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Cum poate fi definit, detectat şi corn,,., 
bătut prostul gust ? 

OVIDIU IULIU MOLDOVAN 

La foarte puţini din tinerii ultimelor 
promoţii am sesizat dragostea 

şi interesul pentru poezie 

1, Există, în acest moment, la fiecare 
teatru cel puţin două-trei spectacole de 
mare interP<; estetic si de mare interes clin 
partea publicului s1�ectator. Poate că ar 
trebui să se insiste asupra marilor valori 
ale culturii universale, poate că la ora 
actuală nu toate eforturile se materiali
zează în evenimente artistice, dar cred 
că ne aflăm prin preajmă, prin preajma 
cristalizării unui fenomen teatral compe
titiv şi ele reală calitate. 

Un fapt extrem de îmbucurător este 
revenirea publicului în sălile de teatru. 
Fiecare spectacol este o premieră, o săr
bătoare. Personal, trăiesc o revelaţie 
realizîncl că la un spectacol cum este 
Caligula, după aproape opt ani, sala este 
arhiplină, sala mare a Teatrului Naţional, 
cu o capacitale de 1500 ele Jocuri! Este 
o marc bucurie şi o marc satisfacţie pen
tru noi, şi cred că pasul e grăitor pentru
ceea ce alcătuie�tc astăzi fenomenul tea
trului românesc.

2. Teatrul, prin însă5i mcnirc,a sa, ar
trebui să constituie un factor de promo
vare a limbii, în sensul cel mai nobil al 
cuvîntului. Teatrul trebui0 să fie o tri
bună, o şcoală în ceea cc priveşte cul
tivarea cuvîntului. Stăteam ele vorbă, 
la o scsinnc ITJ, cu un mare critic rnglez, 
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cnre era pentru prima dală în România· .. 
El avusese revelaţia faptului că limba ro
mânii c!stc cca mai teatrală limbă din cîte· 
a ascultat, că un spectacol jucat în limbcl! 
rnmână îi dă impresia unui concert. Mu-· 
zicalitatea acestei limbi, plasticitatea„ 
forţa de penetraţie a cuv în lu lui, 1:aleta,. 
crnmatică din punct de vedere sonor este
atît ele expresivă, încîl este o blasfemie
ca cineva să-i minimalizeze aceste virtuţi,. 
aceste posibilităţi care ţin ele esenţa eF. 
Din păca:e, ele dragul unor efecte ieftine,. 
al unor succese facile, uneori ea este to-
citei, tran5format.ă în diferite forme de· 
argou, pres;:irată cu jargoane, expresii:. 
suburbane, c-0rc, folosite pe scenele tea
trelor noastre, reprezi nlă un act ele im
pietate care ar trebui sancţionat. E inad
misibil ca un om car nu posedă darul 
ele a transmite idei şi gîncluri în fru
moasa limbă cu care am · fost hărăzitE 
noi, rnrhânii, să oficieze pe un ·altar ai-
listic cum este cel al w1ui teatru. A. 
apărut o 0avalanşă ele spectacole pc sta
dioane, făcute în cooperare cu tot felul: 
ele clubw·i sportive, cu tot felul de fot
baliş, i-vecletc. N-am nimic împolriva
fotbaliştilor, îşi au rostul lor, meritul lor, 
clar acolo, pe staclionnc, în meciurile ele· 
fotbal. Genul acesta ele specl<tcole „mix-
te", ele şuşanele, perverteşte şi omoară tot 
ceea ce este mai scump şi mai sacru, in
strumentul cel mai ele preţ al teatrului,. 
cnre este limba, limba românească . .Aq 
apărut vedete în genul „ele cartier", care 
se vor cu o mare priză la public. Pu-· 
blicul trebuie îndrumat spre exigenţăr 
nu împins spre ceea ce este mai ieftin, 
spre expresii care nu se mai folosesc
nici în rnahalal0le eroilor lui G. J\lf. 
7.arnfirescu. 
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·Mulţi actori I ineri proveniţi din I.A.T.C.
nu mai au cultul cuvîntului pe scenă. 
Vorbirea firească ele dragul firescului s-a 
ci"izolval în ccnu5iu, într-o vorbire degra
dată şi clegraclanl.ă. Un tînăr clin ulti
mele promoţii Xmi spunea : De ce trebuie 
să se şi înţeleagă? Eu transmit starea! 
Mi s-a părut o enormilate. Transmite 
starea ! Prin ce? ! Instrumentul principal 
al teatrului, instrumentul ele transmit�re a 
:stării este cuvîntul. Eram la o filmare, 
nu înţelegeam ce zice şi i-am spus: ,,Fii 
<lrăguţ, vorbeşte mai clar, nu aud ce spui, 
nu te înţeleg, nu pot să comw1ic cu dum-
11eata." ,,De ce să mă înţelegi? Eu trans-
111it o stare!" ,,Prin ce îmi transmiţi 
-dumneata o stare?!" La doi metri dis
tnnţă ele mine, nu auzeam ce-mi s1:.une !
"'Cine te-a învăţat asta?!" J\poi mi-am
dat scama că ele fapt îşi ascundea o ne
�Jutinţă. Nu mai •amintesc ele vorbirea
J1eîngrijită, ele lipsa ele dicţie, ele vocile
nelucrate, nestudiate. Unii consideră a
•ceastă preocupare desuetă. Un actor cu 
tehnica vorbirii teatrale e văzut ca un
actor depăşit, demodat. Este o infirmitate
-care, clacă se va extinde, va avea consc
,cinţe nocive pentru teatrul românesc. La
foarte puţini din tinerii ultimelor promo
ţii am sesizat interesul şi dragostea pen
tru poezie. Or, poezia este o şcoală a
cuvîntului. Uncie poate să se formeze
mai bine un actor, unele se poate el rea
liza deplin, decît în poezia eminesciană'?!
Cum se pregăte!:,te el pentru întîlnirea cu
-0 mare partitură clin teatrul clasic, din
teatrul antic, altfel decît exersînclu-se în
tr-un contact permanent cu marca poezie
·universală şi naţională?

3. Am observat că publ�cul nostru, care
.:are o cultură teatrală şi un gust teatral 
format, reacţionează la calitatea specta
,colului cu foarte multă promptitudine, cu 
o sensibilitate ieşită din comun. El este
:seismograf perfect la marile spectacole
·.5i la spectacole cu oapoclopere ale clra
:maturgiei universale. /1111 observat un
.interes mult mai marc clecît fată ele un
speclacol ele minimă rezistenţă, cu o
•piesă bulevardieră. Din păcate; unii gîn
,clesc altfel. Chiar şi conducerile unor
-teatre încurajează uneori facilul pentru
•că cere un efort mai mic. Este un succes
,gratuit, fără nici un fel ele consecinte
benefice rentru public, un succes ca,:e
'S<' epuizează o dată cu lăsarea cortinei.
El nu determină nici o mutatie în con
·5tiinţa pectatorului. Nu spun ·că nu tre
'buie să existe şi un teatru de bulevard,
,rn spun că nu ti·ebuie să existe· şi un
teatru ele divertisment. E necesar şi el,
aşa cum în orice domeniu artistic trebuie

-să existe o paletă cromatică foarte lar
;gă. Dar nu aceasta trebuie să fie coloa
na vertebrală a unui cîmp ele acţiune.
Totu5i în muzică există Bach, Beetho-

ven, Wagner, Stockhausen. Există opere 
ele referinţă, majore, pe lingă care în
cap şi foarte mulţi uşor „digerabili". Dar 
coloana vertebrală, fenomenul estet.ic 
este determinat de nişte piloni care · ie
zistă în confruntarea cu timpul. Şi clacă 
au rezistat atîtea secole, nu -avem drep
tul să trecem pe lingă ci şi să nu ne 
plecăm în faţa lor. 

Sintetizînd, cred că e necesară o marc 
grijă pentru diversificarea repertorială şi 
spectacologică, astfel încîl să nu perver
tim gustul publicului. P 0rvcrtirea gustu
lui public este un păcat ele neiertat în 
faţa generaţiilor vii toarc şi în faţa con
ştiinţei noastre. Gustul publicului se 
formează în ani, în vreme ce perverti
rea, dcgraclarPa lui se produce cu uşu
rinţă, iar reclrcsarPa cere apoi chin şi 
sacrificii. 

SERGIU NICOLAESCU 

Fac parte dintre aceia 
care cred în public 

1. Nu sînt un mare amator de teatru.
Cu toate acestea, pot răspunde, precizînd, 
în primul rinei, că nu vrL'au să generali
zez : sînt sigur că există spectacole ca,e 
pot să formeze o cultură teatrală, tot a5a 
cum sînt altele care nu reuşesc să înde
plinea!:ică această condiţie. Condiţie, de 
altfel, elementară. 

Nu înţeleg exact întrebarea, dar cred 
că modul de a se adresa publiculu.i tre
buie realizat prin mijloace teatrale, şi a
nume dialogul, <:onflictul, interpretarea, 
mizanscena, costwnul şi decorul. 

2. ln ce mă priveşte, a� spune invers,
că limba contribuie la formarea teatrului. 
Limba poate să îmbogăţească. să coloreze. 
Sh,ake;,pearc sigur că a îmbogăţit limba 
engleză. a desăvîr�i t-o, a pus-o în poezie, 
a valorificat-o. 

Şi teatrul poale contribui la formarea 
unei limbi expresive, la fel cum, la rîn
clul ei, limba, chiar şi cea populară, poale 
influenţa şi îmbogăţi cunoştinţele dra
maturgului. Cred însă că forţa teatrului 
e mai mult vizuală si în acest sens tea
trul contribuie la fo

0

rmarea unei culturi 
care, în sine, este specifică. 

Puterea de influentare a teatrului a fost 
încă din evul medi

0

u foarte mare, prin 
audienţă populară. Nu pot să nu recu
nosc, ca cineast, că teatrul e părintele 
filmului, care, la rîndul lui, nu a reu.,it 
să-l întreacă clecît ca popularitate. 

Nu cred că teatrul ar putea determina 
sărăcirea unei limbi, ci m-ai degrabă să
răcirea spiritului, ce a ce e mult mai 
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grav. Aşa accepta întrebarea ca pe o afir
maţie, pentru că o limbă bogată şi fru
moasă îmbogăţeşte teatrul, iar un teatru 
bogat şi frumos îmbogăţeşte limba. Şi 
m-aş opri aici.

3. E mai mult o intreban.: de matema
tică. Ar trebui doar să numărăm spec
tatorii la anumite piese. Dar de prostul 
gust al publicului răspundem ele fapt noi, 
cei care facem film, teatru sau muzică. 
Mă număr printre cei care cred în pu

. blic (de cc si:1 nu spun că şi el crecl,i în 
mine'? - dovadă, cei peste 100 de mili
oane ele spectatori ele film. Cred în el şi 
cred în bwrnl simţ, în intuiţia lui. Prostul 
gust i-l formăm noi, îl vindem cu uşu
rinţa unei amăgiri. Sigur, publicul nu e 
responsabil ele asta, el reprezin t.ă în tot
deauna efectul acţiunilor noastre. 

RALUCA IANEGIC 

Da, spectacolele existente pot forma 
o cultură teatrală

1. Dintr-o iubire pe care o am pentru
teatru, aproape la fel ele puternică ca şi 
aceea închinată artei mere - dansul, co

regrafia - mă văd obliga1ă să răspund 
afirmativ la această primă întrebare. 
Prin ce mijloace există o cultură tea
trală ? Prin acelea ce cleti n statutul tre

.cerii şi regăsirii perpetue prin timp şi 
care poartă denumirea ele Dragoste şi 
Adevăr pentru Scenă - ele aparţinîncl 
mai înainte ele toate şi clupă toate acto
rilor şi regizorilor. 

Dar cum iubirea are şi versantul ei 
de egoism (înţelegeţi-l ca pe o exigenţă), 
tributul ei ele luciditate, trebuie să adaug 
şi partea de „nu" la acest răspuns. Şi fap
tul depinde ele componentele pe care le 
uqnărim în definirea conceptului ele eul
. (ură teatrală. 

O simplă trecere în revistă a afişelor 
care compun repertoriile teatrelor noas
·ti-c mă face să constat că nu există, nu
meric, suficiente titluri care să dinami
zeze formarea unei culturi teatrale. M-am
oprit la această coordonată a cantităţii.
în timp ce venerez adevăratele mutaţii,
cele calitative, pentru ca pe acest alît de
fin şi mult discutat cîntar al calităţii şi
cantităţii, balanţa timpurilor noastre ar
tistice înclină uneori spre cantitate. Şi
pentru ca să apropiem puţin discuţia

(în sensul unei foarte scurte paralele) cle
clans, să spunem că nu orice stil, pînă la 
urmă nu orice poantă a instinctualităţii: 
lăsate în voia ei au clarul de a subli-
ma esenţa nobilă a gestului uman. Deci: 
dezvoltarea unui „text de dans", ca şi 
a wrnia ele teatru, poate aluneca oricînr.L 
pe treapta superficialităţii 

Adevăratul gest artistic înseamnă prac
tic o aclîncire a spectatorului în cunoaş-· 
terea ele sine. 

2. Cultura l,imbii este cultura spiritului,.
Limba este ele fapt un produs al gestului: 
colectiv ele comunicare, un şir de para
digme sensibile, inflorescenţe ale gîndului 
extrem ele subtile şi firave. Ea presupune· 
multiplicităţi la care aderă largi grupuri 
psihosociale, şi tocmai ele aceea grija: 
omului ele litere ca şi a celor care vehi-
culează limbajul ar trebui să se exprime
pr.intr-o veghe continuă. Nici măcar tea
trul deriziunii nu e un teatru al limba-
jului derizoriu. Din păcate, ele la clicleul 
automat încoace, mergîncl pină la unele 
,.depresurizări" ale poeziei noi, se alu
necă uşor în imaginată confuzie, uitîn
clu-se că visul limbii este unul care, cel 
puţin ele la Noica înainte, are atitea 
mistere ascunse sub asonanţe. 

3. Nimic mai uşor clecît ele îngrădit
un eventual prost gust - o acut necesară
oprire a acestui proces permanent de
distorsiune a sufletului, a ceea ce spi-· 
ritul se străduieşte să construiască :_ eseh
ţe ele viaţă imecllată, esenţe ele deasupra. 
vieţii, esenţe de gîncluri izvorîte din ca

pricioasa oscilaţie a existenţei umane. O· 
veritabilă cohortă a mijloacelor de „rău
facere" pentru spiritul teatral (în măsu
_ra în care el rezistă cu adevărat) se si
tuează între doi poli. Unul, ca să spunem 
aşa, extrem de „ieftin", clar şi prost în
ţeles : suc_cesul. imediat la public, servit 
cu tipuri şi tipare ele spectacol ce pot fi 
îndată „înghiţite" fără să fie nevoie ele 
a le mesteca, nici digera. Celălalt p61 
este cel al accesului către adevărurile· 
ele sine ale creatorilor în primul rînd, şi 
ale celor ce au funcţia ele a accepta sau 
nu aceste creaţii, ele a le pune sau nu 
în lumină. Cuprinzătorul edificiu al eului 
creator, fie că se numeşte actor, regizor 
sau director de 1eatru, adăposteşte un 
ansamblu de fenomene de meditaţie şi 
interes clin universul spectacolului, care 
se cuvin a ii descifrate prin prisma pro
priei noastre identităţi. 
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VICTOR BIBICIOIU 

Mentalităţi ce îndeamnă 
la reflecţie 

1.2.3. Ca orice concept, gustul dobîn
deşte conţinut şi formă cu fiecare . ex�r
citare a capacităţii individuale de a 111-
terpreta, a-şi apropia sau a respinge un 
act artistic. Invariabil, raporlarea se face 
la nota ele originali ta te, la coeficientul 
de creatie detectabil. Guslul presupune, 
în cazuii ideale, vocaţie, spaţiul şi mo
mcnlul în carP se manifestă în plenitu
dinea sa echilibrul clin:re subiectiv Ji 
obiectiv ; presupune prezenţa, într-? ma· 
sură superioară, a intuiţiei ; şi, nl! ll1 ul
timul rinei, pre.gătire intelectuala adec
vată, la tare se ajunge prin frecventarea 
pcrseveren ă a cultu:·ii şi artei . nu
ocazional s.::u cu psihologia snobului -7 pînă ce se ajunge la constituire? _unui 
fond de „deprinderi" critice, prna la 
,,pricepere" în descoperirea tainelor crca
ţif'i. Gustul, în ipostazele sale . fec�nde, 
se ridică deasupra „altor raţ1u111 ş1, 
încoi'porînd inteligenţă şi afecţiune, nu �e 
limitează la simpla plăcere, la efectele 
secundare ale conjuncturii. Vorbind des
pre calitatea exerciţiului critic, Des
cartes se referă la „bunul-gust" şi „bunul
simţ'', la gustul estetic .. i la simţul pro
porţiilor, cu alte cuvinte. 

Vechiul adagiu, în linia teoriilor orto� 
doxe vizînd facultalea receptării creaţiei 
arlistice .- ,,de gustibus et c<Jloribus non 
disputan<lum" - mai alimen�eaz_ă,_ înc_ă, 
alPrgia unora la rigoarea dobrnd1ta pnn 
stiintă, iluzia libertăţii absolute a rnd1-
�1iduiui ele a aprecia, considera, recon
sidera şi ierarhiza valorile. De unde şi 
negarea existenţei unui public omog�n, 
în stare să-şi asume un corpus de prm
cipi i, să fie, în ultimă instanţă, _cxpres_ia
generalizatoare a însuşi spiritului public, 
manifestat, ca atare, nuanţat de la un 
popor la altul, ele la o r-crioaclă. istorică
la r1lta. Dialogul, schimbul ele op111 1 des
pre rosturile, locul _şi rolul disciplinelor 
umaniste în formarea, dezvoltarea ş1 per
fecţionarea gustului nu vor fi nicicîncl 
suprdlue, atîta vreme cit tendinţele, fi
nalitătile social-politice în matene dr 
eduoa;.e se conjugă cu noi şi mai pline 
ele continut conclitii de afirmar şi rea
lizare a culturii şi artei, a personalităţii 
umane, iar accentul ele importanţă şi ele 
interes general se mută pe ob:ective pc 
care le revendică, în moci dialectic, con
fruntarea dinlre propunerile naţionale şi 
cele universale. li revine, desigur, tea1rn
lui � definit ele la începuturile organi
zării sale ca instituţie sub cerul patriei 

noastre drept şcoală pen,ru „eclucaţiun:"• 
ele „îndreptare a moravurilor", de „înal
tarc a cugetului şi simţirii", ele „creştere 
a limbii" - misiunea, încărcată ele cele 
mai mari răspunderi, de a se afla între 
principalii educatori" şi, ca artă sincre
tică, în fr�'ntea mijloacelor învestite s;;i 
educe gustul publicului. 

Teatrul se arată a fi un complex de 
factori, nici unul în afara ideii ele eclu
catie. Remarca lui I. L. Caragiale, cle
ac�1111 un veac şi ceva, potrivit căreia 
.,Teatrul nu este literatură" a fost ,;;i mai 
este eronat înţeleasă ; dramaturgul nu
mărul unu al românilor se referea la 
particu1arităţile tipologice ale celor două 
fenonwne, diferenţiale prin intenţii, struc
turare şi finalităţi, fără să excludă, însă, 
clin judecata asupra teatrului, jucleca:a 
asupra literaturii (clin triada text
spectacol-public). Se vorbeşte, adeseon c_u 
maximă seriozitate, despre gustul publi
cului; despre necesitatea ameliorării sale, 
acolo unde îşi pierde calitatea ; psiho-. 
sociologii, cu deosebire, au investigat cl�
meniul în chip competent şi se pare ca, 
în latura teoretică, subieclul n u  deţine 
,ecrele. Se vorbeşte extrem ele puţin şi 
dintr-un singur unghi despre faptul că 
la eclificarPa _gustului publicului, la pro
cesul formării, cultivării şi apărării bu
nului-gust, la maturizarea opiniei c_it_it�
rului, specta orului, auditoriului participa, 
cu drept egal, alături ele �coală - litera
tura, instituţia de spectacole şi concerte, 
cPlelalte forme ele mass-media. De la con
cluzia celui care, frizîncl scepticismul. 
caută să justifice lipsa de calitate a 
muncii sale, a pelinei la argumente de 
felul „ăsla-i publicul. n-avem ce face'" 
sau care îmral"lc arbitrar publicul în, 
elevi, mili ari şi... restul, indiferent_ la 
modul cum se pregăteşte, programeaza ş1 
difuzează un spectacol, la îndreptăţita. 
opinie autocritică „publicul e�te acela pe 
care ni l-am format" şi pînă la judecata 
că „niciodată nu s-a făcut 1otul pentru 
educarea publiculu;, a gustului său ar
tistic" - iată cîtcva mentalităţi ce în
deamnă la reflecţie. Ar trebtti precizat 
că nu există „prnst gu,t", cd mult reac
tie de opoziţie la noutate, la experimen l, 
�i de acceptare - adeseori în cheie iro-
111ca a produsului artistic degradat 
sau provenit ci i ntr-o concepţie ea însă5i 
eronată. 

Gîndurile, mai vechi şi mai noi, nota'.e_ 
aici se doresc: răspunsuri pozilive la în
trebările formulate• de revistă: arta 
noastră teatrală praclicată în plină actua
litate, drama Lurgia transpusă în specta
cole cultivă, educă, în diverse forme, 
gustul public. Excepţiile nu reuşesc decît 
să confirme regula. 

Anchetă realizată de 
Aurelia BORIGA 
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Alunecarea spre rîs 

Aproape toţi cei care s-au întîlnit la 
un moment dat cu Slugă la doi stăpîni

- fie prin lectură, fie printr-un spec
tacol oarecare - au considerat-o o piesă
definitiv calalo.c:ată ; fără îndoială - un
model al genului, un „swnmum" ele co
medie, impecabilă demonstraţie de sime
trie în arhitectura dramatică (aproape
fiecare situaţie şi fiecare personaj îşi arc
replica sa, ,.a l'envers", în alt seg1nenl
al tramei), joc frenetic, strălucit, al qui
proquo-urilor, clescenclenl5 inocentă şi
crudă a unui stil, a unui mod ele a trăi
teatrul, pe care călăul-vampir, sior Gol
dani, îl ucisese cu nonşalanţă - .. com
me.dia dell'arte". Pe mantia ele triumf a
Slugii ... se mai distingeau încă stropii
de sînge ai adevăraţilor Truffa!clino şi
Pantalone ...

Ce se mai putea spune, sau face, în 
plus ? Netulburat, ele la înălţimea so
clului său, fostul uzurpator Carlo Gol<lon i 
privea zimbind la zvăpăiala urmaşilor 
săi .. Mici artificii, un actor mai inspira[ 
clecît altul, o montare mai ingenioasă 
clecît alta, 11u făceau decît să-i sporească 
superbia. Nici iconoclaştii - cîncl s-au 
ivtt, clupă vreo două secole - n-au în
ccrca l să-i dărîme statuia, ci doar să o 
lumineze altfel. 

Dar să lăsăm lirismul (oricît ele înte
meiat ar fi el) la o parte. Dacă judecăm 
doar două clin întrupările scenice ale 
acestei piese - una întîmplată la „Pic
colo Teatro", sub bagheta inegalabilă a 
lui Slrehler, alta chiar la noi (şi nu de 
mult), la Teatrul Tineretului clin Piatra 
Neamţ - vom observa că amînclouă, deşi 
total diferite ca factură, nu fac altceva 
decît să reafirme conceptele clasice des
pre Slugă la doi stăpîni ; este ·c1rept -
folosind, fiecare, sintaxa sa proprie. La 
,.Piccolo" era o izbucnire ele vitalitate 
(foarte italienească, ele altfel), umbrită 
doar spre mari depărtări de o urm5 de 
amărăciune. Caracterele dobîncleau o 
complexitate nebănuită, se citeau în ele 
clarobscururi pe care - evident - ge
nialul nu le formulase niciodată explicit. 
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La Piatra Neamţ, comedia - la fel ele 
molipsitoare ca întotdeauna - părea a 
fi rezultatul actiunii unui mecanism 
extrem cl-2 laborios, alcătuit prin clccom
puneri şi recompuneri fulgerătoare, para-· 
cloxale. Personajele rămîneau un fel· ele 
siluete, menite să pună în mişcare ges
turi şi replici, să le transfere accstpi•a 
semnificaţiile dintr-o categorie logică în 
alta. Dar (şi aici se dovedea invulnerabil 
Golcloni) istoria şi morala piesei răni.î
neau - şi într-un caz şi în celălalt -
aceleaşi, la fel cum le înfăţişaseră , (rna·i 
rudimentar, probabil) şi primele trupe 
ambulante. 

·şi iată - f,'iră alte comentarii - spcc:

tacolul cu Slugă la doi stăpîni de la 
Teatrul cl0 Comedie, pus în scenă· pe 
Tudor Mărăscu. Cite ceva din· speclaco-
lele citate există şi aici (s-ar putea ca 
regizorul în cauză să nu aibă habar de 
ele, clar nu asta contează acum) ; plu
teşte şi aici o irizare în clarobscur· '_ 
mai ales în final, o dală cu uciderea tui 
Truffalclino, cîncl toţi eroii se Întorc .:_ 
sfielnic şi cu umilinţă - la măştile 
commecliei clell'artc ; mecanismul ele cea
sornic - desfăcut şi refăcut cu mig;'ilă 
ele orfevru funcţionează şi aici, ·ba 
chiar şi foloseşte· rotiţe, angrenaje noi. 
Dar ceea cc urmărim în scenă este 'o 
înlîmplare cu o „mafie" cit se poate cte· 
contemporană, perfect, solid ancorată în 
textul mare lui comediograf, plauzibilki 
pînă în cele mai mici amănunte. Cu o 
condiţie : să îi accepţi cheia. Iar cheia 
- surprinzătoare, aparent redundantă -
este pa roci ia.

,,Parodia" la o „co1nedie" sună, în
tr-adevăr, aproape a pleonasm. Şi totuşi, 
situaţia este reală, spectacolul este scli
pitor, umorul imaginilor scenice este -
şi aici - contagios, transferul sensurilor 
- sorginte a comicului, dintotdeauna -
este mai acasă decît oriunde (mai mult,
mutaţiile se petrec de la un întreg sistem
de referinţe la altul). lnsă Goldani, pe
soclul său, începe să fie învăluit într-un
soi ele abur, de ceaţă.
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Nu vreau să judec acum· spectacolul 
(am făcut-o într-unul dintre numerele 
trecute), ci fenomenul. Ce se întîmplă -i 

Este vorba ele o simplă ambiţie regizo
rală, ele o neîncl'edcre funciară In vir
tuţile:' dramaturgului (oricare ar fi 1), 

· sau ele un irepresibil instinct ele persi-
.. fiare? ,, Cazul" reprezintă un acei elen t

5au se inLegrează unei serii'? 

* 

Am ·-intreprins acest lung preambul, şi 
am ales (arbitrar, desigur) aceste exem-

.. ple, pentru a-mi facilita o punte ele le
gătură spre obiectul propriu-zis al de
mersului meu, care ar fi încercarea ele 
ordonare a unor observaţii cli"sparate, 
acumulate în timp, mai mult sa� mai 
puţin involuntar. Ele prives!=! un proces 
concti::!E de traasformare petrecut în tea
trul/spectacolul românesc contemporati 
(clar este observabil - într-o sincronie 
relativă - şi pe alte meridiane şi para
lel ) şi pe care l-aş numi - preluîncl ,UJl 
gîncl al mult-dulcelui Nichita - alune
carea spre rîs. 

Este o deveni re a cărei protoistorie ar 
merita ccrcetntă, însă nu de către mine, 
hic et nune. :Mei .ademenesc mai mull 

'-<:anii din urmă, apăsaţi ele influenţa bene
fic,i a unor regizori ca Pintilie, Moisescu, 
Harar-, Ciulei, Şerban şi alţii - ,,ucenici 
vrăjitori" deveniţi între timp clasici -
care au deschis tot mai mult porţile 
unor hohote ele rîs uriaşe şi neaştepta1e, 
izvorîte tocmai clin locurile .uncl.e păreau 
că domnesc doar calmul şi rigoarea, prea 
des şi prea mult academicizate. Specta
col(?le lor cu Proştii sub clar de lună
,;;i D'ale carnavalului (Pintilie) Cîntăreaţa
cl11:ală şi 5 schiţe (Moisescu), Moartea lui 
Tarelkin şi Procesul (Harag), O scrisoare
pierdută (Ciulei), Ubu-Roi şi Noaptea
încurcăturilor (Andrei şe·rban) - şi nu 
sînt, acestea, singurele . - fără să fie 
_concomitente, au·· fost totuşi jaloanele 
aţcluiaşi drum, care începe· cu o. intero
gaţie şi :se termină cu o ironie, ·c1acă nu 
cu un _şarcasm: Motivul interogaţiei este, 

· de·,re�fâ, .. solem-nitalea, ceF al ironiei -
v.ersali'Ii"tatea conclitiei umane.
. '�-J.nteresant ele re;nai·cat ·este însă fap
tul că nici unul dintre aceşti eminenţi
·crea1ori ele spectacole (poate cu excepţia
lui Valeriu l\foisescu) nu s-a dedicat în
exclusivitate comediei (la unii ·_ vezi
Ciulei - constituie chiar o parte negli
jabilă clin bibliografia operei lor). Există
- şi cîntăresc greu - în cariera lor şi
spectacole grave, înfiorate, tulburător ele
amare, în care drumul pare a fi parcurs
în sens invers. Pintilie şi Harag cu Li
vada cu vişini, Ciulei cu Furtuna. Serban
cu Iona (exemplele se pot înmulţi) por
nesc parcă ele la un zîmbet şi ajung să

J) caricatură subtilă şi rafinată, în 
stil „retro" : Dinu Cernescu în
,, ... Eseu", Teatrul Giuleşti

descopere riscul, suferinţa şi durerea 
lumii întregi. Surîsul (care nu a fost nici
odată candid) se izbăveşte prin lacrimă. 
Ei au rîs şi au ispăşit. Dar ceilalţi '? 

Ceilalţi - grupul „mai tinerilor", ajunşi 
şi ei, astăzi, la vîrsta deplinei maturi
tăţi artistice - au fost nevoiţi să preia 
o dublă apăsare culturală. Ei s-au for
mat şi şi-au afirmat personalitatea nu
numai sub presiunea speCtacolelor men
tionate mai sus (în realitate - cu mult
1�1ai multe şi semnate de mai mulţi
creatori), ci şi marcaţi ele contactul
direct cu o nouă literatură dramatică
(mă refer, aici, numai la cca româ
nească), o dramaturgie care se născuse
şi îşi prezentase primii ambasadori în
tr-un singular proces ele simbioză - de
influenţe reciproce - cu activitatea sce
nică a regizorilor respectivi. O atare
simbioză poate fi recunoscută (spre a mă
limita la  un singur exemplu) în  coinci
denţa 1\/Iazilu-Pinlilie înscrisă pe afişul
Proştilor sub clar de lună, o coincidenţă
cu rezultate salulare - şi imediate, şi
în timp - atît pentru dramaturg· cit şi
pcn lru regizor. Stilul Mazilu şi stilul
montărilor Mazilu inaugurat ele Pintilie
avea să devină un început de şcoală, de
drum artistic (nu singurul posibil, de
sigur), deloc uşor de i_gnorat pentru cei
care au urmat. Prin el se acredita -
mi se pare, pentnt prima dată în cul
tura noastră - sistemul „dublei ironii",
al „satirei ele grad ul doi". Disecat (şi,
inevitabil schematizat prin această direc
ţie grăbită), el se prezintă în felul ur
mător: există un prim nivel, explicit.
al satirei, derivat clin îasă�i condiţia
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autodenur.tare a persona
Alexandru · Tocilescu ln 
de frumuseţe", Teatrul de-

morală şi din comportamentul social al 
eroilor (de regulă, aceştia sînt mincinoşi, 
hoţi, arivişti etc.), care îi marginali.zeazc:1 
de la bun început ; s-ar putea spune că 
scopul satirei a şi fost atins. Dar mai 
există şi un al doilea nivel; acea „satiră 
de gradul doi". despre care vorbeam, 
în cadrul căreia chiar personajele se 
autoincriminează vehement, cu superba 
dezinvoltură a inconştienţei, într-o liber
tate absolută fată de orice cod moral. 
Celebra replică maziliană „Poate fi omul 
atît de ticălos? Poate." nu are în-ţele; 
dacă este exprimată într-un registru în:. 

tristat sau compătimitor, ci numai dacă 
este subsumată unei stări de deplină 
încîntare faţă de nimicnicia pe care o 
conţine. Efectul satiric este copleşitor. 
cu condiţia ca mizanscena să îi găsească 
cheia exactă. (Numai aparent paradoxal, 
această cheie înglobează foarte multe clin 
rigorile realismului scenic.) 

Dar dacă Teodor Mazilu a fost un 
deschizător de drumuri, el nu a fost -
în nici un caz - şi un unicat. Aproape 
concomitent, sau imediat după prime]!' 
sale piese, au apărut şi Ion Băieşu (cel 
din În căutarea sensului pierdut şi din 
Dresoarea de fantome, clar şi din Tanţa 
şi Costel şi Preşul), Dumitru Solomon 
(cu Parabole), Marin Sorescu (cu Există 
nervi, prima v,ariantă), apoi Tudor Po
pescu (cu Paradis de ocazie), Mihai Is
pirescu (cu Un loc pe terasă), Eugenin 
Busuioceanu (cu Mirele şi Na.ul), Dinu 
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Grigorescu (cu Fluturi de noapte) şi nu 
numai ei. Descendenţa maziliană este 
cleparte de a fi încheiată. 

Sint de observat, pe marginea acestei 
enumerări sumare, cel puţin trei lucruri : 
mai întîi, că nu m-am. referit la o serie 
de aiţi dramaturgi cu o activitate notorie 
în aceeaşi epocă (ce debutează în anii 
'60), cum ar fi Aurel Baranga, Horia 
Lovinescu, Paul Everac, Mircea Radu 
Jacoban, Gheorghe Vlad ş.a., chiar dacă 
ei au semnat (şi.) comedii de un real 
succes ; apoi, că - nici din autorii invo
caţi - nu am numit întreaga lor operă 
comediografică ; şi, în fine, că pînă şi 
intre pie1lele alese spre exemplificare 
există mari deosebiri ele structură dra
matică, ele limbaj comic, de zone tema
tice, paleta lor stilistică desfăşurîndu-se 
de la - să zicem - absurd (Băieşu) la 
hiperrealism (Tudor Popescu). Sînt di
,ocieri deliberate, izvorîte din dorinţa de 
a circwnscrie mai exact aria de răspîn
dire a acelei „satire de gradul doi", cu 
un rol aparte în configuraţia actuală a 
spectacolului românesc, care a avut darul 

Mecani�m de cea,onl °c - des.făcut 
şi refăcut r:u migală: Tudor Mă
răscu 'În „Slug:i la doi stăpin:", 
Teatrul de C)medie 
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de a-i dubla şi „literar" demersurile re
gizorale ale predecesorilor. Care s-au în
U1nit cu ele în momente de referintă 
pentru teatrul contemporan, cu :radiaţii 
în zonele sale cele mai disparate şi mai 
neprevăzute. 

* 

Astăzi, nu mă mai miră faptul că 
la vremea lor - multe din experienţele 
care traduceau în gest scenic concret 
această atitudine, această stare de spirit, 
au fost considerate şi etichetate doar 
conform aparenţelor lor iconoclaste. Era 
firesc să se întîmple aşa, mai ales dacă 
ne gîndim că multe din spectacolele care 
evidenţiau punctul de vedere al „noului 
val" din regia românească nu apelau 
numai la autori contemporani, ca Ma
zilu, Băieşu, Sorescu, Solomon şi ce:lalţi, 
ci şi la redutabilele 01�e· e ale clasicilor, 
printre cace cea a lui Caragiale - maes
trul inegalat al rîsului, sub toate. formele 
sale - era cea mai tentantă şi mai des 
preferată. Jncă de la memorabilul D'aie 
carnavalului al lui Pintilie se auziserii 
voci care discutau, mai mult sau mai 
puţin făţiş, despre „blasfemie" (ciudat 
este că - judecind obiectiv - Pintilie 
surprindea aici mai puţin prin invenţii 
re ţineau de o viziune comică, el inova 
cu mult mai substanţial explorînd un 
substrat tragic nebănuit în comedia lui 
Car-agiale). Au urmat apoi toate celelalte 
piese ale marelui dramatw·g (las la o 
rarte cazul Nă1;1astei, care se cere co
mentat într-un alt context), de la O 
noapte furtunoasă (Alexa Visarion şi Dan 
Micu) şi O scrisoare pierdută (Ciulei), la 
Conu' Leoni<la fată cu reactiunea (Ale
xandru Dabija, Domin!C Dembinski şi 
Dragoş Galgoţiu), ca să nu mai vorbesc 
de schiţele, articolele, epistolele sale, 
montate în colaje ingenioase şi, nu o 
dată, incitante, toa'.e făcute în încercarea 
explicită de a descoperi şi exploata prin 
spectacol alte şi alte fibre, direcţii co
mice ale scrisului său. 

Toate aceste montări nu au fost si 
împliniri teatrale ele o aceea5i altitudin·e 
valorică. Dar ele nu puteau provoca -
„de plano" - decit refuzul fie al acelor 
prea închistaţi în propriul lor dogmatism, 
-fie al celor care nu aveau în memorie 
- ca unic punct de referinţă accepfabil
- clecît încă recentele spectacole ale lui
Sică Alexandrescu (ele altfel, cu •merite
ele netăgăduit, şi acestea). Pentru că, in
diferent ele diferenţele calitative, în fie
care dintre ele se putea desluşi tentativa
de lărgire a dimensiunilnt· umoristice ale
textului, descoperirea unor 11oi potenţia
Iuri satirice în litera lui, altele decît cele
acreditate, antologate, de mizanscenele
anterioare. Iar această redimensionare a
registrului comic s-a făcut, de cele mai

multe ori, prin apelarea la un al doilea 
nivel de distanţare ironică, peste cel ori
ginar, intenţionat de autor. 

De aici şi pînă la tendinţa de a des
coperi (clacă nu chiar de a inventa) noi 
piste de umor în fiecare piesă ce urma 
să fie pusă în scenă nu era decît un pas, 
şi acest pas a fost făcut cu o dezinvol
tură remarcabilă. Nu mai avea impor
tanţă clacă „subiectul" operaţiei în cauză 
era un autor clasic sau unul contempo--
1an, clupă cwn nu mai uvea importanţă 
dacă 01;er-a respectivă fusese concepută 
sau nu iniţial drept o comedie. Orice 
mijloc prin care se pu:ea supralicita 
capacitatea unui text de a provoca rîsul 
era binevenit şi utilizat cu maximum de 
eficienţă. Dinu Cernescu, în ... Eseu, ela
borează o caricatură subtilă şi rafinată, 
în stil „retro" ; Alexandru Tocilescu, în 
Concurs de frumuseţe, îşi împinge per
sonajele spre limitele isteriei şi grotes
cului, obligîndu-le la o violentă autode
nunţare (în schimb, în Nevestele vesele
din ,vindsor, spectacol travestit într-un 
musical exuberant şi contagios, ridicolul 
unor eroi şi al unor situaţii este privit 
cu indulgenţă, umorul este descoperit în 
expresiile sale benigne, tonifiante) ; 
Tudor Mărăscu transformă o comedie 
lirică, O dragoste nebună, nebună, ne
bună ... , într-o parodie muşcătoare la 
adresa idilismului şi bucolicului; Cătă
lina Buzoianu descoperă în romanul 
Gabrielei Aclameşteanu, Dimineaţa pier
dută, pagini încărcate cu cel mai tipic 
comic de situaţii ; Silviu Purcărete, în 
Piatela, maschează sub faldurile unei 
conieclii cleliran te, cu cascade de gag-w·i, 
raporturi umane ele o delicateţe extremă, 
resimţite aproape senzorial - nu cere
bral - sub hohotele de rîs. Şi exemplele 
s-ar putea înmulţi..

Am da dovadă de superficialitate şi 
am fi nedrepţi dacă am socoti fenomenul 
o simplă modă. De altminteri, am văzut
că el îşi află rădăcini ferme în tradiţia
culturii noastre teatrale. Pe de altă parte,
el răspunde unor stări ele spirit contem
porane (şi, în egală măsură, universale).
clin ce în ce mai pre_gnante !ii pe care
nu putem să le eludăm. Amestecul ca
tegoriilor estetice, instaurare.J tot mai
criumfătoare în · artă a tragicomicului
sînt şi rezultatul unei nevoi tot mai pro
nunţate ele eliberare prin rîs de moti
vele ele stres care ne .înconjoară . .,Homo
luclens" îşi reclamă cu tot mai multă
vigoare drepturile şi - printre acestea
- nu cel mai neimportant este acela
de a rîde. ,,Alunecarea spre rîs" nu este
nici o utopie, nici o hîrjoană juvenilă.
Este una din şansele lumii de a evita
rigiditatea, nemişcarea.

Dinu KIVU 
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Trufia lui Coriolan nu � un simplu 
păcat omenesc, ci blestem ce poartă 
în sine distrugerea 

Dan Condurache 

fascinatia 

ş1 vocatia jocului 

Un portret publicistic dedicat unui 
actor, personalităţii sale creatoare, cu
prinde totdeauna (şi e firesc, e necesar 
să se întîmple astfel) o privire asupra 
drumului parcurs pînă la crislalizarea 
w1ei personalităţi distincte. Cu alte cu
vinte, pînă la dobîndirea maturităţii 
.artistice. 

Scriind despre Dan Condurache vei 
-observa însă, cu surprindere, că ai foarte
puţine de spus despre etapele înregis
trate, despre tatonări, ezitări, achiziţii şi
limpeziri treptate. Nu intentionăm nici
pe departe să afirmăm că, artistic, Dan 
·Condurache s-a născut matur, că nu a
•existat o evoluţie pe parcursul •anilor,
da,· aceasta a operat p direcţii limpede
precizate din prima clipă, adîncind,
1rnanţînd, sporind forţa de expresie,
.,.lungimea bătăii". Calea străbătută, po
pasurile, vremelnicele rătăciri, poate, nu
s-au dezvăluit ca atare spectatorului. Sau
nu în mod evident, flagrant. Toate aces-.
tea au ţinut, neîndoielnic, de labora
torul intim de creaţie, în ale cărui cău
·tări şi decantări actorul nu ne-a accep
tat ca martori.

J.O 

S-ar piirca că tocmai matLU·itatca, op
tiunea precisă pentru un anume moci de 
a vedea, ele a crea teatru au constituft, 
încă ele la început, trăsăturile definitorii 
ale personalităţii sale scenice. Sigur câ 
între Papilla clin Procesul Horia de 
Al. Voitin şi recentul Coriolan distanţa 
e marc, clar îndrăznim a spune că, pen
tru un observator atent, Coriolan ele azi 
se putea bănui în Papilla ele acu1n 
aproape 15 ani. 

Cam în orice rol, cam în orice spec
tacol, Dan Condurache se vede. Atrage 
atenţia, intrigă, incintă, agasează, pro
voacă reacţii spontane ele acceptare sau 
neacceptare. Elogiile care i se aduc (nu
meroase) sînt însoţite ele reproşuri (nu
meroase şi ele). Interesant este f.aptul 
că, ele obicei, elogiul şi reproşul sînt 
avers şi revers ale unei aceleiaşi trăsă
turi distinctive. De pildă, reproşul privi
tor la lipsa ele „naturaleţe" (măsură cu 
care mulţi spectatori cîntăresc greutatea 
unei creaţii actoriceşti). într-adevăr, fi
rescul său nu e firescul străzii, ci al 
scenei, presupunîncl - chi.ar impunind 
- o refacere a gestului cotidian clin
perspectiva încărcăturii de idei, a ade
vărului pe care îl poartă. Dan Condu
rache joacă teatru, nu pozează instan
tanee ele la băi pentru albwnul familiei,
nu vrea să ne convingă că ceea ce
vedem e viaţă ele-adevărat. Transpare
voluptatea (dar şi vocaţia) jocului în
oricare dintre interpretările lui, aşa cum
se detaşează ideea unei realităţi ce nu e
mimată, reprodusă meşteşugăreşte, ci
descifrată, utilizată pentru susţinEerea
unui punct de vedere, a unei atitudini.
Această atitudine. acest comentariu asu'

pra ideilor piesei, a personajului, sînt
subsumate însăşi construcţiei lui scenice·.
Punctul ele vedere există întotdeauna -
poate acelaşi cu al nostru, poate altul,
poate exact, poate eronat - şi impli
carea reală a actorului declanşează im
plicare şi din partea publicului. J\lătu·ri
sau în replică.

In conturul unui personaj încredintat 
lui Dan Conclurache există mereu o zvic
nire ele neprevăzut, chiar acolo unele 
textul nu te lăsa s-o bănuieşti. Şi într-un 
erou „limpede", uşor încadrabil într-o 
tipologie, cum era Geoffrey Jackson clin 
Pluralul englezesc ele Ayckbourn, puteai 
uşor presupune şi un al doilea strat al 
personalităţii şi poate un al treilea, nu 
neapărat consonante. O privire, o nuanţii' 
ele autoironie, un zîmbet echivoc şi valo
rile certe devin mai puţin certe, liniile 
se recompun - parcă în joacă - şi al
cătuiesc alte imagini. E aşa, e altfel ? -
n-avem clecît să descoperim singuri·.
Această aplecare spre joc - joc amuzat
ca în Nu sînt Turnul Eiffel, neliniştitor
ca în Maestrul şi Margareta, fermecftlor-
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în „Diavolul şi bunul Dumnezeu", 
unde parabola se împleteşte cu na
turalismul, eroul e totodată anti
erou ... 

ambiguu ca în Nebuna din Chaillot, iro
nic ca în Să îml.Jrăcăm pe cei goi, tragic 
ca în Coriolan , această predilecţie 
pentru structurile scenice „supraetajate", 
dar şi „modulare" îşi găsesc, desigur, un 
teren mai mult decît prielnic într-un 
pc·rsonaj ele tipul lui Goetz clin Diavolul 
şi bunul Dumnezeu, unele parabola se 
împleteşte cu naturalismul, eroul e tot
ocla tă antierou, crima poale fi iubire şi 
milostenia, act ele cruzime. Se întîmplă 

însă (şi chiar într-un „portret", obser
vaţia nu trebuie evitată) ca textul să nu 
justifice asemenea desfăşurări explozive 
şi suportul literar să pară (sau să .fie) 
greu încercat de suprastructura interpre
tativ.ă. Iată, pin nou, în alt sens, aversul 
şi reversul unei acele1aşi trăsături. 

Vorbind despre firesc, despre caracte
rul deliberat al acestei teatralităti - în 
sen�ul cei mai bun, cel mai exact al 
cuvîntului - pe care se încheagă jocul 
lui Dan Condurache, se cuvine să re
marcăm că în film abordarea persona
jelor este alta, tonul, intensitatea ges-

în „Doi pe un balansoar", drama 
personajului se desena cu o as
prime ce excludea tentatia sen!i
mentalismului, a melodramei 

,.Ivona, principesa Burgundiei" ...:.. 
joc grotesc şi suav, joc batjocoritor 
şi angelic, joc de-a jocul 
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Multele măşti. ale personajului din „Maestrul şi Margareta" se adună 
în aceeaşi şi mereu altă înfăţişare 

-:tului, ritmurile trăirii se înscriu într-un 
registru diferit de acela al scenei. E şi 
.aici un joc, clar regulile nu mai sînt 
aceleaşi, e şi aici o interpretare, nu o 
-fixare în insectar a realităţii, dar miza,
şi o dată cu ea proced'=!ele s-au schimbat.

Dan Condurache a avut privilegiul de 
:a juca mull. A jucat comedie şi dramă, 
în piese de Shakespeare sau Paul Ioachim, 
de Sartre şi Baranga, ele Pirandello şi 
Bulgakov, sub îndrumarea unor regizori 
·debutanţi sau experimentaţi, în fruntea
·distribuţiei sau către sfîrşitul ei, perso
·naje titulare sau fără. nume. Puncte de
·pornire diferite, rezultate diferite şi ele,
·fireşte, dar reunite, toate, de un mod
propriu de a aborda şi a rezolva un rol,

·de o amprentă personală, limpede indi
:'idualizată (conţinînd şi pericolul, nu 
;mtotcleauna înlăturat, al închistării într-o 

12 

anume formulă, al manierizării). Se 
poate descifra, credem, în această „sta
tornicie", nu doar o opţiune privind mij
loacele ele expresie, nu doar soliditatea 
unui meşteşug, ci, mull mai mult, coe
renţa unei atitudini · faţă ele arta acto
rului, faţă de teatru. Un teatru care 
bucură, fără să văduvească ele nelinişti, 
care propune idei fără „certificat ele ga
ranţ'c" totdeauna, obligîndu-ne să le ve
rificăm, să ni le asumăm, nu să le pre
luăm, un teatru care nu calmează pulsul 
după tracasările cotidiene, ci îi acordeazâ 
b.:liăile şi după alte ritmuri. E o formulă 
ele teatru pe care poţi s-o accepţi sau 
nu, şi probabil ele aceea lui Dan Condu
rache i _se adresează elogii, dar ş"i re
proşuri. 

Cristina DUMITRESCU 
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PERn\ANEN-·r A 1',\0DERt,lff J.\ ·re 

;.\ CLla SICllOR 

Monolog 

despre 

Harnlet 

Ca rugăciumea 
călăului. 

de dimineaţă, în faţa 

Ea trebu1e s-ă cuprindă, obligatoriu, 
următoarele elemente: 

ultimele d0rimţe, lamentaţia sau văică-
reala şi blestemul. 

Hamlet este călăul. 
El ascultă rugăciunea distrat, cu gindul 

la Ofelia. 

El se execută pe sine, după un lung 
ocol. 

<:u o dexteritate aproape nemţească. 

Acest ocol poate fi analizat, restul 
fiind tăcere şi zarva interpretărilor. O 
piesă de urmărire (a nu se confunda cu 
-ceea ce se cheamă critica· d'e întîmpinare 
sau critica de insoţire), poliţistă, am zice, 
cu înscenări, pînde, ascultări pe la uşi. 
pe la fereşti. (Nu se inventaseră încă 
microfoanele. Se inventaseră numai per
delele.) Crima s-a produs cu puţin -înainte 
-ele ridicarea cortinei (preţ de vreo patru

Kemble, desen de Rhamberg 

luni). Hamlet trebuie s-o dovedească. El 
a intuit făptaşul, are miros fin ... Tinăr 
o_:'ar, şoricar ele silogisme. Dar vrea 
prnbe. Fantoma depune jurămînt, ca 
martor a�rian. (Dar cu cit patos şi cită 
putere ele convingere !) Hamlet, totuşi, 
suspicios, ori cu viciul viziunii, o va 
proba mereu, va proba fantoma, toată 
piesa, cum îşi probează o domnişoară 
rochia ele bal, la Elsinore. 

Prinţul mai are nevoie şi ele alte do
vezi. Şi apelează la actorii ambulanţi, 
picaţi ca musca-n lapte la palat ! ne
ştiind în ce farsă a naibii intră. (Mai 
tîrziu se va numi farsă tragică.) E ele 
mirare că regele, clupă producerea pan
tomimei chiar, nu pune să fie bătuţi la 
tălpi, ori nu-i dă pe mina pazei. fo 
Danemarca cea putredă, pe la 1600, se 
puteau întîmpla multe. Şi cine i-ar fi 
auzit de-acolo, din beciuri ? 
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. Irving 

Notăm o· primă moleşeală a lui Clau
clius - sau poate un gest ele bun-simţ. 
El preferă să se neliniştească şi, în 
punctul cubninant, părăseşte furios în
căperea. Făcea oare s�i tulbure specta
colul? Intreb şi eu, nu dau cu parul. 
Actorii tocmai îşi intraseră în piele, 
convingători ele mama focului. 

Hamlet ia în mină toată această afa
cere, pe care . e musai s-o elucideze. El 
procedează în mod aproape juridic. (Fări.'1 
a fi însă persoană juridică, sigur că da, 
căci nu avea încă dreptul la semnătură. 
Semna, deocamdată, Shakespeare.) El 
procedează la înscenări neodioase. Clau
clius pune şi el la c-ale cîteva înscenări. 
(Odioase.) Polonius, de asemenea - unele 
aşa şi-aşa . .Astfel încît se poate spune 
că întreaga piesă este o sinistră - clacă 
n-ar fi genială, semnătura celui cu drept 
ele semnătură contează totuşi ! - însce
nare. Formată clin multe, )nici, înscenă
riţe şi înscenăroaie, ce intră una într-alta -
şi se otrăvesc reciproc. Hamlet, urmărind, 
se urmăreşte. Cam acelaşi lucru se în
tîinplă şi cu Claudius • şi cu Polonius, 
urmăritori de duzină ....,.. crosişti. O fugă 
groz.avă, în cerc strins, ca de butoi, 
căruia încă nu i-a plesnit, clar e gata
gata sci-i plesnească o doagă. Din cauza 

acestei viteze de urmanrc şi· a logicii 
strînse cu uşa, piesa, deşi foarte lungă, 
şi-atît ele încărcată de filozofie, că ar fi 
putut adormi şi-un elegant elisabetan, 
pare scurt21. O gifîială, două, trei, cinci 
gîfîieli - arc cinci acte şi s-a şi 
terminat. 

Bănuiala c la ea acas21 aici şi orice 
vorbă sună ca o aluzie. Toţi parcă vor
besc de funie în casa spinzuratului. Un 
fel de teroare albastrc'1 - culcarea mării 
vecine - plute.�te în aer. Hamlet se 
simte „urmărit �i însoţit în chip îngro
zitor", ghicind misiunea de spioni a foş
tilor colegi de şcoală Guildensiern şi 
Rosencrantz. (Siniştri executori, prinşi, 
la urrnă, şi ei în laţ.) Regele e tot mai 
neliniştit de comporiarea prinţului, al 
cărui tron îl uzurpase, ucigînclu-i tatăl, 
care-i era frate, şi căsătorindu-se cu 
nevasta acestuia, care-i era cumnată. 
Pînă una alta, Hamlet îi spune, candid, 
,,n1a1nă" : 

Sarah Bernhardt 
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.,;HAMLET : (. .. ) Cu bine, dragă mamă. 
UEGELE : Sînt tatăl tău ce te iubeşte, 

Hamlet. 
"HAMLET : Ba mamă. Tata şi mama sîn1 

soţ şi soţie, soţul şi soţia sînt un 
singur trup, aşadar : mamă." 

:El ştie că Hamlet stie. Se miră însă 
cum ? Cum de-a aflat? Claudius, temîn
,clu-se ele ţicneala prinţului, e un vulpoi 
hătrîn, care a dejucat multe capcane în 
·viaţa lui. Comportarea-i e, pînă la un
-punct, echilibrată. ,.Ca rege al Danemar
.cei, Hamlet ar fi fost ele o mie ele ori
mai periculos clecît Cla ucl i us" (G. ·wi lson
iKnight *). Este �i aceasta o opinie. Şi

* Vezi pertinentele şi substcm.W11eli>
comentarii ale lui L. Leviţchi, care 
semnează şi traducerea piesei, alături 
de Dan Duţescu (Shalcespeore, 5, Ecl.
Univers, 1986). 

Constantin Nottara 

Grigore Manolescu 

mai noUim o opinie despre Shakespoore, 
emisă, la 1850, de Ralph Waldo· Emer
son : ,,Din punctul ele vedere al focul
tătii de a executa, de a crea, Shake
speare este unic. Nu se poate imagina 
ceva care să-l depăşească. El reprezintă 
hotarele extreme ale subtilităţii compa
tibile cu eul individual - este cel mai 
sublil dintre autori, clacă poate fi numit 
autor." Dar nu, nu este autor, desigur. 
Este însăşi creaţia care se recreează, pe 
scut, pentru uzul umanităţii. Rolul pe 
care-l are teatrul în viată este mare, 
credea Shakespeare. Teatrul e o oglindă, 
pusă în faţa mutrelor, care, recunos
cîndu-se, fac mutre. O concepţie opti
mistă - altfel nici n-ar fi scris atîta. 
De atunci puterea teatrului a mai scă
zut. I s-a mai luat sînge, i s-au mai pus 
prişniţe, cu şi fără trebuinţă. Intorcîn
clu-ne la piesa în discutie : 
„REGELE : Dar, Hamlet, tu nepot şi fiu 

al meu. 
HAMLET (apade) : Mai mult decît nepot, 

fiu mai puţin." 
Noua identitate, creată ele căs.:1toria pri
pită a mamei sale (.,Economii, economii, 
Horaiio / La banchetul de nuntă s-au 
mîncât / Bucatele sleite de la praz
nic") - această falsă situare în ierarhie 
îl strînge pe Hamlet. ,,Măduva 1ainei•' 
lui nu-i greu de smuls. El îşi iubeşte 
mama ca un nebun, şi-n flacăra ei intră 
şi-o mare parte clin iubirea deviată pen
tru Ofelia. Groparul se putea înşela în 
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aprecierea vfrstei sale, ca la 30 de ani, 
întrucît la această etate tînărul putea fi 
mai puţin „gelos" pe mama sa. Freud 
explică celebra amînare a răzbunării 
prin dilema - ele acum freudiană : Clau
dius îi e totuşi· drag lui Hamlet, incon
ştientului subconştient al lui, măcar un 
pic, pentru că acest „satir", ,,un ucigaş,
un ticălos", .,paiaţă de monarh / Borfaş
al stăpînirii şi-al domniei" îi împlinise 
visul cel refulat, de copil. I s-a. substi
tuit, oare:cum. Omorînclu-1 pe Claudius, 
era ca şi cum s-ar fi omorît pe sine. 
Mă rog, de-ale psihanalizei ! Cine 1:'.lai 
poate şti ? Hamlet mi se pare, totuşi, 
un băiat normal, copil izbutit al Ger
trudei, născut la nouă Juni, în greutate 
de 3,400 kg. Dacă îşi punea planul în 
aplicare imediat ce-ar fi fost sigur ele 
făptaşul crimei, piesa s-ar fi termina, 
prea repede şi nu l-ar fi lăsat Shake
speare. El nu scria p'ese într-un act, 
căci nu avea timp. M-am întrebat şi eu 
adeseori - şi chiar la cererea mea -
care să fie totuşi mecanismul lui Hamlet? 
·(Omul, nu piesa.) Nu pot să dau răs
punsul acum, nu l-am găsit încă. Ce\'a
în legătură cu viaţa, oricum ...

I se dă cep abisalului clin om, şi aşa,
clin aproape în aproape, uite unele se 
ajunge. Shakespeare cred c-a rămas
uimit, la sfîrşit, de ce i-a ieşit. El poate
că a vrut să scrie o piesă cu subiect
istoric, şi cu un singur personaj, care
vorbeşte de te înnebuneşte. Căutînd in
triga şi chichiţa - pe vremea ac<'ea pie
sele era musai să aibă cît de cit intrigă
şi aceasta o justificare, altfel publicul

te fluiera - s-a înfierbîntat, s-a îndră
gostit ele subiect, şi-a dat drumul la ce 
avea atunci pe suflet. Cred că n-a fost 
multumit de cantitatea de istorie din 
Iulii:i Cezar, scrisă puţin înainte. A rupt 
documentarea, a trecut de la Plutarh la 
Saxo Grammaticus, după aceea a re
strîns din evenimentele exacte oare te 
încurcă şi-a împins omul în faţă. Ce 
om? Un tînăr. Cu probleme. Mama, 
lala, unch.iul, groparii. Cam pe aici. Şi 
idila de dragoste. ,,Vom merge pe-o 
dragoste neîmplinită şi-a spus. Să 
vedem ce-o ieşi." Soarta bietei Ofelia 
fusese astfel pecetluită. Citind textul, te 
uimeşte simplitatea, aproape schematis
mul lui. O piesă mecanică şi-un meca
nism cam maniacal. Dar care e meca
nismul ? Totul merge ca uns, dar ţum 
şi de ce ? Incepe să mă obsedeze totuşi 
ideea cu maşinăria - sau maşina in
fernală ascunsă de autor pe undeva. 

O nenorocită de fantomă iese în faţă 
şi face „ bau !" Bernardo se sperie. Fran
cisco se sperie, Horaţio se sperie, Ham
let, chemat la faţa locului, nu se sperie. 
El ia fantoma în serios, crede că e a 
tatălui său dispărut în condiţii misteri
oase ... Şi odată crezînd ... atîta i-a fost ! 
Duhul îl anexează şi-l tirăşte prin cinci 
acte, ca pe un sclav. El îi „suflă" toată 
povestea. Fan '.oma a ieşit din cuşca su
fleurul ui şi îi toarnă în ureche o otravă 
care nu ado�rme şi nu omoară, ci are 
efect mult mai dramatic : un .fel ele 
delir ontic al dreptăţii. O excitaţie paro
xistică a eului. 

Marin SORESCU 

Talma şi M-selle Duchenois 
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<( 
Primul lucru învăţat în Insti!ut: să ştii să asculţi 

Mic ghid 

I.A.T.C.
sau 

La început este cunoaşterea 
de sine 

- Stimată Sanda Manu, sîntcţi unu!
dintre cei mai vechi da,căli din 
I.A.T.C ...

- De 31 de ani...
- Ati participat la foarte multe

exame�e de admitere. Ce calităţi apre
ciaţi în primul rînd la un candidat? 

- Puterea de a trece rampa, puterea
de a convinge, chiar clacă nu spune bine 
poezia sau monolo.:?ul. Asta va învăţa in 
şcoală. Incerc să văd clacă are un gînd 
al lui şi dacă acel gînd ajunge la mine. 
Resping formulele, rutina. 

- V-aţi înşelat vreodată?
- Sigur că da I Greşelile venMu din

două cauze: s-a întîmplat cîteodată să-mi 

Cum se ajunge 

de la talent 

la 

placă în mod special ceva la un candi
dat, corespundea gînd ului, stilului meu. 
Dacă cineva „zice" în stilul meu, clin or
goliu, îmi place. Am descoperit greşeala 
asta, dar nu reuşesc să scap de ea. 

A doua cauză din pricina căreia m-am 
mai înşelat este chiar sistemul de exa
men - prea rapid şi succint·. Nu avem 
posibilitatea de a testa profund capaci-
taiea ele dezvoltare a unui cancliclat. 
Dacă el nu e capabil de creştere, de 
dezvoltare şi stadiul la care îl vedem 
noi este propriul lui plafon, datorat unei 
mici capacităţi artistice sau unei foarte-
1i1inuţioase pregătiri, care de obicei e ne
fastă pentru noi, atunci viitorul lui în
teatru e limitat, iar locul pe care H ocupă 
tn Institut este nemeritat. Sînt �i foarte 
multe exemple de actori care au intrat 
pdntre ultimii la admitere, clar clupă 
zece ani de la absolvi1'e au clevenit nume 
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·de bază ale teatrului românesc. Ar fi
. .de-ajuns să-i notăm aici pc Mircea Dia
conu şi Radu Gheorghe.

- În 1>rezent lucrati cu o grupă de
anul înm. Ce le-ati �pus în prima zi 
de studenţie? 

- Că teatrul este o misiune. Teatrul 
:fsle o meserie pe care nu o poate face 
decit un om bogat lăuntric şi darnic cu 
bogăţia lui. 

Anul întîi eslc anul cunoaşterii ele 
-sine a studentului şi anul descoperirii că
.acţiunea este baza teatrului. In viată, în 
fiecare secundă acţionăm, şi orice· acţi
une, fie că e vorba ele ascultarea unei

· muzici, spălatul rufelor sau scrisul unei
scrisori are un scop, în funcţie ele care şi
.noi avem o opţiune care ne caracteri
zează, ne defineşte. Salutăm ele nenumă
rate ori, dar nu ele două ori la fel. In
·viaţă acest lucru îl facem inconştient.
Actorul trebuie să conştientizeze acest
fapt de bază, descoperind astfel multitu
dinea infinită a relatiilor sale cu tot ce-l
înconjoară. Hecapitulîncl, anul întîi în
seamnă pentru student anul descoperirii
Eu lui, a Acţiunii şi a Relaţiei ca ele
mente de bază ale vietii, dar si ale tea
trului. Pentru asta apeiăm la exercitii de 
improvizaţie inventate ele mine sau de ei 
şi la dramatizări care cer studentilor nu 

·să interpreteze personajul din 1:omanul
sau nuvela respectivă, ci să se pună deo-
C'amclală ei, cu capacitatea lor de cunoaş
tere, în situaţiile cerute de materialul li

-terar. Recurgem la literatura contempo
rană, alegîncl subiecte clin domenii pe
care le pot cunoaşte studenţii. Acum sîn
-tem chiar în faza alegerii textelor, ale
gere foarte dificilă, pentru că, clin pă
cate, seria aceasta are o educaţie uma
nistă firavă. Şi pentru că i-am pus, ra ele
obicei, pe ei să caute, să vină cu propu
neri, a fost nevoie de un efort foarte

,nare, deoarece bagajul lor cultural nu 
era prea bogat, iar nivelul estetic era 
submediocru.

ln afară Lie asta, exerciţiile practice au 
-ca scop o dezvoltare corporală şi vocală
permanentă, pe care nu o las doar pe
seama materiilor de specialitate, ci o ur
măresc şi în or le ele actorie. Vioiciunea
minţii, pe care o cer în discuţii, o solicit
·şi în numeroase exerciţii de vioiciune
corporală.

- Definiţi, vă rog, principiul, me
toda dumneavoastră de lucru. 

- Principiul este adevărul. Nu-i mint.
Mai ales cinel sînt nevoită să fiu dură. 
Pentru că dură este meseria şi minciuna 
nu ne ajută. Convenienţele ne ajută să 
trăim civilizat. Dar dacă ne hotărîm să 
ne dăruim oamenilor, trebuie să ştim ade
vărul şi despre ei şi despre noi. Nu-i 
menajez. clar nu mă menajez nici pe 
mine. Cînd greşesc, recunosc în faţa lor 

1.8 

greşeala, fără ca acest lucru să ne des
cumpănească, nici pe ei, nici pe mine. 

- în ultimii ani tot mai multi stu
denţi, unii chiar din anul întîi,' cola
borează cu teatrele bucureştene. Con
tactul cu teatrul, cu publicul încă de 
la începutul uceniciei este benefic sau 
dăunător actorului în formare ? 

- ln principiu este foarte bun. Dar
clepi ncle ele la caz la caz. O colaborare 
înseamnă un efort în plus care 11u tre
buie să impieteze asupra muncii de in
vătăcel. Dacă a colabora înseamnă să-ti 
dai coate cu marele actor cu care stai 
alături pe afiş, alunei e inutilă. 

Obiect de studiu - drama 
realist-psihologi că 

Pentru anul doi-curs de zi, pe acest 
semestru se află în studiu, ca obiectiv 
principal, drama realist-psihologică. Sin
tem invitaţi să asistăm la interesantele 
experimente pe care le face cu studentii 
săi profesorul universitar Ion Co.iar. 

Cinel intrăm în sala de lucru tocmai 
se repetă Cartofi prăjiti cu orice de 
A. Wesker. In timp ce· cară şi zicle5le
gîfîind o stivă ele practicabile me'alice,
Adrian Ciobanu discută cu Dan Profi
roiu, care asistă amuzat, zimbind ironic.

- Ca tehnică, a fost foarte bine. re
marcă profesorul. Ai găsit metodologia. 
Dar nu trebuie ca acţiunile fizice, exte
rioare, să fie mai spectaculoase decît ce 
se întîmplă în interiorul tău. Monologul 
interior l-aţi continuat şi l-aţi verbalizat. 

- Asta ne-a ajutat.
- Cred şi eu. Trebuie să scăpaţi de

nevoia ele a vorbi. Poftiţi, fetelor, Surorile 
Boga. 

Cele trei surori sînt Erika Faltiszka, 
Oana !Joachim şi L-amia Beligan. Oana 
(Valentina) se repede la fereastră să se 
sinucidă. Lamia (sora cea mare) se luptă 
cu ea, o linişteşte şi se lasă amînclouă pe 
duşumea, epuizate. Mişcarea l-a surprins 
şi pe profesor. 

- Asta o fac pentru prima dată ! îmi
şopteşte. Bine, fetelor! Bănică, ajută-i să 
mute monstrul ! (Salteaua-pat clin burete.) 
Pregătiţi-vă pentru Hedda Gabier. Păs
trati tema de data trecută - de a găsi 
acele raporturi fizir:c care să nu vă 
ascundă faţă de martod. 

Ruxandra Enescu şi Oana Ioachim, în 
scena din Hedda Gabier, realizează un 
reuşit eşantion de ,.adevăr", dovadă că 
la această clasă, sub conducerea profe
sorului Ion Cojar. se cristalizează şi se 
aplică un mecanism logic la care s-a 
ajuns printr-un efort de un an şî jumă
tate. 

Peste cîteva zile revin la anul doi 
cursuri de zi. Cele patru . fete ,Ul venit 
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IIedda Gablcr la u:1. examen parţial 

cu sacoşe pline cu hai ne, se probează tot 
felul ele variante, ele combinaţii vesti
mentare pentru examenul parţial de a 
doua zi. Băieţii asistă amuzaţi. Ei n-au 
probleme ele costum. Apare profesorul. Se 
rezolvă mai întîi problemele organiza
torice : 

- Mîine, la ora 13 toală lumea este
aici, ca să pregătim clasa pentru examen. 
Dimineaţa aveţi cursuri? 

- Da.
- Atunci nu mai aveţi timp să merg ti.

acasă, aşa că ră111îne o zi obisnuită ele
lucru, nu o zi specială, cu golmi ele acti
vitate care să vă pună în condiţii psihice 
deosebite. Nu avem decor, lucrărn cu re 
mn avut la dispoziţie ele-a lungul orelor. 
Vreau să existe o continuitate a stării 
psihosomatice în realitatea ei,' fără nici 
un semn ele sărbătoare, ele intrare într-un 
alt ritm ele activitate. Fetelor, acluceti ac 
şi aţă să coaseţi salteaua. Să lua'ţi o 
cuvertură ele la Marinică ele la magazie. 
Să fie bej, crem sau ocru, pentru că şi 
asocierea ele culori contează foarte mult. , 
Nu c nevoie să atragem atenţia prin vio- 1 
lenţa culorii. Cadrul, îmbrăcămintea, să 
nu fie stridente. Deocamdată nu trebuie 
să aibă funcţii pla.stice, ci ele punere în 
valoare a omului. 

Ruxandra şi Oana încep scena clin 
Hedda Gabler. 

- Ruxandra, fusta asta te urîţeşte.
Oana, în prima parte ai fost evazivă. N.u 
ai fost dispusă să te ,deschizi, să te des
tăinui, In partea a doua nu am. nimic 
să-ţi reproşez. Propriul tău scenariu inte
rior a fost foarte bun, bogat, cu multe 
a�pecte imprevizibile. Ai experimentat 
efectiv. Prima parte a avut o anumită ru
tină, dincolo ele stratul de suprafaţă. Nu 
se poate reduce tema la faptul că eşli 
musafir. Dincolo ele realitatea primă 

există întotdeauna o realitate secundăr 

alla terţă, care sînt ele fapt adevăratele 
realităţi. Pe lingă atitudinea ele apărare· 
trebuie să existe si alituclinm ele aflare 
a „ele ce"-ului Heddei. De ce atita ama
bilitate, atîtea lîrcoale pe care ţi le dă? ... 

A sosit şi ziua examenului. Clasa a fost 
aranjată conform indicaţiilor profesorului. 

- Hai copii, jucaţi-vă puţin ca să vă
încălziţi.' 

Fiecare se încălzesle în frlul lui Unu!' 
aleargă în cerc, clin· ce î-n ce mai {epede; 
altul se plimbă munnurîncl textul, una 
'>tă neclintită şi se uită fix într-un punct, 
altul mută scaune ... 

- Haideti. să trecem o dată Cartofii ... 
Dan şi 1-\clrian îşi înc.cp cearta, pe care

am văzut-o de patru ori pînă acum, ele 
fiecare dată altfel. Astăzi însă scena nu 
se leagă deloc. Şi mai sînt treizeci ele 
minute pînă la examen. 

- Nu răspundeţi mecanic! Adriane,
corpul tău clacă stă mort, nu am cum să· 
te cred că te enervează ce-ţi spune Dan .. 
Gata, pregăti ţi-vă ele examen ! 

Comisia îşi ocupă locurile, studenţii for� 
fotesc ele colo-colo încercîncl să-şi mas
cheze emoţia sub chipurile concentrate, 
preocupate. Nu văd pe nimeni, nu aud 
glumele pe care le fac cei din alte clase, 
veniţi să-şi vaclă colegii. Invitaţi (printre 
ei tatăl Oanei, actorul şi dramaturgul 
Paul Ioachim), aglomeraţie, scaunele nu 
ajung. Se stă în picioare. Profesorul cla
sei, Ion Cojar, prefaţează examenul cu 
citeva cuvinte : 

- S-ar putea să şi întrerupem, dat fi
ind faptul că nu dorim ca examenele, 
şi mai ales cele parţiale, să aibă caracter 
ele spectacol, ele serbare. Ele sint doar 
momente ele lucru, ele experimentare. 
Poftiţi ! 

Adrian a revenit la mişcarea lui cu 
stivuitul practicabilelor. Este evident că 
efortul fizic îl ajută. 

- Mulţumesc !
In Hedda Gabier, Ruxandra are femi

nitate insinuantă. Oana - sensibilitate, 
modestie firească. Gînclurile, acele „sce
narii interioare" ale fiecăreia, cum ar 
spune profesorul Ion Cojar, se citesc 
foarte ,exact. 

- Mulţumesc !
Erika Faltiszka ·trece la pian pentru·

Surorile Boga. Intră Adrian Ciobanu, de· 
data asta cu ochelari. Este un intelectual 
singuratic şi stingher (profesorul ·Mere-
uţă). Oana irumpe în scenă. E cu totul 
alta : senzuală, frivolă, guralivă. Dan· 
Profiroiu, cu gesturi încete, glas şoptit, 
dă mister personajului său. -Lamia Beli
gan, foarte serioasă, cu voce gravă, are, 
maturitatea surorii mai mari. Atenţi la· 
adevărul situaţiei, nu-i preocupă mijloa-· 
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cele de expresie, toţi joacă economicos 
filmic am putea spune. 

- Vă mulţumesc ! Examenul anului
.doi-cursuri ele zi a luat sfîrşit. 

De unde vine cuvintul 

entuziasm 

·rn ziua vizitei noastre, Gelu Colceag
JJregătea cu anul trei-curs seral un act 

in Electra, dragostea mea ele Gyurka 
I..Aszlo. Mitul antic în tratare modernă. 

- Faza în care sîntcm este cea a cău
iării adevărului, a libertăţii intericare. 
încă nu ne preocupă caracter:zarea perso
·najelor. Propriile coordonate interioare le

plicăm la situaţiile şi relaţiile oferite ele
:autor. Astfel se capătă şi liniştea şi si_gu
ranta Paralel lucrăm Trei surol"Î ele Ce
hov: ·Nu ne interesează în principal sti-
1ul. El există, desigur, dar nu ne preo
cupă încă. Le cer studenţilor propriile
lor soluţii, nu fac regie. Mişcare, relaţie,
totul le aparţine. M-au interesat cele
două piese ca exerciţii colective. In am
.beie intră toţi cei opt studenţi. Se in
,cearcă obtinerea continuitătii actiunii şi
·relaţiilor 

0

pe parcursul înt;·egului exer
,ciţiu, circa patruzeci ele minute.

In timp oe profesorul îmi vorbeşte, în
spatele unui paravan Oana Mereuţă şi
·Ovidiu Voicu şuşotesc întruna. Oana iz
bucneşte:

- Tovarăşe profesor, Voicu zice că sînt
•Cleopatra, nu Electra !

- Nu-i adevărat. · Eşti Oana, ceea ce-i
'foarte bine. Nu vreau să aud ele la voi 
•cum este Electra. Dacă vei juca adevă
rat, pe datele autorului, vei fi Electra.
Dar Eleclra la. în 1eatru regizorul va
căuta acea actriţă care să corespundă
'Electrei imag'inate ele el. Oana, tu tre
buie sâ optezi p'!ntru acele gesturi, to
·nuri ale tale, ci-ar care să fie şi ale per
sonajului. Incepeţi, vă rog.

Ovidiu, care pînă acum a tăcut: 
- Eu nu ştiu să fac un personaj !
- O să înveţi. Nu-,i aşa de simplu.

Nu-s reţete. Se învaţă prin experimen
tări adecvate fiecăruia. Nu vreau să-ţi 
,dau metoda mea. Trebuie s-o descoperi 
pe a ta, călăuzit de mine. 

Vreau să vă ajut preluîncl ele la voi. 
Voi îmi oferi"ţi o pistă, eu vă conduc pe 
-ea. A, dacă am face spectacolul, am dis
cuta altfel. Deocamdată mi-am propu0 

-ca temă imediată să fie adevărat cee.
ce se întîmplă, sa fie real.

Ovidiu: Jucăm cu mulţi paraziţi încă. 
- Adevărat. 'Dar data trecută Oaria şi-a

-scos batista şi şi-a suflat nasul în timpul 
-scenei. S-a comportat ab�olut normal, 
mi-a plăcut.

Se reia. Pro:f.esorul îi opre5te din nou.

:20 

- Oana, lu nu prea ştii textul? Voi
ştiţi ele unde vine cuvîntul „entuziasm"? 
Din greceşte. înseamnă „a-l avea pe zeu 
în tine" . 

In sfîrşit, scena este jucată pînă la ca
păt. Pauză. Studenţii par nemulţumiţi ele 
cum le-a ieşit. Se uită întrebător la pro
fesor. 

- E un drum posibil. Au fost multe
momente bune. S-a născut şi o mişcare 
justă. Cinel reluaţi, o puteţi păstra. 

- Acum mi-a venit să mă ridic. Dacă
data viitoare nu-mi vine? întreabă 
Ovidiu. 

- Dacă relaţia va fi la. fel ele adevă
rată, îţi va veni. 

Apoi se discută 1:olem ic. Cei doi s u
clenti se analizează unul pe celălall sin
cer,· deschis. Ovidiu este necruţător în 
a-i descoperi defectele Oanei. Aceasta nu 
se supără.

- Aseară m-a ţinut două ore şi jumă
tate în staţie la „Eroilor". Am jucat toate 
personajele. 

Profesorul are răbdare, îi ascultă, face 
observaţii, propuneri. Le atra_ge atenţia 
că nu le vrea realizate imec1·a1, ci în 
timp, peste două sau zece reluări. 

Rămînem singuri. Studenţii au plecat 
să continue discuţiile pe stradă, în drum 
spre casă. 

- Ce v-aţi propus pentru acest an trei?
- Ca etapă de lucru, sîntem în:r-un fel

ele prelungire a teatrului realist-psiho
logic. Apoi aş vrea să merg către sursele
teatrului shakespearean - teatrul ludic 
(farsa, teatrul de bilei) şi teatrul pate
tic. Doresc să încerc o perfecţionare a 
rr.ijloacelor ele expresie ale studenţilor, 
neuilîncl nici o clipă procesualitatea. 
Pentru că actorul trebuie să plece 
clin Institut cu două valize : în
tr-una are mecanismele proceselor inter
ne, in alta mijloacele de expresie. Pen
tru ca să pot ataca apoi Shakespeare şi 
Caragiale, ca experienţe absolut obliga
torii. Trebuie neapărat să trecem şi prin 
teatrul muzical. De la anul ne vom gîndi 
la spectacolele pe care le vom prezenta 
la Studio. O piesă contemporană româ

nească şi un text ele valoare recunoscută 
clin reperloriul universal. Deocamdată 
tatonăm şi notăm acele piese pe care 
le-am simtit a le fi lor la indemînă, pen
tru a reveni eventual la ele. Grupele au 
structuri diverse, diferite una de alta. 
Unele pot juca Shakespeare, altele Cehov, 
altele piese moderne. Alegerea textelor· 
depinde în foarte mare măsură de com

ponenţii grupelor. Stude11ţii cu care lu-· 
crez eu se constituie 1ntr-o grupă cu 110-
sibilităţi certe, dar şi c11 probleme pe 
care• sperăm să le depăşim. Se munceşte 
mult. Seralismul implică multe dificul-
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tăţi. Sînl foarte obosiţi psihic, în primul 
rînd. 

„Demonii" - dramatizare 
după Dostoievski 

Cu anul patru-seral, lectorul universi
tar Adriana Popovici a început lucrul la 
Demonii - o dramatizare proprie după 
Dostoievski. 

- Sperăm să reuşim un examen ccn
dudent pentru a încerca la anul să pro
-ducem un spectacol pe acest text. 

Nu vrem să obţinem ele la ci o capa
ci ta le psihotehnică de caracteriza :·c a per
sonajelor, ca pe ceva preexistent, cu aju
torul căreia să-şi construiască personaje 
conform unor adevăruri prestabilite . De 
.aceea, examenul parţial nu va avea o 
formă finită. Vom da teme pe loc. 

Trebuie să încercăm să scoatem arta 
actorului dintr-un fel de poezie vagă, mai 
mult sau mai puţin impresionistă. încer
căm să punem din nou în discutie labo
ratorul individual ele creaţie. Şi descifra
rea unui drum posibil care să nu ofere 
soluţii, ci să creeze capacitatea tocmai de 
a pune probleme. Dostoievski este un 
foarte bun material ele studiu, de aceea 
l-am ales. Iar dramatizarea este astfel
alcătuită încît să-i ofere fiecărui student
partitură generoasă de lucru.

- Ce ne puteţi spune despre studenţii
care alcătuiesc· grupa dumneavoastră ? 

- Este o grupă compusă din oameni
mai în vîrslă. Ei vi-n cu o exp rient::i ,.de 
viaţă mai bogată. Dacă există strt.ichi'ri 
formate, pe care vreau să le dina.mitez, 
în acelaşi timp trebuie spus că există şi 
personalităţi bine contw·ate. Sînt oameni 
vii. Sînt puternici, benefici, constructivi.
Au o veritabilă patimă pentru profesie,
lucru ele.tul de rar la un colectiv în
treg. De altfel, puterea cu care au perse
verat în a da examen după examen pen
tru a reuşi la I.A.T.C., spre a-şi realiza
visul de a deveni actori, vorbeşte de la
sine : Ilie Gâlea şi Marela Jugănaru au
încercat de opt ·ori, Mircea Anca şi Ma
rian Negrescu de cinci_ ori, iar Tatiana
Constantin şi Gabriela Baciu au reu�it a
treia oară. Doar lui Mihai Constantin i-a
surîs norocul de prima dată.

Studioul 
11

Casand1·a" -
un adeYărat teatru profesionist 

Puţine şcoli de teatru din lnme benefi
ciază de sală de spectacol proprie, UF1de 
studenţii ultimului an pot să-şi pregă
tească şi să-şi prezinte spectacolele cu 
care urmează să obtină certificatele de 
profesionişti ai scenei, dindu-şi acest 1:11-

Gelu Colceag nu le arată studen
ţilor săi linia personajelor 

Ascultîndu-şi profesorul, studenţii 
se descoperă pe ei înşişi 

tim examen nu doar în fata dascălilor 
lor, ci în faţa supremului judecător -
publicul. I.A.T.C. dispune de o asemenea 
sală, în fond un mic teatru, cu toată do
tarea pe care o presupune un asemenea 
lăcaş de cultură. 

Repertoriul se alcătuieşte de profesorul 
clasei împreună cu studenţii. Munca de 
alegere a pieselor este foarte d_ificilă, dat 
fiind nu.mărul mic al absolvenţilor. Struc
tura repertoriulu.i este aidoma cu a ori
că�ui teatru profesionist de. la noi : pon-
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Florin Zam
firescu 

şi studenţii săi 
clescifrînd acelaşi 

vis: 
„ Visul unei nopţi 

de vară" 

-_ derea o constituie piesele române')ti la 
<::are se adaugă cîteva titluri clin drama
turgia universală. Obiectivul_ principal ---" 

.·Spectacole ele genuri cît mai diferite, care 
să ofere roluri variate, fiecare student 
avînd ele --interpretat cel. puţin un perso
naj principal. ln una clin piesele lucrate 
la clasă sa·u în unul din celelalte două
trei spectacole puse în scenă de absol
vei1ţii-regizori. Studentul-actor colabo
rează cu studentul-regizor sub suprave
gherea discretă a profesorului, prezent 
in sală nu numai la vizionări. Rolul ele 

· regizor prin ci pal al teatrului il asigură
în ultimii ani şeful catedrei ele arta ac
torului şi regizorului, profesorul univer
sitar Ion ·cojar. Atmosfera de laborator
de cercetare, care caracterizează Insti
tutul, este p1·ezenlă şi la Studio.

- ln spectacolele realizate pe baza u
nor texte necunoscute, ne spune rectorul
I.A.T.C. profesor doctor Ileana Berlogea,
se, evită cel mai categori.c modelul. Stu
c!ei1ti i sînt ·obli.�ati să fle ci înşişi şi să-5i
·., . . . 

::." · 
Dostoievski nu oferă studenţilor 
soluţii, ci le pune probleme 

dea pe deplin măsura posibilităţilor lor 
ele exprimare artistică. Cele mai grele 
spectacole sint cele lucrate pe baza piese
lor asa-zise mari, cunoscute tuturor, pen
tru că trebuie înfrînte prejudecăţi şi mai 
cu seamă imaginea unor spectacole im
portante. Reuşim adeseori, cazuri_ în cai· 
taientul, fantezia şi originalitatea studen
ţilor sînt puse în evidenţă poate· cu şi 
mai multă pregnanţă. Aş putea da ca
exemple, limitînclu-mă doar la ultimele 
stagiuni: Matca ele :Marin Sorescu, An-
chetă asupra unui tînăr care nu a făcut 
nimic ele Adrian Dohotaru, D'ale Carna
valului ele I. L. Caragiale, Tartuffe ci 
1olicre, spectacole care au rezistat chia,

celor mai critice şi exigente comparaţii. 
Sau Bună seara, domnule \Vilde !, spec
tacol de mare succes la public, care s-a· 
jucat ele aproape o sută ele ori. 

Din iniţiativa regretatului Octavian Co
tescu, pe atunci rector al Institutului, are· 
loc de cinci ani încoace pe scena Teatru
lui ,.Bulandra", în cursul lunii iw1ie, 
,.Săptămîna absolvenţilor", în cadrul că
reia sînt prezentate toate cele cinci-şase-
producţii ale stagiunii. Sînt invitaţi toţi· 
directorii ele teatre, critici dramatici, oa
meni ele teatru, care au astfel prilejul ele-· 
a face ctmostintă cu absolventii unei· în
tregi promoţii � actori şi regizori. 

ln ceea ce priveşte stagiunea 1987-
1988 la Casandra" se joacă deja clouă
spectacol�• foarte bine primite ele critică : · 
Drum spre adevăr ele Cristian Muntea-
nu, în regia Adrianei Popovici (cu stu
denţi clin mai mulţi ani) şi Stress ele· 
Mircea Radu Iacoban, pusă în scenă cu
anul cinci-seral ele Mircea Albulescu. ln 
repetiţii se află Urmaşul ele C. Ottescu şf 
Visul unei nopti de vară ele Shake
speare, regizori fiiricl Olga Tuclorache şi" 
rc·specl"iv Florin Zamfirescu. 

Constantin FUGAŞIN 
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DUMITRU OEM IONAŞOU 

Mesteru·l 
., 

piesă inspirată din romanul 
,, Nemuritorul albastru'' 

de Radu Ciobanu 

PE R S ON AJEL E 

MEŞTERUL 
VOIEVODUL 

ANA 
MARIA 
D RA GOŞ 
ONU 

BĂTRlNUL (ŞOIMARU) 
VISTIERNICUL 
LOGOFĂTUL 
CĂPITANUL 
OŞTEANUL 
DIACUL 

SOLUL 

SCENA I 

-Poartă de cetate, dominată de zi
·ouri şi metereze. Căpitanul se plim
bă în sus şi-n jos pe lingă poartă,

,cu un aer plictisit, în spatele portii
se aud lovituri de ciocane, strigăte,
•chemări, zgomot de care. Căpitanul
îşi întrerupe plimbarea şi se apro
pie de stîlpul din dreapta, Din stîn
ga intră Meşterul, tînăr încă, voi
nic şi bine făcut.

CĂPITANUL : Unde te grăbeşti? Cine 
eşti? 

MEŞTERUL : Sînt meşter, căpi:ba·ne. 
CAPITANUL: Şi, vrei să te cred? 
MEŞTERUL : Nu ţin morţiş. (Vrea să

treacă.) 
CĂPITANUL (întorclndu-se spre el) : In

cotro ? Ce &'i caute neanuntat un străin 
în cetatea de scaun a lVIăriei sale ? Nu 
cumva eşti iscoadă ?

MEŞTERUL : Te înşeli, căpitane! Sînt 
zugrav. 

CĂPITANUL: Şi iscoadă. A cui? 
MEŞTERUL : Ce te priveşte ? (Vrea să 

treacă,} 
C.\PITANUL : o clipă ! Nu SC poate aşa 

uşor. 

DUMITRU DEM IONAŞCU debutează cu proza „Articolul" în revisla 
.,,Tribuna", în 1957. Continuă să publice proză scurtă in revistele litr:rnre, 
obţinînd o serie de premii la concursurile pentru proză ale revistelor „Gazeta 
:literară" (1958), ,,Luceafărul" (1959) şi „Tribuna" (1962). 1n 1964, debutează 
,editorial cu volumul de nuvele „Fl/1.cări 11esii 11se în cîmpie" (Editura Tine
retului); urmează alte volume de nuvele şi povestiri (nuvelele fi-inel pînă în 
pî'ezent genul preferat al autorului): ,,O singură noapte" (Editura „Eminescu",
1972); ,,Bărbaţii" (Editura „Facla", 1977); ,,Glasuri în cî1mpia tăcerii" (Edi
.lura „Dacia", 1975) şi „Ecoul" (Editi.ra „Aibalros", 1986). 

Ca unul ce cunoaşte bine mediul muncitoresc din Valea Jiului, a trecut 

problematica acestuia atît în proza sa de actualitate, cît şi în activitatea publi

cistică. Publică, în majoritatea revixelor literare (.,Astra", ,,Tribuna", .,Con

teniporanul", ,,România literară", ,,Orizont", ,,Rmnuri", ,.Fainilia", ,,Vatra" etc.}, 

,reportaje in care figura centrală este minerul zilelor noaslre, Tn 1975, i se 
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MEŞTERUL: Ce ma·i pofteşti P 
CĂPITANUL: Cu ce treburi în cetate? 

Pe cine cauti? 
MEŞTERUL : Pe Dragoş. Meşterul pietrar 

Dragoş! 
CĂPlTANUL: Aha! (Poruncitor.) Visari

o;ine, vezi unde-i Dragoş ! Aşteaptă ! 
( Pauză lungă.) Ziceai că eşti zugrav ? 

MEŞTERUL : Meşter zugrav, pietrar şi 
aurar, căpitane. 

CĂPITANUL: Nu te-am văzut pînă acum 
la curte. 

lVIEŞTERUL : 1\zi m-am întors de J.a Ve
neţia. 

CĂPITANUL (destins) : Inseamnă că îna_
inte de a pleca l-ai cunoscut pe zugra
vul Şoimaru, de-i îngropat în cetate. 

MESTERUL : A murit? 
C/\.PlT ANUL : 0-hooo ! 
MEŞTERUL : Pe cînd îi eram ucenit:, .. 

Era vînos, puternic... Mare zug.rclv ! 
Voievodul nostru îl preţuia pentru şti
inta lui. 

CAPI
.
TANUL: S-a stins lin. de bătrîneţe. 

(Intră Dragoş, prudent, îl iscodeşte pe
Căpitan. In sfîrşit, se hotărăşte şi se 
apropie de Meşter.) 

DRAGOŞ : Cine eşti? Nici nu te cunosc. 
MEŞTERUL : Eu te ştiu, meştere Drago& ' 
DRAGOŞ (uimit) : Cum? De unde? Nu

te-am văzut la Rodna. Şi n:ici prin 
cetate. 

MEŞTERUL : Acolo ai deprins meşteşugul 
pietrei? 

DRAGOŞ : Şi acolo. Aici lucrez ca meşter 
pietrar. 

MEŞTERUL: Ai să-mi fii tovarăş la lu
crarea pe care o plănuiesc. Meşteşugul 
t,'iu şi neînfricarea mea VOT ţine de
parte forţele potrivnice oricărei zidiri, 
durate să înfrunte timpul. 

DRAGOŞ : Gindeşti că se poa�e. Dom
. nia ta! 

MEŞTERUL : Te sperie îndrăzneala ? 
DRAGOŞ : Vremurile. De vremuri mi-e 

teamă. 
MF'_.,şTERUL : Eu, cu învăţătura deprinsă 

din străbuni şi cu ştiinţa ce-am ago
nisit la Veneţia, mă sumpţesc să pă-

şese dincolo ele vremuri. (Scurtă pau-.
ză.) Ei, te prinzi cu mine, me-5tere
D1"0goş ? Ai vreo îndoială ? 

DRAGOŞ: Cumpănesc. Domnia ta. 
l\fEŞTERUL : Mi-am început învăţătura

aidi, oo un bătrîn mai înţelept ca tim-
pul, cu Şoinmru. La Veneţia, unde m-a 
trimis voievodul tării, am întărit meş
teşugul, dar harui, fără de care nimic
nu dăinuie, îl am de aici. Şi lui îr 
slujesc. Şi-apoi, să ştii, meştere, fru
museţea e ,a omului şi n111mai lui i se-
supune. 

DRAGOŞ : Mă ispiiteşti cu g1nduri ascun
se, me�tere ... 

MEŞTERUL : Toma ! N urnele meu e To
ma, iar al surOTii mele, Miaria.

DRAGOŞ: Cum? ... Domnia ta eşti meş-
(,: terul cel tînăr ?! Mă buC'Ur pentru în

toarrcorea Dom,nici ta'e. 
MESTERUL: Vodă, căruia i s-a dus fai

n,;a de mare cărturar şi înţelept, cum 
e? 

DRAGOS : Ca si tatăl lui, slăvitul voie
vod cel mare şi viteaz. Aspru şi chib
zu't in trebmile ţării. 

MESTERUL : Arc· obiC'0iul să verse sînge· 
,�evinovat ? 

DRAGOS : Mnu ... N-am auzit. Dar nu-mr 
bag mîna în foc că n-ar face-o ou vîn
zătorii d0 ţ.ar5. Altfel, lumim1t şi iubi
tor al cărtilor. 

MESTERUL ,· Arată a fi cruci cu noro
dul ? Trufaş cu slujitorii ? 

DRAGOŞ : Eu mă pricep la pietre. nu la 
oameni. De altfel. ai să-ţi răspunzi 
singur cînd i te vei afla în preajmă. 

MEŞTERUL : E greu ele ajuns la N!ă:... 
riia sa? 

DRAGOŞ : Acum: da ! Vodă s-a tras îrr 
ceta.te, cernit de moartea doamnei �i 
î.ncrîncenat de luptele clin J\ircl0al. As
teaptă veşti de la trimjşii domniei, de-
nu ... 

MEŞTERUL : Nu există întoarcere, nir 

există linişte. Asta vrei să spui? 
DRAGOŞ: Cită vreme cetăţile de hota,

nu respectă tratatele, Măria sa nu ar 
liini�te. 

( .  

tipăreşte volumul „La un pas de centrul păm,!11tului" (în colaborare, Erlitw·cr 
,,Eminescu"), iar în 1984; ,,Reportaj din m/.nă." (Editura „Cartea Românească"). 

24 

!n ultimul' tvmp, Dumitru Dem Ionaşcu îşi împleteşte activ'itatea de pro
zator cu aceea de dramaturg. Tn 1979 debutează pe scena Teatrului de Stat 
,,Valea .Jiultii" cu p-iesa La lumina zilei (în colaborare). Acelaşi teatru ii re
prezintă în 1983, în premieră absolută, piesa Pr:imăvară în noi<?r..1hrie. La· 
teatrul radiofonic i se tran. mit ® serie de scenarii: Interludiul (1976), Floa
rea de colţ (1977), Logodnicii din zori (1981), Lw1ga zi ele după noapte (1986); 
iar, în 1.984, Radioteleviziimea Română montează. în cadrul emisiunilor de' 
teatru piesa Credit pentru o speranţă. 

Dumi.tru Dem Ionaşcu este un seriilor care şi-a ancorat talentul în ,pro
blematica muncitorească privită din perspectiva actualităţii ; dar, cum o de
monstrează piesa Meşterul, din aceeaşi perspectivă este văzută şt istoria.

Dumitru VELEA 
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MEŞTERUL : Sint f.raţi ele-ai noştri, meş
tere Dragoş. 

DRAGOŞ : Vodă va porni să-i supună 1 

MEŞTERUL : De ce ? ! Ce nevoie are de
supunerea asta ? 

DRAGOŞ: Nevoie sau nu, cred că e cu 
neputinţă să pătrunzi la vodă! 

lVlEŞTERUL (sieşi) : Ştiu şi eu ? ... Poate 
mă strecor. 

DRAGOŞ: Şuguieşbi. 
MEŞTERUL : Cum adică, şuguiesc? 
DRAGOŞ : Gî.ndurile �i breburile lui vodă 

nu se cade să le tulburi. 
MEŞTERUL : Nu e ceva ră'll. 
DRAGOŞ : Vrei să ridici o zidire, dar 

mai mult te gîndeşti la treburile lui 
vodă. 

"MEŞTERUL : Şi noi sîntem ai ţării. De 
aceea, mă interesează cum gindeşte şi 
ce face l\!Lăria sa. 

DRAGOŞ : Vodă e înţelept şi viteaz, meş
tere. Nu degeaba marele voievod l-a 
trimis să studieze stiintele si artele 
peste h atare. 

· · · 

MEŞTERUL : Ştiu. A fost pnimul student 
,român la I<.1gelone. (Explicativ.) Şi pe 
mi,ne tot marele voievod m-a trimis 
(Intră Onu, un copilaş cu o bită cu 
crestături. Alent la Onu.) Voinice, vino
nco2cc ! 

ONU: Eu. bădiţă ? 1 

MEŞTERUL : Tu, mă ! Şi adu şi bita ! 
ONU (apropiindu-st' cu frică): Bădiţă, da' 

n-am făcut nlimic ră,u.
ME:ŞTERUL : Dă-mi b1ta ! 
ONU : fartii.-mă, bădiţă ! 
MEŞTERUL (cercetiî.nd-o) : Iţi place să 

încrustezi lemnul ? 
·ONU: lhî...
MEŞTERUL : Nw11ai pe lemn ?
ONU : Cum spui mata, bădiţă!
MEŞTERUL : Ai înar.ustait multe ?
ONU : Multe, bădiţă !
MEŞTERUL : Uită-te la mine ce fac ...

(Scoate cuţ:itul şi începe, l.a. celălalt ca
păt al lemnului, să încrnsteze 11iste 
forme romboidale.) A�ta se chea�1ă 
cap pe cap şi şteap pe şteap. (li îna
TJQiază Mta.) Poţi să faci şi tu ? 

{)NU : Nu mă înoe,ci, bădiţă? 
MEŞTERUL: Vreau să aflu dacă nu mă 

înşel. 
•ONU : Dacă mă păsuieşti matale... (Con•

tinuă încrustarea începută de mester. 
Acesta îl urmăreşte cu atenţie.)

MEŞTBRUL (lui Dragos) : Are ha�· ! Har, 
_ măi Driagoş ! 

'CAPITANUL (apropiindu-se): Ia te uită ! 
Ce ştie pnichindeLul ! 

MEŞTERUL : Al oul eşti ,tu, voinice ? 
ONU : Al nimănui... 
DRAGOŞ : Ai lui au mw-i.t toti de ciumă 
MEŞTERUL: Cum te chemă,' volinice? 
ONU: Onu. 
ME$TBRUL: Pe mine, Toma. Am să-ti 

fiu dascăl, iar tu mie, ucenic. Dacă mă 

asculţi şi vei învăţa meşteşugul, vei 
ajunge me.5ter mare Acum, să mergem. 

CAPITANUL : Ne aparţine, meştere. E 
al nostru ! 

MEŞTERUL : Paza cetăţii, nu şi orfanii 
ei, căp�tane ! 

CAPITANUL: Ce vorbă! ... ce vorbă! ... 
MEŞTERUL (ieşind, imsoţit de Dragoş şi

Onu): E uşor pentru sufletul tău să 
fii zugr.:iv ... 

(lntuneric.) 

SCENA 2 

O încăpere drep'.unghiu'.ară. Lîngă 
perete, aşezat pe marginea unui pat 
mare, Meşterul, cu ochii închişi. In 
stînga scenei, în umbră, cu faţa Ia 
perete, stînd pe un scăund şi pic
tînd, Onu. De afară se aude din ce 
în ce mai insistent tropot şi neche
zat de cal. În scenă intră Maria ; 
zgomotul e tot mai năvalnic, mai 
dezlănţuit. Maria, o codană sfioasă, 
strîngînd la piept o ulcică, nu în
drăzneşte să se mişte. Tropotul şi 
nechezatul sînt acum aproape asur
zitoare. 

MEŞTERUL (deschide ochii, priveşte lung
în gol, apoi se întoarce spre Maria.) . 
Ce-'ai rămas aşa, sunioară ? 

MARIA : Domnia ta auzi ? ! 
MEŞTElRUL: Ce s--aud? 
MARTA: Cum, n-auzi? 
M.EŞTF:RUL : Ce?
MARIA: Calul. Nu-l auzi cwn umblă?
M&';,TERUL (căscînd· si frecindu-si pleoa-

pele wmflatc) : Care cal ? 
MARIA: Calul voievozilor! 
MEŞŢElRUL: Cînd am venit, �u te-am 

afLat pe lingă casă, Mărie. 
lVfARIA: L-a simţit şi c elui D--,m:1t€i tale. 
MEŞTERUL : Ţi s-a părut, surrioară. 
MARJA : Umblă hojma prin codri, singur 

şi făr,1 odihnă, de cinel s-a petre ut 
primul voievod. Mc-reu l-am auzit. clar 
nicio::lată iarna. 

MEŞTERUL (ridicîndu-se): Vreau să-l 
,·ăd. 

MARIA (a�inînd-u-i calea): Să nu faci 
asta, băcliU1 t 

i\,!EŞTERUL ; De ce ? 
MARIA: Te-ar zdrobi în copite. 
MEŞTERUL: Vreau să-l văd, nu· <1-J 

prind. 
MARIA : Şuguieşti, bădiţă ! 
MEŞTBRUL : Au să-l sfişie \·aitelc·. 
MARIA : Nu eXIÎ,stă ha-i,tă care să cu:ezc 

a se apropi-a de calul voi'evozi'or. 
MEŞTERUL (sieşi): Da, da... u se afl[1 . 
MARIA: Gincleam că dormi 
MEŞTERUL : !mi pare ne�pus ele rău ... 
MARI A : Domn ici tale 'I De ce ? 
MEŞTERUL : Am dormi,t fă.r5 vise. Ca un 

prunc nelegănat. (Oprindu-se în faţa
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ei.) Te-am auzit umblînd prin cu.huii... 
Şi calul ăsta furtunatic ... Nu ştiam w1-
cle mă aflu. Pa!rcă aş fi coborît de 

· -undeva. foai;-te de sus,- ca o fr.u.nză de
paltin, toamna. (Mîngîind-o:; Văd ·că
ţi-a tirecu.t vremea păpu.5ilor ! .AJi cres
cut.-

MARIA: Ţi-am adus o ulcică cu lapt' 
proaspăt. 

MEŞTERUL : E vrem.ea. să te măriţi, su
rioară ! 

MARIA (întinzîndu-i ulcica): Ei... Şi 
Domnia .ta... 

MEŞTERUL (rîzîncl) : Iţi văd dorinţa în 
ochi.

· 'l\·fARIA : '.j.'i-am aclw, calul în pi:isacă. E
nărăvaş, era mai-mai să mă lovească.

MEŞTERUL: Simte el ce simte.
MARIA : Prin strălinătăţi te-ai deprins cu

ciiu.dăţenii, bădiţă.
MEŞTERUL : Şi ;tu te prefaci că n-auzi.
MARIA: Iartă-mă. Sînt neliniştită.
MEŞTElRUL : Vreau să te ajut ! Bw1h:ul

şi tata au 1lreout dincolo şi tu ai ne
vooe ele ocrotire. 

MARIA: Nu! 
MEŞTEIBUL : Tocmai de aceea ... 
l'vlARIA : Nu mi-e uşor să tăinll!iesc ceea 

ce >am în inimă ; ochii mă trădează. 
MEŞTEfilUL : ·Nu te ştiam neajutorată:. 
MARIA: Cînd mă gîndesc la el... 
MEŞTERUL: Şi cine e acest „el", dacă 

nlll-i ou supărare ? 
MARIA (plecîndu-şi ochii) : Nu îndrăz

nt'!sc s-o spun tătuchii. 
MEŞTERUL: Inţeleg. Păstrezi durerea în 

ti!ne. 
MARIA : Sint sigură că nu l-ar vrea. 
MEŞTERUL: Pe cine? 
MARIA : Pe Dra,go�. 
MEŞTERUL : Ai tu credinţa asta ? 
MARIA : Dragoş e meşter pietrar de rîncl 

şi nu vreau să-l Ja,s. 
MEŞIBRUL: Şi cum aii dat de el? 
MARIA: De cîte ori am trecut la livadă, 

îmi cerea să-i aduc poame. Lucra la 
zidul cetătii. 

MEŞTERUL (privind-o 1m. ochi) : Şi la în
toarcere îi dădeai numai noame ? 

MARIA : Şi gîndul ţi-e bănuitor, bădiţft. 
MEŞTBRDL : Tu eşti nepoata şi .fiica u

nui neam de meşteri v:iteji, şi sora 
mea pe deasupra, trebuie să ai gJ"ijă ... 

MARIA : Să nu cutezi ... Dragoş e un om 
bun, drept, cinstit... Os ele ro'mân clin 
Rodna. 

MEŞTERUL (vesel) : L-am cunosout şi eu. 
MARIA: Inima mea nu se înşală. 
MEŞTERUL: Ce-i drept, mi l-am făcut 

tovarăş ... Vreau să înalţ o zidire şi am 
nevoie de un meşter oa el. 

MARIA : Chiar aşa, bădiţă ?
MEŞTERUL: ln mîna mea şi aurul ia 

chipul pe care îl vreau. Am sf1-ti fac 
o salbă, din prlimii galbcn.i pe· care
mi-i va da vodă.
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MARIA : Cînd te vei înfăţişa la Măria 
sa ... Vodă e uneori plin ele minie, dat-

. totdeauna d.rept. 
(Zgomot· amplu, progresiv, cople:şitor,. 

_ele cai_ q,propiindti-se în goană. Bătăi 
putemice în poartă.) 

MEŞTERUL (grăbit) : Du:te,. Mărie ! 
Du,te ... 
(Maria iese din scenă.) 

OŞTEANUL (ele departe) : Hei, e careva ? 
. MEŞTERUL : O să rupă poarta ! (Se de

pă1·tează spre drecipta, aproape furios.} 
Nu mai bate, omule ! 

,OŞTEANUL.: Dorru1ia ta ei;;ti străin1:1l ve
, · ,nit..cle 1a· ,Veneţia?. 
lvIEŞTElRUL : Am fost şi pe-acolo. 
OŞTEANUL r Eşti pietra. şi zugrav ? 
MEŞTDRUL : Intocmai. 
OŞTEANUL: Poruncă ele la vodă! ·să te-

înfăţiş0zi ele îndată Măir1iei sale ! 
MEŞTERUL : ln cumpăna nopţii ? 
OŞTEANUL : Pentru Măr:ia sa nu există, 

noapte. 
ONU (apropiindu-se) : Un<le te duci, meş

tere'? 
MEŞTERUL (imbrăcînelu-şi mantaua) :· 

Mă cheamă. MAT.ia sa. 
ONU : Vrea să te judece ?
MEŞTE;RUL: Nu, Onule ! Vrea să-i ridic• 

o zidire.
ONU: De ce nu te-a chemat ziua?! 
.MEŞTERUL : Onule, Onule ! Şi eu şr, 

vodă facem din noapte zi. 
ONU: Noaptea-i pentru oclihnă. ,, 
MEŞTERUL : Te vei obişnui şi tu, Onule !' 

Acum, C'lilcă-te ! In mri ai să.- afli. G 
avem ele înlăptuit !. .. (Se aude: goana 
cailor.) Auzi hojneala cailor? ... N-au· 
odihnă., ca şi Îlilima şi cugetul nostru_ 
în veac ... ( Iese însoţ.it ele tropotul cai-· 
lor, depărlîncl:u,-se.J 

( lntuneric.) 

SCENA 3 

Sala tronului. In jilţul domnesc, u1� 
bărbat falnic. La picioarele tro
nului, pe un scăunel, un diac,· o 
călimară, pană şi hîrtie, aşteaptă 
ca vodă să-şi reia dictarea. În• 
dreapta şi-n stînga, de-a lungul me
sei, Vistiernicul şi Logofătul. La in
trarea Meşterului, Voievodul îl pri
veşte lung, cu un zîmbet viclean p·e· 
chip. 

VOI�ODUL (voce gravă, din străfun
cluri) : �ti meşterul trimis la Venetia 
d'e părintele nostru să studiezi ştiinţa 
zidi!rilor şi rarta zugrăvitul'UD. ? Te-ai,• 
întors'? 

MEŞT.0RUL (sărutindu-i inelul din ăeget): 
Da, Măria ta. 

VOIEVODUL : Am auzJt că ştii să faci' 
un desen nespus de greu, înfăţişînd 
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tot felul de incoLioiri de fringhii care 
îmbogăţesc golul unui cerc? 

l\Il�ŞTERUL : Pe lîngă 1'uorurile ce le ştiu 
face, desenul acela e oa un spic de 
gl'iu în�r-un lan, Mă,ria ta. 

·voIEVODUL: n�ti trufaş, zugravule!
i\lJEŞTERUL : Ştiu cît prefuiesc, Mitria ta.

·vorEVODUL : E ace1'aşi lucru, spus cu
al.te vorb·c. 

.MEŞTERUL : Luorrn-ile îşi schimbă în
făţişarea, Măria ta, clupă locul din 
care le priveşti ! Jilţul Măriei tale, 
pdvind de aici, de unde-l bat făcliile, 
îşi arată toată măreţia şi strălucirea. 
De dincoace, de ,unde cad umbrele 
cinstiţilor boieri, parc, mai întunecat 
şi mai tainic. 

·voIEVODUL: Ai limb,'\ lu •g;1.
MEŞTERUL : Cu îngăduinţa Măriei talc.

·vornVODUL : Cum e cu băiatul de SC
,plînge căpitanul cetăţii dt i 1-•ai nipH? 

:.-MEŞTERUL : Copilul •ai·e har, air Ii păec1\ 
să se piardă, Măria ta. 

-VOIEVODUL : Să :i,iccm... Meştere, te
poftesc la masa noastră. (Pauză.)'
Grija ospăţului am li'tsat-o domniţei 
All!a. 

J\lEŞTERUL : M{1ria 'ta. cu cc mă învred
nicesc de cinsţea să stau la masă cu 
voi-evodul tării ? 

VOIEVODUL :·: Dorinţa de a t,e ow10aşte, 
meştere ! Mj-a plăcut se1neţi-a ta. Şi 
sărutul inelului. .. Ai sărutat lnsemnul 
dbnm,iei şi ·nu . mina omului care îl 
poartă. Oum mi-o sărută altii... 

"VISTIJ�R.NICUL : Dacft lP-o întinzi, l'Mt
ri.a ta. 

-VOIEVODUL (are un gest ele enervare,
· apoi se stăpîneşte) : Datina, vistierni

ce ! Da,tina ! ... (Surîzînd.) Şi mi--a mai
plăcut, meştere, că n-ai in văţat sii-ţi
ţii gui-a şi că spui verele cc gincleşti,
Iălră ocolişuri şi ascunzişuri.

-VISTIERN"ICUL : Merlt pcnitru oaa·e in
ele-obşte îţi pierzi capul. 

'VOIEVODUL -: Nu spun o[1 al lui n-ar 
putea să cadă. 
. ( Intră Ana, fiica voievodului, traver
sează scena şi se apropie de masă. 
.lnaltă şi subţirică, îmbrăcată în doliu, 
nu pare să vadă pe nimeni. Voievoclul
se ridică şi o ia de mină, aşezînd-o în 
dreapta sa.) 

ANA: Mul�umcsc, Măria ta! 
VOIEVODUL : Domnj:ut. dumnealui e 

meştc,ruJ, magister in diven;is n.rtibus,
nu? trimis la studii ele părintele nos
tru şi întors ,acum ele la Veneţia. Şezi, 
m,eşte1--c ! Şi binevolieşte să ricdici po
calul cu vin,ul nostru. 

'J'vIEŞTERUL : Care nu-,i nmi prejo,s decît 
cel italienesc. (!nchină şi beau.)

VOIEVODUL : Nu ti-a fost :firică ? 
MEŞTBRUL : Frică. ele ce. Mftria ta ? 
VOIEVODUL: Chiar ! Să credem că n-ai 

teamă ele nimic? 

MEŞTERUL: Cîncl nu pot lucra, da! 
VOIEVODUL: De moarte, nu? 
MEŞTERUL : N-am spus asta. De ea, dacă 

ml-ar frînge lucrul ·1a jw11ătate.
VISTIBRNICUL ( privindu-l surprins! : Sfi 

înţelegem că te îndoieşti ci cele di-
vine ·t 

MEŞTERUL : Domnia ta, visticrnice, t1ită 
că divinitatea e însăşi frumusc\,ea. Eu, 
mai degrabă, mă tem ele bratul Mă-
riei sale. E mai aproape. 

VOIEVODUL: Ziceam că nu ştii să lingi 
m,ina. 

MEŞTERUL : Ştiu, Mftria ta, clar nu 
mi-e-n fire ! Ou un singur gest sau 
cuvînt ilni poţi frînge rostul. Zidirea
să nu aibă loc.

VOIEVODUL : Şi cc-ai vrea să zi-deşti ? 
MEŞTERUL : Cetăţi şi palate, şcoli, dru

muri bune şi poduri tra•inice. Măria 
ta. 

VISTIERNICUL (rîde ca de o glumă bu
nă) : Eşti un om ciudat, n;.eştere ! Nu 
te înfricoşează nim.i,c, şi cu toate as
tea visezi să inalti ctitorii ! 

MEŞTERUL: Omul 1�u zămisleşte numai 
clin teamă. 

VISTIERNICUL: Trufie ! (către Voievod../
Asta ,este, Mă·ria ta. 

MEŞTERUL : Cinci am plecat să-mi cle
săvîrşesc harul, gîndul mi-a fost să mit 
în.torc ... Şi nu 01iicum. Să ridiic zidiri 
spre f,aima ,ţării. 

VISTIERNICUL : Ai curaj, meştere ! 
MEŞTBRUL : E îndrăzneala care dezleagă 

fapta, Domnia ta ! Aceasta e cheia 
fă1·ft ele care nici o înv[1ţătur[1 nu pre
ţuieşte nimic. 

VISTIERNICUL: Şi cugetul ţi-e. înflăcă-
rat şi inima vitează. . 

· 

lVIBŞTERUL: Cinelul mi-e curat, Domnia 
ta ! Vreau sft înalt zidiri. Asa cum le 
văd, cu ochii minţii. Nu fresce, nu pîn
ze, nu statui, nu vase ele bronz în care 
se a11uncă resturi ele la mesele monar
hilor, vistiernice. Altfel, zadarnic am 
bătut atîta drum şi am mi.stuit atîta 
invăţătmft . 

VJSTIERNICUL : Ţara trece prin încer
cări g,rele. Duşmanii nu ne lasă răg'.lz 
de zidiri.

MEŞTERUL : Totul atîrnft. !:'i aici;"' ele lo
cul clin care priveş,t,i, vristiernice. (Iro

nic.) Dar eu mă întreb, Do!nn ia ta, ce 
s-·ar întîrnpla cu neamul nostru mereu
pîndit ele neprieteni clacă, pe Ungă 
vrăjmăşia altora, ne-am mai război şi
cu îndrăzneala cugetului 9 

VISTIERNICUL : La asta încă n-am cu
getat. ( Privinclu-l cu îndrăzneală.) Nu 
te laşi, magi,strc. 

MEŞTERUL : V:rabia tot pui şăele ... 
VISTIERNICUL : Te vor ocoli prietenii... 

.se vor .feri ele Do111•1·ia ta. 
MEŞTERUL : fkietenji, vistiern.ice, sînt ca 

banii. Cînel ţi-e lumea mai dragă, te 
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lasă. Iar cinel vrei să-i păstrezi şi îi 
pui în comomiţă, te trezeşti, într-o 
bună zi, oă nu mai umblă. 

VOIEVODUL: Are dreptate, vistiernice !. .. 
(Către Toma.) Cum ,e pilda cu jilţul şi 
ochiul cao·e-1 priveş.te? Şi-a cam în
tunecat privirea, auzindu-te. 

l\lEŞTERUL: Cînd ai gînclul curat, n-ai 
de ce te t?me, Mă1ria ta. Obiectele în
depărta.te ni se par puţin mai întw1e
cate clecît cele apropJate. Meşterul 
Leonardo da Vinci a observat că ele 
i·au auloarea albastră. · Grija fiecăruia 
este să ştie la ce depărtare să se o
prească, pentru a vedea culoarea ade
vărată a Juormr:ilor. 

VOIEVODUL (ironic): lVIă întreb, pen
tru a-ti afla adevărata ta culoarre, cam 
la ce ·depărtare ar trebui să stau ? 

M.EŞTI:RUL : Sîntem la depărtarea po
trLvită, Măiria ta.

VOIEVODUL : Eşti înţelept. 
VISTIERNICUL: Şi abil... lnsuşiri care 

se întregesc una pe alta, Măria ta. Ne 
vom înorecliinta de acest adevăr cît ele 
cU!rîn el ( Pauzei.) 

MEŞTERUL : In călăto:riile mele, am au
z.it că domnitele se indeletmicesc cu 
slujirea :lirumo

.
sului. (Către Ana.) Dom

nia ta ooşi veşminte şi · atemise? 
ANA (privindu-l sfioasă) : Ca să treacă 

vremea, meştere. 
VISTI0RNICUL : Nu ştiam, Aniţă ! 
ANA : Da.r pentru ce alta, Domnia ta? 
VISTIERNICUL : Mela ! Pierderea doam-

nei ţării şi a mamei tale t�-a schim
bat mul,t. 

ANA: Dacă aş :fii fost băiat: .. 
VISTIERNICUL : Poate că ar fi fost sau 

n-air :fii fost mai bine.
ANA : De ce, Domnia ta? 
VISTIERNICUL : Fiecare om îşi a.re locul 

�i îndatoririle lui în trebwile ţării, 
Aniţă ! 

ANA: Cinel nu ţii socoteală de loc �i 
rang nu rte pierzi, Domnia ta. Şi eu aş 
putea să-mi îngădui trlllfiia băirbaţilor ! 
Mă.nia ta vrea să intărea,scă tratativele 
incheia:te de bunrlcul meu Cll.l cetăţile 
A,rdealului. (Către Meşter.) Domnia ta, 
după ştiinţa noastră, rnutreşti să ridici 
cetăţi, poduri, să oon.struieş,ti dTUmuri... 

VISTI0RNICUL : Nu-mi pune în gură ce 
n �am gîndlt ! 

VOIEVODUL : Ce glumă e asta, Aniţă ? 
Nu te ştiam arţăgoasă ! 

ANA: Toţi bărbaţii sînt nişte trufaşi, 
Măria ta. 

VOIEVODUL : Te poftesc să ai respect 
pentlru slujitoirii noştri ! Şi ai ţării. 

MEŞTERUL (mai degrabă speriat) : Dacă 
Domnira ta ingăd,uie-, domniţă ... Cutez 
să-ţi desenez nişte modele noi. 

ANA : Mulţumesc, meştere. 
VOIEVODUL : Gînd bun ! Povestindu-i 

cele vă•z;ute prin lume ... Şi cu dese-
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nele ... Ai putea alunga tristeţea dom
niţei. Şi-i împrospătezi ·şi dira,gostea. 
căbre noi. .. 

ANA : Imi pui iubirea la îndoÎ!ală, Mă
ria ta? 

VOIEVODUL : Nu. Dair nu-mi plac gînclu
i-ile tale. 

ANA : In-gădui să mă retrag? 
VOIEVODUL : Cum îţi este voia, Aniţă, 

noapte bună ! 

( Ana -iese ca ameiită, cu capul plecat.)' 

VISTIERNICUL : (revenindu-şi primul) : 
Măria ta ... cît priveşte zidirea, ar tre
bui vorbit cu logofătul Milcoveanu. 

VOIEVODUL : De ce ? 
VISTrnRNICUL : In locul zircJi.rii de la 

Humor, risipită de năvălitori. ar vrea 
să ridice o alta. Cu îngădui,nţa 1vlă
riei tale. 

"OIEVODUL : Vistiernice, vistiie-rnice r 
Ai ştiut? 

VISTIERNICUL : De mult, Mă>ria ta. 
VOJEVODUL : Şi de ce mi-ai tăi111utlt do-. rinţa logofăt:ului ?
VISTIEIRNICUL : Te ştiam prin!S cu tre

burile tării nu voiam să te Lmpovărez. 
Si gindul ' zidirilor clin Cetatea de 
Scaun, pentru care te pregălteşti să a
duci meşteri tlscusiţi, nu-ţi dădea pace. 
Apoi, şcolile cele miari, d1rumurile şr 
poclu11He, Măria ta le-ai înouviinţat .. 

VOIEVODUL: Eru, da! 
VISTI0RNICUL : Acum îl avem pe me-<Ş

teir, doamne. 
VOIEVODUL (ridicîndu-se, se clatină uşor 

ele oboseală) : Meşt�rul să ne arate ce 
poaite ou desenele ! De--o zidire tot nu 
se apucă nlimeni aoum. In to,i,ul diernii. 
Vom mai chibzui. 

MEŞTERUL : Pînă atunci am face plan.ul 
zidirii. Sînt multe de_ pregăitilt pentru 
începere-a ei. 

VOIEVODUL (violent):· Vre,i să spui că 
tu singur ... ? 

MEŞTERUL : A1n să · ridic totul, ele la
plan la zu�răvkea zidurilor, Măria ta. 

VOIEVODUL: Indrăzneala ta întrece-
măsura! 

MEŞTERUL : Fără asta, Măria ta, puţine
s-iar r:idica spre cinstea şi mă.reţia o
mului. 

VOIEVODUL : Chirar aşa ele mare ţi-e
credinţa în zidi<rea asta ? 

MEŞTERUL : Măria ta ... 
VOIEVODUL (obosit, cedează) : Doresc 

să-ţi cumosc fapta ! Apucă-te de pla
nul lucrării. Să fii gata la timp şi la, 
poruncă ! Pînă altunci s-ar întîmpla• să 
am nevoie ... de mintea ta ... şi ele lim
ba ta care nu se s.fiieşte să spună ade� 
vărul... 

(!ntuneric) 
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SCENA 4 

Margine de pădure. Meşterul şi 
Dragoş se află în stînga scenei. Din 
spatele pădurii, se aude sunetul în
depărtat al toacei de vecernie. în 
apropiere, cu spatele Ia ei, Logofă
tul. 

DRAGOŞ (oftează uşor, cu încîntare) : Ce 
pădure ! Cită măreţie ! 

MEŞTBRUL: Falnlică. 
DRAGOŞ : Sii ne grăbim. Acw1i se întu

necă. 
MEŞTERUL (privind în depărtare) : Ne 

trebuir� un loc de început ... Loc curat, 
luminat, ca argLnbul strecuTait. 

DRAGOŞ : Aici e, meştere şi frate. 
MESTERUL : Futea să nu fie cel a:es. 
DRAGOŞ : L-am aflat o da.tă cu prima 

rază ele soare. Acesta e . semnul ele 
taină. 

LOGOFĂTUL (apropiindu-se din dreap
ta): Cc loc minunat ! Oa o deschidere 
de zori. 

MEŞTEmUL : Hotar ele codru, logofete ' 
DRAGOŞ : Te îmb:e să ·nu mai pleci! 
MEŞTERUL : Loc rupt din cer şi aşezat 

in inim-a Carpaţilor. 
LOGOFÂTUL: Să mă ierte Domniile 

voastre, clacă mă încumet cu o între
bare. 

MEŞTERUL : Curaj, logofote ! Curaj 1 

LOGOFATUL: DomnH!e voastre· nu o
bi.5nuiesc să vină la slujba de sea.ră? 

MEŞT]::RUL (făcîndu-se că nu-l aude):
Cc lăţime are, măi Drago,) ? 

DRAGOŞ : Cît vatra Putnei şi a Coziei 
la un loc .�i ou ceva mai largă. 

MEŞTERUL : De ce ne cauţi cîrcotă, lo
gofete? 

LOGOFĂTUL: Nu eu, meştere! Datina 
străbU!llă. 

MEŞTERUL : Slujba noastră stă în .faptă ! 
LOGOFĂTUL: Vorbeşti cu clisp�·eţ, meş

tere! Nu e bine. La ctitoHia nouă e 
nevoie şi ele înţe'.epeiune. 

DRAGOŞ : Eş.bi. prea _aspru, meştere ! 
MEŞTBRUL : :0i şi ? Nu vreau să fiu dus 

de căpăstru . c;:i un ·cal orbit de bă trî-
neţe. ·' 

LOGOF ATUL : Aşa ele n:rnU crezi în locul 
ales, meştere ? 

MEŞTERUL : Cinel îţi pui harul în ,slujba 
ţării şi credinţa în mîinile Măriei ·sale, 
nu alegi. I·arha, cu verdele ei crud şi 
strălucit, e femeie ; bradul, mînclru şi 
neîncovoiat, bărbatul ! Şi mei, la îm

preunarea lar, se v•a naşte ziclirea, ca 
o sevă a lor ... A ierbii şi a pădurii.
Loc mai bun nioi că se poate, logofete !

LOGOFATUL: Domnia ta nu poate greşi! 
D_RAGOŞ : Asta cam aşa e ... 
MEŞTERUL: Pe aici şi-a lăsat Şoimaru 

harul ! A cutezat să încerce zugirăveala 
în albastPu ... 

DRAGOŞ : Meş,ter�, te încearcă şi pe tine 
cutezanţa lui Şoiri:11aru ·t 

MEŞTERUL : De ce nu ? Ce vezi rău dac{1 
zugrăvim zidu.rile şi pe c!Jinafară ? 

DRAGOŞ: Meşterul ŞoimaTu a vrut şi 
dînsul să st:oată la lumină acel albas
tru, înaintea ta, şi ai aflat ce-a păţit? 

MEŞTERUL : Zu-g.răveala lui s-a scorojit 
şi a căzut .. N-a CUillOSCUt mina. 0 f[ 
greşit la tencuieli, la vopsele ... Sau Ia: 
amîndouă. 

DRAGOŞ : Şi tu ? 
MEŞTERUL : Incă n-o ounosc n1c1 eu
DRAGOŞ : Să nu IUlilblăm cu capul în, 

nori, meştere şi frate. 
MEŞTERUL : Dar din neizbîndia 11.lJi. se 

poate afla. 
LOGOFATUL: Meştere, <le ce nu mi-ar 

spus de la început ? 
MEŞTERUL : Ce ? Nu ştiu ce doreşti să

afli, logofete. 
LOGOFĂTUL: Cc1 ai gînduri ascunse cu 

zugrăveala ! 
MEŞTERUL : Domniei ta'.e nu ţi se pc1re· 

firesc? 
LOGOFĂTUL: &a va.rba de zicli,re, nu 

şi ele zugrăveală. 
MEŞTERUL : Mereu se află cite unul pe· 

care îl încearcă un gînd nou sau o 
cale neumblată ! Meşterul Şoimaru a 
vrut să pună în zugrăveală limpezi
mea ceruLui şi a apelor alături ele 
căldura holdelor şi ele sîngele vă-rsat 
ele înaintaşii no,5tri. Albastrul e ne-
111.u.ritor ca speranţa omului în bine
şi pace. Acest meşter, oa şi înaintaşii 
săi, trebuie cinstiţi pent.ru îndrăzneala 
lor. Mie îmi va f<i mai uşor să păşesc· 
pe drumul care i-a încerca_t pe ei. 

LOGOF ATUL (uitîndu-se sumbru la M eş
ter): De averea mea nu-ţi pasă r 
.. .Doar <l€ vodă ? 

MEŞTERUL: Vodă judecă fapta. 
DRAGOŞ : Uniele gînde�ti, meştere, că s-ar 

afla acea taină a ameste0U'UJi. care să
ţină 1alb'astrul nepieriito.r în bătaja soa
relui şi ,a ploii, în arşiţa vei-ii şi-n ge-· 
rul iernii ? 

MEŞTERUL : 'Drebuie să fTue, măi Drago5 r 
Nu este taină caTe să nu se· lasP, pînă 
la urm.ii. pătrunsă de mi111,tro omului. 
Voi zugrăvi-o în albas,tr,u ! 

LOGOFĂTUL: Asemenea zugrăveală: pe· 
dinafară, ai mai văzut pe undeva ? 

MEŞTBRUL: Dacă alţi,i n-au cutezat, de 
ce să nu îndrăznim noi ? Eu văd aiCÎ' 
o cti·torie care se Tli<lică spre cer şi se
u.neste cu albastrul lui. Si am să fac
într�aga lume s-o vadă.

DRAGOŞ : Să nu ne pierdem capul ! 
MEŞTERUL: Ehei, dar să nu mai pier

dem timpul. Ca să 2JUgrăvim în albas
tru, trebuie mai întîi să zi.djm Jăcaşul. 
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DRAGOŞ (întorcmdu-se spre pădure) : Ce 
falnici copaoi ! Dar nu-s ele trebuinţă 

· toti'.
MEŞTERUL : Ti se pare. 
.LOGOFATUL (se retrage spre dreapta) : 

Am să mă plîng lui vodă pentru zu
grăveala pe clinafar[1. 

1"11:;ŞTERUL : Plînge-�c, logofeite. 
DRAGOŞ: Mi-e frică, meşte1re. E prea 

pornit... Ctiito,ria e pc ch,cltU!i,ala lui, şi 
dacii mai socoteşti şi zugrăveala ... 

. MEŞTERUL : A luat-o vodă asupră�i. E 
pe cheltuiala ţării. Dar să începem în
semnatul copacilor. 

DRAGOŞ (nwmărînd copacii): Unu, clo.i, 
trei ... ln locul lor cresc altii. 

MEŞTEJRUL : Ca şi oamenii,
. 

ginde�'L 
DR,\.G0Ş: Crezi?! Pentru acoperiş ne 

trebuie stejar. 
l VIE:ŞTERUL : 11 aduc-em ele la Slătioa

ra 'I ... (Se pierd î_11 pădure). Nimic .nu 
va lipsi pentru acea ·-tă întemeiere a 
gînclului nos·:rn. 

( lntuneric.) 

.SCENA 5 

_Curtea domnească. Ana şi Meşterul, 
·despărţiţi de o masă lungă, se pri
vesc în. tăcere. Amîndoi au un aer
de oameni curioşi, la pîndă. Ana
.face cîţiva .paşi spre dreapta, în
·căutarea unui loc mai întunecos.
Meşterul vine în urma ei.

. ANA (dă s.emne ele cttriozitote): Ştii sfi 
descifrezi . semnele mîinii, Meştere? 

MEŞTERUL : Eu... numai aşa, pentru 
mfo1e, domnită . 

. A1 l\ : Am să-ţi poruncc-sc să mi le ci-
teşti şi mie. 

MEŞTERUL : Şi dacă nu pot? 
ANA: De ce? 
1\IEŞTERUL: Mă tem ... 
ANA: DomnM1 ta! Pentnu cine? 

1IEŞTERUL : Să spunem ... pentru mine. 
ANA: 0ît mai sîn.t }a curtea domnească, 

am dreptul să poruncesc. 
MEŞTERUL : Gîndeam d,impotrivă. Tot 

ce ţine de S<Ufletul meu ... 
ANA : Domnia ta nru-ţi mad aparţii, me.5-

tere. Eşti al ţării. 
MEŞTERUL (parcă nu i-ar vorbi numai 

ei) : De cînd te-am văzut în preajma 
lui vodă, mă tem de cli.pa cînd n-ai 
să mai fii, domniţă. De ce? Pot să te 
în•t.reb : de ce? 

1\NA : V,rei lsă fiu a1ta ? 
MEŞTERUL: Vo1-belc umblă, domniţii 

Ana. 
ANA: Da, da. da! Şi Dorru1ia 1la te iei 

după vorbe? 
MEŞTERUL : In ultima vreme, te aflu tot 

mai tristă, ou gîndurile d,use. 
ANA (ton persiflant) : Am sperat mereu 

că ai să mă preţuieşti. 
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M8ŞTERUL: Domnia ta nu şlic ce port 
în inimă, ,cJomniţă. 

J\NA : Te gîndeşti Ja hotărirea lui vodă ? 
JVlEŞT.EJRUL: De asta mă tem mai mult 

�i mai mult. 
ANA : De puterea sau de cutezanţa tat ·i ? 
MEŞTERUL : Şi de una şi ele alta. 
ANA: De ce? 
MEŞTERUL : Nu mă cer,ta, domn.iţă! 

Frum,useţea luoru1iilor la care visez eu 
nu înspăim.întă pe nim.eni ! N-am au
zit că ar înspăimînta. Oamenii se tem 
ele nedrepbate, de silnicie, de năvăliri, 
ca să mai am şi e,u vreun drept să-i 
tulbur au visurile mele. 

AN \. : E banc să faci din mîndn:e o vir
tute. (Ironică.) Numaj că vodă nu se 
mulţumeşte cu atît. 

MEŞTERUL : Toti sîntem în stare de 
,icrtfă, domnită Ana. 

ANA (invîrtincli:i-se în jurul mesei, · fre
cîncl ele la unei la alta cu usurintff stă
pînului) : Cum sînt fagii î;, ,im�ul zi
dkii? 

MEŞTEJRUL : Drepţi şi m.încki. 
ANA (oprindu-se) : Iţi depăşesc mînclria 

ba? 
MEŞTERUL : Toţi îşi au o măsură pe 

care se străduiesc s-o atingă. Numai 
că unii vor s-o depăşească, să treacă 
cl-incolo de ea,

· · 

ANA : Să-mi închipui că ar fi vorba de 
IlO'i ?! . ' 

MEŞTBRUL : N-am răspuns pentru ăsta.
ANA : Şi cîncl începi zidirea ? ·· ' · 

MEŞTERUL : Acum sint zile ele pregătire 
de luptă. Vodă porneşte spre Braşi:fv . 

AN A : Te ia •şi f!'.)e lti,ne ? 
MEŞTERUL : Nu ! 
ANA : Ar trebui să fii mîndru clacă te-ar 

1ua. 
MEŞTERUL: Aşa şi aşa ... 
AN A : De ce te codes,ti ? 
MEŞTERUL (ridică din umeri) : Nu-s fă

cut pen.tr-u asta. 
ANA: Gîndeşti că e o ruşine să Lii îri 

preajma lui vodă la grele încercări ? 
MEŞTERUL : N•u, ored că nu ... 
ANA : ln tine are încredere. Mi-a spus-o 

şi mă bucur. (Cu o vizibilă în7"1·i,o
rore.J Oine o să vegheze asupra Mă
riei sale? ! Vodă e ca un copil, se în
flăcărează repede şi uită de s'ne. De 
mult visează să .unească Ardealul cu 
ţara-mumă ... Şi pe mine să mă mărite 
ou Vl•ad ... 

MEŞTERUL (uimit) : Cu Vlad ? Cu Vlad 
Vtintilă? 

ANA: ... să-şi asigure 'lln zi·d puternic clin 
jos ele Dunăre. 

MEŞTERUL : Asta nu mi-a spus-o. 
ANA : Nu-i vina lui. 
MEŞTBRUL (vrea să clarifice situaţia) : 

Şi Domnia ta se supune ? 
AN A (trezită clin aînduri) : Ce an,ume ? ... 

Asta e soarta domniţelor, meştere. Sii 
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se supw1ă porW1cilor. La urma urmei, 
toate sint rî.ndu,ite în interesul tării ! 
Şi numai al ei. 

MEŞTERUL : Asta înseamnă că în curîncl 
n-am să te mai văd, dom.niţă ?

ANA : Timpul ne este măsuraf... 
MEŞTERUL : Pe mine n-ai să mă păcă

leşti. 
ANA : Nu cu am che1na1·e să-l judec pe 

vodă. 
MEŞTBRUL (o prinde de mînă): Şi drep

tul la nesupunere ? 
ANA: Vodă n-are răgaz de g]Jume, meş

!Jere. 
MEŞTERUL : Nu-şi iubeşte sîngele, dom

nită! 
AN A· (bă.nuincl o dezlănţuire): Cunosc 

diragostea lui vodă şi n-o p'lin la în
doială. Dar în afara dragostei pentru 
mine, î�i •iubeşte sup•uşii ... Liniştea şi 
pacea acestui păimînt. 

MEŞTERUL : Şi timpul meu zoreşte, 
domniţă. De .ace.ea, trebuie să mă în
torc 'la uneltele me!e. Şi ... cine ştie, 
poate voi avea bucuria să te mai văd ... 
lngădui să plec? 

ANA : Staii ! Era să uit ... 
MEŞTERUL : Supusul Domniei tale . 
.ANA: lVLi-ai spus cîndva că voi, meşterii, 

n,u vă deosebiti de ceiilalti mll!ritori. 
Ş'i harul nu e ·'lll1 meritt ai vos,t,ru, ci 
un clar ou care te naşti, aşa oum te 
·n,a�ti cu ochi negri sau albaştri ?

MEŞTERUL : Şi unele g[iseşti Domnia ta 
greşeala? 

ANA: Vodă i-a spUiS acelaşi lucru uceni
cului ·tău! ... De ce te-ai nidicat împo
triiVa lui vodă?' De ce? 

l\1IEŞTERUL : Adevăirul · acesta aparţine 
meşterilor ! Altfel... 1111 miai sîntem stă

. pîn i pe hat,ul nostru. 
ANA : Eu, în locul 1ui vodă, a.5 pune oş

. t.ein<ii să te ·arunce în temni,ţă. Te co
.deşti să-l însoţeşti îin Ardeal... 

MEŞTERUL : Eu nru-s războinic, domniţă 
An:a. 

ANA.; ·Pentru ne5upunere ! 
MEŞTERUL : Nici o ciorintă nu poate fi 

am ele puterniică, încît ;ă mă facă să 
mă t.1răsc împotriva voinţei mele. 
Nu-mi aflu linişbea şi rostul cr"tă vre
rnie ne răfuim cu fraţii noşti-i ele peste 
munţi. Dar asta nru înseamnă că nu 
sînt credincios ţăt'Îi şi lui vodă. 

ANA (cu capul în pămînt, resemnată): 
Măria sa iubeşte pacea. Nu mai puţin 
ca tine. 

MEŞTERUL : De asta mă tem, domniţă. 
Din prea mare iublire să nu i se în
tunece cugetul... 

( lntuneric.) 

SCENA 6 
O încăpere ţărănească, dreptunghiu
lară. Meşterul şi Bătrînul par a se 
studia pe furiş. Viscol. Biciuirea 

vîntului se aude foarte clar. Cînd 
se apropie, cînd se depărtează. Uo 
moment de linişte peste care năvă
leşte tropot şi nechezat de cal. Bă
trînul tresare şi se îndreaptă spre
fereastră. 

BATR1NUL: Ai venit clupă lemne? 
MEŞTERUL: Nu. 
BATR!NUL (întorcînclu-se de la fereas-

tră înfricoşat) : Auzi ? 
MEŞTERUL: Ce s-aud, omule? 
BATRlNUL: N-aruzi? 
MEŞTERUL : Ce-i cu dumneata ? Eşti' 

bolnav? 
BATRlNUL : Calul! N-auzi? 
Ml�ŞTERUL : Caire cal ? 
BATRINUL : Calul voievozilor petrecuţi 

în veac. 
MEŞTERUL : Parcă .. : 
BATR!NUL : Aşa umblă, sfogur şi fără 

odihnă, de cînd ne ştim pe ·acest pă
mînt. L-am mai auzit, dar niciodată 
atît de aproape. (Privindu-'L pe Meş
ter.) Te�au llrimis după lemne? .. 

MEŞTERUL (după o scurtă meditat-ie): 
vru'e lemne? · · · · · 

BATR!NUL: InchLde uşa! Intră sau plea-· 
că ! Dar, oricum, închide' uşa. 

MEŞTERUL·: II. caut pe meştenu1 __ Şoi-
1n<1ru. 

BATRINUL: N-a.ud ... Cine an-urni? 
:rvrr�TERUL: Meşterul So<irnoou. Pentrll" 

el am venit. · · 
BĂTRINUL: Acela ele ·care vorbeşti nu· 

1nai e. 
M&';,TBRUL : A mm·J,t ? 
BATR!NUL : S-a dus dre 'la, noi. 
l\,ffi.$TERUL : Ce pierdere ! ( Du_pă, o. cU/ii.î 

de reflectie.J Dumneata 1-.ai cunoscut ·r
BATRINUL ·: De cÎ!ne vorbeşti ?

° 

r,,1fEŞTERUL : De meşter ! ·Iţi mi:Yi · affiin�
teşti de el ? 

BATRlNUL: De la un timp, ţncep. _să-l' 
uit. 

lVIEŞTERUL : Ce tot îndo.·ugi acolo ? 
BATRlNUL: Să-l uit ... să-l uiit.:.· 
MEŞTERUL : Nu-i nimic. Uitarea· e ome--

nea'>că. 
BATRlNUL : Omn ? 

,\ ' ' ' 

MEŞTERUL: Numele, · ch.ipurHe· oameni
lor se uită, faptele lor, nu. 

BATRINUL : Cine eşti ? . . . 
lV1EŞTERUL : Sint runul d!in meşt-erii cei· 

mulţi aJi ţării. 
BA T>RlNUL · (se îndreaptă din nou s·pre

fereastră) : OrioÎII1e eşti, ·şoimaru nu-r 
aici. Te-am a,uzit de depar-te. Gîndeam 
că te-au trim,is clupă lemne. Ai nime
rit aici cli,n înitîmplaine. 

MEŞTERUL : Pe viscolul · ăsta poţi să 
nimereştii oriunde. 

BĂT'RINUL : Blestemată vreme ! De astă-
toamnă n-am văzut chip ele om. 

MEŞTERUL : Eu sînt aici. 
BATRINUL : Ce cauţi, pe vremea asta 7· 
MEŞTERUL : Sînt zug:rav· şi sfetnic aî 
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Măriei sale, domnul ţării. 
BĂTRlNUL (revenind) : Şi ce vrei ? 
MEŞTERUL : Cu zugrăveala de la Homo

rod voiam să aflu cum a fost. Dar da
că zici că meşterul Şoimaru nu se 
află ... 

BĂTR!NUL: Ai bătut calea degeaba. 
MEŞTERUL : Vrei să plec ? 
BATRINUL: N-am zis asta, omule. 
MEŞTERUL : Parcă spuneai că l-ai cu-

noscut ... (Cu respiraţia tăiată, privincl 
pe fereastră în pădurea acoperită de 
zăpadă.) Dar, ce văi:1 ! ... O ctitorie zu
grăvită cum nu-i alta sub soare! 

BATR!NUL: A văzut-o şi meşterul Şoi
maru ... (Ia din firidă o carte veche şi 
începe, ca pentru sine, să citească.) ,,ln 
vremoa cînd străjerii casei tremurau 
·şi oamen.ii cei tari se încovoiau la pă
mlnt şi cele ce macină n,u mai lucrea
-ză, căci sînt puţine la număr, şi pri
vitoarele de la ferestre se întunecă şi
-se închid porţile care dau spre uliţă
şi se domoleşte huruiitlll morH şi te
scoli la cir�pitul de dimineaţă al păsă
rii şi se potolesc toa,te cîntă·reţele şi
te temi să mai urci coL'ina şi spaimele
pîndesc în oale şi capul se face alb
ca floarea de migdal şi lăcusta sprin
tenă se face grea şi toţi mugurii s-au
deschis, fiincă omul merge la ... ". (ln
chide cartea şi-o pune la loc.)

MEŞTERUL (revenindu-şi) : Si.'i fie vreun 
tîlc intre ceea oe ochii a.u văzut şi 
wechile mii-au auziit? 

BĂ.TRINUL : Gînduri şi timo ! lncerca
rea lui Şoimaru a fost o trufiie nebună, 
să înfrun.te timpul, 

MF..ŞTERUL : Dar dacă izbîndea ? 
BĂTR!NUL -(speriat): Asa am crezut tot 

timpul. A fost, o dorinţă să facă ceE'a 
ce nimeni n-a mai cutezat. 

M&$TERUL: Dacă aceasta este sădită în 
om? 

BATRINUL: Cinci nu ştii unde-i cerul?! 
MEŞTERUL : Poa,te îl coborîm sau ne 

rbdicăm fruntea pînă l1a eol. 
BĂ'IlRlNUL: Toţi ca,re vorbesc asa, mai 

bine s-ar .păitrnunde de adevănul oă tot 
ce se na,şte din sămlnţă e supus putre-
7.iici unii şi pieirii. 

MEŞT�UL : Tot ? 
BATR!NUL (dezlănţuit): Tot! Tot! ... Ar

bori, ierburi, flori, tot... 
MEŞTERUL (uluit): Asta înseamnă că şi 

culorile. cleiul... sî.nt făcute din să
minţă şi rădăoini !. .. Şi ouă·le, care s.înt 
sămi'.nţa însăşi ! 

BĂ'J1RlNUL : Totul este supus pieirii. 
(Ascultă.) &;st! Numai calul voievozi
lor umblă, umblă ... 

MEŞT.0RUL (îl apucă strîns de braţ) : 
Meştere, ce vopsele ai folos't? 

'BĂTRlNUL: Umblă calul voievozilor. 
1\IEŞTERUL : Nu e oalul. Este vîntul. 

BĂTRlN UL : Aşa se aude vin tul aici ? ! 
MEŞTBRUL : Aşa e pe-ste tot. 
BĂTRlNUL: Taci ! N-auzi un tropot? 

. ( De dincolo de viscol se aude tropot şi 
nechezat de cal.) Cîtă vreme umblă 
este incă bine. 

MEŞTERUL : Cum adică ? 
BATRINUL (privindu-l cu superioritate) : 

Să ne bucurăm că voievozii ni l-au 
trimiis să vegheze asupra ţării. Citii 
vreme mai există cineva care să-l au
dă înseamnă că e bine. Voievozii ve
ghează. 

MEŞTERUL (apucindu-l de u,meri ş·i pd
vinclu-l clrept în ochi): Meşte1·e, ce 
vopsel ai folosit? 

BATR!NUL: Cum am apucat şi eu ele la 
meştel'ii bătrîni... din ierburi, din frun
ze, cUin boabe, clin rădăcini... 

MEŞTERUL : Şi din altceva ce ? 
BA 'J\RINUL : Din pămînt şi pietre ... 
MEŞTERUL : Şi unde te-ai înşelat ? Spu-

ne-mi, spune-mi ! Le-ai amestecat cu 
ouă �i ,ai :fiolosit cleiuri ? 

BA TR!NUL : Tdate ... Nu :rruii şti<u ... Toa-
te! 

MEŞ'J\ERUL: Dar -stîmpărarea varrului ai 
făm1t-o cu lapte de bivoliţă şi ou ele
juri? 

BATR1NUL (uluit): Altfel cum să se 
prindă?.! 

MEŞTERUL : Dar fă,ră cleLuri '? Numai 
cu l•apte ? ... ( Luminat.) Sigur, ast;-1 'ti-'e
buie să fie ... Incol-ţeşte taina.:. · 

( !ntuneric.)

SCENA 7 

Spătăria mică � palatului domnesc. 
O masă lungă .de. lucru. în capătul 
ei, aşezat pe un jilţ mic, Voievodul. 
De-a dreapta şi de-a stînga, se află 
Vistiernicul şi Logofătul. în picioa
re, în cealaltă parte a mesei, Meş
terul şi ajutoarele sale : Dragoş. şi 
Onu. Voievodul ridică ochii, priviri
du-i cu încîntare: 

VOIEVODUL : Biine aţi venit, meştere ! 
Binevoieşte să ne înfăţişezi ajutoarele 
care te însotesc ! Văd că unul este cu 
caş l-a gură ,· 

MEŞTERUL: Acesba din dreapta, Măria 
ta, e meşterul Drargoş, pietN1rr ele la 
Rodna. A rămas doa.r cu dal,ta si rnis
triia, căci hoardele i�au ,-isipirt casa şi 
i-au ucis pe toţi ai săi. Luind-o de
soaţă pe Maria, soră-mea, �m devenit
�i cumnaţi. Cu el şi cu acest copil mă
leg, în faţa Măriei tale, să înalţ orice
zidire, :fie ea oricît de mare şi grrea,
cetate sau pod.

DRAGOŞ (plecindu-se): Mări,a ta! 
VOIEVODUL : Şez,i aici, la ma�a noastră, 

meşter?. Dra,goş ! 
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MEŞTERUL : C:red.inţa şi diargostea iui 
pen t<ru l\1Iă,r1a, ta nu ., pot fi întrecute 
nici. de tăria pie<treri ! 

VOIEVODUL : :Acum mr mai· să-tilţi. si•g.i.a 
liul, . meştere;- d mîna ! .Poate· -înero-
peş,tii şi stihuri ? \ --5,· 

MEŞ1':ERUL ; Nu, Măr1a rba. � :-,, 

VOIEVODUL : Dar cu copilul ce ·,ai de 
gînd? . · 

MEŞTERUL-: ,.,Acesta, Măria ta, este 1n� 
tîiul riieu 'uceruic,, Onu.; Ca un dar al 
locurilor noastre. ln · e1. pa1·e ·,a. se . fi 
strîns ce-au avut mai bun atît-e�,-- m1ini 

, de-ale noastire, care :au că2/\lt în lupte .. 
.. . ·Va ajunge , cel ·mai vestit · zugrav al 

- · . -ţă1rii. / ( .,. ·r,··�. _. 

:VOIEVODUL (rmîngîindu-l ···cu : bl�ndeţe) :
Pe· tine te-a· luat, meşterul, de la .oşte-

.; · nii curţii dom;iteşti.? : .•:.: 
ONU : Cum zici, Măria ta, 
MEŞTEJ1UL : .. Har.ul nu·, se lasă.>de·.Jzbe-

. lişte, măria-ta ! · -_/ .-. ·'i 
VOIEVODUL (eo.ntinuînd să-l· mîngîie, pe

Onu) : Se 'întrece· cu vorba .meşterul 
tău. Tu, cum te înţelegi cu .el?,-,;;, .. _ 

ONU : lmi e -Oa un' fJ:1ate· mai mari{. ., '.<. ..
·VOIEVODUL: 0crotitornl tă1r,e· ·uri tneş

<ter ales. Sa-i dii:.-supus· şi să. nu.,.i ie.şi 
dini ,·euvirrL. să , deprinzi· bine -meşte
şugul. •(Frecîndu�şi mîinile; .cu ,satisfac
ţ,îa omului care are de lucru.). Şi: acum 
înfăţişează-ne ce ai plănui.it;.: Meştere ! 

MEŞTERUL: Sigur, sigur ... (Desfăşoară
. desenele pe masă, apoi rămîne,: în pi-

cioare, aştepliînd.) J , 
VOIEVODUL (după ce priveşte cu ·atenţie

planurile) : Foarte bine ... Da .... E o zi
dire îndrăzneaţă... Lini•a are mă1,eţie 
şi forţă ... da_. da ... , . . , .. ·;;.·· .. 

VISTI0RNICUI!,: ·ln:gădui·e. Măria,·ta·,să. 
înfăţişez necLwneriir.ea pe oare . 1mi,-_f\,-is-
cat-o ,acest plan? · ,:· ··, 

VOIEVODUL·: lngE°1dui, vistierniice.L , . 
VISTIERNICUL : Ce vor să· fie pătratele 

acestea ?. 
DRAGOŞ :·-Stîlpii'.. 
VISTIERNlCUL:. Şi trebuie să •înţelegem. 

.-că zidul de apus va fi înlocuit cu stîlpi 
de pi,a,tră ? · -•. ;-

MEŞTERUL (ironic): Nu. Zidul- este în
chipu1t ·ae aceste iinii. Stîlpii v.or măr 

___ gif)i doar prid:vorul. :.·.. , . 
VISTill:RNICUL : Un·· pl'idv'6r deschis ? ·.• 
MEŞTBRUL: Da. · :.:· · 

.. ·:.·?" ·. :f, 

VţS'i:TERNTCUL : 'ln �cl[·a ·i:J.oastră' nlJ·":S::8 
; 111chipu1.t" ·aiseriierrea lucre.1re. : ... 

I : <. 

l\ilţ)ŞŢERUL ;-'E 1·ă··�c:lr?�:rieilă' a ·--g1rldului 
nosti'u: ' . ' '. : . -, _,.:,:,:•,. 

VOJEVODUL (a:rătînd cu·mîna pe ciese'n):
Şi linia a.sta ·ră,s·udtă ·ca un fmelc? 

DRAGOŞ : Treptele ·ae 'piatră. :flscunse .îrf
interiorul zidului, M�i,a ta. ''· :-, 

VOIEVODUL : Oan,e duc ·unde ? ' -
DRAGOŞ: Iii-tainiţă! 
MEŞTERUL: O ascunzătoare, Măr'ia"ta. 

· Lă · vreme· de „restrişte;. se vor putea•

ase.unde bunurile de preţ, odoarele 
ţăa'ii. . ' 

· VOIEVODUL : µucru înţelept-! ,. 1 , . 
VISTIERNICUL : ·Şi de folos, _Măr.ia . ta. 
MEŞTERUL: Nu s-a mai :fiăcut··în·:nici 
.. o zid_ire-,de la noi._ . . .'! i.:<. r.�·-': . . · 
VISTIERNICUL·: ·:Mă.: întreb dacă . ţaina

•aceasta. cunoscută ·de şase oamenţ:"mai 
poate :fil numi:tă- taină ! . - . 

VOIEVODUL (aspru) : De .care· dintre· noi 
·, ,ţe îndoi�şti, :,,,is; tiernice ! ? . 

ViSTIERNI�UL :-· Mă băp.-1,1ieşti de rea-
·. credinţă, doamne ? . ,. , . 

VOIEVOD'(JL (scl;z.imbînd): Mft,Şte.r�;,!fUm 
.-. va arăt1:1 zidi.rea ? :. •,: .:·; ,:,. r:-•:·.:· .. 

M·EŞTERUL. (desface -q!,t;:plan)': Dacă: mi-e
· îngăduit... . 

LOGOFA.-TUL . (s.? ,smulge,·:d.in. starea dl:? 
: .. ,,-u/v,ialii) .:• .. .Ce,, r.ost · .mai ·. are ·,zug_răveala 

· în albastru .... :, după. ne,iz-b.înd:cl ·. meşteru-
lui Şoima,r,u ... ·? ,-·-··· , ... ,,,;.·, ·· 

VIS-;r:n::,RtNJ<;;-µi.i_: No.i .l-am lă
s

at� pe· acel 
· . .1:rieşti;r .,z.ugrqv :SJ:j,f µicerce.0 .Că zugră

cYeala .lui s-a. scorojit . .şi a căzut nu. în
·,sel;Ullilă că la· ·o ip.ce.reare. �ouă;· mai 

,.-. bJne .-cJ-14bzuiită;, ,nu .vom izbîn.di. ... 
LOGOFATUL: Şi ce am dQbind(cu zu

grăveala asta scoasă în lVmina,�,.soa-
relur? . · 

VISTIERNICUL_: . Lărgirea .. zidifiii: _)ggo-
fete. • · · · ,... ··, LOGOFATUL: Şi'·dată ... nu ştii/.'.:·'pa'tăma·

· •asta pentru culori; .. ·pentru albastru:.; 
VJSTIElRNICUL :· La marile sărbători, 

-cînd -n'orodul nu v.a mai încăpea.,nntre 
ziduri, se va simţi- .şi afară .. ca•·şi' -înă
untru ! Cu aceste .culod de albastru 
curat şi âdînc ca· cerul, va r( o car.te 
sfiiită · 'l=i' fieărriului'. deschisă peritflf''ih.: 

· y�ţă'tur� şi istor.le: Ea ne cere· âi-for: s-o· 
, privi,Jn.· · .. ,., .. ·. "- ··'· ... :·: ,· . - ,1.: 

MEŞTERUL ·/nok'.talgîcL· Este 'o car� de 
învăţătură şi Lstor1e. ·t>ar trebuiI!" să 

. arate şi frumuseţea sufletuiul ii<>stiu. 
- De-·o parte, colini, ·căldura cîmpHloi ·şi. 

toată iscusihţia firii, de ceal:�ltă,'Jp._ăre
ţia zămisli·tli' ,âe· om; sufletul , nostru 

· lăsat să -�orbească· din veac în ···veac:
v'OIEVODULY Bfi1l.�ici, n1e's't��e·r"c�f-�u
' .· :fletUÎ .. JlOSt!ill :tt'eb;uie să' yorbe,ă}ic�,. tn 

.toaP? frumµse.ţea lui, copiilor · CbJJ1Hor 
.noş'tlri r'· . . -'· -· ' .. · '·c.. 

LOGOf.ÂŢU_i,,: Pc.ir eu,' _Măria:j�· .. �',;:_�\l. 
m�-:ii:n gî�d}t )a zugrăxe.ala dHtfarlţ' cu : 
dI'âgă·'·inhiiă ... dar .... dar.:. de? uhde· 
atîta'bănet.i.' .. ,. '· ·· · ·i:-. .-. :, :-..-'r'...•.v 

ViS'l'I:ERNIG:UL::. Aş_�:( .,.,P.9.��ig,·
·
•;� �şti

ctţţon.1-l· ,ş� ai ultiipml._cu-vint. I .. , .;, 
VOIEVOD.UL : Nu .te· plîng�,--logofete ! Iţi 

cunoaştem osîr.dia şi-· nu · te vom. su
pune la- ,o gr�u,ţate care te-ar· df:?păşL 

>:uOGOFATUL':--Altfel nu· se ridică zidirea .. 
VOIEVODUL:"Crezi? .c-, ·:· -':.:v.: .,. · 
LOGOFATUL: Ori n-o zugrăv.im.pe:.tlin-· 

·· .afară�· _.·., 1 •) , ·1. ;.r:��; 
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. VOlJ.Evotni-L : � o asemeaea f.rUrtll.lSeţe să 
rămlnă doar o închipuire ? Ar -·fi pă
cat ! Zugrăveala voi • lua-o eu .,a·su

_:..'pÎ'ă-mi. 
•WISTIERN'IClJ;L : :tvîani·a·,ta:·tl,ită ...
VOIEVODUL : N-am •ui'tat �ele ziâi;r:i;e din 

• Ceta:tea .t(le : Seaun. -1-Aeeasta •e ·voi.a
· Lr;>om.ri"Jej,•m le, vistiet-h'.ice !

MEŞTERUL (tvmic1): 'Mări1a ·l:a,••aş -dori ... 
'V0IEVOD'llJL: •'Rămii, •meştere _!i Domn-iile 

voastre sîhteţi isfobozi peflku ziua de 
a'zi. (Ies -cut. toţii;· după o pauză.}"'Pari 
îngîndurat ! 

NI>EJŞTERU-L : . •Iţi i:rt-ulţumesc, · Mă•rkl ta ! 
VOIEVODUL (rîzînd) :'1lţi''frîn•gi' tu mîn-

' dFi-8 ! 
MEŞTERUL (după o clipă de '€:Nare, de:-

t ve-1eşte,i5iin ştergar un tdb1eu eu ehipu( 
: dbmniţ'ei Ana şi�z .' reazemă_ · de _ji:ţ) : 
l-'pi-1 tiâ,fl.l'Î'esc,' Mătia ta ! 

VOIEVODUL: Ce s-a·•întîmp'lat ·cu tine? 
'Pi�ai·'J:i'ierd\.t,t-Jmi,nţile ! Ai'�ugi'ăvit 'cbi

:.pul '•Anei !l0 Docă ''81r ,m 1!\7-i'sti(;!rrite-ul aici, 
tfoi-ar -� cete "·să 1 •te �ăirunc 1itn !>temniţă ! 

-·MEŞ�ERUL :�VaM Mă[\i,a •t:ţ ·soc10t�şte că 
am' cerhis·Lo •; necuviin'ţă, · sînt gata ta
·blouJ:t·sif-1-; <J E,•llru'g.

· VOIEVdDUL : Abia atunoi ·te,aş "da pe
.mln,a.gîdelui.

MEŞTERUL: "voia· 'rvrăriei tale.
-NOIEVOE>îJL (cl·erutat) : rDe• ·ce- -tocmai

�a? 
;'l'll"ES'l'·:BRUL : •'V;oiam să ,iac ' •iătîei 1talc 

fun tlair ·ile©bişn..uit. 
·ivb-r-BV<JDUL : Ai re-ti..5it..._
' t1E$TERUL : i,Eu ... eu .. .''d0amne ...

VOIBVODlJL :-� Şi-ţi :voi-- -rămÎFle- rec;:unos
-eătior:eă),,ai adus-.tom:nfii,_a€-1J.m, ,}a:. tim
pul potrivit. Acest chip al ei„ îmi ră
mfue c,a aminbi,re. o· voi -mărita cu 

'Vlitd Vi'ntilă. 
ME.Ş-'Î'BRUL: De-Ge, ,M-ăria ta ?-•De ce? 

;VOÎEVGDUL : ·-Ja[· te-1praefac:i a nu :înţe-
, . ''. .J. _�ge ��fad-ul nostru, meşter� ? 

·-MEŞ,.TERUL : N-aş, nea să· ailu că ·,totul
_ 9por_ne:;vt� de_-la d0mHi-ţa Ana.
VOIEVODUL : E singura f-aptă-.J.nţeleaptă,
, ·meştere! ·Asi•glirăm- linişţea - şi :·pacea

•'făr�i "dfaspre DUhăre, · din" partea-;' pri
fuejdiei ·celei mciiri'.'Vorn· fi şi mai '.uniţi . 

�EŞŢERJJL : Să -n-o -dai, Mâl'ia ... t,a ! 
VOIEVODUL: Cum ? ... ,(Drâ:nîaticJ Şi tu 

judeci -in,teifesele' ·.ţă"rii: cu'·'.inti-fna ! (Se1plimbă „ 11g1tat.)' triainte âe. vrsurJ!e şi 
dorinţele noastre se ăîlă soârtâ"fării !. .. 
(la tdbldul'--'de·p<! 1"jilţ; il··priv'e.�te ·lung.) 

Am să-l· pâstrez alei," î'Tl spătăr-ia 'mică, 
s·�o··am :sul:î 10ahi, să'-tnic lurîll:n'eze gîn-

_. dtH:ile şi c'M°pele grele. 
· 'MEŞTERUL :·' Nu-l , pune clii-air aici;, siH

.viâdă M.treg, sfatul domnesc, •Mă1ria 'ta.
_VOIEVODUL : De ce ?
MEŞTER'!JL, Dacă• îl v,ăd 'J))opii ! �s-ar' .în

tîinpla să mă împiedice de la, zidire. 
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'1\TO[Ji'.VODUL: Zidirea, eu am poruncit-o 
,şF tot eu <1ln s-o apăr ! 

MEŞTERUL : !ţi ,sîrut îndatorat, Mă,ria ta. 
,VOIEVO'DlfJL' (ttfră•sil-şi ia .privirile.-de la 

,'thipul �do,mniţei) : Spune, i.ţi-e ·dragă 
Anu? 

MEŞTERUL: 'Ar· fi o mare nechibzuirtţă, 
''l\-lăria .• ta. 

VO[EVODUL : ln chipul zugrăvit de tine 
-se· vădeşte,,. pie lîngă meşteşug şi iscu
sinţ{1, alticev,a„ 

J\IIEŞTERUL :Hvfăn-ia�ta ! 
·, V:©I.ElVOIDlllL : 'Nu se ia capul .pehtru o

.... c1rag0ste .. /Rl2ind.J• Eu n,u -uit eă mama 
,a fost ,fonwic clin no1·ocl, 0c1 eu. Jhsum.i 
am fost pesca-r şi negustor, că ·m-am 

.:.însoţit, cu o:'fată ele negustor ,pe c-are 
„ am .făcut�o d@amna t ţării... Te . 1n treb 

clin curio7Ji:tate, d,int1•�0 biată Jslăbiciu:ie 
omenească. 

,NifEŞ.TElîtl!JL : , Ca:re, că ,.sîRt . uni.Jlte, Mă
iri,a ta. 

'0 .VOIEV:DDUL : �o sfrlg,ură. <lată iubim •'CU 
•oo·&Vărat.

MEŞTBRUL , .. Miă1,ia �ta g1.tune-.5te, înainte 
d'e•·pl.ecare. la luptă ... 

,·',oOIEVODl!JL :'.Se;tstie.•.că. reu •n„am •acest 
l)fjji<i!ei.� N:i'ci:1tu -nu,1 cr.ezi• ,dc'îi•; vom sili 

,45e .JJ;r,a.�o'1e:'ni;•sănras,pe..nite-�tr>aillate:le? 
,

1i\-I.EŞlPERUL: "Sînt -1 zugrav, ,nu nfrzboinic, 
�Mă;rii,a .... ita. 

VOFEJV'ODUL. (swrprins): -Bh,w,·.dar asta 
.1 înseamnă ... 

-&'\1IDŞT-H-RlJL : · Eua am· rilzb<Diul-!meu, Mă
ria ,ta. 

· VO!RVG:>DUL: "Tu! Cu c1ne ai a·. te- ră'z
nboi?

.•lME:Ş'iJlERUL: CT:u domnul.ţării!
VOIEVODUL {privindu-l .. -uimit) : Tu nu

eşti în- toate . rn.i'nţile ! • JPot să•ţi . .iau
.ca.pul!

iVIEŞTERUL : Meşteşugul meu şi al altora,
penku, a se m!(;,lin i, •are· nev0ie · de 

, pace, . ă-rla ta. 
VOIEVODUL : N-aud ! Nu vreau s-aud ! 
MEŞTERUL: Asta e bine, ,doamTJe.:iJn

·.-.seamnă :că inima ţi-e deschisă la înţe
,Jlegere.

VOIEVODUL : Cîrteşti împotriva . dom rn
lui: ·tău ? 

MEŞTERUL: Nu, €loamne ! lmpot,iva ne
. chi,bz.uiinţei.-domnului. 

VOIEVODUL (furios) : V:izei să ... vrei să ... 
r-i\/IE-Ş,TERUL : · N-ai s-o ,:llaţ:i, Mărria ta. 

lmi fac, da,t0da. SL1,1jba .ţărH- şi JwJ.fru
.. mw,eţarea ei cu .ctit01·ii ,drumuri şi 

cetăţi e visul meu. 
V.OIFNODUL : Atunci, ce vrei ? 
MEŞfilERUL: Yace,HMăria,.ta .. P-ace .5i li

nrlşte,pentru „ţară. 
VOIEVODUL : Numai am? ! 
MEŞTERUL : ·,SMoteşte . Mă!l:ia ; ta oă•i 

puţin? 
.\liOIEVODUL: 'Nu ,eşti: tu cel ... chemat '.să 

· judeci,
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l\[E5.T;:;RUL: _.Asta spµ.'}eam şi;e,u i',:1�ria: 
ta. 

VOIEVODl:JL : Nu1 mai cîrti,_ m_eştei1e ! 
(Ob.o it.) Nuci în SÎ/<lgelec meu1 răz\?oilJl.17 
Şi ru, ca ş1:voi-e,mmi: ele dinainţea t1t<'l?� 
�tră. dnresc liniştea. pacea. dai·· ce · să 
fac clacă nu mă lasă cl.l.lşmani-i ! I!>e•. 
r-î-,r[ mă ·şti;,u am· dod,t-o.

1IEŞTBRUL: După. cele De se î.rutim;p.Jă.: în
tar?i. nu·; s�ar spune, Măi1<l! ta. 

VOIEVODUL : Şi tu ... şi t�:.. mă• crezi 
1111.:. U'l ... 

MESJ'�U.U : Ţara„ Măt>i•a, ta, nu, eu. 
Ţara! 

V01D:VODUL : L;1, încaput'ul-'domnlei, mele; 
rî11cl am- recuoerit, te,ri,toDiile· c0t-renite 
de duşmani· şi. le-am· aşezat înt-re li0-. 
tiarrle ţ�lI'ii. am soni:s re.giloc, şi îrnpă
n1ţil1Jr E1li:o])f!,i că e pămîntul' nost1u, 
şi că. dacă SP îmcăpăţiîr,iea.ză săr n.,-n re
C11'10'c!S ă: .îl v.orn,•apă,ra-ou armele. N-au· 
v-rut �-�udă ...

1TESTFJRUT,: Şi ai pornit• clin nou ... 
VOTEVODBL (vi6,1ent): A,scul.tă!! Supaşiî·, 

nu0l- în .fnm,tă;. •]1).er domnul ,ţăJrii ! Am 
urmat ru sfinţenie, pilda voievozi-lor 
11 n�tri. impţlJlîni!l o oace d,ţP.'awtă•, Ur-. 
marf';: ? ... Husa�,H. tătarii şi,leşii ne-au 
călr.a<inn.ereiu hot,ai�·ul1 

lVIEŞTEJRUL : Nici M-ăria ta n�a stat, cu 
mîhniJ„ în sin•. 

VOTBVODUL: Di-r1te. pimb-u din,te meş-
bw_e ! 

1\ TESTFJRUT. : Tr> -a,măgeşti. doamne, .. 
VOTBVODUL.: No'i• nu umblăm· dună· cu-. 

C:"riri. meştP-re !· (Pauză.) Dacă duşma
nii îşi îng--ăd-ui:es s�i-; ne• calce· l1otan,le:, 
·nni ni>· apă�'ă.m clrepbtl.rile•. şi cinatea.

ME$:fERUI:;:,: No.ro:cl,ul- s�a· dezv.ăţat: să', ar . 
�i să semene. nu: mai ziGl.eşte; negoţul 
P morb si tot-i, a�tea.J1>t,ă,, să, se• înfM:10-te·· 
din sărăcia altora. Războiul, le; e.s.te 
o.i;fPlnic ...

VOT8VODUL : Ce vrei să, spµ,i..? ! 
ME$T-ERUL: Cînd nu, va. ma:it au_rgr· au-. 

Tul ,,i nu vo�-. mai,_ ave;:i,de Uţ,de jefni. 
norodul n-o· să te. mi'.lii asct!'te;. M•ăria 
�I 

VOTEVODUL : Crezi ? 
ME5TEIRU.L.: Unde_ ca.de,. un cql, ştii şi 

· Mă.rir1. ta, nu mai· crţ>s-te i,aqtba-, 
VOŢEVODUL (zimbind) : Te ştJam î::idrăzc 

,,,.,t' si î1„ţehmt:·. da1· ntl şi_· Hng\]şitor. 
l\'1ESTERUI:,: Mă,ri·;ci ta. ţara a,re nevoie 

de înălţare spi,rituală, de demnitate 
si pace. 

VOIEVODUL : Di,n-totcl€a-Un::i� am tr:'i,it• cu 
credinţa asta, me,tere. D.arr m;it întii 
:�;'i n" r1-sig'llrăm; de-- linişte la hotar ! 

MESTEHUL (supus): !n.!!ă-dui, clnamne, 
s/i mă retrag•· la• ti:ebJI'rile melP? 

VOIEVODUL : Rine, bine ! !naătlui şi-ţi 
mulţumesc ... Şl nu uita .. , !ţi- porun
c:esc să rid.icu· zidirea ! l'}a1·. ia seama 
şi nu pie,·de tim.oul, ! (Riimine locului.,
cu privirea a.ţi11l•ită· spre 1"\1eşter�) Nici-

odati.· nuc se şti_� cî,ţ,,.riig9i avem-şi cit 
ne putem bucura ele el. Sfill. f�l�s;m 
cît1 S6rp0a,te-,. 

(li1tuneric} 

SCENA-8 

P10i,ană;i sea,;a., L'emni; tăi1,1le,1 zi
du.ci. Me_şte_;,u�, şi .. l)ragQŞ; s� stre: 
coară printre ziduri, căutîndr, lo,eul 
unde să îngi:o.ape co_coşull pj!� ci:tre�, 
îl ductt suba braţ, Qn.u.- 'll.o.tul · se ,pe-,
trece în semiîntuneric.• 

ONU : De ce facem asta P,�t timp,- de 
noapte. mestere,? 

MEŞJ':i:,;RUL : Zidi�·ea ,cere- jerţ-făp•! !nşe;�ăp�.-
. stihiile. 
DRAGOŞ

} 
(l'ăp_înd cu. hî1:l•eţul QW(lpa!:

· E<:ti g,�bl,l•?
�fiS.TeRPL : On1,1� aşaz�l, bine! 
DRAGOŞ : M;,vi aru;QG ,p_ăţnînt,? 
ONU (1J-Ungînd) : Ma�, .. lVIiaii: .. 
DRAGOŞ: CP fr1ci. Onule. p.lîngi? 
Ol)l"U 1°min,1:căf-nd1r.r-se,) : Sărm<tcmul I cocoş.-... 
MESTERUL: Fără durere nimic nu, se 

înr1Ită. Onule ! Ace&t cocoş se v-a mai 
întrup,1 în mintea altui meşter de o"! 
me'eagurile nnastre. să vestească zorii. 
�ici ve"tească hmi,ii; iz -1:Jînda soirituJ11i. · 
Nemuri-rea uîndului oentru frumos. Rl 
wt su_ştin d:i.n te�Plii� 0t11toriar, noastră. 
mn.pî.ndu,-1 ))A• urnri.tr.·J Bînă-ti v-a, veni 
vrei"ţţ�'l., să, ricl.-ici, litl îp.ş11ţi. zidire, uit.i .  

QNU_: Nu. 111<1-m·. săi; uit. (T11. 'T)f)i.ană dă

. hv-�n"''! trnoot� dr.r cnL. neehezpt · d11zlăn
tuit,•I l\1�şt rfl:- meşj;eye, ce-j, ast'l,? 1 

MESTERUL : Calul voievozilor petrecuţi. 
On,1-1le ,! 

nNTT : n~,,,,n�;,d-,,, h;i; vă-zuti·? 
Mf,&TEJR1.JL : No;.! -Di:l.1i · e- semn- bun, Cît 

timo cr1lul voiepozilor-· nos-tri hă1ădu
i0•t"'. 7;rfhn în· li;ni,stfi. ŞI zid·ir:e;i· tin". 

LGGQF;A'J;'J:JL: (nnro,pjindu-se) ·: Ai întiFie•. 
rit mPste.rP ! N11 te m-ai, rf'>€unosc, 

l\ifES1\0RU;L:. 'J'.r,tul a· ca ndin1Îo'1•r�, �n
+,,1111-- •i.• "' - sîn-11� a<:ci-::i.tj, lngofete ! 

I..;QGO.F,A:::r'UL : Şi n-u mă rn,trfbi de c.� 
mii :,fln aici ? 

1\1rF.:c:;'T'F,RTTT,: ��:anir oădere-r1. 1"!Zofl'!'te·! 
I,,Q�O-F:A.'J':l!iJ�:: Onmn�a· ţ,,1, a·r trehui ssi-rni 

d·<!i sncoteRlă. nf'• cin•e vei z _ugră:v.i acolo, 
''"' 7;rl,1ri,. î..,, :a,f.'11'ă� 

M-FS'T',F.R;Ul;: !ntîr, c.tit�wii; După datina
tiirii . 

T .OGORĂ{Iil:J:L : Ad�vi:ţr.a�,ii ctito,i, meştarel 
Ml-;c:;::PF:"f!.HT, ,: G.;ira ? 
LOGOM!J'UL.: Vo.dă 1<·i- soata ,sa.!· (MPş-. 

ternl îl m·iveşte uluH.) Ma oo#esc· ell! 
Micii-ia sa;m-::i rpsc111;noă-rr!+,d11ui'\.,0P,;cim, 
că.znt ni·izo.nier l;ci dwmianii tă'l'ii. A.('10-
seori mi-a a.nărnt via�,a în luptă ... Şi
,1,pr.iB f.ă 'ă Măr;ia;· ss1. zugră,v:eaila, de-a
·fa,·i\. m1 s-.i)r· pJ].t�. fa�, ·

ME,.$,'J1Efl,l..Tli.: Şi oe �nrtJnl� ta, c.-11., .il1Qî-.. 
·,-,p;ii;r1 Anasl:a,;-ia unde vă ZU.!!răvesc-?_. 

LQţr0f".NTHL : Itis13re- grop1�-iţăţ meştere !
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MEŞTERUL : lnţelept gind, lo-gofete ! 11 
· voi împlini.

LOGOFATUL: Am să:-1 vestesc pe vodă 
că ai început .. Fiind prins cu ctitoriile 
din Cetatea de . Sca'l!n, cu zidirea la 
care lucrează meşterul Johann, n-a 
avut· vreme să vină pe-aioi·: 

MEŞTERUL (Uimit:): •Meşterul· Johann ? ! 
LOGOFĂTUL:,. Da; sibianul, ·· tocmit de 

vodă. 
MEŞTERUL : A început?· 
LOGOFĂTUL: :Se api-op1e:-'·d-e acoperiş. 
MEŞTERUL : Mda ... 

LOGOFATUL: Vodă'. o vrea ridicată
pînă-n vară. 

MEŞTBRUL: A.şa grabnic?! 
LbGOFATUL: Dommia ta c1?zi că n-are 

s-o :s fîrşească ? .
:rvIEŞTERUL: Nu despre asta' e vorba, lo

gofe.te ! ,( Logofătul · iese.) Graba · h u-i 
bună .. .' Am să" pornesc· '.in,tr-acolo, să_-1 
previn pe · meşterul _ Johanri. Otiule, 
acJu..:i'ni calul·! (Se repede spre dreopta,

·iese.;' · · · .. · · . 
ONU (din spateîe' scenei) : Acuşi, meşter�! 
. · Acuşi... _ ·; · 

r .  

(lntuneric) 

SCENA 9 
I·.-.••--·-

în' fundai; poarta cetătii dom
neşff. · Meşterul p.riveşte în ·jur, apoi

· vrea să se strecoare dincolo· de
'poartă. ·mn· dreapta intră Maria, cu
• ·· un ulcior în mînă. La vederea meş-

·-:::· ,. · ·. 7teru_lui, __ rămîne · ţintuită __ 
ţ��!-1:1ui.

MARIA (priveşte în jur, apoi, ·şoptit):
_. Bădiţă. te ·ştiam la z;iclire... · 
-M�STERUL··: Nu mă înbreba sur-ioară !
::NfAR'rA .:"ci.im ti'-e · voi•a. . ' · · 

. · MEŞTEţ:lUL_: c� :flaci aici? . , '. 
"MAI�IA.: ,A,rn fosţ după · apă. Doninia - ta 

pe_ . ciŢJe qatiţi .? · 
•
0-�Ţ�U,y:. Q, Mărie, Mărie:· nu mă

._, .. ,1/,lt'rţ��,!,, ·rse opreşte lingă ea_ ş'i-i irr 
·· 'illciorul; bea. cu sete.) "Ei, e ·timpul să. '.P..�!:!�- ... , � , ' . . . . . 

:· 1\1IARŢA _:JJ�. ce_· aitîta grabă ? .. 
_MEŞTJ;JJlVL ; .. Zidirea meşterului Johann 

·s-a prâbuşit· azi:..noapte. · ·De ce mi-a
· •. _f9st_ ţ�<'lmă · s-a adeverit. Muchiile zi

·durflor prea·· era.u fără noimă 1a în
cheier:ea bolţilor.

MARIA (cu răutate):° Şi te bucuri! 
fylEŞTERUL: Păcat·de pierdere: sm;ioară. 
MARIA: E a,devărat ce se ·spune ? · 
MEŞTERUL : Ce ? .. 
MARIA : Că Domnia ta l-ai ascuns pe 

me_�terul Joh,mn ? 
· (Din stînga intră Căpitanul şt Oşteanul:
M eş

°terul şi_· Maria. şe retrag în ,wrn.bră.J
. 'OŞTEANUL, : �e_ .s-o. fi înttmplat, . ele-a ,. 

�-ăzu.t zidirea cea nouă din· cetate ! ?
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CAP.ITANUL : Johann este vinovat. . 
OŞTEANUL·: Trebuie să-i dăm de urmă. 
CAPITANUL: Să-l ducem la vodă. .
OŞTEANUL : Să-l spînzure ? 

-CĂPITANUL: Meşterul Toma i-a prezis
căderea ·! 

OŞTEANUL: De unele a ştiut meşterul? 
CAPJTANUL : Se spune că este ·wacî.
0$TEAN-UL: Ştie şi wăj,itorii? . · 
CAPITANUL: Are o p'iabră care vesteşte 

·toaite 
.OŞTEANUL: lntr-adevăr, ieri, rl-a zis-·:lui 

Johann că ziclkea se duce la păi11int, 
• şi azi-noapte s--<a şi prăbuşit.

VOIEVODUL (int?ind împreună cu Vis-
tiernicul): Unde�i ? .:. L-aţi aflat? ... 

CAPITANUL: lncă nu, Măria ta ! 
MEŞTERUL (iesind din umqră): Mă•ria ta' 
VOTEV0DUL (cu ton enerr,ic) : Unde-i ? 

Unde-i meşterul Johann ? 
MEŞTERUL: L-am scos clin cetate, 

Măria -ta! 
-VOIEVODUL: ·Tu?! · 
MEŞTERUL: Du.oă prăbuşirea . z.'dirii.
, , ae-ar fi ,wma1_? Spînzurătoarea ! ' Şi
· omul este nevinow1,t .

VOIEVODUL: Tu n-ai căderea să j6deci. 
Să răsounzi, da !Unde-i ? 

MT',,ŞTERUL : L-am treout pe·ste ·hotar, 
Măria ta! . 

CĂPITANUL : Nici o .furnică nu mişcă .. oe 
hotar fără ştirea ·plăieşilor, doanine ! 

MARIA (repezindu-se la picioarele Voie-
. . vadului/ : Mări'a ta ! · _ 
VISTIERNICUL (cu anume emoţie parcă):
.. Măria ta ... 
VOIEVODUI./ :Te pun între suliţi că· te-ai 

făcut vinovat 'cle-JiiainJe · faţă de ţal'ă ? ! 
VISTIERNICUL.: Măiria rta ! Poate că c 
. · dragoste faţă d·e. om... ·. 

VOIEVODUL :Mai puternică· decît CI'°cdlnţii° 
faţă ele ·ţară·? ! . 

VISTIERNICUL : Poate că are şi . inima 
·legi, Măria ta.

· VOIEVODUL:, Legea e una. A ţării:.: ·: .

MEŞTERUL: 'Mă pun chezaş • cu:\�iaţa
pentru nevinovăţia lui, Măria ta. 

VOIEVODUL : Atunci. mă faci să dau 
· crezare celor ce s,puli. ... că ai dărîma.t-o
cu vrăji; oa apoi s-o zideşti tu însuţi ! 

MEŞTERUL : Ţi-l · acluc· înapoi, Mărfa ta .! 
VOIEVODUL: Are cine! (Poruncitor,

către oşteni.) L'Uaţi-1 ! ln. temniţă cu 
el! 

J'vlARIA (plîngînd): Măria ta, ai îndurare! 
· Sîn.t nevinovaţi amlncloi... ·

(!ntuneric) 

SCENA 10 

Tţmniţa. Meşterul stă întins pe 
un IJOlog · de paie _şi priveşte în
gol. Bătrînul, bărbos, îmbrăcat 111 

· haine de curtean, ponosite, _cu o
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boccelută sub brat, apare din în
tuneric,' trece de Meşter, merg:nd 
spre, gratiile din zid, priveşte afară. 

BATRINUL (fără să se întoarcă): Bine 
te aflu. căpitan-e-meşter. 

MEŞTERUL : De unde mă ştii? 
BATRlNUL : Te-au supus .1a cazne ? 
MEŞTERUL : Nu ! Dar l-au muncit pe 

altul., aici, lîngă mine. 
BATRlNUL: Şi ce, nu-i bine? Un lotru 

şi un hoţ ele drumul mare are ce 
. merită ! 1

i\IEŞTERUL : Parcă pe mine m-ar fi 
mu11cit : :fiiecare durere a lui o sim
ţeam în to,t trupul. 

BATR!NUL: q'i-;am adus pîine şi vin. 
MEŞTERUL (rupînd I din pîine şi b-incl

d;n vin) : Cine e5ti, moşule ? 
RATRlNUL: T,aci ! 
MEŞTERUL (cu :gura plinii): Cum ai 

.intrait aici ? 
BATRlNUL: · Căpitane-meşter, 

pl,ace neîncrederea ta. 
nu-mi 

MEŞTERUL : Ce se mai ştie ele me�te
rul Johann? 

BATR!NUL: Voi, ci·eator,ii şi ziditorii, 
sînteti nişte blestemaţi ! Durerile no
rodului şi minia domniei le simţiţi cu 
vîrf si îndesat pe pielea voastră. 

MK<:;TERUL : L-a.u aflat p0 me ter ? 
BATR!NUL : Nu, dar au să-l afle. Vocli'\ 

a aşezat în ţ,ară. aşa cum se c;,cle în 
astfel ele vremuri. rîndu',ală iscusită 
si 'b::ire .. 

MEŞTERUL : Asta ne pierde şi u'.tima 
soP.lranti'\. 

BATR!NUL: Unde e rîncluială e .5i drep
t<1t". că'oiitane�meşter. 

1VlE$TERUL : Da, da... Cinel n-o ai, o 
în Făptuieşti. 

BATR!NUL: Inţelepciunea si cute7a11ta, 
vodă le-a moştenit de la înaintaşi. 
.(Nu prea tare,) Dacă meşterul Johann 

.-nu-i vin,ow1t, Mă,ria sa nu-l ce.art/'\. 
MF:STERUL : Şi daci'\ vodă e neinclnrCJtor? 
BkrRlNUL (clătinînd· din cap/: Vocii\ e 

-5Î el un om. si. ca orică,,ui muritor
minia i s0 anrincle reoecle şi i se stinc;e
inte. D:,,r judeca,ba-'i rămîne neînthatii.

l\'fJ;"STERUL : Cine eşti, moşule ? 
RATR!NUL: Un om. 
MESTERUL (r:zînd): Crrcleam că o c.îr

tiţă. 
BATR!NUL : Rizi, dar eu ţi-o cloyedesc 

cu credinţa. căpLtane-meşter. 
MEŞTERUL : Ai şi ,aşa ceva ? 
BATR!NUL : Cine ştie, poate că ai drep

taite. Credânţa vine pe urmă. 
MEŞTERUL : Ce Vd'ei ? 
BATR!NUL: Nimic. E prea tîrziu pentru 

un băbrîn trecut prin războaie şi ros 
de viaţă; ca mine, să mai dorească 
ceva. 

MEŞTERUL :. Cum ! Te-ai eliberat ele do-
rinţă? ·, 1

BATRlNUL : Parcă Domnia ta nu ştii 
cum e omul? Gînclul e ca pasăirea ec
rului, vine cinci vrea şi se duce cînd 
t0 aştepţi m.ai puţ1n. 

MEŞTERUL: Aşa mi-am zis şi eu. 
BATR1NUL: Incrt"derea, Dnmni:ci ta' în

crederea. Am vrut să aflu drtcă mai 
crezi în visul acela ... 

MEŞTERUL : Vis ! Care vic5? ! 
BATR!NUL: C.înd visai. să plăsmuieşti 

frumuseţi cu care ţara să înfrunte 
VR?.cm·ile . 

MES118RUL: Cu farta? 
BATR!NUL: Fie şi C1.1 fo.r\a. dRcii _nu se 

va putea altfel. Nimeni nu cunoa5te 
clipa în ca,re puterea începe să înăbu5c 
înţeleociuner1 ! 

MEŞTERUL: Ştii cu cine vorbe'iti, mo
şule? 

BATRJNUL : Nu est\ ·tu me-:;terul care :ci 
închinuit cap pe cap si stc>ap pc 5teao? 

MEŞTERUL : ' Ba clc1 ! Şi ce-i ru Rsta ? 
BATR!NUL (cu ttn fel de res•1ect): Capul 

e înţelepciunea lumii, ria,r ş,teapul. aşe
zarea, temeiul lumii. lmpreunar0a Jnr 
0ste viaţ"t. a,ezată între oămînt şi cer. 
Azi-nnaote mi te-ai arătat în vis ... 

MESTF.:RUT, : Cine eşti, masule? ! Si ce 
vrei ele la mine? · ' 

BATRINUL: ... şedeai oe o niatră la ma
lul unei ape î.nvolburate şi priveai J;i 
zidirea ce se în"ilţa dincolo şi nu puteai 
să tre.ci. Atunci a ve·1it un ostean îm
hrăc;1t în 7,r1le si cu un coif ele argint 
�i ti-a fi'\găcluit că-ţi ajută. d.acă îl 
snrijini să omoar0 un sair,pe. de clin
r0lo de cimoie şi ele-o apă mare, care 
nu murea ele şaote văleaturi şi se pr0-
făcuse în balaur cu solzi ele aur cu 
s�milună. si tu, căpitane-meşter, i-ai 
rP<J·nt coiful şi... 

MEŞTERUL : Ţ.i-ai pierdut minţile, mo
şule! 

BATR!NUL: Drept să fdu, eşti de lă,udat 
pentru stă,ruinta ta. Ai mină încer
cată în lunta cu· piatra. Da. si de minte.
e drept. ( Privindu-l uimi.t.) Şi eu· cred 
ci'\ vodă se căieşte că t<c?-R vî�·lt aici. 

.(Clătinînd din r.cr.p enerqir.) Si'\ zicem 
că ai să termini de zidit lăcaşul. clar. 
pentru tine, mai de preţ e zugrăveala 
si. mai ales. zugrăveala oe clin afară. 
Dar, pînă ,atunci ... abia ai asezat varul 
amestecat cu lRpte de bivoliţă în gropi 
şi, ca să iasă lucrul cum vrei tu, tre
buie să stea acolo încă o vară şi-o 
iarnă .. . Şi într-o i<'lrnă şi-o vară se pot 
întîmpla multe, într-o ţară rîvnită ele 
mJUlţi şi într-un timp cîinos ... (Epuizat,
începe să rîd.ă în hohote.) S:int gîndu
rile tale de taină ... Sînt gîndurile care 
r:iu-ţi dau linişte şi încoroi s·ă le inii
lJuşi în aclîncul sufletului tău. (Rîzincl,
şi mai clemenţial.) Ţi-e frică să nu ţ; 
se descojească zugrăveala, precum : 
meşterului Şaimaru, la Humor ! Al 
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aflat unde a g,reşit el, cunoşti cum 
trebuie să Iaci zidul pentm zpgrăveală, 
cum. să pregăteşti culonile, da,r te ma
cină o îndoială : dacă ce-ai aflat nu e 
cumva o greşeală ... Intrebarca asta îţi 
0ste ca un fier care ţi se învîrtc prin 
inimă ... Poate că în.tr-adevăr il şi vezi. 
D 1· nu eşti din sămlnţa celor uşor de 
în frînt. Este îndoiala meşterului, umbra 
[ăl'i't de care nu poate, în zori, să 
str/\lucească în toatii splendoarea ei 
zidirea cea nouă. ŞL mai şt·u că te 
frămînti\ cetăţile Ardealului. Şi grija 
lui vodă de a nu lăsa ele izbcli'şt� ho
t2r0le. (,WP-şterul ore un ge,t voq.) Vi
suri1 e războinicilor cîn,tăresc mai greu 
clecît frumuseţea pe care ar put"a-o 
na,t0 meşt<->rii ... Ardealul e acum si,i
_crnrul gînd al lui vodă, şi el nu-i dă 
nace, ca un cui ne ca•re 1-a,r avea în
fiat în ţeastă. Şi în vinele lui curge 
sînl!e ele războinic viteaz şi demn. Nu 
se las/'\ oînă nu va sili cetătilP clin 
Arcle;il să rPspecte tratatei<". Au· făccit-o 
l\llr,rc<"a, Stefan-Voievod cel Mare. ade
văraţi titani ai pămîn-tului ăsui. Caii 
lnr mai tP11blă îr.1că şi vor wnbla cît 
timo w1 fi. dar ce putere pot aver1 
n i,te cai DU'i'tîncl în şa visele no;istre ? 
(lsi cles(oce hoina pono,ită.) Ardealul 
si aoărarPa hotarelor dinspre Dunăre 
şi celelalt0 pi'irţi. căpitane-mester. în
seamnă 1·ăzbcn. moarte şi jaf. si robi<", 
,i nu lini,te ,:;i timp pentn1 plăsmni
rn"I frumuseţii pe aceste locuri. Le 
stq tu bine toate astea. Oa toţi meşterii 
rk oriunde şi ca ponorul acPsta. iu
hPsti p:>cea. şi belşugul care vă lasi'i să 
vă împliniţi. Dar mai sînt si în-tîmplări 
fără noimă, neghiobii si trufia ce· or 
puternic;. care. sore deosebire de a 
voastră. e stearnă. 1ai sînt si cei cc 
ne rîvnesc pămîntul <:i bunuril0 no<><:
tre ... Ah. şi cîteodat[1 neizbînzile du
reroase ale unui meşter ... Te poţi stri>
cura singur printre toate? Le poţi ră
nu'le ? ... 

lVIEŞTERUL (violent. aruncîndu-i m:nn 
ele pe umăr): Du-te! Miroşi a ambră! 

BATRINUL: Doar n-o să miros a hoit?! 
O să avem destul timo şi pr>ntru mi
rosul ăsta, n-avea nici o grijă! Abia 
atunci o să vezi că n-ai înfăptuit nici 
pe Jumătate din cîte ai visat. Te las. 

MEŞTE\RUL : Pleacă ! 
BATR!NUL: Te-am înşelat. Am venit să 

mă vîr oleacă în sufletul tău. să te 
tulbur. Şi aşa am să fac ori de cîte 
ori te voi afla la pămînt. departe de 
z,idire, ca acuma ! E răzbunarea mea, 
căpi.tane-meşter ... (Se ridică şi dispare
în întuneric.) 

MEŞTERUL : Moşule, mK>şule ! 
VOIEVODUL (apărîncl din umbră) : Ce se 

întîmplă cu tine, meştere ? ! 
MEŞTERUL : N-a fost aici un moşneag? 
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V0IEVODUL (mira/J): Nu. N-am ,·ăzut 
pc nimeni. 

rvIEŞTERUL (nechi11clu-i im1.portanţă Voie
L·oiu 1ui) : M-a trezit Jirigul. Dar un 
frig ciudat, ca o suflare ele gheaţă. 

VOIEVODUL : Statul în temniţă ţi-a 
tulburat minţile. meştere. 

l'vIEŞTERUL (reuenind, ciproape cu wie
rp,1iP) : Poruncă, Mă1·Ja ta ! 

VOIEVODUL : De uncie ş.tiJ că e poruncă ? 

MEl$TE'!Rl:JL : Timpul ne învaţă să ne 
cunoaştem•. Mă,ria ta ! Pen.tiru un în
temniţat. ca nLine. s-ar putea să fie 
,-, no-vată sau u,1 sfat ... 

VOIEVODUL: Fiecare cu temniţa lui, 
me. t�re ! Pe tine te-am întemniţa.t eu, 
pe, mine mă ţin in temniţă puhoaiele 
ele năvălitol'i pofticioşi şi lacomi care 
ne calci'\ ţara. Că şi pîn:dia asta e tot 
o tem,iită clin ca.re n-ai s2ăoa1·P · decît
pc,brecînclu-te. Şi nici atunci. (Venin-el
.<ore el si punîndu-i 1nîinile pe umc-ri .. )
Mr<:4:Prul Joha.nn trăie.'}te.

1\-IESTERUL : A învins înţelepciunea,. 
doamne! 

VOIEVODUL r,·iz,b•1Cl) : Nu be bucma-! Pa
guba pricinuit/'\ ţăFii ele meşterul 
.Jnhann o iau ele la tine. 

MEŞTe;RUL: Mi'i supun. 
VOIEVODUL : Se sp1me că ai o P.iatră 

m'r2culoasă, care prcvesteţ;te ... 
MEŞTERUL: Penbru asta ai venit, ?viăria 

t,i? ! 
VOIEVODUL : Mi-a stirnit curiozitatea. 
ME';iTERUL (se caută la. chimi.r şi s�oate 

un topaz o.lb) : Iat-o ! 
VOIEVODUL: Şi chiar ... e aşa cum se 

spune! 
MESTERUL : Veirbe, Măria ta! 
VOIEVODUL ('privind top9zul) : Acum: .. 

,icum ce airată ? 
JVIEŞTERUL : E limpede şi curată' ca la

cdma. 
V.G>TSVODUL : Limpezimea .S" răsfrînge 

ci r,�11....,ra' solului pe care îl aşteptăm._ 
MEŞTERUL: Vecinii noştri au tr•mis 

snli la otomani. cerind· pedepsirea 
Măriei tale. pentru paguba ce le-ai 
adus la hotare. 

VOTEVODUL : Tot ei se p}îng ? ! 
ME$TERUL : Mări_a ta ... 
VOIEVODUL : Ce-o fi în capul, tău, meş�. 

t�re? ! (Iritat, dar stăpînindu-se.) Sint 
singur în faţa t�i:giei, n-am a mă, a�
tepta la ajutor de la nimeni. 

MEŞTERUL: Tirucla Măriei tale peatru. a 
restabili lini,ştea ş1 pacea ai� fi în· fo
losul tuturor. 

VOIEVODUL (plin ele amărăciune şi· dis
preţ:) : Ce le pasă altora de ţara
noastră ? ! 

MEŞTERUL : Poate le pasă de otomani, 
Mă·ria ta. 

VOIEVODUL : Cincli le-or afla• turbnnele 
la hotarele lor. 
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l\lEŞTERUL : Mărlia .ta nu vede nici o 
s.căpare?

VOIEVODUL: Una si:Jgură, meştere! 
Aceea ,a ,,fost şi a voievozilOir clinai ,
tea noastră .. Să ne, ,desc1rurnăm singuri. 

'i\lIEŞTEiRUL : Greu, doamne ! 
VOlEVE>DUL : Greu, dm· nu cu nepu

tinţă ! O ţairă care. se aJpără e mai pu-
te,rnică deeît rum care unihl,ă clupă 
cuae1,iri. 

MEŞTERUL : Şi boierii ? 
VOIEV0DUL : Aşa· cum se spune : ,,Vodă 

ZJ;ee ,da, şi Jiincu ba !" (După o pauză.) 
,Sînt obosit. <L:red că mă oboseşte tem
niţa asta în care mă aflu şi pe ca1·e o 
sirnt . pretlltina!en i... Aş schimba-o or'.
cînd pe o bătălie cinstită, cu sabia 
goală, în care să-mi văd duşmanul la 
chip. 

GAPI'PANUL (de ,nfară) : Solul aşteaptă 
să fie primit,, M;ă:ri,a; a. 

V:OIEV.QDUL: S-aştepte ! (Priveşte pru
rdent,. -în jur.) Ai. să-l 1pi,imeş�i tu, meş
tere! 

MEŞTERUL : Sint ,copleşit, 11ări·a t,a ! 
VOIEVODUL: ;;Să a:fli şiLtu ett de greu se 

,obţine .o ,pace, şi .,aşa nesta,�ornică şi 
înşeliăto.are. ,rŞi ţine�ţi tl'<ufila în friu ! 
Pe 1t,ine şi 1.Gle înţele .paiumea ta afîrn} 
zidi,rea lăca�ului. Am ,să ·fiu în 

·1P·Pe;:1jmă ...
MEŞTE�UL : Şil clacă ,ne.ivor îneolţi ? ! 
V.OIEViOD.UL :,Ne .vom apăr-a. Singur nu

:voi1putea, c1ar mă <bfaui pe .voi! E des
tul o icl_ipă. de slăblu<1iaille, ca otomanii 
să1şi îptindă .ghearele şi, pe noi. Atît 
aşteaptă... (Se aplea,ţă şi ridiClt clin 
pai'e . un obiei;:t de bronz.) Ce-i ,asta ? 

MEŞTERUL : O p;:ţfta de bronz, pe care 
voi-am s-o clărui-esc la plecare domni
ţei Ana . 

. VOIEVODUL : Pe o f1l,ţă, un cal în 
, goană ... ,pe cealaltă, o ctitorie şi... şi 
·cw:pul... Al uui e chipul ?

MEŞTERUL: Al ţării, Măria ta! 
VOIEVODUL :Al ţării? ! ... (Hot.ărît.) Fă-o 

din ,n.Qu, toarrn�o clin. argint! Să umble 
cl_in om în om, ca un s·emn al stator

. n-iciei -şi oredinţei noastn� faţă ele ţară 
şi neam. 

M-EŞ3'ERUL 1 (tot 1,111,ai îngrijorat) : Ai cre
. :idinţă, c:ă vom ,izbuti, ,oMădi•a <.ta?

,VOIEVODUL :, ,(!a:dîneit în ,sine, ·se rînvîr
iteşte făiră,,să vadă,•nimi'C; vorbeşte mo
. no.ton, --cu glas ,m·oale, dC1r decis): 
, Biruri .grele ,vor în schimbul păcii! 
,Acum- •·destulrsă cîştigăm timp. f,_cea
sta e dorinţa Jlloastră, linişte şi pace 

„pent.nu ,ţar.ă ! (Apucîndusl stnîns de 
braţ.) lţi poruncesc să-mi ţii locul, 
,să-mi întj�pUneşti dorinţa în-ţaţa s9lu

. lui.·Cueaj, mag,istre ! 
(!ntuneric) 
SCENA,-11 

.. Gind se,�h1minează ,scena, îl ides
coperă pe Meşter stînd· pe un jilţ, 

în faţa mesei, cu capul În m11111. 

Ana, apărînd din întuneric, rămîne 
locului şi îl priveşte în tăcere. Pc 
masă e întins un şal verde, restul 
încăperii .se află în întuneric. 

MEŞTERUL (Jării s-o privească): Şi Dom
nia ta mă crezi vinovat ele năruirea 
zid urii în cetate ? 

ANA (apropiindu-se de masil) : Cîncl îţi 
pierzi încrederea în dumneata nu e 
nimic de făcut, meştere. 

MEŞTERUL : Sînt supusul harului, dom-
11.iţă.

ANA: In temniţă ţi-ai pierdut minţile. 
MEŞTERUL: Cinel respi.ri alt aer, viaţa 

îţi pare mal sumbră. 
ANA: Mini<a lui vodă te-a făcut mai in

ţelept. 
MEŞTERUL : 1v1îndria ... Şi ambiţia era să 

mă pia�·clă, domniţă ! (Se ridică şi se 
apropie de masă, scoţind de sub pele
rină un şal albastru.) Cu îngăduinţa 
Domniei tale, îţi dăruiesc acest şal al
bastru! 

ANA: Ce vrea să însemne acest dar? 
MEŞTERUL : Albastrul e culoarea cre

dinţei. 
\.NA: Şi verdele? 

MEŞTERUL : Verdele este· culoarea p� 
caire o poartă· cei care se iubesc. Cu 
verde ren?şte nabura. 

ANA: Chiar? 
MEŞTERUL : Datina ... Datina, domn,iţă ! 
ANA : Cîncl voi fi departe de ţară, am 

să-mi amintesc! (Vorbeşte familiar, 
. deschi.s.) Te aprinzi uşor, meştere ! A 
fost de ajuns să xezi şalul v.erde şi 
te-ai înflăcă.rat. (Pauză.) Am aflat că 
ai începurt zidirea. 

MEŞTERUL : E aproape de acoperiş. 
ANA : De -gîndul şi dorinţ,a n.1ea nu ţii 

seamă! 
MEŞTERUL: Sînt îndatorat meşteşugului 

cu. viaţa, domniţă. De €1 nu mă pot 
lepăda. 

ANA : Numai de mine te lepezi. 
MEŞTERUL : Un bun gospodar ştie cinel 

ară şi cîrncl culege, şi se b,ucură de 
rod. Eu ştiu doar cîud încep, rodul 
nu-mi cad€ în seamă . 

ANA: Vo.rbeşti razna. 
MEŞTERUL : Am auzit de trei ori calul 

. voievozilor I trecînd de-a lw1gul ţari-
_nila.r. 

ANA : Se zice că e bine cînd umblă aşa. 
MEŞT:E1RUL : Da, da ... 
ANA: E în creci,inţa norod-ului, a noastră ... 

şi vodă se simte ocrotit, şi parcă şi 
.ţaira. F.ă.ră această credinţă, ne-ar în
covoi,a duşmanii şi. am deveni ca pul
berea pe care o risipesc copitele cai
lor. (Oprindu-se în faţa lui.) Dacă te-ai 
,afla în locul lui vodă ... 

MEŞTERUL : Domniţă... de unde atita 
forţă ? 
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ANA : ... n-ai rîvni să aduci ţara ia aceeaşi 
mărire la caire au rid-icat-o cei dina
inbea noastră? 

MEŞTERUL: Vorbele Domnriei ·tale sînt o 
încercare sau o cfa·tire împotriva lui 
vodă? 

.\NA: Măria sa a ridicat-o pe cea mai 
-înaltă oulme... Eu aşa crecl... Cetăţile
Ardealului sînt alătuni ele noi. Tara

· se află în pace, be1�ug şi putere. · · 
lVIEŞTERUL : Dar acum şi pei•icolul de 

la Dunăre se află JJ€ ceia mai înalt{1 
culme! 

ANA : Măria sa va avea şi ajutorul Apu
sului. 

.MEŞT8RUL : Ştim noii : cămaşa altUJi,a nu. 
ţine ele calci. (Ca s-o împace.) Se află 
în drum spre noi ,un sol al A,pusului. 

ANA : Şi pentru a spori puterea ţării 
printr-o legătură ele sînge, vodă mă dă 
lu,i Vlad. 

IvIEŞTBRUL : Domniţă ! (Vrea s-o îm'.Jră
ţişeze, ezită.) 

ANA: Asta nu schimbă cu nimic hotă
rî•rea lui vodă. 

MEŞTERUL: N-ai nici o g.rabă, sper. 
ANA (răspuns direct sau indirect): Iţi 

poruncesc să nu mă mai cauţi! 
MEŞTERUL: lmi duşmăneşti inima şi 

gîndul, domniţă Ana ? 
ANA (se chinuie să întindă şalul pe piept, 

dar nu -reuşeşte): Nu· ştiu ... Nu ştiu .. . 
Domniţele n-au dreptul la dragoste .. . 

(Intră Voievodul, şi o dată cu intrarea 
lui se luminează întreaga scenă. Surprinşi, 
Ana şi Meşterul înţepenesc. ln fundal, 
locul de taină, unde se află un jilţ şi o 
masă lungă. Pauză. O clipă, Voievodul se 
opreşte fin faţa jilţului, face cîţiva paşi 
prin faţa lui, apoi se opreşte şi se uită în 
depărtare. Din dreapta intră Căpitanul.) 

VOIEVODUL (nerăbdător) : L-a1 aflat? 
CAPITANUL (cu capul plecat/: Intocmai, 

•Mărila ta ! Aştept poruncă !
VOIBVODUL : La semnul meu, îl aduci 

aici! (Ii face semn Căpitanului să iasă.; 
după ce se învîrteşte nervos de cîteva 
ori în jurul jilţului, se opreşte în faţa 
Meşterului. Dind cu ochii de Ana.) 
l;asă-ne singuri, Aniţă I 

ANA : Supusa poruncii tale, tată! (Iese.) 
VOIEVODUL (împingîndu-l pe Meşter î11, 

jilţ) : E o solie de taină meştere. 
MEŞTERUL : De ce mă pedepseşti, Mă

ria ta? 
VOIEVODUL : Tu îl primeşti ! E vremea 

să afid şi· tu de cine atîrnă pacea noas
,tră. La timpul potrivit vin şi eu. (Bate 
din palme.) Gata ! (Iese prin stinga; 
intră Solul, îmbrăcat în haine de ne
gustor. Nu pare surprins cînd îl des
coperă pe Meşter, ba dimpotrivă., zim
beşte ,îngăduitor.) 
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MEŞ'i'BRUL (invitîndu-i sa ia ioc) : Aţi 
călătorit bine, sper că n:-1aţi avut ne-
plă-ceri, domnule cornlite? ·.. · 

SOLUL (aşezîndu-se)': Drumuni primejdi
oase, prin. păduri mari; ·sălbatice ... 

MEŞTERUL-: Oamenii noştri sin.t obiş
nuiJţi cu ele, de aceea nici nu le este 
frică ele du5mani. 

SOLUL (ca şi cum n-ar fi auzit): Mă 
aşteptam să fiu primit de ins-uşi prin-
cipele! 

MEŞTERUL (rezolut) : Sî11Jt nieşter, · 11ia
gister 'ln diversis artibus, zugrav al 
curţii şi omul de încredere 'al .voie
vodului. 

SOLUL (intrigat): Un artist! Aşadar, sînt 
acle·vărate · vesH!e ce se aud despre 
principii acestei ţări ? 

MEŞTERUL : Depinde. 
SOLUL: Că sînt oameni învăţaţi,' care 

iubesc şi încurajează artele ? 
MEŞTERUL (înfierbîntat): Dacă aa- fi fost 

barb'arri, ar fi !l1ăvălit ei '.înşişi împo
triva Apusului, nu arr fi stat aici să 
oprească năvăliirea păgînilor. 

SOLUL : Este un răspuns. 
MEŞTERUL: V-aţi aşteptat să daţi ochii 

cu o căpetenie de hoardă, .din.tre cele 
care se hrănesc cu carne purtată sub 
şa? ... 

SOLUL: Părerile mele personale R-au 
importanţă, magistre I ·· 

MEŞTERUL (cu un !,el de furie abia stă.a· 
pînită): Poftesc să aflu scopul călă
tcmiei Domniei voastre în ţara n·oastră! 

SOLUL: Ii reprezitnt pe regii şi împăraţii 
Apusului. Aşa că... · · 

MEŞTERUL : Pe care dintre ei? 
CAPITANUL (ele clepartej: Măria sa, 

domnul ţărJi ! 
VOIEWODUL (intrînd, îi face uii semn 

discret Meşterului): Bine ai venit 
comite, în Cetatea de Sca,un a ţării 
noastre! 

SOLUL (înclinîndu-se): Principe ... 
VOIEVODUL : Şe2Ji... Şezi, comite ! 
SOLUL (aşezîndu-se): Vă ascult, !nălţi-

mea voastră ! 
VOIEVODUL (hotă1�ît, direct): Iritrevede

rea noastră este destul de impo.tantă: 
Problema ca,re ne interesează pe noi, 
cLt şi pe majestăţile Apusultii, este 
crucială : organizarea campaniei · îm
potriva otomanilor. Aceasta ar înseinna 
o răscruce în istol'lia popoarelor dună
rene şi chiar a Eluropei.

SOLUL : Sînt numai urechi, '!nălţimea 
voastră, ·· 

VOIEVODUL : Acun1 e timpul să sta•bilim 
şi să precizăm contribuţia tuturro·r şi a 
fiecărui,a în parte. 

SOLUL (cu jumătate de voce): Şi cum 
înţelege !nălţimea voastră această con-
tribuţie? .. -, , 

www.ziuaconstanta.ro



VOIEVODUL : O întrajutorare cu oaslc 
şi cele de trebuinţă apărării. 

SOLUL: Şi după aceea? 
VOIEVODUL (abia stăpînindu-şi furia) :

Nu se mai află „după aceea", domnule 
comite! Singura noastră dorinţă ste 
să oprim năvălirea tătarilor şi otoma
nilor şi să ne bucurăm de linişte şi 
pace între hotarele lăsate nouă moş
tenire. 

SOLUL (ambiguu) : Asta-i tot ? 
VOIEVODUL : Din partea noastră, da ! 

(Privindu-l lung.) Majestăţile lor ce ne 
transmit? 

SOLUL: Deocamdată, nimic. Am venJt 
doar să ia'U cunoştinţă de dorinţele 
şi propunerile !nălţimii voastre. l\'Iajes
tătile lo,r vor mecliita asupra propune
ril�r şi, la timpul cuveni1t, veţi afla 
ce-au hotărît. 

VOIEVODUL (ironic, nevenindu-i să
creadă) : Şi, ele obiceri, cît timp le tre
buie penku o asemenea meditaţie ? ! 

SOLUL: Depinde ... 
VOIEVODUL (se ridică şi bate din pa'.me):

M-am luminat !
CAPITANUL (inlrînd): Poruncă, Măria 

ta! 
VOIEVODUL : Veghează ca domnul co

mite să ajungă pînă în zori l>a hotar ! 
SOLUL (plecîndu-se) : Principe ... 
VOIEVODUL : Bine, bine ! (Căpitanului.)

Condu-l pe domnul comite ... (După ie
şirea Solului şi a Căpitanului, Voie
vodul rămîne olteva clipe cu privirea 
aţintită asupra jilţului.) Cum stai cu 
zidirea ? 

MEŞTERUL: Am, avut spor, cf1 a (ost 
-timp ele pace, Măria ta.

VOIEVODUL : Stiu cii nu seamănf1 nici 
cu cele din ,apus, nici cu cele din ră
săiri,t ! Cum s-a putut face, meştere ? 

MEŞTERUL: Turnăm în zidire sufletul 
şi credinţa noac5tră. Măr:a ta! Iar aces
tea nu .sînt nici ale apusului, nici ale 
răsăritului, ci ale noastre, ale celor 
dintre aceste hotare, înbrc care ne-au 
aşezat î1laintaşii noştri. Sufletul nostru 
aparţine acestui pămînt... N-am avut 
la îndemînă mairmo,e sau porfire. 
Ne-am folos1t de bogăţia sufletuluj şi 
ele un pic ele pricepere, deprinsă la 
Veneţia, ele la cei de-un neam cu noi. 

VOIEVODUL : Sînt curios s-o văd. 
MEŞTIERUL : Toate la vremea lor, Măria 

ta. 
VOIEJVODUL : Poftesc să :fiie gata în vară. 
MEŞTERUL : O să ne străduim, doamne! 

Dacă vom avea ;răg,az. 
. VOIEVODUL : O să-l aivem ! 

MEŞTERUL : In 'boamnă o zugrăvim pe 
clinăuntn11. 

VOIEVODUL Ţin aparenţă indiferent) :
Piatra ce mai spune ? 

MEŞTERUL: N-o mai am, MăriH ta. 
VOIEVODUL ,(1.nveselindu-se dendată} :

Mai bine ! Dacă le-am cunoaşte pe 
toate cai!'e ni se vor întîmpla, viaţa 
ar fi .searbădă, fără haz, clar şi fără 
sens. Căci totul clcpindC' ele noi, nu de 
preziceri. 

MEŞTERUL : Măria ta se îndoieşte ele 
ajutorul Apusului ? 

VOIEVODUL: Ca ele întunericul cerului. 
Sîntem descoperiţi la Du,1ăre. 

JVIEŞTERUL : Ne vcr călca? 
VOIEVODUL: Avem tăQ·,i,a să ne apărăm. 
MEŞTERUL : Ei;;ti aproape singur, Măria 

ta. 
VOIEVODUL (tresare) : Ti-a.m spus-o 

cîndva : împreună cu voi, cu norodul ! 
( incercîncl să se clisculpe.) Pentru mine. 
fac cu ce fac ? Sau ca 5ă păstrez st,r{1-
lucirea şi măt·irea ţării? O clipă de 
slăbioiune, şi ne tirezim cu tă'.arii şi 
cu otomanii călcîndu-ne pămîntul, 

MEŞTERUL (în panică): Nimen,i, nimeni 
nu ne vine în ajutor ? ! 

VOIElVODUL : Cum spui, nimeni ! 
MEŞTERUL : Ei nu gîndcsc ce pericol ii 

paşte. 
VOIEVODUL (plimbinclu-se agitat) : Nu 

eşti un bun diplomat. meştere! De 
altfel, o ştiam ele mult. (Strigă.) Cc 
orezi, mie mi-a fost uşor cu necuviinţa 
solului, sau să accept nepăsarea Apu
sului? (După o clipă ele meditaţie.)
Putem şi fără ,ajutorul lor. 

MEŞTERUL : Ştiu, Măria ta ! 
VOIEVODUL : lţi bănui gîndmile, meş

tere ! Ştitt1 cum mă judeci... (]Heşterul
are un gest vog.) ,,Un voievod în jurul 
căruia norodul stă strîns. un voievod 
iubitor de ctitorii şi doritor de pace, 
umblă pc căi ckplomaticeşti pri,,trC' 
aşa-zişi prieteni ?" (Furios ele-a bine
lea.) Nu pot să stau cu mîinile în sî:1 
pînă în clipa în care tătarii şi leşii 
ne-or prăda ţara, i11.r otomandi ne-or 
ameninţa hotarul. (Violent.) Răspunde, 
am drepta.te ? 

MEŞTERUL : lVIă supun Măriei talc. 
VOIEVODUL : N-o faci clin tcată in·ma, 

meştei·e. 
MEŞTERUL : Mă gînclesc şi la lucrul 

meu. 
VOIEVODUL (repezi11clu-se la Meşter şi

zqîlţîindu-l): Pui inte.rcsele ţădi în 
aceeaşi cum,pănă cu 1-ucrul tău? ! (Se
privesc în tăcere.) Pen,tru asta ai 
merita să-ţi tai oa.pul! 

MEŞTERUL : Cum ţi-e voia, -Măria ta ! 
VOIEVODUL (exasperc,t·, clîndu-i clrwmul

clin str.insoare) : Ce-ai făcut pî.nă acum, 
tu, fiul acestui pă.mînt hărăzit cu bel
şug şi cu hair, e destul să � poarte 
în veşnicie! Dar eu? Eu, os clin os 
domnesc, eu, voiev0<;lul, oe--am făcut ? 

J.Vr:EŞTERUL : Ţara se buc.ură ele linişte 
şi belşug, Măria ta. 
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VOLE-VODUL : locă. 
MEŞTERUL : Nu-i timp ele teamă, 

doamne! 
VOIEVODUL : Am vrut să seap ţ,ara de 

urgia năvălitorilor, să a�·ăm pămintul 
şi să-i culegem rodul în liinişte, să 
facem dru1111uri şi poduri bune, să în
florească negoţul, 1artele, să d-dicăm 
ziduri trainice şi de faimă VE!linică, şi 
n-a,m reuşit întru totul ! Intre o ,bătălie
şi alta, răgazul a -fost prea sOUirt.

MEŞTERUL : Vremurile sînt p'otrivnice, 
Măria ta. 

VOIEVODUL : Recunoşti ? ! (Cu un fel 
de blîncleţ e.) Dacă ne-am. uni cu Ar
dealul şi am avea 'linişte· clin jos de 
Dunăre, ţa,ra n-ar mai fti pîndită de 
primejdii. (Meşterul scoate o năfrmnă
albă ele · la cingătoare şi clă să-şi
şteargă fruntea. Din năframă cade paf
taua.) Ce 1ai acolo ? 

MEŞTBRUL (1·lclicîncl-o ele jos) : Paftaua 
poruncită de Măriia ta. 

VOIEVODUL (privincl-o) : Nu c cca pe 
· ca:re o ştim ? !

MEŞTERUL : Nu, doamne ! 
VOIEVODUL : Da:r ti-am dat poruncă ! 

De ce n�ai îndeplin.iit-o ? 
MEŞTERUL : Un gind, nedeven.imcl fap,tă 

la vremea lui, piere. O p01ru,că nu 
schimbă un suflet, MăQ·ia ta. 

VOIEVODUL : Ir{ţeleg ! lnţeleg ! 
MEŞTERUL: Acum, căldura cîmpiilor şi 

albastrul curat al cerului, purpura ma
cului înflorit, toate culorile pămîn
tului mi-au umplut sufletul. 1n această 
pafta, ele sînt simbolul statorniciei 
nc1astrc, al jertd'ai ... 

VOIEVODUL : Sufletul tău pus în acest 
simbol este şi credinţa noastră. (Scoate
paloşul, apoi îi porunceşte cu aspri
me.) în g ·n unchi ! 

MEŞTF,RUL : Măria ta e da'!">ul pe care 
îl aduc cu inima deschisă strălucirii 
acestui timp! 

VOIEVODUL : ln genuncl1i ! (Şi rnai ln
Jricoşat, Meşterul pune un genunchi 
la• podea. Voievodul îi aşază paloşul
pe umăr şi-i prinde la piept paftaua.)
Ridică-te! Dintobdcauna te-arn socotit 
un om credincios şi de folos ţării, meş
tere ! Inima şi gîndul nostr,u, care te 
preţui( sr., ne îndeamnă să-ţi încre
dinţăm această pafta de a;rgLn,t, pentru 
înţelepciunea şi trucl:a ta la înălţ·area 
ţă·rii I De la tine să porneas,că spre 
viitorime, ca un semn ul visului nostru 
neîmplinH ... 

MEŞTERUL (emoţionat, îngenunchează
să-i sărute ine?ul) : lVLiria ta ! 

VOIEVODUL : Ri,clică-te, lJ1 ştere ! Eşti 
primul purt,'itor al pafta1'eL 

MEŞTERUL : E timpul pentru desăvîr
şireR zugr,ăv1rii. 
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VOIEVODUL : S-o desăvî:rşeşti, meştere ! 
Răgazul pe care il avem e pe măsura 
şi în puterea noasitră. Cit îl avem, 
nu-i vreme de odihnă. Grăbeşte-te! 

( lntuneric) 

SCENA 12 

Un perete din zidire, acopel'it cu 
o pictură neterminată, luminată
inegal de o lumînare. Meşterul, în
mijlocul scenei, priveşte atent pic
tura, aflată mult mai sus decît
scena, deasupra unei schele. De din
colo de scenă răzbat vînzoleală şi
strigătul lui Onu, care intră vije
lios.

ONU : Meştere ! Meştere ! 
MEŞTERUL : Dau tătarii, Onule? 
ONU (gîfî-lncl) : Meştere, c aioi o femeie. 
MEŞ1'ERUL : Unde? 
ONU : Şalele lingă zidire .. Parcă ... parcă 

seamănă cu fata din chipul pe care 
l-ai dait lui vodă.

MEŞTERUL (întoraindu-şi privirile spre
el): Ai vedenii, Onule ! 

ONU: Meş,tere ... 

(Din întuneric apare Ana.) 

MEŞTERUL : Do11u1iţă Ania ! Cum ai 
ajuns aici ? 

AN.A : Am îl11jplins uşa. 
ONU : Eu ... eu am închis-o, meştere. 
MEŞTERUL (privind nelinistit în jur).·

Onule ! 
ONU : S-o dau ·afară ? 
MEŞTERUL (nedef.init. parcă rî21)nd, către

Onu) : Duci pe schelă vasele cu chino
var de Vîlcea şi fard de Suceava. Şi 
nu uita negrul de sticlă şi albul de 
.Athos. Şi pensulele să fi,e cul'ate. 
( !neurcat, spre Ana ) Cum ai ajun:c,
aici?

ANA : Cutezi să-mi vorbeşti astfel ? 
MEŞTERUL (după o secundă de ezitare) .• 

Aici sînt su.pus doar lăcaşului meu. 
Zidurilor ăstora le sin,t adevăratul slu
ji,to.r. ln res,t ... Onule, ai isprăvit? 

ONU (din întunericul care aroper1i re, tul
scenei) : După porUJ1că, meştc,re ! 

MEŞTERUL (cipucîncl-o de b1·aţ pe Ana):
Vi.no! 

ANA (cu teamă): Nu-i îngăduit ... 
MEŞTERUL (tîrîml-o după l, urcă pe

schelă; încet-încet, lumina devine in
tensă numai pe fresca ueterminată) : 
N-o să-ţi dau so,coteală Do1ru1iei„tiaJe r

ANA (interesată, cu admiraţie): Ooooo !... 
Ai lăsat Băp,turn- aceea fără chLp? ! 

(]\,Jeşterul se clepărtează -de Ana, îşi ia 
pensulele, fără s-o privească, şi se apucă. 
ele lucru. Lumină intensă pe Ana.) 
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MEŞTERUL : Zi de zi am încercat, şi 
n-am pu,tu.t ... Pirivirea, ochii mi ,se re
fuzau ... Poate că te aşteptam ... ln lume
şi-n taina meşteşugului nostru, toate
se leagă! ... Di.te, culorile prind viaţă,
chipul tău va trece în ele... Aşa ...
(Spre Ana.) Rămii aşa!. .. Priveşte pe
deasupra ll1mîn,ării ! Trebcuie ca um
brele să capete un anumit tremur. Şi 
mai ales lumina. 

J\NA (şoptit): Dacă intră oineva? 
MEŞTERUL : Nu vo[·bi ! 
ANA: Şi clacă află vodă? 
MEŞTERUL : Te rog, t,aci ! 
AN l\. : Iţi tulbw· vopselele, clacă vorbesc? 
MEŞTERUL (pierzîndu-şi treptat controlul 

şi trecînd la un ton agresiv): Nu ! lmi 
tulburi albastrul ceiruluJ şi tainele cu 
oare te văd şi te aşez în vopsele. 

J\NA: Dar ceea ce faci c o nelegiuire! 
S::i mft zugrăveşti în zidirea ţării ... 

MEŞTERUL (foarte •încurcat, neştiind cum 
.să. se poarte, descumpănit): Am avut 
nevoie ele un eh itp euirat şi lmni-Jrns şi 
l-am aflat. (Pauză.) Ţi-e teamă de 
vodă? 

ANA : Mă înceaircă o 111,are bucurie, meş
tere. 

MEŞTERUL : Bucuria lucrului neîngăduit! 
(!ntorcînd capul spre ea, iarăşi cu dem
nitate şi de sus.) Acum te rog, pen
tru izbînda 1-ucrăirii, să taci ! 

ANA: Cît timp? 
MEŞTERUL: Domniţă! (Ducînd lurn..ina

rea asupra chipului.) Să răm.înă vcş
rnilciei ! 

ANA (îşi duce mina la buze) : Dar asta 
sînt cu! 

�EŞTERUL (cu. anume emoţ'ie parcă): 
Nu, domniţă ! Nu eşti Domni,a b ! Este 
Ana, fiica acestui pămlnt. N-a,i auzit 
oumva de o dom:ii�ă, pe numele ei 
�tatornic. Ama?! 

ANA (uluită): Meştere!. .. Meştere! ... 
MEŞTERUL (istovit, resemnat) : Nu, n-ai 

auzit ! lnseamnă că nu există, poate 
că n-a fost nioiodată decît în sufle-

tul şi închipui.rea noastră, şi cu sigu
ranţă că va dăinui peste veacuri. .. 

( Peste vorbele lui năvălesc tropote şi 
nechezat ele cai.) 

r\Ni\. (îngrozită): Vodă!. .. 

(Ţi,pătul Anei şi goana ei pe scări sfat 
acoperite de .mrle şi tobe. Chipul şi 
schela dispar în întuneric. Scena se lu
minează. ln fundal, arătîndu-şi măreţia, 
apare zidirea, ele un albastru intens. ln 
dreapta scenei, Voievodul, suita lui, Vis
tiernicul şi Logofătul privesc uluiţi spre 
zidire.) 

VOJEVODUL (luptîmd să-şi stăpînească 
emoţia) : Măreaţă zidire lăsăm urma
şilc1r ! 

VISTI0RNICUL : Pe măsura caznelor şi 
năzuinţelor neamului nostru ! 

LOGOFĂTUL: Şi pentru pomenirea ţării 
şi trudei noastre în vreme, Măria ta ! 

MEŞTERUL (în genunchi) : Am orezut ne
măsurat în măreţie ei, doamne ! De 
la început mi s-a arătat semnul cel 
bun. 

VOIEVODUL : Ce semn ? 
MEŞTERUL : Calul voievozilor cei mari, 

Măria ta. 

(Se veele o frescă cu cai.) 

VOTE.VODUL (venind spre el şi ridi
cîndu-l): Ai auzit şi lu calul acela ? 

(Se strînq cu to�ii spre mijlocul scenei, 
acoperiţi de nechezatul şi tropotul calu
lui iîn goană./ 

MEŞT0RUL : L-am şi văzut, Măria ta, 
pw,tîncl crndimţa noa,s,tră de Hbeirtate 
şi pace .. Calul mr,rilOII' voievozi ! (Calul 
îşi continuă goana din ce în ce mai 
a 1Jropiată.) Şi. cî,t timp hălădui,eşte, 
sufletul nostru e eumt şi lim::iedc ca 
,alba&brul cerulUJi ! Ce .albast;rul ·acesta ... 
(Tropolul şi nechezatul calului dei.;in 
din ce în ce ,mai năvalnice, mai dez
lănţuite.) 

CORTINA 
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COi'lfESlUi'U DE 

■ IOAN IEREMIA
·regizorul spectacolului

,,Dalbul pribeag" 

de D. R. Popescu 

TEATRUL NAŢIONAL 

DIN TIMIŞOARA 

Am făcut Dalbul pribeag, spectacol de 
trei ore, în două luni. ln acelaşi timp 
.am lucrat şi am terminat Regina Lcar 

,(Un bărbat ... o femeie ... ) de Ion Băieşu. 
Era multă teamă, îndoială, chiar pa

nică în jurul meu, pentru că d·ata Galei 

Dramaturgiei Româneşti Actuale nu puteil 
îi amînată, iar noi, organizatorii ei, nu 
JJUteam să ne „prezentăm" cu nimic în 
concurs. Nu sînt sigur că {\Cesl amănunt 
:anecdotic ţine de arta noastră poetică, 
,clar o determină, pentru că facp Darte 
•din climatul în care am lucrat

Cînd lucrez pe un text ele D. R. Po
pescu mă simt acasă.

In Shakespeare ca şi în D. R. Popescu 
•sau Teodor Mazilu mă simt în largul
meu. Sînt ele vină poate ignoranţa mea
:sau bogăţia acestor teritorii mănoase,
-care te nutresc şi-ţi dau putere şi sigu
ranţă. Există aici pămînt şi piatră, există
-0ronz şi aur, lemn şi apă, albastrul ce
rului şi negrul cărbunelui, sîngele focu
lui, o vegetaţie şi o faună „tropicală" şi
:mai ales conflicte umane aclînci.

După ce am optat pentru un text şi 
•decid să-l pun în scenă, primul lucru
!J)e care-l rezolv este locul de joc al
intuiţiilor sau intenţiilor mele formale.
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Ioan Ieremia· ,,Cînd lucrez pe un 
text de D. R. Popescu mă simt 
acasă ... " 

Soluţia geometrică şi metaforică a lo
cului ele joc este o sarcină care se naşte 
în mine. Nu-mi pot explica altfel exis
tenţa unui proiect regizoral. 

In munca cu actorul încerc să mă 
apropii de stilul de muncă al dirijorului 
unei orchestre. Incerc. Actorul, instru-
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ment şi instrumentist, joacă (cintă) în 
tonali lalea, ritmul şi forma (?) intenţi
ilor melc ele speclacol, ale propunerilor 
melc sau ale propunerilor lui, cc se nasc 
clin înţelegerea mărturisită, intuită sau 
abia bîjbîilă a intenţiilor melc. Nu ele 
puţine ori mi s-a întîmplat ca actorul 
sau scenograful să-mi propună solu1ii 
mai expresive clecil ale mele. Nu rare
ori ies clin impas cu ajutorul neliniştii 
crcaloare a actorului sau a scenografu
lui sau chiar a regizorului tehnic. 
.!\ceaslă gestaţie colectivă esle posibilă 
în f ricilul caz cinci intenţiile tale ele 
regizor sînt alît ele virile incit fecun
dează imaginaţia celor cu care lucrezi 
la un spectacol sau cinci intui ţii le tale 
abia enunţa le sînt prelua te şi duse mai 
departe, mult mai departe - ci actori 
şi scenograf - decît ai putut lu zări 
de pc înălţimea unui proiect miop. 

Dalbul pribeag î�i dezvoltă şi-şi rami
fică lemele ameţi tor, prcrum un arbore 
infinit. Amestec eclectic, în care limba
jul coliclian se armonizează bizar cu 
cel fanlastic sau suprarealist, calambu
rul ab.-urd cu expresionismul de ultimă 
oră. Pcn'.ru mine, ca premisă a specta
colului, Dalbul pr·ibeag a fost o pledoa
rie justiţiară prin care am încercat să 
spun ceva clesp

0

re Om văzut prin „lupa" 
Teatrului, clcspr viaţa care-l afirmă şi-l 
neag.1 şi despre moartea care-i dă mereu 
tîrcoalc, despre trcculul său, care, oricît 
ne-am slrădui, nu poale fi ucis ; despre 
prezentul său, care, orice-am face, există; 
şi despre ce va fi, care, aricit n-am 
vrea, vine. Deci va fi. 

· Sînlcm pc scenă sau în viaţă? Sînlem
în viaţă sau la teatru? Acest joc al
conflictului dintre real şi ireal, viaţă �i
ficţiune se 1.ragc la D. R. Popescu din
tehnica Vînătorii regale. Tema vinovatu
lui vînat este tratată �i aici amplu, poli
fonic. Teatrul ca artă de sinteză esle
provocat a-şi dovedi capacita'.ca de pre
lucrare, de reformulare.

Spectacolul nostru trebuie sii conţin{1 
acest iz de ceva neatins, ele enigmă. BI 
treb11ie să fie, în acelaşi timp, monall'al 
şi clovnesc prin forma şi stilul locului 
de joc, al tratamentului pe care-l apli
căm interpretărilor acto1·ice�ti. 

Asemenea piesei, structurile spectaco
lului trebuie să conţină exprimări ce pot 
beneficia de libertatea jocului pe muchie· 
ele cuţit, a conflictului dintre real şL 
imaginar. 

■ VALERIA SIT ARU, interpreta

rolului Ioana, CONSTANTIN 

COJOCARU, interpretul rolului! 

Anghel, şi GELU_ COLCEAG, 

regizorul spectacolului 

,,Regina balului" 

de Nicolae Mateescu 

TEATRUL GIULEŞTI 

- Stimată Valeria Sitaru, Ioana.

rolul principal din piesa lui Nicolae 
Mateescu, v-a adus premiul ·pentru 
interpreta1·ea unui rol feminin la 
festivalul spectacolelor ele teatru pen
tru tineret ele la Satu Mare. S-a scris. 
elogios despre creaţia dumneavoastră 
în acest rol. Aţi avut, în sfîrşit, suc
ces. Îl aşteptaţi ele mult timp? Cum 
a fost fără el ? 

- Aparţin acelor actori care preferă
succesul venit clupă un timp ele muncă 
mai îndelungat succesului imediat, oricît 
ele strălucitor ar fi el. Şi asta pentru că 
succesul imediat are, în viaţa unui actor, 
multe dezavantaje. lntîi şi-întîi pentru 
că, ciupii un succes ele proporţii, lumea 
a�tc,aptă ele la iine, pentru fiecare alt 
r0l, un succes asemănător. E o tensiune 
_greu suportabilă, care nu te lasă să 
trăieşti cu adevărat, să respiri, o stare 
împărtăşito, probabil, ele cel ce, într-o 
cursă, se afl;'\ în fruntea plutonului. Din 
cauza ei, a acestei tensiuni, nu puţine 
sînt cazLu·ile în care poţi rata iremediabil. 
�i nu cred că este lucru rrrni înfrico�ă-
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tor clecît sentimen(ul că ai deziluzionat. 
li prefer tristeţea că n-ai cunoscut înci'i 
gloria. In al doilea rîncl, succesul e punc
iul terminus al unui drum. Or,. nimic 
nu e mai frumos clccît parcurgerea aces
tui drum, clecît să speri, învcrşunîndu-te, 
strîngîncl pum111i şi înzecindu-ţi efortul, 
că va veni o zi cîncl „o ă le arăţi tu" 
celorlalti. E o trăire care, cel puţin in 
cazul n�eu, îţi dă mult 1�rni mari· satis
factii clecît succesul propr.iu-zis. Aces,a 
arc. totdeauna, nu ştiu clacă aţi obser
vat, c va clin tristeţea ţintei atinse. 

- Ioana e, în carie1·a dumneavoa�

tră, primul rol de mare întindere. Să 

cred că, în acest caz, regizorul Gelu 

Colceag a dovedit curaj? 

- Printre alte înfăţişări ale curajului
regizorului, clacă nu eh iar înaintea tu
turor, se numără, cred, şi gestul de a 
face distribuţia în care crede el. Venit 
într-un teatru să facă un spectacol, un 
regizor se confruntă nu numai cu viziu
nile consacrate asupra textului, clar· şi 
cu viziunile consacrate asupra actorilor 
clin teatrul respectiv. El se trezetşe, spre 
surpriza lui, în faţa unei piese, a vieţii 
de astă dată, pe care o joacă întreg tea
trul: cutare e actor de comedie, cutare 
c june-prim, cutare duce tava şi cutare 
se bucură de rolul principal. Primul lui 
gest de curaj, un gest greu de imaginal 
în proporţiile sale, e să-şi impună, fără 
a ţine seamă ele această repartizare a 
rolurilor in cadrul colectivului, distri
buţia aşa cum o vecie el. Un asemenea 
curaj a dovecl i t Gelu Co!ce'ag încred i n
ţînd un rol cum e cel al Joanei actriţei 
Valeria Sitaru, actriţă care părea con
damnată să ducă tava. Cite discuţii a 
stîrriit gestul său n-are rost să mai spun. 
Un curaj deosebit am dovedit şi eu, ac
ceptînd acest rol. G;ima punctelor ele 
vedere s-a întins ele la „compromiţi spec
tacolul" pînă la „te compromiţi pe tine 
însăţi". Şi n-aş putea spune că mi-a 
fost uşor. Un scriitor, ca să-şi termine 
cartea, se poate izola ele ceilalţi, poate 
astfel trudi la o carlc curajoasă fără ca, 
în tot acest timp, să-l influenţeze cineva. 
Altfel stau lucrurile cu un actor. Pe tot 
parcursul repeliţiilor ci se confruntă, în 
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ceea cc face, cu părerile celorlalţi des
pre el. Repetiţiile, vizionările sînt, fie
care tol atîtea momente în care trebuie 
să t� înlîlneşli nu numai cu tine, dar şi 
cu ceilalţi. E uşor de imaginat de ce 
alît mie, cit şi lui Gelu Colceag ne-a 
trebuit, pînă la premieră, mult, nespus 
ele mulL curaj .. Şi eu şi el a trebuit să 
înfruntăm părerile, deloc ascunse, că un 
rol ele asemenea proporţii încredinţat 
Valeriei Sitaru e o adevărată iresµon
�abilitatc. Şi culmea e că aveau perfectă 
dreptate. Eşecul unei cărţi semnate ele 
un scriilur nu-i afectează cu 11·.mic pe 
confratii săi. Eş eul unui rol cum este 
al rne� ar fi dus la prăbuşirea întregului 
spectacol şi, fireşte, la eşecul tuturor 
celorlalţi colegi distribuiţi în piesă. 1\şa 
că le înţeleg îngrijorarea. 

- M-a impresionat, în tabloul 5 al

piesei, un lucru mai puţin întîlnit la 

interpreţii tineri : talentul dumnea

voastră de a domina scena chiar dacă 

eraţi în planul al doilea. 

- Ah, în legăburii cu accsl tablou, la
cao-e ţin foarte mulot, s-a dus o întreagă 
bătălie. lVTii s-a spus de că-:.re foarte mulţi 
că tot ceea ce fac eu, la indicaţia lui 
Gelu Colcea�. e o prostie. Nu se poale, 
mi se spunea, ca interpreta principală 
să stea ati:la timp în planul al doilea. 
La una clin repetiţii, am ieşit la rampă, 
demonstrativ. Gt'lu Colceag s-a prăpaclil 
de rîs. Demonslraţia îmi reuşise. Penlru 
că eu credeam şi cred, firc5tc, că poţi 
domina scena ,:;i clin planul doi, că, de 
fapt, e aici un mare examen pentru un 
actor. Şi aici cred că e secretul vic;o
riei să te strădui, cu toate forţele 
tale, să fii atît de mult în planul doi, 
încît să pari în planul întîi. 

* 

- Constantin Cojocaru, personajul
pe care-l interpretaţi (Anghel) apar-

ţine unui mediu precis delimitat, res

pectiv este şofer la o autobază. Pen

tru a compune acest rol a fost nece

sară o investigaţie specială în do

meniu? 

- Nu mi-am
sonaj dintr-un 

propus 
anum<' 

să joc 
mediu. 

un per
Situaţia 
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,care se creează este una limită, deci 
universal valabilă, indiferentă la condiţia 
socială. 

Solicitarea dvs. ca actor a to.st 
cu precădere de ordinul mijloacelor 
tehnice sau cin ordin afectiv? 

- Desigur, orice personaj te solicită
din punct de vedere tehnic. Mizîncl însă 
numai pe această componentă te trans
formi într-un anw11e gen ele actor. De 
aceea trebuie atinsă acea organic;tale 
care ascunde tehnica şi dă strălucire 
pC'rsonajului. 

- Pornind de a1c1, există oscilaţii

valorice de la o re))rezentaţie la alta ? 

- Există I Cum spunem noi, în seara
respectivă, a trecut sau n-a trecut „pi
ticul''. 

- Aceasta ţine · şi de atitudinea

sălii? 

- Da, pe de o parte. 1n acelaşi timp
]JOt spune că mă ,aflu într-o perioadă 
în care sala nu este cea mai importantă . 
.Sînt alte mijloace, care ţin ele actor. 

- Aţi mai lucrat cu regizorul Gelu

Colceag? 

- Nu am mai . lucrat împreună, dar
:această experienţă a fost pentru mine o 
mare bucurie. Relaţia regiz.or-actor nu a 
,avut o factură mecanică ; ea a întrunit 
,condiţiile pentru a deveni o relaţie ar
tistică. I n acelaşi timp colaborarea cu 
•G. Colceag m-a ajutat să îndepărtez o
anumită „zgură" clin modul meu ck
lucru.

Aşadar, cum vedeţi, în general, 
coordonarea regizorală - o limitare 

sau, dimpotrivă, o po'.enţare a mij

loacelor de expresie ? 

- Categoric aştept mult ele la regizor.
Mă ofer ca o coală albă, clacă se poate 
·spune aşa, bineînţeles în funcţie de po
sibilităţi şi de oferta regizorală.

- Ce relaţie aţi avut cu textul

dramatic? 

- Pînă la acceptarea unui text se
iJarcurge un drum presărat cu multe 
intnibări sau chiar cu împotriviri. Poate 

Ioana (Valeria Sitaru) şi Anghel 
(Constantin Cojocaru) - o familie 
întemeiată de Gelu Colceag 

rămîne impresia că actorul „refuză" 
textul, ceea ce nu este adevărat. 

- Ce părere aveţi despre interesul

publicului pentru „mecanismul" crea

ţiei actoriceşti ? 

- Mi se pare justificat în măsura în
care se traduce într-un interes pentru 
manifestarea artistică proprju-zisă, în
tr-o afluenţă a publicului către aceasta. 
In acelaşi timp, unele intenţii ·bune pot 
dăuna creaţiei teatrale prin coborîrea în 
prozaic a scenei şi a actorului. 

* 

- Gelu Coţceag, aţi realizat un

spectacol de succes. Vă recunoaşteţi 

în el ca personalitate artistică? 

- Nu pot da spectacolului un califi
cativ legat ele succesul la public. Tot ce 
pot să spun este că pînă acum s-a jucat 
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cu sălile pline, iar reacţiile publiculuui 
au fost calele �i au corespuns în foarie 
marc măsură cu cele scontate ele noi. 
In ce priveşte suprapunerea intenţiilol' 
mele cu realitatea pe care o oferă sp c
tacolul, cred că în mare măsură ea se 
produce, ial' acolo uncie lucrurile nu sînt 
în concordanţă nu c vina nimănui. A�a 
a fost să fie ! 

- Face\i o deosebire între spec:aco
lele cu succes de public şi cele cu 
succes de critică ? 

-_Nu, şi nu cred în spectacolele care 
au succes la critică şi nu au succes la 
public. 

- Credeţi că spectacolul realizat de
dv. are perspectivă în timp, cu alte
cuvinte posedă un „suflu" suficient?

- Da, cred că spectacolul are resurse
interioare pentru o evoluţie lungă şi cu 
succes la public. 

- Urmăriti acea,tă evoluţie sub
aspectul ei valoric ? 

- Pînă acum s-au jucat 24 de specta
cole şi cred că am participat la două 
treimi clin ele. !mi urmăresc spectaco
lele realizate în calitate de regizor, pen
tru că acestea se. modifică inerent de la 
o seară la alta, iar eu nu aş vrea să
scap . ele sub control evoluţia reprezenta
ţiei în con tactul său cu publicul. Cred
de asemenea că munca regizorului nu se
opreşte l-a seara premierei şi că el tre
buie să lucreze cu actorii continuu, pînă
la ultimul spectacol.

- Sînteţi ele părere că un regizor
bun este cel care-şi „modelează" ac
torii de care are nevoie? 

- Condiţia • de profesor asociat la
I.A.T.C. (unele conduc anul III seral,
Arta actorului) dar şi crezul în calitatea
de pedagog a regizorului mă fac să răs
pund cu un întreit Di\! Mai mult decît
atît, cred că regizorul pedagog, anima-
tor al colectivelor teatrale din care face 
parte (chiar dacă ele se constitui� pe 
dura1.a realizării unui sp ctacol)' este 
unul din factorii cei mai importanţi ai 
mişcării ele revitalizare şi înnoire a 
mijloacelor specifice artei teatrale. Este 
adevărat că pentru a dobîndi această 
calitate este nevoie ele muncă specifică 

ele investigare în această delicată zonă a, 
teatrului : creaţia actoricească. 

- Cum s-a desfăşurat această rela
ţie cu trupa din Regina balului? 

- Excelent ! Există resurse nebănuite
în trupa de actori ai teatrului Giuleşti. 
Pot să afirm aceasta întrucît m-am în
lîlni L cu o allă parte dinire ei la repe
tiţiile cu Pescăruşul de Cehov (titlu 
care mă onorează şi mă obligă). Sînt 
sigur că spectacolele viitoare vor proba 
acest lucru. 

- Spectacolul dumneavoastră este 
cumva din cele „paricide", care-şi 
.,ucid" autorul (literar)? 

- După opinia mea, principalul crea
tor, cel pc care nu trebuie să-l trădeze
nici unul din componenţii mecanismului 
artei teatrale, este autm·ul dramatic. 
Acest crez al meu s-a concretizat !ii î111 
raporturile cu autorul Reginei balului. 

- Desfăşurarea spectacolului este
însoţită ele o suită ele imagini în a 
căror derulare se poate descifra un, 
sens. Este un element de efect al com
poziţiei regizorale, pentru care aveţ_i 
desigur o anume motivaţie ! 

- Sensul în care se derulează imagi
nile este acela al unei deveniri a per
sonajului principal pc scara vîrstei bio
logice pe de-o parte şi a celei morale· 
pe ele alta. In acest fel imaginile au 
rolul de-a comenta constant evoluţia 
scenică a personajului, de a alcătui un
al doilea plan, cu scopul efectului de 
profunzime. 

- Aveţi un registru de
mijloace, numite „tehnice"? 

a�e1ncncai 

- In nici un caz nu poate fi vorba
de un asemenea registru, la care să· 
apelez nediferenţiat. Gîndesc folosirea, 
unor astfel ele mijloace pornind de la 
datele specifice pe care le oferă fiecare· 
spectacol în parte. Am ambiţia ca nu 
pnn acestea să fiu recunoscut ca regi
zor. ln acelaşi timp prefer acele mij
loace care sin t strict specifice artei tea
trale, nevrînel să .intrăm în competiţie

cu mijloace pe care nu le avem la inde-
mină. 

Convorbire realizată de 

Ion MARCU 
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... Aproape spectaculos, gata să-ţi ia ochii ... 

Un spectacol care 

te trage de mînecă 

Ti-1 imaginezi pe Cornel Patrichi cu 
un bici în stînga .5i Cornelia Palrichi în 
dreapta, în timp ce Dan Ardelean peda
lează temeinic pe sunetele atîtor ali'irnuri 
cit pentru fanfara clin Cişmigiu. 

Dar asla nu r dccît imaginaţie, desigur, 
realitatea poale fi măsurată în ritmul 
trepidant impus ele ansamblul ele balet, 
care, la o adică, ar pu:ea duce singur 
pc umerii, în general goi, cele mai mult 
d() trei ore cu Savoy, Savoy_ Sala, să nu 
ai unde scăpa un nasture (pentru că 
numai ele, fetele din ansamblu, nu au 
privilegiul de a fi îmbrăcate pînă-n git, 
ca în sală, sau al costumelor foarte te
meinic îmbrăcate, ale băieţilor ele pe 
scenă, partenerii). 

Pretexh1l - unul oarecare : navig[un. 
Care încotro, pe un obiect cam indecis. 
dacă c să ne luăm clupă faptul di pro· 

SA VOY-SAVOY, superspectacol de re
vistă în două acte (30 de tablouri) de 
EUGEN ROTARU, CORNEL PATRI
ClII şi BI'fU FĂLTICINEANU � 
TEATRUL SATIRIC MUZICAL „CON
S'I'ANTIN TĂNASE" • Muzica: MA
RIUS ŢEICU • Scenografia : arh.
TEODORA DINULESCU • Costume 
balet: CORNELIA PATRICHI @ Con
ducerea muzicală: DAN ARDELEAN. 

misa călătorie pe o navă interplanc.ară 
se transformă în finalul primului act. 
într-o plimbare pe un vapora5 deja, vu 
prin revistele altor case, tocmai pe Dim
bovi\a. 

Adică lucrurile stau cam aşa: de clerul 
copacilo

0

r, nu sc lasă zărită păclur a, sau,. 
altfel spus, diversele momente ale spec
tacolului arată cam ca la adunarea me
relor cu perele - cum 5ă explici, alt
fel, lipsa ele unitate a întregului ? !,"�ale· 
uncie n-o fi fost usor ele luat holanrea 
dacă să fi mers pov�slea pe calapodul lui 
Tănase, sau pe acela al lui Biţu Fălli
cineanu? 

Luate fiecare în parte, cele 30 ele ta
blouri ale spectacolului sînt care cum 
poate: mai imperative (,,ascultaţi-o pe· 
Slamat,, / clacă spune E<l, se poate") ; mai 
,.de la lume adunate şi-napoi la ... " ca 
. .în ploaie" cu Vasile Muraru, moment 
care chiar e un fel ele „cintîncl în ploaie•' 
- în paranteză fiind pus, clar nu şi spus.
adevărul că Vasile i'vfuraru, clacă nu s,,.
lasă păscut ele pericolul şu5ei, este Uil'
nctor adevărat; mai ca într-o seară la
operă, eclitie revizuită „dă-mi nişle
cl'aia / şi-ţi dau ceva să-ţi sfîrîie tigaia"
(cu l\,Iihai Perşa, Paula Rădulescu şt
Florin Tănase) ; mai cllscrelc Dana
Barlzer retro sau în miezul iernii, cu o
duioşie nebănuită şi un cadru ele un
bun-simt aparte; mai fumate - ca în
Două ·orfeline" (Nicu Constantin şi

J\l. Lulescu pe muzica lui Petre Mihă-

Graziela BARLA 

(continuare la p. 6.5)
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Impune şi impresionează. Oriu11de arici11d -ar ivi. i,1 cel de-al S6-lea 
an de viaţă. Ca şi in prima tinereţe, şi Îll a11ii maturităţii. Dr,•pt ro 1rn
brad. Un merru optzeci şi patru inălţime, cu nici un milimetr rabat. upllt. 
Cu mers şi mişcări de da11satar. Chipul, cu trăsături prelm1gi, e campleLGt 
de o foarte decaracit"ă barbă. Ochii - a, da, mai ale ochii şi prirîrea fm
pează. Par a Ji în 5tare, doar pri11 ei, â punii lat ce se poate .·pm1e. Var arici 
gfosul - barita11al, riguros, fierbinte şi îni·ăluitor - mt e:;;te m, i ;i,truJnenc 
mai puţin perfeqianat pentru arta comunicării şi canumgerii. 

Şi au fost aceste întrupări ce11icP ale lui . iarcel Gi11gule. cu rornc
tere-cheie. Dintre cele cu pondere în de făşuran>a acţit 11ii. Tulburi11d sau 
restabilind echîhbrul. Deten11i11înd conflictul. E.:cemplare ummme complc.re. 
- ·u o dată cu trăsături antagonice. Iar trecerile de la mm.l la altul ca :sli
tuind adevărate sc;lturi ... mortale. De la ila manul Gun=o·,g'.·w. prima aoori.ţ.ie

într-un spectacol de proză, n domn pribeag. la loo-dl .lJer un din Mildred 
- debutul pe scena .Yaţionalului. De la Edgar. fiul lq,gituam ni lui Glo,ter,
căruia bastardul Edmund ii scoate acilii, la cardiaalul-<:<1111.:-e:ar Mencloza ...
De la inţeleptul Luca Arbore (Yiforul lui Delavrancea} la Tulliu , reye:e 
Romei din Horace, de Corneille ... \Yronskll din Anna Kareoioa şi ati(t de

Marcel Gingulescu: 
.. .Împlinisem 19 ani. Eram cu t:>tu! -:;i 

cu totul vîrit în muzică. -umai pentru 
harpă, studiam cite cinci ore pe zi. Ca 
să nu mai punem la socoteală lecţiile 
de canto, vocalizele, solfegiile şi celelalte. 
. rumai că, într-o zi, a Yenit la mine . fişu 
Balaban şi nu s-a lăsat pînă ce nu m-a 
tirit cu el la grădina de Yară „Excelsior�, 
1a doi paşi de Cişmigiu (acolo unde, azi. 
se află „Spicul"). Aici îşi instala-;e tea
trul actriţa Tanţi Elvas, mama Catin5ei, 
colega mea de mai tîrziu. Balaban -
bată-1 vina ! - juca în trupa de re,·islă 
Elvas ! Iar acolo - mi-a cîntat el mie -
<'ra ab5olută nevoie ele un comedian 
-exact cu mutra mea şi exact de statura
mea ! Eu - se ştia - ca să-mi pregătesc
concursul de admitere la Conservator -
la Conservatorul de 1\•lm:ică, vezi bine!
-, aveam nevoie de ceva bani, pe care
mama, acum singură, nu mi-i putea ofe
ri. .. Şi de fapt, m-am gîndit eu, nu-mi
irădez idealul şi viitorul, dacă mă aflu
în treabă, cîtva timp, pe scena din gră
dina ,.Excelsior« ...

Spre uimirea mea, aici am întilnit oa
meni foarte interesanţi şi foarte dotaţi. 
Pe deasupra şi atrăgători, capabili să-ţi
zdruncine hotărîrile. Unul dintre aces'.ia
•Na Miluţă Gheorghiu. Altul, Gro�er.
Mai era şi Maria Wauvrina, o fată plină
de draci. Din cînd în cînd, apărea şi un
<'lev de liceu. cu şapcă şi număr matricol
pe mînecă. Venea să ne arate caricatu
rile şi portretele făcute de el !si oferea 
serviciile teatrului. Şi avea · u� penel 
straşnic. Nu era altul dccît Mac Con
stantinescu.

.50 

Şi aşa m-am trezit. jucind re ·is.ă. D r 
nu mi-a plăcut deloc. Cu nasul pe . us 
cum eram, visîud opera, totul mi se pă
rea minor, superiicial. Să cinţi., dansîod ! 
Să dansezi,. ci.nliod ! Să mai ·spui şi cu
plele ! Cînd îmi Yenea rîndul să mă urc 
i:-e scenă, ziceam că mai bine m-ar în
ghiţi pămintul ! Dar. timid cum eram -
timid cum am fost întotdeauna -;i am 
rămas pînă astăzi - nu îndrăzneam sâ 
pun ou 5i să spăl putina !... 

După un an de vise urile pe scena de 
la „Excel.siorw, de re,'i.slă m-a scăpat 
. 'i<:olac Iorga ... 

Marele cărturar a iubit arta, în gene
ral. Dar a iubit mai cu seamă teatrul. 
TO!:'fflai înfiinţase „Teatrul Ligii Cul
turale�. Şi iată că acest zeu uria5 şi băr
bos - cum mi i;e părea mie, pe atunci, 
inspirindu-mi un soi de teamă res
pectuoa.$ă - mă cheamă şi mă anga
jează. Urma să joc chiar în spectacolul 
inaugural. Piesa - istorică - era scrisă 
chiar de marele savant şi se intitula n 
domn pribeag_ Un perwoaj central, Hat
manul Gheoirnhe, bălrin înţelept dP vreo 
70 de ani, mi-a fost incrcdintal Eu a-
veam 20 ! 

, · 

Spectacolul � d�ăşur.tt pe scena 
Teatrului Naţ.wmill din Bucurc-<;li. Ceea 
ce, de a,;cnwnea, mi_,.a dat fiori. Dar se 
vede că am � bini.,or la capăt cu 
hătmănia, cu anii t'�i mulţi i,i cu tol ce 
trebuia să fac pţt M"�nti, Trn.� concluzia 
asta, fiindcă Iorga m-a §lrfn� in braţe, 
trosnindu-mi niţl"lu; c1.m„tM1•, fa feli
cita, în felul său, pr•nlru „c:-rmtţi1•". Dar 
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diferitul Jacques clin în[!erul a vestit pe Maria de Paui Claudel. Pastorul 
clin Strigoii şi Daoian. chintesenţă ci rciului în Capul de răţoi de Ciprian ... 
Sotul Charlottei si rivalul lui Werther, în dramatizarea rom,anului lui Goethe. 
Dar si cavalerui Ripafratta în Hangiţa... Roluri de comedie în repertoriul 
italia;i, în piesele lui Muşc,tescu, în adaptările după 13răescu ... Şi val?roase
creatii în eroi din tealrul clasic rus şi sovietic ... Şi clţi alţi „oameni" n-a 
mai· creat Marcel Gingulescu !

Actor ele tip modern, îşi baza metamorfozele numai pe sinceritatea şi forţa 
trăirii. Respingînd excesul de gestică, mimica acuzată, stilul de joc încărcat 
şi teatral. Făpturile umane creale ele J\I ar cel Gingulescu s-au împlinit, toate, 
,prin inteligenţa veşnic în efervescenţă q creatorului. Prin imaginapa lui 
combinatorie. Prin darul de a construi şi de a portretiza. Între mijloace:e 
artistice folosite de actor, pagini întregi s-ar putea scrie• clespre ochi şi pri
vire. Jocul lor individualizează personaje. Dezvăluie trăiri proj-u >1Lle. 

Gingulescu - i.Ln artist al scenei şi un om despre care nici unul din
tre confraţii de breaslă n-are de spus decît de bine. 

:,, Traversînd secolul" 
-şi - în mod cu totul special - pentru
glas!

Bineînţeles ! - m-am grăbit eu
doar voi deveni un mare cîntăreţ !

* 

Cu piesa lui Nicolae Iorga, am pornit 
în turneu prin ţară. într-un moment is
toric. într-o Românie· abia întregită. C:înd 
am aflat că era unul dintre primele tur
nee pornite din Vechiul Regat spre Tran
·silvania, am fost tulburat. Am căutat să
dau cil mai mult, pe scenă, să dau totul,
-ca ă fiu la înălţimea momentului. Şi
.am înţeles că aplauzele, buchetele ele
flori, îmbrăţişările şi lacrimile cu care
eram primiţi pretutindeni se datorau,
mai ales, rolului de soli ai fratilor ele
peste Carp� ţi...

Intre timp, intrasem cu brio la Conser
vatorul de Muzică. Aici, aveam ca das
răli personalităii dintre cele mai slră-
1ucite. Basul Folescu, pe care îl avuse
sem în comisia ele admitere, mă luase la 
clasa lui de canto. La teorie şi solfegiu, 
îl aveam pe unul dintre ctitol'ii muzicii 
romiineştl culte, D. G. Chiriac. La isioria 
muzicii, ne pregătea un om ele geniu -
Constantin Brăiloiu. La armonie �i con
trapunct, preda Ion Nona Ottescu. Tar 
la harpă fiindcă nu renun a�em 
11ici la ast? - mi-a fost profesoară Elo
dia Coandă. 

Cu ajutorul lor, ajunsesem în anul 1V. 
Un singur hop - un an - .�i-mi împli
neam visul... 

* 

SANDA DIACONESCU 

Numai că, de la piesa lui Iorga, de 
la eroul meu de 70 de ani, mi s-au tras 
multe „belele" - cum le socoteam eu, 
pe atunci! 

Mă trezesc, pe neaşteptate, că sînt soli
citat de Iancu Brezeanu pentru un 
turneu. Şi toţi prietenii şi colegii au tă
bărît pe mine, spunîndu-mi că o aseme
nea cins�e nu li se acordă în fiecare zi ! 
Convins, am pornit cu maestrul. Jucam 
Năpasta. Nenea Iancu era Ion, nebunul. 
Eu, Gheorghe. La întoarcerea în Bucu
reşti, mă aştepta Dida Solomon-Calima
chi. hi înjghebase şi ea o companie şi 
o instala,e în Sărindar, unde se. află a
cum Teatrul Mic. Pe urmă, m-a clesco
pe1·i t fon I ancovescu. !şi făcuse şi el o
trupă, cu care juca la „Fantasia". Şi, de
la sine înţeles, n-am putut să-i spun nu
nici Marioarei Voiculescu, actriţa noastră
numărul unu. Ca partener al ei, jucai
cu o dăruire istovitoare. Şi erai obligat
să-ţi cizelezi, pînă la ultima expresie,
personajul căruia îi dădeai viaţă. Trupa
ei juca la Cercul Militar, în subsol.

Esl.C' epoca în care m-am hotărîl să 
intru şi la Conservatorul de Dramă şi. 
Comedie. Am dat rnncurs şi - culmea! 
- am reuşit! Ce m-a determinat: să fac
şi acest pas? Gîndul mi-a fost limpede.
Jucam t0atru de cîtiva ani. Izbutisem
cîteva realizări, pent;-u care fu�esent lău
cla t. Parteneri îmi erau cei mai clesăvîr
şiţi arti�!i ai. scenei. Cei mai mulţi - e
drept -· netrecuţi pri 11 şcoli înalte, aşa
cum era �i ac-eastă superbă şi inegalabilă
Marioară Voiculescu ... Dar C'U nu mă sim
ţeam pro-fesionist. Şi nu mă socoteam 
egal cu Pi, atîl timp c-ît nu aveam în bu-
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Erou de legendă în 
Prinţesa îndepărtată de 
Fr. Grillparzer. (Stagiu
nea 1!)35-1936.) 

Prietenul şi rivalul lui 
Werther. (Piesa cu ace
laşi titlu, după romanul 
lui Goelhe; regia 
Soare Z. Soare.) 

Ducele de Alba din 
Don Carlos de Fr. Schil
ler. (Regia Soare Z. 
Soare, st. 1937-1938.) 

• 

zunar şi acea tă diplomă oficială de ca
lifica re. După primirea în Conservator, 
devin învăţăcelul ]\Ilariei Filotli. Fiind la 
clasa ci, în anul I, s-a mai dat un concurs 
de selecţie, clupă care am fost avansat, 
direct şi fără altă ceremonie, în anul II. 
După încheierea studiilor oficiale ele dra
mă şi comedie, am fost angajat la Tea
trul National clin Bucureşti. 

De fa
0

pt, o dată cu recunoaşterea mea 
ca om cu însuşiri cleosebile pentru scenă, 
începuse coborîrea in infern. înţele
geam că, de aici înainte, greu 111,i voi 
putea smulge clin teatru. Şi 1eatrul -
această lume ele miraj, sclipind sub re
flectoare, încîntînclu-i pe spectatori 
este, ele fapt, un chin permanent pentru 
slujitorii săi. O truci,� ele galere. Fără 
„sărbători legale", ci, dimpotrivă, muncind 
şi mni mult în aceste zile, pentru alţii 
foste. O profesiune în care stresul nu 
te slăbc�le o \:lipă. 1n care îndoiala fa\ă 
ele ce faci, îndoiala în legătură c-u 1-eu
şi ta sau ncreu,;;ita în ro_l îţi este perma
nent partener. Şi în care tracul te• încă
tuşează, te înăbuşă, îna_inte de ficC'arc 
întîlnire cu spectatorii. 

Infernul era cu atit mai sumbru pen
tru mine, cu cît ancorarea în teatrul de 
proză îmi cerea să-mi sacrific visul dP 
a mă vedea cîndva cîntărcţ sau dirijor ... 

M-am �imţit la început ca un osînclit,
fără să bag de seamă că începusem să 
am salis rnc:ţii, bucurii. 

Dar cînd m-a chemat Nottara să joc 
alături de el, am fost trezit la realitate. 
Aşa ceva n-aş fi visat niciodată. Parte
ner al marelui Nottara ! Apoi să-i iei 
locul, într-un rol, lui, care nu-şi ceda 
niciodată rolurile, continuîncl s{1 le joace 

5i cinel diferenţa de vîrstă între perso
naj �i interpret devenea îngrijorătoare! ... 

De necrezut, clar aşa a fost. Am jucat 
cu l\!Incstrul în Umbra, piesa lui Vasile· 
Voiculescu. Pe urmă, a hotărît să preiau 
cu rolul. 

ln prima seară cinci ,;-a produs înlo
cuirea, n-am izbutit, ele fapt nu m-am: 
străduit să-l imit. Eu simţeam altfel per
sonajul. De altfel, pozele acelea bine stu
diate, gesturile largi, nobile, lansarea ti
radelor ca adevărate Niagare nu mi se
potriveau. J\m jucat simplu, firesc. Spec
tatorii au ascultat, m-au urmărit ca în
crcmcni\i. Au aplaudat cu zgîrcenie. Du
pă spectacol, la garderobă, se pare că u
nul dintre ei a risipit consternarea� 
,,Bietul NoLtara ! Se cunoaşte c-a îmbă
trînit !" 

Cu nenea Iancu Brezcanu, avusesem· 
bucuria să joc mai de mult. De atunci, 
am fost adesea în preajma lui �i am 
asistat �i la prefacerPn artistului în veri
tabil mit. Puzderie ele snoave, de vorbe 
ele duh, circulîncl pe socoteala lui. 

Şi mă gînclesc. 1.otoclată, şi la traiectoria 
existenţei mele : să .iaci cu Nottara, cu 
Brezeanu, cu Soreanu, cu Sârbul, şi cu 
alţi asemenea actori coborîţi parcă dirr 
Olimp, să fii apoi Titu Maiorescu în
tr-un spectacol în care Florin Piersic
rste Eminescu şi să-i apuci şi pe absol-
VC'nţii ele fnstitut promoţia 1987 ! 

* 

Regizorii cu care am lucrat în TeatruI 
Naţional au jucat un rol greu de evaluat, 
în istoria artei noastre scenice. Prin ei, 
s-a marcat trecerea de la regizorul im-
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Jacques, sotul eroinei, 
Violaine (actrita Aura 
Buzescu) în Ingerul a 
vestit pe ·Maria de 
Paul Claude!. Stagiunea 
1939-1940.) 

Dacian din Capul de 
răţoi de George Ciprian. 
(Regia autorului, 19-10.) 

în replică directă cu 
Marioara Voiculescu : 
Fericirea mea de Cla
udia Millian. (Regia 
Soare Z. Soare, stagiu
nea 1940-1941.) 

provizat, diletant, recoltat de obicei din
tre actorii fruntaşi, şi adevăratul director 
<le scenă, profesionist cu pregătire ele 
specialitate. Iar cel care a marcat coti
tura a fost Paul Gusty, Pornise şi el de 
la Nottara şi Grigore Manolescu, regi
zori din prima categorie, regizori de ne
voie, fiindcă alţii nu erau Dar Gusty 
se interesase şi de experimentele lui 
Stanislavski şi de ale lui Reinhardt. Era 
la curent cu tot ce se făcea. pre tu' i n
cleni, în teatru şi alesese realismul. Im
pusese în rPpertori u piese de Shak<'
speare, Ibsen şi Sudermann, multe traclu
�e chiar ele el. Cînd pe scenă au apărut 
Institutorii ele Otto Ernst, teatrul româ
nesc a intrat într-o nouă eră. 

Şi totuşi acest mare director de scenă. 
-cu o pregătire superioară, cu o puternică 
personalitate, n-a rostit niciodată, în lu
crul cu actorii, ordinul atît de înfricoşii
tm·, atît de inhibant: ,.Uite, fă aşa ! Fă 
-ca mine!'' Pe care l-am auzit de la
alîţia alţii ! 

Alături de Victor Ion Popic! şi ele Ion
Sava, trebuia să lucrezi ca un cesorni
car şi totodată ca un bijutier. Dacă spec
!acolul, în ansamblul lui, era finis11t pînii
111 cele mai mici amănunte, cu atît mai
mult partitura fiecărui actor Si ca
să-i înţelegi pe deplin şi să te în-
ţelegi cu ei, trebuia să priveşti cu ochii
viitorului. E:iqJerimentele pe care le-au
lansat vesteau realizări de peste decenii,
de la sfîrşitul secolului, Acel fantastic
Macbeth cu măşti a reprezentat o idee
originală şi o muncă uriaşă. Spectatorii"

n-au înţeles mc1 una, nici alta şi l-au
primit cu răceală. A fost o cădere.

* 

Naţionalul nostru a beneficiat şi de 
o galerie de directori, cu toţii piscuri
ale cullurii noastre. Corneliu Moldova
nu, /\l. Mavrodi. Victo1· E rtimiu - în
mai multe rinduri -, Liviu Rebreanu,
Paul Prodan, Camil Petrescu... ca să-i
cităm doar p� cîţiva. Intr-una dintre pe
rioadele în care Victor Eftimiu a fost la
direcţie, zidurile · bătrînului nostru tem
plu fumegau încă, după trecerea ,,cava
lerilor apocalipsului", aşa .cum însu'?i a
scris în caietul-program destinat specta
colului Oedipos, tira11 al Tebei. Pregă
tisem acest spectacol pentru frumoasa
sală clin Cîmpineanu. Am fost nevoiţi
să-l dăm în sala cinematografului „ARO",
azi Patria. Dar rar a mai jucat o trupă
ele actori cu ardoarea, cu îndirjirea şi
dorinţa de desăvîrşire cu care am jucat
noi, atunci. Era manifestul nostru politic,
împotriva războiului, împotriva cotropi
torilor ...

L-am preţuit pe V. Eftimiu pentru dir
zenia cu care s-a bătut pentru acest 
spectacol şi pentru că ne-a acordat a
ceastă „răzbunare" artistică. 

Tot atît am ţinut şi la Liviu Rebrea
nu. Pentru civilitatea în raporturile cu 
noi, personalul teatrului. Şi pentru felul 
în care ştia să ne pună în valoare cali-
tăţile. Să ne stimuleze. Să ne insufle în
credere în propriile noastre forţe. La 20 
iunie 1941, a convocat şi a prezidat o 
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Conu Alecu din Suflete 
în vîltoare de Aida 
Vrioni, 1941. 

Leanato. guvernator al 
Messinei in Mult zgo
mot pentru nimic de 
W. Shakespeare (1953 ... 
-1%0.)

În Nila, toboşara de
A. Salînski

şedinţă a comiletului ele direcţie. La 
propunerea lui, a directorului, mi s-a 
decernat marele premiu de creaţie, pen
tru reuşitC'le consemnate în respectiva 
stagiune. 

* 

Si atunci ce m-a făcut, la un mcment 
dat, să părăsesc scena pe care avusesem 
atîtea bucurii ? Să-mi părăsesc colegii, 
alături ele care descoperisem teatrul, îl 
învăţasem, începusem să-l iubesc ? Veş-

. nica ispită pe care o exercitau asupra 
noastră companiile J'articulare. ·un re
pel"loriu mai variat. Mai modern. Cu mai 
mullă priză la public. Regizori cu ten-
dinţe inovatoare. Posibilitatea ele a te 
afirma şi altfel, prin alte faţete ale ta
lentului. Şi perspectiva ele a primi ono
rarii mai substanţiale. 

Companiile noastre particulare clin pe
rioada interbelică erau create ele colegi. 
La noi n-a fost, ca în alte părţi, un tea
tru particular subvenţionat ele oameni 
ele a'aceri şi înfiinţat doar în scopuri 
lucrative. Colegii noştri, actori fruntaşi 
- clar şi unii de a doua mărime ---'; se
asociau şi deschideau teatre noi, pentru
a face artă. Pentru ca ei, ca·re cle':eni
seră conducători de trupe, să-şi poală
alege rolurile, să poată juca mult şi nu
mai CPea -ce le convenea. Cîştigul erâ
pe al doilea plan. Uneori nici nu con La.
Adesea antrepriza se pornea cu bani de
împrumut. Şi nu o dată se pierdea totul.
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.Imi amintesc de un turneu făcut cu 
Ciprian, pe banii lui. Turneul a mers 
prost. ,,Patronul" abia de mai avea ce 
să mănînce, dar noi, actorii, eram plă-

. tiţi la zi. 
Şi mă mai gînclesc la Teatrul „Maria 

Ventura", pentru care actriţa venea 1ne
reu ele la Paris, în unele perioade, de 
două-trei ori pe săptămînă. Ca să se îm
bogăţească? Nu ! Ca să facă artă tea
trală. Şi, ele allfel, era o cinste să joci 
în teatrul ci. 

Un teatru ele deosebită calita'.e artis
tică era cultivat şi în cadrul companiei 
soţilor Bulandra, la care s-au asociat Ion 
Manolescu, Velimir Maximilian şi Sto
rin. Este teatrul care a lansat clrama
tur_gi şi actori. Teatrul care a concurat 
Naţionalul. Şi teatrul particular cu viaţa 
rc>a mai lunc!ă. 

Oricum, companiile particulare din 
epoca interbelică şi trupele lor au creat 
nn climat de efervescenţă. O emulaţi.e, 
de crminî.ncl creşterea mişcării scenice de 
ln noi. 

* 

!ntr-o bună, foarte bună zi din 1946,
noul director al Naţionalului bucureş
tean, Zaharia Stancu, m-a chemat la te
lefon şi mi-a fixat o întîlnire pentru a 
doua zi, la „Capşa". Convorbirea a fost' 
emoţionantă. !mi cerea să mă întorc la 
matcă. Să revin în Teatrul Naţional. 
Cred că fiul risipitor abia aştepta che
marea. S-a întors ... 
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Dacă sîntem obişnuiţi cu cărţile ale căror semnatare ies din 
anonimat aducînd mărturie, în calitate de soţii, despre cîtc o 
celebritate, în schimb, în cazul volumului Vladimir, ou le vol 
arrete (Fayard, 1987), autoarea, Marina Vlady, soţia faimosului 
Vîsoţki, este ea însăşi o vedetă. Avînd astfel asigurate premi
sele unui best-seller, cartea nu caută să-l cucerească cu orice 
pret pe cititor, ci este confesiunea sinceră a unei iubiri şi tot
odată o încercare de a înţelege fascinanta personalitate a lui 
Vladimir Vîsoţki, aşa cum femeia şi actriţa a avut posibili'.atea 
să-l observe în familie, în cercul .nenumăraţilor prieteni, pe scena 
Teatrului „Taganka" şi în decorurile Hollywood-ului, pe platourile 
de filmare de la Odesa şi de la Paris. Oferim în continuare cîtcva 
fragmente (aceasta fiind şi formula scrierii) legate de lumea tea
trului şi a filmului. 

_111· Marina Vlady: 

n Vladimir 
sau Zborul fnt rerupt" 

A juca Hamlet! Această aventură unică 
în- viaţa unui actor o abordezi în stilul 
tău, ·cu violenţă, exces şi scandal. După 
dezastruoas-a „epopee alcoolică" ulterioară 
căsătoriei noastre, ne despărţim. Liubi
niov, exasperat ele dispariţiile tale. pro
pune o dublură, sperîncl să-ţi inc:te ast'el 
orguliul şi să te oblige să reacţionezi. 

La 25 mai, îmi scrii : 
,,Liubimov a invitat un actor al Tea

trului Contemporan, Igor Kvaşa, să re
pete rolul paralel cu mine. Bineînţl'le, 
că asla mă cleIT!obJizează, fiindcă nu se 
poate r�pe1a în doi, chia,- şi pentru un 
singur actor timpul este ·in,ufic;ent. Cinci 
mă voi întoarce în teatru, la un momenl 
dat am să-i vorbesc şefului, �i clacă ră
mîne pe aceeaşi poziţie voi rPfuza rolul 
şi probabil că voi părăsi teatrul·. E: prea 
stupid - un an întreg am luplfll" să obţin 
rolul şi mi-:1m şi imaginai cum să-l joc ... 
Adevărul e că ll înţeleg şi pe Liubimov, 
i-am în5elat prea des încrederea şi ,n'.l·
mai vrPa să rişte, dar ... tocmai acum; cînd
sînt sigur că nu mai exislă nici un i1sc,
această soluţie mi se pare foarte dură.
In fine, om tr[1i şi. om vedea ... ".

In aceste cîtevn rînduri se află cu sigu
ranţă explicaţia felului tău de a aborda 
tragedia lui ·Hamlet, cel obligat să simu
leze nebunia pentru a fi lăsat în viată 
să-şi dea tributul pen(ru a nu fi înte1�� 
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,niţal, să clovedeas ă un all fel Ln„ curaj 
. clecît cel propriu castei sale, să inventeze 
un nou limbaj, care o sperie pe Ofelia şi 
pc care nimeni, nici măcar mama sa, nu 
·îl poale înţelege. Acel Hamlet care tră
ieşte în tine îţi seamănă ca un frate. Liu

.bimov, care te iubeşte şi te iartă clin
nou, este convins că nu se înşală încre

,clinţîndu-ţi această muncă enormă. în
;plus, decorul conceput. de prietenul tău
_David Barovski te avantajează · ele mi
nune : o imensă cortină_ de un cPnu5iu
murdar, _grosolan ţesută, ce se clcp1ascază
în toate direcţiile. Pare un personaj adău
gat dramei: prin rni .. carea amplă şi lentă,

,e;:i mătură scena şi intră a lfel în joc.
· 'fr poţi agăţa ele ea, cochetezi cu ea,
prin ea eşti spio1rnt :;i cu c>iJ le joci, o
înveleşti în ea pe Ofelia, pe care, în

-ultima scenă, o alungi cu vorbe grele,
îmbrăţişîncl-o totodată cu pasiune, pro
lC'jat de faldurile aceleiaşi cortine.

ln mod curios, această găselniţă regi
·zorală înlesneşte un joc „dezgolit", ce
,pune în valoare toate nuanţele pC' care
i le atribui rolului.

Toată viata ai mimat un fel de ino
,ccnlă nebun·i, pentrn a-ţi ascunde ade
vărata, profunda cleznăclejcle a sufletului. 

•Ţi-ai mascat disperarea printr-o ironie
ce-i dezarma şi pe ·lrăini, clar şi pc cei

,apropiaţi ; aceştia, adesea epuizaţi ele
1ipsa ta ele măsură, erau întorşi ele la
limiln despărţirii printr-un cuvînt bun,
printr-un zîmbet ce lC' clădea iarăşi curaj

-,i răbdare. •( ... ) Curajul tău C'ste cu atît
mai mare cu cît nimeni nu te su,ţine,

-rudele le reneagă, te urmăn•,c. te de-
nunţ,'\. Şi poemele tale, grele' cir sublnţe

·1esuri. şi sunetele, care, alăturînclu-li-se,
provoacă o tulburare i 11cxplicab1lă, de
nrnjează. Cînd încearcă să le determine

·să spui ceea ce vor ei, aşa cum au în
cercat să-l facă şi pe Hamlet să cînle la

·un instrnment ale cărui legi nu le cu
noştea, refuzi; ba îţi răcneşti !:'i mai tare 
.adevărul. Sentimentul cu care rămîi după 
-spectacol este că ai asistat la o luptă ele 
o extremă violenţă. Este prezentă acolo
·Şi moartea, fireşte', dar mai presus ele
-orice este victoria adevărului. După chi
nul îndoielii, clupă ce e respins ele către
mama mult iubită, clupă sacrificarea Ofe

"liei şi după ce e trădat ele cei mai dragi
prieteni, Hamlet, luîndu-şi în fine desti
nul în propriile sale mîini, provoacă tra
gicul cleznodămînt

„ 
Cînd, lovit de moarte,

.:a împlinit gestul răzbunării şi pronunţă
ultimele cuvinte ale piesei, admirabil lăl-

·măcite de marele Pasternak, ,,Restul e
doar tăcere", spectatorii teatrului ele pe 
·Taganka, copleşiţi de emoţie, rămîn în
.cremeniţi minute în şir. Tu, cu pieptul
gol şi cu muşchii crispaţi, zgîlţîit de fri
·guri ca un cal. de. curse ajuns la potou,
mai slab cu tnei 'kilograme de atîta ur;:'t, 
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urlet şi trăire, te ridici abia peste cîlva 
timp, în bezna ce încheie spectacolul. 
lJupă prima reprezentaţie, alerg în cu
lise să te îmbrăţişez. Chipul emaciat, lu
cind ele sudoare, ţi-e surîzător, eşti feri
ci[, ai supus rolul, l-ai jucat, ai dat lotul. 

Dinlre toate SC'rile ele premieră, aceasta 
îmi rărnîne cel mai clar întipărită în 
memorie. Drumul a fost atît ele lung ... 
De la scrisoarea clin mai 1970, mai mult 
ele zece ani au îmbogăţit această pose
dare a actorului ele către personaj, această 
purificare a personajului printr-un om 
viu, şi au adus reprC'zcntaţiile cu Hamlet

la chintesenţa artei teatrale; pînă cînd, 
în acea zi fatală clin iulie 1980, n-ai mai 
apărut cu ghitara în mîn{1, rezemal ele 
perplC'le clin fundul scenei. 

ln acea seară, nu ţi-ai mai :jucat rolul. 
Nu-l vei mai juca niciodată. N-a fost 
însă nevoie să se restituie spectatorilor 
costul biletelor : fiecare şi l-a păs\ rat: ca 
pe o relicvă ... 

* 

După un sejur superb în Tahiti, ateri
zăm în capitala filmului. Vremea e fru
moasă. La picioare, sub o cuvertură ele 
pîclă, se întrezăreşte Los Angeles. 

Ne petrecem după-amiaza la Buck 
Henry, omul„orcheslră, actor, autor, regi
zor. Din adîncul piscinei, vedem apărîncl 
doi vechi prieteni, Milos Forman, urmat 
de o blondă drăguţă, şi Mişa Barîşnikov� 
Eşti bucuros să-l r ,1·czi pe Mi�a. Vă ju
caţi ca nişte pu5li în a,�a albastră, pre
zenţa tinerei persoanr vă incită. Milos 
ne vorbeşte de următorul său film, Hair, 

şi ne invită să vedem primele repetiţii 
la New York, Buck Henry şi cu mine ne 
ducem să cumpărăm ceva pentru masă. 
Tu execuţi „săritura îngerului", faci acro
baţii, vorbeşti tare, încerci să-i placi 
starl•lei. Dar ea se uită cu insistentă la 
Mişa. Se numeşte Jessica Lange, curind 
va deveni prietena lui şi ii va dărui o 
fiică, Alexandra. 

Seara mergem la un party într-una din 
casele ultramocler:1e ele pc Sunset Boule
vard. La acest soi de serate trebuie să 
ştii să te arăţi, să apari însoţit ele cele
brităţi şi să pozezi în monden, să te 
plimbi ele colo-colo cu un pahar în 111înl1, 
arborînd un ael' absent : cu cît îi faci 
pe ceilalţi mai curioşi, cu atît mai bine . 
Creaturi ele vis trec plutind dintr-o ca
meră în alta, scuzîndu-se vag clacă se în
tîmplă să deranjeze hîrjoneala vreunui 
cuplu izolat. Pari descumpănit şi îmi 
spui: 

- Toate fetele astea seamănă una cu

alta, sint frumoase, dar n-au suflet:, să 
plecăm! 
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Iţi simt iri_tarea. - nime�i nu sE: sin
chiseşte de tme. Pentru prima data eşti 
un necunoscut. Doar stăpînul casei ne în
treabă politicos clacă avem nevoie de 
,ceva şi ne sfătuieşte să ne servim sin
;guri, să vizităm casa, să folosim piscina. 

Help yourself ! Injoncţiune, în America, 
-sacrosanctă. Generozitate de suprafaţă. Ai 
fi preferat ceva mai multă căldură 
-umană. Părăsim decepţionaţi acest mu
zeu al figurilor ele ceară şi ne în :oarcem
.la prietenii care ne găzduiesc. Acolo,
..atmosfera este cu totul alta. Dik Finn este 
un virtuoz al electronicii. Casa lui, con
struită din pre:-abricate, nu arată cine 
stie ce, clar răsună ele voci, ele rîsete, ele
;gomot. Un căţel alb, un ghem de blană
.:zurliu (care ne trezeşte în fiecare dimi
neaţă cu tot felul de drăgălăşenii), ne în
tîmpină dind vesel din coadă. Prieteni de

-toate vîrstele te aşteaptă ele cîteva cea-
-suri şi-ţi cer să le cînţi. Eşti încîntat, ai
·regăsit atmosffra în care te simţi bine.

A doua zi, Mick Medovoi, producătorul,
·ne pofteşte să vizităm studioul M.G.M.
(sau, altfel spus, Universal). Recunoaştem
·mirosul ele praf şi de clei al platourilor
df filmare, agitaţia maşiniştilor, a electri

•Ci2nilor. Pe un teren viran clin apropie
rea unei străzi western în ruină, ne mi
mezi duelul cu pistoale care încheie unul
d,ntre filmele tale favorite, Trenul va

fluiera de trei ori. Il descoperim pe uri
.aşul King-Kong, pielea îi freamănă, ochii
i se rotesc disperaţi, braţele articulate
par să implore, îmi face rău.· La picioa
rele lui, Jessica Lange nu ne recunc;:a�te.
�ste împreună cu· Dino ele Laurentii,,
producătorul. El ne întîmpină şi ne strîn
_ge mîinile călduros (cu ani în urmă, am
filmat cu el la Roma, la CineciUa). Apoi,
o maşină electrică silenţioasă ne duce pc
·străzi] pavate cu dale ale u1rni orăşel
ce se dovedeşte a fi un studiou. 1n • faţa
·unei porţi impunătoare, aşteptăm să se 
stingă lumina roşie şi intrăm pe platoul

-de la New York, New Yo1·k. Liza Mi
nelli şi RobP.rt ele Niro in'.erpretează
scena clin barul ele noapte. Sînt crispaţi
·de concentrare. De Niro cîntă la saxo
fon si se vede că a învătat intr-acl0văr să
·cînte la ace·;t instrum�nt dificil. Liza
Minelli, ai cărei ochi imenşi cu gene false
îi în_ghit întreaga faţă, îţi aruncă o pri
vire incencl1ară. Asistăm la filmarea unui
cadru. Atmosfera e încărcată. Fiindcă nu

·vrem să deranjăm, ne retragem. l\-Iick
Medovoi ne şopteşte :

- în sea··a as a organizez un pady în
-cinstea voastră.

Acceptăm cu recunoştinţă. Simt că eşti
-flatat, vei fi invitatul de onoare. Oclat,1
întors în casa prietenilor noştri, le apuci
să-ţi alegi, dintre haine, pantaloni şi pu
.!loverf', cele care-ţi par mai potrivi le.
.Alegi un b'.eu i:;al. Eşti bronzat şi în mare

formă. Ochii îţi strălucesc ele emoţie. 
Asta mă bucură şi pe mine, mai ales că

n-am motive de îngrijorare. Ţi s-a făcut
recent un implant cu Esperal, aşa că nu
există riscul să te văd cedînd ispitei de
a bea. Această barieră invizibilă, pe care
ai acceptat s-o pui între tine şi alcool,
îţi dă o deplină libertate. Problema nu
mai există ! Pentru cîteva luni, eşti un
nebăutor fericit.

Un parc luminat a �iorno înconjoară 
casa în stil colonial. Pe verandă, prin 
saloane, lingă piscină, întregul Hollywood 
este prezent. Ne frapează frumuseţea tu
turor acestor făpturi : femei longiline, cu 
plete superbe, ten auriu şi trupuri 
musculoase sub rochiile uşoare ; băr
baţii înalţi, supli, surîzători, seamănă cu 
nişte feline în căutarea pradei. Imi faci 
semn cu cotul şi, ca un copil, îi numeşti 
pe -actorii clin preajmă : Rock I-Iudson, 
Paul Newman, Gregory Peck. Iar cinci 
stăpînul casei cere să se facă linişte şi 
toţi se adună în jurul tău, ca să asculte 
speech-ul lui Mick, care te prezintă (actor 
sovietic, poet, cîntărcţ cu o voce excep
ţională), simt că eşti gata să te dezlănţui. 
Aşezată aproape la picioarele tale, Liza 
Minelli, proaspăt sosită, îţi suride. Agă
ţîndu-te de privirea ei, ataci primul cîn
tec. Efectul este şocant; toate aceste chi-

. puri politicos-atente încremenesc. Din· 
grădină, de pc terasă, dinspre piscină, 
atra5i rarcă de un magnet, invi'.aţii se 
înghcs·.1ie în _jurul tău. Vocea ta spartă 
îi face să tresară, femeile se strîng lîn.gă 
partenerii lor, bărbaţii fumează ţigară de 
la ţigară, paharele de-ab:a goiite se 
umplu clin nou, dezinvoltura a dispărut. 
Des copii r în expresia fiecăruia tensiunea 
iscată de cîntecul tău. Ei nu înţeleg cu
vintele, clar măştile au căzut. Fiecare 
şi-a regăsit adevăra·a faţă: unii nu-şi 
ascw1cl emoţia, alţii, cu ochii închişi, se 
lasă pătrunşi de chemarea ta. O lungă 
tăcere se înstăpîneşte după ultimul tău 
cînlec. Se privesc unii pe -alţii neîncre
zători, parcă posedaţi ele bărbatul scund, 
în bleu. Liza Minelli şi Robert de Nirn 
dau tonul strigîncl : Este fabulos, incre
dibil! 

Vor cu toţii să-ţi strîngă mina, să te 
sărute,. să-ţi exprime entuziasmul lor. Nu 
te mai zăresc, pierdut cum eşti între 
aceşti bărbaţi şi femei mult mai înalţi 
clecît tine. Ai cucerit într-o oră publicul 
poate cel mai dificil, un public compus 
clin profesionişti ai filmului, din persoane 
şi mai celebre, mai ră<;făţate şi mai bla
zate clecît tine. 

* 

Aşezaţi pe jos, pe nişte perne subţiri, 
în multimea anonimă, urmărim Timon

din Atena în in'.crprctarca magistrală a 
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aclori.lor conduşi ele Pcler Brook. Eşli 
din capul locului cucerit de atmosfera 
misleriaasă şi tragică a sălii, ele înfăţi
�arca· ei parcă roasă de lep_ră şi în ace
laş'i timp nobilă, ele fosa di li peretele pc 
care sint tatuate mizeria şi splendoarea 
acestui teatru magic care este Bouffes
clu-Norcl, ele maniera actorilor de a se 
amesteca printre spectatori într-o intimi
tate amintind ele copiii care ascultă, aşe
zaţi în cerc, o poveste. Shakespeare se 
pretează admirabil acestui joc; şi piesa, 
care ele obicei pare lnngă, se împarte în
tr-o succesiune de scene ele o asemenea 
bogăţ·i-e incit publicul, în final, ovaţio
nează. Şi, asta, cu toate că au trecut trei 
ore ele cinel stăm pe jos, înghesuiţi unii în
tr-alţii. E5ti entuziasmat, strigi „Bravo!" 
In timp cc sala se goleşte, un bărbat 
scund, cu ochii ele un albastru intens, cu 
părul alb ciufulit, traversează scena si se 
apropie ele noi, iar tu îi sări de gît :5i îl 
îmbrăţişezi încîntat. Pe Peter Brook (căci 
el e), foarte british în pofida originii sale 
ruse, elanul tău îl intimidează total. Tinde 
să devină rubicond, dar în clipa ele faţă 
are graţia unei gazele. Surpriza consu
mată,· ţi-i prezintă pe actori; îi feliciti 
îndelung. 

Apoi, Peter te roagă să-i cînţi. La rin
dul tău, roşeşti ele plăcere. Dai fuga să-ţi 
iei chi lara clin maşină ; actorii s-au si 
aşezat pe jos sau pe bănci. In teatr�l 
pustiu, în aerul căruia mai plutesc firi
cele ele praf auriu, vocea ta are rezo
nanţă, sunetele se repercu:ează şi spa
ţiul _gol amplifică mîrîitul surd al silabe
lor sfărîmale brutal. Privesc aceste chi
puri livide de efort, cu ochii măriti de 
oboseala ce urmează oricărui spectar.ol; 
şi care te urmăresc cu o atenţie aproa1;e 
durernasă, îţi sorb cîntecul. Micheline 
Rozan, fericita directoare a acestui loc 
binecuvîntat, al cărei frumos cap argin
tiu marchează ritmul, pare şi ea foarte 
emoţionată. Dar cel cc mă tulbură este 
Peter, căci el te priveşte cu un surîs ex
tatic, cu ochii scăldaţi în lacrimi, tot tim
pul cît durează micul concert improvi
zat. Cinci ne despărţim, peste aproape o 
oră, îmi spui : 

�8 

- Am cînlat pentru prima dată iru
Vest. Vezi' că se poate? M-au ascultat 
bine. 

* 

Intr-o seară, ajungem în faţa unuil 
mare hotel din Miinchen. ( ... ) 

Am condus toată ziua, sînt obosită, şi; 
cînd îmi spui : ,,ia uite cine e acolo!",. 
îmi trebuie niţel timp ca să-l recunosc 
pe bărbatul care fumează în penumbră. 
Silueta i se decupează în contrejour, şi, 
cînd trage îndelung din ţigară îi zăresc· 
o clipă chipul brăzdat, ochii cu ploape·
grele. E Charles Bronson, afişele ultimu
lui său film au umplut întreaga Europă.
Esle unul dintre actorii tăi preferaţi..
Zici: ,,Mă duc să-l văd, să vorbesc ·cu;
el !" N-apuc să te reţin, căci ai şi sărit
din maşină şi te îndrepţi spre el. Te văd'
spunînclu-i ceva, iar pe el respingînclu-te·
cu un gest larg, calm, şi întorcînclu-F
spatele. Tulburat, îmi ceri să· mă duc·
să-i explic eu, fiindcă n-ai reuşit să-l
faci să înţeleagă că eşti un actor rus, că
vrei �ă-i exprimi admiraţia ta ; spui că 
pe mme mă va asculta. Iţi răspund că 
mă îndoiesc să aibă chef să se lase ele-· 
ranjat. lţi aduc aminte cum te sîcîie fap
tul că în rcstaw·ante, pe stradă, în maga
zine, oamenii te asaltează, îţi pun între
bări. Degeaba - tu insişti. Ies la rînclur 
meu din maşină şi mă apropii de actor. 
N-am timp să rostesc frcţza pe care am
pregătit-o. Cu o voce înceată dar ullra-·
plictisită, mi-o taie scurt: ,,Leave me
alone, go away". Apoi mă îndepărtează
cu acelaşi gest şi, răsucindu-se pe căl
cîie, intră în hotel.

Ai urmărit ele departe scena esti cleza-· 
măgit şi fac tot posibilul să te �onsolez. 
Cîteva minute, ai uitat ele propria ta, 
celebritate,_ ele faptul că ea implică o pre
srnne ele fiecare zi. Nu mai eşti decît un 
adm�rator ca toţi ceilalţi, care a încer-· 
oat m van să se apropie ele steaua ce-l 
face să viseze. 

1n româneşte de 
Maria DINESCU 
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... Madrid 

„La Chunga" de Mario Varga<; Llosa, Teatrul Espronceda 

Faima şi şotiile ei 

C'ind am ajuns la iVIadrid, tocmai în
cepuse noua stagiune 1987-'88. Cu des
tulă vîlvă. datorată în principal unor 
personali1.ăţi stîrnind totdeauna inl 're,; 
şi discutii : Mario Vargas Llosa, în pos
tură ele 'dramaturg; Antonio Gala, foar:e 
cunoscut autor de teatru, o prezenţă ul
turată mereu în prim-planul atenţiei, cu 
un nou text, imediat pus în scenă de un 
prestigios teatru ; Adolfo Marsillach, re
gizor controversat, nu de multă vreme 
luîndu-şi dificila sarcină de a înfiinţa �i 
conduce Compania Natională de Teatru

Clasic, prezen tind un · Calder6n ele la 
Barca într-o haină nouă : I�nacio Garcia 
May, un tînăr de numai 22 ele. ani care, 
peste noapte, datorită cîştigării premiu
lui de dramaturgie „Tirsu ele Molina" pe 
1986, a devenit, din student al Şcolii ele 
Artă Teatrală clin Madrid, un personaj 
JJrincipal al interviurilor clin presa scrisă 
şi vorbită, autor în care se speră şi se 
crede. Sigur, afişul madrilen era deja 
infinit mai bogat, clar asupra unora clin
.lre spectacolele în care aceste nume erau 

implicate mă voi opri, printre altele şi 
pc-ntru că faima î�i are p1·erogativele ei. 

Vargas Llosa şi al său 
,, violon d'lngres" 

Llosa-dramaturg. O pasiune pe care 
marele scriitor peruan şi-a dezvăluit-o 
destul ele tîrziu �i care, cu lot respectul 
cuvenit, trebuie spus că deocamdată nu 
�i-a găsit întrnchiparea artistică sperată. 
Unii sînt de părere - iar eu mă aflu 
printre ei - că însuşi naratorul înnăscut 
şi puternic din Llosa nu prea lăsa să se 
întrevadă calităţi ele dramaturg. Nu ştiu 
cum sînt La sefiorita de Tacna şi I{athie

y el hipipotamo, anterioarele sale piese, 
dar La Chunga mi se pare o neizbîndă. 
Personajul principal şi întreaga osatură 
a textului s111t desprinse -clintr-u1rnl din 
romanele sale cele mai cunoscute, Casa
verde, clar scoase din universul lor; din 
ambianţa lor, aplicîndu-li-se un trata
ment echivalent cu o schimbare de regn, 
ele şi-au pierdut calităţile iniţiale fără 
a clobîncli altele noi. Acţiunea este mai 
mult <lecit simplă - aproape inexistentă. 
Intr-o cîrciumioară dintr-un cartier sără
cac10s, a cărei stăpînă - La Chunga -
ştie să domine, cu anume înţelepciune şi 
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dispreţ, pc sărmanii şi agresivii săi cli
enţi, patru dintre obişnuiţii casei o tachi
nează mereu referindu-se la o întîmplare, 
rămasă nedezlegată pentru ei, petrecută 
cu mai multă vreme în urmă : într-o 
seară, fantele cartierului, însoţit ele ultima 
sa cucerire, pierde la cărţi şi, in glumă, 
îi propune Chungăi să-i închirieze fala, 
pină a doua zi, contra unei sume ele bani. 
Cîrciumărcasa intră în joc, numai că a 
doua zi fata nu a ·mai apărut, nimem 
nemaiaflîncl nimic despre ea. Şi cum rea
litatea, adevărul le scapă, fiecare dintre 
cei patru va trăi in imaginaţie propria 
poveste inventată, conţinîncl propriul 
comportam0nt faţă de atrăgătoarea ne
cunoscută. 1\ceste episoade constituie ele 
fapt piesa. Vargas Llosa motivează splen
did ubiectul : ,,Personajele sînt totodală 
ele însele şi închipuirile lor, fii11ţe din 
carne şi oase cu nişte destine condiţio
nate de precise delimitări - sînt săraci, 
marginalizaţi, ignoranţi etc. - .,i spirite 
care au, cu toată monotonia existenţei 
lor, posibilitatea unei relative eliberări 
care cslc recursul la fantezie, atribut 
omenesc prin excelenţă". Numai că, în 
text - şi, clin păcate, spectacolul de la 
Teatrul Espronceda, regizat ele Miguel 
Narros, accentuează mult această scă
clen:! - personajele reale nu doar că 
sînt 0xtrem de vag şi linear contura·c 
(nici dialogul, nici acţiunea n-au venit 
să suplinească relaţiile, atmosfera, de
scrierile din Casa verde), dar, într-un 
mod incredibil ele simplist, imaginaţia 
lor le aşază, fără urmă ele dubiu, exact 
la opusul existenţei lor cotidiene. Astfel, 
cel mai prăpădit şi mai laş se va com
porta ca un cuceritor de mare clasă, cel 
mai m schin ,şi mai beţiv, ca un perfect 
gentleman etc., etc. Fără urmă ele nu
anţe, fără a spune nimic şi a duce nică
ieri, spectacolul de la Espronccda pă
cătuieşte prin eliminarea oricărei suges
tii, printr-un joc monoton şi totodată 
strident (Emma Suarez, în rolul tinerei 
atrăgătoare, bate recordul în acest -·ens) 
şi ]!lrin vulgaritate. Incearcă să ia,ă clin 
ambianţa plicticoasă a reprezentaţiei Nati 
Mistral în Chunga, avînd ţinută şi ri
goare în interpretare, reuşind ch;ar să 
confere personajului ceva mister, trăiri 
interioare mai complexe. 

Premiera, la care Mario Vargas Llosa 
a asistat, zecile ele interviuri, de::-laraţiilc 
elogioase privind spectacolul n-au putut 
ridica nici textul, nici reprezentaţia pe o 
altă treaptă -artistică decît se află. Ne

-iertătoare, faima de mare prozator a lui 
Llosa s-a întors împotriva lui, căci toţi 
aşteptam ca şi din al său „violon" să 
:c.coată sunete măiestre. 
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Sînt viabile 

toate operele clasicilor ? 

Adolfo Marsillach este unul dintre cei' 
inai activi şi mai controversaţi regizori 
spanioli. Neliniştit, ele mulţi ani luptînd' 
pentru scoaterea teatrului dintr-o amor-· 
ţeală vag academică, incomod mai cu 
seamă pentru actori, lVIarsillach a de
venit ele curind directorul Companiei Na
ţionale de Teatru Clasic, pentru care are· 
multe ambiţii : să creeze un reperloriu
permanent, o trupă stabilă (în Spania„ 
ca şi în alte părţi ale lumii, primează, 
la toate companiile, concepţia realizărif 
cite unui spectacol, pentru care sînt con
tractaţi toţi realizatorii, şi care se joacă· 
pină la epuizarea reţelei, pentru ca apoi· 
altul să-i ia locul pc afiş) şi mai ales. 
să încerce să demonstreze convingător că 
operele clasicilor pot da naştere unor· 
spectacole contemporane în spirit şi 
formă. Doamna mea e înainte de orice„
de Calcler6n ele la Barca, a fost primit 
cu un entuziasm unanim de critică, vă
zindu-se în el un spectacol înnoitor, plin 
de farmec şi inventivitate, jucat cu vervă. 
şi talent de o trupă bine închegată. După 
opmia mea, lucrurile nu stau chiar aşa. 
O piesă de „capă şi spadă", dintre cele· 
minore ale cunoscutului dramaturg al 
.,secolului de aur", lăsînclu-se destul de· 
uşor modelată clupă gustul şi voinţa: 
unui regizor cu idei. Lui Marsillach i 
s-a părut că ritmul peripeţiilor clin piesă·
este cinematografic şi cred că are drep
tate. Pe de altă parte, este clar că în
text ca atare a crezut mai puţin, drept
pentru care punerea lui sub semnul unei:
uşoare parodizări era aproape firească.
Unind cele două gînduri, Marsillach a
ajuns la o formulă teatrală viabilă (chiar
clacă nu neapărat nouă) : piesa nu se
joacă ele fapt în faţa noastră, ci se fil
mează într-un studio, pc la inceputuI
sonorului. O echipă întreagă de filmare,.
ele pe atunci, cu aparate ele pe vremuri,.
cu modalităţile, ce acum nasc zîmbcte,. 
de a face zgomote şi de a le capia. Sint 
creionate cu umor tipuri, ticuri, relaţi
ile dintre membrii echipei, dintre actorii 
care ies şi intră pc platou. Dar mai ales 
convenţia propusă este un prilej de a: 
parodia, aş zice de a parodia cu dra
goste, textul lui Calcler6n interpretat de
actori de film ai anilor '20, ele a parodia 
modul lor de interprc'.are şi totodată de· 
a parodia uşor amintirea dragă a unui 
pionerat artistic. Dificilă sarcină şi pen
tru regizor şi pentru actori, căci ele fapt 
din întrepătrunderea măiastră a acestor 
planuri, din contrapunctul creat ele ele, 
ar fi trebuit să reiasă opera 1ealrală: 
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prezentă. De foarle puţine ori, însă, se 
reuşeşte acest lucru în spectacolul ma
drilen. Are momente fermecătoare, dar 
ele rămîn de sine stătătoare, nu dialo
ghează între ele, nu se întrepătrund ca 
teme diferite ale unei opere unice, nu 
sînt consubstanţiale. Este din nou vala
bilă observaţia făcută mai înainte : ac
torii se dovedesc stîngaci în capacitatea 
de a lăsa să se simtă în interpretarea 
lor stări diferite, de a fi şi de a nu fi 
personajul din acea clipă, chiar de a-şi 
ironiza subtil eroul. Pe de altă parte, 
nici trupa nu m-i s-a părut unitară, mai 
cu seamă interpretarea actriţelor lăsînd 
de clorit. Roluri foarte bune fac Fr2.'1-
cisco Porles, Vicente Cuesla, Jose Caride. 
Dar cred că, privind întreaga operă sce
nică, dincolo de umor, de inventivitate 
comică, de pretextul parodic inteligent 
ales, ar mai fi trebuit ceva : un gînd, o 
motivaţie contemporană a demersului 
artistic. Unitate şi bun gust mi s-a 
părut a avea imaginativa scenografie 
realizată ele Carlos Cytrynowski. 

S-a născut un dramaturg

Această frază m-a intrigat clin primele 
zile ale şederii mele în Spania. Nu ştiu 
cite interviuri în di verse emisiw1i ale 
televiziunii, la radio, în ziare si reviste 
aduceau în prim-plan un băiat tînăr, 
arălîncl chiar mai tînăr decît cei 22 ele 
ani declaraţi, total neinhibat în faţa re
porterilor, stăpîn pe sine clar fără infa
tuare, încercînd să fie amabil cu „cei 
bălrîni" clar negînel puternic, deşi indi
rect, dramaturgia care se scrie acum în 
_Spania. Deci, un tînăr artist - .,tipic". 
· Tocmai avusese loc prem·era, la impor-
tantul Teatru Naţional Maria Guerrero,
cu prima sa piesă de· teatru, ieşită cîşti
găloare a premiului „Tirso ele Molina" :
Alesio. întrebat cum s-a născut Alesio,
I_gnacio Garcfa May a răspuns cum aşa :
f11ncl student la actorie nemultumit ele
tot ce făceam, m-am t�t .�îndit. cam ce
ne-ar plăcea nouă să jucăm. Şi atunci
11,1-am aşezat la masa ele scris si a iesit

textul acesta. L-am trimis ln co11curs si ...
a_ cîştigat. Pe ele altă parte,- preşedintele
ş1 membl'i ai juriului nu declarat că,
date fiind calităţile ele scriitură, ştiinţa
conducerii acţiunii şi frumusetea dialo
gului, au fost convin.�i că num�le nu era
decît un pseudonim al unui -cunoscut
�lramaturg. Mai mult, moto-ul, compus
1ntr-un perfect stil baroc ele secol ele aur
în acord cu locul şi timpul ima_ginate ci�
acţmne-a piesei, lăsa loc unei fine ironii
şi unui înşelător joc ele măş'.i. Ironia
exista, şi jocul exista, numai autorul
era cel care se declarase a fi cu ade
viirat. Am citit 1extul, am văzut specta-

colul. Extraordinară este, într-adevăr, 
virtuozitatea pe care o dovedeşte tînărul 
May în compunerea situaţiilor, în capa
citatea de a inventa „pe o temă dată" 
şi mai ales în stăpînirea dialogului, în 
limba strălucitoare, fastuoasă, folosită, în 
inteligenţa cu care, aşezîndu-şi acţiunea 
chiar în secolul XVII, pliindu-şi perfect 
personajele şi întîmplările pe acel spe-. 
cific, se poale detaşa de ele, uşor iro
nic, neparodiind nici o clipă. Un de
săvîrşit exerciţiu de stil din care răz
bate o imensă plăcere a jocului (firesc, 
nu?, pentru un actor) este Alesio, fără, 
însă, a avea înalte ţinte ele idee. Piesa, 
care are ca eroi principali chiar actori, 
este închinată lor, artei teatrului, încre
derii în nemurirea sa, în frumw,eţea şi 
umanismul ei. Spectacolul de la Maria.
Guerrern, regizat de Pere Planella, are 
ritm, inventivitate, mai puţin unitate, în 
principal clin cauza diferenţelor destul 
de mari în jocu.I, talentul, profesiona
lismul trupei. Interesantă prin spaţiile 
ele joc create, prin mobilitatea ei, care 
nu doar înlesneşte, ci chiar dă unuI 
dintre sensurile devenirii spectacolului, 
prin simplitatea ei plină de substanţă 
este scenografia semnatii ele invitatul ceh 
Josef Svoboda. Ea mi se pare a fi cea 
mai în acord cu textul lui May, cu sub
str-11tul ironic şi sentimental deopotrivă 
al piesei. Dar, dincolo de reuşita mai 
rn ult sau mai puţin inlegrală a specta
colului, de data aceasta important, cu 
adevărat, este că fără a fi o mare şi 
profundă operă, Alesio este argumentul 
unui real talent clramatw·gic, al unei 
fine pătrunderi, în cele mai ascunse 
rotiţe ale sale, a maşinăriei atît ele aparte 
şi de complexe care este teatrul, textul 
ce poate da naştere spectacolului de 
teatru. încă un lucru care dă mari spe
ranţe în tînărul Ignacio Garcia May : 
dovedeşte nu numai a fi citit neobiş1iuit 
ele mult teatru, pentru anii săi, ci şi -a-l 
fi asimilat. Să sperăm, aşadar, în naşte
rea unui nou dramaturg. 

* 

* * 

Cele văzule si descrise mai sus nu 
pot da decît o · imagine parţială asupra 
mişcării teatrale contemporane spaniole. 
Sînt, să zicem, doar impresii ale unui 
început ele stagiune la Madrid (unii spun 
că la Barcelona ... ). Cert este că se în
tîmplă multe schimbări în bine în tea
trul spaniol actual, că se tinde spre al
cătuirea unor teatre ele repertoriu. că se 
încearcă o revigorare a şcolii, a învăţă
mîntului teatral, că există un viu şi per
manent dialog cu teatrul clin alte părţi: 
ale lumii. 

Miruna IONESCU 
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■ Traian T. Coşavei

Stare de teatru 

N
u se răriseră încă norii nopţii de
loamnă tîrzie, cînd o zarvă veselă 
cuprinse castelul. Cjntatul confuz al 

cocoşilor, hămăitul întărîtat al ogarilor 
ele vînătoare, fornăiturile armăsarilor a
rabi, colcăiala de argiu t a peştilor din 
lacul îngheţat la mal. sub salcîmii zişi 
,,ai filosofilor", zăngănilul armurilor, vîjî
itul săgeţilor slobozite clin arbaletele cu 
pat de fildeş din Inclii, şi, peste toate, mi
rosul îmbietor al mîncărurilor delicioase, 
pulpele ele viţel stropile cu vin burgund, 
mirodeniile de China, două chervane răs
turnate, pline cu portocale şi lămîi gre
ceşti, cofeturile de Praelo şi plăcintele fla
mande cu nucşoară şi smochine zahari
site, brînzcturile de Francia, şampania 
ţîşnitoare de Bourgogne, puful răscolit de 
vînt al piersicilor de Dakar şi Bab-el
Mandeb, ciubucurile de lut ars care au 
fumegat tot drumul pe şlepurile colorate 
venind de la Bangkok ... Aparatele-minu
ne, toate în poziţie, pentru a păstra vicle
nei nemuriri prima apariţie a splendidei 
curtezane, ziua, la balconul ornat cu stea
guri ţesule cu fir ele aur şi viţă verde
albăstn;ie, sclipind ele roua scurtei nopţi. 
Sunetele dulci ale alăutelor,· ghitărilc de 
I-Iispania, ciupite ele muzicanţi cu ochii 
arzători... flautul argintat de Renania, 
despre care se şopleşte că ar fi fost atins 
de clegelul mic al Burg-Meister-ului Mo
zart. într-o seară cu pudră şi păuni ... 
Acrobaţi cu feţe pictale în loate culorile 
iadului convenabil (ah, iadul!), o trupă 
de actori - cei care au jucat chiar în 
faţa îngheţatului prinţ al friguroasei Da
nemarce ; ghicitoare cu ochi subţiri, dii} 
împărăţia Soarelui Veşnic, ţigani scăldaţi 
din cap pînă în picioare în monezi fal-

toată lumea 
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se, poeţi-hoţi-de-cai-pcntru-furat-prinţese
melancolice-şi-exigente, truveri efebi, ca
valeri neîntrecuţi şi regine aliniate, oflînd 
toate cleodală, bijulierii clin Ams.erc!am ,::i 
Anvers, cu darurile lor ferecate în sipete 
zgîrcite de jad şi învelite în blană de leo
pard fricos, corăbieri şi corsari - spuma 
mărilor din Nord! - pictori, masoni, geo
metri şi astronomi, alchimişti, doctori, în
ţelepţi şi bufoni, mercenari, scutieri, paji 
cu tuleiele trase cu creionul, rupători de 
lanţuri, halebardieri. bigoţi, tenori, bale
rine, sufleuri, mînuitori de copaci zbură
tori şi ele regi căzînd graţios din cerul 
dreplăţii regeşti, pîndilori de profesie, 
cheflii amuzanţi, văduve focoase şi un car 
ele fecioare nemîngîiate, cu gulera�e mici, 
apretale şi albe ... 

Sărbăloarea pelrecu întreagă vremea 
mînclrei zile, fără ca sărbătoritul să apară 
în loggia încoronată cu viţă şi blazoane 
cu grifoni. Oaspeţii cîntară, poeţii ticlu
iră imnuri iscusite, cavalerii se întrecură 
în turniruri sălbatice, corul de fecioare 
izbuti să stoarcă lacrimi unui călău re
numit, armăsarii aduşi din pustiurile Ana
loliei se plimbară plictisiţi, strivind sub 
copile co.ii ele portocale sau vreun cerşe
tor rătăcit în uilarea vinului. .. Seara cade, 
ca o grimasă a dezamăgirii, peste haosul
ospăţului stins. Au adormit care pe unde, 
cu ciosvîrta de miel în mină, însîngerată 
şi neisprăvită ... Bufonii repetă inutil cî
teva trucuri răsuflale. Uneori plîng, înce
tişor ... Cine mai ştie clacă s-au născut 
chiar pentru asta ? ! 

O spadă falnică se leagănă într-o ceafă 
ele berbec fript la proţap. Un cintăreţ orb 
se tînguie cu sughiţuri pe o treaptă de 
gresie roşcată, lingă havuz. Piticii îşi ţin 
toţi bărbia în palme şi privesc în gol. Un 
c:er pustiu îşi întinde splendoarea inutilă 
a stelelor peste sărbătoarea frîntă a caste
lului ... 

Dar, prin ce vale vor fi rălăcincl, de 
unul singur, Actorul şi Autorul pentru 
care am comandat această sărbăloare ? 
In ce colţ necălcat al păcl urii, în ce mar
gine albită de lună, sub ce fel de stea 
numai a lui s-au retras, fiecare, pentru a 
înlătura, cu răbdare de înger bun şi in
teligent, balaslul îndoielilor mele colicli-
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ene, învăţîndu-mă să nu mai fiu suscep
tibil la sublim, lăsîndu-mă curat şi lu
minat de farmecul sfînt al rostirii lor? 

Mă voi trezi la ceas de taină, le voi 
face marea mai albastră şi le voi aşterne 
covor de nori pentru nelinişti viitoare .... 
Fiindcă neliniştea de acum se numeşte 
Shakespeare... Şi Victor Rebengiuc, 
Gheorghe binică, George Constantin ... 

Deschid larg fereastra, pentru ca floa
rea iubirii, rostul meu, să nu se ofilească ... 
niciodată ... Peste maşina mea de scris po
leiesc 'razele arginta le ale lunii. 

Vîaţa mea fără teatru ar fi o crudă 
învăţare a �xistenţei măsluite de zmeii
zmeilor neînvinşi la iimp. 

■ Marin Constantin

Gîndind asupra_ artei� 

asupra vieţii 

D
e cîte ori, în ·clipe de răgaz muzi
:al, poposeam sub cupola teatrului 
dramatic, plecam, abăiut sau recon-

fortat, gîndind şi iar gîndind, asupra arte
lor, asupra vieţii ... 

E de necuprins în cuvinte istovul cu 
care· plăteşti orice izbîndă aJevărată, ori
cit de mare, aricit de modestă ... Imi vin 
în minte Silvia Popovici, George Con
stantin, Gheorghe Cozorici, care, prin anii 
1951-1952, veneau - fata, şcolăriţă la 
„Zoia Kosmodemianskaia", iar băieţii, din 
două reputate uzine: ,,Vulcan" şi „Armă
tura" - în colectivul de teatru al an
samblului U.T.C. Mi-au fost apropiate 
căutările lor frenetice, prit1 poezii sau 
piPse de teatru, scurte, spre concretizarep. 
marelui ialent ce se ghicea în fiecare clin 
Pi. Legănările lor şăgalnice în hamacul . 
înalt al visurilor ... 

Cîte nopţi în telate se deschideau lectu
rilor în singurătaie, cită lumină se stre
cura în arzătoarea lor privire, cîtă mu
zică ascul:am în sensibilitatea lor conta
minantă, cită osîrdie şi pasiune în „serile 
din Gutenberg 19" ... Infloreau cu candoa
rea celor mai primăvăratice flori, iar mai 
tîrziu, vizavi de Teatrul Municipal, în 
şi pe lîngă Alma Mater de deasupra a-

cestui lăcaş, şi-au cultivat harul prin mă
iestria atîtor mari valori ale învăţămîntu
lui românesc de teatru. Generatia adoles
centă a acelor vremuri, azi în ·plină ma
turitate, şi-a putut umple inimile de fio
rul autentic transmis de pe scenă de a
ceşti prodigioşi actori. Şi o mai pot face 
şi acum ... Mă urmăreşte, încă, Silvia Po
povici, privirea aceea, vreau să zic, încăr
cată de patima muzicii, pe care o avea 
cinel venea la repetiţiile corului U.T.C., 
cor prin care mă dăltuiam eu însumi. .. 
Ce ajutor de dincolo de noi mi-ar fi tre- . 
buit pentru a ghici în acea privire ceea 
ce va deveni celebra privire a celebrei 
noastre Da relee ... ? Cînd se va fi hotărît,. 
oare, Silvia Popovici să recunoască în ea 
valenţele ce o apropiau de marea cîntă
reaţă ? Numai ea ştie ... 

Există suişuri şi coborîşuri în cariera 
oricărui mare actor. George Constantin 
însă a fost ocrotit ele Parce şi hărăzit 
saltului permanent, din vîrf de piramidă 
în alt vîrf de. piramidă. 

Iar Gheorghe Cozorici, cu sufletul său 
n.tît de larg, cu glasul său puternic, pre
cwn vrerea însăşi, trăind şi murind în
atîtea destine, în frumoasa grădină a iu
birilor sale suspendate, străluceşte ca un
luceafăr în Luceafărul eminescian ...

ln aceeaşi galerie a dăruiţilor ce susţin 
în 1.imp edificiul nepie_ritor al Taliei ro
mâneşti se află şi Benedict Dabija, de 
mult doar o amintire ... Apariţie meteo
rică, insolită ... Un fel ele Păcală aruncat 
ele soartă în Capitală ... Fiu al naturii, ivit 
parcă din freamătul de codru, se simţea 
la el acasă în Livada cu vişini... Pălmaş 
nocturn şi ucenic ghiduş la „Cireşica", 
în preajma marelui G. Storin, a Luciei 
Sturclza Bulanclra, ·a lui Jules Cazaban, 
Ştefan Ciubotăraşu, Fory Etterle ... Trudi
tor neostoit în lumea de aiurea a stafiilor 
propuse de geniile universale sau auto
htone ... 

Fiinţa lui - fiinţa artei sale ... S-a des
părţit de toţi jucîncl teatru, raţiune sta
tornică a jocului său existenţial, în pa
tul unui ·spital, ţintuit vremelnic de cea 
mai necruţătoare dintre boli. Dacă-l în
trebai, în acele zile, cum se mai simte, 
îţi răspundea, senin şi zîmbitor: ,,Ca-n 
cer !

u

. 

De cîie ori, în clipe ele răgaz muzical, 
poposesc sub cupola teatrului dramatic, 
plec, abătut sau reconfortat, gîndind şi 
iar gînclind, asupra artelor, asupra vieţii ... 

toat6t:1,-·rn .• �a" ;,, 
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:DRAMATURGI 
ROMÂNI 
CONTEMPORANI 

de Adriana Popescu 

Romulus Guga (111) 
III. LUCRĂRI DRAMATICE PUBLICATE

ln periodice:
• Le Moyen Age possible, ,,Revue Rou

mai.ne", Bucureşti, 12/1980 
• Das gelegentliche MitteLalter, ,,Rumă

nische Rundschau", Bucureşti, 12/1980 
• The Haphazard Middle Ages, ,,Roma

nian Review"', BucuTeşti, 12/1980 
• Sluciaino srednevekovie, ,,Rurnînskaia

Literatura", Bucureşti, 12/1980 
1t Evul mediu întîmplător (Fragmente -

cele trei interogatorii ale Femeii resem
nate) - "Scînteia tineretului" Suplimentul 
literar-artistk, 9 mai 1982 

o Amurgul burghez, ,,Teatrul", 3/1982
• Le crepuscule liourgeois, ,.Revue Rou-

maine", 911987 
• Zalcat burjoazii, ,.Rumînskaia Litera

tura", Bucureşli 9 11987 

1n volum: 
• Esetleges kozeplcor (Evul mediu în

tîmplător), în vol. ,,Kortăirs Roman Dra
mâk", Ed. Kriterion, Bucureşti, 1983 

• Evul mediu întimplător - Teatru
comentat, Bucure5li, Editura Eminescu, 
1984. Cuprinde : 

Speranţa nu ,moare în zori, pi sa lll 
două părţi ; Noaptea cabotinilor piesă in 
3 acte ; Evul mediu intîmplător, tragico
medie în două părţi, brei interogatorii şi 
un epilog sau Utopie clra,m.atică suficient 
<le r ală pentru a fi tragică ; Amurgul 
burghez, tragicom�die ; piesele inedite 
Moartea Domnului Platfus, comecLie în 
-două părţi ; Cele cinci zile ale oraşului,
piesă în două părţi şi zece tabloud.

Voium,ul are un studiu introductiv ele 
Valentin Silvestru. 

JV. OPINII CRITICE (sdectiv). 

Ion Cocora - ,.Privi.tor ca la teatru", 
Cluj-Napoca, Editura Dacia, vol. I p. 126-
128 (1975), val. III, p. 122-128 (1982) ; Ro
mulus Diaconescu „Spaţii teatrale", 
Craiova, Ed. ,.Scrisul Tomânesc", 19î9, 
p. 283-286 şi „Dramaturgi TOmâni con
temporani", Craiova, Ed. ,,Scrisul ro
mânesc", 1983, p. 224-227 ; George Genoiu
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- ,.Teatrul de toate zilele", Ia.şi, Ed. ,.Ju
nimea"', 1980, p. 139-142 ; Mircea Mancaş
- ,,Trecut şi prezent în teatrul românesc",
Bucureşti, Editura Eminescu, 1979, p. 221-
227 ; Victor Ernest Maşek - ,,Literatură
şi existenţă cLramatică", Bucureşti, E)ditma
„MeTidiane", 1983, p. 46-64 ; Constantin
Măciucă - ,.Viziuni şi forme teatrale",
Bucureşti, Editurn „Meridiane", 1983, p.
151-152, 162-163 ; Ştefan Oprea - .,Mar
tor al T'naliei", Iaşi, Edit. ,,Junimea",
p. 186-189; D. R. Popescu - .,Virgule",
Cluj-Napoca, Editura „Dacia", 1978, p. 217-
219; Mircea Zaciu - ,,Lancea lui Ahile",
Bucureşti, Ed. ,,Cartea Românească", 1980,
p. 79-83 ; Valentin Silvestru - ,.Ora
19,30", Bucureşti, Ed. ,,Meridiane", 1982;
p. 227-232.

,, ... întreaga a operă - nu abun
dentă, elaborată în mai puţin de două
decenii, dar multiplă şi substanţială,
cuprinzînd poeme, romane, piese, eseis
tică - e un proces intentat cu nostal
gie, cu perplexitatA, cu furie, tentati
velor de lese-umanitate, în faţa unui
tribunal planetar. ( ... ) Noa·ptea cabo
tLnilor e un protest. Evul mediu întim
plător e un avertn11wnt. Amurgul bur

ghez e o alarmă. Putem, desigur, con
stata că preocupărilP autorului sînt de
un orJ.in rt"ic superior, el judecă în
numele unei morale universale eterne.
Dar substanţa c politică, toată lilerci
tura sa e politică. Sarcasmul funqio
nează ca un anticorp fciţ ă de asaltul
microbilor ce erodează alcătuirea imo
rală. O ironie rnînioasă amintind de
Swift. O zeflemea acerbă, dezlănţuită.
E semnul ascendentei morale a unor
personaje· c1flcr:e în.· dificultate, pentru
cctre batjocura devine şi pavăză, şi
lance. Şi e riposta spirituală ci autoru
lui la agresiunea obtuzitălii. !ntr-un
dispozitiv dramatic de Jo·rţe inegale
persiflarea e o forrnă de rezistenţă şi,
uneori, de alac, cu eficacitate probată :
pus în efigie comică, mlversarul e ridi
culizat prin deriziune, demagogia sa e
clezumflată, autoritatea ce şi-o arogă,
spulberată." (Valentin Silves-tru, din
articolul-prefaţă „O viziune dramatică
-înginclurată şi sarcastică a lumii de azi
şi o prrvizim:c asupra celei C"! n-ar
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trebui să fie miine", la „Evul meditL 
întîmplător" - Teatru comentat, ed. 
cit. p. 6) 

„Tradiţia literaturii ardeleneşti în 
care dezba'.erca actului moral este 
cheia de boltă a construcţiei artistice 
se vede astfel continuată printr-o 
«voce» (şi) dramaticâ din stirpea cea 
mai alecisă. ( ... ) Demonstrînd virtuţi 
ctrtistice deosebite piesele lui Romuli,s 
Guga reabilitează frumuseţea mani
heismului în teatrul românesc con
temporan." (Paitrel Berceanu - ,,Ra
muri", 3/15 ,martie 1983). 

„Autorul Nopţii cabotinilor este, în 
dramaturgia românească de astăzi, re
prezentantul cel mai valoros al formulei 
de teatru poetic. Desigur, poeticul are 
în vedere aici şirul întreg şi complex 
de metamorfoze parcurs de poezia mo
dernă. Cu dezinvoltură şi inteligenţă, 
cu inspiraţie, întîmplarea cotidiană de 
semnificaţie g1zetărească alternează cu 
situatia absurdă si onirică sau cu ale
goria· şi simbolui. Se optează progra
matic pentru o logică de relatare con
venţională. 1n spaţiul inventat de dra-

(continuare de la p. 49) 
iescu reuşesc de minune o tautologică 
exprimare scenica text, gesturi) - şi 
totuşi, în clipa asta, cu w1 pas înainte 
de actul doi, sala se va dezgheţa brusc, 
fremătînd ; mai fără legătură cu revista: 
mai cu găselniţe oare pot fi apreciat� 
fie şi numai pentru curajul de a 
aduce pe petecul acela de scenă, bun 
la toate, o motocicletă în fi.are şi fwn ; 
mai cu „Ikebana" (Nae Lăzărescu ci'.înd 
din el însuşi), lăsîncl un gust amar, cum 
poţi face umor, Doamne, pe defectele 
fizice ale colegilor de breaslă ? nici Tă
nase nu era frumos, mi-a amintit cineva, 
da' cui foloseşte? ; mai cu Arşinel -
ei, da: fără accentele melodramatice 
adiacente! făr<'i lungimile inutile (text 
Aurel Storin), fără diluatul moment al 
aducerii la cunoştinţa publicului că ea, 
Stela Popescu, va coborî, la vairă, do la 
,,Comedia" la .,Boema" (bine inserată, 
totuşi, ideea dialogului peliculă-scenă). 
fării numeroasele telefoane interurbane 
făcute pe acelaşi joc şi care nu sînt 
clecît pretextul unei incursiuni prin �la
gărele lumii în interpretarea, de un· fi
resc aparte, a Actorului, fără toa·c ace·;c 
tea, adică nwn,ai şi numai cu Al. Arşinel, 
apariţia lui este într-adevăr numărul de 
forţă al spectacolului. 

Ţinut ele mînă de Patrichi (amîndoi), 
lunecîndu-i printre degete lui Rotaru, re
găsindu-l din cinci în cîncl, cit nu merge 
banda, pe Marius. Ţeicu şi reacţionînd 
cam ca în povestea cu măslina obosită 
(de primii patru) faţă ele Biţu Făltici
·neanu, spectacolul cu Savoy, Savoy e

maturg totul este posibil. S-a remarcat, 
pe bună dreptate, că piesele lui Ro
mulus Guga au o structură de para
bolă. Nu e vorba însă de ceea ce se 
înţelege curent printr-o parabolă dra
matică. Dacă acceptăm că Speranţa nu 
moare în zori, Noaptea cabotinilor, 
Evul mediu întîmplător şi Amurgul 
bt.11rghez sînt parabole şi, într-adevăr, 
sînt; atunci neapărat trebuie să preci
zăm că sînt ele tip poetic." (Ion Cocora 
-- ,,Tribuna", 14 aprilie 1983). 

,,Nu este cu neputnţă ca spre dra
maturgie Romulus Guga să fi fost 
atras în virtutea unei duble condiţio
nări : morală şi· estetică. Fapt este, ori
cum, că mai tot ceea ce apărea ca 
exces ori artificiu în proza lui au de
venit, în dramaturgie, tot' atîtea remar
cabile calităţi, indiferent că este vorba 
ele reducţionismul psihologic, de miş
carea de ,marionetă a personajelor, de 
aspectul de înscenare al intrigii." 
(Mircea Iorgulescu - ,,De la sacrificiu 
la masacru", cirticol în „Evu! mediu 
întîmplător" - Teatru comentat, vo!. 
cit. p. 290-293). 

greu de apucat : mai înlîi pentru că nu 
poate fi comparat cu nici unul dintre 
spectacolele ce au trecut, pînă nu de 
mult, prin scena de la „Tănase"-nou. 
Apoi pentru că nimic nu este atît de 
prost încîl să te revolte, nici atît de fad 
încît să-ţi scape. Aproape spectaculos, gata 
să-ţi ia ochii, dacă nu te laşi tras de 
mînecă de senz•aţia că nimic nu este, 
totuşi, nou sub soaTe. Nu atît de pestriţ 
cit ar putea fi fără trecerile discrete de 
la un moment la altul, cuminţile treceri 
într-un de�or în ,general de bun-gust 
(numai în final, simulacrul de costum 
românesc cu sclipici mult, pe „cite ţări 
sînt pe pămint", de parcă n-ar fi şi-aşa. 
suficient, valorificat-vulgarizat portul 
ăsta al nostru !). 

/\cestea fiind spu�e nu ne rărnîne decît 
să acceptăm c:a pc un pas necesar spec
tncclu l cu Savoy, Savoy de la Teatrul 
.. Constantin Tănase". O re.abilitare a ge
nului ? De cc nu un spectacol care 
exista prin el însuşi şi în care chiar 
protn,goniştii ar pu'.Pa renunţa la nostal
giile teatrale, (pentru că, orice-aţi spune, 
revista e revistă şi ,gata !) şi Arşinel 
demonstrează că e el în�u-:;i (am mai 
spus-o, desigur) şi clacă n-ar fi tentat să 
tragă cu ochiul în ograda· Naţionalului. 

D-aia rămîne în coadă ele peşte afir
maţi-a acc>ea a lor : .. şi cronicarul cel 
anost / scrie cu pana lui cea tristă / 
că n-a fost un spectacol prost / ci că a 
fost ... ca la revistă". 

Şi ce e rău în asta, clacă c chiar re
vistă ?
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Acea „şcoală de dramaturgie" care se 
înfiripase la Cluj, în urmă cu zece-cin
sprezece ani, în jurul Cenaclului Asoci
aţiei scriitorilor şi mai ales prin prezenţa 
iradiantă, activă şi deseori tutelară a lui 
D. R. Popescu, a dat şi continuă să prn
<lucă autori de teatru; între aceştia îl
putem număra pe Constantin Cubleşan,
prezentat de colecţia Teatru comentat
a Editurii Eminescu, cu cinci piese, adică
- dacă facem abstracţie ele textul Te-am
iubit ... Mi s-a părut ... tipărit în culegerea
Dramaturgi clujeni contemporani, Cluj,
1972 - cu tot ce a dat publicităţii sau,
cum se spune ele obicei, cu tot ce a jertfit
pe altarul Taliei, pînă în prezent. Este
vorba de Provincialii, Recurs la judecata
de apoi, Ispita, Camera de hotel şi Tre
,cătoarea, comentate profesional de critici
ardeleni (Ion Vlad, Mircea Braga, Maria
Vodă Căpuşan, Ion Cocora, Doina Modala,
Valentin Taşcu, Mircea Ghiţulestl'U,
Kot6 Jozsef, Mircea Vaida) şi ale căror
personaje pot constitui, în premise, desi
gur, un univers integrator. Este acesta
moralitatea în sine, problema echilibru
lui între etic şi civic, sau mai degrabă
descoperirea şi accentuarea unei realităţi
cu proteică valoare cauzală, în speţă viaţa
particulară, această necunoscută care stă
pîneşte uneori 'cltîtea reacţii şi, în ultimă
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"' Constanlin Cubleşan, Teme pro
vincialP, Editura Eminescu, 1987. 

Statii meteorologice 

în viata 

particularo *

instan1ă, atîlea fenomene din viaţa soci
ală? Am fi tentaţi să-i atribuim lui Con
stantin Cubleşan un asemenea concept, 
pornind de la perspectiva pe care scriito
rul o lansează în relaţia dintre intimi
tatea vieţii de familie şi deciziile clin 
sfera producţiei ele bunuri materiale, 
eroii săi - care trebuie de pildă s;'\ de
clanşeze şarje ele oţeluri aliate (inginerul 
Emilian Sava) sau să construiască oraşe 
(arhitectul Tudor) sînt supuşi unui proces 
de .,mutilare" în interiorul vieţii parti
culare. 

Desenul luminos şi într-un fel publici
tar al individului hotărît să se afirme în 
producţie este înlunBcat cu răbdarea 
picăturii de apă de imperfecţiunea ecuaţiei 
familiale. Destinul social - 1Jrivit ca un 
drum ce urmează a fi parcurs - este du
blat osmotic de climatul, cristalizat şi el 
tot într-un destin, al vieţii în familie. 

In Provincialii, dar mai ales în Ispita
şi Came,·a ele hotel, conflictul ireductibil 
clin interiorul cuplului este exprimat 
plastic prin imaginea ulciorului fisurat, 
de c-are, chiar dacă te mai poţi folosi, 
niciodată nu va mai fi ca nou. R�spec
tivul proverb, păstrat la baza construc
ţiei dramatice şi extras dintr-un arhaic 
fond moral ţărănesc, mi pledează pentru 
conciliere ; dramaturgia lui Constantin 
Cubleşan este, în această direcţie, o ple
doarie pentru curajul de a lua viata de 
la î1�ceput. Este profesată aici o utopie a 
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puritaţii sinelui, fără mc1 un substrat 
religios, filtrat mai degrabă din fondul 
păgîn ardelenesc. Pe acest fir trebuie să 
ne explicăm absenţa happy-end-ului la 
acest autor dramatic. Inginerul Emilian 
Sava se va despărţi ele soţia sa, Smara, 
mutindu-se şi într-un alt loc de muncă, 
o întreprindere nouă care semnifică şi ea
un proaspăt început, nu numai pentru
că descoperă că toată cariera sa de me
talurgist era manipulată ele soacră şi
pentru că Smara „consimţise" la toate
acele „tranzacţii", ci pentru că a desco
perit „fisura", faptul că Smara nu l-a
iubit niciodată. în Ispita, arhitectul Tu
dor îşi hrăneşte ambiţiile şi orgoliul în
surindu-se cu Marcela, fiica unui poten
tat clin provincie, care îi va „aranja" as
censiunea în piramida profesională, dar
căsnicia lui este fisurată din. premise,
copilul lor se va naşte mort (realitate
simbolică). Venirea, µe cînd se afla în
concediu de odihnă la ţară, în casa pă
rintească, a fratelui său Mih·ai, acesta
fiind însoţit de logodnica Florina, pro
.:fuce ispita întoarcerii la omul adevărat
care a fost: arhitectul Tudor va alerga
în grabă, la cîteva sute de kilometri, să
vadă cum arată o minunată casă ele cul-
1ură al cărei proiect a fost imaginat chiar
de el pe cîncl era studentul tatălui Flo
rinei şi logodnicul acesteia. Replica din
final a Florinei, rostită în aceste condi
ţii de. ceas al doisprezecelea, are clarul
ele a-l încorseta pe Tudor într-o dilemă
dură :" Eu vreau să te fac să înţe
legi că trebuie să iei totul ele la început;
de-acolo de unde s-a întrerupt firul vieţii
tale adevărate. Dacă ·te chem să vii acolo,
la noi, la Piatra, nu te chem pentru ca
să refacem noi cuplul, ci ca să-ţi refaci
tu viaţa ta, cit mai este cu putinţă. Smul
ge-te; Tudore, din mlaştina asta în care 
te afunzi mereu şi mereu, şi începe o
nouă viaţă, fără formalisme şi convenţii,
fără obligaţii meschine, fără tabieturi şi·
chiar... fără funcţii, Tudore. Numai tu,
tu însuţi, cu vocaţia ta, cu visele tale, pe 
care atîţia oameni le aşteaptă, pentru că 
au .atîta nevoie... lnţelegi ce-ţi cer eu ? 
De ce-am venit aici?" 

în Camera de hotel, Valentin încearcă 
să-şi recupereze soţia, pe care, în urmă 
cu ciţiv·a · ani, o alungase de acasă, clar 
,.refacerea" cuplului nu mar este posi
bilă. Timpul a adăugat w1 nou timbru 
celor două existenţe, a apărut Paul, 
care o acceptă pe Silvia cu copil cu iot 
şi luptă să o păstreze .alături ele el. Mitul 
„fisurii", al·· imposibilei întoarceri la 
,.pacea cea dintîi", îşi păstrează pereni
tatea. Dar în camera ele hotel, unde ac
-ţiunea se desfăşoară alert, după legile 
impi:evizibilităţii, participă la intrigă şi 
Lola, cPrcetător la o staţie meteorologică, 

care poate însemna pentru Valentin una 
din soluţiile ieşirii din singurătate. 

Recurs la judecata de apoi este textul 
în c-are vom asista la o încercare de a 
produce o „fisură" în inelul unui cuplu 
ele tineri îndrăgostiţi ; Eugenia este fiica 
profesorului universitar Manasia, comu
nist cu stagiu în ilegalitate, în timp ce 
Dinu, proaspăt inginer chimist, are un 
tată cu un trecut politic compromis, de 
fost membru activ în mişcarea legionară, 
numărîndu-se, după preluarea puterii de 
către comunişti, printre componenţii ace
lor răzleţe bande înarmate din munţi. 
Condamnat fiind chiar -ele Manasia, Flo
rea apare, clupă cc şi-a ispăşit o lungă 
detenţie, ca un geniu al răului. Dar 
apare, bineînţeles, la momentul potrivit. 
Nereu5incl, cu tot arsenalul de mijloace 
diabolice, să producă „fisura", Florea se 
sinucide. Şi în această partitură „apare" 
o staţie meteorologică, dar simbolul ci
alpin este insuficient desenat.

Trecătoarea, piesă datată, care nu se 
înscrie în problematica de mai sus (fiul 
unui pădurar „colecţionează" soldaţi fu
gari sau rătăciţi în ti.rppul războiului, in
diferent la naţionalitatea acestora, adă
postindu-i şi pe evrei şi pe unguri şi pe 
ru!3i şi pc nemţi şi chiar pe români, este 
sensibilizat - şi devine o conştiinţă ac
tivă - ele către un tînăr comunist venit 
pentru a organiza - la nivelul respec
tivei re_giuni - condiţiile Revoluţiei ele 
J.a 23 August 1944), nu reuşeşte să treacă
peste modelele - numeroase deja - ale
motivului. Neajunsurile stilistice ale aces
tei partituri vin poate clin absenţa ori
ginalităţii pre:extului. De fapt, autorul
nu este întotdeauna atent la rigoarea
construcţiei dramatice, acceptind inutile
„ burţi" melodramatice într-un text de
mare tensiune cum ar fi putut fi Recurs
la judecata de apoi (acumulările de fii
legitimi şi nelegitimi, povestea cu moş-
1enirea din 1\rgentina ş a.). Şi la nivelul
replicii apar discontinuităţi, în defavoa
rea limbajului sobru, în linia Rebreanu.
profesat cu dibăcie ele Cubleşan. in
schimb, sînt demne ele remarcat notele
incisive, reconfortante pentru cititor, ale
personajelor care arţionează în numele
adevărului. Acestea sînt numeroase, de
păşesc stadiul aluziv, mai puţin important
într-o dramaturgie angajat;i sub semnui
etic. Vezi, de exemplu, Tudor, înfrun
tîndu-1 pc omnipotentul său socru, într-un.
elocvent moment al „spălării rufelor". 

Constantin Cubleş.in se ·adau�,i m0ri-
1oriu, eşalonului ele dramaturgi afirmaţi 
în ultimele aproape el ouă clcccn ii ; volu
mul pe care l-am discutat ni-l prezintă. 
.,din mers". pc un clrum departe a fi 
epuizat ca resurse. 

Paul TUTUNGIU 
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Ivanov - un început
de serie literară 

IVANOV de A. P. CEHOV• TEATRUL 
NAŢIONAL „VASILE ALECSAN
DRI" din IAŞI • Data premierei : 9 
februarie 1988 • Regia : OVIDIU 
LAZĂR • Decorurile: IRINA DI
MIU • Distribuţia: SERGIU TUDOSE 
(Ivanov Nikolai Alexeevici) ; VIO
LETA POPESCU (Anna Petrovna); 
TEOFIL V ÂLCU (Şabelski Matvei Se
mionovici) ; ADRIAN TUCA (Lebedev 
Pavel Kirillici) ; DESPINA MARCU 
(Zinaida Savicina); CARMEN TĂNA
SE (Saşa); ADI CARAULEANU (Lvov 
Evgheni · Konstantinovici) ; ADA GÂR
ŢOMAN (Babakina Marfa Egorovna) ; 
PETRU CIUBOTARU (Kosîh Dmitri 
Nikitici) ; EMIL COŞERU (Borkin 
Mihail Mihailovici); VIRGINIA RAI
CIU (Avdotia Nazarovna); GELU 
ZAHARIA (Egoruşka); DORU ZA
HARIA (Primul musafir) ; GHEOR
GHE MARINCA (Al doilea musafir) :
MARIETA SANDU, CONSTANŢA 
LERCA (Alt musafir); DORIN BUJ
DEI (Gavrila). 

E greu de spus cit adevăr se va fi 
aflînd pînă la urmă în comoda prejude
-eată potrivit căreia Cehov n-ar fi fost 
JJe deplin conştient de valoarea şi im
portanţa dramaturgiei sale. Ce-i drept, 
.afirmaţiile autorului capabile să acredi
teze o asemenea optică nu sînt puţine 
{în special în scrisori) şi n-avem desigur 
ni.ci un motiv să suspectăm buna lor 
-eredintă. Dar a continua să vedem în
sfînta nemulţumire de sine a creatorului
-şi în superba umilinţă a îndoielilor sale
(din aceste scrisori) doar o dovadă de
miopie în perceperea critică a propriei 
opere ni se pare oricum exagerat şi 
chi-ar impropriu pentru o abordare co
rectă a specificităţii procesului de crea
ţie. Cit priveşte cealaltă prejudecată, 
încă şi· mai răspîndită,. după care auto
rul . comediilor nici măcar nu ştia că 
scrisese de fapt drame, lucrurile par să 
se limpezească mult mai uşor în ultima 
vreme. Deja nu ne mai miră că Stanis-
1avski nu putea să vadă în piesele ceho-
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Sergiu Tudose - un Ivanov an
goasat 

viene decît puternice drame, în timp ce 
autorul lor se încăpăţina să-şi convingă 
contemporanii că scrisese doar comedii 
sau vodeviluri. Legitimitatea pluralităţii 
,.lecturilor" critice, ca şi a celor regizo
rale, alături ele interesul incontestabil al 
,. mărturiilor ele creaţie" (constituindu-se·,. 
în lectura auctorială), li,ansformă cunos
cuta „dispută" în argument relevant pen
tru ceea ce ar putea fi o istoriografie 
a spectacolelor dramaturgiei cehoviene, 
clin perspectiva esteticii receptării şi a 
orizonturilor ei de aşteptare. 

Să ne întoarcem însă 1,a conştiinţa 
valorii propriei opere. Intr-o scrisoare 
din 1887, urmînd scrierii primei sale 
piese, Ivanov, Cehov afirmă : ,.Nu-mi pot 
da seama ele calităţile . piesei. A ieşit 
suspect de scurtă. (. .. ) Scriu pentru întîia 
oară o piesă, prin urmare greşelile sînt 
inevitabile". Dar tot el ţinea imediat să 
adauge, parcă în deplină cunoştinţă de 
cauză : ,.Oricît de slabă ar fi piesa mea, 
am creat un tip care are o importantă·· 
literară, am inventat un rol ( ... ) în ca�e 
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:actorul are largi posibilităţi de a-şi do
·vedi talentul...". Ar mai fi desigur de
.adăugat că, odată cu crearea acestui tip
care are o importanţă literară, Cehov
inventase nu numai un rol, ci o întreagă
lume, despre ai cărei eroi spunea că „au
iost zămisliti de mine nu din spuma
mării, nu din idei preconcepute, nu din
raţionamente reci şi nici la întîmplare.
Ei sînt rezultatul dir�ct al observaţiilor
şi studiului asupra vieţii".

Tipul.creat de Cehov la 1887 se numea 
Jvanov şi nu era altul clecît acela -al 
inadaptabilului, al însinguratului şi în
·străinatului, al celui ce suferă alienarea
·socială şi semnifică ele pe acum tema
incomunicabilitătii ele oare nu va fi stră
ină întreaga evoluţie a dramaturgiei se
-colului XX, pînă la Ionescu, Alb2e şi
Beckett. Deschizător ele serie literară,
Ivanov e primul stressat şi primul „fu
Tios", primul istovit înainte ele vreme
ele o lume care nu-l înţelege şi pe care
nici el n-o mai poate înţelege, primul
pentru care nici măcar dragostea nu mai
!Poate reprezenta un refugiu, ci doar o
altă ·sursă de alienare. .(Dacă printre
noii născuţi o vom înregistra şi pe Jes
-sie, din Noapte bună, mamă ele lVIarsha
Norman, •piesă scrisă în 1981 şi aflată ele
putină vreme în repertoriul Tl'atrului
Foarte Mic, s-ar putea trage concluzia
că familia ca atare, sau seria literară
deschisă ele Ivanov e încă foarte clepart(!
•ele a-şi. fi epuizat resursele ele proclucti
-vitate creatoare.)

,,Greşelile" · socotite a fi .,inevitabile" 
·nu sînt, pe ele altă ,parte, deloc părel
nice. /\utorul excelează în portretul psi
l1ologic .al protagonistului, clar rămîne
dator în zugrăvirea personajelor c1·e plan
·secund şi în crearea relaţiilor si.1btextu
ale dintre ele, ·în care se va dovedi ul
terior un m-aestru ele neîntrecut. Piesa 
e încă „inabilă" tocmai datorită insis
tentei şi evidentei căutări a abilităţii (de
exemplu, în introducerea sau scoaterea
din scenă a personajelor la momentul
,oportun). Supărătoare devine la un mo
ment dat si tendinta de diagnosticare 
-aproape medicală a J�sihopatiilor pe care
1e au personajele. 1n fine, nici existenţa
unor „puseuri" de excesivă literaturizare
:nu poate fi negată. Dar, dincolo ele toate
_,,greşelile" ei, sînt prezente în această
·piesă aproape toate marile teme -ale dra
,naturgiei cehoviene, nu puţine fiind re
·plicile c.are anunţă Trţi surori, Unchiul 
Vania şi chiar Livada cu vişini ! Per
:sonajele sînt bîntuite ele un dor nelă
murit şi măcinate ·de ·o insatisfacţie _fun
-ciară, căutîncl neîncetat să înţeleagă· ce
-se întîmplă cu ele şi cu viaţa lor care
'le-a scăpat printre degete, iar• sunetul
.acestei _tµlburătoare căutări şi pierderi
·de sine este - ca în cazul mai tuturor
m1arilor creatoa:'i de :artă - de la început

unic şi inconfundabil. Singura „grijă" 
literară a personajului (şi, desigur, a 
autorului) pare să fie aceea -a delimitării 
ele Hamlet, cu care Ivanov nu vrea si 
simte că nici nu poate să semene! 

Resimţind simplismul „înţelegerii'' 
(= răstălmăcirii) actelor sale în ochii 
celorlalţi ca pe o pînganre a fiinţei 
(,. ... nu pot suporta în ruptul capului bat
jocura fală de propriul meu eu ... "), Ivanov 
fuge continuu de propria lui „devenire" 
socială, pe care n-o poate totu5i împie
dica. Mistificarea pe care i-o produce 
personalităţii snle contactul cu ceilalti e 
intolerabilă şi, deopotrivă, fără ie.5ire. 
Exemplarei consecvenţe cu sine a perso
najului nu-i rămîne clecît orgoliul sinu-
ciderii. Şi Ivanov îl -are. 

Montarea piesei - ţinînd cont nu nu
mai de „scăderile" ei, ci şi de „priori
tatea" (şi complexitatea structurii) per
sonajului ce se naşte acum în literatură 
- nu poate fi, la rînclu-i, decît tot un
act_ ele o!·goliu: cel puţin ele ordin reper
torial . Ş1 Naţwnalul din Ia5i, spre me
ritul său, îl are. De altfel, în bună mă
sură justificat, căci dispune în continuare . 
ele 111:1�t dintre cele mai temeinice trupe.-, 
teatrale clin ţară şi de actorul în al 
cărui 1:a/mares merita să figureze un 
asemenea rol. E vorba ele Sergiu Tudose, 
cel care, în urmă cu douăzeci ele ani,- pe 
aceeaşi scenă (şi pe atunci deschisă de
butm'ilor regizorale!), se întîlnea pen_: 
tru prima oară cu un Cehov, jucîndu-1 
pe Trigorin, în memorabilul spec-
1.acol Pescăruşul al Cătălinei Buzoianu. 
(Nu e singurul, clin actuala distribuţie, 
care a avut clarul să ne trezească nos
talgia... comparatistă, cu acel spectacol 
de re�erinţă al scenei ieşene !) Ce i-ar 
mai ,fi ·trebuit, deci, teatrului, pentru o 
desăvîrşită -izbînclă a temerarei sale în
treprinderi ? Desigur, o solidă concepţie 
regizoral-scenografică, aptă să orches-

. treze cehovian partiturile actoriceşti ale 
piesei (indiferent ele întinderea şi gradul 
lor de dificultate), ştiut fiind faptul că 
orice lectură regizorală nu se poa'.e sus
trage astăzi perspectivei pe care o în
dreptăţeşte cunoaşterea întregii drama
turgii cehoviene ! 

Foarte tînăr,ul regizor Ovidiu Lazăr 
(absolvent al pi:omoţiei '87, clasa· prof. 
Cătălina Buzoianu), aflat deja la al doi-_ 
lea spectacol pe scena ieşeană (după_ o· 
noapte .furtunoasă de I. L. · Caragiale !), 
nu e 1;ici �l lipsit ele orgolii ,artistice, 
încercînd să surmonteze dificultăţile pie-
sei prin propunerea unei viziuni inte
gratqare, de sorginte metaforică. Tenta
tiva sa îşi găseşte însă o acoperire par
ţială în clecoruriţe semnate .de ·I-rina Di
miu (Lrică studentă la Institutul ele arte 
plastice), prezenţa niobilei de salon (fie 
şi cleghizal·,'i în huse) pe „terasă" ră-
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mînîncl la fel de conving;Hoarc ca şi 
pătrunderea planului înclinal al aces
teia în „salon" ! înţelegem proiectul vi
ziunii regizorale (întregindu-şi semnifica
ţiile în finalul reprezentaţiei), clar rea
lizarea lui rămîne pauperă sub raport 
artislic, dindu-ni-se impresia că privim 
o schiţă sau o machetă de decor, lipsită
de pulsaţia autenticităţii. Lucrurile nu 
stau cu mult mai bine nici în compar
timentul costumelor, căci nu toate par
din acest spectacol şi din lumea lui,
poate cenuşie, dar nu pe dinafară ! Şi
mc1 obligatoriu lipsită ele gust! (Din
caietul-program putem deduce că nimeni
nu e dispus să-şi revendice paternitatea
costumelor, ceea ce nu ne poate decît
îngrijora !)

Acolo unde piesa ar fi avut mai multă 
nevoie ,Je intervenţia regizorului (în 
orchestraţie, în construirea planului se
cund, a mediului care-i repugnă lui Iva
nov, clar şi în apariţia sa ca produs spe
cific al acestui mediu !), contribuţia lui 
Ovidiu Lazăr e puţin semnificativă, în 
vreme ce obstinaţia juvenilă a introdu
cerii unor semne teatrale nu depăşeşte 
în general stadiul confuziei de planuri 
din care s-a iscat. (Ce are sărmanul 
Egoruşka - atît de semnificativ în piesă, 
prin tăcuta şi umila prezenţă a resem
nării sale ! cu sarcina artistică de 
raisonneur ol acţiunii, pe care i-o con
feră cu mărinimie, dar fără discernămînt 
regizorul, zadarnic ne-am strădui să 
aflăm.) Există însă momente de specta
col (ca acel splendid final al actului TI 
al piesei, premergător apariţiei Sarei, pe 
care regizorul îl imaginează printr-un 
dans al perechilor, în salon) care ne în
dreptăţesc să aşteptăm cu încredere vi
itoarea edificare a unor viziuni regizo
rale de · anvergură. Deocamdată, biruin
ţele regizorului se bizuie exclusiv pe 
întîlnirea lui cu actorul. Cu Sergiu Tu
dose în primul rînd. 

O continuă agitaţie lăuntrică, lipsită 
ele finalitate, o îndirjire de posedat al 
propriei sale iluzii în legătun'i cu sine, 
un necontenit abaridon, venind -. rara
doxal - tocmai din prea categoricul $i 
inflexibilul refuz al acestuia, o irascibi
litate excesivă însă permanent motivată 
raţional, fără aportul maladivului, defi
nesc creaţia lui Sergiu Tudose în acest 
Ivanov torturat ele luciditatea cu care-şi 
realizează drama, actorul dînd ·o • excep
ţională imagine a hăituirii personajului 
său de toţi şi ele toate, începînd şi sfîr
şind cu el însuşi. Monologul dezgustului 
de sine din -actul III (,,Cu cîtă înve·rşu
nare îmi urăsc glasul, paşii, mîinile, hai
nele pe care le port, pînă şi gînclurile 
acestea .. ,") reprezintă un moment de cul
mim11,ie a jocului său, actorul realizînd 
acum 0 uimitoare sugestie a convulsiC'i. 
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morale prin echivalarea ei cu cea fizică. 
Albul „măştii" sale iinale, clin actul IV� 
semnifică ihtens inexorabila hotărîTe a 
desprinderii de contingent, vocea ·acto
rului căpătînd o răceală metalică, o in
flexibilitate ce nu lasă nici o îndoială. 
asupra destinului său implacabil. 

O altă creaţie actoricească de referinţă. 
a spectacolului e datorată lui Adrian 
Tuca, în bătrînul Lebedev, tatăl Saşei. 
Fără a exclude pitorescul şi savoarea 
comică ·a compoziţiei sale, Adrian Tuca 
figurează excelent sufletul slav al per
sonajului, cu o bogăţie de nuanţe real
mente impresionantă. Celelalte interpre
tări, chiar şi atunci cînd sînt meritorii, 
par a se fi sustras totuşi şlefuirii regi
zorale. Teofil Vâlcu nu se desprinde de 
la început de amintirea al:or roluri (din 
Tango-ul lui Mrozek, clar şi din Jocul
vieţii şi al morţii în deşertul de cenuşă 
de Horia Lovinescu), cabotinismul conte
lui Şabelski împăcîndu-se ceva mai greu 
cu tentele vulgare şi băutul din sticlă ! 
Carmen Tănase, în ciuda tonurilor juste 
şi a combustiei lăuntrice pentru încrîn
cenata dragoste a Saşei, nu reuşeşte să-şi 
regleze registrul vocal la condiţiile de 
intensitate reclamate de impunătoarea 
scenă ieşeană. Violeta Popescu, în Anna 
Petrovna (Sara), convingătoare şi tulbu
rătoare prin inflexiunile vocii ei pene
trante, e dezavantajată uneori de un 
desen mai puţin studiat al mişcării. Bine· 
gînclit regizoral, căci e mult mai crud 
decît Ivanov, fără a avea în schimb nici 
o „scuză", doctorul Lvov e conturat
edificator de Adi Carauleanu, cu mij
loace parcimonios drămuite.

După depăşirea unor precipitări ini
ţiale al căror tumult îi scapă ele sub
control, interpretarea lui Emil Coşeru se. 
distinge ca de obicei prin soliditatea ela
bor�rii şi pregnanţa reliefului scenic, 
conturfnd de astă dată debordanta vi
talitate şi sterila inventivitate a lui 
Borkin. Petru Ciubotaru (Kosîh) şi Vir
ginia Raiciu (A vdotia Nazarovna), ca şi 
Gelu Zaharia (Egoi:uşka) propun fine 
crochiuri psihologice ale personajelor. 
contrastînd cu desenul în 1u5e parcă 
prea violent caricaturale pe care-l prac
tică Ada Gârţoman . (Babakina) şi Des-. 
pina Marcu (Zinaida Savicina). , 

In ansamblu, tabloul e viabil şi meri-• 
tC'le regizorului sînt precumpănitoare.· 
Chiar dacă -uneori ţine morţiş să ne
atragă atenţia că rnaturilatca artistică. 
nu se poate dobîncli fără crize de creş-: 
�ere. A 11:fel, ce sc1 aibă de spus, tocmai

Egoruşka, după sinuciderea lui Ivanov?' 

Victor PARHON 
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Cită mobilă 

atîta durere 
lnainte ele începerea spectacolului cor-

1.ina e lăsată. Pentru a delimita o lume. 
:zisă a ficţiuni'i, ele o altă lume, zisă 
reală? Nu. Vom vedea ele îndată cum 
,cealaltă graniţ"ă dintre ele, rampa, este 
J1esocotită. Pentru a-i avertiza o dată în 
plus p.e cei clin sală că se află la teatru � 
Nu, desigur, ştiu ei asta dinainte. Cet 
,care ·au nevoie de această asigurare sînt 
.Sile, Gore, .. Me1aui•a et comp., persona
jele lui Mazilu, micii mari ticăloşi ele o 
·speţă am·· ele aparte. Ei nu vor să vier
muic1scă în umbTă fiindcă o spune
'însuşi autorul* - ,,se poate întîmpla (. .. )
ca degradarea · individului să fie atît de
.adîncă încît ( ... ) să-şi poarte ticăloşia cu
o sinceritate voioasă ... ". Ei au nevoie ele
lumina rampei spre a se arăta în toată
·superba lor abjecţie, tîn.iesc clupă un
public căruia să-i încredinţez!:?, cu desă
-vîrşită onestitate., cre:i;ul lor ele viaţă
subumană. Scena ca tribună e locul ideal
de existentă a creaturilor maziliene, per
-sonaje sfructura1 teatrale. ln �peclacolul
1ui Victor Ioan Frunză eroii ştiu că se
află în faţa unei săli pline, se adreseadt
<lirect spectatorilor, coboară la un mo-
1nent dat în sală, după ce „scena" lor
-s-a terminat mai In'.1:îrzie citeva clipe la
.arlechin, privindu-i şi ascultîndu-i pe
ceilalti, parcă spre a se 'convinge că
.aceştia ll U vor fi „1nai corecţi", că 11 U-Ş i
-vor etala josnicia cu mai multă frenezie
decît au fa.cut-o ei. Jar perfecta lor bună
•credinţă ni se dezvăluie din capul locu
lui ... Biroul tovarăşului Sile.' Mobilă stil
-<le la Consignatia, nu din cea fabricată'
de cooperativă". sună indicaţia ·autorului
pentru decorul ·actull!li I. La ridicare�
cortinei, pe scenă - dominată ele o uşa
•enormă, căreia doar claflţa ministerială
1i atenuează similitudinea cu un capac
•i:le sicriu rezemat <le perete, şi ele un
,cadru din <;are ne zîmbesc cu veselie,
-emblematic şi tutelar, Soarele şi Luna
- se găsesc citeva piese ele mobilier

* Citatele din Mazilu stnt extrase
din volumul de „'Teatru comentat"
Aceşti nebuni făţarnici, ediţie.' îngri
ji.tă de . Vfotor 'JD,af.ln.on, El'd. Errunescu,
19116.

(un birou, două-trei scaune) şchioape, 
strîmbe, scălîmbe, dar foarte viu colo
rate. De ce s-ar jena tovarăşul Sile, în 
competiţia sincerităţii în care e prins, 
ele mobila pe care o produce? Pentru 
pe1-sonaj, scena e spaţiul exis_ten_ţci n�
contrafăcutc. Ideea este reluata Şl sublt
niată în deschiderea actului IT: ,,terasa
pustie a unei cabane" (indicaţia autoru
lui) pe care are loc întîlnirea lui .Sile 
cu Melania se transformă, în mon{are, 
într-o scenă· de serbare cimpenească ··la 
care berea se soarbe direct clin · sticlă 
(cum procedează şi tovarăşul Sile, ;,băiat 
venit ele la tară"). Nu e mai puţin ade
vărat însă că, aici, sublinierea riscă .s·ă-şi 
deplaseze semnificaţia 'într-o zoi:iă. �tră� 
ină atît intenţiilor dramaturgulm, · cit Şl 

stilului de ansamblu al- spectacolultu, 
căci formula „teatru în teatru" atribuie 
personajelor o doză de conştientiza_re• a 
condiţiei lor „fictive", deci o doza de 
luciditate. Or, in,genuitatea cu cate se 
exhibă eroii mazilieni e curat contrariul 
lucidităţii. 

Dar să ne întoarcem o clipă înapoi ca 
să contemplăm apariţia primelor .persa
na.ie. Tovarăşul Sile (Mil1ai Mihail,· us� 
cătiv. lemnos, ochi apr'nşi) arboreaza 
m,· costmn ele un verde făgăduind pere
nitate (ai noştri ca brazii, dar nu brazii 
subalterni" cărora stie el, tovarăşul Sile, 

�ă le vină de hac),' pe piept, în stînga, 
o clapetă descoperă, cînd şi cînd, o ini
mioară cali�rafică, roşie ca o roşie, pe
mînecă fluti.1ră discret o aripioară ange
lică · Gore (Claudiu Stănescu, înalt şi
slîngaci, chip ele apostol romantic· cu 
ochi languroşi) e costumat în ro7:-fon
dantă şi. alb, spatele hainei poarta, s1'

metric cu fata, un plastron, două· revere
şi o cravată.· ca o carte ele joc (1antele,
adică vale:ul) îndoită pe axa scurtă, ast
fel încît figurile să privească spre exte
rior Caracterizarea prin costum a aces
tora· doi este, cum se vede, în· acela5i
timp transparentă şi înşelătoare, în or!ce 
caz net metaforică şi frapant convenţw
nală (e vorba. desigur, despre convenţia 
teatrală). Altfel stau însă lucrurile cu 
c;-elelalte personaje. Melania (Fl0ric-a Di
nicu · bien en chair - ,,voluptoasă", cum 
zice' Caragiale -,· sănătos sexy), Lizica 
(Maria ·Eremia-Baboi, suplă-viespe, rece 
provocatoare) şi Paul Arnăutu (Gri� 
Dristaru barbă şi ochelari intelectual!, 
cum si 'abdomen bine dezvoltat ele ges
tionai� harnic) sînt · îmbrăcaţi în haine 
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mai degrabă „civile", direct aluzive, care 
comentează personajul (şi anume, ironic), 
iar nu îl exprimă. In fine, Urechiatu 
(Eugen Popescu Cosmin, graseiat volubil 
şi important, ceea ce, de altfel, cam con
trazice replicile eroului) se află undeva 
la mijloc : poartă un foarte obişnuit cos
tum „de gata", dar pe cap are tichia 
Bufonului clasic. O asemănătoare incon
secvenţă apare în decorul scenei a ITI-a 
clin actul II (casa lui Sile), unde suges
tia de violent prost gust c realizată 
prin supradimensionarea unor obiecte de 
profil: un pachet de „Kent" (citeşte 
,,Chi�nt", în context), un pahar, un cior
chine de struguri şi o felil' ele pepene 
descinse din binecunoscutele nnl.uri 
moarte culinare. Incriminarea kitsch-ului 
scapă aici la milimetru - datorită talen
tului scenografei Adriana Grancl să 
devină ea însăşi kitsch. E, oricum, un 
lucru care supără mai puţin decît in
coerenţa semantică a costumelor, pentru 
că acestea clin urmă influenţează nemij
locit asupra statutului şi funcţiei perso
najelor în întregul spectacolului. ln rest, 
sub acest aspect, propunerea ele exegeză 
scenică a lui Victor Ioan Frunză este în 
acelaşi timp originală şi „maziliană". 

Aproape laţi comentatorii operei lui 
Mazflu au remarcai. imobilitatea carac
terologicii a personajelor sale, lipsa vre
unei modificări a lor pe parcursul acţi
unii : e o fixitate ce aminteşte ele rolu
rile din moralităţile medievale şi ele 
măştile commecliei dell'artc. ln acest 
sens, Mobilă şi durere prezintă o parti-
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MOBILĂ- ŞI DURERE de TEODOH 
MAZILU o TEATRUL DRAMATIC 
din GALA ŢI @ Data premiet'ei : 20 
decembrie 1987 o Regia : VICTOR 
IOAN FRUNZĂ 0 Scenografia : 
ADRIANA GRAND • Dlstributia : 
MIHAI MIHAIL (Sile); GRrG DRIS
TARU (Paul) ; CLAUD1U STĂNESCU 
(Gore); ·EUGEN POPESCU COSMIN 
(Urechiatu); MARIA EREMIA-BABOI 
(Lizica) ; FLORICA DINICU (Melania). 

Mihai Mihail (Sile) 

cularilale insolită : aici există două per-
sonaje care devin, care evoluează (res
pectiv, involuează) sub ochii noştri -
Gore şi Melania. (De fapt ar fi trei, pu
nîndu-1 la socoteală şi pe Arnăutu, clar,.. 
cum metamorfoza lui degajă un anume· 
tezism [re]conciliant, impropriu în fond'. 
poeticii dramaturgului, el interesează mai' 
puţin.) Dacă ceilalţi, atunci cînd ne apar· 
în faţă, ,,şi-au pierdut conştiinţa de om 
şi au clobîndit ( ... ) conştii.nţa de marfă'"' 
- cum spune autorul -, cu Gore şi Me
lania asta se întîmplă acum, în prezen-
tul scenic. Sub ochii noştri vor renunţa
la ultima şi cea mai intimă fărîmă ele
omenesc clin ei, la dragostea lor (cuvîntul
sună aici ,aproape obscen), Gore pentru:
că „nu mi-am făcut încă suma", Melai1ia
pentru ca „să am şi eu o casă şi un·
cîine !". In spectacolul lui Frunză, Gore
şi Melania sînt personajele principale •.
în duetele lor comicul atinge - şi aşa
voia dramaturgul - ,,formele cele mai
zguduitoare şi cele mai adînci ale tra
_gicului", pentru că tragic este momentut
cinci „dacă vrei să ai o situaţie, trebu.ie·
să-ţi striveşti sufletul ca pe un gîndac
ele bucătărie'!, momentul cinel omul in
su5i (fie el chiar şi un mărunt scroc
ele teapa lui Gore) se transformă, .sub
ochii noştri, într-un gîndac de bucătărie ...
Faptul de a fi detaliat şi analizat, cu
sarcasm şi, totodată, compasiune, acest
proces monstruos, de a-i fi denunţat
mecanismul şi urmările, conferă specta
colului lui. Victor Ioan Frunză o valoare
care depăşeşte - asimilînd-o - noutatea.
viziunii : valoarea unei atitudini, a unei
luări de poziţie etice şi estetice, a tinei
implicări în social. Este o calitate pe·
lîngă care neîmplinirile montării (cele
semnalate, inegalitatea ritmului, mai ales..
spre final, şi finalul însuşi, nu 5uficient
elaborat), neîmpliniri de altfel încă re-.
mediabile, pălesc. Rămîne imaginea unui
spectacol important pentru toţi realiza
torii săi. 

Alice GEORGESCff 
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Olga T udorache 

ln Mama 

din „Noapte bună, 
~ (( 

mama 

de Marsha Norman 

Apariţia Olgăi Tudorache într-un nou 
rol este întotdeauna un eveniment. Tem
peramentul dramatic viguros, înzestrarea 
multilaterală, dublată de un profesiona
lism riguros, care îmbină tehnica lucidă 
cu dăruirea spontană, travaliul intens, 
stăruitor, cu sinceritatea trăirii, profun
zimea analizei cu firescul expresiei, sînt 
însuşiri care i-au cucerit un loc de frunte 
în teatrul românesc, materializate în nu
meroase roluri ele prim-plan, ele-a lun
gul unei cariere ele · peste trei decenii. 
Puternica personalitate creatoare a pctri
ţei se evidenţiază şi în recentul rol al 
Mamei clin piesa autoarei americane 
Marsha Norman Noapte bună, mamă, pre
zentată ele Teatrul Foarte Mic, rol înrudit 
ca tipologie cu altele, realizate în ultima 
vreme ele actriţă, clar retopind trăsături 
şi culori cunoscute într-o nouă sinteză 
organică. 

In spaţiul scenic structurat cu price
pere şi bun-gust de Virgil Luscov, confi
gurînd un interior modest, dar înzestrat 
cu cele necesare vieţii moderne, perso
najul se află, la începui", culcat pe o 
sofa, învelit într-o pătură. Dificilă situa
ţie pen1ru actor, să asiste n·cmişcat în 

NOAPTE BUNĂ, MAMA de MARSIIA 

NORMAN, în româneşte de Liana Ce

terchi şi Radu F. Alexandru e TEA

TRUL FOARTE MIC o Data premie

rei : 28 ianuarie 1988. Regia : DINU 
CERNESCU & Scenografia: arh. VIR

GIL LUSCOV • Distribuţia : OLGA 

TUDORACHE (Mama) ; LIANA CE

TERCIU (Jessie). 
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·cenă, pe toată clw·ata intrării publicului
şi aşezării acestuia pe scaune, la inevi
tabilele schimburi ele replici, mormăieli
şi şuşoteli, căutări ele locuri. Primul
gest al personajului, la coborîrea din
pat, este să se uite la televizorul aşezat
aproape, care transmite o muzică modernă
stridentă, ritmată. Privirea actriţei-per
sonaj (Olga Tudorache este din prima
clipă personajul) exprimă f.a�cinaţia. Se 

vede că televizorul reprezintă un ele
ment nelipsit al modului ele existenţă al
acestei fiinţe. Privirea ei rămfoe lipită
de micul ecran şi atunci cinci, cu gesturi
automate, îşi caută punga cu brioşe şi
începe să mestece încet, cu poftă, ultima
brioşă rămasă, şi alunei cîncl, pe un 1011
nemulţumit, ele răsfăţ poruncitor, îşi
strigă fiica şi-i atrage atenţia că a ter
minat brioşele. Micile gesturi cotidiene,
de un firesc aparent necăutat, vocea, mi
mica mobilă conturează cu migală per
sonajul. Este o mamă despotică, obişnuită
să fie servită, să-şi ·tiranizeze fiica prin
tot felul de cereri, o fiinţă preocupată
în exclusivitate ele propriul confort, in
sensibilă la nota ele exasperare ce stră
bate ele sub calmul simulat al fiicei ei.
Şocul provocat ele declaraţia acesteia, că
se va sinucide, - declaraţie rostită ele
Liana Ceterchi, interpreta Jessiei, pe
tonul voit neutru al unei hotărîri înde
lung chibzuite - are un efect electri
zant, declanşîncl un şir ele reacţii, de
stări contradictorii, ele impulsuri, pe care
Olga Tudorache le exprimă cu o perfectă
slăpînire a mijloacelor, acuzîndu-şi şi
umanizînclu-şi în acelaşi timp personajul.
Fără a cădea o clipă în fals patetism,
cu simplitatea trăirilor autentice, actriţa
exprimă încercările mamei de a înţelege
motivele hotărîrii supreme a fiicei şi
-eforturile, din ce în ce mai intense şi
mai disperate, de a o convi•ge să re
nunţe la fune�tul gest, tensiunea scenică
născîndu-se din starea de febrilitate şi
vigoarea temperamentală a mamei, în
•contrast cu calmul aparent, căptuşit c1J
-emoţie reţinută, cu care fiica execută
diferite treburi gospodăreşti, pregătin
·clu-şi astfel mama pentru ceea ce va
.avea de făcut „după". Prin gesturi sim
ple, cotidiene - pregătirea unei cioco
late, ele pildă -, Olga Tudoroche reface
,existenţa organică a personajului, care

- .. -··· .. . ... ,,.., , .... --.. ·. ,··;� ·-· ...... 
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trăieşte, pentru prima oară, momen:ul 
revelator al adevărului - adevărul des
pre o viaţă goală, lipsită de orizont, într-o 
familie fără dragoste, fără comunicare 
între membrii ei, fără înţelegere a unuia 
de către celălalt. Momente de acută tP.n
siune alternează cu altele ele aparentă 
relaxare şi cu izbucniri nestăvilite, în 
care vocea scapă în tonuri dure, meta
lice, ochii expresivi ai Olgăi Tudorache 
clivulgîncl stările lăuntrice ale persona
jului, lacrima îndurerată făeînd loc une
ori sclipirii amuzate, ră1ăcirea tulbure 
alternîncl cu luciditat-a dezvăluirii, as
primea acuzării, cu implorarea neputin
cioasă. Personajul este grotesc şi tragic, 
egoismul său cinic şi cruci pare să se 
topească în durerea sinceră, în străduinţa 
ele ·a înţelege, în su�erinţă. Şi tăcerile 
ei- sînt elocvente, privirile şi gesturile 
suplinind cuvintele. Aşteptarea tensio
nată la uşa pe care Jessie a ieşit clupă 
definitivul „Noapte bună, mamă", plînsul 
zguduitor şi prăbuşit, împietrirea la auzul 
împuşcăturii sînt momente ele intensitate 
tragică. După care, personajul se ridică 
în tăcere şi începe să execute automat 
indicaţiile date de Jessie înaintea „ple
cării", fără a uita însă să dea drumul 
la televizor, asupra căruia privirea ei se 
aţinteşte din nou, cu o renăscută fasci
naţie. Momentul adevărului s-a consumat. 

Olga Tuclorache nu joacă singură, ci 
într-o comunicare scenică clesăvîrsită cu 
tînăra ei parteneră, etapele relaţi�i ten
sionate dintre cele două personaje fiind 
gradate cu fină analiză psihologică şi 
măsură artistică ele Dinu Cernescu, în
tr-un dozaj farmaaeutic. Liana Ceterchi 
face dovada unor însu51n actoriceşti 
puţin demonstrate pînă acum, perfor
manţa ei fiind aceea ele a sugera, de a 
face să transpară din cînd în cinci, sub 
calmul conştient asumat al Jessiei tu
multul de ernoţii cu care aceasta p�·egă
te5te „marea trecere", împlinirea ineluc
tabilei ei hotărîri. 

Dialogul scris cu simplitatea faptulu. 
divers, clar cu ascuţit spirit critic şi cu 
ştiinţa· construcţiei dramatice, de l\farsha 
Norman prilejuieşte astfel o nouă creatie 
unei mari actriţe şi afirmarea w1ei ac
triţe tinere. 

Margareta BARBUŢA 
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Între diafan 
ş1 grosier 

„Un grăunte de praf care se gîndeşle 
pe sine" nu poate să nu sară în ochii 
celorlalţi. Tratamentul e cel îndeobşte 
cunoscut. Suficient de „universal" şi de 
„actual" pentru a face obiectul piesei lui 
Dumitru Solomon, Scene din viaţa unui 
bădăran. ,,Bădăranul" e chiar „grăunte
le". Lucrează, deloc întîmplător, la un 
studiu despre Mizantropul domnului 
Moliere şi se dovedeşte nu mai puţin 
camilpetrescian prin imposibilitatea com
promi-;ului moral. Nu în numele setei sa
le de absolut (justiţiar sau erotic), ci al 
bietei consecvenţe cu sine însuşi, care 
nu e altceva <lecit o demnitate firească, 
asumată cu orice risc. Nu e destul? Ba 
chiar prea mult, cită vreme a-normali
tatea personajului stă în moralitatea sa, 
iar aceasta poate ajunge o „vină" 
tragică, sancţionată oa a-morală şi „ali
enantă" de cei din jur. Să-i fie oare în 
continuare firească sau să-i fi devenit 
atit de străină omului această demnitate, 
incit cel care ar încerca să şi-o mai . 
apere, ca Al, trebuie să se suspecteze, 
automat, de vanitate? Piesa se pricepe 
numai să pună întrebări, iar dramatur
gul nu e obligat să dea răspunsuri. 

Cît despre regizor, sarcina lui e să ne 
facă să medităm la întrebările piesei. 
Lucru nu tocmai simplu, mai ales dacă 
piesa, înglobînd „subiectiv" adevărul 
„obiectiv" care a inspirat-o, are totuşi un 
caracter prea ··acuzat demonstrativ, în 
dauna adevărului. ei suprem, artistic. 
Plasînd toate scenele în care apare Ema 
(hieratic d�afană prin Gabriela Cuc) în·· 
1.r-un halou de visare, ca şi cum ele s-ar 
petrece numai în mintea zbuciumată a lui 
Al (convingător tensionat lăuntric de Dan 

SCENE DIN VIAŢA UNUI BĂDARAN 
de DUMITRU SOLOMON e TEATRUL 
DE STAT din ARAD -o Data premi� 
erei : 6 decembrie ·1987 • Regia : VIR
GIL ANDREI VÂŢĂ o Scenografia: 
FLORIN HARASIM e Distributia :· 
DAN ANTOCI (Al); ION PETRACHE· 
(Osman) ; . DORU IOSIF (Filip) : MI
HAELA MURGU (Cela); GABRIELA 

CUC (Ema). 

PRl�I 

Gabriela Cuc si Dan Antoci rezolvă 
fericit un termen al ecuaţiei 

Antoci), tînărul regizor Virgil Andrei Vâţă 
a rezolvat inspirat numai un termen al 
ecuaţiei. Acela .al „aspiraţiei" lui Al. Ce
lălalt termen, al ,,gravitaţiei", c0rect, dar 
sumar schiţat regizoral prin înţelegătoa
rea Cela (înviorată de francheţea şi a
utoritatea Mihaelei Murgu) şi prin ver
satilul Filip (păc.ii că fără chip, datori
tă coafurii lui Doru Iosif), e de-a drep�ul 
călcător pe nervi, prin vetusta tratare 
regizoral-actoricească a rolului Osman 
(ratat de Ion Petrache prin surprinzătoa
re cocoşări, gîjîieli, grimase grosiere şi 
tot soiul de alte făcături neartistice). ,,A
jutat" de o vestimentaţie aberantă, ce ar 
vrea să-i marcheze probabil ·ascensiunea 
socială (prin frac negru şi frac alb cu 
negru!), personajul devine o fantoşă ri
dicolă, lipsită de agresivitatea insolentă 
a, prostiei lui veleitare. Dezamăgitoarea 
scenografie a. lui Florin Harasim (mai 
ales prin costum) şi prelungitul final 
,,co_regrafic'' (propunînd o expresie p'l::!s
lîcă macu-lată, prin amestecarea costu
mului de balet cu cel de stradă) reduc 
simţitor· plăcerea. urmăririi textului prin 
această reprezentaţie. 

. Victor P ARHON 

7f, 
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La hotarul 

,dintre realitate 
. . 

.Şl VIS 

Teatrul poetic e o specie rara rn clra· 
maturgia şi spectacolul românesc. Iată
ele cc montarea piesei lui Fănuş Neagu . 
cu studenţii anului terminal al Institu
tului ele Teatru clin Tîrgu Mureş ni se 
pare o aleg re fericită. 

In r-gia Adrianei Piteşteanu, specta
,colul c gînclit ca un remember. Se începe 
cu finalul: doi tineri descoperă, în sfîr-
şil, dragostea şi fericirea ... Se aude o îm-
,puşcătură ... Băiatul cade ... Şi, în fracţi-
un a ele secundă ce preced moartea sau 
,căderea in leşin, îşi aminteşte ... 

Scena închipuită ele scenografa Ju:lit 
Papp sugerează atît întinderi nesflr.�ile 
.arse ele soare, cît şi interiorul unei uriaş� 
scoici în care se adună şi se amplifică 
toate sun lele lumii, clar mai ales vocile 
inimilor omeneşti. ln această scoică în 
cam pătrund şi zgomotele obsedante' ale 
·mării, clar şi o muzică halucinantă (co
loana sonoră îi aparţine compozitorului 
:Fâlyol Tibor), Mihai, Iris, H.aclu şi Lidia 
intră înlr-o vrajă pe care numai apari
ţiile lui Sergiu Famagusta (întruchipat 
,exact ele Constantin Cicort), · reprezen
tantul lumii clin afară, al celor mereu lu
cizi, cărora l e teamă să se afunde în 
visare, o mai destramă clin cîncl în cîncl 
'In interpretarea lui Nicolae Cl'istache· 
Mihai e un tînăr inteligent, uneori furios' 

,nllcori irnnic sau zeflemisitor, citeoclat5 
cabotin, lotcleauna plin ele fnntezie 

.Rscunzincl, în fond, dureri înăbuşite şi � 
mare. o uriaşă sete de puritate si iu
-�ir�. Visează la o femeie ideală (Iiis If. 
111 1nlerprctarea delicată, diafană a Iuli
anei Moise, e gtnclită ca o proiectie a ob
·sesiilor lui Mihai) şi se cl1inuie, · torturat 
de _necesitatea alegerii, între acea<;tă nă
luca şi femeia reală de lingă el (Iris Da
-vid, interpretată de Roclicn I a�hiu cu
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„SCOICA DE LEMN" DE F ĂNUS 
NEAGU • INSTITUTUL DE TEATRU
DI TIRGU MURE., SECŢIA RO
MANA • Data premierei : 12 decem
brie 1987 • Regia: conf. univ. ADRI
A A PITEŞTEANU • Scenografia : 
JUDIT PAPP • Coloana sonoră: lector 
univ. FATYOL TIBOR • Distributia: 

ICOLAE CRISTAGHE (Mihai}, RO
DICA BAGHIU (Iris David), TO!\'Il 
CRI TIAN (Radu Palela), VASILICA 
ST MATIN (Lidia}, CONSTANTIN CI
CORT (Sergiu Famagusta}, IULIANA 
MOISE (Iris II). 

Vasilica Stamatin şi Nicolae Cris
tache : teatrul poetic într-un hamac

multe momente de autentic dramatism, 
cu sinceritate şi căldură mai ales în scena 
rememorării primei lor întîlniri şi în fi-. nal, unde zbuciumul eroilor, dorul lor ck 
iubire, căutarea febrilă a fericirii sînt re
marcabil sugerate de ambii interpreţi). 

Radu e un Mihai bătrîn, cu experien\c 
ratate, cu dezamăgiri torturante, care con
tinuă să creadă, toţuşi, în existenţa fru
mosului în viaţa omului, Torni Cristian 
dozînd bine amărăciunea personajului şi 
veselia lui (mai curîncl prefăcută), căl
dura şi· bunătatea, totdeauna mai · puter
nice clecît deziluziile. 

Vasilica Stamatin conferă Lidiei 
mama lui Mihai, care trăieşte, în Ame
rica, o viaţă de bunăstare materială, dar 
stearpă, lipsită de orice iluzii, ele orice 
avînt al imaginaţiei, şi vine în ficc>arc 
vară să trăiască aici trei zile de împli'
nire sufletească, trei zile „cînd poţi să 
visezi orice minune" - un soi ele sigu
ranţă şi precizie seacă, deşi cîncl şi cîncl. 
alunecă, aproape cu uluială, într-o uitare 
ele sine ameţitoare şi dătătoare de feri
cire, din care îşi revine repede. 

lmpuşcătura din final simbolizează 
incursiunea brutală a unei realităţi ba
nale, mărun'e, pr.ozaice, în visul ele feri
cire, în iluzia poetică, fa vraja obligată 
să se destrame. Un final dureros nu pen
tru că a murit (pbate) un 6111, ci pentru 
că, sub asaltul permanent al cotidianu
lui, năzuinţa· spre o trăire superioară. ex
clusiv în sferele poeticului, &e dovedeşte 
iluzorie. 

Zeno FODOR. 
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lvlusical 

Alecsandri 

E veselie, e antren în această repr�
:zentaţie. Ea aduce un n�u mod de gla
·suire comică şi muzioala. Invenţule se 
-ţin lanţ. Unele vin mai mult din trudă
decît spontan, altele mai mult din P:e-
1:ext decît din text, celelalte sînt chiar
fructul ingeniozităţii regizorului Andrei 
Mihalache. Pepelro (actorul Liviu Mano
l.Jche este aici �i compozitor) intonează 
seducător şi bate pasul cu metodă în
-ritm de rock, de blues şi disco. Îi răs
punde şi-i corespunde, (ot pe note, Si:1-
:ziana, sau Sînzi (Cristi na Oprean), . l1l 
tinută de jockeu, cravaşindu-şi cu sprin
teneală tatăl pe Papură-lmpărat, minte
învăluită ser;ită ele calculator (Emil Bîr
lădeanu), Frumuseţea ei provoacă o ade
vărată fervoare internaţională, tot felul
de „duşi de-acasă" vin în peţit. Pî1:lea

,:Vodă (Eugen Mazilu) e turc ş1 p� hn�a 
-el ondulează o suită de cadîne. Lacusta
Vodă (Vasile Cojocaru) e samurai-şef şi

•sub controlul lui îşi dau doctoratul în
arte marţiale samuraii-adjuncţi. Negrilă 
.(Gheorghe Vlad) e un spaniol focos care 
îndeamnă cu strigături o tînără de ace
-eaşi naţie să pocnească din tocuri şi
castaniete pînă la istovire. Murgilă (Lon
·gin l\1ărtoiu) e scoţianul ce-şi agită fus-

SÎNZIANA ŞI PEPELEA, music;:iJ. 

după feeria lui Va.sile }\lecsandri. 

TEATRUL DRAMATIC clin CON

·STANŢA • Regia: ANDREI MIHA

LACHE • Muzica : LIVIU MANOLA
•CHE • Decorurile : ION Ţl'fOIU •
,costumele: EUGENIA TĂRÂŞESCU
.• JIANU • Coregrafia: MILIDI TĂ
'TARU • Data premierei: 26 decern-_
'brie 1987 • Distribuţia: EMIL BÎR
:LADEANU (Papură-Vodă), CRISTINA
•OPREAN (Sînziana), LIVIU MANO
LACHE (Pepelea), EUGEN MAZILU
'(Pîrlea-Vodă), VASILE COJOCARU
(Lăcustă-Vodă), EMIL SASSU (Pă

•eală), VASILE HARITON (Tintlală),
DIANA CHEREGI (Baba-Rada, Zîna
'Lacului), LICA GHERGHILESCU,
·CONSTANTIN DUICA (Zmeul), NIN,\
-UDRESCU, MARIA NESTOR (Zina
-Codrului), GHEORGIIE VLAD (Ne-

;grilă), LONGIN MARTOIU (Murgită). 

tita· în sunet de cimpoi. Baba-Rada 
(Diana Cheregi) execută înt_r-o c!rjă _ fe
lurite probe gimnastice, rev111e dm g1rla 
uncie e aruncată din superstiţie, înflo
resle ca un nufăr în chip de Zîna La
cu.lui şi trece la tangouri. Zmeul are cel 
puţin două capete, prin urmare e al
cătuit fizic, psihic şi vocal din doi ac
tori (Lică Gherghilescu şi C. Duicu). 
Zina Codrului ooate trăi şi "fără să ju
dece, dar, fiind -sora Zmeului, îi seamănă, 
deci se compune şi ea clin două capete 
si un bust cît două (Nina Udrescu şi 
Maria Nestor). Se cuvin menţionate de
cori..;.rile - pentru organizarea dispariţi
ilor şi apariţiilor, economicos, prin cîteva 
practicabile, pen lru oportuna coborîre 
clin înalt a unor gîngănii metalice - şi 
costumele, cu linie graţioasă, cu exube
ranţă coloristică. 

E multă bucurie şi nu puţin talent în 
lot ce fac actorii - numiţi şi nenumiţi 
- pe scenă, de la joacă la joc şi de la
joc la dansurile popoarelor. (Pe sol na
ţional, doar o tropotită din Oaş s-a pro
dus. Fedeleşul, berbuncul, briul pe opt
n-au avut căutare, deşi ... ) Sînt şi mo
mente î� care, fără să fii pudibond, îţi
vine să exclami „pardon ele expresie!"
(vizuală sau verbală). Unele soluţii Iri
zează vulgaritatea cu tot dinadinsul şi
fără nici o justificare. Vezi, sau mai
bine să nu vezi, cum dau curs sentimen
lelor Sînzian.a şi Pepelea, periclitînd
grav trăinicia turnului de piatră ş.a.ro.ci.
Vrednice de reproş îmi par, de aseme
nea, risipa inutilă, absenţa pe porţiuni
întregi a „fonotecărilor", care ·ar fi făcut
un real serviciu montării, în timp cc
un plus de ordonare nu ar fi dăunat
farmecului, căci spectacolul absoarbe cu
prea multă lăcomie lot ce se poate ab
sorbi în materie de poantă, de păţanie,
de acroşuri, de truvaiuri. Pe parcursul
a trei ore întrerupte de o pauză prost
plasată, care lasă prima parte prea
lungă, iar pe a doua prea scurtă şi li
pită parcă de nevoie, omogenitatea de
stil şi de structură e _trădată, dovedind
că autocontrolul a funcţionat defectuos.
Deşi vesel, genul reclamă rigoare, moti
vaţie şi un sistem de filtre la .Purtător.

Julieta ŢINTEA 
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Fedra 
mai aşteaptă 

Nearmată cu imperioase implicaţii de 
ordin moral, social ş.a.m.d., Fedra lui 
Racine în spectacolul de la Naţionalui 
din Tîrgu Mureş este g:aleria unor per
sonaje de eprubetă, născute doar pentru 
a-şi dovedi că sînt şi evoluind doar_ pen
tru a-şi certifica apariţia în scena. _In
certe în timp şi spaţiu istoric, nu sluJesc 
nici nostalgiei după o vîrstă de aur � 
purităţii sentimentelor şi nici nu iradiaza 
profetic un cod, un model, demn de in
vidiat întru modificarea gîndului despre 
noi înşine. Desprinse fiind de grija su- _ 
pravieţuirii, acestor personaje le era de 
trebuinţă - în spectacol - o punte spre 
noi, care putea fi aceea a obsesiei dem
nităţii. Poate că atunci excelenţii actori 
din distribuţie nu ar mai fi aruncat în 
Fedra atîtea mijloace de expresie 
shakespeariene : ·Lohinszky Lorand (Te
zeu) aducînd în scenă remuşcările lui 
Lear, întunecările miniei lui Macbeth, 
Farkas Ibolya (Fedra) aburindu-şi per
sonajul cu umbra mamei lui Hamlet, ori 
înveninindu-1 cu neputinţa Ducesei . de 
York fată de Richard al III-lea ; Mozes 
Erzsebet' - (Oenona) nu şi-ar. fi încărcat 
personajul cu volu_bilitatea Doicăi ,5i cu 
fatala abilitate a lui Pater Lorenzo clin 
Romeo şi Julieta - text din care co

boară şi. Buzogăny Marta Găbriella 
(Aricia) şi Găspărik Attila (Hipolit). Aşa
dar, .interpreţii strălucesc - şi realizeaz-ă 
momente de mare tensiune şi. de· emoţie 
atotstăpînitoare prin ce ştiu ei ·ca ac·
tori şi nu prin personajele din Fedra.
La fel de autonomă faţă de· regie- este 
şi scenografia lui Kemeny Arpăd : rea
lizînd pe scenă un cîmp în care înşe
lătoare <limburi de moliciune alternează." 

FEDRA de JEAN RACINE � TEA
TRUL NAŢIONAL di� TîRGU MU
REŞ, secţia maghiară • Regia : 
KINCSES ELEMER o Scenografia : 
J(EMENY ARPAD e Data premierei: 
6 ianuarie 1988 o Distribuţia : LO
·HINSZKY LORAND (Tezeu) ; FAR
KASY IBOYA (Fedra); GĂSPARIK
ATTILA, stud�nt la I.A.T. (1-Jipolit); 
BUZOGANY MĂRTA GABRIELLA 

·(Aricia); MOZES ERZSEBET (Oe-
. nona)·; MAGYARI GERGELY (Tera-

.mene) ; ZONG0R ISTVAN (Se1·vitorul).
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cu suprafeţe plane şi dure, populîr�d
Inaltul scenei cu un rămuriş crescut din 
coloane ele templu, a pus la dispoziţie o 
altă posibilă viziune regizorală_ :are, ş1
ea, a fost lăsată în stare letargtca. Mon
tarea Fedrei la Tîrgu Mureş este o m-· 
tentie culturală meritorie, dar Fedra îşi. 
aşteaptă spectacolul. 

Paul Cornel CHITIC: 

Încercarea răbda, il 

Drumul singurătăţii, clupă recomanda-
rea clin caietul-program „piesă emblema
tică pentru universul lui Sehnitzler" .. 
ni-l defineşte ca un fin analist, tentat· 
mai mult ele descifrai·ea unor cazuri ob
sesi'.'C, cu predilecţia dialogului extins,. 
a comentariului, pe linii melodramatice. 
Autorul intensifică radiografia stărilor, 
cu înclinaţia de a scoate un efect clin 
cel mai banal detaliu, şi e mai puţin 
interesat ele slructura situaţiilor, pe care-
le înlănţuie cursiv, dar nu le aclinceşte. 

Regizorul Mihai Berechet a compus o• 
ambianţă cu o pondere mai mare decît 
miza piesei, dînd spectacolului o extin
dere analitică gravă, care se lungeşte
însffe peste măsură, într-o aşteptarP. per
petuă şi lentă. Timp de desfăşurare a 
unor particularităţi interpretative în sti
luri şi maniere diferite, dominate însă, 
de o distincţie şi o eleganţă vădite şi 
în scenografia lui Constantin Russu. 
Astfel, Damian Crîşmaru (Stephan von 
Sala) îşi compune un chip glacial şi de-

DRUMUL SINGURATAŢII ele AR-
THUR ·SCHNITZLER • TEATRUL 
NAŢIONAL din BUCUREŞTI • în 
româneşte de DUMITRU HÂNCU •· 

. Data premierei : 11 februarie 1988 • 
Regia : MIHAI BERECHET • Sceno-
grafia:· "CONSTANTIN RUSSU • Dis
tributia: LAMIA BELIGAN (Johan-
na lVegrat) ; FLORIN PIERSIC jr_,_ 
IULIUS LIPTAC (Felix Wegrat); 
DAMIAN. CRIŞMARU, MIHAI NI-
CULESCU (Stephan von Sala) ; 
GHEORGHE CRISTESCU (Dr. Franz· 
Reumann); SIMONA BONDOC (Ga
briele Wegrat); CONSTANTIN DI-
NULESCU, VICTOR MOLDOVAN 
(Profesorul Wegrat); GEORGE OAN-
CEA (Julian Fichtner); VALERIA 
G.AGEALOV, RODICA POPESCU
BITĂNESCU (Irene Herms).
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<0 aristocratică ironie în rolul scriitorului, 
:monoton şi vlăguit de la un moment 
dat. George Oancea (Julian Fichtner) în

.cearcă să se împace cu temperamentul 
,controversat al adevăratului tată, prin
tr-o prestaţie mai naturală, dar lipsită 
-de convingere. Valeria Gagealov (Irene
Herms) găseşte mai repede în evoluţia
fostei actriţe prilej de alternanţe, tre
,cînd cu dezinvoltură şi real efect ele la 
registrul grav la comic. Simona Bondoc 
,(Gabriele Wegrat) compune chipul ma
·mei apăsate ele minciună în tonuri co
recte şi chipul fantomatic al celei care
,a fost, · în apariţii gratuite (la relatarea
-pictorului) sau inspirate (la moartea
fii-cei), dictate ele regizor. Un rol ingrat
:şi cam şters în context, profesorul
·wegrat, e realizat ele· Constantin Dinu
lescu 1a un mod care contrastează tea
iral cu identitatea personajului. Doi
-.studenţi la I.A.T.C. sînt distribuiţi în
copiii familiei Wegrat, Johanna şi Felix.
Lamia Beligan vădeşte o bună disponi
oilitate dramatică, cu o evoluţie echili
·brată între studiu şi trăire, în note de
:sinceră gravitate. Pe Florin Piersic ju
nior, ele o strălucire foagedă acum, îl
urmăreşti fascinat (din motive de ... ase-
1nănare) şi întrevezi semne ale unei evo
luţii pe care i-o doreşti autentică �i
1rodnică.

C. PARASCHIVESCU

Varietăti 
. 

..., .

cu papuşz 

In intenţia de a atrage spre „arta fără 
--vîrstă" a păpuşilor noi contingente ele 
•.spectatori, colectivul secţiei maghiare a 

Teatrul ele Păpuşi din Tîrgu Mureş a 
realizat un spectacol de divertisment, 
Variete, subintitulat „Păpuşile rîd, cîntă 
şi dansează". Un clovn plin de farmec, 
Vilhelem J6zsef, amfitrion amabil şi pre
zentator „ca la -panoramă", scoate din-

. tr-un coş uriaş o serie de păpuşi dintre 
cele mai diverse, care „prind viaţă" pen
tru a interpreta apoi, fără nici un tex!, 
bazîndu-se nwnai .pe expresivitatea miş-.. 
cări i (subliniată şi potenţată uneori ele 
muzică şi zgomote), mici scenete pline ele 
haz şi de tîlc. Greul spectacolului -n duc, 
însă, doi actori „la vedere", Nagy Lăszl6 
şi Lazar Attila, care, acompaniindu-se la 
chitară, su.sţin cîteva foarte reuşite „re
prize" de muzică uşoară, momentele cu 
păpuşi fiind, de fapt, ilustrări pline de 
inventivitate ale unora dintre cîntece, sau 
scene ·de legătură (devenite însă mici bi-' 
-juterii ale genului), între reprizele muzi
cale. Şi, astfel, cei ce vin la spectacol, 
pentru că iubesc muzica w;;oară, desco
peră farmecul teatrului de păpu5i, iar 
cei care vor să vadă cum rîd, cîntă şi 
dansează păpuşile au bucuria de a asculta 
o muzică ele certă calitate, interpretată
la un bun nivel profesional.

Invitata spectacolului este cunoscuta 
actriţă a Naţionalului tîrgumureşean Illyes 
Kinga. care interpretează, cu forţă ex
presivă, cîteva monoloage satirice, ce-i 
dau ocazia unei demonstraţii actorice.5ti 
ele virtuozitate. 

Un spectacol fermecător, gîndit şi rea-
1 izat de mereu tînărul şi mereu inven-
1ivul regizor Pal Antal, Îl1 care actori 
şi păpuşi se întrec laolaltă - şi reuşesc 
cu brio ! - să umple de bună dispoziţie 
sufletele spectatorilor de toate vîrst.ele. 

F. ZENO

PRIMIM LA REDACŢU!: 

ln nr. 111988 al revistei „Teatral" la 
,articolul intitulat „Un teatra: TEATRUL 
BACOVIA din Bacău" s-au strecurat 

,cîteva erori de informaţie asupra cărora 
vă rugăm să reveniţi cît mai cur-înd po
sibil. Astfel : 

1. Interpretul rolului titular cl'in spec
tac&lul Chiriţa în can1aval (aparţinîncl 
_stagiunii 1985-1986 şi nu celei de care 
se ocupă autorul articolului) este actorul 
Florin Zăncescu. Actrita Cătălina Murgea 

-căreia i s-a. atribuit · realizarea acestui
11ersonaj a interpretat tn spectacol un alt 
rol. 

2, !n repertoriu · figurează şi piesa de
-nctualitate Separaţi sau împreună ? de

dramaturgul sovietic Valentin Azernikov, 
ceea ce n1:1. justifică ol-iservaţia că „se 
simte flagrant lipsa unui. dramaturg străin 
contemporan, cu o piesă reprezentativă 
pentru problemel.e timpului nostru". 

3. Prezenţa în repertoriu a. spectacolu
lui Soarele MoJdovei adaptare a trilogiei 
lui Delavrancea, realizată de cunoscuta 
regizoare Zoe Anghel-Stanca semnatară 
si a direcţiei de scenă a spectacolului nu 
poate st-îrni „nedunieri1·i" cît timp nu se 
cunosc intenţiile şi realizm•ea acestei ini
ţiative, spectacolul fiind, deocamdată, în 

lucru. 

DIRECTOR, PREDA STEI,I1(N 
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Cenaclul 

de 
dramaturgie 

„Decoraţiuni 
interioare" 
de 

Nicolae 
Caranfil 

!n seara zilei de 22 februarie, s-a redeschis cenaclul de dramaturgie al
revistei „Teatrul". Evenimentul - pentru că, într-adevăr, despre un eveniment 
este vorba - a atras, din ca,pul locului, un număr mare de participanţi, care au 
umplut pînă la refuz foaierul sălii „Majestic·', amenajat, cu această ocazie, ca o 
cochetă incintă de spectacole. 

Piesa pe care organizatorii au propus-o pentru deschiderea acestei noi 
,,s�agiuni de lucru" aparţine tînărului regizor de teatru şi film şi, de aici înainte,. 
dramaturg Nicol,1e Caranfil. O piesă care, este adevărat, nu şi-a găsit încă titlul 
definitiv (oscilînd, încă, între Insomnii, Insom.nriile lui Petre Huţan şi Decoraţiuni 
interioare), dar şi-a aflat, înainte de toate, un autor înzestrat care s-o scrie, o· 
generoasă trupă de actori care să-i dea o primă şi remarcabilă interpretare, 
precum -�i u11 public avizat şi entuziast, în rindul căruia s-au numărat şi perso
nalităţi de 'marcă ale vie�ii noastre culturale, în general, şi ale vieţi.i noastre tea
trale, în special. 

Dar, pfnă cî:nd vorn arunca o scurtă privire asupra modului de desfăşurare
(/ primei şedinţe, se cuvine să remarcăm seriozitatea cu care s-au angaja.t în acest 

Luîncl cuvîntul mai către sfirşitul dez
baterilor, Valentin Silvestru ne-a arătat 
cit de primejdioasă poate fi judecarea 
unei piese ele teatru doar prin simpla 
ei repovestire, narîncl el însuşi, pe>ntru 
exemplificare, Hamlet, într-o variantă 
proprie, voit derizorie, şi Romeo şi Juli
eta, în varianta unui individ onest clar 
şi opac, cel puţin in materie ele teatru, 
întîlnit cindv:;; într-un compartiment de 
t reu. Important este, după părerea repu
tatului critic dramatic, ce se întîmplu şi 
cum se întîmplă lucrurile după declan
şarea, chiar din întimplare, chiar printr-o 
farsă, a conflictului. Iar Nicolae Caranfil 
a realiz,1t, după părerea sa, o comedie 
surprinzătoare · pentru un dramaturg atît 
de tînăr, care stăpî.neşte însă toate mij
loacele genului pentru a reuşi. .,Piesa 
are şi ascendt'nţe, clar care. piesă n-are? 
Există, desigw-. şi imperfecţiuni. Dar 
chiar şi clasicii Antichităţii mai sînt 
criticati si astăzi, după mii de ani, pen
tru impe�fecţiunile lor". 
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Iat.:i �i alte părPri : 
Dumitru Dinulescu : .. Ingeniozitatea 

Pste calitatea cca mai flagrantă a atitu
dinii artistice a autorului. Totul curge
pe un făga� neaşteptat, chiar atunc-i cînd 
are vizaviuri clasice. O Irumoa ă ra ad,i 
de inteligenţă. Oamenii care devin cu 
timpul obiecte, obiectualizarea in:livizi-
lor, este tema majoră a piesei". Ion Ni
colescu : ,,O piesă ele mare actualitate, 
care pune probleme grave ele conştiinţă• 
şi pledează pentru remedierea r0Jaţiilor 
dintre oameni". Un îndemn: .,Să nu stăm 
în calea celor tineri, în drumul lor către· 
afirmare!" Paul Măntulescu: .,Construc
ţie cinematografică, sccvenţională". Vie-
tor Parhon : .,Autorul dovedeşte calităţi 
reale, şi piesa este de salutat, deşi se 
află doar în stadiul ele schiţă dramatică. 
Ironie sănătoasă, nepoticnită. Puternică 
impresie ele autenticitate. Conflictul idea
tic este, însă, cam schematic. Poate că 
tinerii care declanşează conflictul ar
frebui prinşi şi ei în joc. Nu depinde-
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demers ar�'istic actorii Teatrului Ciuleşti (Sorin Postelnicu, Rodica Mandache, Geo 
Costiniu, Bogdan Stanoevici, Corneliu Dumitrnş, .Jeanine Stavarache, Valeria 
Sitaru, Florin Dobrovici, Mircea Constantinescu, Gelu Niţu, Mugur Arvunescu, 
Nicolae Ivănescu, Ion Chiţoiu), cam, .\ub bagheta cunoscutului regizor Tudor 
Mărăscu, au realizat nu o simplă lectură a textului, ci un spectacol în toată regula, 
adică o inter,pretare expresivă şi, într-un anumit fel, ,,jucată" (deşi nici unul dintre 
.actori nu s-a mişcat de la masa ori din fotoliul său!), a piesei propuse spre dez
batere, ceea ce a oferit tuturor celor aflaţi în sală şi, în rmod deosebit, participan
,ţilor la discuţii, nu numai prilejul de a p1ivi sau a asculta un text dramatic, dar 
�i posibilitatea de a-i evalua, iî,n deplină cunoştinţă ele cauză, virtuţile scenice. 

Furtunii ele aplauze ele la sfîrşit i-a urmat, la f,el de firesc, o furtunoasă 
-dezbatere, la care au participat nu •mai puţin de cincisprezece vorbitori, cifra
părîndu-ni-se, prin sine însăşi, grăitoare asupra interesului pe care piesa lui
.Nicolae Caranf'il l-a stîrnit în rî1tdul primilor săi spectatori. S-au făcut analize

·m'inu�ioase, s-au relevat sensuri multiple şi, uneori. contraiictorii, s-au rostit

replici memornbile, s-au dat sfoturi mai mult sem mai puţin preţioa.se, s-ait mani
festat acleziuni sau, mai rar, contestări la fel de vehemente s-au, ,,rescris", sub
-ochii ·îmtregii asistenţe, porni:ndu-se de la pretextul oferit, nni piese sau chiar
.fabu'.oase scenarii de film, s-a trudit, cu alle cuvinte, din greu, şi de cele mai
multe or-i cu folos, pentru descifrarea cit mai exactă a mesajului acestui incitant
text dramatic pus în discu�'ic, fapt de natură să ateste atît reuş'ita noului început
,al cenaclului ele dra11wt1:1,rgie al revistei „Teatrul", cit şi calităţile deosebite ale
lînănilui c!rc:maturg, ieşit, pentru priJ7na oară, la rampă, 'În această nouă cali
.tate a sa.

Altfel spus, spectaco'ul teatral al serii ele la „Majestic" a :}lost dublat de u/i 
.spectacol al ideilor,· a căror densitate şi rapidă succesiune l-au pus, de multe ori, 
la grea încercare pe cronicarul acestei întîlniri, a cărui misiune nu este cu mult 
mai uşoară nici acum, cînd se află în situa�ia de a-şi răsfoi multele sale pagini cu 
·însemnări, în cău�area momentelor sau a replicilor-cheie ale serii. 

-decît de autor să se i-a mat in serios î.n
-postura de autor dramatic". Paul Cornel
,Chitic: ,,Textul degajă o mare prospe
ţime. Trecutul mai îndepărtat, în care
·s-au comis şi greşeli condamnate ele is
torie, esle privil cu ochii copiilor celor
,care-au greşit. Replica definitorie a pie
sei : La 23 de ani, trebuie să ai întrebări,
nu convingeri ! Este vorba de o piesă ele·
leatru născută şi nu făcută". AUJ'eliu
·Goci : ,.Insomniile lui Huţan sînt mu5-
trările de cuget ale unei generaţii. In 
partea a doua, piesa trenea,ă, pentru că
Petre Huţan nu este pus ele fapt în si
tuaţia să trăiască o dramă, ci mai mull
·s-o mimeze. Subiect c-arecum reciclal,
,dar modul de lucru al autorului dove
deşte un desăvîrşit meşteşug, care rcu
·şeştc să n::! încînte". Radu Satcău: .. P:c�a
"\ui Nicolae Carn.nfil constă mai alc>� în 
,comicării de limbaj_ Altmin.eri, multu
incongruenţă. Este imposibil ca un om 

· care a reuşit în viaţă să aib<i mustrări
,de conştiinţă. De altfel, cind prime-te
telefonul fatal, Petre Huţan doarme bine

mersi". (iată o opţiune serioasă pentru 
replica serii !) Stelian Voidra1a : .,Rapor
tată la vîrsta autorului, această piesă 
nu esle nici mai mult, nici m-ai puţin 
dccît o promisiune. Soţia lui Huţan nu 
este realizală ca personaj, şi mai există 
şi alte personaje fără carne dramatică". 
(o allă candidatură hotărîtă la concursul
ele replici, deschis, totuşi, de Dumitru 
Dinulescu, prin afirmaţia sa categorică,
ele la-nceputul discursului său: ,,Şi eu
sînt un Leonardo da Vinci !") Nicolae
Ţone: ,,Impresia de artificialitate e totală.
Avalanşă ele clişee, de care autorul pare
a fi con5tient, dar el ni le propune, poate,
ca pe o parodie". Mircea Munteanu:
„Limbaj dramatic dens, polrivit mai
ales pentru film". Ileana Berlogea: ,.Sînt
bucuroasă ele a fi ascultat pie.sa unm
tînăr, eveniment care nu mi s-a mai în
lîmplat ele mullă vreme. Nicolaf' C-aranfil
a reuşit să aducă aulenticitale şi haz.
I-ar fi trebuit, însă, un conflicl mai pu
ternic. Iar dacă vrei să ştii, în anii aceia
noi nu ne temeam ele pepsi-cola, ci de
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coca-cola !" (concursul de replici a rămas, 
după cum vedeţi, tot timpul deschis !) 
Laurenţiu Ulici : ,.Aş fi preferat lectura 
albă, decît lectw·a dramatizată. Mă ală
tur întru totul w1ci păreri anterioarl', 
privind artificialitatea piesei,· a conflic
tului. Huţ,an afirmă el însuşi că trăieşte 
un proces de conştiinţă, fapt care nu re
iese din restul textului. De faJ'it, Petre 
Huţan este incapabil ele dramă. Ne aflăm 
în faţa unei succesiuni ele si luaţii, în 
care aşteptările sînt m reu înşelate. Eu, 
de pildă, aşteptam şi partea a treia a 
piesei ; aşteptare, şi ea, înşe:ată !'' (re
plică înscrisă, fireşte, la c011curs !) Paul
Everac : ,,Nu trebuie să lăsăm impresia 
că orice farsă telefonică poate cteclanşa 
o dramă de conştiinţă. Ar fi o metafizic[t
prea ieftină, clacă nu chiar abuzivă. în
calitatea mea de boşorog (aluzie la per
sonajul lui Caranfil 11.11.), vreau să salut 
pe cel mai tînăr reprezentant al drama
turgiei noash-e !" (dacă nici asta nu-i
replica serii ... ) Aici. s-a produs interven
ţia lui Valentin Silvestru, pe care am
rezumat-o mai înainte, clupă care a vor
bit Ion Cristoiu : ,.Această piesă, de 
mare actualitate şi bine realizată artistic,
n-a fost aleasă întîmplător pentru re
deschiderea cenaclului de dramaturgie al
revistei Teatrul. Ea nu repetă clişeele
tecutului, ci le supune, spre reevaluare,

Reflector 

Seară de literatură 
şi muzică elisabetană 

La Muzeul de artă al R.S.R., cu con
cursul actorilor Mariana Buruiană �i Ion 
Caramitru, al profesorului Andrei Han
taş şi al formaţiei ele muzică veche „Col
le,qium" din Carei (condusă ele Andrei 
Deac şi compusă clin profesori ele mu
zică şi de limbi străine, precum şi clin 
elevi ai acestora) s-a desfăşurat, la în
ceputul lunii februarie, o memorabilă 
Seară de literatură şi muzică eiisabetană. 

_Subtilitatea, pregnanţa şi rafinamentul 
interpretării vocale şi instrumentale a 
membrilor acestei formaţii (clispunînd ele 
instrumente vechi, autentice), ful:;uran1a 
cclatanţă a momentelor ele autentică şi 
emoţionantă artă actoricească clin Romeo
şi Julieta, A douăsprăzecea noapte, Pe
ricle şi Furtuna, ca şi clin sonetele 
shakPs•peareene şi din nu mai puţin cu
noscutul (la noi) sonet sorescian despre 
crear a lumii de către Slrnkespcare, au 
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punctului noi.; ele vedere al actualei ge
neraţii. Momentul-cheie al piesei mi se 
pare a fi acela cinel Petre cel Bătrîn, ca 
să-i spun aşa, se confruntă cu Petre cel 
Tînăr ! Se remarcă o anwnită nostalgie· 
în rememorarea trecutului, chiar atunci: 
cinci acest trecut a păcătuit ; clar, ală
turi de toate -acestea, au existat şi atunci, 
<:,i încă într-o proporţie net predomi
nantă, viaţă pură, adevărată, credinţii în 
om şi în virtuţile sale fundamentale. 

· Punctul slab al piesei rămîne, totuşi,
viaţa de familie a lui Petre Huţan, fapt
explicat, probabil, ele insuficienta cxpe
rientă în materie a tînărului auto1·".

în· încheiere, a luat cuvîntul şi Nicolae
Caranfil care, clupă ce a trecut în revistă,
cu un ascuţit spirit critic şi autocritic,
punctele de vedere colectate cu mult
sîrg, a spus: ,,Calitatea fundamentală a
piesei mele este, cred, ambiguitatro. Fie
care dintre dumneavoastră pleacă de aici
cu altă piesă în minte. Nu e ele-ajuns?"

Paul Tutungiu, conducătorul cena
clului, ne-a reamintit, şi-n 'final, pro
gramul şedinţei viitoare, rugindu-i apoi, 
mai rn glumă, mai în serios, pe cei care
nu s-au înscris la cuvînt, să-şi trimită
în scris, la redacţie, scenariile proprii,
realizate după piesa lui Nicolae Carnnfil.

Ştefan DIMITRIU 

asigurat întregii manifestări un succes 
care se cere reeditat. 

Un turneu in deibatere 

Vineri 19 februarie, la sediul A.T.M .• 
a avut loc o dezbatere profesiona.lă pri
lejuită de Turneul TEATRULUI DRA
MATIC DIN CONSTANTA la Bucuresti 
cu. spectacolele : Nu sîn't turnul Eiffel 
ele Ecaterina Oproiu, Sînzi1ana şi Pelepea, 
musical după feeria lui Vasile Alecsandri 
şi Revelion la baia ele aburi de E. Bra
ghinski şi E. Rea.zcmov. Discuţiile, con
duse de criticul teatral Natalia Stancu, 
au avut în vedere spectacolele prezen
tate precum şi proiectele teatrului, înfă
ţişate de directorul său, actorul Eugen 
Mazilu. Şi-au spus cuvîntul Natalia 
Stancu, Valentin Silvestru Valeria Ducea 
Ileana Ploscaru, Victor ·Parhon, Rome; 
Profit, Vasile Cojocaru, Sorana Coroamă
Stanca şi Andrei J\llihalache. 

Reflector 
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întîlnirile 
revistei 

cu 
:cititorii : 

La 

I.C.T.B.
Irina Petrescu dînd -autografe cititoarelor revistei 

P
reocupată tot mai evident de lărgirea şi diversificarea contactelor sale cu
cititorii, cu publicul de teatru în general, ca şi cu oamenii de teatru.
stăruind în afirmarea şi impunerea tinerei generaţii de creatori ai dome-

·niului, revista Teatrul - concomitent cu 1·edeschiderea Cenaclului ele dramaturgie, 
intr-o formulă de sine stătătoare, cu sprijinul actorilor şi regizorilor Teatrului 
•Giuleşti, care asigură receptarea textelor în formula „spectacolelor-lectură" -
.şi-a inaugurat seria manifestărilor de cultură teatrală şi interferenţe a1e artelor 
scenice, organizate sub genericul Intîlnirile revistei „Teatrul". Prima dintre aceste 

Şerban Ionescu 

Cristian Motriuc 
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intîlniri s-a de�!ăşurat miercuri, 24 februarie,. Ia,.Clubul I.C.T.B. (Intreprinderea: 
de Confecţii şi Tricotaje Bucureşti), alege,·ea redacţiei juslificîndu-se prin exis
tenţa unui climat propice receptării fenomenului teatral in această puternică, 
unitate a industriei uşoare bucureştene, ca urmare a rodnicei activităţi a teatrului 
muncitoresc ce fiinţează aici încă din 1980, beneficiind de patronajul Teatrului, 
Naţional şi de îndrumarea directă a animatorului teatral care este actorul Victor 
Moldovan. 

O sală plină, caldă şi receptivă, a urmărit cu atenţie şi a răsplătit cu ne
numărate aplauze spumoasa şi savuroasa evolutie comică a actorului Eugen 
Cristian Motriuc (de la Teatrul Mic), hazul copios şi umorul sec, de mare rafi
nament, al actorului Şerban Ionescu (de· la Teatrul de Comedie), interesantele şi, 
�pirilualele mărturii de creaţie ale actriţei Irina Petrescu (de la Teatrul 
.,Bulanclra") şi ale regizorului Dominic Dembinsk; (de la Teatrul „Notlara"), inci-

li!l Victo,- Moldovan Dominic Dembinski Tudor Popescu 

tanta mostră din „Pastilele dramatice" ale lui Tudor Pope.,cu, de un com:c ire
zistibil, în fina, tandra şi ataşanta lectură a autorului. 

lntîlnirea cu artiştii amatori ai teatrului muncitoresc a beneficiat, la rîndu-i, 
de observaţii pertinente, la obiect, remarcîndu-se şi de astă dată calitatea îndru
mării regizorale şi valoarea unora dintre membrii nucleului formaţiei - Dan 
Pipera, Leona Iancu, Ion Iordache, Dan Popovicianu - precum şi promiţătoarea 
evoluţie a unor înzestraţi debutanţi, ca Ana Luiza Grigore şi Gabriela Enache. 

Au participat, din partea redacţiei, Ion Cristoiu - redactorul-şef al revistei, 
Paul Tutungiu, Paul Cornel Chitic, Con.5tantin Radu-Maria şi Victor Parhon, orga
niza'.orul acestei noi serii de manifestări. Mulţumind revistei şi invitaţilor săi, 
directoarea Clubului, Livia Pintilie, a exprimat satisfacţia participanţilor şi dorinţa 
lor de a găzdui, oricînd, o nouă întilnire de acest gen. 

Următoarea editie a lntîlnirilor revistei Teatrul va avea loc Ia Galaţi, la 
sfîrşitul lunii martie. 

Vasile HANCU 
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Reflector 
Premiiie A.T.M. pe anul 1987 

ÎN D01\IENIUL TEATRULUI 

PREMIUL EXCEPŢIONAL 
8 ION ZAMFIRESCU, pentru contri

buţia culturală la clezvolta'rea teatrului 
românesc. 

PREMIUL PENTRU CELE MAI 
BUNE SPECTACOLE 

• DALBUL PRIBEAG, ele D, R. Po
pescu la Teatrul Naţional din Timişoara. 

• O NOAPTE FURTUNOASA de 
I, L. Caragiale la Teatrul „Not!ara ". 

PREMIUL PENTRU REGIE 
@ IOAN IE::?EMIA, pentru regia spec

tacolelor Dalbul pribeag ele D, R. Po
p eseu 5i Regele Lear ele Shakespeare la 
Teatrul Naţional clin Timişoara. 

� DAN MICU, pentru regia spectaco
lului O noapte furtunoasă ele i. L, Cara
_giale la Teatrul „Nottara", 

PREMIUL PENTRU SCENOGRAFIE 
� EMILIA JIVANOV, pentru sceno

grafia spectacolelor Dalbul pribeag de 
D. R Popescu, Regele Lear ele Shake
speare şi Peer Gynt c\'7 Ibsen. 

PREM1UL PENTRU INTERPRE
TAREA UNUI ROL MASCULIN 

f') ION HAIDUC, pentru rolul Dobro
mir din spectacolul Dalbul pribeag de 
D. R. Popescu la Teatrul Naţional clin
Timişoa,,a. 

� VLADIMIR JURASCU, pentru rolul 
titular din spectacolul Regele Lear ele 
Shakespeare la Teatrul Naţional din Ti
mişoara. 

. PREMIUL PENTRU INTERPRE
TAREA UNUI ROL FÎ<.:MININ 

• LEOPOLDINA BĂLĂNUŢA, pentru
recitalul Respirări cu Nichita - Stănescu 
la Teatrul Mic. 

• LENI PINŢEA-HOMEAG, pentru
rolul Julia din spectacolul Artista de 
Somerset Maugham la T atrul Naţionai 
clin Craiova. 

PREMIUL PENTRU CRITICĂ 
'@ MARIA VODA CĂPUŞAN, pentru 

volumul „Pragmatica teatrului", editura 
,,Eminescu", 1987 . 

• ILEANA BERLOGEA, pentru cro
nici, articole şi studii publicate în anul 
1987. 

• DUMITRU CHIRILA, pentru ero- Q)
nici, articole şi studii publicate în anul� 
1�87. -
DIPLO!"IE PENTRU CONTRIBUŢIA � 
ADUSA LA CONFIGURAREA ...W
UNOR PERSONAJE DIN DRAMA
TURGIA ORIGINALĂ CONTEMPO
RANĂ 

49 ILIE GHEORGHE, interpretul rolu
lui Pavel Stoian din spectacolul Puterea .
şi Adevărul ele Ti.us Popovici la Teatrul 
Naţional clin yraiova . 

8 GHEORGHE GHERASIM, interpre
tul rolului Tudor clin spectacolul Nu ne
naştein toţi la aceeaşi virstă de Tudor 
Popescu la Teatrul Naţional din Cluj
Napoca. 

DIPLOME 
5 ALEXANDRINA HALIC, pentru ro

lul titular clin spectacolul David Copper
field ele Charles Dickens, la Teatrul „Ion 
Creangă". 

@t CRISTIAN IOAN, pentru regia spec
tacolului Piticul din grădina de vară de 
D. R. Popescu la Teatrul ele Norei din 
Satu Mare. 

8 ADRIANA POPESCU, pcnt1y micro
monografii ele dramaturgi roma111 con
temporani publicate în revista „Teatrul" 
şi pentru editarea revistei „Spectator". 

� IONUŢ NICULESCU, pentru contri
buţia la cerce:area şi valorificarea isto
riei teatrului românesc. 
ÎN DO Ml NIUL TEATRULUI 
Dl� PĂPUSI SI MARIONETE 

' ' 

PREMIUL PENTRU SPECTACOL 
® SURîSUL HIROSHIMEI ele Eugep 

Jebeleanu la Teatrul „Ţăndărică" . 
AU MAl FOST PREMIAŢI: 

f) ANETA FORNA CRISTU, actriţă la
Teatrul ele Păpuşi clin Constanţa, pentru 
întreaga sa activitate dedicată artei pă
puşăreşti. 

9 DAN GANEA, actor la Teatrul de 
Păpuşi din Galaţi, premiul pentru mînu
ire şi interpretare pentru rolul din - Prîs
lea cel viteaz ·şi merele de aur, după 
Petre Ispirescu. 

I!) LIVIU STECIUC, regizor la Teatrul 
de Păpuşi clin Braşov, premiul pentru 
regie pentru spectacolul Aventurile lui
Talion ele Călin Gruia. 

Reflec·tor 
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Reflector 

Teatrul face muzica 

Sesizăm tendinţa, tot mai accentuată în 
ultima vreme, de a transforma orice fel 
de piesă, indiferent de valoarea sau na
tura textului, în pretext pentru a�a-zîse 
„spectacole muzicale" (pentru că efectiv 
nu pot fi încadrate în genurile desemna'.e 
de prefixul „music"), accesibile tuturor 
(inclusiv grădiniţa), ceva în genul „cărţi
lor grele" repovestite copiilor în va
riante prescurtate, ilustrate cu desene 
„edificatoare şi atractive" care să aibă 
„succes la micii cititori" ! Cei care sustin 
„momentele cîntate" n-au adesea voce (la 
propriu „propriu zis"), pentru că s-a 
optat să se „ treacă pe playboy", cum mă 
asigura mîndru şi sigur de el un „tehnic" 
pentru care trecerea la „artistic" era 
.,chestie de fler". 

Succes, succes, dar la ce preţ (nu de 
întrare ; de „ ieşire") ! 

Şi graba e de mal 
multe feluri 

Graba de-a alege o piesă ; graba de-a 
face distribuţia ; graba de-a termina cu 
,,vorbări.a şi filozoficalele" la „masă"; 
graba de-a repeta „mişcarea"; graba ele-a. 
trece la „generale", că acolo o să se 
,,lege" ; graba de-a trece de vizionare ; 
graba de-a scoate premiera ; graba de-a 
o bifa şi ele-a o uita. Şi graba cu care se
uită toate• a.stea, dacă nu cumva nici mă
car nu mai sînt băgate de seamă.

Comentariu critic 

sau reclamă ? 

Citîndu-1 (incorect !) în titlu (,,Unde ne 
sî.nt v1sătorii ?") p Vlahuţă, Marin Radu 
Mocanu (?) comite în Flacăra o cronică 
super-encorruiastică (la ce credeţi ?) la pre
mieria băcăuană cu Nota zero la purtare 
de Virgil Stoenescu şi Oobavian Sava. Re
p,rezentaţia cu pricina este gratulată nici 
mai mult nid mai puţin decît cu aprecie
rea drept „un spectacol de teatru sublim". 
Dar să vedem împreună ou oronicarul (?) 

„de unde emana sublimul acela, fascinaţia 
aceea ?" : ,,Ce se-ntimplase ? Se produsese, 

86 

aveam să-mi dau seama clupă primele re
plici şi scene, o conectare a două sunete, 
a. două mesaje, unul care emana de pe
scenă şi un altul pe care-l emitea o sală
parcă electrizată." Sb't nu credeţi că proas
pătul promovat în co1oaine1e irev,istei Fla
căra drept cronicar teatral nu îşi pune şi
întrebări mai mult sau mai puţin reto
rice ! Iată numai cîteva : ,,Oare pentru a
ceşti adolescenţi în uniformă şcolară, care
ne umplu casele, şantierele, cîmpurile
toamnei, nu există o problematică, un
·ideal, un vis, o dragoste, o scenă ? Nu
comitem, oare, o neglijenţă că nu-i adu
cem la teatru să se confrunte cu propriile
lor frămîntări, căutări ? Nu cumva dra
maturgii au scăpat din cîmpul lor vizual.
şi auditiv aceste voci, aceste chipuri, a-

ceastă realitate, acest vast şantier uman ?" 
Dar, ca orice întreprindere oronicăirească 
de asemenea calibru, contribuţia exegetică 
la care ne refenim are şi un punct cul
minant, care se c,uvilne a fi savurat inte
gralmente : ,,Prietenia se înfrăţeşte cu 
dragostea, speranţa cu dirzenia., cu voinţa 
de a deveni cineva în viaţă, în societate, 
sinceritatea cu timiditatea, emfaza şi ego
ismul cu altruismul, cu nevoia ele comu
nicare cu aproapele tău (clifici1 rol, dar 
temerar făcut de Geo Popa), deznădejdea 
cu nădejdea, cu încrederea în viaţă (nici 
că se putea o „partitură" mai nimet-ită 
clecît cea interpretată de Constantin Con
stantin), minciuna şi vulgaritatea cu frica 
de adevăr şi de puterile binelui uman (te
ribil de debordant îngemănate de Viorel 
Baltag), candoarea şi iubirea paternă cu 
săgeţile îndoielilor (esenţializate cu fineţe 
de Gheorghe Dowftei)". Spre liniştea pu
blicului băcăuan, sperăm ca spectacolul 
respectiv să nu rivalizeze în cal.iroate cu 
cronica ce îi face reclamă în revisba Fla
căra. 

Rubrică realizată de 

Pcire IONESCU, Paul NANCĂ şi 
Victor P ARHON 

Reflector 
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'J,,oşta e ite'tatu'tÎÎ d'tamatice 

MARCEL ION FANDA.
RAC, Bucureşti : Liber
tatea de a fi singur se 
numeşte textul dumnea
voastră, subintitulat 
nici mai mult, 111c1 mai 
::iutin - Teatru, 1986. Este 
o · întreprindere cumva
dramaturgică şi destul de
ciudată în care realitatea
- puţină cită transpare -
este văzută din perspecti
va, hai să-i zicem aşa,
science fiction, dar pe un
fond ocult, în care evolu
ează desene bidimensio
nale şi nu caractere. Să
cităm din lista personaje
lor „Waaa savantul,
Ununu - fratele savantu
lui şi, pe (sic!) plan ima
ginar, dublul său, Ema-
nuela mama tinerei
Beatrice, - Necun�scuta -
o fostă an10ntă a lui Waaa,
pe (sic! !) plan imaginar
Moartea, Judecătorul, 
Un cadavru ... viu pc 
(sic !) plan imaginar Tre
cutul", Ajuns în faţa tri
bunal ului u1rni guvern care 
pr0găteşte „războiul s ele
lor", Waaa, (care este cel 
mai puternic emiţ'3.tor de 
unc!<' bioenergetice, ba, 
mai mult, poate recepţiona 
ast'el ele impulsuri, de 
semnale tran�mise de la 
distanţe cosmice, în plus 
are clarnl ele a vedea la 
propriu tot ceea ce se în
lîmplă în orice parte a 
Terrei, clar şi în ?alaxia 
noastră), trebuie să dea ele 
jurnalul său în care a ima
ginat salv,area planetei ele 
la apocalipticul dezastru 
de către nişte minuscule 
fiinţe -roşii. Naraţiw1ea 
este presărată cu pE"rso
naje cu statut ele fantomă, 
a trece din vi,ată în moarte 
şi din moarte 

0

În viaţă fi
ind o chestiune de sărit 
pîrleazul. N cunoscu la, care 
afirmă că i-a făcut un co
pil lui Waaa, i se ad re
scază acestuia cu astfel 
ele gingăşii : ,,Hei, f.anto
mica mea, fantomică ... ". 

Ce să spunem mai întîi 
si întîi ? Poate ne trimi
teţi ceva clin s ria Teatru, 
1988. 

DAN DA VID, Cîmpina : 
Cele 18 pagini dactilogra
fiate la două rînduri re
prezintă oare un fel de 
piesă-program, în trei ac
te, menită să pună într-o 
lumină comică textualis
mul? Intitulat Unde pupi 
şi unde crapă (dramati
zare a unui fragment din 
romanul „Un om visa un 
cal şi calul n-avea nimic 
împotrivă") textul dumnea
voastră cumulează sin
tagme de la Lovinescu la 
Fl. Mugur şi este o com
iinatie vulcanică între 
stilu�ile profesate în Satira 
duhului meu, Conu Leo
nida faţă cu reacţiunea şi 
Pîlnia şi Stamate, un fel 
ele neocladaism la care 
participă Picasso un 
căţel ele rasă necunoscută 
al cărui hămăit declan
şează muzica formaţiei 

· I.ed Zeppelin, şi a cărni
unică contribuţie la nara
ţiune este binecunoscuta
lui interjecţie, Docentul,
în cea mai mare parte a
timpului căţărat pe şifo
nier, Infatigabila silfidă -
o, cum spuneţi dumnea
voastră, ingeră ele ... două
zeci şi ceva de ani, la care
se adaugă Recitatorii bol
ţilor de aur (ipostază ele
azi a corului antic, pre
zent în economia piesei
numai ca... înregistrare).
1n actul al treilea decorul
este -prezentat în umbra
totalitară a epitetului „ne
fericit" : ,,Aceeaşi cameră
nefericită. Acelaşi nefericit
şifonier, de care este re
zemată o scară absolut ne
fericită. Bicicletă neferi
cită rezemată de masă ne
ferici tă... Lingă masă, pi
gios, un gramofon uzat,
lingă care doarme (ve
ghindu-l, aşa se zice?)
domnul Picasso. O păpuşă
stricată, alături ... Pe rogo-

Jma, neferici tă, despletită 
şi dulce şi cu bluza des
cheiată mult, lăsînd ve
derii noastre nişte sm1 
claudia cardinale, lnfati--

. gabila siliidă, uitînclu-se 
pe o «Istorie a literaturii 
de la geneză pînă poi
marţi». Pe şifonier, lingă. 
tavanul cu stele şi cu po
eţi prin ele, domnu clo
cen t, fumînd, scotocinclu-�i 
interioarele gîndirii, stro
focînclu-se. trosnind din 
prăsele, din şuruburi, din 
încheieturi, scriind fresca 
ce va fi gata în următorii 
ani o sută şi care se va 
intitula <<Un om visa un 
cal şi calul n-avea nimic 
împotrivă»." 

Discutia dintre Conu 
Leonicla-Profesorul doctor
docent şi Efimiţa - in
gera are uneori savoare şi 
trimiteri deseori subtile 
la problematica ilustrată 
ele acest Jaitmo(iv: ,,Ce 
vorbeşti dumneata, cona
şule, ce crezi că Ioropa e-o 
glumă, un obiect, o iluzi
une? E o ţară. domnule 
dragă, clacă nu care cwnva 
chiar un continent". Ne 
trimiteţi şi altceva? 

MUGUR MARTNESCU, 
Călăraşi : 1n legătură cu, 
relatia între termenii inter
textualism, textualism şi 
spectacol de teatru, vă re
comandăm. articolul Inter
teatralitate, clin volumul 
Mariei Vodă Căpuşan 
Pragmatica teatrului, Edi
tura Eminescu 1987, pagina 
139. 

MAI TRIMITEŢI : Ducu
Ştefănescu - Alba 'Iulia ; 
Maria Sângiorzan - Fe
teşti ; Miu Miozotis 
Cernavodă. 

DEOCAMDATĂ 
Tudorică Lupşa, 
Incognito, Vaslui. 

NU: 
A raci ; 

Paul TUTUNGIU 

Manuscrisele nepubli
cate nu se înapoi· ză. 
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Există oare ceva ce e comun artiştilor din lumea întreagă ? 
Oricît ar părea de uimitor, da. Fiecare, în felul său, caută �ă 
exprime un adevăr. Vreme îndelungată s-a crezut că, pentru a 
atinge acest adevăr, artistul trebuie să· se întemeieze pe o singură 
tradiţie, pe o singură cultură, să-şi înfigă rădăcinile într-un singur 
sol. Dar în cursul a numeroase călătorii şi cercetări, eu am ajuns 
.la o altă concluzie. 1n multe ţări din afara lumii occidentale, dis
cuţiile rnele cu oa.menii de teatru ajungeau, inevitabil, la o problemă 
esenţială : cum să reacţionezi faţă de influenţele şi presiunile oc

cidentale. Trebuie oare să im,iţi Occidentul ? Trebuie să-ţi regăseşti 
propriile forme tradiţionale, rădăcinile etnice ? Trebuie să dispari 
într-o altă cultură sau să dispari într-a ta proprie ? Personp,l, eu 
cred altcevc1. Cred că adevărul, pe care-l pţltem atinge, adevărul 
care ne m:şcă, ne tulbură, se află nu în întoarcerea la tradiţie, nici 
în căile şi mijloacele stilistice folosite. Adevărul valabil este acle
v :n:ul nwmentului. Atunci cînd se întrepătrund mai multe influenţe, 
-din aspectele lor convergente şi din fricţiunile dintre ele se poate

· naşte o ncuă viziune, proaspătă şi uluitoare.
Coliziunea particulelor creează iluminarea. ln trecut, o bună 

trupă de teatru se alcătuia pornind de la contrastul evident al tipu-
rilor şi vîrstelor, caracterelor aparţinînd unei aceleiaşi culturi; 
a$tăzi, putem să clăm acestor opoziţii teatrale o viaţă mai puter
nică, făcînd apel la actori de origini cu totul diferite. Acest demers 
corespunde în egală măsură unei lumi în care publicul se constituie 
.dintr-o contopire 'clin ce în ce mai bogată a raselor şi unde, chiar 
în sinul aceleiaşi culturi, fiecare individ e condiţionat ele un mnes

tec clin ce în ce mai larg ele influenţe globale. Cînd culturile se 
amestecă intre ele pe scenă, publicul e chemat să asiste în acelaşi 
timp la adevăruri specifice şi universale. 

Institutul Internaţional ele Teatru şi cu mine avem aceeaşi 
vîrstă teatrală. Amîndoi am început îndată după ce lumea noastră 
a trecut prin pericolul de a fi distrusă ele tentativa de a impune 
o iingură cultură dominantă.

Munca ele a uni şi a informa omnenii de teatru, pe unii ele spre 
exi�tenţa celorlalţi, purcede ele la aceeaşi concepţie ca şi misiunile 
UNESCO sau ale Naţiunilor Unite. Poate că. valo,,rea esenţială u 
IT!, de-a lungul acestor 40 de a.ni, a constat în aceea că aclevn.rul 
său ia fiinţă pornind ele la toate interncţiunile şi combinaţiile pe 
care le-a frtcut p()sibile intre culturile lumii nr::astre. 

Peter BROOK 

www.ziuaconstanta.ro



Opera din Belgrad 
„Visul u·nei nopţi de 

vară", libret, regie, 
coregrafie, 

Mihaela Atanasiu. 
Colaj muzical, 

Lucian Ionescu 
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HARUL nefiind, cum îndeobşte se crede, o 
aureolă, ci o povară nu uşor de purtat, marii 
artişti sînt adeseori nişte oameni chinuiţi, pe 
care chemările contradictorii ale propriului lor 
talent îi sfişie pină la nimicire : iar dacă în
cearcă să ofere din preaplinul cupei lor unor 
învăţăcei, se poate întîmpla ca mina să Ie tre
mure de încordare şi preţiosul dar să se risi
peasră in praf... Pe de altă parte, sînt atitia 
buni profesori care ştiu o mulţime de lucruri 
folositoare şi le explică amănunţit şi cu sirg, 
dar, cine ştie de ce, vocea lor sună şters, vătuit, 
n,-ane rezonanţă - lipst-şte Harul. Octavian Co
tesw era fericita excepţie : cele două vocaţii 
ale sale, vocaţia scenei şi vocaţia catedrei, la 
fel de puternice, se armonizau, fiind de fapt 
chipurile uneia şi aceleiaşi generoase naturi 
artistice, călăuzită de vocaţia dăruirii. 

N-a· debutat. mozartian, ca un geniu precoce, 
ci s-a construit pe sine ca actor, lucid, conşti
ent de resursele şi de menirea sa. Două calităţi 
omeneşti esenţiale în orice profesie, pe care s-a 
priceput să le pună la lucru, _ridicîndu-le Ia 

„Niciodată arta nu va 
fi un teritoriu indepen
dent de realitate, un 
tărim ·al unor privile
giaţi care păşesc printre 
himere sau îşi demon
strează virtuozitatea in
cîntindu-se de ei ia
şişi." 

* 

„Cotescu iubeşte lemnul 
scenei, aşa cum iubea 
domnul de Molicre în
serarea Ia curtea regilor 
1.-ranţei. Pentru că· aco
lo şi-a îngropat butucul 
de vie. Pentru că acolo 

·- se umple de darul de 
a respira idei şi de a 
se îndoi albastru de 
toate treburile lumii, 
acolo el sfidează moar
tea, şterge de · praf, de 
fire de păianjen şi de 
adieri de calomfir icoa
nele sub care se în
cheagă lumina, batjocu
ra, dispreţul şi curajul 
de a pieri şi de a o 
lua din nou de la capăt, 
�'!.a�.

�;igostea, cu ana-

Octavian Cotescu 
s-a născut Ia 14 fe
bruarie 1931, la Do
rohoi. La 20 de ani, 
- neobişnuită onoa
re ! - intră în trupa 
Teatrului Municipal 
condus de Lucia 
Sturdza Bulandra 
(azi Teatrul „Du
landra"). A răma,; 
,;ufleteşte le!(at de 
această · instituţil' 
pînă la sfîrşitul vic
tii (22 august 1985), 
deşi între timp ră.�
punderile sale în ca
drul învăţămîntului 
teatral. precum şi 
nenumăratele c;olici
tări artistice (roluri 
in filme şi la tele
viziune, imprimări în 
studiourile .de radio) 
rupeau tot mai mult 

„Teatrul contemporan 
nu mai poate fi conce
put fără participare:. 
activă a gândirii făuri
torilor de spectacol. 
Din simplul motiv că 
astăzi teatrul nu poate 
exista ca un reflex al 
actualităţii decît ca un 
teatru de atitudine. Pa
sivitatea este incompa
tibilă cu arta modernă." 

„lntr-un teatru t·a al 
nostru, un mare actor 
nu e o raritate. Dar 
chiar in acest teatru, 
oameni cu statura mo
rală a lui Cotescu sînt 
de numărat cu degetele 
de Ia o mină. Vedetă 
care desfide cultul ve
detei, conştient de gran
doarea meşteşugului 
său, dar efectiv modest, 
modern chiar dacă nu 
ni se propune în 
«blugi» capsaţi, ferme
cător şi duios, omul Co
tescu a înnobilat şi dăs
călia teatralicească." 

din timpul dedica-t 
scenei. Dintre pri
mele roluri, notăm : 
DOCTORUL MUR
GU (OamPni de azi 
de Lucia Demetrîus), 
INVAŢATORUL (ln
,·,itătoan•a de Drody 
Sandor), IONEL (Ta
C'he. IankP -:,i Cadir 
de V. I. Popa). Cu 
TOM din l\IPnaj<•ria 
c]p st ic-Iii de Tenne�
see Williams, tinărul 
actor începe să fie 
remarcat de eritică. 
Doar cîteva treplc 
îl inai despart de 
pragul <le pe care 
va fi J,Jropulsat „in 
linia intîi" a marilor 
distributii. 

Creaţi� matură şi 
strălucitoare. pe de-

VOCAŢIA DARUIRII 

O TAVIAN 
COTESCU 

rangu.I de principiu dinamic al întregii sale 
existenţe, i-au luminat creaţia şi au îmbogăţit 
viaţa celor din jur: inleligenţa şi umorul. De 
aici, desigur, forţa comică a acelor de neuitat 
personaje care erau şi nu erau Octavian Co
tescu, omul blajin, tandru, ironic, intransigent, 
care smulgea pe neaşteptate din adâncul cel 
mai tainic al firii otrăvitoarea particulă de ne
omenesc şi-o arăta lumii intru eliberare ... 

Fără grabă, cu aceeaşi calmă competenţă, a 
parcurs, in douăzeci şi cinci de ani, etapele 
unei cariere didactice exemplare ; a fost, pe 
rînd, preparator, asistent, lector, conferenţiar, 
profesor universitar, în cele din urmă rector 
al Institutului de Artă Teatrală şi "Cinemato
grafică. Avea o concepţie pedagogică fermă şi 
limpede, o metodă, şi nu avea prejudecăţi. 
Depista talentul şi era dispus să-l crediteze, dar 
nu dădea studenţilor .�ăi ·soluţii, avea 9roare de 
imitaţii, de trucuri. Studiile de spectacol pe 
care le-a pregătit pe scena Studioului „Casan
dra" au reprezentat, pentru absolvenţii seriilor 
respective, mai mult decit o bună carte de 
,•izită la intrarea în viaţa teatrală, un test de 
personalitate care avea să le ingăduie sli-şi ia 
în mină ria evolu ie. 

PERSONAL ÎMI PROPUN SA TRAIESC 
GREU. SI TRAIESC ÎNTR•UN TEATRU 
CARE ÎSI PROPUNE SA TRĂIASCĂ GREU 
ÎN SENSUL UNUI CHIN ZILNIC SPRE 
DES�VIRŞIREA PROFESIONAL.A 

* 

,,Am un respect foarte 
mare pentru celelalte 
meserii, profesiuni. Si 
sint tulburat cînd oa
menii din afara artei 
au un respect pentru 
munca mea. Cind în
ţeleg că ea nu înseam
nă numai aplauze, ci şi 
trudă. Ca în orice alt 

„Avea în t'l, în joi', pc i 
chip, un fundamental · 
refuz al solemnitătilor 
crispate şi rele. o for!ă 
nesecată de a respin�e 
prea rnultul - aşa incit 
putem spune, măcar 
acum, cu acea gra1,·itate 
care-i apărea Ia capătul 
fiecărui surîs : Cotescu 
este unul dintre cei 
cîţiva actori români 
care te făceau fericit 
că-i eşti spectator... (...) 
Cotescu este dintr-acei 
ciţiva care au mărit 
puterea noastră de re
zistenţă, în meteorologia 
excesivă a continente
lor, prin felul cum ne-a 
făcut să ridem şi să 
plângem." 

plin originală, GOGU 
(Proştii sub clar ele 
Jună de Teodor Ma
zilu) reprezintă chin
tesenţa unui nou tip 
de satiră. către care 
actorul va reveni m�
reu, adâncind ana
liza, cu o fineţe �i o 
precizie rareori ega-
late în orizontul 
teatrului. Urmează 
PIERRE HEZUIIOV 
(Hăzboi ,i pa,·1•, dra
matizarr după ro
manul lui Lev Tol
,toi), GRIGORE (Por
trPt11l de :\1, \'oitin), 
EISENRISG (Dom
nul Hi,•dPrm,11111 ,i 
inc1•1Hl1atorii d<• !\fax 
Fri�ch), RES ,\LE
X:\SUER (inim;i 
nwa ,. p,· 111;'d\imi d,· 

domeniu de activitate, 
şi în artă se poate trăi 
mai uşor sau mai greu. 
Personal, imi propun să 
trăiesc greu. Şi trăiesc 
într-un teatru care îşi 
propune să trăiască 
greu. Jn sensul unui 
chin zilnic spre desă
vîrşirea profesională." 

William Saroyan). 
Două personaje în 
comedii satirice de 
Aurel Daranga (rolul 
titular în Fii cu
mintP, Cristofor I şi 
VASILE VASILE în 
Sfintul :\litiC'i'1 Dla
jinu) îi dau răgazul 
să-şi cizeleze mijloa
cele, înainte de a se 
concentra asupra 
unor partituri esen
ţiale pentru rri,tali
zarea personalitătii 
sale de artist : Ca
rag-iale (NAE GIRI
MEA - ])";tl,· ca1·na
,·al11!11i. apoi CAŢA
\'ESClî - O ,l'ri-

pi,·rclut;1) şi 
Mazilu (mai multe 
crochiuri în colajul 
de ,t·hiţe dramatice 

"Principiul major al  
şcolii noastre mi se 
pare a fi expriinare·a 
adevărului interior, iar 
adevărul interior e 
acelaşi peste tot : tran
sa lui Grotowski e tot 
un adevăr interior, şi 
exprimarea unor stări
limită, utilizată de ac
torii lui Peter Brook, 
... reprezintă în esenţă 
tof un adevăr interior." 

" 

Tamlrt-\e �i abj,•cţif'. 
IORUACHE - .\<·P�ti 
nPb1111i fătarnici). 

intre timp, vin 
spre el roluri cit se 
poate de deosebite 
intre ele : entuzias
tul, romanticul EL 
din pseudocomedia 
Nu sînt Turnul Eif
fel de Ecaterina 
Oproiu, HORI.\, erou 
tragic (Procesul Ho
ria de Al. \'oitin), 
M:\CBETH (Shake
speare), primejdioasa 
brută EDEK (Tango 
de Slawomir Mrozek 
- Teatrul Miel, un 
dublu rol de vodt·
, ii. POCHE-CH.\!\
DEBISE (P11ri,,•i1· in 
111·Pc-lw de Gl•orge<, 
f-'eyd,•au), un „cl11r"' 

* 

„Nu e vorba numai de 
însuşirea unei palete de 
mijloace... ci de dezvol
tarea personalităţii vi
itorului actor, de capa
citatea noastră de a-i 

cultiva individualitatea. 
concomitent cu pregăti
rt-a lui politică şi mo-

rală, pentru ca el să se 
poată dărui creaţiei, în 
1>lenitudinea persona:i
tăţii sale. Pe de o parte, 
trebuie menajată indi
vidualitatea, pe d� alta, 
dezvoltată capacitatea 
de a se supune, pină 
la umilinţă, concepţiei 
regizorale, intereselor 
colectivuluL" 

„A fost ·profesorul ml'll .. El ştia să se pă'olrezc 
inca din Institut şi a în permanenţă tinăr, ba 
avut mereu cred inia .·că chiar deseori redevenea 
sini. că pot, că trebuie copil, privind veşnic 
să fiu. M-a aşteptat, t·u surprins viaţa şi oame
răbdare, să-l ajun,::-. se nii - materia primă a 
bucura să-l pot intre- artei sale. Acest fapt ii 
t·c. ( ... ) Ştia în d1i1> înlesnea nu numai să 
deplin să nu se impună, redescopere continuu 
rlar lumea văzută prin lumea, ci chiar să se 
ochii şi intelegere.a lui descopere Ia nesfîn;it 
mă sfătuia· î,i ficl'are pe sine însuşi." 
zi şi mă lăsa liberă să 
aleg, să încerc, să co-
rectez, să înlătur po-
doabele nefolositoare. 
Ironia lui generoasă ne-
tezea colţurile vieţii. 
Delicat, din iubire de 
om, de viaţă, de teatru. 
puternic de o sută de 
ori într-o singură zi." 

conformist într-o 
puternică dramă con
temporană, \',\SILE 
OLARU (Puterm �i 
Adevărul de Titu.<, 
Popovici), straniul 
personaj titular din 
Chiţimia de Ion 
Băieşu, insinuantul 
ASESOR BR:\CK 
(lkdd;i GablC'r de 
Henrik Ibsen), RE
PORTERUL (111101·
\':11 de F.raterina 
Oproiu), HOMUTO\' 
şi KALOŞIN într-un 
„coupe" Alek<;andr 
,·ampîlov intitulat 
.\rn•,clotl' pro\·i1wia! .... 
Ca invitat al Teatru
lui '1ie, întruchipeaz,i 
proteicul personaj 
al actorului Ml-
!\ETT( în drama 

omonimă de Thomas 
BernhJrdt şi rolu
rile PILA T şi PRO
FESORUL in drama
tizarea după roma
nul lui Bulg-akov 
Ma,•slrul �i 1\la:·ga
rP1a. 

Aflat Ia apogeul 
carierei, Octavian 
Cotescu realizează o 
magistrală interpre
tare a eroului molie
resc TARTL'Fl.- t·:. du
blată de un tulbură
tor portret ,;cenil' al 
in,uşi creatorului a
ce<,tuia. '10LIERE; 
cele două creaţii. 
aflatl' intr-o ,ubtilă 

����v�·i: e1e� a:�;:�t�:. 
axul t·uplajului dt• 
montări T,11·t11fft- -

* 

ln imagini, Octavian 
Cotescu în rolurile Nae 
Girimea, Moliere, Pi
lat, Chiţimia, Poche. 
Moliere interpretându-l 
pe Argan, Eisenring, 
Macbeth, Edek, Minetti, 
Caţavencu, .Pierre Be
zuhov. 

.. Umorul lui (t·are ve
nea de demult, din timp 
şi spa!iu însorit), umo
rul lui acid ca un fruct 
murat filtra totul, oa
meni. situaţii, viaţa în
săşi. prin moliciunea 
duke.-aeră, strepezit, 
ascutit, adin·c înteleg-ă
toare a zimbetului. (. . .) 
lncrezător ca un copil 
şi neîncrezător ca un 
bătrin, acest bărbat, 
atit de tinăr încă, era 
un încântat şi neincin
tat spectator şi inter
pret al spectacolului 
vieţii. Uimirea, incerti
tudinea sporeau drama
tic farmecul unic al 
harului său. (. . .) Se 
scălda cu voluptate in 
materia fecundă, sucu
lentă, a teatrului lumii." 
C'ATALINA BUZOIANU 

CabalA bi.goţilor (Bul
gakov). Ultimul rol 
(dar cine-şi închi
puia ?) : PROFESO
RUL în Pas"icac:lia 
de Titus Popovici. 

Su putem încheia 
acea<;tă fatalmenrc 
lacunară enumera1-c 
fără a-l aminti mă
car pe COSTEL. 
erou lom:eviv al ,e
rialului T\' d<· uriaşă 
popularitate T;inta ,i 
ro,tel de Ion · Bă
ie�u. in eare actorul. 
-într-un irepre,ibil 
t'lan al inteli.:t·ntei 
nitiec, depăşeşlt• te
ritoriul diverlismcn
tului come,tibil, lan
"ndu-�e într-un in
ci„h· 'otudiu de tioo
logit.· ,ofială. www.ziuaconstanta.ro




