindeca" personajele Tudor Popescu fo
loseşte metoda catharsisului, pornind de 
la convingerea că arta, bucuriile spiri
tului au un rol fundamental în procesul 
de ameliorare a fiinţei umane. Apariţia 
unor zei hipnotici, cu indubitabilă forţă 
de atractie în marea colectivitate, cum 
sînt Fotbalul şi Automobilul, creează în 
spaţiul diurn al individului o tot mai 
mare criză de timp pentru autocontem
plare, pentru reverie, pentru autocu
noaştere şi înţelegerea civilităţii şi a 
sinelui de lîngă tine. Dacă englezul 
John Ruskin, în urmă cu un veac, iniţia 
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un plan de educare şi regenerare prin 
artă, Tudor Popescu, aprofundînd noile 
condiţii ale realităţii de azi, readuce în 
cîteva din piesele sale, în sprijinul doc
trinei omului nou, problema terapeuticii 
prin estetic. Rolul profesorului Tudor 
din Un suflet romantic va fi aşadar 
mult mai dificil. Pe terasa casei de 
odihnă, în care domină cei trei „credin
cioşi" înfocaţi ai zeului Fotbal, Călin, 
Valerian şi Laurenţiu, prin aerul supra
saturat de cuvintele meci, arbitru, cla
sament, tuşe, boabă, tur şi calificare, -
singurul aer pe care triada înţelege să-l 
respire - profesorul Tudor face o fi-: 

gură curioasă pentru că se dedică flau
tului, citeşte <,;TUDOR: In concediu 
citesc o singură carte. [ntotdeauna ace
eaşi: Don Quijote".) şi se duce în fie
care zi la reprezentaţiile circului din 
piaţă. Dar printre locatarii vilei îşi face 
apariţia bovarică frumoasa domnişoară 
Ghighi, dornică să rupă în zilele ei de 
concediu cu imaginea sa robotizată de 
cifre şi registre (sugestia duce neapărat 
la Stress-ul lui Mircea Radu Iacoban) 
pozînd într-o curtezană atotştiutoare, so
licitîndu-le pe rînd celor trei monahi ai 
Fotbalului, o fulgerătoare dragoste ro
mantică. Ghighi se izbeşte de bariera 
unei lucidităţi meschine, a w1ei degra
dante fixări în „grota" unor reacţii habi
tuale fără orizont. (GHIGHI, răstit : 
Inainte bărbaţii îşi tăiau venele şi scriau 
cu sînge scrisori de amor. LAURENŢIU: 

Dacă aş avea în plus, l-aş dona la Cru
cea Roşie ! GHIGHI : Amen'inţă-mă că-ţi 
tai braţul, dacă nu-ţi cedez!. .. LAUREN
ŢIU : Nici dacă l-aş avea de lemn, nu 
m-aş îndura să-l tai ! Costă o groază de
bani... Incearcă la altu'... Ca să-ţi tai o
mînă, trebuie să ai o situaţie materială
foarte bună). Tînăra functionară care cre
zuse că v:enind în concediu „a dat cu
piciorul în cer, 1-ă spart şi acum vede
mai sus de el" descoperă că nu prezintă
nici un interes pentru cei trei, aceştia
din urmă optînd pentru interminabila lor
dizertaţie despre fotbal. Este momentul
cînd o descoperă plîngînd profesorul 
Tudor, care va acţiona de acwna ca un 
savant terapeut, descoperindu-i acesteia 
lumea inefabilă şi curată a poeziei, exor
cizînd-o prin desenele sale cu zîne, îm
părtăşind-o cu gîndurile sale privind 
emanciparea spirituală-: ,.Dar sugestia, 
domnişoară Ghighi, este sufletul artei ! 
Dacă am reuşi asta şi în viaţă, viaţa 
noastră ar deveni operă de ar,tă ! Arta 
de a trăi ! Arta de a trăi ca în teatru. 
Pentru că· teatrul es_te singurul loc în 
care oamenii vorbesc numai semnificativ". 
Apariţia lui Dude, logodnicul domnişoarei 

Ghighi, ,.monah" al zeului Automobil, îi 
provoacă o nouă criză pacientei terape
tului Tudor, care începe să vorbească 
mecanic, ca în Cîntăreafa cheală. 

Desigur, Ghighi, atrasă de noi'.ra sperf.1nţă 
dezvăluită ele profesorul Tudor, va alege 
drumul acestuia din urmă, pe fundalul 
unei aprinse transmisiuni de fotbal la 
radio, cînd Călin, devorat de plăcerea 
meciului, se epuizează definitiv, golin
du-se de omenesc, frîngîndu-se brusc şi 
căzîncl în genunchi - cum explică între 
paranteze scriitorul ·- îzbucnind în inin
teligibile hohote de plîns. 

Impresia pe care profesorul .Tudor i-o 
împărtăşea lui Laurenţiu - mai în glwnă, 
mai în serios - ,,Niciodată n-am admis 
jignirea că sînt un biet. om normal. Lo
cuim amîndoi în acelaşi ospiciu : Terra ! 
Această casă de odihnă este unul din 
pavilioanele lui !... Dacă aţi crezut alt
ceva, e timpul să vă revizuiţi părerile ! 
Stimaţi pacienţi, la revedere !" nu este 
împărtăşită întocmai şi de septuagenarul 
Tudor din piesa Casa nebunului, actorul 
care, împreună cu prietenul şi co1egul 
său de breaslă Vistrian, cu angelica sa 
nepoată Rina, visează, ca la începutul 
wnanismului, o „lume a oamenilor fru
moşi", a legilor drepte, a idealurilor avîn
tate, a iubirii adevărate, altarul „pe care 
arde flacăra poeziei! La lumina ei am 
devenit oameni!". Ei vor să vindece so
cietatea de molipsitoarele boli morale. 
în care să nu mai existe „pungaşi mă
runţi", dar nici „dictatori odioşi", con
vinşi fiind că atunci dnd „cineva 
se crede deasupra legii, în sufletul 
lui se declanşează un dezastru". 
Numai arta, poezia şi teatrul în speţă, 
poate rearmoniza sufletul individului, îi 
poate restitui demnitatea. De aceea ei 
trec la un experiment original, ,.con
struind" în casa lui Tudor un teatru te
rapeutic în care vor provoca psihodrame. 
Printre pacienţi, deveniţi actori într-una 
din psihodramele din aşa-numita casă a 
nebunului, se numără acum Octav şi 
Gelu, descoperiţi de Vistrian pe cînd 
spărgeau o maşină. Cei doi infractori sînt 
atraşi la Casa nebunului cu o momeală 
sigură : în incinta ei s-ar afla o statuetă 
de mare valoare, pe care, furînd-o, o vor 
valorifica şi vor împărţi în trei imensa 
sumă. Odată intraţi în teatrul bătrînului 
Tudor, Octav şi Gelu vor trăi nişte în
timplări ca în poveştile de groază, me
nite să le redeştepte şi să le 
consolideze în conştiinţă adevăratele 
valori morale. Actorul Tudor moare cu 
conştiinţa. împăcată c;ă multrîvnitul cathar
sis s-a produs, cei doi tineri fiind recu
peraţi şi iniţiaţi în taina ce aureolează 
demniţatea umană: drumul în imperiul 
esteticului. 
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Din păcate absentă clin volum*, piesa 
Infernul blînd se înscrie în aceeaşi pro
blematică şi din care trebuie să reţinem 
neapărat propunerea Poetului, ca unul 
din elementele programului emancipării 
prin artă : ,,I-aş pune pe copii să înveţe 
poezii multe ! Aspiraţiile unui om care 
recită o poezie au nobleţe. Eu încep şi 
închei ziua recitînd o poezie... E rugă
ciunea mea. Peste zi mă străduiesc să fiu 
la înălţimea ei". 

Un fel ele vindecător „catharsis" trăieşte 
şi Dinu, personajul principal din Dulcea

ipocrizie a bărbatului matur care, cobo
rîncl în „infernul" unor întîmplări ne
obişnuite şi în care este direct implicat, 
redescoperă bucuria vieţii normale ele 
familist. in această piesă, avatarul lui 
Tudor se numeşte Paul şi desigur el ră
mîne în continuare un cavaler al legii 
morale. Cîncl Dinu îi solicită procurarea 
numărului ele telefon al dansatoarei ele 
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* Nu este de altfel singura partitură
absentă din acest mult aşteptat vo
lum de teatru comentat al lui Tudor 
Popescu. Este pentru ,prima dată cinci 
colect'ia în discutie abdică ele la cri
teriile sale. Ne obişnuisem deja, pînă 
acum, cu o :perspectivă antologică fa�ă 
ele respectivul dramaturg, fie el Ba
ranga, sau Leonicla Teodorescu, sau 
Valeriu Sîrbu, în ipostaza sa radiofo
nică. Cu Tudor Popescu s-a făcut de 
data aceasta o excepţie care, dacă nu-i 
în defavoarea scriitorului, pentru citi
t()r, în mod sigur, este. Acest autor dra
matic care a fost jucat în ultim.ii zece 
ani cu _.aproape 30 de ,piese şi a cărui 
operă a însemnat un important act de 
refortificare a comediei româneşti, a 
farsei şi a satirei sociale şi politice în
deosebi, este prezent lîm volumul Milio
nairul sărac cu numai şapte din între
prinderile sale dramaturgice, lipsind 
nemotivat clintre coperţile cărţii impor
tante titluri, între care amintim Para
dis ele ocazie, Conours ele frumuseţe, 
Idolul ele itmrtă dulce, Gireutaitea omu
lui, Infernul blîncl. Prefaţată de prof. 
V. Brădăţeanu, însoţită de comentariile
unor importanţi critici de teatru cum
sînt Dinit K-ivu, M. Ghiţulescu, 1vlaricm
Popescu, Natalia Stancu, Valentin Sil
vestru, volumul ne prezintă aşadar un
Tudor 'Popescu insuficient reprezentat.
După opinia noastră, îngrijitorul edi
ţiei putea să aibă în vedere apariţia
lui Tudor Popescu în două volume, cu
atît mai mult cu cU precedente au
existat (vezi Paul Everac - A cincea
lebădă. Aurel Baranga - Teatr,u, Horia
Lovinescu - Teatru, Valeriu Anania -
Greul pămîntului, şi recent D. R. Po
pescu cu tomurile sale îngrijite atent
de Valentin Silvestru).

la operă care il implicase în crimă, ne
stiincl despre ce anume este vorba, Paul 
se delimitează clar : ,,Eşti nebun ? Ţi s-au 
aprins călcîiele? Psihanaliza ! Psihana-• 
liza! ... Treci prin vîrsta critică!" 

Terapeutica la care apelează ipostaza 
lui Tudor clin Băiatul cu floarea, perso
najul Vlad adică, este cultul obstinat al 
adevărului. El îi relevă lui Tecly, hoţul 
ele buzunare venit pe un şantier ele hidro
ameliorare pentru recuperare morală prin 
muncă, faptul că pe cît e ele fr�moasă, 
pe atît este munca ele grea. Aclevarul n� 
trebuie să fie ocultat mai ales atuncL 
cîncl problema priveşte destinul unui om. 
A afla adevărul nu înseamnă a te demo
biliza în faţa greutăţilor vieţii, ci, dim
potrivă, a te înclîrji, ,,să ştie ce-i aşteaptă. 
Atunci n-o să se mai sperie". Un program 
ele civilitate, clar şi ele apărare a valo
rilor, prezintă în intervenţiile sale per
sonajul Tudor clin Nu ne naştem toţi Ia
aceeaşi vî1·stă. El simbolizează aici menta
litatea sănătoasă şi totodată creatoare a 
muncitorilor clin uzină, spiritul mereu treaz 
al înfăptuitorului ele bunuri materiale păs
trîncl la cota 111altului respect valorile 
spirituale, pe cei chemaţi să producă 
aceste valori. Nu ne naştem toţi Ia ace
eaşi vîrstă este o dramă etică în care 
personajul ele tip Tudor apare în ipos
·taza sa acut politică, încărcat ele căldura
omenească a unei conduite spirituale ire
pror;abile. El stăpîneşte ferm criterii ele
constructie socială, are în vedere perspec
tiva, viitorul colectiv : ,,Aş face o comi
sie, formată clin cîţiva oameni inimoşi.
pe care aş pune-o să urmărească desti
nul valorilor. Să ia listele cu primii zece
studenţi ai tuturor facultăţilor şi să umble
pe urmele lor. Mai lucrează în speciali
tate ? Li se folosesc pe deplin capacită
tile ? Au fost cumva clati la fund ele
prostie şi mediocritate? Valoarea să ştie,
să simtă, că e o grijă pentru noi, toţi
ceilalţi pe care natura nu ne-a înzestrat
atît ele darnic nici cu minte, nici cu
voinţa ele a ne înţepeni douăzeci de ore
pe zi în scaunul bibliotecii. Şi să-i edu
căm pe ceilalţi să-i dea respectul cu
venit. Că pentru noi şi pentru ţara asta
se zbat ei �i gînclesc şi nu dorm nopţile".

Acest personaj cu multiple avataruri, re
prezentîncl uneori vocea cititorului ele
bună credinţă, clar ele cele mai multe ori
pe cea a moralistului Tudor Popescu,
căutător şi născocitor ele soluţii, păstrător
al cutumelor bunului-simţ, îşi are un loc
sigur în galeria ele caractere a literaturii
noastre contemporane; el este parte clin
curentul subteran care traversează mai
toate piesele lui Tudor Popescu, unindu-le
într-un complex sist m, într-o alit de
posibilă nouă comedie umană.

Paul TUTUNGIU 
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Un eseu 

pirandellian 

în cheie 

shakespeareană 

URIAŞII MUNŢILOR de LUIGI 
PIRANDELLO • TEATRUL „BU
LANDRA" • Traducere de FLORIAN 
POTRA • Data premierei : 8 ianuarie 
1988 •Regia: CATALINA BUZOIANU 
•Decoruri: MIHAI MADESCU • Cos
tume : LIANA MANŢOC • Distribu
tia: MARIANA BURUIANA (Ilse, zisă
şi Contesa) ; MARCEL �UREŞ (Con
tele, sotul ei); OANA PELLEA (Dia
mante, a doua actriţă); RAZVAN VA
SILESCU (Cromo, actor de compozi
tie) ; RAZVAN IONESCU (Spizzi, june
prim), SANDU MIHAI GRUIA (Bat
taglia, actor-femeie); DORU ANA
(Sarcedote) ; VALENTIN URITESCU
(Lumachi) ; ION CARAMITRU (Co
trone, zis Vrăjitorul); LUMINIŢA
GHEORGHIU (Piticul Quaqueo) ; CON
STANTIN DRAGANESCU (Ducio Doc
cia); ILEANA PREDESCU (Sgricia);
IRINA PETRESCU (Milordino); MA
NUELA CIUCUR (Mara-Mara, zisă şi
Scotiana cu umbrelută); IOANA PA
VELESCU-SION (Magdalena).

Piesă neterminată (ca o simfonie ne
terminată), clar nu şi nefnchei,ată - în 
structura ele bază a emni.ficaţiilor ei vir
tuale -, pe de altă parte piesă ,,,testa
menibară" (ca şi Furtuna, cu caire prezintă, 
ele altrel, nu puţine afirui,tci.ţi şi asemă
nări - ţinîncl în special de profunzimea 
metafizică a posibilităţilor 01.1noaşterii 
umane), Uriaşii munţilor are toate mo
tivele să fie cu ·a,t;Lt m,ai inciitantă pentru 
puterea ,c]e intuiţie şi ca.paoitatea de in
v1cnţte etalate de viziunile �·egizorale mo
derne. Ea sintetizează înrtreaga artă poe-

tică pirandelliană, părînd chlar s-o expli
citeze ad usum histrionis. Nu mai mult, 
pentr� că a depăşi aces,t pi�a� şi a � 
explici.ta ch!.iM ad usum Delphini ar f1 

însemnat ca autorul s-o fti. făout pentru 
nimeni sau pen.tnu Uriaşii munţilor,. cei 
ca1re, în piesă, oricmn 1J1U (se) coboară la 
teatru, lă,sîndru-1 totuşi să exLste, doar pen
tru a sartlisface plăcerea joasă 1a publicului. 
Aici, în actul al III-lea al piesei, (p_entr';! 
ca.re nu mai bene.fici'em <le „scrutura 
autorului, ci doar de mediata relatare a 
gîndJului săJU), lucrurile răm11:i. Ln.evi,tabil 
comphcate. Autorul n-a mai avut răgazu! 
lumesc să le clarifice (designrr, la acelaşi 
nivel metaforic !), nepurt:înd nmi măcar „să 
transcrie tot ceea ce compusese" in ulti• 
mele sale m·e de VIÎată. A făcut-o (cu do
rin�a exactităţii) fliul· său, Stefuno Piran
clello după spusele Tatălui, avînd grijă 
să n� prevină că, de ar fi fost s-o facă 
însuşi Dramaturgul, nu poate să ştie dacă, 
pînă la urmă, ,,materialul nu i s-ar f� 
organizat altfel, şi nici dacă El n-ar f1 

g.ăsLt alte mişcări ,a1le a,cţ�unii sau ch'iar 
tîlcuri mai înalte ele ,împrumutat Mitului" 
(s.n. - apud Secolul 20, nr. 12/1965, 
p. 94, în traducerea lUi Florian Potra).

De aici şi pînă la a crede că, mai ales
în acesite conditii, orice „inteirp['etare" Si;l.tl 

· ,,'lectură" reg.ÎIZorală devine poSiibilă (fiind
virt,ualmente „conformă", clin moment ce
însusi autorul ar fi putut, "în soriis, să 
.,,vadă" şi deci să „organizeze" ·1uorurHe
altfel) nu mai e decît un pas. Il fac de
obicei (cu nwtivaţii mult mai sumarre) re
gizorjj începfito-ri. care cred că tot ce
zbaa,ră se mănîncă şi tot ce le trece prin
cap se poate pune Ln scenă, pe seama ori
cărui autor -dromatic. Ca atare, ei nu-şi
mai caută gîndul de speotacoJ pornin<l
de la piesa pe care vor s-o monteze, ci
caută (şi ],a nevoie „adaiptează") o piesă
pentru g.înd:ul „lor" de spectacol. E .pasul
pe care reala maturitate artistică n,u 
poate dec�t să-l refuze. Poa;te tocmai ele
aceea Cătălina Buzoianu dă acum o salu
tal·ă preeminenţă puterii sale ele intuiţie
a textului si a sensurilor saie 1,aiten,te (pe
care înţelege să le orchestreze uneori în
cheie shakespeareană), temperlnclu-şi acea 
capacit ,ate de invenţie iuclepenclenbă ele
text, capabilă să-i părăsească sensurile
reale în :favoarea unor alte ,propuneri .se
mantlice, poate ma,i incitante, cl,ar nu mai
puţin aleatodi.

R'<celî:nd pînă nu demu1lt în translarea
unor texte în limbaj propni,u, trans1'are
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Scenă din spectacol 

ce le ,producea, din nou, oa scenarii de 
·speotacole, Cătălina Buzoianu (aflind.u-se,
după păTerea noastră, înltJr-o nouă etapă
a st'fălucitei sale oadiere iaJI'ui,sttce) :a oăutat
de această dată să „resp·eote" (cu obsti
naţie creatoare) chiar „soenariul" arutoru
lui. Idienti,ficarea sensUJrUor pToifunde şi a
coowergenţai. cdduriilol!" semantice ale tex
tului a condus-o la ideea menţi.J!lerii unui
spaţiu unic de desiiăşw-are a acţiunii, vi
novata ieşiire clin aoest spaţiu, ca• şi din
funcţiile ce-i sînt îngădUJ:iite, urmmd a-şi
pll"imi o violentă sancţiune sociială. Care
este acest spaţiu? E însuşi spaţiul m'i,ra
colului teatral, un spaţiu ,al abstraGtuiuJ
mental, ce se „concretizeare" prin ere-

Mariana Buruiană şi Ion Caramitru 

dinţa noastl!"ă în jooul aotoinill.oc şi lumea 
de ·fantome „adevărate" pe ca-re ei o pot 
întrupa, la rîndu-le, doar dJiJn crndinţia lor, 
dar .<şi datorită credinţei noastre. Căci, 
aş,a oum întruparea e condiţionată de cre
dlinţia lor, posibilitatea participării noastre 
la mirncol e conditionată de oredinta 
noastră. Sîntem deai. în spaţi,uJ. teatrului, 
care nu e altul decrt spaţiul „vilei" din 
piesă, (o altă înfăţişare a insulei lui Pros
pero, ameninţ)altă de a'lţi - sau de ace
iaşi ? - Calib•ani), vilă ce nu aparţine, de 
fapt, d.ecîit celor ce, ca şi Cdtlrone, o pot 
stăpîni prin arta magiei, dar şi prin magia 
artei. Acesta şi nu altul e singurul spa
ţiu ce poate asigura protecţia „funitome
lor" saie şi securitatea celm ce le întru
pează. Ieşiţi dm el, venind - cum adesea 
se zice - în întîmpm•a•rea ,publicului, în 
cazul dat încă nepregătit pentru teatru, 
actorJi păesei paT să-şi merite warta, 
jertfu de sine a Hsei semnid',ictnd asuma
rea conş,tientă a precarL!iăţii (dair şi a no
bleţei) condi,ţiei lor. 

,Impreună cu q•egizoarea Cătălilna Buzo
ii.anu, scenograful Mihai Mă.d.escu - runul 
dillltre celi mali [nzesbr'aţi şi mai i:mpartanti 
pe care-i avem astăzi - a ămia,gin,a,t pen:
tru acest topos al gîndrului nu numai şi 
nu atît un spaţiu „sărac", crt unul esen
ţializat, pînă l-a expresia unei maxime şi 
c� atît mai înşelăitoare simpl!Ltăţi, (în fond 
r-�guros studiiJa,tă şi codri:fii.oată) care să fie
înain_be de toate, ,,permeabilă" la gînd:
la . VIsar�, iLa „trecere" druntir-un plan al
ex1stenţe1 sau a,l conştiinţei în a<Lbul. In
cluzLnd în ele o întreagă istor.ie a teatr,u-· 
luri,_. p1:ecum şi o adevă,rată ştiim,ţă a ou
loru ŞI a detaliuluii. vestimentar caracterJ
zant, inspiratele costume ale Lianei M,an
ţ?c văd:-5c 1� rLndu-le �ain,tez,ie, bun-gust 
ŞI o sesl.2'antă µreocupa.re penibru definirea 
stat-u�ui generic al peq·sornajelor. 

�esig,uT, zonele , de trecere nu piuteau fi,
prn: naibura lor, decît ambligue. Inisă pla
�mr�e oa ,a_1Jar� (real, d'an.tas•t şi oniric, ,pro-
1eot1e_ ia vomţ)ei iauoboriale saiu a eului sub
con_ştient) puteau fi mai bi111e dep'ar.flajate
reg1zocal. Pe de altă parte, fluenţa şi 
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limpe2imea ireprezenroaţiei sîn,t bruiate 
frecvent de linsistenţia (uneori redundantă) 
cu carre 1regizoa,rea, vrind să detalieze, 
com,plică şi lungeşte unele scene, preoum 
cea a „auton01ITiiei" vi,sului, (de fa înce
purtul părţii a d01ua a specitacolul,ui), scenă 
în oare persoillcljele, 1n timp ce v�sează, 
îşi ies din ,trup şi „se trezesc" în afara 
trupului lor, înb·-un spaţiu numai al vi
sului. (Aceeaşii insilstenţiă as,upra „mamo
netelor-păpuşi", alit:fiel bine realiz,a,te plas
tic, ,prin joool riguros al celo1r din jurul 
lui Cotrone, conduce la lungim;i similare.) 
TO/tuşi, semnificaiţi!ile 'Olpereii pirandelldene 
(în CIÎ!Uda „citatului cultural" sau a inser
tului shakespearean, disautabil ca organi
citate) ruu ni se par trădarte, în esenţia lor, 
oi, dimpotri;vă, făcute să focaH:reze prin 
contirnla punere în ecuaţie a condiţiei ar
tiistice şi a celei sociale, în care e posibilă 
funcţionarea m:agiei „păltratululi." scenic 
(Îll1locuind, la sala ele la Grădina Icooneii 
a Teeitirulu1 „Bul1andira", tradiţionala „cu
tie" -iJta1iană). D:ar, dacă 1pm1erea în dis
cuţie a condiţiei aotOT'lllui invită la o 
reflecţlie actuală, 'cl!lnenin'ţ)airea reprezentată 
de Uriaşii munţilor e încă naiv figurată, 
ne:!iiind şi transfigurată artis,tic, lia acelaşi 
nivel de esenţializ.are şi eleV'are a dis
curs1Ului, scendc. Ou siguranţă că şi unele 
dâ.ntre soluţiile tehnice, precum cele de In
trupa1re a fan,1lasm.elor viisul'lli (vezi „spîn
Z'l.lll"area" la vedere a Qui Sorizzi !), nu sint 
- oa realizare - decît derpiair,te de cele
dorite sau ima,glinate, însă grija ,pentru
acurateţea faecărui semn tea.tria-1 nu poate
tirece nici ea neobservaită, tlrunrolo de ba
ircca lor aldiţioniatre.

Decalaj,ele cele mai serioase, ;risclînd să 
. decalibreze reprezentaţia, aparţin însă 
compartimenbului in,te'rtpretării a.ctorJceştri. 
Astfel, pe cît de briantă şi spirituală este 
- prin naturnleţe şi simplitate, umor şi
au.toi:rO[lie - areaţi,a lui Ion Carorrnitru în 
acest înţelepţit Cotrone, descenk:lent al lui 
Prosp&o, pe iatît de sup&'ăltoare va fi 
uneor,i - prin artnfiaialiteite şi lipsă de 
vlagă (ar,tistică) - interpretarea Marianei 
Buruiană in Ilse, aotriţa cantonffndu-se 
de la o vreme înitr-o g,raailita,te prea ele 
timipll.l!riu manierilz,ată. (Desi,gur, nu cu to
tul im!J)rOl)Jrie în oazul acestui personaj, 
totuşi prea evident săr·ădt de forţă dra
matică.) Şi, pe cît sînt de colorate şi vii, 
in ce-aJta lui Cotirone, apaTitiile Lui lV1ilo;r
cl'i1110 (Irina Petirescu), Sgiridla (Ileania Pre
descu), Quaqueo (!Jumini;ţa Gheoirghiu) 
sa:i chiair Mara-Mara (Manuela, Ciucur), 
ori - din tirupa conresei - oon1ruirurile pe 
care le au Diamante (Oana Pellea), Spizzi 
(Răzvan Ionescu), chia,r CIU!pln.11 Sac<erdoie 
(Doru Ana) - Luma'Chli (Valen,iin Uri
tesou), pe atît de fu(:le, puţin inspira,te şi 
egale cru sine rămîn - în tirupa conte
sei - profilurile schiţate lui Oromo (Răz-

van Vasilescu), lui Battaglia {Sandu Mihai 
Gruia) şi chiar Oorutel:ui (Marcel I.ureş), 
ori, in tabăra cealaLtă, aparr,iţid,le lui Ducio 
Docaila (ConstantJin Drăgănescu) şi ale 
Magdalenei (Ioana P.avelesou-Sion). Sigur 
că e vo1rba de ro1uri de în,tinderi şi fac
turi diiJlerite, după cum e vorba şi de in
tenţiona•ta departaja1re a condi-ţiei i11ăţiale 
pe care o au cele dooă „tir.upe", dar, cum 
exemplele :noastre Ie vizează deopotirivă, 
e vocba şi de trupă oa a,tJaire, de felrul în 
ow-e, prezentîndiu-se astfel, rpoartJe Păspunde 
sau nu soliai.tărilor vizi'llllÎi regizorale, asi
gurîndu-i s,tră1ucirea scenică de oaTe avea 
nevo�e. Nu altcineva decît Căltălma Buzo
Lanu ne-o reveJ.a,se pe Mw-.i.a.na Buruiană 
în Julieta, încă de pe scena Studioului 
„Casm'L<lra", aşa că eram curioşi (dµpă 
ce o mai văzusem în Ma;rianne, din Tar
tuffe, în regia lui Alexandru Tocilescu) 
.s-o vedem .şi în lise. Am incariaait de două 
ori, (am în,t:r-ezărit-o chiar, 11:a premiera 
ofiaiială), dar, pînă la .urmă, tot n-am „vă
zut-o" în acest roL Cum nu 'I-arm văzmt 
suficient nici pe Răzvan Vasilescu (fără 
îndoi'ală şi el talentat) în Cromo. Ca să 
nu mai spunem că, de la Oedip salvat, tot 
pe scena „Casandrei", 1'l tot ,aşte,ptăm pe 
Marcel Iu:reş (acum, Con.tele) să maâ facă 
şi altceva, să mai aibă şi altă „mască" 
(măoair a.tît cît a demonstrat că o poate 
face, totuşi, in film). Greşeli de distri
buţie, eşecuri persona'le 1ale •aato;rilor sau 
înfa-îngeri al:e strădaniei regieorale de a 
da de fiecare dată ,un ,al,t ·chdrp actorului 
(nu numai de a-l distribui, au chipul său 
cunoscut, într-un anumit 1rol), neîmplină
rile actoirJceşti ale spectacolrulillli nu sînt 
puţine şi grevează asupra calităţii .şi stră-
1'ucirii lui de ansamblu . 

Să fie e)._igenţ,ele noastre poate prea 
mari ? N-am zke, cită vreme excepţionala 
personaliitate iarostică a Cătălinei Buzo
ianu, pe cm·e o refleotă în bună măsură 
şi gradul ele elev-aţie spdrituală a elabo_
rării acestui spectacol, e cea care ni le 
impune. Rămînem, de altfel, cu bucuria 
u,110r menmrabile momente de airtă tea
trală, înţelegindu-1 parcă mai bine pe Pi
randeUo, înţelegînd că rnăirşălll1i1reia prin 
ti-mp :a actorilor, clin finalul spec1Jat:olului, 
ne ajută in continuat·e să trăim. 

Victor PARHON 

P.S. Semnalăm excelentul cifis de teatru 
realizat de Klara Tamas-Blaier si sub� 
stanţialul caiet-program redactat' de Mag
dalena Boiangiu, ca fiapte de cultură tea
trală, menite să sporească, şi ele, posi
bilitatea receptării şi dăinuirea specta
colului. 
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CROi'UC;\ SCEi'IOGR;\FJC;\ 

Ocazia 

de a 1eş1 

din narcisism* 
De data aceasta, orjce gen de cronică 

despre spectacol va sfîrşi prin a se aşeza 
în prelungirea caietului-program de sală: 
admirator.ii fără rezerve · iad regizoarei vor 
adăuga labirintului ele subtilităţi - edi
ficat pe scenă şi sugerat în textele amin
titului caiet - alte tuneluri ele penumbră 
lunară în căutarea unei înţelegeri dacă 
nu atotcuprinzătoare măcar săţioase ; cei 
surprinşi ele arborescenţa sufocantă a atî
tor simboluri - comprimate pînă la li
chefiere în durata celor cîteva ore de 
spectacol - ar putea masacra montarea, 
sub semnul disecţiei aprig lucide şi în 
numele unei obiectivităti incisive în cău
tarea răspunsului la astfel de •întrebări : 
care e sensul ? cui prodest ? la ce e ne
cesar să demonstrezi că demonstratia e 
necesară? 

Cei clintii, îmbibaţi ele volatile specu
laţii teoretice, se vor desprinde ele specta
col, părăsindu-l pentru altitudini înveci
nate cu tainele apocrifelor. Ceilalţi vor 
fora prin el cu înverşunare, străpun
gînelu-1 pînă dincolo ele el, pentru a-i 
căuta obligatoriile legături cu solul şi 
concretul, cu realismul binomului cauză
efect. Aflaţi în opozanţa adversităţii, şi 
unii $i alţii vor sateliza echidistant în 
jurul creaţiei Cătălinei Buzoiauu. Unii 
admirînd sfericitatea translucidă, sufi
cientă sieşi, a spectacolului şi fosfores
cenţa sa ele luceolă ; ceilalţi, eleplîngînd 
_gratuitatea, şi. deci zădărnicia atîtor per
fecţiuni incontestabile, vor încerca să des
copere, cu trasoarele observatiilor critice 
întunecata vanitate de demiurg inclife1:ent 
faţă ele cerinţele practice din afara sa. 
Cele două emoţii culturale, oricum exis
tente, presupw1îndu-le stîrnite, vor mar
ca, de fapt, hotarele acestui teritoriu de 
artă teatrală : excelenta - o posibilă 
culme de - profesionalitate şi eventuala 
inoportunitate a tentativei artistice 

Rămîne să ne hotărîm ele care· parte 
sîntem. 

Pentru aceia dintre noi care clispretu
iesc teatrul aluziv (al ciupiturii obraznice 
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* ,,Uriaşii munţilor" ele Piranclello la
Teatrul „Bulcmdra". Scenografia: Mihai 
Mădescii şi Liana Manţoc. 

ori al muşcăturii ştirbe), orice spectacol 
trebuie, totuşi, să extragă, din osatura 
completă şi redutabilă a realităţii, un 
oarecare schelet pe care să-l înzestreze 
cu o reţea ele fibre motrice, apte să poarte 
gindirea spectatoare pe traseul dinspre 
reproş către speranţă, indiferent dacă 
textul montat e clasic sau nu. Prudenta 
pretenţie, care pînă la urmă admite in
cizia în realitate, ar fi ca spectacolul 
Cătălinei Buzoianu să aibă mesaj, nu di
dactic, nici a1.ît de firoscos încît poţi zice 
că nu e, ci unul limpede, ori măcar unul 
„ceva mai limpede", sau, în cel mai rău 
caz, w1ul ataşabil şi care să vizeze cumva 
şi realitatea. Or, spectacolul e atît de 
înfăşw-at în jurul său, încît desfăşarea 
din simboluri, dacă am încerca-o, ar 
duce la epuizarea substanţei lui şi nici
decwn la dezgolirea unei intentii anume 
ori a vreunui snop ele idei fon:nulabil în 
propoziţii şi apt oricîncl să se înfoaie 
într-o altă viziune regizorală. Admirîndu-1 
ori refuzîndu-1, vom admite însă că spec
tacolul are alura unei perle, desigur, w1ii 
aclam în du-i apariţia, ceilalţi reproşîndu-i 
faptul că s-a născut într-o rană, tot aşa 
cum o vom recunoaşte, cu exuberantă 
ori dezamăgiţi - motivaţia primorcliaiă 
a spectacolului nu mai trebuia argumen� 
tată 1ncă o dată, ci separait ! - că monta
rea Uriaşilor ... s-a născut din credinţa şi 
pentru credinţa în teatru. 

Aşadar, acest spectacol - care. în mod 
programatic, spw1e doar atît : că el este 
pentru că, orice ar fi, nu e cu putinţă ca 
teatrul să nu mai fie - a fost construit 
ca o orbită pentru sine, o orbită ele rota
ţie în jurul propriei sale existenţe. Elipsa 
mişcării _sale ele revoluţie are două fo
care : unul este cel al atenţiei sale asupra 
lui însuşi; în celălalt, la rîndul său roti
to: în jurul primului, ne aflăm noi, pu
blicul. Traiectoria sa închisă nu poate fi 
întreruptă şi transformată în lance care 
să se îndrepte înspre „altceva". In mod 
frecvent, la teatru ne dumirim despre 
.,ceva" care se află în afara scenei ; spec
tacolul ilwninează „ceva" din exteriorul 
său. De dala aceasta se îndreaptă numai 
spre el însuşi. l\fai întotdeauna teatrul 
atrage pentru că în jocurile de pe scenă 
descoperim omologii ale experientei ale 
vieţui_rii noastre. Ludicul clin ·u;•iaşii
munţilor este agonal : spectacolul concu
rează cu însuşi scopul şi sensul său. 

Tocmai acest narcisism dezbinii pu
blicul în cele două tabere. 

Teatru în teatru. Teatru despre teatru. 
Intîlnirea acestei arte cu ea îns·ăşi nu se 
putea petrece clecît pe o scenă ale cărei 
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Mihai Mădescu şi Liana Manţoc : 
decor şi costume la „Uriaşii munţi
lor" 
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culise sînt scoase la vedere ca mînecile 
întoarse pe dos ale unei haine. Şi cu cît 
locul este mai precis, cu atît este mai ne
definit. Aşa fiind, nimeni nu mai are pe 
cine iluziona ; totul este dat pe faţă. 
Nimic din ce se petrece pe scenă nu va 
intenţiona să convingă pe cineva despre 
altceva decît ceea ce se vede. Singura 
realitate de pe scenă este şi unica : cea 
a trucurilor. ,, Obiectul principal" aflat la 
îndemîna lui Cotrone este indecis ca 
formă, dar predispus să figureze orice. 
Un astfel de spaţiu de joc·, dator să nu 
aibă nici o intenţie precisă, nu putea fi 
decît prudent pînă la indiferenţă faţă de 
ceea ce se întîmplă cu el şi în preajma 
lui ; nu seamănă cu nimic şi sugerează 
orice : de la un modul aterizat în taină 
lingă un oraş - la o himenopteră cu 
aripile deschise, de la petalele unei co
role pînă la velele unui iaht. Palele roti
toare, în jurul celor două tije, sînt re
prezentări : ale închiderii şi deschiderii, 
ale ascunderii şi ivirii, ale misterului şi 
provocării. Ale previziunii şi ale necu
noscutului. Ale zilei şi nopţii. Utilaj al 
inconştientei fericiri, sumb_ru lăcaş al 
subconştientului zgîndărit. 

Ce altceva să-şi prezinte Teatrul la în
tîlnire,a sa cu sine pentru a se convinge 
de· propria-i eternitate, decît blinda con
fruntare dintre ce ştie că poate şi ceea 
ce_ ar dori să poată ? 

Trupul teatrului se despică în două 
trupe : cele două jumătăţi, stînd faţă in 
faţă, se oglindesc una în cealaltă, refu
zindu-şi alternativa ca pe o virtualitate 
înşelătoare. 

Jumătatea care aparţine Putinţei este 
trupa de actori ce refuză să-şi mai dez
brace personajele : costumele lor sînt in
confundabile, costume definitive, costu
me-identitate ; personajele renunţă a 
mai fi oameni, renunţă a se referi ori a 
se raporta la ei. Cealaltă jumătate, a 
Dorinţei - trupa de actori rătăciţi la 
capătul unui drum, în nevrozanta înfun
dătură a insuccesului. Albul îmbrăcă
minţii lor e al omogenizării pînă la uni
formitate : însăşi credinţa Ilsei în text 
pare a fi numai rodul chinuitoarelor ei 
mustrări de conştiinţă, ceilalţi de mult 
nu mai cred în personajele jucate ; doar 
se supun unei voinţe ; dar este şi culoa-

rea conformării, pînă la identificare, cu 
o prejudecată : textul acelui poet era
mult mai palid decît drama provocată,
printre interpreţi după montarea sa.

Trucurile scenei, o dată ce au fost date 
la iveală, nu ne mai uimesc prin efectul 
produs asupra noastră, ci doar prin meş
teşugul producerii lor. Efectele redeş
teaptă în noi - şi împotriva voinţei 
noastre - frici, spaime, temeri, nelinişti. 
Ştiută fiind, producerea lor ne provoacă 
o înveselire cumva liniştitoare, dar trucul,
fie şi dezvăluit, rămîne fascinant şi stin
gheritor prin putinţa sa de a se întoarce
din nou împotrivă-ne la fel de eni�matic
şi surprinzător. Contactul cu trucurile,
mînuirea lor nu ţin de obişnuit, de firesc.
Beneficiul spectatorului stă în faptul că
ele trebuie să rămînă izolate de oameni
şi de restul lucrurilor uzuale. Trucurile,
chiar ştiute, ţin de miracolul revelărilor,
de misterul intuirilor. Orice ar face tea
trul contra sa îi este favorabil. Iată de
ce regia a pretins scenografiei să inven
teze măşti demascatoare, costumaţie dez
velitoare a tuturor timorărilor, naivităţi
lor, limitelor, suferinţelor, ambiţiilor şi să
impună drept supremă - convenţia tră
dării convenţiilor. In acest punct în care
spolierea teatrului de artificii şi iluzii se
preschimbă în împodobirea sa cu toate
virtuţile şi virtuozităţile, scenografia pro
duce un declic răsturnător şi prilejuieşte
regizoarei ieşirea triumfătoare din tauto
logic, din narcisism, oricît ar fi acesta
de izbăvitor : ,, uriaşii munţilor", cei ce
nu cred în puterea de fascinaţie a tea
trului, cei ce ucid psihic şi fizic un spec
tacol cu rîsetele lor, sînt un truc, un truc
scenografic. Butaforie. Teatrul are nevoie
de înfricoşările copilăriei pentru a re
naşte. Şi dacă, totuşi, uriaşii munţilor
există ? In cazul acesta, spectacolul ar
dori să fie o tresărire de spaimă avută
înainte de coşmarul din timpul somnului.
Teatrul îşi află răgazul, şi liniştea, şi
pacea, şi siguranţa de sine doar pe durata
cît ne ştie pe noi, spectatorii, fascinaţi,
hipnotizaţi : dacă vrem, dacă ne putem
lăsa: Dar dacă nici pe noi, ca nici pe
uriaşii munţilor, acest spectacol de la
,,Bulandra" nu ne hipnotizează?

Paul Cornel CHITIC 
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Moto: ,,Pe cin:stea mea, sînt 
cel mai trăsnit tînăr 
din toată Iliria ! "

(William Shakespeare, 
A douăsprezecea noap
te) 

li'riedrich Hebbel a visat într-o noapte 
că se află în pat cu secolul al XVI-lea 
şi că se trudeşte din răsputeri să-l ur
nească din somn, fără milă pentru biata 
sută de ani a Renaşterii, adormită la în
tîmplare, într-un alcov de pripas. Scrii
torul nu specifică, din păcate, al cui secol 
XVI l-a visat şi nici în ce fel interpre
tează el o asemenea apariţie profetică. 
Metafora, în toată extravaganţa sa oni
rică, materializează o anumită atitudine 
faţă de tradiţia culturală, faţă de con
ştiinţa vecinătăţii spirituale cu un răs
timp de mult dispărut din realitatea ime-

pe scena Teatrului Naţional din Bucu
reşti. E vorba despre interpretarea per
sonajului Nicolae Ionescu din piesa lui 
Platon Pardău Ioneştii. 

Rolul îi prilejuieşte lui Bleonţ întîlni
rea cu un erou contemporan, de-o vîrstă 
cu el, inginer de viitor, fiu de director 
de fabrică, ambiţios, dar şi merituos, in
trat în conflict cu părintele său şi cu sine 
tnsuşi, din cauza exageratului veleitarism 
care-i minează firea. Personajul are, ce-i 
drept, o mare doză de schematism, drama 
sa fiind unilaterală şi conflictul interior 
dovedindu-se, la urma urmei, superficial. 
Dar nu acesta credem să fie motivul pen
tru care Bleonţ îi compune cu violentă 
stîngăcie apariţia scenică. Stîngăcie, în
tr-adevăr, cu atît mai evidentă, cu cit ac
torul ne-a obişnuit cu evoluţii riguroase, 
limpede structurate, clare în intenţii şi 
de multe ori strălucitoare ca realizare. 
Ce fel de roluri şi ce fel de compoziţii 

CR OÎ'UCţ\ �r IÎ'IEREI 

Claudiu Bleonţ s1 formele talentului 

diată, viu încă în realitatea infinită a 
gîndurilor noastre, a viziunilor noastre. 
Mi-ar plăcea să cred că, dormind, secolul 
al XVI-lea din patul lui Hebbel visa, la 
rîndul său, cite c·eva ce, ca-n povestea 
regelui din Lewis Carroll, lua fiinţă în 
lumea noastră modernă. 

Incercînd să definim talentul, ne po
ticnim mereu în aceleaşi epitete sărăcite 
de nuanţă şi consumate prin rutina jur
nalistică. Adevărul regretabil este că nu 
dispunem încă de un aparat riguros al 
termenilor prin care să putem evalua şi 
descrie talentul, cu tipologia şi deviaţiile 
sale. Şi, de aceea, ne găsim de multe ori 
tntr-o poziţie dilematică în faţa nepre
văzutelor forme pe care înzestrarea ac
torului le poate lua. Să analizăm, spre 
pildă, cazul - aş spune emblematic -
al unui actor tînăr, afirmat încă de la 
primele apar:lţii pe scena · profesionistă, 
interpret cu un statut aparte între colegii 
săi de generaţie. Claudiu Bleonţ are, fără 
doar şi poate, vocaţia meseriei pe care 
�i-a ales-o. Are chiar „mania" acestei -
meserii. Şi dacă produsul creativ al ha
rului său a impresionat pînă acum prin 
maturitate şi originalitate, comportamen
tul creativ al actorului ar merita o mai 
atentă privire, determinată în. primul 
rînd de una dintre ultimele sale apariţii 

au fost însă acelea ? Claudiu Bleont a 
mai jucat vîrsta tînără. La institutui de 
teatru l-a interpretat pe Jimmy din Omul 
care aduce Ploaia şi pe Melchior Gabor 
în piesa lui Wedekind, Deşteptarea pri
măverii. La Naţional îl joacă pe Billy 
Bibbit în Zbor deasupra unui cuib de 
cuci. Fiecare dintre aceste compoziţii 
n-a avut însă ca atribut principal tine
reţea pur şi simplu. Atît Jimmy, cit şi
Melchior sînt eroi aflati în momentul de
cumpănă al adolescenţei virile, un caz
limită fiind Billy, personajul handicapat
în propria-i bărbăţie şi surprins într-un
moment culminant, decisiv, al instaurării
complexului.

Aceeaşi ambiguitate caracterologică o 
vom întîlni şi la personaje1e din seria 
„maturilor". Fedea (într-1:1n parc, pe o 
bancă), Arkadi Semionovici Garunski (Un 
bărbat şi mai multe femei), El (Anonimul 
veneţian) şi Catindatul (D'ale carnavalu
lui) alcătuiesc în mod paradoxal refle
xiile unei singure tipologii. Sau poate 
este vorba despre numitorul comun la 
care personalitatea interpretului le-a 
adus. Toţi sînt bărbaţi însinguraţi, rupţi 
de orice relaţie stabilă şi adevărată cu 
lumea exterioară, trăind şi suferind o 

·.insularizare a conştiinţei în raport cu
·contextul vieţii. Că această insularizare
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Claudiu Bleonţ machiindu-se pentru rolul Sir 
Andrew Aguecheek din „A douăsprezecea noapte" 

Foto : Sorin LUPŞA 
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devine tragicomică la Catindat şi patetic
tragică în Anonimul veneţian e o ches
tiune de reordonare a termenilor în func
tie de interesele dramaturgului. 
· In sfîrşit, ar mai exista o categorie de
eroi, compoziţii în toată regula, care îi
includ pe Fukagawa, din Strigoi la Kita
hama, pe Ghiţă Coşcodan din Agachi Flu
tur şi, nu în ultimul rînd, pe Sir Andrew
Aguecheek (A douăsprezecea noapte) şi
pe Fata lui Verde-lmpărat (Harap-Alb). 
Roluri colorate, savante în costum şi
bombastice ca modalitate de interpretare,
metamorfoze complete ale fizionomiei co
tidiene în spatele unei caricaturi tipolo
gice de mare efect.

Cele trei categorii de îinpersonări deli
mitate pînă acum au o notă comună. Pri
viţi cu atenţie, toţi eroii interpretaţi de 
Bleonţ sînt victime inocente. Inocenţa i 
victimizarea rămîn, de altfel atribute ale 
actorului şi în rolurile de pe ecran. Cu 
i:ît actorul are de interpretat eroi mai 
apropiaţi ca vîrstă de el, cu atît această 
tipologie se conturează mai evident. Un 
suport constant al evoluţiilor lui Bleonţ 
fiind redarea cu un precis dozaj de e
fecte exterioare a crizei pe care o tra
versează psihic eroul. Personajele capătă 
o aură stranie, un contur instabil. ridicat
de actor, prin forţa talentului său, la ran
gul de mister. Jocul lui Bleonţ instau
rează ca lege criza identităţii şi devine
de aceea un joc interesant, captivant,
enigmatic. Actorul acordează personajele
la o cheie stilistică proprie, care devine
singulară prin recompunerea continuă, în
mereu altă ordine, a mozaicului de stări.

Atunci cind personajul vădeşte o 
limitată întindere psihologică, un tra
iect liniar şi exterior dramatic, 
actorul elaborează cu minutie apa
riţia şi ticurile sale comportamentale, 
realizînd portrete baroce, stridente în for
mă, cu un mare potenţial de comic bu
fon. In realitate, în aceste roluri se dez
lănţuie adevăratul Bleonţ, Ghiţă Coşco
dan sau Fugakawa sau Sir Andrew şi 
Fata lui Verde-lmpărat sînt de aceea, 
întruchipări spumoase, colorate, cu mare 
priză la public şi de o violenţă întru to
tul teatrală. Interpretul se simte cu atît 
mai el însuşi cu cit masca şi costumul 
ii ascund alura de fiecare zi. Si fiindcă 
am ajuns aici, să observăm cit. de mas
·cate sînt, la propriu, toate personajele pe
care le-a jucat Bleonţ. De la ochelarii
'rotunzi ai lui Melchior, faţa cadaverică,
,adînc încercănată a lui Billy Bibbit, la
,peruca blondă şi nasul roşu al lui Sir
Andrew, de la falsetul răguşit al eroului
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din Anonimul veneţian, pînă la intona
ţiile languroase ale Fetei de lmpărat din 
Harap-Alb, el este obsedat de amănuntul 
revelator şi se simte în largul său pe 
scenă nwnai- şi numai apărat de o mască. 
E o mare calitate pentru un actor, dar 
este şi o limitare în acelaşi timp. Pen
tru că Nicolae Ionescu nu poartă o mas
că. El e un erou de toată ziua, trăind o 
dramă a meschinului şi nu o frămîntare 
metafizică, purtînd pantofi şi pantaloni 
ca toată lumea şi nasturii de la cămaşă 
încheiaţi corect, atît de corect încit, dacă 
unul s-ar rupe din greşeală, am da vina 
pe cabiniera teatrului. ln convingerea pe 
care evident o nutreşte că pe scenă nu 
poate şi nu trebuie să fie ca în viaţă, 
Bleonţ ratează acest personaj „al zilelor 
noastre". Tehnic spus, nu reuşeşte să i 
se , adecveze", traversînd un blocaj crea
tiv ale cărui cauze pot fi explicate prin 
intermediul a ceea ce am reuşit să sin
tetizăm despre comportamentul şi con
stantele talentului său. Speculînd în con
tinuare, putem afirma că Bleonţ este un 
actor de tip renascentist, elisabetan în 
stil - şi să ne reamintim abundenţa, 
agresivitatea, retorismul teatral al comicu
lui pe care îl practică, alături de nevoia 
acută de-a se travesti, fiindcă nu numai 
în Harap-Alb, dar în toate celelalte ro
luri ale sale actorul s-a travestit în fond 
în personaj (şi cit de ambigue sînt tra
vestiurile renascentiste !). Fiindcă, după 
spusele lui Kott : ,,Travestirea e un pri
lej de amăgire asupra identităţii", iar 
Bleonţ crede că astfel trebuie să-şi în
ţeleagă actorul menirea. Concluzia ? Des
tul de greu de formulat. Pe de o parte, 
trista consemnare a faptului că uneori 
actorii sînt folosiţi neinspirat, cunoaşte
rea talentului şi a mecanismelor crea
toare ale artistu1ui făcindu-se la supra
faţă. Pe de altă parte, exprimarea con
vingerii că, în plină evoluţie, interpretul 
nu e un instrument, ci o operă de artă 
în sine, funcţionînd (să-mi fie iertat bar
barismul) după legi şi norme interioare 
pe care trebuie să avem curiozitatea a le 
scoate la lumină. Actorul este o „operă 
deschisă" care se poate modifica şi îm
plini din mers şi ·pe nesimţite. 

Claudiu Bleonţ, desprins din visul unui 
glorios secol al XVI-lea, ne convinge, 
prin vocaţie, că timpul artei este etern 
şi că incompatibilităţile se nasc atunci 
cind „modernul" nu se ridică la înălţi
mea acestui timp. 

Corina ŞUTEU 
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Încercarea 
de a depăşi 
muşatismul 

La numai o lu-nă' după ce a girat cu 
prestigiul său debutul unui nou �rama:turg (Ion Ciurdaru : Ne naştem o smgura 
dată), Teatrul Naţional din Tirgu Mureş 
ne propune un alt nume nou : acela al 
regizorului Tudor Chirilă. 

Titanic Vals e astăzi un examen dificil 
pentru un regizor şi, cu atî� mai �ult, 
pentru un regizor aflat la primul lui pas 
în cariera artistică. Pe de o parte, piesa 
e arhicunoscută, aproape banalizată prin 
o intensă circulaţie la toate nivelurile, in
clusiv al teatrului de amatori, incit as
cunde în fiecare replică o capcană a ru
tinei. Pe de altă parte, Tudor Muşatescu
face în primul rînd figură de umorist,
mai exact de ... muşatist (autor de „muşa
tisme"). Satira sa, cită e, şi omenia sa
sentimentală par azi rarefiate de vreme,
istoricizate : ele au scăpărat în ciocnire
cu alte contexte istorice şi culturale ;
spectatorul actual poate pretinde mai
mult de la teatru.

Iată însă că· Naţionalul tîrgumureşean a 
avut ideea, trebuie• să recunoaştem, ade
menitoare, de a asocia acestui text „ bă
trîn" prospeţimea de viziune şi sensibili
tate a unui interpret foarte tînăr. 

Titanic Vals, la Tîrgu Mureş, este un 
spectacol făcut cu imaginaţie şi cu umor, 
,cu inteligenţă şi cu simpatie, dar şi cu o 

TITANIC VALS de TUDOR MUŞA
'FESCU • TEATRUL NAŢIONAL din 
TîRGU MUREŞ • Data premierei: 
7 ianuarie 1988 • Regia : TUDOR 
CHIRILA • Scenografia :· DAN PO
TRA • Distributia : VASILE VASI
LIU (Spirache) ·;, SMARA MARCU 
(Dacia) ; LIVIA DOLJAN (Chiria
chiţa); CRISTINA PARDANSCJII 
(Sarmisegetuza), MARINELA PO
PESCU (Gena); DAN GLASU (Tra
ian) ; EDUARD MARINESCU (Dece
bal) ; CORNEL RĂILEANU (Dinu) ; 
VLAD RADESCU (Stamatescu) ; CON
STANTIN SASAREANU (Nercea); 
ALEXANDRU F AGARAŞAN (Pro
�opiu); IOLANDA DAIN (Vecina); 
ANCA OPRIŞAN (Servitoarea). 

anumită cruzime juvenilă în receptarea 
lumii piesei. Desigur, pe alocuri, lipsa de 
experienţă e perceptibilă, dar spectacolul 
atestă din partea tînărului regizor cel pu
ţin două calităţi imediat verificabile -
bun simţ artistic şi o modernă originali
tate. Tudor Chirilă nu-şi propune cu orice 
preţ să arunce în aer tradiţia spectacolo
gică a comediei şi să creeze un Tudor 
Muşatescu nemaiimaginat de nimeni. Fără 
a contrazice linia generală a textului, 
doar prin mici reduceri operate şi prin 
schimbarea unor accente, încercarea sa 
de a ieşi din rutină se arată, în bună m_ă
sură, încun�nată de succes. ·Concursu� 
scenografulw (Dan Potra), al autorulm 
comentariului muzical (Dumitru Buzoianu) 
şi, desigur, al echipei de actori (distr;
buită, cel mai adesea, excelent) la reali
zarea intenţiilor regizorale este benefic în 
multe secvenţe ale spectacolului. 

Originalitatea lecturii lui Tudor Ohirilă 
constă, în primul rînd, în relativa estom
pare a mesajului tradiţional al piesei 
(lecţia omeniei calde, înţelepte şi modeste 
care triumfă împotriva ambiţiilor şi lă
comiei burgheze), în favoarea unui studiu 
obiectiv, uneor:i crud, asupra dialecticii 
vieţii familiei burgheze. Se renunţă la 
sentimentalitate, se atenuează nota de 
mică patriarhalitate autohtonă interbelică, 
pe care o consideram cu toţii definitorie 
pentru dramaturgia noastră din epocă. Se 
caută în schimb semnificaţii mai gene
rale, comunicabile modernităţii noastre. 
Tabloul evolutiei social-umane a perso
najelor piesei e elocvent : de la existenţa 
gregară, promiscuă, dizgraţios-mizeră din 
actul întîi, la opulenţa burgheză, osten
tativă, dar nemulţumită doar cu osten
taţia, orientată spre un nou scop, înainte 
vreme nici măcar visat : puterea. Iar de 
aici, în finalul actului al treilea, ori
zontul se deschide spre simbolistica mo
dernă a parabolei social-politice şi mo
rale. In urma faimosului „discurs" în care 
Spirache a cerut alegătorilor să nu-l a
leagă (cu efectul contrar ştiut), perso
najul va apărea în scenă într-o togă ro
mană şi încunw1at - personificare a artei 
oratoriei ; el îşi ţine ultimul discurs în

faţa familiei, pe jumătate demagogic, pe 
jumătate ironic-obidit, după care fiii săi 
îl despoaie de togă, însuşindu-şi-o şi îm

părţindu-şi-o, în timp ce Spirache, redus 

Anton COSMA 

(Continuare la p. 82) 
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Schimbătoarele, 
mereu neschimbatele 
chipuri ale laşităţii 

Piesa lui Peter Karvas, Şapte martori, 
ne propune o anchetă psihologică desfăşu
rată sub înfăţişarea (şi cu prilejul) unei 
anchete judiciare de rutină, care trebuie 
să descopere nu făptaşii unei crime, ci 
doar condiţiile precise în care s-a produs. 
Şase dintre cei şapte martori ai agresi
unii sfîrşite tragic adoptă aceeaşi poziţie : 
a neangajării - criminale, în ultima ins
tanţă -, dictată de egoism, de laşitate, 
de cinism, de complex al neputinţei şi 
aşa mai departe. Oricum, poziţia lor este 
aceeaşi, diferite fiind motivaţiile interi
oare, modul de manifestare, calea aleasă 
pentru a se disculpa. Pornind de la aceas
tă idee a piesei, spectacolul montat pe 
scena Teatrului Dramatic din Braşov 
de Eugen Mercus apelează la o solu
ţie interesantă, de generoase posibilităţi 
(nu lipsită de dificultate, însă !) pentru 
interpretare : cele şase roluri sînt încre
dinţate aceluiaşi actor, Mircea Andreescu. 

Alegerea actorului s-a dovedit la fel de 
inspirată ca şi alegerea soluţiei scenice, 
Mircea Andreescu dispunînd de mobilita
tea expresivă, de amploarea registrului 
şi deopotrivă de experienţa necesare unei 
asemenea performanţe artistice. Observînd 
liniile principale, ideile pe care şi-a con
struit evoluţia, ne simţim îndemnaţi să 

ŞAPTE MARTORI de PETER KAR
VAS • TEATRUL DRAMATIC clin 
BRAŞOV & Data premierei : 22 octom
brie 1987 • Traducere şi adaptare ele 
·JEAN GROSU• Regia: EUGEN MER
CUS • Scenografia : FLORIN HARA
SIM • Distribuţia : DAN DOBRE (An
chetatorul vîrstnic) ; GEORGE TUDOR
(Anchetatorul tînăr) ; MIRCEA AN
DREESCU (Martorul 1, 2, 3, 4, 5, 6) ;
MELANIA NICULESCU (Martorul- 7) ;
MOISE V ASIL·E (Un- miliţian).
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amintim în primul rînd - contrar uzan

ţei - ce nu a făcut. Mai precis, ni se 

pare necesar să precizăm că au fost refu

zate· cu consecvenţă rezolvările cele mai 

la îndemînă, mijloacele simpliste ele a 

diferenţia personajele. Ne referim, desi
gur, la utilizarea excesivă a machiajului 

sau a _costumului, la defecte de vorbire, 

la ticuri proprii unui personaj sau altuia, 

la celelalte binecunoscute modalităţi exte

rioare de conturare a unei personalităţi. 

Actorul îşi schimbă foarte puţin înfăţişa

rea pentru fiecare dintre roluri (doar 

atît cît este necesar, fiind vorba de perso

naje diferite). Diferenţierile sînt lăuntri

ce, se trădează în priviri, în ritmul miş

cărilor şi în debitul verbal, în gesturi mă

runte, dar semnificative. Dificultatea, 

principala dificultate, pe care interpretul 

o avea ele înfruntat era, ele altfel, tocmai

asemănarea personajelor - ca atitudine

adoptată într-un moment-limită, atitu

dine vădind aceeaşi gravă carenţă ele or

din moral - asemănare plantată, totu.�i.

pe nenumărate deosebiri de temperament,

educaţie, vîrstă, circumstanţe legate ele

momentul respectiv ş.c.l. Această perma

nentă coexistenţă : asemănare - diferen

ţă, trăsături comune trăsături dis

tinctive, este sesizată cu fineţe, exprima

tă scenic prin mijloace diversificate, dar

coerente stilistic .. Cele şase ipostaze ale

laşităţii au chipuri proprii, cauze „indivi

_cluale", dacă se poate spune astfel, clar
ele se alătură una alteia, se întrepătrund,

se determină reciproc, într-un joc perma
nent, bine condus actoriceşte, de nuanţe,

motivări, accente.

Linia pe care e construită evoluţia ro

lurilor - ar trebui spus, a acestei cer

cetări asupra chipurilor laşităţii - este, 

clupă cum aminteam la începutul acestor 

însemnări, • inspirată, bine aleasă, şi cea 

mai convingătoare dovadă ni se pare 

aceea că momentele mai puţin izbutite se 

Mircea Andreescu în cele şase· per
sonaje ale rolului său. 'Stînga, jos, 
alături de Dan Dobre ; dreapta, 
jos, alături de George Tudor 
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leagă exact de îndepărtarea - trecă
toare - de ideea adoptată. Este vorba 
despre unele îngroşări, despre anumite in
sistenţe pe un gest, pe detalii de mişcare, 
de fizionomie, insistenţe ce nu subliniază 
valoarea expresivă, ci, mai curînd, sună 
pleonastic. Ne gîndim, de exemplu, la 
forţa de sugerare pe care o dobîndeşte 
preocuparea abia schiţată, parcă involun
tară a unuia dintre martori, de a nu-şi 
prăfui costumul elegant în care e îmbră
cat (care costum şi-a avut ,,partea lui de 
vină" în desfăşurarea evenimentelor) şi, 
prin contra·st, efectul supărător (concreti
zat în distragerea atenţiei spectatorului 
de la esenţial) pe care îl produce ticul 
altui personaj (aranjarea stăruitoare a 
curelei de la pantaloni), tic plauzibil, de 
altfel, dar excesiv repetat (şi concretizat). 
Toate aceste rezerve (şi, desigur, exemple 
se mai pot da) ţin, însă, de capitolul de
talii. Detalii ce merită a fi revizuite toc
mai pentru că tonul general este cu mult 
deasupra. 

O misiune deloc uşoară a revenit, în 
spectacol, şi interpreţilor celor doi anche
tatori. Deloc uşoară, pentru că era nece
sară conturarea unei individualităti, a 
unei conflictualităţi proprii fiecăruia· din-

\ 

(Continuare de la p. 65) 

Bădilă - ,,Contempor.anul", 25 martie 1983; 
Liana Cojocaru - ,,Luceafărul", 28 martie 
1983; Szăcs Istvan - ,,Utunk", 25 martie 
1983 ; Miruna Ionescu - ,,Suplimentul li
te.rar-antistic al Scînteii tineretului", 27 
martie 1983; Marian Pope,scu - ,,România 
literară", 31 martie 1983 ; Tania Radu -
,,Flacăra", 1 aprilie 11983 ; Victor Petre -
,,Vatra", 4/1983 ; Ion Cocora - ·,,Tribuna", 
14 aprilie 1983 şi 21 aprilie •1983 ; Victor
Parhon - ,,Vatra", 4/1983 ; Ileana Berlo
gea - ,,Contemporanul", 17 iunie 1983; 
Marian Popescu - ,,România literară", 23 
iunie 1983; Dumitru Chirilă - ,,Familia", 
iunie ,1983; Ileana Berlogea - ,,Contem
poranul", 21 octombrie 1983 ; Valentin Sil
vestru - ,,România liiterară", 25 septem
brie 1986; Dinu Kivu - ,,Contemporanul", 
26 .septembrie 1986; Margareta Bărbuţă
- ,,Illif.lormaţia Buoureş,mului", 4 octombrie
1986; Ileana Lucaciu· - ,,Săptămîna", 10
octombrie 1986; Miruna Ionescu - ,,Su
plimentul li•te.rar--art,i,stic al Scînteii Tine
retului", ,11 octombrie 1986 ; Aurelia Bo
riga - ,,Scinteiia ,tineretului", 12 noiem
brie 1986 ; Nicoleta Gherghel - ,,Luce.a
făru.1", 22 noiembriie şi 6 decembrie ,1986 ;
Adrian Popescu şi Liana Cojocaru
,,vd,aţa studenţească", 26 noiembrie 1986:
Ion Galion - ,,Vatra", U/1986.
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tre personaje, fără a se umbri problema
tic.-:J. principală a piesei, nedeplasînd, nici 
un moment, centrul ei de interes. Con
fruntării dintre anchetatori şi martori i 
se alătură o confruntare - de alt tip, 
·dar poate şi mai gravă - între cei doi
reprezentanţi ai legii, între principiile lor,
reflectînd deosebirea de virstă (biologică,
dar mai cu seamă profesională). Acest al
doilea plan conflictual este revelat cu
claritate - dar şi cu necesara surdină,
pentru a evita producerea unor distorsio
nări - de Dan Dobre (precis în nuanţe,
în figurarea semnificaţiilor, investigînd
personajul în adîncime, cu înţelegere, dar
fără indulgenţă) şi de George Tudor (au
tor al unui portret cald, sincer, înzestrat
cu forţă de comunicare ; un reproş se
cere formulat, totuşi, referitor la tentaţia
,,dramatizărilor" exprimate prin rictus).

Al şaptelea martor, singurul care a re
acţionat omeneşte în faţa violenţei, dar
singurul care se consideră vinovat de a
nu fi reuşit să împiedice crima, este con
turat cu linii exacte (doar puţin prea in
sistente), cu emoţie (doar uneori prea „în
volburată") de Melania Niculescu.

Cristina DUMITRESCU 

(Continuare de la ;p_ 79) 

la condiţia cea mai mizeră şi insignifiantă 
(sugerată prin vestimentaţia sumar-deplo
rabilă, amintind de cămăşoaia soioasă a 
tînărului Decebal de la începutul come
diei), trece la „munca de jos", ca dădacă 
a nepotului. O prea mare libertate acor
dată iniţiativei interpreţilor sau o insu
ficientă gîndire asupra unităţii spectaco
lului permite unele tendinţe divergente 
în jocul actorilor (în genere, inspirat şi 
alert) ; în vreme ce Cristina Pardanschi 
(Miza) caută valenţele dramatice ale ro
lului, Vasile Vasiliu (Spirache) e ispitit 
de cele bufe, Smara Marcu (Dacia) face 
un bun rol conform tradiţiei, Constantin 
Săsăreanu (avocatul Nercea) evoluează, în 
final, spre carnavalesc, Vlad Rădescu îşi 
caricaturizează personajul (Stamatescu), 
iar Dan Glasu (Traian), Livia Doljan 
(Chiriachiţa), Marinela Popescu (Gena) şi 
Eduard Marinescu·- (Decebal) nuanţează 
moderat linia tradiţională a personajelor 
lor. Din fericire, micile divergenţe nu 
compromit ideea regizorală, care se a
firmă biruitoare in finalul parabolic. 

Spectacolul se constituie într-un act de 
atestare a profesionalităţii unui nou regi
zor, Tudor Chirilă, confirmînd, pe de altă 
parte, încă o dată, valoarea trupei de ac
tori tîrgumureşeni. 
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Cu ma, puţină vervă

Montarea realizată la Cluj-Napoca de 
Mircea Cornişteanu constituie din punct 
de vedere regizoral o repetare pînă la 
detaliu a spectacolului său de la Teatrul 
Naţionl'.ll din Craiova, spectacol cu exis
tenţă scenică încă în plină vigoare. Per
sonalităţile actoriceşti restructurează în
trucîtva energiile expresive, dar specta
colul nu mai are, comparativ, verva ste
nică a celui originar. 

Scenografia lui T. Th. Ciupe, tinzînd să 
proiecteze în geometria săracă, cenuşie, 
ternul înstrăinării protagonistului, învelişul 
spectral al sufletului vidat de afectivi
tate, are - în execuţia artistului clu
jean - aceeaşi înfăţişare, dimensionare, 
funcţionalitate, acelaşi material ca şi în 
execuţia lui Viorel Penişoară-Stegaru, la 
Naţionalul craiovean. Convertiţi la nevoie 
în ecrane transparente, pereţii luminează 
flash-back-urile protagonistului, 'pulsaţia 
lui sufletească mortificată treptat, prin 
lipsa de comunicare afectivă cu oamenii, 
iar în final, pustiul în care se închide, 
prin şterger.ea amintirilor-reazem. 

Spre deosebire de Ilie Gheorghe, care 
trăia drama lui Ştefan la nuanţă, înfăţi
şînd, în liniile unui chip senin şi cald, 
calea ascunsă a secătuirii sufleteşti, cli
pirea speranţei pe povîrnişul deznădăjdui-

NU NE NAŞTEM TOŢI LA ACEEAŞI 

VÎRSTA de TUDOR POPESCU• TEA

TRUL NAŢIONAL din CLUJ-NA

POCA • Data premierei : 19 decembrie 
1987 • Regia : MIRCEA CORNIŞTEA

NU • Scenografia : T. TH. CIUPE • 
Distribuţia : DOREL VIŞAN {Ştefan) ; 
ILEANA NEGRU (Doina) ; MARIUS. 

BODOCHI (Cristian) ; LIGIA MOGA 
(Suzana) ; GHEORGHE GHERASIM 

(Tudor) ; OCTAVIAN COSMUŢA 

Stroe) ; MELANIA URSU (Maria). 

Melania Ursu, George Gherasim şi 
Dorel Vişan 

rii, Dorel Vişan expune de la început 
masca sumbră şi morocănoasă a neîmpli
nirii protagonistului. E ciudat cit de altul 
e chipul acestui actor cînd nu e susţi
nut de zîmbetul mucalît, ofensiv, plin de 
sine al comicului ! Posac, monoton - de 
astă dată - dar nou, iarăşi, nou, el des
coperă măştile dramei, fără să le apro
fundeze, într-un pariu c;u sine însuşi, 
parcă. Relaxate în sine, trăsăturile sale 
şochează, în amara lor aşezare, dar dra
ma, drama reală, tensionată, nu le în
cheagă, nu le munceşte. Un fel de amără-
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dune afişată, un f 1 de parasire, prea 
moale, substituie frămîntarea geologică a 
unui personaj cu traiectorie cehoviană, 
reîntors secătuit, sărăcit, în punctul zero 
.al startului. Deposedat de ani, de iluzii, 
de forţe, de virtualităţi, de speranţe. Ră
tăcit într-un hăţiş drastic, neiertător, de 
determinări viele. 

Dramaturgie vorbind, Maria, eroina 
Melanici Ursu, se află pe graniţa dintre 
melodramă şi superproblematizarea vieţii, 
o dublă maternitate (în afara căsătoriei,
•CU motivaţii antinomice) şi o istorie pa
sională zbuciumată aruncîncl asupra ero
inei multe semne ele întrebare greu ele 
soluţionat interpretativ. Inegală pe par
cursul evoluţiei, actriţa a oscilat 'între ac
centele sincere şi w1 surplus tremolat ele
patos, într-o stăpînire nereglată pe de
plin a personajului.

Mai generoase, rolurile înviorate ele 
unda caldă a umorului prilejuiesc inter
preţilor desfăşurarea senină, cumpănită a
omeniei. Bineintenţionata Suzana, în în
truchiparea Ligiei Moga, hîtră, cu unele
intensificări comice în sensul sfătoşeniei
sănătoase şi autoritare, ilustrează exem
plara solidaritate feminină şi umană. Ini
ţiativele tranşante ale lui Tudor se în·· 
scriu pilduitor într-o ofensivă generală,
11econtenită ele (re)instaurare a bunului
simţ. Gheorghe Gherasim a izbutit un rol
de mare prospeţime, ele rezonanţă în ca
riera sa artistică, bizuindu-se clin plin pe
partitura textuală, care oferă unul dintre
puţinii „pozitivi" viguroşi, simpatici, ere-·
dibili, emiţători ele adevăruri necesare.
Cu unele concesii discursive - tributuri
strategice ale temerităţii momentane -,
personajul deschide cîmp larg creativi
tăţii actoriceşti, de care Gheorghe Ghera
·sim s-a folosit cu haz, pondere, măsură şi·
dragoste de oameni. Bolovănos, confun-:
dind sinceritatea şi naturaleţea cu lipsa
manierelor, hărnicia lăudabilă cu urmele
ei vestimentare cu totul dezagreabile,
Cristian (interpretat de Marius Bodochi
cu aplomb şi fonetică marginală „de 
Bucureşti") se schimbă din dorinţa de a
ii pe placul fetei iubite (sprinţară, obiş
nuită sub chipul [lenei Negru-Doina).
' Octavian Cosmuţa a exprimat fără inu·
tile îngroşări trăsăturile tipului repre
zentat de Stroe, acreala şi răutatea care,
·sub masca iniţiativelor oneste, sînt în
stare să stîrpească visul, să prolifereze
suspiciunea, nesiguranţa, dezorientarea.

Doina MODOLA 

Un spectacol 
pregătit 

cu minutiozitate 

Rămîne pe joi este o punere în scenă 
a textului Eugeniei Busuioceanu a cărei 
premieră a avut loc de curînd la Tea
trul „V. L Popa" din Bîrlad. Un spec
tacol de maturitate artistică al regizoru
lui Cristian Nacu, care gîndeşte teatral 
spaţiul scenic şi relaţiile dintre personaje. 
Circumscrierea ei în actualitate - eroii 
fiind oamenii cei mai obişnuiţi ai zilelor 
noastre - îi determină pe actorii acestui 
teatru . cu tradiţie din Bîrlad să înţe
leagă că teatrul este artă şi este viaţă, 
or, nici arta şi nici viaţa, care îşi co
munică una alteia substanţa vie, nu sînt 
discurs sau lecţie. 

Un spectacol cu forţă ele comunicare, 
ca simbol şi mesaj al epocii. Un specta
col pregătit cu minuţiozitate de regi
zorul Cristian Nacu. Un spectacol care sa
tisface publicul spectator şi în care inven
tivitatea regizorală şi arta interpretativă 
au fost susţinute de scenografia Adrianei 
Raicu-Petre. Este meritul actorilor şi al 
regizorului ele a pune în valoare un text 
în care nu se dau lecţii de morală sau 
însăilări mimînd simplist realitatea. Ac
torii sînt conştienţi că nu se poate face 

RAMîNE PE JOI ele EUGENIA BU

SUIOCEANU • TEATRUL „VICTOR 

ION POPA" din BÎRLAD • Data pre

mierei : 27 decembrie 1987 • Regia : 

CRISTIAN NACU • Scenografia : 

ADRIANA RAICU PETRE • Distribu

ţia : GEORGE ALEXANDRU (Liviu 

Diaconescu); VALY MIHALACHE 

(Ana Diaconescu); TAMARA CON

STANTINESCU (Mirela Raţiu) ; DI

ANA PASCAL (Liliana Stavăr) ; FLO

RIN PREDUNA (Vasile Stavăr) ; MAR

CEL BRÎNZEIU (Sorin Bădilă) ; CON

STANTIN PETRICAN (Nicolae Opri

ţescu) ; EUDOXIA VOLBEA (Secre

tara lui Opriţescu). 
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spectacol cu o poantă sau alta. Textul 
oferit a coincis nu numai cu preferinţa 
.actorilor, clar şi a spectatorilor, iubitori 
•ele teatru contemporan. Actorii şi-au in
ierpretat rolul pe coordonatele persona
lităţii lor, jucîncl la nivelul unui teatru
.adevărat.

George Alexandru (în rolul lui Liviu 
Diaconescu) se află în situaţia ele a-şi 
-construi un personaj cuceritor, agreat ele 
-spectatori, cîştigîncl, la capătul unui pe-
riplu dramatic, simpla, omeneasca înţele
·gere a experienţei. Constantin Petrican
(în rolul inginerului-şef) neîngroşîncl nici
o clipă trăsăturile personajului său, odios
în comportamentul său, face clin caboti
nismul acestuia prezenţa insuportabilă a
.acelor specimene subumane care mai
-populează societatea noastră. Tamara
•Constantinescu (falsa ziaristă Mirela Ra
·ţiu) a jucat cu fantezie, avîncl un tempe
rament deosebit şi un glas bun. Mirela
intervine neaşteptat în viaţa celorlalte per
·sonaje (sînt o sentimentală, semăn cu una
·clin bunici !), dominîncl nu o dată scena
-cu prezenţa ei tumultuoasă. Valy Miha-
1ache (Ana Diaconescu), Diana Pascal (Li
liana Stavăr), Florin Preclună (Vasile Sta
-văr), Marcel Brînzeiu (Sorin Băclilă), Eu
·cloxia Volbea (Secretara lui Opriţescu) au
jucat cu conştiinţa că rolurile lor în a
·ceastă piesă, chiar cele mai mici, au sem
nificaţia şi povestea· lor, că fiecare cuvînt
-care se rosteşte nu este aruncat la întîm-
-plare, şi că fiecare gest trebuie w·mat de 
un altul, ele egală valoare şi nu ignorat.
·Cît despre piesa Eugeniei Busuioceanu,
ea are un dinamism mereu în creştere, cu
ritm alert şi variat, pentru care regizorul
·Cristian Nacu a găsit şi formulat, alătmi
·ele scenografa Adriana Raicu-Petre, mij
loacele necesare punerii în valoare a tex
iului. Un spectacol susţinut cu plăcere
.atît ele echipa teatrului bîrlăclean, cît şi
-de publicul său, interesat de subiectele,
din ce în ce mai multe şi mai variate,
alese clin repertoriul românesc contem
iJ)oran.

Areta ŞANDRU 

George Alexandru şi Constantin 
Petrican în „Rămîne pe joi", Tea
trul „V_ I. Popa" din Bîrlad 

Discutia 

ca text dramatic 

Se înm ul'ţesc piesele „discuţioniste". 
Miza acestei categorii ele piese se vrea 
a fi nu arta, ci adevărul. Numai că, în 
mod deloc paradoxal, tocmai aerul tare 
al adevărului le lipseşte. De la o piesă la 
alta circulă aceleaşi situaţii şi confrun
tări-clişeu, aceleaşi marionete pe post ele 
personaje. Nu-i ·ele mirare că piesa unui 
veleitar ocazional seamănă cu piesa unui 
grafoman sîrguincios, ori cu aceea a unui 
scriitor ele renume, care a dat şi opere 
de reală valoare. De aceea, nu trebuie să 
afirmăm fericiţi: veleitarul nu e mai rău 
decît cutare (şi cutare). Dimpotrivă, tre
buie să spunem cu tristeţe : pînă şi cu
tare coboară ştacheta la nivelul veleita
rismului. 

NE NAŞTEM O �INGURĂ DATĂ 
DE ION CIURDARU • TEATRUL 
NAŢIONAL din TÎRGU MUREŞ • 
Data premierei : IO decembrie 1987 
• Regia : DAN ALECSANDRESCU •
Distribuţia : MIHAI GINGULESCU
(Matei); LIVIA GINGULESCU (El
vira) ; ION RIŢIU (Andrei) ; ION FIS
CUTEANU (Lucian) ; MONICA RIS
TEA (Letiţia) ; CORNEL POPESCU 
(Mihai) ; MIHAELA RADESCU (Oana).
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Ion Fiscuteanu şi Ion Riţiu 

Am simţit nevoia să trasez, chiar dacă 
prea sumar, profilul categoriei din care 
face parte drama debutantului Ion Ciur
daru, jucată în premieră absolută de tea
trul din oraşul unde locuieşte şi autorul. 
Aşadar, şi Teatrul Naţional° din Tirgu 
Mureş încurajează noi debuturi locale. 
Ceea ce, în principiu, nu poate fi rău. 
Debutantul de azi e în pragul a cincizeci 
de ani, ziarist la ziarul local. 

Ne naştem o singură dată - iată un 
titlu mobilizator. Ne aminteşte de altul, 
acela avînd rezonanţe mai tainice. Ar fi 
vorba, în piesă, de căutarea vinovaţilor 
şi vinovăţiilor care barează aspiraţiile 
spre autenticitatea vieţii. Se detaşează 
conflictul dintre tată şi fiii săi. Cu Andrei 
(inginer), tatăl (Matei - acum simplu in
giner sau tot şef, nu se ştie !) are con
flicte uzinale. Cu Lucian, conflictul e mai 
grav. Fiul mai slab la învăţătură, califi
cat la locul de muncă, simţise că părinţii, 
bine situaţi, nu vor accepta căsătoria lui 
cu Sofia, o coafeză. Tinerii îndrăgostiţi 
vor rămîne în străinătate. Vor avea un 
fiu. Ajunşi la capătul puterilor şi al mi
zeriei, Sofia îl părăseşte. Clar : este o 
„scorpie". Lucian revine şi-i cere tatălui 
socoteală pentru avaria suferită. Rezul
tatul : infarct. 

Regizorul Dan Alecsandrescu a con
densat (cam la jumătate) textul, cu folos. 
Spectacolul reuşeşte, datorită regizorului 
şi actorilor, să aibă atmosferă şi tensiune, 
mai ales în actul secund : al III-lea se va 
termina fulgerător, cu un zîmbet general 
provocat de sosirea copilului. �n ansam
blu : tensiune surdă, înnegurare, zvîcnete, 
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surpan 111 sine, ca la o reuniune incertă 
într-o casă străină. Există cîteva roluri 
bine conturate, altele· neconturabile. Mi
hai Gingulescu dă prestanţă tatălui, re
liefînd drama omului ale cărui bune in
tentii s-au convertit, nu o dată, în con
tra1:iul lor. Sinceritatea trăirii, pecetea 
bună a rolului, ating şi gama duioşiei 
impregnate ele umor. Ion Fiscuteanu sur
clasează viziunea convenţională, unilate
rală, asupra fugarului, umanizîndu-1. Mi
haela Rădescu e o elevă cu personalitate 
pregnantă (dar prea matură). Ion Riţiu se 
războieşte cu morile de vînt. Livia Gin
gulescu şi Monica Ristea şomează (în cu
lise). Nici Cornel Popescu nu are rol, însă 
el şi l-a inventat şi joacă discret (dar per
cutant) rolul dezimplicatului din „tără
şenie". Toţi actorii domină textul. 

Ion CALION 

o regie provizorie

Dramaturg de vocaţie, avînd replica 
în sînge şi situaţia dramatică la buto

. nieră, creator de tipuri şi cupluri co
mice, de o inepuizabilă savoare, sau 
de puternice drame existenţiale, intens 
tensionate, preocupat de entitatea fi

inţei şi decăderea condiţiei umane prin 
perpetuarea culpabilităţii morale, une
ori dezamăgind prin nonşalantă auto
pastişare, dar surprinzînd cel mai a
desea plăcut, prin schimbarea de ton 
şi de registru dramatic, ca şi prin 
neaşteptata ivire a reversului comic în

tragedie ori a celui tragic în come
die, Ion Băieşu e autorul unei opere 
dramaturgice mustind de viaţă, pe 
care o cunoaşte ca puţini alţii. Din a
ceastă cunoaştere ies observaţiile sale 
scînteietoare, calambururile pline de 
tîlc şi clişeele verbale definitorii pen-

GARGARIŢA de ION BAIEŞU • TEA

TRUL DE STAT din ORADEA • Da

ta premierei : 8 octombrie 1987 • 
Regia : RADU BĂIEŞU • Scenografia: 
VIOARA BARA • Distribuţia: EUGEN 

HARIZOMENOV (Grămescu); MARIA

NA VASILE (Elvira) ; EUGEN ŢUGU
LEA (Păsculete, Groapă, Turbatu) ; 
MARIANA PRESECAN (Nuţi) ; EMIL 

SAUCIUC (Bubu); DORIN PRESECAN 

(Gigi) ; ION RUSCUŢ (Vava) ; ANCA 

MIERE-CIDRILA (Vica). 
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tru condiţia personajelor. Din această 
cunoaştere vine nu numai ascuţişul 
necruţător al satirei sale, ci şi căldura 
umană cu care-şi înţelege personajele, 
chiar şi atunci cînd nocivitatea lor nu 
merită iertarea. 

Gărgăriţa debutează ca farsă de o 
naivă manieră compoziţională şi se 
complace în a părea o piesă de sor
ginte maziliană pînă către finalul ei, 
cînd autorul redevine Băieşu; invitîn
du-ne să şi reflectăm la rîsu1 de pină 
atunci. ,In clipa în care tartorul escro
cilor se dovedeşte a nu fi decît un pă
călitor păcălit de viaţă, capabil să-şi 
,înţeleagă drama şi să şi-o confirme 
prin sinucidere, farsa încetează să mai 
fie doar veselă, iar rîsul ne îngheaţă pe 
buze. Revelarea feţei nevăzute a sati
rei e cea care-i dă consistentă drama
tică, obligîndu-ne la redimensionarea 
mentală a propriilor noastre reacţii. 

Spectacolul regizorului Radu Băieşu, 
acceptîncl eludarea acestui amănunt e
senţial, devine nereprezentativ pentru 
,opera dramaturgului Ion Băieşu, pe 
care o coboară la nivelul unui diver
tisment -carnavalesc. Tot ar fi fost 
-ceva, dacă schimbarea măştilor acelu
iaşi personaj (maiorul Turbatu fiind 
una şi aceeaşi persoană cu „revizorii 
contabili" Păsculete şi Groapă) ar fi 
condus la o demonstraţie ele virtuozi
tate actoricească, de care să nu ră
mînă străine nici celelalte interpre
tări. Din păcate însă, distribuirea lui 
Eugen Ţugulea în rolul acestui detec
tiv băştinaş este evident eronată, ac
torul depăşind vîrsta plăcerii giumbuş
lucurilor pînă într-atit încît îşi ia rolul 
„în serios" exact atunci cînd nu era 
cazul. Mai aproape de adevăr, de plă
cerea jocului într-o farsă şi de priza 
la public pe care aceasta o presupune 
e doar Eugen Harizomenov, în tarto
rul Grămescu, preşedinte de atotcu
prinzătoare cooperativă meşteşugăreas
că, trăind ca un veritabil „naş", ce 
;;tie să-şi răsfeţe, dar şi să-şi exploa
teze s·ubalternii la marea pricopseală. 
Ei sînt acum neartistic trecuţi prin 
scenă de Emil Sauciuc (Bubu), ·Dorin 
Presecan (Gigi) şi Ion Ruscuţ (Vava), 
lipsa de profesionalitate a acestor in
terpretări fiind concurată doar de cea 
a regiei spectacolului. Reuşesc parţial 
să-şi realizeze personajele Anca Mie• 
re-Chirilă (Vica), printr-un pitoresc 
contur caricatural, Mariana Vasile (El-

. vira), depăşind cu greu o stînjeneală 
uşor explicabilă,. şi Mariana Presecan 

Eugen Harizomenov şi Eugen Ţu
gulea 

(Nuţi), acuzînd totuşi unele îngroşă,ri 
disproporţionat violente. 

Scenografia semnată de Vioara Bara 
merge pe urmele regiei, ,,sugerînd" 
(prin decor) ceea ce ţinea oricum de 
domeniul evidenţei, exhibînd în schimb 
(prin costum) ceea ce s-ar fi cuvenit 
a fi doar sugerat. 

După Rosencrantz şi Guildenstern, la 
„Casandra", altceva aşteptam de la 
Radu Băieşu. 

Victor PARHON 

Seductia 
partiturii actoricesti 

Cît de importantă poate fi astăzi o dra
matizare după W. Somerset Maugham? 
Cărei cerinţe specifice momentului sau 
cărei direcţii (actuale) a teatrului româ
nesc (inclusiv a dramatizărilor sale) i-ar 
putea corespunde ? Ce justifică pînă la 
urmă înscrierea unei atare dramatizări 
în repertoriul unui Teatru Naţional care, 
altfel., pare a-şi cunoaşte destul de bine 
menirea? 
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Simpla aducere pe scenă a lumii tea
trului (bulevardier), de la începutul se
colului, şi a „dramelor" acestei lumi, care 
populează romanul Theatre (tradus cîndva 
cu titlul Saltimbancii sub semnătura lui 
Jules Giurgea şi, mai ele curînd, cu titlul 
Julia, ele către Andrei Bantaş-autorul de 
azi al dramatizării), n-ar putea să răs
pundă clecît parţial şi nu tocmai satisfă
cător întrebărilor noastre, oricît ele fasci
nant ar fi încă „mirajul" acestei lumi, 
pentru publicul contemporan. Atunci ? 
Să existe şi altceva, dincolo de omeneasca 
,,dramă burgheză" şi de procedeul„ teatru
lui în teatru" , menit iniţial s-o -elucideze? 

S-ar părea că da, de vreme ce „drama''
- atîta cită a mai rămas, după -corecţia
etică (pmitanistă) aplicată ele autorul
tradueerii şi „dramatizării", cu vădita
(şi, în fond, salutara) intenţie a deplasă
rii accentelor - poate deveni acum doar
suportul unui discms despre condiţia ac
torului şi fragilitatea creaţiei sale. Iar
clacă adăugăm actualităţii - nicicîncl pe
rimate - a acestui discurs, (pe care pu
blicul o înţelege cit se poate de bine),
seducţia partiturilor actoriceşti, textul
oferindu-le actorilor chiar rolurile unor
actori de elită (alături de acelea ale unor
apropiaţi ai lumii teatrului), ce-i drept
într-o cheie melodramatică (dar şi ea,
încă atît de ... pe gustul publicului), vom
putea înţelege şi noi resorturile acestei
puţin obişnuite opţiuni repertoriale. Ea
rămîne, desigw-, ca fapt repertorial, mai
ales în programul unui Teatru Naţional,
o opţiune minoră, nelipsită însă, pînă la
urmă, de unele satisfacţii pentru actori,

Din clipa în care prelungitul expozeu 
al situaţiei dramatice propriu-zise ne per-
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ARTISTA • Dramatizare de ANDREI 
BANTAŞ după romanul „Julia" de 
W. SOMERSET MAUGHAM • TEA
TRUL NAŢIONAL din CRAIOVA •
Data premierei : 18 decembrie 1987 •
Regia : MIHAI MANOLESCU • Sceno
grafia : VASILE BUZ. • Distribuţia :
MIHAI CONSTANTINESCU (Wilson);
CONSTANTIN SASSU (Sir Charies
Temperley) ;· VALERIU DOGARU (Mi
chael Gosselyn) ; LENI PINŢEA HO
MEAG (Julia Lambert); CRISTIAN
ROTARU (Roger) ; TEODOR MARI
NESCU (Tom Fennell) ; ILEANA
SANDU (Dolly D'e Vries) ; RODICA
RADU (Evie)'; M:tRELA CIOABA (Avis
Crichton) ; ANGHEL POPESCU (Por
tarul teatrului) ; GEORGE DULAME.A
(Regizorul tehnic).

mite, în sfîrşit, să descoperim sub faldu
rile convenţionale ale unui personaj 
monden o actriţă autentică, obligată să 
joace totul pe-o carte, poate nu atît pen
tru glorie cit pentru teatru, respectîndu-şi 
abia astfel nu doar vocaţia, ci şi rostul 
adînc al fiinţei sale, plăsmuitoare de artă, 
Julia Lambert, Artista, capătă dintr-o 
dată, sub ochii noştri, o nebănuită con
sistenţă dramatică. Pe cit de ... întîrziată, 
pe atît ele... abruptă, această tranşantă 
interiorizare a personajului, această ho
tărîtă luare în posesie a esenţei rolului 
îi mobilizează actriţei Leni Pinţea-Homeag 
resursele unei tăinuite energii creatoare, 
ce se va desfăşura de acum înainte în 
fulgurări eclatante, impresionante prin 
patosul lor conţinut (şi reţinut), prin 
aclîncimea şi sinceritatea (uneori poate 
prea expusă) a trăirii. Intr-un palmares 
în care ar fi putut să se afle deja Vidra 
şi Doamna Clara, nu e rău că figurează, 
pînă una alta, măcar această Artista. 
Partenerul ei. din piesă (ca şi din piesele 
"jucate oclh1ioară, în piesă), e Valeriu Do
garu, actor ele solidă profesionalitate, 
reală distincţie şi necontrafăcut farmec 
jovial al scenei craiovene. Ii regasnn 
toate aceste calităţi, îngemănate cu umor 
şi tandreţe, în conturarea „starului lon
donez" Michael Gosselyn, actorul asu
mînclu-şi 'cu adevărat rolul de a străluci 
făcîncl-o să strălucească pe partenera 
sa. De o generozitate asemănătoare dau 
dovadă şi ceilalţi actori din distribuţie, 
ele la Mihai Constantinescu (Wilson) la 
Anghel Popescu (Portarul teatrului), rele
vabile fiind contributiile lui Cristian Ro
taru (ca ele obicei „acasă" în rolurile unor 
adolescenţi, precum Roger) şi Teodor Ma
rinescu (cu un glas realmente plăcut şi 
bine timbrat, mai ales atw1ci cinel uită 
să şi-l asculte - în Tom Fennell), cele 
ale Mirelei Cioabă (jucînd cu siguranţă 
pe muchea de cuţit a unei totuşi timorate 
dezinvolturi) şi Rodicăi Radu (de o de
bordantă afecţiune maternă, în Evie). 
Nu-sînt total lips-ite de re1ief nici contu
rurile schiţate de Constantin Sassu (Sir 
Charles Temperley) şi Ileana Sandu (Dolly 
De Vries). 

Să nu ne iluzionăm însă asupra valorii 
clramaturgice a textului (excesiv secven
ţializat) sau asupra valorii de artă tea
trală contemporană, înglobate în regia 
spectacolului, cuviincios (clar aritmic) rea
lizat de Mihai Manolescu, ori în sceno-
grafia reprezentaţiei, datorată lui Vasile 
Buz (căci acurateţea decorurilor e vio
lent contrazisă de flagranta lipsă de gust 
a multor costume, inclusiv dintre ce_le ale 
protagonistei). Semnalîncl „limitele" mon
tărfi, nu clori.m cîtu5i ele puţin să· ştir
bim bucuria· actorilor de a fi jU:cat efectiv 
pentru public, cu· �- netăgăduită dăruire, 
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în acest spectacol pe care au toate moti
vele să-l simtă al lor, cîtă vreme e şi 
despre ei înşişi. 

Vasile HÂNCU 

Ostap Bender 
Într-un salon 

de modă 

Spectacolul tîrgumureşean - pus în 3ce-
11ă cu inventivitate de Kovacs Levente, 
in decorul sugestiv al lui Nagy Arpad -

· valorifică bine valenţele şi sugestiile
textului. O cîntăreaţă de estradă (creată
cu talent şi devotament ele Illyes Kinga),
un soi ele Gavroche, interpretează în pro
log şi între tablouri cîntece în maniera
songurilor brechtiene, pe versuri de Ma
iakovski şi alţi poeţi ai timpului (muzica,
foarte reuşită, e semnată de Hencz

J6zsef), introclucînclu-ne în atmosfera şi 
preocupările epocii. 

Toată fauna care mişună prin casa
salon ele modă a Zoikăi e dirijată . cu 
mînă sigură, ca ele magician, de Aleksandr 
Tarasovici Ametistov, personaj antologic, 
în care recunoaştem un nou Ostap Ben
eler, tot atît ele inventiv, ele abil, de 
lipsit ele scrupule, respingător şi - ciu
dat - nu lipsit totuşi de farmec, rol în 
care actorul Boer Ferenc realizează o 
creaţie remarcabilă prin profunzimea ana
lizei, minuţiozitatea compoziţiei, bogăţia 
şi fantezia mijloacelor expresive între
buinţate. In jurul său se mişcă, oferin
du-ne o tipologie conturată cu precizia 
bunilor profesionişti, Farkas Ibolya (o 
Zoia Pelţ energică, clar, la nevoie, lin
guşitoare şi supusă), Zalanyi Gyula (un 
Obolianikov dezabuzat, cu dureroase, clar 
şi ridicole accese ele demnitate), Gyorffy 
Anclras (o reuşită compoziţie în atotpu
ternicul şi făţarnicul Huss, rol prin care 
tînărul actor păşeşte cu dreptul într-o 
altă sferă interpretativă, nouă pentru el), 
Ander Zoltan (o deplină izbînclă în me
reu zîmbitorul, clar p�riculosul chinez 
Kerubim), Nagy J6zsef (un Portupeia ca-

Farkas Ibolya, Nagy. Jozsef şi Boer Ferenc 
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TAINA SALONULUI DE MODĂ (LO
CUINŢA ZOIKĂI) de MIHAIL BUL
GAKOV • TEATRUL NAŢIONAL din 
TIRGU MUREŞ. - secţia maghiară • 
Data premierei : 19 septembrie 1987 
• Regia : KOVACS LEVENTE • Sce
nografia: NAGY ARPAD • Muzica: 
HENCZ JOZSEF • Consilier pentru 
mişcare: SELYEM ILDIKO • Distri
buţia: FARKAS IBOLYA (Zoia); 
�ALINT MARTA (Maniutka); NAGY 
JOZSEF (Portupeia) ; ZALANYI GYU
LA (Obolianikov) ; BOER FERENC 
(Ametistov); GYORFFY ĂNDRAS 
(Huss) ; KARP GYORGY (Bandjalin); 
ANDER Z.OLTAN (Kerubim); CRIS
TINA PARDANSCHI şi ADAM 
ERZSEBET (Alia Vadimov'}a) ; LO
RINCZY ICA (Croitoreasa) ; SZE
KELY M. EVA (0 doamnă) ; DE
BRECZENI GABI (Maria Nikiforovna) ; 
ILLYES KINGA (Lizanka) ; MA
GYARI GERGELY (Mortul); KARP 
GYORGY (Robber) ; BODO ZOLTAN 
(Primul necunoscut) ; ZONGOR IST
V AN (Al doilea necunoscut) ; POKA 
CSILLA (Madame Ivanovna). 

meleonic şi caraghios în importanţa pe 
care şi-o dă), Bâlint Marta (o Maniutka 
a cărei puritate a fost contaminată de 
mediul depravat în· care trăieşte). Invi
tată de la secţia română, Cristina Par
danschi, bună cunoscătoare a limbii ma
ghiare, susţine cu brio un rol mic dar 
greu (Alla Vadimovna). 

Celelalte roluri mici sînt însă (cu una
două excepţii) cam „expediate", ceea ce 
impietează asupra impresiei. de ansamblu. 
De altfel, rigoarea cu care ne-a obişnuit 
regizorul Kovacs Levente nu funcţionează 
intotdeauna, apar şi scene nefinisate, per
sonaje tratate superficial, soluţii artistice 
comode. Toate acestea sînt însă acci
dente într-un spectacol bun (dar care ar 
fi putut fi, cu puţină grijă în plus, exce
lent), pe care publicul îl aplaudă fără 
rezerve. Iar meritul lansării acestei piese 
în circuitul teatral naţional, printr-un 
spectacol solid şi convingător, este in
contestabil. 

Zeno FODOR 
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Un extemporal 
trecut cu brio 

Nu o dată spectacolele pentru copii s-au 
identificat cu întinderile aride, neîmbie
toare. Ele îşi croiau drum, greoi şi perse
verent, resimţindu-se de anemica parti-· 
cipare a fanteziei, purtînd cu nejustifi
cată fală indiciul artrozei. Cu ani în 
urmă, le-a concurat, şi nu le-a făcut faţă, 
cite o reprezentaţie de grădiniţă în care 
grupa mică, anulată de trac, recomanda 
cu voce stinsă baia corporală ca remediu 
la neglijarea igienei şi a consecinţelor ei. 
Prin astfel de metode şi criterii nu se 
putea îndrăzni prea departe. Cum din a
cest punct ele vedere lumea teatrului, ca 
orice lume, se împarte în cutezători şi 
capitularzi, i-aş trece în prima categorie, 
pentru optica lor generoasă, stenică, pe 
autorii spectacolului Extemporal la ... va
rietăţi. 

Indrăzneala lor de concepţie tinde spre 
performanţă, încurajată de o stare de agi
taţie voioasă în toate sectoarele de bază � 
invitaţi şi gazde, profesionişti şi ama
tori, scenariu şi scenografie, muzică şi 
regie. Nimic în această montare nu pro
testează ca fiind alăturat anevoie. Nici 
copiii-actori pe lingă actorii adulţi, nici 
ghirlandele cu sclipici sărbătoresc în faţa 
cuburilor mari, . care la rigoare capătă 
multiple întrebuinţ-E1ri, nici umorul ab
surd alături de emoţie, de nostalgie. 

EXTEMPORAL LA ... VARIETAŢI • 
TEATRUL „ION CREANGA" • Data 
premierei : 22 decembrie 1987 • Regia : 
CORNEL TODEA • Scenarist şi regi
zor secund : CONSTANTIN FUGAŞIN 
• Scenografia : DELIA IOANIU •
Distribuţia : Invitaţi : ANDA CALU
GAREANU, IURIE DARIE, MIHAI
MALAIMARE, MIRCEA CONSTANTI
NESCU, AURELIAN STANESCU.
Gazde : DANIELA ANENCOV, ALE
XANDRINA HALIC, BORIS PE
TROFF. Un grup de copii : ANDREEA
STOIOVICI, IONUŢ ŢURLETE, DRA
GOŞ PROFIR, ANDREEA MATEI,
FLORENTINA STANCIU, SORIN AN
GHEL, ZENOVIA ZOLOTOI, AN
DREEA MĂRGINEANU, CRISTINA
POPESCU, ŞTEFAN MUSCA, ILINCA
MARIN, ALEXANDRINA CRISTEA,
OLIVER STERIAN.
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Un „extemporal" de care se leagă vii speranţe ... 

Cuminţenia, platitudinea şi dăscăleala 
au fost înlocuite - e doar cea mai fru
moasă zi de vacantă! - cu o anumită 
libertate faţă de a�ţiune care le dă co
piilor mobilitate şi oportună degajare, îi 
îndeamnă să se ţină de şotii ca-n recrea
ţie, să-şi povestească unii altora şi cu 
toţii sălii, cu o copioasă naturaleţe, întîm
plări năzdrăvane intr-o bine stăpînită 
limbă păsărească. Ei cîntă şi dansează 
cu graţie, însufleţiţi de ritmul pe care îl

imprimă, la două tobe deodată, un supe
rior înzestrat baterist de vîrsta lor şi te 
conving, în grup sau individual, că soa
rele neinspiraţilor a cam căzut sub ori
zont. 

Comentatorii mai severi pretind că ast
fel de construcţii nu prea adăpostesc 
ideea. Păreri ! Nelăsînd nimic la chere
mul întîmplării, actqrul Constantin Fu
gaşin a studiat cu aplicaţie şi a selecţia-

... drepturi depline surpdzei, panto
mimei ... 

nat cu grijă cîteva cărţi de bază : ,,Jocuri 
şi cîntece ele copii", ,,Antologia inocenţei", 
apoi l-a secondat cu mult folos în pregă
tirea interpreţilor pe regizorul Cornel To
dea, strateg şi tactician în drumul par
curs de la reproducere la sugestie, de la 
factologie la convenţie, de la memorare 
la interpretare. 

Părtaşi la acelaşi efort de a inventa 
spectacolul, actorii Anda Călugăreanu, 
Mihai Mălaimare, Mircea Constantinescu 
se şicanează reciproc într-un număr de 
clovnerie tradiţională, se pîndesc pe la 
colţuri şi se năpăstuiesc cu apă, de la 
stropi la averse. Iurie Darie ţine micro
fonul cu stînga, desenează cu dreapta, dar 
se poate şi invers, improvizează şi po
vesteşte cu un farmec neegalat întîmplări 
pilduitoare, antrenează publicul, îl ade
meneşte şi îl contrazice într-o şarjă care 
nu fcţce imposibilă pactizarea. 

Cînd Alexandrina I-falie, cu aerul ei în
cîntător ele băieţel supravegheat de dă
dacă, cu admirabila ei camaraderie afec
tuos-glumeaţă testează cunoştinţele sălii, 
zeci ele remarci ascuţite, greu ele trecut 
cu vederea, atestă competenţa şi conşti
inciozitatea : · ,.ştim, e Lizuca, ştim, e 
JVIicul Prinţ, e Alice în Ţara Minunilor, 
e Nică clin «Povestiri» de Ion Creangă, 
partea a doua !. .. ". 

„Extemporalul" de faţă, care a adus la 
putere şapca pe ochi, bereta pe-o sprîn
ceană, dind drepturi depline surprizei, 
pantomimei, dresurii, scamatoriei, cuvîn
tului bogat în tîlcuri şi hohotului general 
ele rîs, a funcţionat, aş zice, ca o_ pompă 
ele aspirat tineretul şcolar şi preşcolar cu 
exigenţele lui cu tot. De acest extempo
ral şi încă ele altele, care să-i semene, se 
leagă vii speranţe şi satisfacţii la fel ele 
vii. 

Julieta ŢINTEA 
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Reflector 

Confluenţa artelor 

A intrat în obişnuinţa iubitorului 
bucureştean de arte să fie abonat al 
spectacolului „Confluenţa artelor". Aşa 
se nwneşte - spectacol, din lipsă, credem 
noi, de alt termen. Fiindcă în realitate · 
e mult mai mult. Este. dacă vreţi, un 
soi de cenaclu-lectie. Se recită, se ascultă 
muzică (pe viu sau imprimată), se pro
iectează diapozitive cu lucrări ele artă, 
se dansează. Fiecare şedinţă are o temă 
bine stabilită prezentată şi alcătuită cu 
spirit sintetic, critic şi enciclopedic, cu 
talent regizoral şi de comper expresiv, 
pătimaş şi extaziat Ide către Cristina Va
siliu. De pildă, printre ultimele reprezen
taţii (repetăm, nu găsim încă termenul 
adecvat pentru această manifestare), cea 
a lunii noiembrie, s-a numit „Mari teme 
ale culturii române", gravitîncl în jurul 
celor patru mituri esenţiale româneşti -
al Dochiei, Mioriţei. Zburătorului, Meş
terului Manole. 

Ce se întîmplă ? De regulă un grup 
restrîns ele actori. doi-trei, ce recită pe 
fondul muzical si vizual creat de lucră
rile unor maeştri, reuşesc să aducă o 
sală întreagă, aceea a Ateneului 
Român - la cea mai înaltă tensiune in
telectuală. Fără a exagera, unele mo
mente ating graniţa ublimului. Astfel, 
Leopoldina Bălănuţă a recitat printre 
altele, uluitor, Scrisoarea I de Eminescu, 
baladele Meşterul Manole şi Mioriţa, 
Moartea căprioarei ele Labiş, iar Eusebiu 
Ştefănescu s-a ridicat la aceeaşi înaltă 
cotă într-un registru mai larg, de la tra
gic-filozofic - rostind Mistreţul cu colţi 

de argint de Şt. Aug. Doinaş, la ludic -
Domnişoara Hus de Ion Barbu şi Suită 

de G. Stanca, actorul fiind completat de 
tinărul, taler..tatul şi premiatul flautist 
Ion Bogdan Ştefănescu. La reuşita serii 
au mai contribuit Georgeta Stoleriu, 
Cristina Anghelescu. balerinii Cristina 
şi Gheorghe Angheluş ş.a. Paginile mu
zicale răsfoite au fost dintre cele mai 
convingătome în cadrul temei: George 
Enescu, Ciprian Porumbescu, Mihail 
Jora, Doru Popovici ş.a., cu diapozitive 
după lucrări ele Brâncuşi, Aman, An
dreescu. Grigorescu, Tonitza, Petraşcu, 
Sabin Bălaşa etc. De la confluenţa atî
tor arte şi a atîtor spirite nu poţi pleca 
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decît bogat. Iar meritul nu este exclusiv 
al ,autorilor, ci şi al celor ce ne-au „tra
dus" atît de elocvent opera lor într-un 
cadru propice şi accesibil cum este cel 
oferit de Filarmonica „George Enescu". 

Tonusul necesar

Convenţională şi neîncăpătoare, em
blema „Teatru ele amatori" nu pare deloc 
potrivită acestui spectacol a-l Casei de Cul
tură clin Rîmnicu Vîlcea, în care Silviu 
Purcărete pune în scenă premiera abso
lută a piesei Noaptea marilor speranţe
ele Tudor Popescu. Dar profesionalismul 
nu este, în toate cazurile, chesliune ele 
titulatură. Atît satira existenţială a lui 
Tudor Popescu, cît şi vigoarea comică a 
direcţiei de scenă găsesc în membrii tru
pei vîlcene tonusul interpretativ necesar 
- cel puţin în ceea ce-i priveşte pe eroii
principali.

Partitură complexă şi greu ele condus 
între melodramatismul înşelător al textu
lui şi patetismul ironic al viziunii, perso
najul Delia face parte clin galeria de ca
ractere foarte generoase cu actorul. Inter
preta rolului, Doina Mileczi, expresivă şi 
discret obiectivată faţă ele personaj, com
pune portretul în tremolo sensibil al tele
fonistei măcinate ele singurătate, avide 
de împlinire casnică, dornice ele tandreţe, 
resemnate la pesimismul mizer al „mari
lor speranţe" mereu înşelate. Neîndoielnic 
dotată cu vocaţie actoricească, Doina Mi
leczi reuşeşte să menţină un impondera
bil echilibru între stările „sincere" ale 
eroinei imaginate ele Tudor Popescu şi 
stările emfatice, artificiale ale tipului 
existenţial pe care aceasta îl exemplifică 
în lectura lui Silviu Purcărete. Trecerile 
de la dialog la scene mute, cu fundal so
nor (clin off se cîntă ele la Traviata la 
Plaisir d'amour), concepute ele regizor cu 
intenţia ele-a îngroşa tuşa caricaturală a 
situaţiei şi ele-a o proiecta în simbol sa
tiric, sînt realizate cu siguranţă pe deplin 
profesionistă, atît ele protagonistă, cît şi 
de Cristian Bengescu, interpret al rolului 
Călin. Hiperbolizarea prin regie a cli
şeelor „melo" introduce în spectacol o 
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paradoxală orchestrare de elemente din 
zona realului şi cea a suprarealului, ima
ginea teatrală de ansamblu fiind apro
piată de specia absurdului. Faptul că in
tenţiile viziunii au fost cu meritorie şi 
uneori chiar surprinzătoare forţă de crea
ţie redate prin joc de grupul de actori 
(n.b. - neprofesionişti) din Rm. Vîlcea 
întăreşte o convingere mai veche legată 
ele puterea transformatoare a pasiunii 
pentru teatru şi ele trecerea fericită în 
fapt a oricărei iniţiative ele acest fel cu 
aportul bine intenţionat al celor „de me
serie". Casa ele Cultură din Rîmnicu Vîl
cea rămîne, de aceea, un foarte fericit şi 
demn de urmat exemplu. 

Un cvasianonimat 

nedorit 

Sint teatre care realizează performanţe 
uimitoare în ceea ce priveşte mentinerea 
în repertoriu a unor producţii a�tistice 
de-a lungul anilor, prin împrospătarea 
distribuţiei, decorurilor. costumelor etc. 
De exemplu, Preşµl ţine afişul la Tea
trul de Comedie de peste 15 ani. Alte 
titluri ajung Ia cifre record de repre
zentaţii, datorită frecvenţei programării. 
Astfel, Poveste din . Hollywood Ia Tea
trul Naţional din Bucureşti, care a de
păşit 400 de reprezentaţii în 3-4 ani. 

Longevitatea spectacolelor ar putea fi 
în mult mai mare măsură snrijinită prin 
campanii publicitare (ştraifuri, inter
viuri, fotoreportaje etc.). Din păcate, 
chiar jubileele multor spectacole de suc
ces se desfăşoară în cvasianonimat. 

Sărăcie cronică 

a cronicii 

1n cronica sa din „Viaţa studenţească" 
la ultima premieră a Teatrului „ Bu
landra" (Uri-aşii munţilor de Pirandello, 
în regia Cătălinei Buzoianu), Simelia Bran, 
un critic teatral cu experienţă, ne sur
prinde prin reducerea cormentc�riului la 
două cuvinte : de excepţie şi de referinţă. 
Astfel, ,,trecutul nostru a beneficiat de 
foarte burii actori, în măsură să recepteze, 
să sintetizeze şi să reflecte cu o putere
de excepţie dificilul şi stratificatul te:r:t 
pirandellian". ,,!ntreg teatr"ul pirandellian 

este şi un elogiu adus actorului". ,,Poate, 
de aceea, şi montările cu piesele sale s-au 
bucurat, aşa cum aminteam, de interpre
tări adesea ele excepţie, cu siguranţă de 
referinţă". Dar dimensiunile maxvme (am 
zice enorme!) ale acestor deosebit de 
,,origina.le" aprecieri sînt atinse in urmă

toarea frază, pe care nu ne putem abţine 
să o c-ltăm în întreginne : ,,Ion Cara
mitru, «vrăjitorul» unei minuni scenice 
omagiind un aJUtor şi o operă de refe
ninţă, ultima a sa (sancta... ambigui.tas! 
- n.n.) -aduce prin •marele său tcilent un
elogiu Actorului, nouă revenindu-ne uşoara
misiune de a-i omagia calitatea de ex
cepţie a interpretăirii şi forţa de repre
zentabilitate scenică a personajului-cheie
!Întruchipat." Finalul nu putea, desigur,
să fie decît apoteotic, întrucît ,,fiecare
actor şi-a asumat marea responsabilitate
de a aduce un elogiu Aotorului." Pentru
o comentatoare a fenomenului teat;·al cu·
atît de 'vechi state de serviciu în ;imă,
ni se pare o sărăcie a limbajul_ui... cro
nică .1 

De ce ,,V laicu-Vodă"? 

A apărut recent, în colecţia „Lectura 
şcolară" a Editurii „Ion Creangă" (re
dactor Delia Damirescu), o antologie de 
dramaturgie românească. 

Ediţia este îngrijită şi prefaţată de 
Constantin Măciucă. 

Volumul cuprinde o reprezentativă se
lecţie de piese clasice : Chiriţa în pro
vincie, Răzvan şi Vidra, O scrisoare pier
dută, Vlaicu-Voclă şi Apus de soare. 

O postfaţă amplă conţine ,.aprecieri 
critice" ale unor personalităti din dome
niul criticii şi istoriei literare: 

Fiecare piesă este însotită de o suc
cintă prezentare a autorului într-o notă 
bibliografică, cu extrase referitoare la 
operă în general şi la piesa respectivă 
în special. Găsim citate din G. Căli
nescu, Pompiliu Constantinescu, C. Do
brogeanu-Gherea, Tudor Vianu, Şerban 
Cioculescu, Constantin Ciopraga, Al. Piru 
şi alţii. 

Titlul volumului derutează însă : de 
ce ,,'laicu-Vodă? Nici măcar un subtitlu 
nu trimite la conţinutul mai amplu. 
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Scenă 
de 

sau teren 
sport? 

Se constată în ultimul timp tendinţa, în 
aria „modalităţilor scenice", de-a trans
forma scena într-un teren de sport, de · 
mişcare în genere, cu orice preţ. Actorul 
nu prea mai are timp să-şi tragă sufle
tul (la modul propriu), e implicat în tot 
felul de situaţii debordînd de „acţiune" 
fizică, o serie de mijloace tehnice (scri
peţi, cărucioare, trambuline, trape auto
mate) se erijează în unice depozitare de 
metafore şi toată această vînzoleală caută 
să dea impresia că în faţa noastră se în
tîmplă ceva nemaivăzut. Teama că dacă 
,,stai", pe scenă, publicul se plictiseşte ; 
obsesia unei stranii idei de „ritm", toate 
se transformă într-un tăvălug care unifor
mizează, depersonalizează. Urmărindu-se 
.,vitalitatea" cu tot dinadinsul, se ajunge, 
cel mai adesea, la contrariu. 

Să ne recitim, din 
cînd în cînd, clasicii 

I 

Camil Petrescu, în 1928, despre jocul 
unor actori : ,,Niciodată actorul român 
nu-si va sti rostul lui într-o piesă. Va 
căuta totdeauna «să scoată ceva», adică 
să iasă cît mai mult �n relief, cu pre
ţioasa lui persoană. ( ... ) 

!nţelegînd anapoda fraza că nu există
«roluri mici», actorul român nu ştie ce e 
un rol secundar, adică rol auxiliar, adică 
rol menit pri,n însăşi concepţia autorului 
să treacă neobservat. O singură replică 
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dacă are de spus actorul român o va face 
«cu dicţiune» sonoră, cu o pădure de 
gesturi, «cu cîrlige», fără să ţie socoteală 
de atimosfera generală a scenei. 

Actorii «mari» niciodată nu vor sti care 
sînt replicile esenţiale ale piesei, cele 
care o re.zumează, cele care îi alcătuiesc 
scheletul. Tot ce e esential va fi lăsat �n 
umbră, iar ceea ce îi va aminti actorului 
nostru vreo replică de succes din trecut, 
din altă piesă, va fi scos în relief ca să 
obţie efect." 

Nimic nu se pierde ... 

Ca (încă) o dovadă că nimic din ceea 
ce marii artişti dăruiesc din preaplinul 
harului lor nu se pierde, rodind în sensi
bilitatea şi talentul celor mai buni dintre 
învăţăceii lor, transcriem din interviul 
acordat de actriţa Mariana Buruiană cri
ticului de film Eva Sîrbu (Cinema 12/ 
1987) : 

,, ... Norocul cel mare, însă, a fost că l-am 
avut profesor pe Marin Moraru. Şi l-am 
«prins►► în primul lui an de profesorat. 
Era proaspăt şi venea spre noi cu tot ce 
acumulase ca experienţă, dornic să ne 
comunice, să ne împărtăşească, să ne dea 
tot. A fost o întîlnire fabuloasă, de care 
sînt marcată pînă în ziua de azi. Şi nu 
numai eu. Toţi colegii mei trăiesc cu sen
zaţia asta. Pentru că el nu ne-a învăţat 
atît tehnică, mijloace, modalităţi. El ne-a 
insuflat sensul-, rostul acestei meserii. Ine
fabilul ei. Sublimul ei. Despre sublim era 
vorba în fiecare lecţie cu Ma!·in Moraru.
Cwn să uiţi? ... " 

Intr-o confesiune ataşantă prin fran
cheţ� şi gravitate (provocată şi primită 
cu ştiinţa reporterei de a se plasa discret 
în conul de wnbră şi de a crea atmos
fera de simpatie „desferecătoare"), aceste 
cîteva fraze justifică investiţia de viaţă a 
unui profesor şi reprezintă, într-un fel, 
răsplata. 

Rubriică realizată de 
Emanoil ENGEL, Petre 

IONESCU, Corina LUPŞA, 
Paul NANCĂ, George STANCA 
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DUMITRU SULIMAN -
Craiova : ·Textul dumnea
voastr.ă Profetul - subin
titulat „dramă în două ac
te" - s-ar vrea, în ultimă 
instanţă, o tragicomedie 
anti-mistică. Din păcate el 
este destul de tulbure, 
eteroclit adică, bineînţeles 
pînă la intrarea în scenă 
a energicului miliţian care 
îi strigă personajului Popa 
în faţă : ,, Sînteţi vinovat, 
domnule !" Discuţia Dra
cului cu Umbra şi cu Pro
fetul face parte dintr-un 
alt registru. Statueta de 
lut pe care Profetul o plă
mădeşte şi doreşte, con
form ritualului mitic, s-o 
însufleţească, ne aminteşte 
de rabinul din acea Fragă 
medievală care „constru
ise" un Golem, uriaş de 
lut care, înviat la dorinţă, 
se dovedeşte malefic. Um
bra, ipostază a Demiurgu
lui, ii reaminteşte Profe
tului cutezător că el însuşi 
este de lut : ,,Priveşte-ţi 
chipul : calci pe el''. Cit 
despre calitatea lui Pan
ţache de măgar al Edenu
lui (care „avea datoria de a 
se lăsa încălecat de trei ori 
pe zi de către Adam ... ") şi 
totodată „spion" (care „zil
nic întocmea referate cu 
privire la viaţa intimă a 
celor două păpuşi şi le 
transmitea, prin telepatie, 
Domnului") nu putem spu
ne nici mai mult nici mai 
puţin, decît că ne trimite 
la unele scrieri bogomilice 
şi vom consemna acest 
„personaj" ca atare. Vă 
aşteptăm cu alte propuneri. 

ION MIROIU - Timi
şoara : Dumneavoastră ne 
sesizaţi că profesorul de 
literatură a numit un ac
tor (dintr-o .piesă jucată 
la Naţional şi comentată 

d,iamatice 

la clasă) mai întîi tritago

nist şi apoi, în finalul lec
ţiei, protagonist. Aţi con
sultat dicţionarele şi aţi 
aflat că tritagonist era nu
mit actorul care deţinea 
rolul al treilea în teatrul 
antic grecesc, în timp ce 
protagonist era numit ac
torul care juca rolul prin
cipal. 

Cu îngăduinţa dumnea
voastră vom adăuga şi noi 
că actorul care interpreta 
personajul al doilea ca 
importanţă în piesă era 
numit, desigur, deutera
gonist. Istoricii literaturii 
universale au stabilit că 
deuteragonistul ar fi apă
rut pentru prima dată la 
Eschil, iar tritagonistul -
la Sofocle. 

Bineînţeles, profesorul 
dumneavoastră n-a săvîrşit 
neapărat o greşeală nu
mindu-l pe actor şi prota
gonist, întrucît, în accepţia 
contemporană, termenul 
are o sferă mai largă, în 
legătură cu actorii ale că
ror roluri reprezintă inima 
intrigii şi acţiunii. 

V ASIL I. OVIDIU 
Baia Mare : Dosar de
pensionare ar fi putut fi 
o comedie promiţătoare.
Şefa comisiei de pensio
nare îi suspectează pe pre
tendenţi ca fiind falşi bol
navi. De aici comicul. Din
păcate personajele din lu
mea mdicală, inclusiv şe
ful venit în control, au o
mentalitate „şperţărească";
aceasta coboară miza - şi
aşa minusculă - în vul
gar şi desuet. Cit priveşte
construcţia dramatică, este
un capitol la care trebuie
să perseveraţi.

VICTORIA GA VRILES
CU Constanta : Nu
mele dumneavoastră a 

circulat în teatrul pentru 
păpuşi. Am citit cu 
interes Răpitorul de foc,
în care dramatizaţi în
tîmplările din jurul mag
nificului personaj Prome
teu, înfruntarea lui cu 
Zeus, pedepsirea prin pi
ronirea de stîncă... Intr-a
devăr, rigorile mitului sînt 
bine articulate. Bibliogra
fia mitografică pe care aţi 
parcurs-o şi pe care ne-aţi 
trimis-o împreună cu tex
tul a· fost într-adevăr asi
milată. Soluţia prăbuşirii 
Olimpului (prin incitarea 
la revoltă a beneficiarilor 
focului răpit) echilibrează 
excelent finalul. Din pă
cate, din punct de vedere 
dramaturgie, va trebui să 
reluaţi piesa. In stadiul 
estetic la care se află la 
ora actuală, textul are o 
încărcătură vetustă prea 
mare, amintindu-ne obli
gatoriu de reuşite, dar 
realmente certe, din se
colele trecute, în special 
epoca romantică. Poate că 
ar trebui să vă adresaţi 
unui regizor care să vă 
ajute în asimilarea limba
jului scenic modern. Ori
cum, încercarea dwnnea
voastră e temerară şi o 
semnalăm în această ipo
stază. Vă rugăm să ne tri
miteţi şi alte partituri 
pentru a ne edifica sufi
cient. 

·MAI TRIMITEŢI: Gri
gore Toloacă - Bucureşti. 
DEOCAMDATĂ NU: Noru 
Eftimie - Iaşi ; <Ioan Gân
du - Cluj ; Vasile Ma
rincaş - Bucureşti. 

Paul TUTUNGIU 

MANUSCRISELE NEPU
BL'ICATE NU SE lNA
POIAZA. 
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Primim la r-edacţie 

Stima te tovarăşe redactor-şef, 

Am citit în revista „Teatrul" nr. 9, din 
septeî1wrie 1987, cronica dramotică . a 
piesei „Profesorul îndrăgostit" de Hermann 
Bahr (traducere şi adaptare de subsem
natul), semnată de tovarăşa C?·istina Du
mitrescu. 

În general, pe mine personal cronica 
m-a satisfăcut, căci din ea reiese că spec
tacolul de la Teatrul „A. Davila" din Pi
teşti i-a plăcut tovarăşei cronîcdre. Reali
zatorii toţi sînt nominaUzaţi, ba chiar şi
apreciaţi, un b-un simţ al măsurii etc., ele.

Toate bune şi frumoase, dar intervine 
o ciitdăţenie cît roata carului : subsem
natul sînt complet exclus din partitura
tovarăşei, de parcă ar fi văzut spectacolul
în limba germană. Nu pretindeam să fiu
menţionat cu vorbele dumneaei, dar avea
datoria să-mi fi lăsat nu.mele acolo unde
stă scris pe afişele şi programele de sală
ale teatrului, adică sub cel a.l lui I-Ier
mann Bahr : ,,tradu.cere şi aclaptare de
George 1Wihalache-Buzău". Nimic, nică
ieri!! ...

1n definitiv, cine este factorul principal 
al spectacolu.lui ? A.m fost (şi sînt) ,primul 
care l-aim tradus pe Hennann Bahr în 
limba română, deşi este cunoscut iîn toată 
lu.mea cu nu mai puţin de 40 de piese de 
teatru. Am lărgit astfel perimetrul eul-

. tural al ţării noastre cu încă un clasic 
austriac - scriitor de limbă germană -
renumit pe întregul mapamond. 

Dar poate că tov. Cristina Dum,Urescu 
nu ştie ce înseamnă să traduci dintr-o 
limbă hieratizată (cum e limba germană 
mai ales în „coniedie") şi să ada'ptezi un 
text scris acum 80 de ani. Dacă ar fi 
văzut piesa în limba germană nu i-ar 
fi plăcut, în printul r:&nd penlru că ar fi 
durat mai bine de 4 ore (originalul =

120 de pagini), iar în al doilea rînd pen
tru că la începutul secolului calul de bă
taie (în comedii) era abuzul de hedonism, 
nu mai vorbesc de o mulţime de replici 
şi indicaţii care să aţîţe plăcerile senzu
ole, calambururi si oluzii deocheate am-
biguităţi etc. 

· ' 

Oare o viesă vetustă - oricît de bunii. 
ar fi ea socotită - nu conline acel usor 
miros de mucegai şi nu trebuie varf u
mală cu aroma proaspătă a zilelor noas
tre, ventru a corespunde gusturilor spec
tatorii.or noştri evoluaţi ? Temipora mu
tantur et nos mutamur in illis. 

Ca să aduci piesa de la 120 de pagi.ni 
(scutind-o de cîteva personaje redundante 
şi de un balast împovărător) la numai 
56 de pagini, ca să imprimi piesei dina
mica unui spectacol modern şi trepidaţia 
unor replici spontane şi pline de vervă, 
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cred că este absolut necesar să te bucuri 
de intuiţie scenică, meşteşug dramaturgie · 
personal şi să nu fi avut de-a face toată 
viata decît cu literatura si arta. 

Orice cronicar, prin scrierile sale, face 
„istorie", deci trebuie să prezinte situaţia 
sine ira et studio, dar dacă o escamo
tează, cum poate fi el socotit astăzi sau 
mîine? 

Pentru mine, traducerile şi adaptările 
au devenit o intensă preocupa.re. Consi
cler că REVISTA dumneavoastră, fiind de 
specialitate,· dacă nu vrea să-mi populari-. 
zeze munca, are o datorie svirituală -să-mi 
afişeze măcar numele la locul -unde mi se 
cuvine. Judecaţi şi judecaţi-mă ! 

George Mihalache-Buzău 

Stimată redacţie, 

M-am abonat la revista dv. în septem
brie, pentru trimestrul IV. Or, ştiind că 
numerele duble le faceţi pentru iulie-au
gust sau noiembrie-decembrie, mi-e tea
mă c-am fost omis. 

V-am scris acum multe lw1i o c.p. în
care vă rugam să-mi vindeţi zeci de nu
mere vechi din TEATRUL, cu toate că 
am înţeles clin revistă că nu aveţi nici 
dv, în redacţie unele numere, sau, să-mi 
daţi dteva adrese, fiindcă sînt totuşi per
soane oare îşi vind colecţia ş.i apelează 
la sprijinul dv. 

Nu mi-aţi răspuns! 
Şi clacă aţi şti cîtă nevoie am de re

vistele dv ... 
Cu deosebită stimă 
MIHAI PATRAŞCU, str, Oţelarilor 17, 

bloc 143, ap. 5, sector 4, cod. 75663 
Bucureşti 8. 

St-imate tovar/işe reclactm:-şef, 

în revista „Teatrul" nr, 8 (cred) Tea
trul de Nord clin Satu Mare este onorat 
cu o cronică la spectacolul Piticul clin

grădina de vară de D. R. Popescu, sem-
1rntă de Paul Cornel Chitic. 

Cunoscutul cronicar şi autor dramatic 
săvir�eşte aici o dublă eroare. Atribuie 
personajului Muşat (o simplă figuraţie 
vorbită în text şi în spectacol) toate cali
tăţile personajului Miron David, iar lui 
Vasile Blaga, interpretul personajului 
Muşat, toate calităţile actorului Marcel 
Mirea, care l-a interpretat pe Miron 
D?Vid. 

Vă mulţumim. 

MARCEL MIREA, actor, Teatrul de 
Nord din Satu :Mare. 
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Dustin Hoffman 
- Willy Loman

în „Moartea unui
comis voiajor" 

ele Arthur Miller. 

www.ziuaconstanta.ro



teatrul 
natlonal 

. din 
CJ2UCJ-17,APOC:A

vă 
propune 

.. 

N 
-

www.ziuaconstanta.ro




