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U N DOCUMENT FUNDAMENTAL PENTRU ARTA 
ŞI CULTURA NOASTRĂ SOCIALISTĂ 

Teatrul-un fenomen 
al oiefii sociale 

DlU 

ln reeenia sa Exµunere cu pnv1re la unele probk:me ale conducerii activi
tăţii economicer-sociale, ale muncii ideologice şi politico-educative, precum şi ale 
situaţiei internaţionale, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretarul general al 
partidului, vorbea despre necesitatea dezvoltării conşiiinţei revoluţionare, a spîri
tului revoluţionar în muncă şi în gîndire, despre formarea omului nou. Aceste 
obiective sînt prezente în cugetul nostru nu doar la prilejuri festive şi oficiale, 
ci la fiecare repetiţie şi în fiecare spectacol, în toate împrejurările vieţii noastre 
care ne implică destinul de artişti-cetăţeni. 

Nevoia noastră de a ne exprima, legătura noastră cu tradiţia, dorinţa de a 
dialoga prin fapte artistice cu această tradiţie trebuie să-şi găsească parteneri 

valabili în public. Pentru ca teatrul românesc contemporan să fie o expresie a 
spiritualităţii noastre socialiste, el trebuie să se situeze la confluenţa dintre real 
şi ideal, în aşa fel incit să trezească în rîndurile publicului nu doar un ecou, ci 

o reacţie activă de acceptare sau respingere, de adeziune, de examen lucid al
generalului întruchipat în particularul teatrului. Împreună cu potenţialii noştri
spectatori, trăim o epocă marcată de măreţe împliniri, dar nu lipsită de contra

dicţii, şi acest împreună implică din partea noastră obligaţia de a fi cu un pas
înainte în oglindirea acestor împliniri, în desluşirea acestor contradicţii.

în ţara noastră, teatrul este un fenomen viu al vieţii sociale, fapt care se 
verifică nu doar prin indicele ridicat de frecventare al sălilor de spectacol, ci şi 
prin indicele ridicat de satisfacţie evident din dezbaterile cu spectatorii, prin dis
cuţiile pro şi contra pe care le determină spectacolele noastre importante, feno

menul teatral în general. Acest fapt este rodul unei politici culturale consecvente 
şi democratice, este urmarea firească a continuităţii în valoare a unei şcoli de 

teatru care a produs şi produce individualităţi artistice. Regia romanească de 

teatru a avut şi are un rol important în afirmare teatrului românesc ca fenomen 
de cultură, în menţinerea interesului pentru teatru, în atragerea a noi şi noi 
categorii de public către teatru. Programul ideologic şi estetic al unui teatru, 

împlinirea destinului artistic al actorului, ca membru al unui grup, dar şi ca 

individualitate distinctă, depinde în bună măsură de modul în care regizorul poate 
şi ştie să armonizeze personalităţile, să actualizeze I virtualităţile creatoare,
să determine o reală emulaţie artistică. Transpus în termenii vieţii, acest Proces 
cunoaşte conflicte şi contradicţii, aşa cum e şi normal să fie, pentru că viaţa nu 
t! o perpetuă stare de graţie ; important este însă ca aceste conflicte să se mani
feste pe terenul creaţiei, şi nu pc cel al vanităţii şi orgoliilor. Discuţiile despre 
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primatul textului, al regiei sau al actorului au ceva scolastic în ele, pentru că 
tind să impună o ierarhie exterioară stării de creaţie. Actorii, regizorii, teatrele 
nu stabilesc recorduri, ci produc unicate artistice, pe care le dorim judecate în 
{uncţic de parametrii 11ropuşi de acest unicat. în această ordine de idei, impor
tante mi se pai· a fi programul, consistenţa şi coerenţa c1·iteriilor ideologice şi 
artistice, adecvarea prezentului la perspectivă. Şi dacă e să vorbim despre un 
primat, despre o prioritate, mi se· pare că ceea ce cere în special momentul 
actual este profesionalismul, noţiune largă în care încape şi profesionalismul 
muncii cu actorul, care trebuie să înţeleagă ce şi de ce i se cere, care trebuie 
să înveţe toată viaţa cum să-şi diversHice mijloacele, profesionalism care se 
referă şi la perfecţionarea personalului tehnic şi, nu în ultimul rind, la respec
tarea termenelor liber asumate. Cerem mult de la regizori, penfru că ne-au obiş
nuit să ne dea mult. Cerem mult de la regizori, pentru că şi.im că dacă succesul 
momentan îl putem dobîndi şi cu tot felul de alcătuiri întîmplătoare, prestigiul, 
statutul intelectual îl putem dobîndi numai prin consensul diufre programul tea
trului şi programul regizorului sau al regizorilor care lucrează în el. Iar acest 
statut şi prestigiu ne asigură continuitatea dialogului cu un public fidel, ba 
chiar devotat, şi nu doar contactul sporadic cu spectatorii. 

Eu c,·ed că avem un public, de teatru bun, cu un orizont de aşteptare larg. 
Nu e un public snob sau indiferent. Oamenii vin la teatru, penfru că vor să 
înţeleagă şi să participe, să gîndească şi să se emoţioneze. O parte dintre cei ce 
:vin la teatru au repere cullurale : lecturi, spectacole cu aceeaşi piesă în inter
prctăd anterioare. Comparaţiile sint inerente. Alte categorii de public sint - să 
le spunem - inocente. Spectacolul la care vin astăzi -· călcînd poate pentru 
prima oară in'tr-o sală de teatru - va deveni reperul lor cultural pentru restul 
vieţii. în ce măsură spectacolele cu piese clasice româneşti şi universale ţin 
seama de acest caracter eterogen al criteriilor după care sîntem judecaţi ? La 
areastă întrebare au răspuns în mod diferit spectacolele O scrisoare pierdută, 
Dimineaţa pierdută, Harr.lel, Livada cu vişini sau Regele Ioan. Şi c bine că a fost 
şi este aşa. Adevărul se descoperă prin tatonări şi aproximări. Dar acestea 
antrenează eforturi umane şi materiale însemnate, al căror scop este educarea 
spectatorului. Nu dorim, şi chiar de-am dori n-am putea să repetăm aidoma 
spectacolele de referinţă ale unui trecut mai apropiat sau mai îndepărtat. Conti
nuitatea tradiţiei se asigură prin inovaţie. Aceasta este dialectica procesualităţii 
culturale, teatrale. Totul este o problemă de măsură, de armonie - trăsături 
care au caracterizat spiritualitatea românească in tot procesul devenirii ei. 

fon BESOIU 
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Imperativul calitătii 
' 

Angajat, alături de celelalte mijloace de educaţie şi cultură, în procesul de 
edificare a unei noi spiritualităţi, de dezvoltare a conştiinţei socialiste, revolu
ţionare, teatrul românesc se află astăzi în faţa unor sarcini sporite, desprinse din 
recenta Expunere a tovarăşului Nicolae Ceauşescu „Cu privire la unele probleme 
ale conducerii activităţii economico-sociale, ale muncii 1<leologice şi politico-edu
cative, precwn şi ale situaţiei internaţionale". Mi se pare evident că aceste 
sarcini gravitează în jurul ideii de calitate. 

„Este necesar să fie bine înţelese hotărîrile Congresului al XIII-iea privind 
trecerea de la dezvoltarea extensivă la dezvoltarea intensivă, la realizarea unei 
noi calităţi în toate domeniile vieţii economico-sociale" - se p1·ecizează în Expu
nere - şi mai departe : ..... criteriul . fundamental (în aprecierea activităţii, n.n.) 
trebuie să fie calitatea şi eficienţa producţiei, ·de aici trebuie să pornim." 

în teatru - şi nu numai în te,ţtru - imperativul calităţii, coroborat cu 
acela al eficienţei, este strîns legat de ideea de responsabilitate. Responsabililate 
faţă de însăşi misiunea educativă cu care teatrul este învestit în societatea noas
tră. Responsabilitate Iaţă de public, care este însăşi raţiunea de a fi a teatrului 
şi în raport cu care este gîndită, organizată, realizată întreaga activitate artisticii. 
Responsabilitate a conducerii colective, dar şi a fiecărui membru al colectivului. 

Calitatea, deci responsalJilitatea, în conducerea unui teatru, începe de la  
alegerea repertoriului. Şi  ştim cît de complexă este această problemă, care e 
departe de a se reduce la o simplă alăturare de titlui-i - fie ele şi de opere 
geniale - şi care implică o muncă serioasă de permanentă prospectare a fondului 
existent de dramaturgie naţională şi universală, precum şi a noilor apariţii în 
domeniu, pentru a alege acele piese care corespund programului artistic-educaHv 
al teatrului, intenţiilor de a transmite publicului un anumit mesaj, în forme 
artistice cît mai elocvente şi care să-şi găsească în teatrul respectiv cele mai 
bune condiţii de realizare scenică. Pentru că, după cum se ştie de asemenea, 
calitatea repertoriului unui teatru este validată de calitatea spectacolelor, de 
modul cum textul operei literare se converteşte într-o operă scenică înzestrată 
cu virtuţi de comunicare artistică de maximă putere de influenţare a gîndirii şi 
sensibilitătii publicului. 

Exemple de asemenea atitudine responsabilă în alcătuirea repertoriului sînt 
numeroase în mişcarea noastră teatrală. în ultima vreme, prin eforturi şi acţiuni 
susţinute, s-a reuşit ca dramaturgia originală să ocupe un loc preponderent în 
repertoriul fiecărui teatru, prioritate acordîndu-se, în mod firesc, pieselor apărute 
în anii socialismului. Sînt, de asemenea, exemple care atestă o bună orientare 
în direcţia alegerii unor piese de valoare din dramaturgia de peste hotare, clasică 
şi contemporană. Dar o privire mai atentă descoperă că, în ultimii ani, reper
toriul s-a îmbogăţit cu prea puţine titluri noi, la toate compartimentele, iar op
tiunile facile încep să se înmultească. · 

Avem o dramaturgie valoroasă. An de an, prin noi montări şi, uneori, prin 
aceleaşi montări, care durează în repertoriul cite unui teatru mai multe stagiuni 
(şi e suficient să ne gîndim la Cartea lui Ioviţă de Paul Everac, prezentă de mai 
mulţi ani pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, la Preşul de Ton Băieşu ele 
la Teatrul de Comedie, Aceşti îngeri trişti de D. R. Popescu la Teatrul .,Nottara", 
Cerul înstelat deasupra noastră de Ecaterina Oproiu sau Nişte ţărani după Dinu 
Săraru la Teatrul Mic, Puterea şi Adevărul de Titus Po11ovici, repusă în scenă de 
curînd la Teatrul Naţional din Craiova, Mobilă şi durere şi alte comedii de Teodor 
Mazilu, prezente acum pe mai multe scene clin ţară, ca şi comediile lui Aurel 
Baranga, dramele şi comediile lui Tudor Popescu, dramele poetice ale lui Marin 
Sorescu, piesele lui Dumitru Solomon, dramele istorice ale lui Paul Anghel, Dan 
Tărchilă şi altele), cele mai bune piese apărute în ultimele trei-patru decenii îşi 
dovedesc viabilitatea, propunînd publicului subiecte de meditatie pe teme etice, 
civice, politice, inspirate din tumultuoasa realitate contempor::1uă. Şi e bine că 
acest fond bogat de literatură dramatică se fructifică mereu şi nu e lăsat să 
mucezească în biblioteci şi în dosare. Dar e nevoie în continuare de piese noi, 
care să investigheze noile aspecte, noile contradictii ale :-e:ilit'itii în neîntre
rupta ei mişcare şi dezvoltare revoluţionară, să adu�ă pe scenă noi probleme şi 
imagini ale omului de azi, aflat mereu în fata unor întrehări fundamenlale despre 
viaţă, despre căile ce duc spre fericire şi ·demnitate, spre desăvîrşirea de sine, 
spre sporirea gradului său de implicare în transformarea realitătii, a lumii. 

Pentru lansarea pe scenă a acestor piese rioi, e nevoie de spirit de iniţiativă, 
de ambiţia nobilă a întiietăţii, ele energia pentru impulsionarea scrierii lor, dacă' 
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ele încă nu există. Imperativul calităţii se adresează in aceeaşi măsură drama
turgilor, ca şi artiştilor scenei şi conducerilor instituţiilor teatrale. 

Imperativul calităţii îşi impune rigorile şi în- ceea ce priveşte realizarea 
spectacolelor. Sint şi aici exemple numeroase de spectacole, cu piese româneşti 
sau din dramaturgia univer�ală, care au cucerit aprecierile publicului şi ale cri
ticii, fiind pe drept distinse cu premii. în cadrul unor competiţii. Dar emulatia 
creatoare, stimulată în moci benefic de gale şi festivaluri, ar trebui să fie 1>er
manentă. Calitatea spectacolelor nu e o chestiune de sezon, ci un imperativ pe1·
manent, care angajează răspunderea tuturor slujito1·ilor scenei . Or, s-au văzut, 
uneori chiar în cadrul unor gale, şi adesea în afara lor, spectacole pe texte valo
roase (de cele pe texte mediocre sau uşurele, sărace în substanţă, ce să mai 
vorbim ?), lipsite de relief scenic şi de culoare. fără o idee clară, alcătuite de regi
zori improvizaţi. Alteori - şi lucrul acesta cred că ar merita o discuţie ma1 largă -
s-au văzut spectacole ai căror regizori, talentaţi de altfel, din dorinţa de a-şi
manifesta cu orice preţ originalitatea, se substituie autorilor, dînd alt curs şi alt
sens actiunii pieselor, prin interventii arbitrare în text. 

Şi astfel, din voinţa regizor
.
ului, cinstitul Spirache Necşulescu din Titanic 

Vals de Tudor Muşatescu se transformă într-un demagog perfid, care spune ade
vărul numai la beţie şi care, prins de ambiţia puterii, îmbracă toga impăraţilor 
romani, în timp ce blînda şi generoasa Gena îşi savurează victoria, după maşi
naţiuni urzite cu maliţie şi concupiscenţă, iar timidul şi demnul Dinu devine un 
imbecil ridicol. Şi tot astfel, nehotărîtul candidat la însurătoare Podkolcsin, din 
Căsătoria de Gogol, se sinucide aruncîndu-se pe fereastră şi strivindu-se de cal
darîm, încheind tragic o comedie pe care clasicul rus o sfîrşise comic, cu fuga 
eroului într-o caleaşcă, după ce sărise pe fereastră fără să se vatăme. Sînt doar 
două exemple, din mai multe posibile, care semnalează o anume predilectie a 
unor regizori spre o viziune întunecată, dură, asupra vietii, spre accentuarea 
acelor aspecte care închid drumul speranţei şi încrederii. Şi,· uneori, cîte un coleg 
critic încurajează astfel de „originalităţi", apreciind, de pildă, viziunea sceptică 
din Titan ie Vnls dn·pt <• bine venită „antiutopie". Ca si c,nn cxi'itenta unor
oameni cinstiţi ar fi de domeniul utopiei ! 

· · 

Nu e vorba aici de reluarea vechii şi mereu reînnoitei dispute asupra ra
portului între text şi spectacol, şi nici de o pledoarie pentru fidelitate absolută 
faţă de text. Semnalul are în vedere, deocamdată, doar calitatea mesajului pe 
care un spectacol îl comunică pul>licului, Problema polisemiei textului şi a spi
ritului creator al regiei, ca şi aceea a integrităţii operei dramatice, care devine o 
componentă de bază a unui spectacol, merită, cum spuneam, un spaţiu mai 
amplu de discuţie. După cum ar merita să fie di�cutate şi unele înclmaţii spre 
vulgaritate, spre efecte facile, manifestate în unele spectacole, din convingerea, 
probabil, că în felul ace�ta va fi atrasă simpatia pentru teatru a unui public mai 
putin avizat. · De fapt, calitatea relaţiei cu publicul este hotădtoare pentru eficienţa acti
vitătii teatrului. Ea are în vedere o justă corelare a factorului economic cu cel 
artistic. Cuprinderea unei arii cît mai largi de· spectatori are, desigur, o impor
tanţă economică, vizînd creşterea veniturilor teatrului. Dar ea are, mai ales, o 
importanţă educativă, politică. De aceea, nu e indiferent cu ce şi cum îşi înde
plineşte planul un teatru, cu ce şi cwn îşi sporeşte numărul de spectatori. Publi
cul pe care teatrul crede că l-a cîştigat astăzi cu un zîmbet strîmb, cu .un hohot 
de rîs stîrnit de o vorbă în doi peri sau de un gest mai grosolan, va fi pierdut 
mîine pentru un spectacol serios, care va pune întrel>area capitală „a fi sau a 
nu fi" în faţa unei săli goale. Calitatea relaţiei cu publicul s_e defineşte prin cali
tatea ofertei dar şi prin calitatea receptării. Şi aci::asta poate şi trebuie să fie 
pregătită cu atenţie şi efort, cu responsabilitate. 

Avem un public sensibil şi receptiv, comprehensiv, format in toţi aceşti 
ani la şcoala spctacolelor ele valoare, ca şi la şcoala tuturor mijloacelor de cul
tură, care converg spre acelaşi ţel, al formării unui om cu un )arg orizont cul
tural, cu o profundă conştiinţă a par(.icipării la un amplu proces de înnoire a 

. vieţii. Există însă şi un public care abia acum se formează, care trebuie cîştigat 
şi învăţat să preţuiască valoarea. Către ambele categorii de public, teatrele noas
tre sînt datoare să se înckepte sub acelaşi imperativ al calităţii. 

Margareta BĂRBUŢA 
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PEi'rfRU O 

�rE;.\ �rRULUI 

Ei'ICICL OPEDIE 

Marea adunare populară de la Blaj (3-5/15-17 mai 1848) inh--o cro

molitografie a vremii (Muzeul Unirii, Alba Iulia).

Momentul revolutionar 1848 
. 

, 

în istorie şi pe scenă (I) 
Intr-o Europă bîntuită de grave şi 

complexe contradicţii, anul 1848 şi-a vă
dit vocaţia revoluţionarâ incă din pri
mele sale zile : la 12 ianuarie izbucnea 
insurecţia palermitană, la 22 februarie 
Parisul urca pe baricade, în martie se 
răsculau succesiv vienezii, Pesta, mila
nezii, Berlinul prusian şi Poznanul polo
nez, Veneţia devenea republică, Piemontul 
intra în război cu imperiul habsburgic, 
luna încheindu-se cu mişcarea de la Iaşi, 
î.năbuşită, după cum se ştie, în faşă. Pri
măvara şi vara, apoi toamna şi iarna, ca 
şi mai bine de jumătatea lui 1849 nu s-au 
dezmintit nici ele : dacă în Franta si în 
Germania lupi.a se încheia prin adoptarea 
unor constituţii şi prin proclamarea unor 
forme de guvernămînt cu pretenţii mai 
mult sau mai puţin noi, în centrul, sudul 
şi sud-estul Europei, îndeosebi acolo w1de 
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popoarele gemeau sub dominaţia feudală 
străină, revoluţia continua să capete forme 
violente, fie de pildă în cadrul răscoale
lor vieneze, fie mai ales în acela cu pu
ternice coloraturi naţionale din Ţara Ro
mânească (iunie-septembrie 1848), din 
Transilvania (ianuarie-iulie 1849), din 
Ungaria, din Italia. Sfirşitul a însemnat 
pentru moment, sub presiunea conjugată 
a absolutismelor imperiale - habsburgic, 
otoman şi ţarist -, înfrîngerea maselor 
populare, dar dr.ainaticele evenimente ale 
anilor 1848-1849 n-aveau. să rămînă fără 
ecou, ele contribuind curînd, în variate 
forme şi proporţii, la formarea statelor 
naţionale unitat·e român şi italian. Dacii 
este, fără îndoială, adevănat că „revoluţia 
generală fu ocazia, iar nu cauza revolu
ţiei române" (cum sc1·ia Nicolae Băl
cescu), nu este mai puţin adevărat că 
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aceasta din urmă s-a înscris, la vremea 
ei, . printre înfăptuirile definitorii vizîncl 
viitorul continentului, aşezarea vieţii eu
ropene în contururile sale moderne, încu
nunată, peste zece decenii, atunci cinel 
co diţiile economice, sociale şi politice 
aveau să se maturizeze, prin apariţia 
orînduirii socialiste. N-au fost mai puţin 
însemnate revoluţia însăşi - ca şi pre
gătirea şi urmările ei - pentru consti
tuirea cultw'ii române moderne, factor, la 
rînclu-i, generator de puternică originali
tate în constelaţia spiritualităţii europene, 
după cum n-au fost ele mai puţin im
portante, în acest context, pentru desti
nele teatrului românesc, situat astăzi, de 
asemenea, printre capetele de afiş a]c 
vieţii teatrale europene şi dovedind fără 
putinţă de tăgadă viabilitatea şi eficaci
tatea relaţiei binefăcător stabilite între 
natura efervescentă a celei mai active în 
sens social dintre arte şi dinamismul na
tiv propriu unui popor care a luptat şi 
luptă neîncetat pentru progresul său 
multilateral, liber şi demn între cele mai 
paşnice naţiuni ale lumii. 

Momentul revoluţionar 1848 marchează, 
într-adevăr, pentru scena română, cristali
zarea convergentă a tuturor elementelor 
sale constitutive, întrucît în spiritul şi în 
fluxul acestui moment au apărut întiile 
lucrări dramatice origirn1le, întîile specta
cole în limba română, întîile şcoli de tea
tru, primele contingente de spectatori, 
primele gînduri apte să îndrume, din
tr-un punct de vedere teoretic şi critic, 
în sens militant şi estetic, eflorescenţa 
atît de rapidă a fenomenului teatral ro
mânesc şi făurindu-i în acelaşi timp o 
tradiţie pe ale cărei coordonate acesta 
avea să evolueze vreme îndelungată cu o 
strălucită vigoare. 

Prezenţa concretă a teatrului s-a făcut 
simţită în Moldova primăverii 18-!8, pe 
temeiul programelor revolutionare elabo
rate şi lansate anterior de Mihail Kogălni
ceanu în Dacia literară (1840) şi în ce
lebrul său Cuvînt pentru deschiderea 
cursului de istorie natională în Academia 
Mihăilaană (24.XI.1843), ca şi în opera 
colegilor săi de generatie - să me.ntio
năm fie şi numai triumviratul din care 
el a făcut parte, împreună cu Vasile 
Alecsandri şi Constantin Negruzzi, la 
conducerea teatrului ieşean, în 1840-1842. 
Această prezenţă devenise de altfel acută 
încă din stagiunea 1845-1846, cind pre
miera comediei laşii în carnaval ridicase 
în picioare „cohorta bonjuri�tilor", impu
nînd continuarea reprezentaţiei pe care 
oficialitatea reacţionară încercase s-o in
terzică, şi cinel, după premierele pieselor 
lui Alecu Russo Băcălia ambiţioasă şi 
Jignicerul Vadră, autorul acestora şi prin
cipalii lor interpreţi (N. Luchian, Th. The-

odorini, N. Teodoru) au suferit rigorile 
surghiwrnlui ordonat ele Mihail Sturza ; 
ca să nu mai vorbim ele împrejurările în 
0are s-a jucat (,,pe un vulcan" cum nota 
autorul însuşi), la 3 februarie 1848, ,,ta
bloul national" intitulat semnificativ O 
nuntă ţă�ănească, aparţinînd bardului ele 
la Mirceşti, sau de cele ale întemniţiirii 
actorului Joan Poni la 30 martie „pentru 
pricini atingătoare chiar asupra ocîrmu
irii", sau de urmărirea actorului Gheorghe 
Greceanu, extinsă în ţinutul Sucevei în 
vara aceluiaşi an etc., etc. 

Prezenţa concretă a teatrului pe scena 
revoluţiei paşoptiste s-a făcut simţită, cu 
sprijinul lui Ion Eliade Rădulescu şi al 
lui Ion Cîmpineanu, şi în Ţara Româ
nească, unde Costache Caragiale, atit în 
piesele sale O repetiţie moldovenească, 
fngîmfata plăpumăreasă, O soare la ma
hala (datate, cum se ştie, 1844, 1846, 1847), 
cit şi jucînd în ale altor autori, putea fi 
învinuit oricînd de o atitudine subver
sivă ; la fel şi Costache Aristia (partici
pant la revoluţia lui Tudor Vladimirescu), 
profesor de artă dramatică la Şcoala Fi
larmonicii bucureştene, ca şi alţi actori 
(C. Serghie, C. Mihăileanu), înregimentaţi 
sau nu în garda naţională ; să nu uităm, 
de asemenea, că un dramaturg nu lipsi1 
de talent, precum Jon Dimitrescu-Movi
leanu, publica şi juca, în chiar luna iuli@ 
1848, o comedie în două acte (Două sufo 
de galbeni sau Păhărnicia de trei zile), 
inspirată din avatarurile acelui timp, de 
pe o poziţie partizană evidentă. 

Bineînţeles, toate aceste evenimente nu 
i-au fost străine, în răstimpul dat, nici 
moldoveanului Matei Millo, a cărui ilustră 
carieră românească incepu5e la Iaşi îna
inte de 1848, pentru a continua la Bucu
reşti, după 1852 (deci anterior Unirii Prin
cipatelor), atras fiind aici, poate, şi do 
inaugurarea Teatrului cel Mare (edifi
ciul care a găzduit Teatrul Naţional pînă 
în 1944), aşa cum munteanul Costache 
Caragiale peregrinase în 1838 la Boto
şani, înfiinţînd acolo un teatru, pentru ca 
zece ani mai tîrziu. în directă corelare cu 
revoluţia pa5optistă, să întemeieze un al 
doilea. la Craiova. După cum, departe ele 
a se fi lăsat intimidate de asprimea în
fruntărilor - nu o dată chiar „inter 
arma" - muzele teatrului românesc din 
Principate n-au tăcut la 1848 nici pe tă
rîmul literaturii dramatice. ·Thalia îndeo-
sebi incitînd cu ardoare condeiele satirice, 
în sens antifeudal, pentru a ne lăsa, sub 
numele celor amintiţi, în frunte cu Vasile 
Alecsandri, mărturia unei atitudini etice, 
estetice şi politice decise să contribuie la 
înlocuirea unui mod de viaţă perimat, prin 
altul proaspăt, progresist. 

Prezenţa teatrului românesc în Tran
silvania epocii n-a putut fi marcată, în 
schimb, în condiţiile asupririi ele clasă 
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şi naţionale binecunoscute, decît sporadic, 
fenomenul central alcătuindu-l - dincolo 
de eforturile anterioare, întru totul me
morabile, ale trupelor de actori diletanţi, 
mai ales din Braşov, Sibiu şi Timişoara, 
în cadrul cărora s-a produs şi o fe1·tilă 
colaborare între artiştii rom?mi, maghiari, 
germani, sîrbi - activi�atea Societătii Ro
mâneşti Cantatoare Theatrale, apărută, 
simptomatic, tocmai în ajurnul revoluţiei ; 
întemeiată de Iosif Farkaş la Lugoj, ln 
februarie 1847 (anterior el activase intens 
la Arad), ea e prezentă prin turnee in 
localităţile mai importante din sudul 
Transilvaniei (Sibiu, Făgăraş, Bra.'iov, 
Orăştie), unde joacă un repertoriu eclec
tic, fireşte, dat· din c•are nu •lipseşte, de 
pildă, Cuconu Iorgu de la Sadagura - de 
Vasile Alecsandri (jucată la Orăştie în 
decembrie 1847). Paralel, trebuie , subli
niată contribuţia pe care şi în sfera pre
ocupărilor teatrale a adus-o la cauza re
voluţiei române presa transilvăneană -
şi îndeosebi G. Bariţiu, care publică la 
Braşov, în săptămînalul Foaie pentru
minte, inimă şi literatură, texte dramatice 
originale sau traduceri simiLare celor din 
Muntenia şi Moldova, atrăgînd mereu 
atenţia, într-un fel sau altul, asupra ne
cesităţii afirmării limbii române şi a cre
aţiei artistice în sensul programului Daciei
literare, m�litînd, cum singur o spune, 
pentru „stnnsa comunicaţiune natională" 
înh·e românii din Transilvania şi ·cei din 
Principate. 

Dacă evenimentele sociale şi politice ale 
momentului 1848 - fie direct, cu un ca
racter instituţional, prin actiunea revolu
ţionară sau prin participarea la revolutie 
fie indirect, reflectate adică în scrieiil� 
dramatice contemporane acelor vremi -
�i-au imprimat sigiliul definitoriu pentru 
mtregul destm al teatrului românesc; ele. 
evemmentele înseşi, devenind material 
ist�ric, s-au co�stituit în izvoare de inspi
paţ1e pentru literatura dramatică ulteri
oară, făuritoare, la rîndu-i·, de traditie 
revoluţionară şi de mit eroic, deopotri�-il 
scumpe spiritualităţii naţionale 1·omâneşti. 

Prima lucrare dramatică tipărită (Bucu
reşti, 1861), invocînd la o distantă de 
numai treisprezece ani evenimente ale 
momentului istoric ce ne preocupă, pare 
a fi, potrivit stadiului· actual al cercetării, 
un „tablou naţional într-un act" apar
ţinînd lui C. -Stăncescu şi intitulat Trei
sprezece Septemvrie 1848, jucat însă, pe 
scena Teatrului Naţional din Bucureşti, 
sub directoratul lui [on Ghica, abia la 
sfîrşitul stagiunii 1878/1879 ; titlul, data 
premierei şi absenţa spectacolului din 
lista pieselor aflate în repertoriul sta
giunii următoare ne oferă suficiente in
dicii privind caracterul festivist al tex
tului şi atît. 

A doua încercare cunoscuta, în ordine 
cronologică, de a reflecta oarecum epoca 
respectivă i-o datorăm, peste alţi opt 
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ani, celui mai însemnat scriitor român 
al tuturor vremurilor: Mihai Eminescu 
a elabo1:at, într-adevăr, într-un timp al 
tinereţii, pe cînd sufletul său era pătruns 
de „curăţenia idealelor", tabloul dramatic 
într-un act Andreiu Mureşanu, netermi
nat, scos la lumina tiparului şi a rampei 
abia în anii noştri şi rămas, deci, fără 
ecou în evoluţia literaturii de gen din 
secolul al XIX-lea. Gestul patriotic al 
marelui poet - în proiectul său cel mai 
vechi drama s-a_r fi încheiat cu Deşteap
tă-te, române, declamat de către persona
jul Mureşanu „încet şi expresiv" - nu 
s-a putut împlini, prin urmare, deoarece
toate variantele poemului, în pofida pla
sării „acţiunii" în 1848 şi a prezenţei 
pregnante a celui care a scris marşul 
revoluţionar Răsunetul, denotă pe de-o 
parte insufici:enţa caracterului dramatic 
al scrierii, pe de altă parte orientarea ei 
spre sferele metafizice, mult prea înde
părtate de cadrul inspiraţiei istorice, care
ne preocupă aici. Hămîne de reţinut, 
totuşi, intensitatea · reverberatiilor idea
tice ale unui fenomen revolu.tionar care
a putut stimu1a geniul eminescian pe 
parcu�sul a şapte ani (1869-1876), în
tentativa acestuia de a trata personali
tatea lui Andrei Mw·eşanu într-o pers
pectivă filosofică de tip faustian, ca şi 
în direcţia imaginării unui alt posibil 
erou - Avram Jancu însuşi - alienat 
finalmente prin durerea sa de sugestie 
decepţionistă, cu ,.atitudini byroniane" 
(vezi G. Călinescu, Opera lui Mihai Emi
nescu, 1935, vol. II, pp . 146-159 şi vol.
IIT, pp. 29-31) ; şi rămîne, mai ales, in
tuiţia. eminesciană în ceea ce priveşte
capacitatea dramei originale de inspiraţie 
istorică naţională de ;. se ridica, ciin cel 
mai fierbinte contingent, pînă la mit şi 
alegorie, aşa cum va dovedi plenar, peste 
trei sferturi de secol, drama blagiană 
Avram Iancu. 

Pînă atunci, cea dinlîi manifestare dra
matică viabilă inspirată din anul revo
luţionar 1848 - şi aceasta puternic con
troversată - avea să se intituleze, sub 
semnătura altui poet, Şt. O. Iosif, Zorile.
Gîndită, se pare, încă de prin 1895 si 
purtînd, ca atare, în germene, impul;ui·i 
ale unei reacţii patetice la procesul şi 
condamnarea memorandiştilor ardeleni, 
această dramă în două acte, în versuri,
a apărut în ianuarie 1907 la Bucureşti 
(în Edit_ura Aicalay), situîndu-se, deci,
cronologic, între Vlaicu-Vodă de Alexan
dru Davila şi Apus de soare de Barbu 
Delavrancea, cele două capodopere in-
contestabile ale dramaturgiei româneşti 
de gen, ambele de inspiraţie tradiţională, 
constituită în secolul precedent. La o 
generaţie după Eminescu, înh·-o epocă de 
viguroasă resurecţie a sentimentului 1,a
ţional, dar şi a celui de dreptate socială, 
piesa păstrează fiorul dramatic şi poetic 
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George Bariţiu (1812-1893),
militant de seamă al revolu
ţiei paşoptiste, luptător neo
bosit penfru afirmarea cultu
rii naţionale româneşti, per• 
sonaj în piesa Nu pot să dorm, 

de Ion Brad. 

Matei Millo (1814-1896), pri• 
mul mare actor al întregului 

popor român. 

Reprezentată pentru prima dată la Iaşi, în 3 
februarie 1848 - .,pe un vulc.in", cum nota 
însusi Alecsandri - piesa O nuntă tărăneasct; 
apar'e constant în repertoriul diletanţilor româm 
din Transilvania şi Danat: Braşov (1853), Clu) 
(1870), Şoimuş-Năsăucl (1884), Lugoj (1920) etc 
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de respiraţie amplă al lui Davila 
versul are 16 silabe, tonul disputei idea
tice este asemănător, personajul Dan îi 
zice, de pildă, grofului (în actul II, scena 
II) .,strigă sîngele la cer", aşa cum
Vlaicu-Vodă îi replicase Doamnei Clara,
într-o situaţie relativ similară, .,strig5
morţii din mon11înt" (actul IV, scena VI)
-, reducîndu-1 însă, in spirit modern, la
relevarea unei individualităţi umane „co
mune", lipsite de aureola personalităţii
conducătoare. Acţiunea din Zorile se de
rulează, zice autorul, .,pe la începutu]
revoluţiei din 1848", într-un sat din Ar
deal, actul întii în locuinţa clericului· Dan,
cel de-al doilea în celula închisorii din
Bălgrad (Alba Iulia), unde fusese deţinut
cu decenii în w.nă Horea, şi este centrată
pe ideea necesităţii de a lupta cu orice
preţ împotriva împilării nobiliare şi na
ţionale : w·mărit de gardiştii nemeşilor
pentru că sfinţise steagul unui detaşa
ment de moţi răsculaţi, în vreme ce 
tatăl său era ucis la Mihalţ, Dan se
predă comandantului Gabor, pentru a nu
periclita soarta copilului Ionică, a soţiei
Justina (născută în Abrud) şi a mamei
Anisia; condamnat la moarte, el refuză
salvarea oferită de către groful locului -
care-i datorează la rîndu-i viaţa, din co
pilărie -, pentru că, odată eliberat de
către un duşman, Dan n-ar mai putea
lupta împotrivă-i ; pe punctul de a fi
salvat de moţii care au pătruns în oraş,
el e însă împuşcat de Gabor. Potrivit
acestor evenimente, locul şi timpul ac
ţiunii pot fi, totuşi, determinate în
-perioada cînd, după marea adunare popu
lară de la Blaj, reacţinnea nemeşească
.a recurs la excese sîngeroase, precum
cel de la Mihalţ, comună situată în Co
mitatul Alba, aproape de confluenţa Tîr-

navelor au Mureşul, unde a fost ucis, 

, -
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între mulţ,r alţii, tatăl eroului piesei ; 
cum acest măcel ordonat de baronul 
Banffy (menţionat şi în tratatul academic 
Istoria României, vol. IV, 1964, pp. 143-
144) a avut loc la 21 mai/2 iunie 1848,
cu un larg răsunet în epocă, acţiunea
din Zorile trebuie plasată la sfi:rşitul
lunii mai 1848, într-o localitate dintre
Abrud şi Mureş, aşezată adică exact în
perimetrul cel mai activ al revoluţiei
şi reflectînd, deci, un adevăr istoric, de
natură să justifice ardenţa comportamen
tală a eroului Dan şi ciliar a maicii sale
Anisia, adeptă, poate prea violentă ver
bal, a năpastei pentru năpastă. Fără a
se impune printr-o valoare dramaturgică
deosebită (lectw·a lasă impresia unei
scrieri grăbite, insuficient finisate), dar
şi fără a putea fi taxată in chip simplist
(cum s-a intîmplat) drept convenţională,
slab condusă ori edificată confuz din
punct de vedere ideatic, drama Zorile
rămine în orice ca;: notabilă, cel puţin
în contextul analizei de faţă, prin fer
mitatea caracterelor principale, prin unda
de echilibrat umanism care o străbate,
prin sugestia continuităţii de spirit revo
luţionar pe care o conţine şi chiar în
semnată prin calitatea ei dP. verigă între
drama istorică tradiţionala, de tip „ voia
vodal", şi noua dramă istorică, de fac
tură revoluţionară, între Alexandru Da
Yila şi - oricît de ciudată ar putea să
pară afirmaţia - Lucian Blaga; o verigă
a cărei însemnătate nu trebuie ignorată
şi din cauză că ea aduce noutatea piesei
dedicate în esenţă unui erou naţional
care nu apare în acţiune, mulţumindu-se
s-o tuteleze, tulburător, din înălţimile
unei istorii metamorfozate în mit.

Mihai VASILIU 
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,,Săptămîna patimilor" 

după douăzeci de am 

Un comentator al teatrului româneso 
contemporan scrie despre piesele lui Paul 
Anghel că în ele „Este mult mai puţină 
ficţiune [. .. ] decît s-ar putea crede jude
cînd după distincţia literară, pregnanţa 
metaforică etc." 1 E bine, e rău - această 
puţinătate a ficţiunii ? Istoricul e, oricum, 
bucuros să o constate. Si iată de ce : 
dacă dramaturgul inventează un personaj 
sau o situaţie, spectatorul (o ştiu din 

, experienţă !) este dispus să-i dea mai 
repede crezare dramaturgului, clecit isto
ricului. ,,Cwn era să inventeze?·' 
aceasta este aproape întotdeauna replica 
deîndată ce specialistul încearcă să re
stabilească adevărul. 

în Săpt�mîna patimilor, care împli
neşte în 1988 vîrsta ele douăzeci ele ani. 
fictiunea nu este absentă şi nici . n-ar 
putea fi. Nu sînt absente nici unele inad
vertenţe pe care istoricul şicanier le-ar 
inventaria cu plăcere : Matia Corvin, nu 
Matei (sînt două nume diferite, după cei 
doi apostoli Matei şi Malia), dar aici 
greşesc şi atîţia istorici (şi chiar eruditul 
Dictionar onomastic romanesc al lui 
N. A. Constantinescu!); data bătăliei dE: 
la Baia este 1467, nu 1469 etc. Dar acestea 
toate nu interesează teatrul şi „Teatrul''. 

Săptămîna patimilor este un excelent 
exemplu de piesă istorică, născută din 
preocupări actuale. Ce l-a îndemnat să 
scrie această piesă, autorul o spune foarlG 
limpede, cînd evocă .,nişte circumstanţe 
speciale, cînd istoria contemporană auto
rului îşi căuta nişte puncte de sprijin 
înapoi. Cînd anume evenimente din isto
ria prezentă a Europei tindeau să reedi
teze trecutul cu o egală putere dramatică, 
cu puterea catastrofei. Săptămîna patimi
lor a fost scrisă în anul 1968 ... " 2•

Relaţia dintre desfăşurările istorice din 
acel an şi mesa.iul politico-ideologic al 
piesei este atît de vădită, încît abia dacă 
mai necesită explicaţii. Paul Anghel a 
căutat în istoria românească o situaţie 
similară şi a găsit-o în 1476, în momen· 
tul invaziei oştii otomane, avîndu-1 în 

frunte pe însuşi cuceritorul Constantino
polului, Mehmed al l!I-lea. 

Ideea centrală a piesei este, astfel, con
fruntarea dintre două politici : cea a unei 
mari puteri (sau, dacă am uti1iza termi
nologia de astăzi, o super-putere) care a 
făcut din expansiune ţelul suprem şi 
cea ? unei puteri mici, decisă să-şi apere 
neatîrnarea. Voin'ta :i\iloldovei de a rămîne 
independentă este întruchipată de piesă. 
S-a spus despre felul în care el a fost
înfăţişat de Paul Anghel că Ştefan din
Săptămîna patimilor „nu este un per
sonaj de epocă, ci un mesager al idealu
rilor unei întregi istorii : el se sustrage
astfel timpului său delimitat concret, de
venind un simbol al istoriei naţionale
împlinite ferm la poarta Occidentului,
acolo unele se încrucişează ameninţător
clrwnurile tuturor armatelor tînjind Ia 
cucerirea deplină a lumii" 3• Este ade
vărat - şi acesta ni se pare a fi unul
dintre marile merite ale piesei că
Stefan nu are o determinare îngust cro
nologică. Fără diclacticisme, care ar fi
fost dăunătoare, Paul Anghel îl arată
implicit pe voievodul român ca fiind con
tinuatorul geţilor, care au îndrăznit sin
guri să se măsoare cu forţa uriaşă a
împăratului persan, Darius I, tocmai
pentru că erau „cei mai viteji şi cei
mai drepţi dintre traci". Situarea în per
spectiva istoriei este şi clară şi convin
gătoare : luptători pentru independenţă
au fost şi înainte de Ştefan, şi vor fi şi
clupă el, pentru că apărarea neatîrnării
este o permanenţă a istoriei româneşti.

Exprimînd această constantă, Ştefan 
din Săptămîna patimilor nu este un per
so:naj abstract, în afara timpului, ci un 
om al epocii sale. Paul Anghel l-a 1110-

. <lelat aidoma după bineştiutul portret al 
lui Grigore Ureche şi după alte mărturii 
documentare şi cronicăreşti, iar momen
tul ales ' - invazia otomană din 1476 -
l-a înfăţişat în spiritul formulei, atît de
adevărate, atît de impresionante, a lui
Nicolae Iorga pentru a . înfăţişa acest
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uriaş challenge al istoriei : ,,Atunci Ştefan 
înţelese că lui i··a venit ceasul luptei cu 
moartea" 4•

In încleştai-ea teribilă moldo-osmană, 
astfel cum este ea înfăţişată în piesă, 
istoricul distinge trei planuri : modelul 
conflictului asimetric ; indiferenţa Euro
pei ; conflictul cu boierii (lsaia). 

Prin disproporţia vădită a forţelor, 
războaiele rnmânilor cu Poarta Otomană 
aparţin tipului denumit astăzi conflicte 
asimetrice. Pentru ca victoria să rămină 
de partea celui mai slab este necesar ca 
el să desfăşoare o strategie a disuadării 
adversarului, e. convingerii acestuia că nu 
poate atinge - oricit de mare i-ar fi 
puterea şi oricît de numeroase biruin
ţele - obiectivul politic al eforturilor 
sale militare, sprijinite pe superioritatea 
în efective şi tehnică de luptă. 

Paul Anghel a izbutit să arate de ce, 
după un început defavorabil - i:nfrîn
gerea lui Ştefan la Valea Albă - victoria 
a rămas de partea marelui voievod. In 
condiţiile timpului, sistemul logistic 
(aprovizionarea trupelor) se întemeia pe 
utilizarea 1·esurselor teritoriului cucerit. 
Prin pustiirea teritoriului abandonat in

. vadatorului, acesta rămînea prizonierul 
înfometat al propriei sale cuceriri. Evi
dent, incendierea satelor, distrugerea re
coltelor, otrăvirea puţurilor aduceau după 
sine suferinţe populaţiei, dar acesta era 
preţul neatirnării. Ciocîrlie îi explică 
sensul acestei strategii neguţătorului Iac
coppo : ,,Aşa că noi [ ... ] îi cam lăsăm să 
crape de foame şi de sete (Cu bucurie
crudă). Acum ostile sultanului umblă 
bezmetice şi ar �oade şi pămîntul dacă 
n-ar fi spurcat (senin). Cum să ne apă
răm ? Iaccoppo : Dar crăpaţi şi voi ! Cio
cîrlie : Mai crăpăm si noi. Dar acesta ne 
este războiul..." Eficacitatea acestui răz
boi este confirmată de un martor ocular,
Giovanni Maria Angiolello, vistierul lui
Mehmed al II-lea: ,,Sultanul a rămas
păcălit deoarece crezuse că găseşte ţara
îmbelşugată în grîne şi păşuni, cum este
ea într-adevăr, şi a găsit-o deşartă de
oameni şi pretutindeni se ridica un praf
ele cărbune într-atît încît umplea cerul
de fum şi de cite ori ajungeam la popas
eram cu toţii negri la faţă şi de asemenea
şi hainele noastre de sus pînă jos păti
meau. Pină şi caii sufereau din cauza
prafului ce le intra în nări. De aceea
niciodată sultanul nu cobora de pe cal şi
nici cetele de pază nu-şi rupeau rîndu
rile pină ce tabăra nu era alcătuită şi 
paza asigurată din toate părţile" 5• Mîn
drul cuceritor al Constantinopolului nu 
îndrăznea, aşadar, să descalece pe pă
mîntul Moldovei, pînă ce securitatea per
sonală nu-i era asigurată ! Un fapt plin 
de semnificaţie care ar fi meritat valo
rificarea dramaturgică, tocmai pentru că 
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i-ar fi îngăduit spectatorului să înţeleagă
mai bine valoarea acestui război de sleire
a adversarului, practicat ele români.

A doua mare problemă ele ordin istoric 
a piesei este atitudinea stateior europene, 
mai exact a puterilor din Europa cen
tral-răsăriteană şi occidentală. Absenţa 
oncarui sprijin, neînţelegerea funcţiei 
europene a rezistenţei antiotomq.ne a ro
mân.ilor, închiderea egoistă în plăcerile 
şi rafinamentele unei vieţi îndestulate se 
regăsesc în numeroase alte piese istorice. 
,,Procesul Europei" - al Europei laşe -
este el însuşi o temă care ar merita ur
mărită în cultura noastră. Paul Anghel 
a. stăruit asupra problemei pentru că,
faţă de alte evenimente din anul redac
tării piesei, ea avea o acută actualitate.
Spiritul de demisie, de abandon fată de
agresor este şi el - din păcate ·_ o
constantă a istoriei europene. Faţă ele
Poarta Otomană în evul mediu, f.aţă de
Hitler, în zilele apropiate nouă - ca să
luăm doar două exemple - cei care, prin
forţa lor, puteau curma răul nu au fă
cut-o. Şi nu numai că nu s-au alăturat
frontului ele rezistenţă, dar au căutat în
ţelegerea cu agresorul, în speranţa bene
ficiului şi a îndreptării în altă directie
a loviturilor 1ui. Cînd i s-a dorit coop·e
rarea, actele sale reprobabile au fost de
clarate simple „accidente de parcurs" şi
ignorate. Paul Anghel a înfăţişat excelent
această dureroasă realitate. Logofătul
iVIihail explică domnului raţiunile pasi
vităţii statelor creştine : ,,Doamne, voiesc
a spune că lumea se· linişteşte, mulţumită
au ba, şi sub cruce, şi sub cG>rnul lunii
... Plugurile ară la fel, după cum se vede,
şi sub alţi stăpîni ; într-o parte se ridică
geamii, în alta biserici, balanţa cîntăreşte,
iar oamenii se învaţă, ca şi puiul de urs
·pe jăratic. cu gîndul supunerii... Ştefan
(mormăind): Noi încă nu ne-am învătat.
(Aspru,) Şi nu voiesc a-i învăţa pe ai mei
cu un asemenea gînd. Mihail : Fiindcă
sîntem prea aproape de primejdie,
doamne. Vrem, nu vrem primejdia ne
învaţă a plăti cu sînge ... ".

Lipsit de sprijinul lumii creştine, Ştefan
nu putea continua o luptă rare expunea
Moldova distrugerii ; trebuia să găsească
o formulă de înţelegere cu Poarta, care
să asigure ţării esenţialul : autonomia.
Cînd Paul Anghel şi-a scris piesa, el nu
avea la îndemînă textul capital al uma
nistului italian Filippo Buonaccorsi-Cal
limachus, care, aflat în slujba regelui
Poloniei, a negociat cu Ştefan şi cunoştea
foarte bine situaţia Moldovei şi relaţiile
ei (ca şi ale Ţării Româneşti) cu Poarta
Otomană. Intr-o lucrare scrisă probabil în
1490, el face elogiul lui Vlad Ţepeş şi al
lui Ştefan cel Mare, şi, după ce relevă
neputinţa occidentalilor - ,,O ! iată ma-
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Ştefan cel Mare - fragment dintr-o 
frescă de la Dobrovăţ 

rea putere (a turcilor - n.n.) atît de te
mută de mulţimea spaniolilor, de avuţia 
francezilor, de virtutea italienilor, de 
forţele germanilor ... " - şi curajul popoa
relor din sud-estul Europei, care au în
fruntat urgia atacurilor osmane, conchide 
că românii „după ce au respins armele 
şi încercările ei (ale Porţii Otomane -
n.n.), s-au învoit prin tratate nu ca în
vinşi, ci ca învingători" 6• Cuvinte me
morabile - ,,nu ca învinşi, ci ca învin-
gători" - care ar putea încheia repre
zentarea piesei, mai ales că autorul arată 
că „Pentru utilităţi didactice, finalul se 
poate totuşi dilata ... " 

A treia problemă este cea a relaţiilor 
domn-boieri şi atitudinea lui Isaia. Lăsăm 
la o parte faptul că trădătorul de la Baia 

nu a fost Isaia, ci, mult mai probabil, 
marele vornic Crasnăş i (am spus că nu 
discutăm inadvertenţele) ; ceea ce intere
sează sînt raţiunile conflictului dintre 
Ştefan şi gruparea de boieri, reprezentată 
de Isaia. In piesă, Isaia îl întreabă pe 
Mihail : ,. .. .luminate logofăt, noi pentru 
cine ne vom vărsa sîngele : pentru ţară 
sau pentru domo?" Răspunsul este în 
mentalitatea timpului: boierimea lupta 
pentru conservarea situaţiei sale social
politice împotriva domnului autoritar, 
care voia să întărească puterea domnească 
(aşa cwn au făcut Vlad Ţepeş sau Ştefan 
cel Mare) şi împotriva tw·cilor, dacă aceştia 
voiau să transfonne - aşa cwn proceda� 
seră în sudul Dunării - ţara în paşalîc 
şi să lichideze• fizic sau să convertească 

· la Islam clasa nobiliară. Faţă ele acelaşi
Mehmecl al TI-lea, o parte a boierimii
mw1tene, ostilă politicii lui Vlad Ţepeş,
a hotărît, deîndată ce victoriile viteazului
domn l-au făcut pe sultan concesiv, să-l
sprijine pe Radu cel Frwnos, care era
partizanul înţelegerii cu Poarta, în con
diţiile renunţării de către aceasta la
transformarea ţării în paşalic.

Scrisă acum două decenii, Săptămina 

patimilor, elogiul politicii de independenţă 
româneşti, este, va fi întotdeauna o piesă 
actuală. 

Florin CONSTANTINIU 

1 Mircea Ghiţulescu, O panornmă a

literaturii dramatice române contem
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4 N. Iorga, Istoria lui Ştefan cel
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5 Călători străini despre ţările ro

mâne, vol. I, ed. Marfa Holban, Bucu
reşti, 1�68, p. ,135-136. 

6 Şerban Papacostea, Tratatele Ţării

Româneşti şi Moldovei cu Imperiul 

otoman în secolele XIV-XVI: ficţiune 

politică şi realitate istorică în vol. 
Stat, societate, naţiune, Cluj-Napoca, 
1982, p. 97-98. 

7 Vezi observaţiile lui Constan,tin Ci
hodaru în „St,udii şi cercetări ştiinţi
fice" VII (1956), fasc. 1, p. 176-177. 
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Studioul -
o 

de 
încercare 
definiţie* 

In urmă cu un deceniu, poate chiar 
mai mult, dacă poposeai într-un teatru 
din tară puteai fi aproape sigur că în trei 
cazmi din cinci gazdele te vor conduce 
bucuros-nerăbdătoare într-un fost pod sau 
într-un fost subsol, oricum într-un fost... 
altceva (cu totul neartistic) transformat 
într-o surpriză (artistică) de care actori, 
regizori, directori, recuziteri şi plasatori, · 
toată suflarea teatrului, erau mîndri ca de 
o şotie adolescentină comisă la. anii ma� 
turitătii : o a doua � sau a treia - sala
de spectacol, înjghebată din mai nimic �n 
ce priveşte cheltuielile materiale şi din 
mai totul în ce priveşte cheltuiala de su
flet şi de fantezie. Aceste noi teatre în 
teatru se chemau, de obicei, ,,studio" ori 
„atelier" şi purtau uneori şi un număr 
reprezentînd anul înfiinţării sau c_apa�1-
tatea sălii. ln anii ce au urmat, s<t,ud10ur1le 
au împărţit cu teatrul-mamă sarcinile ar
tistice, după puterea şi rosturile fiecăruia, 
dar au împărţit nu o dată şi succesele, 
momentele de referinţă ale stagiunii. 

Dar ce este, de fapt, un teatru-studio? 
Ce îl diferenţiază, ce jl apropie de un 
teatru-teatru ? Cum s-a definit, în timp, 
identitatea lui? Ce a cîştigat, ce a pără
sit, ce valori artistice a validat, ce îl pre
ocupă în momentul de faţă? Sînt numai 
cîteva dintre întrebările cărora le-am cău
tat un răspuns în ediţia a III-a a Re
uniunii Spectacolelor de Studio ce s-a des
făşurat în această primăvară la Piteşti, 
în organizarea Consiliului Culturii şi Edu
caţiei Socialiste, a Comitetului Judeţean 
pentru Cultură şi Educaţie Socialistă Ar
geş, a Asociaţiei Oamenilor ele Artă din 
Instituţiile Teatrale şi Muzicale şi a Tea
trului „A. Davila" din Piteşti. Sint între
bări cărora, parţial, reuniunea le-a 1·ăs
puns. lntr-un fel sau într-altul, afirmînd 
posibilităţi şi semnalîncl virtuale pericole, 
capcane ale genului sau poate tocmai ale 
acestor posibilităţi. lnsemnările ce ur
mează nu-şi propun, deci, să relateze pas 
cu pas manifestarea, ci să descifreze, în 
desfăşurarea ei, răspunsurile despre care 
vorbeam. Şi, de ce nu, alte întrebări. 

Unul dintre primele rosturi ale stu
dioului, de nimeni contestat, este acela 
de a oferi actorilor un spaţiu propice 
afirmării plenare, experimentării unor 
mijloace de expresie inedite ori 1nai · 

H 

* Insemnări pe marginea Reuniunii
Spectacolelor de Studio, Piteşti, ed.
a III-a. 

Nae Floca-Acileni şi Dana Lăză
rescu în „Împăiaţi-vă iubiţii !" de 
Teodor Mazilu, Teatrul de Stat din 
Sibiu 

complexe decît acelea solicitate de un 
rol, oricît de important, într-un specta
col al trupei. Recital, monolog, exerciţiu 
scenic, seară de poezie, oricare dintre 
aceste formule (şi oricare altă formulă) 
poate fi binevenită, în măsura în care 
formulează un punct de vedere despre 
un text, un autor, o modalitate de ex
presie, în măsura în care lansează o 
propunere, un gîncl artistic, dacă nu i.ne
dit, oricum, nu din recuzita de mult 
prăfuită, din ceea ce nu a încăput, din
tr-un motiv sau altul, în repertoriul sce
nei mari. Un asemenea gînd artistic, lim
pede identificabil, cu care poţi intra lesne 
în rezonanţă sau în replică, a adus spec
tacolul Teatrului Naţional .,I. L. Oara
giale", Actorul, în interpretarea, scena
riul şi regia lui Mihai Mălaimare. Spec
tacolul e cunoscut, a avut numeroase 
cromc1 şi nu ne propunem să mai adău
găm una acelora publicate la data pre
mierei. Ceea ce dorim să subliniem în 
acest spaţiu este doar apartenenţa reală, 
de substanţă, la ideea, la exigenţele tea
trului de studio. Mai întîi, prin temă -
meditaţie asupra condiţiei actorului, a 
bucuriilor şi tristeţilor, a izbînzii şi ne
liniştii pe care le încearcă seară de seară, 
cu fiecare clipă de spectacol ;· o medita-

www.ziuaconstanta.ro



ţie, deci, şi nu o poveste despre un actor 
şi rolurile lui. Apoi, prin utilizarea unor 
mijloace expresive de mare diversitate -
monolog, pantomimă, dans, exerciţiu �or
poral, utilizarea dramatică a muzicii de 
scenă, studiu al mişcării,. al ritmurilor, 
al echilibrului cuvînt-tăcere ş.a.m.d. Un 
spectacol în care actorul nu urmă1·eşte 
doar să fie în prim-plan, să se afle în 
scenă de la început pînă la sfîrşit, ci 
să-şi investigheze propriile disponibilităţi 
scenice, să lucreze nu doar cu ci şi asu
pra uneltelor profesiei, să întreprindă, 
am spune, un exerciţiu de atelier ele 
creaţie. Cu alte cuvinte, ele teatru-studio. 
In paranteză fie spus, rezultatele exerci
ţiului sînt evidente în calitatea însăşi a 
spectacolului, care, după aproximativ un 
an de reprezentare, nu apare deloc obosit 
ci, dimpotrivă, mai rotund, mai nuanţat, 
mai semnificativ, ba chiar mai proaspăt 
şi cu mai mare forţă de emoţionare decît 
la premieră. 

Jn prim-plan actorul, interpretul, a 
fost neîndoielnic şi gîndul ce a animat 
spectacolul Teatrului ,.A. Davila" din 
Piteşti cu Uşile împărăteşti, ,.one man 
show" (scrie pe afiş) de Paul Everac în 
interpretarea lui Ion Focşa şi regia lui 
Val Dobrin. Din păcate, rezultatele au 
fost însă altele. Si vinile dacă se 
poate spune astfel - sînt împărţite, mai 
precis aparţin tuturor autorilor specta
<:olului şi fiecăruia în parte. Un text ne
reprezentativ pentru un dramaturg de 
greutatea lui Paul Everac, rezolvări sce
nice convenţionale, exterioare pînă la a 
atinge parodia. Explicaţia acestei inexpli
cabile nereuşite ţine, credem, tot de punc
tul de pocnire, greşit de această dată : 
s-a considerat că un spectacol de studio
este pur şi simplu· un spectacol al per
formanţei de unul singur. Iar a decide
din capul locului o performanţă e un 
lucru riscant. 

O altă- justificare a spectacolului ele 
atelier, un alt rost al său, este formula
rea unei propuneri, a uneţ optici anume 
faţă de un text, un exerciţiu regizoral 
-şi actoricesc asupra unei opere drama
tice cunoscute. Ni s-au părut, de aceea,
oportun introduse în programul reuniunii
montări .ca }'rumos e în septembrie la

Veneţia, spectacol-coupe Teodor Mazilu,
pus în scenă la Teatrul din Sibiu de
Mihai Constantin Ranin, sau Visul unei

nopţi de vară de William Shakespeare al

Studioului de teatru I.A.T.C., studiu rea
lizat de Florin Zamfirescu. Discutabile 
(în sensul propriu al cuvîntului) şi unul 
şi celălalt, spectacolele amintite au ca 
prim mer·it, clupă opinia noastră, exact 
acest atribut - acela că lasă loc discuţi
ilor, că au ce să propună discuţiei. în 
primul caz, regizorul scoate în evidenţă 
amestecul permanent, lunecos, de comic, 
dramatic, persiflant, ameninţător, derizo
riu, grotesc al universului teatrului mazi
lian, imbrăcîndu-1 - fără a-l ascunde -
în gesturi, culori, mişcări voit elegante ce 
fac vidul şi mai neliniştitor. Din dorinţa 
de a nuanţa, de a cerceta noi înţelesuri 
(în Impăiaţi-vă iubiţii!, de exemplu, dar 
nu numai), eroilor li se descoperă o a
nume adîncime, li se acordă privilegiul 
simţirii, al dramei. Poţi fi de acord sau 
nu (Mazilu, totuşi, le refuza tocmai po
sibilitatea reacţiei vii, omeneşti la eve
nimentele realităţii) cu unghiul de abor
dare, clar exact acesta este unul dintre 
sensurile activiUitii teatrale de studio : 
să propună ungh(ud anume de abordare, 
să susţină puncte de vedere. 

Controversat, spectacolul studenţilor a 
înregistrat opinii pro şi contra (autorul 
acestor însemnări mărturiseşte a se afla 
în cea de-a doua oategorie) şi tocmai de 
aceea prezenţa la reuniune ni s-a părut 
justificată. Nu însă şi înscrierea în pro
gram a spectacolului cu Romanţă 1îrzie 
de Peter Turrini, montat la Teatrul Na
ţional din Tîrgu Mureş de Kovacs Le
vente, spectacol care nu afirma şi nu in
firma, nu susţinea, nici nu combătea. Pe 
nimeni şi nimic. 

Meritul manifestării piteştene e de a fi 
demonstrat, atît prin reu�ite cit şi prin 
eşecuri, că ideea de studio nu se validează 
dacă perimetrul ei nu se defineşte lim
pede - şi ou exigenţă - în activitatea 
generală a teatrului. Nu poate fi un de
buşeu pentru veleităţi neîmplinite pe 
scena mare, nu poate fi gazda unor în
jghebări de circumstanţă, nici a unor 
,.trăsnăi" cu aer de modernism. Şi atunci, 
ce poate fi, ce trebuie să fie? Neindo
ielnic, un laborator de cercetare, un fer
ment al înnoirii, al îmbogăţirii de sub
stanţă a mijloacelor de expresie, o înaltă 
şcoală a perfecţionării, a reciclării (să 
nu ocolim cuvintul) forţelor artistice de 
care dispune un teatru. 

Cristina DUMITRESCU 
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Nume noi 

pe afişele 

unor spectacole 

longevive 

În viata spectacolelor menite unei 
îndelungate cariere scenice, înlocu
irile în distributie intervin ca un 
fapt pe deplin °firesc. Primită cu 
satisfactie de spectatori, atunci cind 
astfel r

0

eprezentaţia (cîteodată ame-· 
ninţată de rutina unei prea lungi 
serii) se înviorează sau - de ce 
nu? - se obtine o mai fericită 
conjuncţie de te'mperamente şi sti
luri de joc ; aşteptată cu interes, cu 
nerăbdare, de actorii mai puţin uti
lizaţi, care doresc să-şi încerce for
ţele şi uneori izbutesc chiar să stră
lucească, sprijiniti de o structură ce 
şi-a dobîndit defa o anume' stabili
tate ; trecută, poate, cu vederea, dacă 
n-are alt scop decît să rezolve, prin
tr-un normal efort colegial, tempo
rara indisponibilitate a unui inter
pret (actorii sînt şi ei oameni, se
mai îmbolnăvesc, actriţele au şi ele
dreptul la bucuriile şi la grijile
maternităţii...), înscrierea ,pe afiş 
a unui nume nou face parte din 
realitatea teatrului.

O realitate, totuşi, prea rareori 
consemnată de cronica dramatică, 
dispusă să frecventeze exclusiv 
Jiremierele. Să întreprindem deci 
un tur de orizont· prin teatrele 
bucureştene ; vom constata că e 
tocmai momentul de a aduce în lu
mina paginii tipărite neaşteptat .de 
multe asemenea noutăţi. 

• La Teatrul „Nottara", în spectacolul 
O noapte furtunoasă' de I. L. Caragiale, 
realizat da Dan Micu (Premiul .•\.T,M. 
pentru regie pe anul 1987), este invitat 
pentru rolul Jupîn Dwnitrache actorul 
Petre Gheorghiu ; jocul său curat, sincer, 
ponderat, ştiinţa sa ele a „încălzi" rela
ţia cu partenerul îmbogăţesc spectacolul 
pe linia semnificaţiilor şi au o deosebi tă 
rezonanţă în public. 

• Revăd a treia oară, la Teatrul Naţio
nal, Caligula de Albert Camus. Specta
colul, ajuns de curînd la impună
to-area cifră de 200 de reprezen
taţii, îşi păstrează excelenţa de la pre
mieră (4 dec. 1980), datorită ţinutei unor 
actori de prim rang : Radu Beligan, Ovi
diu Iuliu Moldovan, Silvia Popovici, 
Gheorghe Cozorici. Alături de ei, în Scipio, 
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apare azi Claudiu Bleonţ, într-un rol ce 
i se potriveşte ; tînărul interpret reali
zează scenic rafinamentul spiritual al 
eroului, i2,butind să-l înscrie în orizontu
rile unei viziuni personale. Impun capa
citatea sa de concentrare, claritatea şi 
inteligenţa în folosirea mijloacelor. Mai 
joacă : George Oancea, Ion Henter, Corina 
Voicu şi Diana Gheorghian (studente la 
I.A.T.C.), Grigore Nagacevski, Igor Bardu.

Tot la Teatrul Naţional şi tot într-un
spectacol „de viaţă lungă" (premiera -
23 dec. 1982), Ploşniţa de Vladimir Maia
kovski, după spectaculoasa intrare a lui 
Alexandru Arşinel în rolul Prisîpkin, o 
noutate de ultimă oră este apariţia lui 
Mihai Mălaimare în Oleg Baian ; utili
zîndu-şi experienţa dobîndită în specta
cole de pantomimă, el dă personajului 
altă coloratură. Spectacolul se mai bucură 
de prezenţe impunătoare ca aceea a lui 
Mircea Albulescu şi a Florinei Cercel, 
frwnuseţe robustă care transmite un a
nume tonus scenei „nunţii roşii". Cris
tina Deleanu, Aimee Iacobescu, Victor 
Moldovan - alternativ cu Mihai Fotino, 
Silvia Năstase - alternativ cu Coca An
dronescu, Aristiţa Diamandi, Ion Mari
nescu - alternativ cu Gheorghe Cozorici, 
Matei Gheorghiu, Catiţa Ispas-Berceanu, 
M. Ghenea, V. Gruia, Ştefan Hagimă în
tregesc lumea piesei. Intr-un spectacol al
cărui mecanism funcţionează perfect, o
singură inadvertenţă „prestaţia" lui
V. :tlfuraru, într-un rol deţinut anterior
ele Radu Gheorghe ; ,,comicăriile" sale
sînt stînj'enitoare atît pentru parteneri,
cit şi pentru public.

Coca Bloos în „Nişte ţărani" 
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• La Teatrul de Comedie - care dis
pune de o singură sală şi de o trupă mai 
puţin numeroasă - longevitatea specta
colelor este o preocupare. programatică ; 
prin montări care „ţin afişul" mai bine 
de un deceniu, teatrul încearcă să com
penseze numărul mai redus de premiere 
şi să-şi „rentabilizeze", în sensul superior 
al cuvîntului, investiţia artistică. Repre
zentativă în acest sens este montarea 
piesei Preşul de Ion Băieşu : cu excepţia 
protagonistei, infatigabila şi mereu stră
lucitoarea Stela Popescu, în stare să-şi 
joace rolul cu aceeaşi prospeţime şi cu 
acelaşi impecabil profesionalism şi azi, 
la mai bine de 15 ani de la premieră, 
distribuţia e mai de demult sau mai de 
curîncl schimbată. Programul menţionează: 
Gabriela Popescu, Şerban Celea, Adina 
Popescu, Aurora Leonte, Daniel Tomescu, 
Sanda Toma, Cornel Vulpe, Sorin Gheor
ghiu. La fel, în Peţitoarea de Thornton 
Wilder - în rolul Horace Vandergelder 
(deţinut iniţial de regi;-etatul Mihai Pălă
descu), joacă, alternativ, Ion Lucian şi 
Silviu Stănculescu ; parteneri le· sînt, la 
ora actuală, Sanda Toma, Gabriela Po
pescu, Adina Popescu (alternativ cu Vir
ginia l\iiirea), Aurora Leonte, Julieta 
Strîmbeanu-Weigel, Şerban Celea. Fără 
discriminări şi cu egală modestie, parti-
eipă la acest carusel' al schimbului de 
roluri actorii de bază ai instituţiei şi 
tineri relativ recent integraţi Jn colectiv. 
Astfel, în Turnul de fildeş qe Viktor 
Rozov, în rolurile deţinute la premieră 
de Oana Pelea şi Claudiu Bleonţ joacă 
acum Virginia Mirea şi Florin Anton ; 
alături ele ei, pe afiş apar Aclina Popescu, 
Julieta Strimbeanu-Weigel, Magda Catone, 
Dan Tufaru. lntr-un rol episodic, Sanda 
Toma, cu ştiuta fineţe a mijloacelor in
terpretative şi avîncl 1,a activ experienţe 
teatrale dintre cele mai dificile, reali
zează un personaj care se reţine. 

• La Teatrul Mic, în Ivona, principesa
Burgundiei ele Witolcl · Gombrowicz, în 
rolul Iza, joacă Simona Măicănescu, cea 
mai proaspătă angajată a teatrului. Tot 
Simona Măicănescu o înloouieşte .pe Anda 
Călugăreanu în Pustiul din Mitică Po
pescu de Camil Petrescu ; în noua înfă
ţiş.are a spectacolului, Jean Golclenberg 
este interpretat de Mihai Dinvale, iar 
Casierul şi Inspectorul de poliţie, de 
PetTe Moraru. 1n Nişte ţărani, drmnati
zare ele Cătălina Buzoianu după romanul 
lui Dinu Săraru, în rolul Pătru cel Scurt 
îl vedera pe Florin Călinescu, iar în 
Muierea lui Ciclop, pe Coca Bloos ; în 
Amurgul burghez de Romulus Guga, noul 
interpret al lui Filip este Nicolae Iliescu ; 
în Dama cu camelii de Al. Dumas-fiul, 

, în Gaston Rieux joacă Constantin Băr
bulesc11. 

Sanda Toma, în „Turnul de fildeş" 

Simona Măicănescu, in „Mitică Po
pescu" 

•_Un spectacol care, în şase ani, şi-a
dobmd1t un statut în conştiinţa publicului 
este Amintiri de Aleksei Arbuzov la 
Teatrul · ,,Bulandra" ; celor care-l văd 
astăzi, însă. el li se înfătisează cu alt 
chip decît la premieră, prin' distribuirea 
11enei Predescu în rolul Sofiei Vasilievna · 
în interpretarea ei, această mamă si bu� 
nică_ do_bîndeşte un plus de graţie· spiri
tuala ş1 de sensibilitate, discreţia şi fi
neţea cu care ştie să lege aura traditio
nalului de dramele prezentului aşezind 
personajul într-un plan privilegiat al con
flictului. Oana· Pelea aduce prospeţimea 
şi sinceritatea jocului său, integrîndu-se 
firesc unei echipe sudate. 

De vreme ce am început cu un decan" 
să încheiem cu mezina celei mai "noi ge� 

(Continuare la p. 32) 

Maria MARIN 

17 

www.ziuaconstanta.ro



Ancheta 

noastră 

Locul dramaturgiei în 
criticii şi istoriei 

preocupările 
literare 

1) Ce !oe ocupă dramaturgia în activitatea dumneavoastră ? 

2) Argumentaţi-vă punctul de vedere !

3) Dacă aţi sc1·ie o istorie a teatrului, la ce autori, piese, regizori
v-aţi opl'i?

4) Cum se jncadrează teatrul între celelalte arte?

Constantin Ciopraga 

1 Investigînd sistematic · fenomenul 
literar din sec9lele trecute şi din
cel actual, am ajuns, de timpw·iu, 

la observarea diverselor conexiuni - cu 
teatrul, cu alte arte. Marile curente, de 
la clasicism pînă la mişcările moderniste, 
denotă convergenţe de planuri, ,,mito
logii" specifice cu efecte de ansamblu, 
vizibile de la arhitectură şi acte sociale 
pînă la vestimentaţie şi ceremonial. M-a 
interesat, aşadar, dramaturgia nu ca mod 
artistic izolat, ci ca mod de stilizare în 
orizontul mare al culturii. Cum genuri
pure nu există, e de observat că, de 
pildă, drnmele .lui Brecht urmează tipare 
epice, că epicul rebrenian - din marile 
lui romane - are, nu o dată, 51\lport dra
matic ; deşi se spune că, în teatru, au
torul se retrage în umbra personajelor 
- la un Pirandello reflecţia nu exclude
o undă lirică. Din sutele de piese pe
care le-am văzut, 1Uele mă însoţesc spi
ritual necontenit. La Paris, am admirat
Neguţătorul din Veneţia, la Odeon (cu
Daniel Sorano în rolul lui Shylock), şi
Pretioasele ridicole de Moliere, la Co
med.ia Franceză; la Stratford-upon-Avon,
la teatrul care poartă numele marelui
Will - Romeo şi Julieta ; la Iaşi, Becket
de Anouilh si Casa Bernardei Alba de 
Garcia Lorca ·; la Cluj - Vulpea şi stru
gurii de Figueiredo ; la Bucureşti, Ham
let (cu Ion Caramitru), Richard al Iii-lea
(cu Ştefan Iordache), Amadeus (cu Hadu 
Beligan), Zbor deasupra unui cuib de 
cuci şi altele, nu mai puţin convingătoare. 
(Opresc însă nominali:.mrea, nu fără re
gretul omisiunilor involuntare.) 

2 Nu atit metoda unui autor mă ţine
în loc în materie de dramaturgie, 
cit spiritul în care scena validează 

o perspectivă sau alta. Mulţi ani, am
făcut parte din consiliul artistic al Na
ţionalului ieşean ; frecventez cu regula-
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ritate spectacolele, inclusiv w1ele turnee, 
încredinţat că teatrul - tărîm de reacţii 
alternative, ca însăşi viaţa - se înscrie 
într-un sistem plurivoc, deschis perpetuu 
cunoaşterii . Etimologic vorbind, a fi spec
tator înseamnă a vedea, a privi, dar tea
trul nu se mărgineşte la vizualitate ; 
ca unul care angajează şi implică, el 
invită la participare, la atitudini psi
hice, etice, sociale, punind în mişcare 
conştiin�a. Un spectacol care mă lasă 
neatins e, din punctul meu de vedere, 
un spectacol ratat. Nu rezultă de aici că 
nu rămîne destul loc pentru teatrul co
mic, dar puţini, foarte puţini, sînt autorii 
de comedii care se sustrag efemerităţii. 

3 Intrebarea e labilă. O istorie a tea
trului universal ar reclama eforturi
de o viaţă. In ipostaza de autor 

virtual, m-ar tenta mai degrabă evoluţia 
esenţelor - de la tragicul Eschil pînă 
la teatrul absurdului şi mai departe. 
,,Comicul e tragic, şi tragedia omului 
provizorie" afirmă un exponent al 
absurdului. 

O istorie a teatrului nostru ? Ca orice 
lucrare de acest tip, ea nu se poate limita 
la capodopere. Merită menţiune şi alţi 
autori, căci ei comptu1 fundalul pe care 
strălucesc numele mari. creatorii de per
spective memorabile. Caragiale nu înlă
tură pe Alecsandri, nici A. Davila şi 
Delavrancea pe Hasdeu. Din dramaturgia 
noastră contemporană aş reţine Patima
roşie de Mihai Sorbul, Act veneţian şi 
Danton de Camil" Petrescu, Zamolxe şi 
Meşterul Manole de Lucian Blaga, Dom
nişoara Nastasia de G. M. Zamfirescu, 
Tache, Ianke şi Cadîr de Victor Ion Popa, 
Steaua fără nume şi Jocul de-a vacanţa
<.ie Mihail Sebastian, Moartea unui artist
şi Petru Rareş de Horia Lovinescu, Ră
ceala şi A treia ţeapă de Marin Sorescu, 
Vlad Ţepeş de I)an Tărchilă, Aceşti în
geri trişti şi Rugăciune pentru un disc
jockey de Dumitru Radu Popesoo, Nu,
sînt Turnul Eiffel de Ecaterina Op�oiu, 
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Arta conversaţiei de Ileana Vulpescu, 
piese de Paul Everac, Ion Băieşu, Tudor 
Popescu, Teodor Mazilu şi alţii. După 
Sică Alexandrescu, acesta dintr-o gene
raţie mai veche, aş nota numele regizo
rilor Liviu Ciu1ei, Dinu Cernescu, Valeriu 
Moisescu, Horea Popescu, Sorana Co
roomă, Dan Nasta, Cătălina Buzoianu, 
Alexa Visarion, Anca Ovanez, Nicoleta 
Toia şi alţii. 

4 Toate artele recurg, într-un mod 
sau altul, la metaforă. Nu spunea 
Leonardo că pictura e poezie mută?

In viziunea lui Paul Valery - arhitec
tura e muzică solidificată!... Definiţii 
reducţioniste desigur, dar - să recunoaş
tem - inspirate. Teatrul - scrie Cara
giale „nu este literatură". Totuşi, 
înainte de a deveni spectacol, o piesă 
ţine de literatură, ele arta cuvîntului. Un 
mare critic ieşean, G. Ib:răileanu, era în
clr,eptăţit deci să consider� că o piesă 
de teatru, citită numai, e o nuvelă. Spec
tacolul e altceva. Un fel de miracol trans
figurator: un limbaj eminamente com
plexual, însumîncl în mii de variante 
limbaje conexe, între care vocea actoru
lui, gestica, plastica decorului, interludi
ile sonore, eclerajul, umbra şi celelalte. 
Şoapta, pauzele in frazare (la Cehov, 
bunăoară) sînt şi ele limbaje. Verificăm, 
ca spectatori, eficacitatea acestora, în 
măsura în care ele oferă sinestezic nu 
realitatea, ci iluzia realului. A trece ele 
la cuvîntul scris, aton, la rostire şi nu
anţă - iată un avantaj faţă de categoria 
poem sau rom.an. A face dintr-o scenă
cheie un tablou totalizant, în mişcare -
iată un privilegiu situîncl teatrul deasu
pra artelor plastice. A beneficia de acel 
magnetism al sălii de care vorbea cînclva 
Lo(Jis Jouvet - iată o superioritate ele 
suflu faţă de lumea spectrală, impalpa
bilă a filmului. In unele momente, nu 
mai există parcă frontiere între arte. 
Toate, în fond, duc la o anumită mcteo
rizare, la aspiraţia unui salt spre alle 
tărîmuri. Toate ne invită la o suavă sau 
gravă participare la geneze de noi ori
zonturi. De la un anumit prag, toate 
artele propun o resemantizare a înfăţi!;'ă
rilor lumii. In ridicarea de la chipuri 
la întruchipări, de la convenţii şi coduri 
la luminări fulgurante, la decantarea 
esenţelor,. artele se caută una pe alta. 
Se ştie cît de multă poezie e de găsit 
în dramaturgia lui Shakespeare; ca şi 
la Giraudoux sau la Paul Claudel ! Si 
cită parabolă morală la Ibsen, la Cehov 
sau la Garcia Lorca. Cîtă dezbatere filo-
zofică la Camus şi Sartre !. .. 

Dar comentariul la această întrebare 
ar putea forma, el singur, obiectul unei 
cărţi. Mă opresc aici, cu concluzia că 
teatrul de înaltă ţinută e o binefăcătoare 
trimitere spre noi înşine, o punte ma-

gică - uneori în tentativele de a 
capta vocile misterioase ale omului faţă 
cu destinul. 

G. Dimisianu

1 2 
Am scris despre piesele lui Cara-

• giale, Camil Petrescu, Mazilu etc.,
preocupîndu-mă însă prea puţin de 

observarea structurilor propriu-zis dra
maturgice ale acestor piese. M-am oprit 
cu precădere asupra semnificaţiilor uma
ne, asupra mediilor, tipologiei, cazurilor 
de conştiinţă ş.a.m.d., cam in acelaşi fel 
în care aş fi scris (şi am scris) despre 
proza aceloraşi autori, aproape ignorînd 
faptul că literatura dramatică este des
tinată nu doar lecturii, dar şi reprezen
tării scenice, transpunerii în spectacol. 
Deci mă văd obligat să recunosc că dra
maturgia ca dramaturgie ocupă, în acti
vitatea mea de critic literar, un loc des
tul de restrîns. Cred însă că nu mă aflu 
numai eu în această situaţie. Şi alţi cri
tici literari, cînd scriu despre teatru, o 
fac fără a pune un mare accent pe spe
cificul dramaturgie. Şi Nicolae Manolescu, 
şi Eugen Simion, şi Valeriu Cristea 
adoptă cam aceeaşi perspectivă. care nu 
prea ţine seama de ceea ce Camil Pe
trescu a numit „modalitatea estetică a 
teatrului". 

Nu este însă numai a lor această ·po
ziţie, ci şi a criticii anterioare. E. Lovi
nescu, G. Călinescu,· Pompiliu Constan
tinescu au acordat atentie literaturii dra
matice din epoca lor, clar cu aceeaşi pre
ocupare _minimă pentru structurile dra-
maturgice. 

Cronicarul teatral procedează altfel : e 
mult mai atent la aceste structuri. la 
tehnicile, procedeele prin care o scriere 
poate ajunge să fie obiect al transpunerii 
scenice. 

Dincolo însă de acest aspect este ele 
observal că, in general, criticii noştri 
liter-ari (criticii actualităţii) se interesează 
de dramaturgie mai puţin decît ele poe;;ia 
sau de proza momentului. Aceasta spre 
deosebire ele Lovinescu sau de G. Căli
nescu, în ale căror istorii ale literalurii 
române literatura dramatică (,,poezia 
dramatică" spune E. Lovinescu) îşi avea 
capitolul său. Eugen Simion, pentru a 
da un exemplu, consacră, în Scriitori 
români de azi, capitole distincte evolu
ţiei poeziei, criticii literare, clar nu şi 
celei a literaturii dramatice. 

3 Presupun că întrebarea referitoare 
la ce autori aş introduce într-o 
Istorie a teatrului, dacă aş scrie-o, 

vizează numai secţiunea literaturii noas-
tre contemporane. In ce 
neapărat m-aş opri, într-o 
torie, la Mazilu, Sorescu, 

mă priveşte, 
astfel de Is

Băieşu. Cu 
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precizarea, privindu-l pe acesta fiin 
urmă, că preţuiesc la el mai ales acele 
piese în care valorifică filoane tragice 
şi mai puţin comediile, care i-au adus 
marea notorietate. Această opţiune am 
argumentat-o într-un articol mai vechi 
despre talentul lui Băieşu. În Iertarea,
în Chiţimia, în Jocul el este un autor de 
viziuni complexe ale wnanului, în timp 
ce în Preşul şi în celelalte comedii, atît 
de inel răgi te de public, alunecă adesea 
în facilitate. M-a mirat de aceea că Alex, 
Ştefănescu, în recentul său volum Prim 
plan, consideră serialul Tanţa şi Costel
opera cea mai puternică a lui Ion Bă
ieşu. Ori a vrut să fie paradoxal, ori 
gustul său s-a predat, în acest caz, efec
telor, nu o dată perfid-ingenioase, -ale 
wnorului de larg consum. 

Dintre autorii generaţiei următoare 
celei a lui Băieşu l-aş selecta, în amin
tita Istorie imaginară, pe Paul Cornel 
Chitic. Este detinătorul unui talent foarte 
original, cum poate vedea oricine ii ci
teşte piesele publicate în cele două vo
lwne ale sale sau în reviste. Nu-mi pol 
lămuri cu nici un chip, de multă vreme, 
ce anwne alimentează indiferenta 1.eati-e
lor noastre faţă de acest dramaturg atit 
de dotat. Să fie abundenţa de piese va
loroase de care sînt asediate? Este cu 
putinţă. Avînd de unde alege, îşi pot 
îngădui să nu dea atenţie pieselor ne
jucate ale lui Paul Cornel Chitic. 

Intorcîndu-mă însă la Istorie, dacă ar 
fi să includ în ea şi regizorii, cwn ni 
se sugerează, eu aş acorda locul cel mai 
important generaţiei pe care o ilustrează 
cu strălucire numele lui Lucian Pintilie. 

4 A încadra teatrul între celelalte 
arte - iată un demers teoretic pe
care nu sînt pregătit să-l întreprind 

pe cont propriu. Dar chiar dacă m-aş 
încumeta, .nu ştiu la ce ar fi de folos. 
Cei interesaţi de chestiune au la dispo
ziţie biblioteca. Bibliografia problemei 
este vastă. 

Al. Piru 

1 Acord aceeaşi importanţă drama
turgiei ca ş1 poez1e1, prozei şi cri
ticii. Toate sînt mari sectoare ale 

literaturii. In Istoria literaturii române
de la începuturi pînă azi am vorbit la 
fiecare epocă de dramaturgie, începind cu 
Iordache Golescu, pînă la exponenţii con
temporani ai dramaturgiei absurdului, in
tre alţii Ion Coja. Aşezarea dramaturgiei 
după poezie şi proză nu e rezultatul unei 
judecăţi de valoare, vreau să spw1 că dra
maturgia nu e mai puţin importantă ca 
poezia şi proza. De· altfel, există autori 
care le-au practicat pe toate cu aceeaşi 
pondere, cum este cazul lui Vasile Alec
sandri. Cred că dramaturgia lui Caragiale 
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nu e mai prejos decît proza sa, după cwn 
dramele lui Camil Petrescu nu sint infe
rioare romanelor. Aş putea să merg şi 
mai departe. T1:1dor Muşatescu, bun co
mediograf, a scris un roman pe nedrept 
neglijat, la fel Mihail Sorbul. Un scri
itor e acelaşi în tot ce face. Sigur, Re
breanu e autorul lui lon, însă Jar nu e 
mai bun decît Plicul. Victor Eftimiu e 
de găsit în maximele din Vorbe ... vorbe ... 
vorbe, dar şi în lnşir'te mărgărite.

2 .Este adevărat că teatrul presupune,
în afară de piese, actori, scenă, recm
zită, regizori. In vremea noastră se 

dă .o mare importanţă regizorului, care 
îndrumă jocul actorilor şi montează spec
tacolul conform unei concepţii sau viziuni 
artistice. Mi se pare că înainte regizorul 
se chema director de scenă. Departe· de 
mine de a neglija rolG.l regizorului, căruia 
i se cere să fie un lector perspicace, un 
critic fin, un om de gust, dotat cu o mare 
experienţă şi ii1teligenţă. 

Toate acestea, împreună cu jocul acto
rilor, nu ajută la nimic dacă piesa re
prezentată e lipsită de valoare. Avea 
dreptate de aceea Camil Petrescu să 
susţină în teatru primatul textului. Se 
ştie că piesele sale sînt pline de indi
caţii, în paranteză, pentru actori., care 
condiţionează interpretarea lor în mod 
strict,'- făCÎljld aproape de prisos rolul re
gizorului sau tăindu-i orice posibilitate 
de intervenţie personală. De altfel, la un 
moment dat, Camil Petrescu înfiinţase 
un seminar experimental de regie, la 
care am participat şi eu, şi care pot să 
spun că mi s-a părut de o mare serio
zitate. 

3 4 Specialitatea mea nu e teatnil, ci
- literatura. M-am ocupat în Istoria 

literaturii române de teatru ca li
teratură, de l-a primele piese, să zicem 
Occisio Gregorii Vodae (circa 1780) pînă 
la Credinţa de Jon Coja (1980), aşadar 
pe un interval de două sute de ani. Nu 
am neglijat, în acest interval, nici un 
autor şi, natural, nici o judecată de va
loare. Dramaturgul nostru incomparabil 
este I. L. Caragiale. O literatură care 
are un asemenea dramaturg nu se poate 
plînge că e lipsită de teatru. Există încă 
mulţi dramaturgi importanţi, să nu-l ui
tăm pe Camil Petrescu, dar nu cantitatea 
contează. Am rezervat şi contemporanilor 
un număr de pagini pînă în momentul 
1980, dar cred că la acest capitol mai 
sînt multe lucruri de făcut şi de sperat. 
Există Marin Sorescu şi D. R. Popescu, 
un poet şi un prozator de aceeaşi 1.alie 
în teatru, dar unde este Caragiale al 
timpului nostru? Intre preferinţele mele 
se află Ion Băieşu. Nu gust teatrul de 
serie, artificial confecţionat, fără gravi
tate şi fără umor. Bune erau piesele ŞI 
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eu am fost în Arcadia de Horia Lovi
nescu, Tandreţe şi abjecţie de Teodor, 
Mazilu. Vorba italianului: con una ron
dinclla... Există regizori buni care însă 
au rareori ocazia să-şi dovedească însu
şirile. Foarte buni sînt regizorii-actori, 
Ion Caramitru, Florian Pittiş ... 

Ovid S. Croh1nălniceanu 

întrebările anchetei dwnneavoastră 
nu-mi par prea inspirate, sînt nevoit să 
o spun din capul locului. Ce loc ocupă
dramaturgia în activitatea unui istoric
literar stau mărturie lucrările lui şi,
deci, care ar mai- fi rostul chestiunii,
altul decît să încurajeze o îndătinată
lene ziaristică? Cît priveşte argumentaţia,
reclamată la punctul 2, ea conţine insi
nuarea inabil mascată că răspunsul ante
rior ar fi „secundar", ,,redus", sau „nul".
In sfîrşit, a treia întrebare presupune,
cel puţin pentru mine, un proiect uto
pic : cum să scrii o istorie a teatrului,
cînd spectacolele din alte vremi nu le-ai
văzut? Compilînd impresii despre ele ?
Dar ce fel de judecăţi estetice se pot face
fără nici un fior personal? Iar. în mate
rie de artă doar istoria valorilor intere·
sează, nu a faptelor pur şi simplu. In
vingîndu-mi totuşi reţinerea faţă de con
fuzia chestionarului care mi-a fost în
mînat, să încerc a schiţa nişte aproxi
mative răspunsuri :

1 2 Dacă mă gindesc bine, am avut o 
- slabă atracţie pentru teatru. Elev

fiind, n-am fugit din Galaţi la 
Bucureşti, oa să admir vreun actor cele
bru pripăşit prin Capitală. Deşi în mbea 
mea natală lipsea pe qtunci orice teatru 
permanent, am aşteptat liniştit pînă cînd 
tata m-a dus pentru întîia oară să văd 
un spectacol dramatic, pe scena cinemato
grafului „Central", care găzduia eventu
alele trupe bucureştene, dispuse să vizi· 
teze şi „oraşul cumplit de negustori". A 
fo:;t Marchizul de Priola cu Tony I3ulan
dra. Mai ţin vag minte c�t profesorii mei 
de la Liceul „Vasile Alecsandri" au jucat 
O scrisoare pierdută şi, bineînţeles, m-am 
dus să-i urmăresc cum se descurcau pe 
scenă, mirîndu-mă mai ales ce greu era 
să le recunosc chipurile sub grimă. 

In anii de studenţie, la Politehnică, nu 
mi-am îngăduit răgazul să frecventez
teatrele, cu o singură excepţie : Ultima

oră de Mihail Sebastian. A fost o încîn
tare, dovadă că mai păstrez şi azi in
minte spectacolul.

Apoi, •am asistat la multe premiere în 
calitatea mea de critic literar. Unele 
piese le publicasem chiar eu în „Viaţa 

românească", dar n-are rost să înşir a1c1 
tot acest pomelnic .. Poate teatrul m-a 
atras mai puţin, fiindcă sînt, de cînd mă 
ştiu, nebun după cinematograf. La Paris 
n-am fost niciodată la Comedia Franceză,
dar, cu Marin Preda, înghiţeam şi patru
filme pe zi.

Adaug şi o mărturisire : frecventarea 
teatrului mi-a transmis o sfială în a ju
deca piesele pe care le citeam. Cu totul 
altceva se întîrnpla cînd treceau din pa
gina scrisă pe scenă. O spun după o ex
perienţă. usturătoare cu Mielul turbat de 
Aurel Baranga. La lectură, comedia m-a 
entuziasmat şi mi-a dat ghes să o public 
însoţită de un comentariu ultraelogios. 
Cînd am văzut-o reprezentată, nu mai 
avea nici un haz, iar în pauză, constatînd 
ce impresie lamentabilă îi produsese lui 
Marcel Breslaşu, care m-a întrebat „cit 
mai ţine prostia asta ?", aş fi vrut să 
devin transparent, ca omul invizibil. 

Prefer, prin urmare, să vorbesc de 
„literatură dramatică" exclusiv - şi aşa 
sînt discutate în oartea mea scrierile tea
trale clin perioada interbelică, spectaco
lul lor desfăşurîndu-se şi prin firea lu
crurilor doar pe tărîm imaginativ, pen
tru mine. Dealtfel, şi fără să iasă bine 
puse în scenă, Tulburarea apelor sau 
Danton nu încetează să fie opere drama
tice splendide, iar oricît haz ar avea 
jucată, Tache, Ianke şi Cadir va rămîne 
o comedie uşurică.

3 Pentru epoca de care m-am ocupat,
am scris o istorie a producţiei tea
trale româneşti. (V. volwnul III din 

.. Literatura română dintre cele două răz
boaie mondiale.) Alt proiect nu am. Ac
torilor, regizorilor, scenografilor, oricîtă 
stimă le port, tot aş fi silit să le las la 
o parte numele, cită vreme obiectul meu
ar rămîne istoria literară. Vreti o listă
ele autori dramatici, ca să 1n1-1 nmc
în cap pe cei nepomeniţi ? Nu mă las
prins în cursă. Sigur însă că va fi prezent,
şi în capul listei, Teodor Mazilu. Chiar
!5i atît e un motiv bun de gîlceavă.

4 întrebarea sună cam futbolistic : Ce 
loc ocupă „Rapidul" în Divizia A? 
Cu artele, lucrurile stau oarecum 

altfel. Tot ce a.; putea spune e o veche 
observaţie, disuflată de cît a fost repe-
tată: teatrul constă dintr-o artă căreia 
neantul îi înghite o bună parte, îndată 
clupă ce s-a comis (jocul actorilor, regia, 
miracolul scenic, într-un cuvînt). Poate 
că mijloacele audiovizuale moclei:ne o vor 
salva c.:îndva de această condiţie ingrată. 
Trcouie să aşteptăm însă videocasetofonul 
tn spaţiu. 

Anchetă realizată de 

Jon VIERU 
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Atelier 
Ion Cojar; 

„Pedagogia e creaţie 
din perspectiva vieţii..." 

Institutul. , de Artă Teatrală şi Cinemalografică 
,,I. L. Caragiale", recunoscut ca una dintre impor
tantele şcoli de actorie ale lumii, tinde spre o con
tinuă modernizare a metodelor de lucru cu studentii. 
Concomi.ient cu un firesc proces de integrare a iwi 
cadre in corpul profescral (dascălilor cu bogată expe
rienţă pedagogică - Ion Cojar, Sanda Manu, Olga 
Tudorache, Dem Rădulescu, Adriana J\.Jarina Popovici 
- alăturîndu-l'i-se Mircea Albulescu, Gel.u Colceag,
Mihai Mălaimare, Florin Zamfirescu, Mircea Con
stantinescu), are Zoo şi o itnnoire a metodologiei de
predare a artei actorului. Este în proiect un manual
cte Arta actorului. Noii veniti în instjtut si-au adus
şi ei contribuţia la diversifica.rea şi îmbogăţirea pro
gramei. de învăţwmînt. Florin Zamfirescu a avut ideea
interpretării unor interviuri autentice apărute in
presă, astfel că pe viitor ele vor constitui o etapă ele
lucru pe'ntru stuclenţi, iar Mihai Mălai.mare a lucrat
cu grupa sa - pentru diversificarea mijloacelor de
<;xpresie - exerciţii de pantomimă şi clovnerie.

Animatorul si coordonatorul acestor încercări ,?ste 
prof. univ. Ion Cojar, aflat în Jru.ntea catedrei de 
Arta actorului şi regizorului de teatru. Orice discuţie 
despre arta actorului şi regizorului purtată cu dom
nia-sa a're drept repere numele unor Stanislavski, Max 
Reinhardt, Lessing, Kant, Hegel, Tudor Via.nu, Anton 
Dumitriu. Dintotdeauna preocupat de teoretizarea pe
dagogiei artei actorului, lucrează în prezent la un 
amplu studiu - rod .al unei experienţe şi strădanii 
de peste trei decenii de activitate teatrală, desfăşurată 
în trei ipostaze : actor, pedagog, regizor. 

- Care dintre aceste profesii tea
trale c1·edcti că reprezintă adevărata 
dumneavoa�tră vocaţie ? 

- Vocatia ? ... Cîteodată am înclinat să
cred că regia. La început de tot am fost 
convins că a°Ceea de actor. Iar acum a 
început să mi se pară şi mie că este pe
dagogia - prea mulţi mi-o spun. 

- Vă propun să începem cu înce
putul. Cum aţi ajuns la actorie? 

- .,Microbul" teatrului l-am avut din
totdeauna. De cînd eram mic de tot (trei
patru ani), muream de curiozitate să asist 
la intrarea locomotivei în gara Chizătău, 
unde locuiam. Dar, în acelaşi timp, urlam 
de frică. Ca să tac, ai mei mă duceau 
după colţul clădirii, dar şi clin braţele 
mamei mă întindeam să mai văd locomo
tiva. Paradoxalul se manifesta de pe 
atunci. La anumite sărbători aveau loc 
spectacole pe o estradă de lemn improvi
zată în curtea bisericii. Aici cînt,a şi ce
lebrul cor din Chizătău, azi centenar. Ţă
ranii dansau jocuri populare sau jucau 
teatru de amatori. Bubuitul scîndurilor 
scenei mă fascina. In vacanţe, puneam 
în scenă piese, cu amatori. Jn ultimii 
doi ani de liceu am înjghebat o echipă 
de teatru cu care ne deplasam la sate. 

In 1950, am dat examen şi am reuşit la 
Conservatorul din Timişoara, secţia acto
rie-. Dar în aceeaşi zi m-am prezentat şi 

la examenul preliminar pentru regie I 
Profesorul Ion Aurel lVIaican m-a admis, 
recomandîndu-mă pentru Bucureşti, fa
cultatea de regie de film. Am renunţat la 
actorie şi am plecat la Bucureşti. Dar la 
sesiunea din iunie am picat ! Noroc că 
peste o lună era examenul ele admitere la 
regie de teatru. De data aceasta am 
reuşit. 

în· ce consta un examen de admi
tere Ia regie în anul 1950? 

- Cred că într-o privinţă era mai edi
ficator decît astăzi. Se purtau dialoguri 
libeire cu canc:IJidaţii pe teme foarte diverse. 
Eu, de pildă, am fost. provocat la o dis
cuţie despre literatura Greciei antice. Şi 
pentru că eram absolvent al Liceului cla
sic mixt' de la Timişoara, unde elina şi 
latina .se învăţau foarte serios, am recitat 
începutul din Iliada în elină apoi pasaje 
din Hesiod. Le mai ştiu şi acum. (Recită.) 
Am făcut o analiză la Antigona, spunînd 
pe dinafară Cîntul Corului despre om. 
(Recită.) Apoi mi s-a cerut să desenez pe 
tablă o temă. Nu mi-a fost greu. Pe 
vremea aceea mă fascina Dilrer. Cînd nu 
aveam ce face, copiam, desenam după 
Dilrer. Nu aveam un ideal legat de plas
tică. !mi plăcea să mă încerc, să mă ve
rific, să mă exprim şi prin desen. In liceu 
avusesem un profesor de muzică foarte 
sever, care ne obliga la audiţii muzicale 
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şi la frecventarea concertelor. Educaţia 
muzicală nu coqsta doar în cunoştinţe ge
nerale, dascălul ne obliga să tratăm dis
ciplina lui ca pe o materie ci� bază. Aşa 
că am învăţat istoria muzicii, armonie şi 
contrapunct, dezvoltări de teme. 

- Cum decurg astăzi examenele de
admitere? 

- Nu avem voie să discutăm cu can
didatul. Nu există posibilitatea de a-1 
testa direct şi concluclenl. Trebuie să ne 
încadrăm într--un dialog-tip. Pentru a se 
asigura condiţii egale tuturor candidaţilor. 

- Cum reuşiţi să deosebiţi candi
daţii talentaţi de cei netalentaţi ? 

- Este o întrebare-capcană ; ea presu
pune un răspuns ce nu poate fi înţeles 
decît în urma expunerii unui anumit 
sistem de gindire şi a unei experienţe 
formale în timp ; oricum, nu este o chesti
une de metodologie. Intervin aici atîtea 
elemente incit este imposibil să dăm re
ţete de detectare a talentului. Individua
lităţile sînt atît de diverse ... Există un 
complex de teste prin care se pot con
stata nişte aptitudini. Dar de aici pină 
la certitudini e o cale foarte lungă. Este 
de discutat modul în care virtualităti 
ascunse într-un om se pot concretiza îri
tr-o expresie. Cîţi oameni virtualmenle 
talentaţi, din cauza unor condiţii con
crete, nu ajung să se manifeste conclu
dent ... Tocmai asta este o problemă fun
damentală a pedagogiei artei. Trebuie 
pornit de la Lessing: ,,In mai mare mă
sură <lecit adevărul, interesează drumul 
către adevăr" (citez aproximativ). Păslri1111d

ca scop obiectul artei, pedagogia este o 
problemă de metodologie. Ne poate fi de 
ajutor filozofia obiectului şi cea a me
todei. Există un studiu foarte intere
sant al marelui profesor Tudor Vianu 
care ne poate fi de folos în dari-ficarea 
problemelor ivite in raportul dintt·e obiect 
·şi metodă. Sigur că pe artist îl defineşte
opera. Şi atunci accentu_l cade pe valoa
rea pe care o reprezintă obiectul. In 
-acest caz, după cum explică Tudor Vi
anu, mijloacele interesează mai puţin.
Dar cum noi lucrăm cu oameni, deşi ne
interesează rezultatul, de ei trebuie să
:avem toată grija pentru a ajunge la obi
ect. Pentru noi omul este important. Şi 
mai exact, ,,omul din om". Criteriile care
funcţionează în prezent sînt posibile în
tr-o anumită determinare, dar sînt de
parte de a fi ideale.

- Să ne întoarcem în timp pentru
a afla cum aţi devenit profesor. 

- S-a întîmplat ca atunci cînd eram
student în anul trei, decanul de pe vremea 
aceea-, A. Pop Marţian, să mă ia asistent 
la clasa sa de actorie. Dar am abandonat 

' 

acea colaborare. Nu rimam... Tipul de 
rigoare al lui Marţian nu-mi convenea 
atunci. Cînd eram în anul ·patru, maestrul 
Bălţăţeanu mă chema de multe ori la 
clasă pentru a lucra scene cu studenţii 
săi (Ion Pavlescu, Boris Ciornei). La fel 
şi Marietta Sadova. Aceste asistenţe în
tîmplăloare mi-au prilejuit un contact ne
mijlocit şi discuţii pe probleme de peda
gogie artistică şi cu Finteşteanu, Moni 
Ghelerler, Alexandru F.inţi. Aura Bu
zescu a propus conducerii Institutului şi 
a obţinut aprobarea, astfel că din 1954 am 
început să funcţionez ca preparator sim
plu,' neîncadrat, fără plată, asistent la 
clasa dumneaei de actorie. Anul următor 
am regizat spectacolul meu de diplomă 
cu Tragedia optimistă. In distributie erau: 
Mircea Albulescu, Victor Rebengiuc, 
Gheorghe Cozorici, Anca Vereşti, George 
Constantin, Silvia Popovici, Amza Pellea, 
Dr.aga Olteanu, EiugEn Todoran. ln gru
pul de anarhişti era şi Geo Saizescu. A 
fost un spectacol reuşit. 

Pe atunci nu realizam importanţa a
cestor lucruri. Mi se părea normal. Acum 
îmi dau seama că nu le-am preţuit la 
adevărata lor valoare. Aveam impresia 
că sîntem proiectaţi pe o mie de ani. Că 
întreagă -această lwne - toţi aceşti mari 
profesori care mă primiseră printre ei -
este dată pentru veşnicie. Că şansele vor 
reveni. 

Aici am încheiat un cicl . De atunci 
sînt în Institut, w1de am parcurs toate 
treptele ierarhiei didactice, ajungînd azi 
profesor universitar, în fruntea catedrei 
de Arta actorului şi regizorului de teatru. 

Ciclul al doilea a început cînd am fost 
angajat regizor la Teatrul Naţional. Şase 
ani am făcut asistentă la Sică Alexan
drescu si la Moni Ghelerter. ln 1961 am 
deschis 'Teatrul pentru Tineret şi Copii, 
devenit apoi Teatrul Mic, cu Prima întîl
nire de Tatiana Sîtina, unde Leopoldina 
Bălănuţă a făcut primul ei rol în Bucu
reşti (cu mare succes !). Era unul dintre 
primele spectacole fără decor. Aveam doar 
o compoziţie din cîteva ecrane de diverse
forme.

M-ai întrebat de vocatie. Am făcut un
spectacol la Sofia care s-ar putea să fie 
un sprijin pentru un eventual argument. 
După ce am văzut cîteva spectacole ale 
trupei, mi-am făcut o distribuţie, la înce
put nu foarte apreciată. Am ales actorii 
pe care i-am considerat pot1·iviţi, dar care 
acolo nu prea jucau. Unul dintre ei, Kost:a 
Ţonev, este azi artist al poporului. Mi-a
rămas ca un principiu de bază ideea că 
regizorul trebuie să fie în toate împreju
rările şi pedagog. Regizorul care nu ajută 
la descoperirea şi nu e preocupat de afir
marea unui actor de tale11t nu-şi înde
plineşte una dintre funcţiile principale. 
De aceea ,în fiecare spectacol am distri
buit actori ti.neri, (Tudor Gheorghe, Virgil 
Ogăşanu, Carmen Galin, Adrian Pi;ntea, 
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Claudiu Bleonţ, Oana Pelea), sau actori 
care şi-au descoperit aici o altă virtuali
tate. Cred că cea mai neaşteptată a fost 
distribuirea Stelei Popescu în Preşul. A 
fost o schimbare de 180 de grade a genu
lui în care era consacrată. 

O altă treaptă importantă a formării 
mele ca om de teatru a constituit-o pe
rioada în care am fost bursier la „Aca
demia de Muzică şi Interpretare" de care 
ţine Seminarul „Max Reinhardt" (Şcoala 
de teatru de la Viena). Acolo, la Uni
versitate, am avut prilejul de a audia 
cursul celebrului profesor Hans Kinder
mann, dar şi ele a-l vedea clirijîncl pe 
Karajan şi de a asista la repetiţiile cu 
Tartuffe conduse de regizorul de operiţ 
şi teatru Gilnther Rennert. 

Revenit în ţară, mi-am împărţit timpul 
între Teatrul Mic (Iertarea de Ion Băieşu, 
Amintirea a două dimineti de luni cte 
Arthur Miller etc.), Teatrul Naţional 
(Nora de Ibsen, Enigma Otiliei după 
G. Călinesou) şi Teatrul Tineretului din
Piatra Neamţ (Nu sînt Turnul Eiffel de
Ecaterina Oproiu - premieră absolută cu
Eugenia Dragomirescu şi Virgil Ogăşanu,
Afară-i vopsit gardu', înăuntru-i leopardu' 
de Alecu Popovici). Acest din urmă spec
tacol a cunoscut şi o frumoasă carieră 
internaţională, avînd ecouri elogioase în 
urma participării la Festivalul Mondial de 
Teatru pentru Copii de la Nilrnberg şi 
la Bienala de la Veneţia. 

Şase ani am fost ţ>reşedintele Centrului 
român al ASSITEJ, membru al Comi
tetul executiv şi trezorierul asociaţiei. Mai 
departe, se cam ştie. M-am risipit între 
teatre şi Institut. Aveam multă energie. 
Acum nu-mi pare rău. Ştiu că atunci cînd 
lucrez, fie la Institut, fie la teatru. nu simt 
oboseala, nu am punct de oprire. Sin
gurul duşman care mi se opune e timpul, 
care trece îngrozitor de repede. Şi, pe mă
sură ce trec anii, este clin ce în ce mai 
alert. Totul e o alergare. 

- V-aş propune să discutăm în con
tinuare. despre specificul şcolii româ
neşti de teatru. 

- Tradiţiile realiste ale şcohli noastre
(deşi încercările de închegare a unor teorii 
sînt puţine - Davila, Caragiale, Camii Pe
trescu) sînt sintetizate in texte fie strict 
teoretice, fie de tipul unor confesiuni din 
experienţa personală a unor mari actori. 
Există, bineînţeles, şi stud·ii interesante 
,ale w1or oameni de teatru şi critici, cum 
ar fi studiul lui Valentin Silvestru „Per
sonajul teatral" sau eseurile profesorului 
Ion Toboşaru. Totuşi, mi se pare că, deşi 
sînt extrem de utile în foarte multe pri
vinţe, ele nu intră în zona procesuali
tăţii actului creator al actorului. Răs
punde oarecum acestei necesităţi intere
santul studiu al lectorului univ. Adriana 
Marina Popovici. 

Istoria pedagogiei actoriceşti a cun�scut 
multe momente de conceptualizare, for
mulînd principii şi metode în vederea rea
lizării obiectivelor pe care şi le-au pro
pus diversele şcoli de teatru sau curenle 
artistice. Arta actorului este un limbaj 
specific. La specificitatea acestui obiect 
nu se poate ajunge, ca în orice alt do
rneni u, ca in oricare alt tip de limbaj, 
decît printr-o adecvare atît teoretică, cit 
şi, in mod obligatoriu, practică. Toată 
problema este găsirea unei modalităţi de 
adecvare între obiect şi căile prin care 
acesta se poate cunoaşte. Deocamdată, nici 

manualul de Arta actorului editat de 
I.A.T.C., alcătuit de un colectiv de profe
sori din care am făcut şi eu parte, nu a
reuşit să extragă şi să fixeze modalităţi
de lucru care să corespundă necesităţilor
actuale - axiologice şi practice. Recitirea
celor două volume de Arta actorului mi-a
lăsat gustul unor puncte de vedere revo
lute in unele capitole, elaborate în func
ţie de o optică depăşită. Deşi principial se
propunea adevărul ca obiectiv major, ace
eaşi unitate dintre psihic şi fizic, metoda
pedagogică îl ducea pe student într-o
direcţie total opusă, aceea a preocupării
prematw·e pentru expresie, .deci a esteti
zării. In loc să se caute adevărul în pro
cesualitate, se căuta din prima zi esteti
citatea. In loc să se caute raportul viu,
efectiv, cu mediul, se ajungea la forme
prestabilite, mortificatoare, pentru că pe
dagogia „modelului" nu poate duce la alt
ceva. Deci „modelul", ca şi reminiscen
ţele unei gîndiri eronate, în spiritul „mi
mesis"-ului aristotelic, nu putea duce de
cit spre mimarea adevărului. De ,altfel, în
pedagogia veche, acea voinţă estetizantă
'de a pretinde studentului să fie „cum ar 
trebui să fie", şi nu de a lucra cu el aşa 
cum este, punea în dificultate şi pe cel
mai dotat învătăcel.

�n toate do.meniile, om 1 acţionează 
aşa cum gîndeşte. Deci, din punctul nostru 
ele vedere, momentul de început, · A-ul 
acestui 'tip de pedagogie este clarificarea 
posibilelor mecanisme logice. Nu intPU în 
detalii, spun doar că prima convingere 
este că arta actorului e mai întîi un mod 
de a gincli' şi apoi un mod de a face. 
Cuvînt magic, ,,măiestria", la care acum 
douăzeci-treizeci de ani ne chinuiam să 
ajungem din primele semestre, este em
blema unui mod de a pune căruta îna-
intea cailor. 

In condiţiile în care ştiinţele exacte şi 
ştiinţele umaniste sînt angajate în extra
ordinare descoperiri, arta actorului, care 
este de fapt oglinda vieţii, nu poate ră
mîne la principiile şi metodele secolului 
trecut sau ale începutului de secol două
zeci. înnoirea, modernizarea se impun şi 
a1c1. Pedagogia e creaţie qin perspectiva 
vieţii şi într-un acord permanent cu ea. 

Convorbire reafizată ele 
Constantin FUGAŞIN 
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Leopoldina Bălănuţă se pre
găteşte să· devină Dandanache 

Cel „felicitat" prin această 
fotografie se numeşte ... stima
bilul Silviu Purcărete 

Lui Dan ConclUr!i�he nu-i vine a crede 

Scrisoare despre 

,, O scrisoare pierdută" 

, 

Stimate. d'Dmnule Caragiale, 
Cunosc curiozitatea pe care o aveţi pen

tru tot, • interesul pe care l-aţi arătat în
totdeauna „distribuţiei" la piesele dv. 
Aceste tlouă che:�tiuni, împreună cu res
pectul şi admiraţiunea pe care vi le 
port, mă determină să vă trimit ci.ceastă 
scrisoare sub forma unui rnbdest servi
ciu informativ în legătură cu o recentă 
premieră a. uneia din scrierile· dv. dra
matice. Este vorba despre piesa O ·sori
soare pierdută ridicată în scenă la Tea
trul Mic din Bucureşti. 
· La o·· sută patru ani distanţă de data

premierei (13 noiembrie 1884), Teatrul
Mic din Bucureşti „îndrăzneşte" o nouă
montare a capodoperei dv. Ea s-a dat I.a
lumina rampei în seara zilei de sîmbătă,
23 aprilie 1988, 'În prezenţa „familiei"
teatruluţ, cun1, e tradiţia mai nouă. A fost
sală arhiplină, multă simpatie şi înţele
gere pentru efortul depus.

Cum: sînt convins că acest paragraf in
troductiv mai mult v-a încins nerăbda
rea, mă grăbesc să vă fac anunţul dis
tribuţiei, chiar dacă, personal, nu aveţi 
de unde cunoaste aceste nume de actori 
noi. Iată-i, aproape în ordinea dictată de 
dv. : Mihai Dinvale (în Tipătescu), Leo

poldina Bălănuţă în travesti face pe Dan
danache, Nicolae Dinică, pe Trahanache,
Marian Râlea joacă pe Farfuridi acom-
paniat de Sorin Medele11i, care-l susţine 
pe Brînzovenescu, iar Dan Condurache îl 
compune fericit pe Caţavencu.· Ionescu e 
Constantin Bărbulescu, Popescu e făcut 
de Petre Moraru, în timp ce dificila par-

•
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Cetăteanul turmentat (Gheor
ghe ·visu) .,le vede" Ia şah 

26 

Directorul ziarului „Răcnetul 
Carpaţilor" Caţavencu, 
alias Condurache Dan 

Zoe în oglinzi paralele 

Rodica Negrea, cu soţul ei, Dinu Mano
Iache, şi cu fetiţa lor, Ilinca 

1'ipătescu -
un prefect 
cu ureche 

fină 
(Mihai 

Dinvale) 

Eu, am, n-am treabă ... (Marian Râlea şi ceasurile lui) 
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titurct a poliţaiului e susţinută de Jon 
Chelaru. !n Cetăţeanul turmentat joacă 
Gheorghe Visu, în timp ce Rodica Negrea 
duce mai departe tradiţia unor binecu
noscute perfonnanţe în rolul Zoe. Mai e 
la vioară Gabi Sbenghe şi la grătar (adică 
grataragiul) Constantin Dinescu, roluri 
despre care vom mai spune unele �ev:i, 
mai încolo. Grupul lui Caţavencu e indi
vidualizat, <in actuala distribuţie : Iuliu 
Popescu îl face pe Popa Pripici, Marius 
Ionescu pe Dom Tăchiţă, Ion Ion pe 
Petcus iar Ion Lupu pe Zapisescu; la fel 
si cei'' al lui Farfuridi, clar fără nomina
iizări, pentru că nu sînt nici in text : 
Nicolae Ifrim, Stamate Popescu, Irina 
Movilă, ultima, studentă încă, bineînieles 
La teatru. ln fine, feciori şi fete în casă, 
Coca Bloos, Ozana Oancea, tot studentă, 
Cristian Tirlea ş·i copiii Radu şi Bogdan 
Bărbulescu, precum şi alegătorii, cetă
ţenii şi publicul din diverse scene alcătuit 
din vreo treizeci de figuranţi. 

Cum puteţi lesne observa, stimate ma
estre, cele cîteva „nuanţări" de la capi
tolul distribuţie privesc, mai ales, extra
gerea unor personaje din text, deci nume 
pomenite în dialog, şi punerea lor în va
loare scenică, în scopul mărturisit de 
regie de a da culoare, pregnanţă găştilor, 
ad'ică partiduţelor care se înfruntă tea
tral. 1n aceeaşi idee au apărut şi vioristul 
-�i grataragi-ul : pentru a face teză din 
zeflemea, Originală e şi di..�tribuirea unei 
actriţe (de talia Leopoldinei) în rolul 
Dandanache : dumneaei H face de minune 
pe stbmabilul ramolit, dar e de văzut ce
vor spune apărătorii tradiţiei „rolurilor 
din -Caragiale", despre care dv. trebuie 
să aveti oa.rece stiintă. D<:: la Mateescu, 
pe care l-aţi iubit atît, trecînd prin ,5lefan 
Iulian, celeb1·u în Pristanda, prin Petres
cu, Catopol, Niculescu. Ion Brezeanu, .1-lris
tizza Romanescu, apoi, 1nai aproape de 
noi, Marcel Anghelescu, Giugaru. C. Băr
bulescu, Cella Dima, Vasiliu-Birlic, venind 
şi mai aproape, la Toma Caragiu, Cotescu 
şi alţii, teatr-ul românesc a creat mi fel 
de monouol al -,,rolurilor Caragiale". Să 
vedem cît de mult vor ,.priza" cetăţenii
intelectuali, iubitorii de teatru, spargerea 
acestor tipare. 

Sincer să vă spui, nene lancule, noi 
sîntem pentru progres, chiar dacă asta 
presupune să se nwi schbmbe una-o/ta, 
prin părţile neesenţiale, ca si'i vă aluzio
năm. Vă stirn o structură clasică. stimate 
maestre, aşa că n-am mai insista - glu
mind - pe tema asta. Mai repede am 
trece spre text, unde cred că vă intere
sează dacă s-a mişcat ceva. Vă asigur, 
sub cuvînt de onoare, că nu s-a mişcat 
nimic esenţial, deşi - pe ici-pe co,o -

au fost şi niscaiva păreri că „să se". 
Aici facem un punct · de onoare din 

atitudinea direcţiunii teatrului, reprezen-

tată de stimabilul Dinu Săraru (coleg de 
pană atentă cu dv., dar .ceva mai tînăr) 
şi din cea a direcţiei de scenă, prin 
persoana stimabilului Silviu Purcărele, 
care s-au luptat cu ardoare pentru res
pectarea spiritului Caragiale. ln această 
privinţă a existat unanimitatea de punct 
de vedere şi la grupa de actori. 

Chiar aş insista pe acest fapt, repro
ducînd o intervenţie de final de repetiţie 
care a aparţinut lui Dinu Săraru, după 
ce se constatase că unii actori tratează 
superficial „textul". Zicea vocea direcţiu
nii: ,,Nu putem să venim noi - vorba 
lui nenea Iancu intelectualii tineri, 
grupul independent, şi să nu dăm corect 
replicile lui Caragiale. Vom accepta orice 
se va scrie şi se va spune despre acest 
spectacol, numai un singur lucru nu avem 
voie să lăsăm să se constate : că nu dăm 
corer.t replicile marelui Caragiale. Gîndi
ti-vă ce sabie uriasă stă deasupra capului 
dv. : să rămînem in istoria teatrului ro
mânesc drept cei care greşeau replicile 
lui Caragiale". Am zis, şi trecem mai 
departe. 

Am auzit la o repetiţie vorba cuiva, nu 
spui ţine, persoană importantă. Zicea 
acela : ,,Piesa asta nu va ieşi bine pentru 
că spiritul liti Caragiale îl va invin9e pe 
Caragiale". Halal. Căci dacă e vreun 
motiv - pentru cm:e să stimăm, încă o 
dată ,întreprinderea Teatrului Mic, atunci 
ea ;ine de. aici : de la demonstraţia că 
valoarea operei dv. e ttna şi aita e epoca 
pe care aţi prins-o în ea si despre care a 
rămas vorba, proastă, că ar fi „a lui 
Caragiale". A nu se confunda „spiritul 
Caragiale" cu spiritul lumii pe care a 
prins-o el în piesă, dispreţuindu-i tm·ele :
asta vrea să ne zică, bine, premiera de 
la Mic Băscăl'la, farsa, imoralitatea, sn
perficidlitatea, toate în fum de grătar şi 
sc-îrtHală de lăutari nu sînt ale lui Cara
giale, ci ale lunii'i j;e care a „eternizat-o" 
el. 

Ca să vedeti, stimate maestre : şi după 
o sută de ani, si dttpă ce aţi devenit un
clasic al cultw:ii româneşti, noi tot ne 
mai aprindem întru apărarea ide�l�r. dv.
Adevărul este că merită să participi la 
un război cîştigat de multă vreme ... 

Da:r să ne mai înloarr,em, iar, la ces
tiune. 

!n. scenografia semnată de Maria i'.T-iu,
funcţională în ultima ei varia7:tă. �le c9r
l.on (în ,prima, de lemn, s-au indoit. ştan
gile la ridicarea la ]!O� a _decorului), ca: 
pitala de judeţ a primit şi o !nt:res?-nta 
coloratură sonoră : urlete şi latraturi d� 
cîini chiar în haite, sunete de clopoţei,
clop;te şi pendule, cîteva tr_atări „celeste",
spre final, rare în alt� variante ale aces
tei montări. Vă scriu despre toate ace.i:ea,

la care aş pune şi nişte note mai speciale 
la unele costume (din păcate nu la toate), 
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ca să vă faceţi o idee despre numeroa
sele clezbateri care au avut loc în acest 
harnic si talentat colectiv pe icleea reali
zării unui eveniment. Cum. vedeţi, opera 
dv. obligă. Şi aceste obligaţ#, în primul
rîncl ele, au făcut ca rmori,tarea ele la Tea
trul Mic să mecirgă încet, să ceară efor
turi mari, chiar sacrificii, căci despre
muncă n-are rost să mai vorbim, s-a
muncit cu carul.

Veţi aprecia, sînt convins, mult mai 
obiectiv această „înscenare", care s-a stră
duit să vă respecte convingerile, clacă o 
să vă scriu şi despre cîteva „dedesubturi", 
din acelea pe care lumea din afara. tea
trului nu le cunoaşte. 

Mai întîi că la clata primei repetiţii. cu 
O scrisoare pierdută, Cristina, fiica regi
zorului Purcărete (care fiică are acum trei 
ani), abia împlinise trei zile ele la naş
tere. Un ceas viu care a tinut durata rea
lizării acestui spectacol are şi scenografu 
Maria Miu: se numeşte Serghei şi a ieşit 
pe lume mult mai repede decît premiera 
despre care vă scriu. Ambii copii sînt 
foarte reuşiţi, ceea ce dori,m şi specta
colului .1 

Acum însă e sărbătoare în Sărindar : 
megafoane transmit pe stradă muzica 
epocii, ,,scrisoarea" are o ambientare su
perbă în faţa teatrului şi în hol (cum 
s-ar spune, spectatorii sînt introduşi în
chestiune înainte de a da ochii cu „lumea"
de pe scenă), s-a tras în cîteva exem
pLare chiar şi „Răcnetul Carpaţilor", ce 
mai, dacă-i bal, să-l facem ca lumea.

Una peste alta, proiectul direcţiuni.i 
(expus de Dinu Săraru: un Caragiale cu 
o trupă ele tineret.') a prins viaţă. Cu
cite eforturi, cu cite greutăţi, cine-şi va
mai aminti peste timp ?

Iată că deja am început să uităm că 

primele repetiţii au pornit „la rece" : 
n-au reusit să încălzească atmosfera
nici măcar · tăviLe de ceai trimise de direc
tor la scenă, protecţie pentru vocile acto
rilor. Am uitat, între timp, şi numeroa
sele indisponibilităţi cu care s-a luptat
distributia. Pristanda s-a schimbat de
patru o·ri, Farfuridi şi Brînzovenescu de
vreo două... Adevărul este că şi astăzi
mulţi regretă absenţa din scenă a lui
Dinu Manolache - dar, ce să-i faci, să
nătatea înainte de toate.

Profesoara Mariana Badea, director a .d
junct, ne-a mai spus şi aiteie, din cele 
care se vor uita, şi pentru că cei mai 
multi nu le-au stiut niciodată. • Cum ar
fi? .Păi, să zicem ... despre Policolor, Me
canică fină, IAMRCT (1), Curtea sticla
rilor, Electronica, Becuri Fieni, Azomureş, 
BATMB (!}, ITB, ITTA, J\,fonetări.a sta
tului, ICL Textila, intreprinderea de nă
voQiie Galaţi, JCL T·utunul, Centrala de 
medicamente, a mătăsii, a bumbacului, 
Postăvăria română, Flamura Roşie, Fabri
ca de gecvmuri Buzău, Apollo, Ade go şi 
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încă mulţi alţii, fără de care mărunţişu
rile, detaliile lumii lui Caragiale n-ar f'i 
fost posibil de reconstituit. O echipă de 
pasionaţi - care nu apare în nici o dis
tribtLţie, pe nici un afiş - e vorba de şefii 
cie producţie Ieremciuc, Stoian, Mandiuc, 
ele cei de · za organizarea spectacolelor,
ele contaJilitate chiar, trecînd prin secre
taric1tul liternr şi ajungînd pînă la pasio
natul şi harnicul Ovidiu Vişan (şofer de 
profesie şi.. actor în piesă), toţi s-au dat 
peste cap, au făcut ce era posibil (şi une
ori şi ce părea imposibil) pe_ntru ca dv., 
clomnule Caragiale, şi publicul care vă 
iubeşte, să nu simtă că au trecut peste 
150 de ani ele la data cinel „se petrecea" 
acţiunea piesei. Ştiaţi că ultimul ceapra
zar din Bucureşti, care avea habar să mai 
facă chipiuri a la 1850, a dispărut ? Şi 
totuşi, uniforma lui Pristanda e perfectă. 
Narghilele nu mai face nimeni în Romci
snia, pentru că nu mai fumăm din ele. 
1n piesă însă apare una : e realizată de 
talentatii maestri de la Curtea sticlarilor. 
Ceasurile lui · Farfuridi, ţoiu rile din care 
se servesc „partidele" în alegeri sînt toate 
comandă specială. La fel, alte unelte de 
fumat, căptuşeli, batiste, ciorapi, mănusi 
de dantelă - pentru Zoe şi compania. 

Precum vedeţi, domnule Caragiale, dv. 
a.ţi descris o lume, de unul singur, şi o
lume întreagă se străduieşte astăzi să o
reconstituie. Vă rog să consideraţi şi
aceste eforturi un semn al respectului pe
care România de astăzi îl poartă marilor
ei valori. 

La înt-îlnirea dintre lumea creată de dv. 
şi lumea de astăzi, la distanţă de peste 
o sută şi ceva de ani, s-atl consumat
multe secvente care sînt convins că v-ar 
fi interesat ca scriitor. Mă refer la cele 
din repetiţii.

Ca în fiecare dimineaţă, Rodica Negrea 
n-are unde parca maşina în Sărindar.
Masinile s-au înmultit ,mai, rău decît
trăsurile cu cai de 'pe vremuri. Mihai
Dinvale si Ion Chelaru discută despre
meciul retur Steaua - Benfica. Ajung la
aceeaşi concluzie ca şi zia,rul „Sportul" : 
Steaua va face totul. Viata a dovedit că
actorii nu se pricep la fotbal. Nişte
doamne se ceartă în hol, pentru invitaţii
la premieră. Apare Leopoldina Bălănuţă :
spune „bună dimineaţa" ca pe o poezie
de Nichita Stănescu, în care fiecare sens
e preţios. De la etaj, de pe scări, Mari
ana Badea decide ceva care nu se înţe
lege. E gălăgie mare jos. Apare şi Mitică
Popescu, prieten cu toată lumea, care nu
joacă în „scrisoare". Fiind în timpul liber
f,ace propuneri ademenitoare : a.re bere la
„Capitol". E tratat cu refuz de întreaga
distribuţie. Deasupra scenei se sudează
ttn cazan care ar trebui să dea căldură.
O va face, dacă o vc, face, la iarnă. Iată-l 
şi pe Dan Condurache. Ceva nu e-n re
gulă. Copilul teribil (şi talentat) al tea
trului e terorizat de dv., domnule Cnra-
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Ion 
,Chelaru: 
.Mă numesc 
'Pristanda. 
;Ordona.i, 
coane 
Fănică! 

Urlă 
„cîinii" lui 
Mihai 
Bengescu, 
un veteran 
din com
partimentui 
.,sonorizare" 

giale. Ce e, Dane ? Cum ce e ? Textul 
lui Caragiale e în cărţile de şcoală : dacă 
nu găsesc un mod de a-l citi o să ridă 
lumea de mine. Nu glumeşte. Mihai Ben
gescu, în strimta cabină de sunet a tea
trului, a găsit soluţia cu lătrăturile de 
cîini : pune banda de-a-ndoaselea şi sună 
perfect. Parcă si cîinii sînt mai răi asa. 
Apare clinamic,' ducînd după el cîteva 
zeci de idei care se traduc în ordine 
repezi, Dinu Săraru. Prezenţa lui reclamă 
întotdeauna un Waterloo, un Borodino, o

miză. 
lncepe repetiţia. Actorii vin pe rînd, 

fiecare du..pă cit de repede i s-a fiert ca
feaua. Se fumează ca-n codru. Numărul 
unu e Purcărete, care, în calitate de re
gizor, fumează pe toată lumea. Cum 
facem finalul? Voi cum vreţi? Cum zici 
tu ... Nu v-aţi mai gîndit? Ba da, dar ..• 
Bine, plebicist I Nu rîde nimeni. 

Jn răcoarea din sală s-a insinuat un 
aer fierbinte : îincepe o nouă zi de luptă 
pentru eternizarea operei dv., domnule 
Caragiale. La ea participă oameni care 
nu v-a.u cunoscut si care nu vă datorează 
altceva decît respectul de a vă socoti cel 
mai mare drarrwturg român. 

Sentimentul pe ca1·e l-am trăit, cîteva 
luni, pa.rticipînd la repetiţiile Scrisorii a 
fost unul unic: parcă veneam să vă în
tîlnesc. Şi deşi nu v-am văzut la nici o 
repetiţie, am certitudinea că vă cunosc 
nu1i bine. Mt.lţumesc pentru acest senti
ment trupei Teatrului Mic, tuturor celor 
numiţi şi nenumiţi. 

Aici. încheie, şi vă transmite respec-
1:uoase salutări, în numele celor despre 
care a scris, 

Mihai TATULICI 

Fotografii de 
Codruţa DRĂGOESCU 

Farfuridi (Marian Riilea -- dreapta) şi Brînzovenescu 
(Soi;in Medeleni) complotează la uşa directorului 
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DRAMATURGI 
ROMÂNI 
CONTEMPORANI 

Mircea Radu lacoban (li) 

1973, 19 octombrie - SlMBATA LA 
VERJTAS 

Teatrul Giuleşti. Regia : Geta Vlad. 
Scenografia: Sanda Muşatescu. Cu: Va
s.He Ichim, Dorinrn Lază·r, Ion Vîlou, Irina 
Mazanriitis, Paul Ioachim, Corneliu Dumi
traş, Athena Demetriad, Olga Bucătaru, 
Mihai Stan, Simion Negrilă. 

Piesa s-a ma,i juca,t la Teatrul de Nord 
din Saitu Maire, la Teatr,ul Naţional diJ1 
Iaşi, la Reşiţa, Braşov şi Gala,ţi. 

De asemenea, ,5-a jucat în 1976 la Tea
trul Naţional din Weimar, în regia San
dei lVLarnu şi scenografia lui Bernhard 
Schwarz ; s-a j,uoat şi în U.R.S.S. şi s-a 
d1fuzat la televiziunile din R.D.G. şi 
U.R.S.S. 

Textul piesei a fost tradius şi tipă,rit 
în R.D.G. şi în Cehoslovaoiia. 
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„Sîmbătă la Veni,tas e o meditaţie 
colectivă, mai abstractă, mai puţin 
drannatică şi mai puţin bărbătească 
decît celelaite, mai gravă poate şi mai
elaborată, sigur mai complexă ca p1·0-
blematică şi mai profundă. Căci stu
dierea vieţilor paralele ale acestor oa-_ 
meni neiluştri ( ... ) dezvăluie că reali
zarea personală e mai rtles o problemă 
individuală, în timp ce în ratarea 
unui ins sînt implicate şi răspunderile 
altora. 

.. .ln piesa aceasta e ceva adînc si 
nedesluşit, un mister al existenţei, cie 
un farmec puţin tîntunecat, o nostal
gie a autenticităţii, ea însăşi mobil de 
dramă autentică. ( ... ) Ca şi la alţi 
dramaturgi tineri, se observă o ane
voinţă în construirea subiectului în 
toate articulaţiile sugerate iniţial şi o 
eşuare din furtuna înfruntărilor în 
golful adramatic al relatăr-ilor." (Va
lentin Silvestru - ,,România literară", 
8 noiembrie 1973) 

,, ... o radiografie a unor de tine, după 
zece ani de confruntare cu viaţa. ( ... ) 
Confruntarea este bine construită, 
viaţa este autentică, dar povestea 
n-are anvergură, căci toate caracterele
sînt exact ca în viaţă, dar incapabile
de a se ridica la înălţimea unor per
sonaje cu dramă. Mai exact spus pie.�a
are ,morală, şi din acest punct de ve-

de 

la 

dere este o certă reuşită, dar n-are 
filosofie." (Dln;u Săo:aru - ,,Săptămîna 
culturală", 2 noiembrie 197 3) 

,,{Mircea Radu Iacoban - n.n.) e o 
personalitate vioaie, luminoasă, sănă
toasă, care analizează inteligent, ob
servă cu umor şi portretizează cu 
mină sigură o lume cu dimensiuni şi 
profunzimi destul de reduse, fapt pe 
care nu-l pot ascunde micile unde de 
lirism, amărăciune sau nostalgie că
rora le cad pradă, rînd pe rînd, toate 
personajele. Dar e un merit incontes
tabil al autorului că oamenii de la 
«Veritas►► sînt, în dimensiunile lor, 
autentici, şi că nu se rewntîlnesc, după 
zece ani, pentrn a se măguli reciproc, 
ci pentru a se privi drept în ochi." 
(Radu Pop scu - ,,Cronici dramatice", 
Editura Eminescu, Bucureşti, 1974, 
p. 217).

Alte opinii : Traian Şelmaru - ,,Infor
maţia BuouTeştiului", 24 octombrie 1973 ;
Margareta Bărbuţă - ,,Oomem:porlanul",
2 noiembrie 1973; Şt. Oprea - ,,Cronica",
2 noiembtii.e 1973 ; V. Tănăsescu - .,Scîn
bcia tLneretului", 15 noiembrie 1973 ;
O. Constantinescu - ,,Lucea,făJr,u,1", 24
naiembr.ie 1973 ; Al. Popovici - .,Tea
trul", 11/1973 ; George Timcu - ,,Steaua",
23/1973; V. Savinescu „Crron.i.ca",
28 decembrie 1973 ; Dan Mutaşcu
,,Săptămîna cultumlă", 4 ianuarie 1974 ;
Natalia Stancu „Scînlteia", 17 ia
nuarie 1974; Ion Parhon - ,,M1mca",
14 martie 1974; N. Barim - .,Cronica", 
29 m!lu,tie 1974; Al. Popovici - ,,Teatrul", 
4/1974 ; Radu Şt. Mihail - .,Cronica" 7
iu:nie 1974 ; Ermil Rădulescu - Groni�a" ·
22/1976, 28 maii ; Florin Tornea" - Tea� 
brul", 5/197,6; V. Râpeanu - ,,Ro�ânia
liberă", 25 decembriie 1976; Ion Cocora
- .,Tribuna", 6 ian,uarie 1977 ; Al. Căli
nescu - ,,Teatrul", 1/1977 ; C. Tudora -

,,Tomiis", 3/1978.
!n volum:
Virgil Brădăteanu - .ViziUJne şi uni

vers ... ", vol. c.it., p. 378; Ion Cocora -

,,Privirtor ,ca 1a teatru", Editrl.llra Dacia, 
Cluj-Napoca, vol. II, 1977, p. 258 ; Romu
lus Diaconescu - ,,Da·amaturgi români
contempO'J·ani", E',clitura Scrisu{ Românesc 
Craiova, 1983, p. 203 ; Şt. Oprea - .,Ma.r�
tor al Thaliei", Editwra Junimea, Iaşi, 
1979, p. 183. 
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1975, 25 mai, NOAPTEA, dramă în două 
pă.rţi şi .un epilog

Teatrul Naţion.-il din Iaşi. Hegia : So
rana Co,ro·amă. Cu : Petirică Ciubotaru, 
Constantin. Popa, Valeriu Bobu, Rella 
Gh1ţescu, Ackian l'uca, Saul Taişle ,r, 
Papi! Panduru, Liana :rvfărg,ineanu, Vio
le-ta Popescu, Seninu Tudose, Dionisie 
Vitcu, Ion Lazu, Virgil Raiciu, Silvia Popa, 
Virg,iliu Costin, Teofil Vâlou, Florin Mir
cea, George Macovei, Constanţa Leirca. 

,,Scrisă 'într-o limbă bogată, mlădi
oasă, cu un fior de umor întretăiat de 
lirism ( ... ) piesa evocă momentul de 
restriste al ciumei din secolul al 
XV II i-lea pentru a ,aminti că, în cele 
mai grele vremuri, poporul român, 
prin cei mai umili repezentanţi ai 
săi, a stat neclintit, apărînd zestrea 
ţării, împotrivindu-se relelor," (Marga
reta Băcbuţă „Scînteia", nr. 
1056/1.975). 

„Cîteva scene de gen, într-o suită 
mai mult sau mai puţin întîmplătoare, 
reconstituie un Jasi mistuit de ciumă 
în miezul Evului · fanariot, cali.cii în
stăpînindu-se peste oraş în· acele cea
suri cînd el rămîne practic fără stă
pînire. Drojdia tîrgului dobîndeşte, la 
început în hidoasă joacă, apoi cu oare
care gravitate, conştiinţa unei răspun
deri. Ideea lucrării, lucind, din cînd 
în cînd, în peisajul de "'Curte a mi

racole lor» villonescă, e aceea a stator-
nici.ei .•. 

... Lucrarea dă la iveală un aspect 
nou al talentului scriitoricesc al lui 
Mircea Radu Iacoban, dar în ordine 
epică, nu dramatică". (Valentin Sil
vestru - ,,România. literară", 3 iulie 
197.5). 

„Este, fără îndoială, lucrarea cea mai 
matură a dramaturgului, rodul unei 
meditaţii pătrunzătoare asupra istoriei 
în relaţia ei indestructibilă cu prezen
tul şi cu viitorul". (Ştefun Oprea -
,,Cronica", 13 iunie 1975). 

Alte opinii : Sorana Coroamă - ,.Cro
nioa", 16 mai 1975 ; Cezar Ivănescu 
,,Luceafărul", 28 iunie 1975 ; L. Zenne -
,,Ateneu", 123/oat. 1975 ; V. Munteanu -
„Teatrul", li/1976 

!n volum : Romulus Diaconescu, vol.
C'it., p. 205-206 ; Mircea Ghiţu/.escu, vol. 
cit. p, 255

1975, a:prihie FOOOTBAL .1, ,, foileton 
dirmna,tic" 

Teatrul Dramatic „Bacovia" ,djn Bacău. 
Regia : I. G. Russu. Scenografia : Vasile 
JU1r.ie. Ou: Stelian Preda, Romeo Mu.5e
ţeanu, Liviu Rus, l\llihai Drăgoi, Constan
tin Coşa, Florin Gheuca, Const. Constan
tin, Sică Stănescu, Doru .Atanasiu, M.ir
cea Belu. M. PăJunescu, Const. lVIanea, 
Gh. Serbina, Mircea Isăcescu ş.a. 

Spectacolul s-a mai jucat la Teatrul 
Gi;uleşti, în 1976, în regia lui Dan l\,licu. 

„Nu trebuie să fii intim cunoscător 
al vieţii sportive ca să-ţi dai seama 
că a vrut să tragă cîteva «goluri» în 
«poarta» unor năravuri specifice. { ... ) 
De la tematica sportivă, piesa ar fi 
putut ajunge la o incursiune tipo
logică mai generală, ceea ce i-ar 
fi conjerit o semnificaţie mai prof undă 
şi alt carat artistic. Din păcate, nu 
trece dincolo de stadion." (Traliian Şel
maru, ,,Acte şi antracte", Ed'itura „Emi
nescu", 1978, p. 99-101). 

,,Autorul reuşeşte să ne prezinte fot
balul ca o stare de a fi, de a se ex
prima a unor oameni şi fotbalul ca 
stare de spirit. ( ... ) Strict teatral pri
vind lucrurile avem a face cu o sta.re 
dmmatică tot asa de valab'ilă ca ori
care alta, atîta vreme cit la mijloc sint 
implicaţii morale, confruntări de ca
ractere, situaţii tensionate etc. Tonali
ta,tea comică în care e scrisă piesa e 
cea mai adecvată, tipurile alese con
duoînd firesc ia o asemenea tonalitate. 
Ea este dubla.tă de o discretă corosi
vitate, autorul fiind nu numai un pa
sionat admirator al sportului, ci şi un 
acerb critic şi judecător. ( ... ) 

Ceea ce am socotit slăbici.une, în 
piesa lui Jacoba.n, e întorsătura melo
dramatică din final ; comedia corosivă 
e părăsită pentru a face loc unei po
vesti care înmoaie -«ceara» suf,letelor 
sensibile". (Ştefan Oprea - ,,Cronica", 
2 mai 1975). 

Alte opinii: George Genoiu - ,,Ate
neu", nr. 122, inlnie 1975; Paul Tutungiu 

„Teatrul", 5/1975 ; Dinu Săraru 
,,Săptămîna culturală", 6 februl'lrie 1976 ; 
Virgil Munteanu „Teatrul", 3/1976; 
N. Barbu - ,,Crnnka", 6/1976.

1976, 4 decembrie - REDUTA
Teatr.ul Dramatic „Bacovia" din Bacău.

Reglia : Gheorghe Jora. Scenogirafia : Mihai 
Tofan. Cu : Gheorghe Serbina. Stel;an 
Preda, Con$tantin Coşa, Anca Alecs::indra, 
Liviu lVIano,liu, Doru Atanasiu, Liv'i.u Rus, 
Mi,haii Drăgoi. 

Piesa s-a mai jucat la Teatrul Naţio
nal „Vasile Alecsandri" ddn Ia,5i (regia 
San.da Manu). la Piteşti şi la Teatrul de 
0.ome<lie din BucUlreşti.

,, ... o dramă psihologică inspirată din 
biografia maiorului (apoi colonel şi 
general) Candiano Popescu. ( ... ) kTir
cea. Roclu Iacoban are meritul că a 
scris o piesă politică construită pe 
date psihol.ogice despre o realitate 
umană credibilă si nu o evocare lo
zincardă şi didactică cu stridenţe, ne
convingătoare ... " (George Genoiu -
,,Ateneu", nr. 129/1977). 
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,,Ideea mizeriei - materiale sau spi
rituale - în care au fost aruncaţi cei 
întorşi din război a fost revelată încă 
'im operele multor scriitori din epocă. 
ln ciuda distanţei în timp, Mircea 
Radu Iacoban o discută deloc detaşat, 
din contra : într-un spirit partizan, 
apărind demnitatea celor ce si-au ris
cat viaţa pentru patrie şi ·vestejind 
profitorii ieşiţi la iveală după ce au 
amuţit tu?iurile. Fricţiunile dintre par
tide ce transformă amintirea faptelor 
de vitejie în monedă pentru tranzacţii 
politice, iar pe foştii combatanţi în 
marionete pentru spectacole infame, 
oferă dramaturgului ieşean substanţa 
unei piese de gravă rezonanţă. Dacă 
istoria are fluxuri şi refluxuri, mo
•mente de apoteoză şi retracţie, Reduta
urmăreşte o asemenea etapă descen
dentă, de la punctul de maximă înăl
ţare ce l-a reprezentat războiul de in
dependenţă, pînă la scoaterea «istoriei 
ţării pe taraba politicienilor»." (Dumi
tru ChÎlrilă - ,,Familia", nr. 1/1977). 

Alte opinii: Natalia Stancu - ,,Sdn

teia", 12 decemibrLe 1976; Valentin Sil
vestru - ,,România literară", 16 decem
brie l!J76 ; Florin Torn.ea, Valeria Ducea 
- ,,Teatrul", 1/1977; Stelian Oproiu -

,,Cronica", 2/1977; Jon Cocora „Tri
buna", 3, 20 ianuarie 1977; Ştefan Oprea
- ,,Cronioa'', 13 mai 1977; George Ge

noiu - ,,Ateneu", 130/1977.

ln volume : Romul�s Diaconescu 
vol. cit., p. 206; George Genoiu - ,,Teia

tnu.l de toate zilele",· Ediroura „Junimea",

!'13.IŞi, [980, p. 189. 

(Continuare de la p. 17) 

neraţii de actori : Anca Sigartău, studenlă 
în anul III la I.A.T.C., preia „clin mers" 
mlul pitioului Quaqueo (titulară, Lumi
niţa Gheorghiu) în speotacolul Teatrului 
„Bulandra" cu Uriaşii munţilor de Luigi 
Pirandello ; generoasa înzestrare natu
rală, bine pusă în valoare de competenta 
îndrumare a regizoarei Cătălina Buzoianu, 
îngăduie acestei promiţătoare debutante 
să facă faţă cu brio într-o deosebit de 
pretenţioasă companie. 
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1978, 15 septembnie � OMUL DIN BAIE 
Teatrul Dramatic „Mar1a Filo.tti" din 

Brăila. Scenografia : Ioana şi Radu Cor
ciova. Cu: Petre Cursaru, Marilena Ne
gru, Rodica Panu, Anton Filip, Petre Si
mionescu, Ana Cristi. 

Piesa s-a mai jucat la Teatrul German 
de Stat din Tu n1iişoara. 

,,Autorul a avut din nou o bună in
tuiţie a conflictului dramatic latent, 
apt să fie relevat scenic, a avut curajul 
să surprindă cu acuitate şi, uneori, cu 
sarcasm procesul. de îmburghezire a 
unor cadre de conducere, dar s-a oprit 
la enunţul problemei, Jără s-o dez
volte şi fără s-o exploateze corespun
zător, din punct de vedere. artistic,
printr-o construcţie draniatică adec
vată. Satira e comutată în farsă: .. "
(Victor Par�on - ,,Teatrul", 1011978). 

,,Numai în aparenţă capricios şi şue
tard, scriitorul e în fond un observa
tor satiric serios şi îngîndurat al com
promisurilor· ce -îmtunecă idealul, pro
vocind debusolări morale si esuări dra
matice. Reui:i,iunea amicalii a· două fa
milii prietene, regăsirea .a doi. foşti 
tovarăşi e, în fapt, pî.nă la un P.Unct, 
o incisivă retrospecţie, dezvăluind la
un personaj abandonul onestitătii o
dată cu ascensiunea pe scara sricială,
la altul tocirea sentimentului pentru
iubita de odinioară". (Valentin Silves
tru - ,,România literară", 28 septem
brie 1978). 

Alte opinii: I. Chirie - ,,Cr=ica", 40,
6 octombrie 1978 ; Ildico · Achimescu 
,,Orizont", 15/1979. 

Adl'iana POPESCU 

· ... Sperăm ca modesta noastră con
tribuţie la. consemnarea actualitătii
teatrale să reprezinte un memen'to
şi pentru organizatorii de specta- ·

cole, în obl'igaţiile cărora intră si 
ţinerea la zi a modificărilor în pr�
gramele de sală - căci de (prea) 
multe ori se întîmplă ca elemen
tare inforrmaţii curente să fie omise,. 
iar foaia de distribuţie să rămînă 
pentru spectator o şaradă, . .' 
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ŞTEFAN DIMITRIU 

., 

at 

Cind· 

s�o cunoşti 
pe Luiza 

piesă în trei părţi 

Personajele 

PROFESORUL 

LUIZA 

RADU 

PARTEA I 
întuneric. Se aude soneria - o dată, de două ori. Apoi, cheia se răsu

ceşte în yală şi două umbre pătrund în încăpere. 

RADU (înainte de a apr-inele lumina):
Nu-nţeleg... Mi-aţi spus că mergem 
lia dumneavoastră acasă ... Şi ... 

PROFESORUL (iritat, bîjbiind prin întu
neric) : Şi ,ce nu-nţ•elegi? 

RADU : PăL. mai întîi swrn•ţi la uşă ... 
Pe urmă, nu găsiţi întreiru,pMorul... 
Pe u,rmă ... 

PROFESORUL : Pe lllrmă, pe urmă ! ... 
Cine ştie ce-ai să n1.ai sp1ll'i acum. 
Dumneata lllÎţi însă w1 element ci 
prim or<l,in, tinere : flactOI"ul emoţional! 

RADU : Factorul... Pe ăs.ta nu-l înţeleg 
chia•r deLoc. Cum adică, vii la tine
acaisă, şi-n loc să ... 

PROFESORUL : Opreşte-te ! Vorbeşti 
prea mult. Şi, în general, pui prea 
multe înbrebăd. Banii ti i-am dat 
înainite - douăzeoi de mii, oum ne-am 
înţ,eles - aşa că ... 

RADU : Dacă vă pare rău clupă bani, 
vi-i pot înapoua chua�· aoum. Deşi...

PROFESORUL : Nu, nu ! Nu as,tJc1 am 
vrut să spun. Dar ... (Pufnind.) Uncie 
naiba o fi ascuns afurisitul ăla de-n
tren1ipătotr· ... 

RADU : Păi nu-i lîngă tocul uşi·i, ca-n 
fiieoaQ·e casă ? Cine s[1-l fi ascuns ? 

PROFESORUL : Aici, tinere, nmuc nu�i 
ca-n fieoaire casă. Cinci ai s-o cunoşti 
cît de cît pe Lui:zJa, ai· să-nţelegi şi 
ele ce ... 

RADU : Iertaţi-mă, diar aş vrea să vă 
mai pun o-ntrebare. 

PROFESORUL : Aoum, că l-am dibuit, 
poţi s-o pui. 

RADU : Ce-ati dibuit ? 
PROFESORUL : Domnule, dar curios ro.ad 

eşti ! In1n:e1,upătorul, fiireşte. 
RADU : Şi, cl·acă l-aţi drbrnit, cum spuneţi, 

de ce nu faceţi odaită lumină ? 
PROFESORUL : Asta vroiai să mă-n,trebi? 
RADU : Şi asta ! 
PROFESORUL : Ei bine, află a-tunci că 

nu mă hotărăsc încă s-apăs pe ceea 
ce eu, în momentul de faţă, cred că 
este un Intrerupăitor de lumină, pen
tru simplul motiv că nu sînt deloc 
�igur c-am pus mina chiar pe-un în
treru,păto�· ele lumină. 

RADU : Bine, cliar ce-ar putea să fie alt
ceva ? Un în.tirerupător e UJ1 întreru
păbor. Il poţi recunoaşte şi ou ochii 
închişi. E de ajuns să ... 

PROFESORUL : Cînd ai s-o cuno.5ti cît 
de cît pe Luiza, ai să poţi să-ţi dai 
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şi singur seama că-n casa astJa Illll poţi 
să fii sigw- de nimdc, chiarr cu ochii 
deschlişi ! Chiar pe lumină ! 

(A apăsat, în sfirşit, pe întrerupătorul 
care atîrnă de lustra din mijlocul came
rei si care are un fir foarte lung. Scena 
se inundă dintr-o dată de lumină. Ne 
aflăm într-o încăpere mare, formată ele 
fa.pt din trei cam,ere, despărţite însă nu 
de uşi, ci de nişte arcade imense. In 
mijloc, biroul, un futoliti, o măsuţă, un 
balansoar, cîteva scaune. La extremităţi,, 
două divane, unul dintre ele aşezat în
tr-un fel de nişă, cu o perdea în faţă, 
trasă pe jumătate. Peste tot, cărţi - .pe 
birou, în rafturi, pe covor.) 

RADU : Bine că v-ati hotă,rît 
Aproape că nu mai· puteam să 
întunerioul ăla ... 

odată! 
suport 

PROFESORUL : Fobi.e de-ntuneric? 
RADU : Nu numai de-ntuneric. ln gene

ral, de situaţiile m:!clare ... 
PROFESORUL (puţin nervos): Şi ce ţi 

se pa.re neclar -aici? Doal!' ţi-am ex
plicat tcrt oe ai de făOl.llt, punct cu 
p,unct. Şi numai după aceea ţi-am 
diait banii. Dumneata ai cell'Ult două
zeci de mii. In piarnnteză fie spus, 
puteai să cer.i şi de trei ori pe-atîta. 
Ţi-aiş fi dat oricît. Fiireşte, în limite 
rezonabile ! 

RADU : Adică ? 
PROFESORUL : .Adioă, să zicem, pînă-n

tll'-o sută de mii. Vezi, sînt sincer cu 
dumneata. Nu mă tem c-ad să-ti iei 
eu,vîntu-ruaipod. Nioi c--ai să ridici 
oumva preţul. Dar şi dlacă, prin ab
s,urd, 1-a!i rid!i.ca, aş fi gat!a să plătesc, 
în oontinuarr-e, 01idt. 

RADU : Fireşte, în limLte rezonabile ' 
PROFESORUL : Exact ! Nu mai mult 

de-o sută de mii! 
RADU (revenindu-şi, după o clipă de ui

mi.re): D.::r eu n--am nevoie decit de 
douăzeci, v-am spus-o de la-nceput. 
Dacă n-aveam nevoie de ei nici nu 
i111,tram în încu,rcă,tu,ra asta ... 

PROFESORUL : Ce-ncurcătu.ră, tinere ? 
Ce-ncuircătură ? ! Nu-i vorba de nici 
o-ncu.rcătură ! Doar nu ţi..,am cerut 
să cîştigi oonouirsul. Dtlmpatirivă, să-l 
pite1rzi. Mai bine zis, să te prezinţi, 
de fmmă, acolo, în zi,ua şi }a ora 
fixată. Adică mîine dimineaţă, Ita ora 
nouă. Să fii cel de-a[ dOlilea în,sciris. 
Oontiracandma,tul ! Pentru ca el, con
cursul, să pdaită să ,a.iJbă loc.. Şi pen
tl"u ca ea, Luiza, să-l poată cîştiga. Pe 
meri.t ! Ce ţi se pare-ncileiit aici ? 

RADU : N'll, nimi'C... Mă-ntreb, rnumai... 
auro de s-a nimeri,t ... toamai eu ... Luat 
aşa, de pe &tradă ... 

PROFESORUL (grav): Eli, nu ohiar de 
pe stradă ! Să spunem lucrurilor pe 
nume : dintr-un dispen.sair sătesc. 

RADU : Nu-i tot.unia ? 
PROFESORUL : N,u-i ! 
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RADU : Dar, vă-ntll'eb, de ce n,u s--au 
înghesuit şi alţii? De obicei, la �n
ou.rsu,rile astea vin cu sutele. Iar zece
douăzeci dintll'e ei sînt i-ea�nrente tobă 
de cat'te. De ce, domnule profesor ? 
De ce, d01JT111ule academician ? De ce 
numati eu ? Şi, în plus, plătit pentru 
treaba asta ? Plăitit ca să pierd ! Ceea 
ce, aşa cum. spuneaţi, nu-mi va fi 
deloc gireu s-o fac. 

PROFESORUL : Cînd ai s-o aunoşti cit 
de c<î,t pe Luiza ... 

RADU : A, da ! Vă ceiru.sem permisiunea 
să vă mia•i pun o-nt!rebiaire. 

PROFESORUL : După care mi-ai pus 
cel puţin cli.ncized. 

RADU : Da, dair nu pe-aceea pentr>u care 
vă cerusem permisiunea•! 

PROFESORUL : Ei, hai, dă--â ci.rumul ! 
Intreabă-mă ce vrei ! 1n derfin<itiv, 
cred oă a,m obligaţia mo:r,ală să-ţi sa
tisfac măca.r unele curiozităţi. Ce mai 
aştepţi ? Intreaibă-mă ! 

RADU : Spuneţi-mi, domnule rofesar, de 
ce trebuie neapăirat s-o ou,nosc pe 
domni.şoarn L>Uiza 7 Nu era suficient 
să ... 

PROFESORUL (rîde în hohote) : Hai, că 
mi-ati plăcut! De mult n-am mai rîs
aşa!

RADU : Nu-nţeleg cu ce v--am putut 
amuza atit ... 

PROFESORUL : Chiiair că n-ai cum să-n
ţelegi ! lnchipu,ie-ţi, însă, că nici 
"domnişoaira" Luiza nu şi-air fi putut 
&tă.pini rî5ul, dacă-ar fli fo,-t prin 
preajmă, să te-audă. 

RADU: Totuşi, nu mi-aţi răspuns la-n
trebare ... 

PROFESORUL : Ce-ntrebaire? A, întreba
rea! ... Uite ce-i, tine.re: la-nitrebarea 
dumitale s--air pu,ilela răspunde într-o 
mie şi U1111u de felu.ri... (lnt-re timp, 
Radu a mceput să cerceteze metodic, 
cu privirile, rafturile cu cărţi.) Cu
noşti povestea aceea cu mitropolitul 
oare vi,ne la mînăstlire şi... 

RADU (absent) : Nu ounosc nici o po
veste cu miltropoliţi. 

PROFESORUL : M-aş fi miralt ! Tinerii 
din 2Jiua de azi nu mai au nici ochi, 
nioi urechi, decît pentru muzica rock ! 

RADU (la fel): ... şi pentru femeile fru
moase ! Placa -asta o şt1u. 

PROFESORUL : Pentru femeile frumoa
se ? ! Eu am zis numai pentru m,uzica 
rock. Dacă rock-ul le sp&ge bine tim
panele, femeile pot să fie oricum. 
Sau port; să nu ici deloc. In fine ... 

RADU (acelaşi joc) : Dar spuneaţi de 
mitropoliiitul -acela care vine la mînăs
mire ... 

PROFESORUL: Intr-adevăr. Vine la mî
nă�ti,re, cu tort; ataiul lui de mirbropolit. 
Şi, cu toate că vizLta sa - inopinată, 
filire.şte ! - e aştepta,tă ou cel mai viu 
interes, nici un clopot nu-i sună întru 
în timpi,nan·e. 
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RADU : Imposfubiil ! Pai ce fel de vizită 
inopinată mai e şi asta ? Fără surle 
şi 1Jrimbiţe ... 

PROFESORUL : Ei, vezi ? ! Tocmai asta 
1 .... a-ntrebat şi mitropoli,tul pe stareţ. 
Şi &1:lareţul? Stareţul ce erezii că i-a 
răspuns? 

RADU : Nu v-am spus de la-nceput că 
nu ştiu povestea ? Dar bănuiesc c�o 
fi fost el destul de 1steţ, ca să gă
sească o scuză cît de cLt plaruzi'bilă. 

PROFESORUL : Una ? ! ? O mle şi una 
de souz,e ! Altfel, de ce 1-air mai Ii 
uns stareţ? 

RADU (speriat, privindu-şi ceasul) : Chiar 
o mie şi una ? Ştiţi, eu mai am de
airanjat şi perutJ.71 mine cîteva mioi
trebru.ri. De pildă, o cameră de hOltel,
in oare să dorm la noap,1:le ...

PROFESORUL: Răbdare, tinere! Şi nu-ţi
fie teamă, că n�am să-ţi înşur cele o 
mie şi un,a de scuze ale stareţului. De 
altfel, nici e-1 n-a .flăcut-o în mod 
efuotiv. 

RADU : Atrun.ci ? 
PROFEJSORUL : S-a-ndoit cît ma1i bine 

de şale, în•br-o plecăciune adîncă, în 
foţa mitropolitulllli, care spumega de 
fiuirie, şi-a s,pus, după cwn urmează : .. . 

RADU : Parică văd cele două puncte .. . 
PROFESORUL: ,,Lwninăţiia voastră, n-am 

putut 5ă vă-ntimpin au dangă.t de 
C'loiport:e, dintr-o mie şi unu de mo
ti,ve .•. " 

RADU (cercetînd cărţile, răsfoindu-le) :
,,S-auzim", spune mitropolitul. Sau, 
oricum, ceva asemănă-tor. 

PROFESORUL: Şi-atunci, stareţul îi 
,răspunde : ,,In pi·imul rî.nd, pentiru că 
n-<arvem clopote!" (Repetă replica, da-r 
tot fără ecou.) Dar ce faci, nu rîzi? 
De obrlcei, la poa'!1lta as.ta se 1·1de ... 

RADU : lnţeleg şi eu p'oanta, dar nu văd 
legătura. Thl vă-n,1ll:ebam de ce trebuie 
nea,păo:ait s-o cunosc, înainte de con
curs, pe domnişoara Luiza ? 

PROFESORUL: Iar eu îţi răspund, ca şi 
stareţul dLn poveste : ,,Dintr-o mie şi 
unu de motive. In prtimul rînd, ca să 
irămîi peste noapte aid !" Şi, cu asta,, 

- cred că te-ai liniştit şi-n privinţa ho
teluLrui.

RADU (contmriat): Să rămîn aici? ! ! 
Cu dumneavoastră?! După ce mi-aţi 
SIJ)US că n-aveţi declt o si1ngiură ca
meră ? E drept, ma,re cît un ae,ropo,rt, 
dar una singură. (Dă să plece,) Nu, 
domnule prnfusor, nu pot s�accept. Nu 
pot să fÎIU atît de ... 

PROFESORUL (îl apucă de mîneca hai
nei): Atîlt de ... cum ? Inţeleg că vroiai 
să-ţi atîrnu de gLt o vorbă cît mai 
rur1tă. Daoă ai găsit-o pe cea adevă� 
raită, ,atunci î,f;i pot spune că nu poţi 
să Iii atit de ... , ca să 11/U rămîi ! J\,Iai 
ales că eu mă retrag. lnoui uşa pe 
dinafară şi plec la hotel. Te voi des
ouia to,t eu, mîine dimineaţă. Şi vei 

i"ămîne o noapibe-n treag·ă, i,n to-t ae;ro
pcxr.1ml ăsta, nwnai ou Luiza. 

RADU : Nu mai spuneţi ! Dar asta e ... 
PROFESORUL : Iar te grăbeşti. 
RADU : A.Slba e răpire şi sechesbrare de 

persoană ! ( Duce mina spre buzunarul
de la piept.) Eu sînt gata să ... Nu mai 
am ruevoie de ... 

PROFESORUL : Ţi-am spus să nu te 
grăb�ti ! Ah, tinerii din ziua de azi! 
Auzi - sechestru de persoană ! Cind 
ai să vezi ou cine....ai să fii „sechestrat" 
în aceeaşi cameră, ai să regereţi că 
n-am aranjat asta c-o săpbămî.nă mai
inaiinte.

RADU (rela:rîndu-se c-un oftat) : Aoum, 
chiair că m�aţi iiăcurt: curios ! ( !şi dă
drumul in fotoliu.) 

PROFESORUL (încuind, din prudenţă,
yala, dar răsuflînd oarecum uşuratj : 
Ei, aşa da ! Mai vii de-acasă ! Iată-te, 
deci, curios s-o cunoşti pe Lu.i�a ! 

RADU : Dair rr-am .spus asta. 
PROFESORUL : N-ai spus, dclT ai lăsat 

să se-nţeleagă. 
RA;DU : Dom,ruule - profesor ! E,u eram 

curios să ş-tiu cine ... Cui datorez ... 
PROFESORUL: Ha<i, lasă, lasă!. .. 
'RADU : Eu nu contest că domnişoara 

Luiza e cea mai formecătoaire Jlemeie 
din lumea asta ... 

PROFESORUL : Aşa, a.şa ! Z.i-i înatinte, 
că-mi placi !. .. 

RADU : Deşi, deocamdată, n-o cunosc 
decîit d,in descrierile dwnneavoastră. 
Mai hne zi•s, din ameni,nţăJrile ou 
care-ncercati să mă ... 

PROFIBORU,L : EJ bline, cînd ai s-o cu
noş,bi cit de cît pe Luiza, ai să-nţelegi 
că n-am exagerat nici pe - departe. 

RADU : Dar n,u tin deloc s-o cunosc ! 
Asta ,e ! V--<am spus-o de la-nceput, E 
chiar jenarut pentru mine, date fiind 
conditiile... Ne-rutîlnim mîine dimi
neaţă; la ora nouă, în sala de ex-amen, 
şi cu asta, bastla ! Chiar dacă n-am 
să găsesc loc la hotel şi-am să mă 
odihnesc, la noapte, pe-o bancă, în 
parc, sal\l la gară, în sala de asŞtep
tare, tot am să fau mîine în stare să 
pierd un concm·s, Fiţi sigur de asta ! 
I-a�· dacă n-aveti încredere sau dacă 
vă e cumva teamă c-aş putea să fug 
cu banii, pof,bim, vă las plicul aici! 
Nu eu vi i-am cerut înaimite, Of, de 
s-ar isprăVti odată cu visul ăsta abe
rant! ...

PROFESORUL (după ce cumpăne.ete cî
teva clipe) : Şi totuşi, n-ai să negi că 
tot Lumneata, cu giura dumitale, mi-ai 
rnărburis.it, acum d�uă minute, că 
ti-am sti,rnit ouriozi•tatea. Cum să iau 
âsta ? Ca pe-o vorbă dareca:re ? Ca 
pe-un a,utomabLsm verbal? (li îndeasă
plicul la loc, în buzunar.) Hai, pune 
banii acolo .si laisă mof,turile ! &'i ,re
capitulăm, deci. Eu îţ:i, vorbeam des-
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pre Luiui şi dumneata ţi-ai dait dintr-o 
dată drnmu-n fotoliu şi-ai spus, oftîncl 
din adîncuJ rărunchilor : ,,Aoum cniar 
că m-aţi făcut ourios !" Te rog să-mi 
explici ! Oi fi eu maa·e psti.hiarta.,u, dar 
treaba as.ta 11-0 pot înţelege clecît în
tr-un anumit fel. Cîncl îi vorbeşti unui 
bărbat despre femei, mai cu seamă 
despre-o an.urnită femeie, curiozitatea 
lui nu se poa-te-nc:lrepta decît inir-o 
cliirecţie preci.Jsă. Asta, fireşte, în cazul 
cîm:l ali de-a face CJU oameni normali. 
Din toate pw1ctele de vede.re! ... 

RADU : Şi oine v-a spus că eu sint un 
om normal... dim toate punatele . ele 
vedere? 

PROFESORUL : Cum, cine ? Zamora ! 
Profesorul· Zamora, de la Iaşi ! Doâr 
i-ai fost student, nu ? Şi-ncă studen
;bul lui preferat. Profesor.ul Zamora,
pe care, mai tirziu, clupă cîte-am
ailat, l-ai deziamăgit crun.t. Dar asta-i
o 1ll"eabă care nici nu mă pri,veşte pe
mine. M-a luat puir şi siJnplu gura
pe. dlnainte ...

RADU : Şi-a adus profesorul Zamora 
aminte de mine ? 

PROFESORUL : Uite oă şi-a adus! Dar, 
dacă mă gîndesc bine ... 

RADU (ridiaîmdu-se) : Chi1ar vă rog ! Ce-a 
putut să vă spună profesCJII'luJ Zamora 
despre mine ? Nu ne-am mai văzut 
de cinci ani, de cîncl am terminat 
facultartea ... 

PROFESORUL : Cm\osc poves ! Za-
mora a vrut să te op�·ească catedra 
de arna,tomie generală, ca pe unul în 
care investise şase ani de muncă per
seve<ren,t;'\, şase ani de s,peranţe... Iar 
dumnealta, dind au piclio,ruJ norocului, 
ai prefeJ·at clispen,sairul acela nenoro
cit ele ţ<aQ·ă ... De la Uţl\1ţoaia din Deal, 
dacă nlll mă-nşel... 

RADU: De la Bogdana, vă rog! ... 
PROFESORUL : Mă rog, totlllna-i ! Nici 

nu-ţi vine să orezi că exi.s,tă asemenea 
nume... Şi n-ai făcut apoo nici cea 
mai mică-nceircaire de a-l pără,sci. ,,Alt
fel, e un om normal. Din toabe punc
tele de vedere", mi-a ,spus Zamora. 

RADU : Deci, asta era ! Profes.orul Za
mora ! Iată că pdma parte a curiozi
tăţii pe care mi-aţi stîmit-o adineaori 
s-a dus, s-a dizolvat. Numai că ... Mai
irămîne ...

PROFESORUL : Da, logic ! lVIiai rămîne 
paritea a doo,a, caire se via cliwlva şi 
act în ourînd. Cîncl va apăirea Luiza ! 
Unde naiiba o fi umblînd faita aista ? 
Dqipă socotelile mele, de mult trebuia 
să fie aoasă ... 

RADU: Ia,r vă;-nşela,ţi, domnule profe-
sor! 

PROFESORUL : Cum ad1că ? 
RADU: In legătură ou domnişoara Luiza ... 
PIROFESORUL : Hai că-mi pl,aci ! Adică 
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ştii dumneata mai bme decît mine 
cînd trebui.a să se-ntoa:rcă Lutza din 
oiraş? � 

RADU : Nu, asta nu. Dar ştiu mai bine 
decît dll.lmneavo•astă ce-a5 v:rea să ştiu. 

PROFESORUL : Şi ce-ai vrea, mă ro.g, 
să ştii? (Aparte.) Individul începe să 
mă idte ... 

RADU: Simplu! De unele ştia profesorul 
Zam.ora - pe caQ·e, vă jur, nu l-am 
mai văzut de ci111ci ani - că-mi doresc 
atît ele mult puiul acela ele cline, 
dogul acela pebicLt, mare cit un viţel ? 

PROFESORUL : Ce mă-ntrebi pe mine ? 
RADU : Şi de unde ştia profesOINl.l Za

mora că, în cinci ani, n-am fost 111 
stai·e să pun deoparte un ban, cu atît 
mai puţin douăzeci de mii de lei, cît 
mi-au cerut pe arlechinul· acela?

PROFESORUL: Şmecherii cer, pror;,iii 
dau! 

RADU : Perntru că şi la Uţuţoaia din 
Deal, vă jur se pot f'ace averi. Unj1 
colegu de-ai m,?i le-all.l' şi fă'Ol1t. De 
unde-a ştiut prod\e5or-ul Zamora că eu ... 

PROFESORUL (cm·mînd seria întrebări
lor): Ce să mai lungim vorba? Totul 
se află, dragul meu ! Important e că 
profesoruJ Zamo,ra a ştiut ! Şi impor
tant e că dumneata be afli aoum aici ! 
Unde ve[ rămîne şi peste noaipte. 
Poţi să-ncepi să te faci comod. Uite, 
ai acolo şi niş,te papuci. Nu mai :fii 
aitît de rigid ! Nu ma[ sta atit de cris
pat! Aş v1'ea ca Luiza să te găsească 
ceva mai destins. 

RADU : Dumneavoastră nu vă gîndiţi 
decît '!Ja ... Dair ell.l ... 

PROFESORUL : Ştii, probabil, că stările 
astea psihice se transmit destul de 
uşor. Şi n-aş v;rea să-,i transmiţi şi ei 
o asemenea stare, tocmai într-un ast
fel de momi:,nt... Cu toart;e că zarmrHe
au f05t de-aClun anuncate şi Rubiconul
a fost fa-eourt:. Sau. mă rog, îl ·vom
trece împrelUITTă mîine diimineaţă, cîncl 
fiecare dintre noi îşi va vedea visul 
ou ochii : dumneata - cîinele acela
pLcta,t ; Luiza - postul de psihiatru
la policlÎIIlka speoi,ală !

RADU : Dom.nUJl.e profeso,r, mă simt, dator 
să vă i111formez că, în jJ'l'Winţ,a dogu
lui arlechin. luorm·ile nu mai stau 
chiar aşa cum vi le-a-nfăţişait profe-
sorul 2.la1no,a. 

PROFESORUL : Fii pe pace ! Cu profe
sorul Zamo,ra n-am vorbit despu·e nici 
,un dog a1rlechin ! 

RADU: Serios? ! A,tunci, de uncie ştiţi 
că visul meu ... 

PROFESORUL : Păi nu mn-ai SJ)'lls chiar 
dumneata, adineaori ? 

RADU : Eu? ! ? Eu n-am făcut altc€va 
decîrt să vă .confirm ceea ce credeam 
că ştiţi de la prof,esorul Z.amora. 

PROFESORUL : Dumnezeule ! Cu logica 
asta o 6-a-jungem, şi unul şi altul. la 
halallllJUc ! I-fui să ştergem tot ce-am 
spus şi tot ce-am făoot, din clipa în 
care ne--am în,tîlnit, acum o oră, în 
Gara de Nord, şi pînă în clipa de 
:fa,ţă. Să ştergem tot, C'll buiretele, aşa 

www.ziuaconstanta.ro



cum. ai şterge u;rmele lăsate de cretă 
pe-o ,tablă de scris. Eşti de aco1·d ? 

RADU : Domn.ule prod'eso1·, uneori am 
impresi1c1 că vă jucaţi ... 

PROFESORUL : Ce te mil·i ? Jocul e cca 
ma,i bună ten1pie ... 

RADU : ln ce cazuri ? 
PROFESORUL : ln 111,ulte cazuri... 
RADU : Dacă-i aşa ... 
PROFESORUL : Aşa-i ! Permite-mi, dec:i, 

să mii recomand! (li întinde mîna.J 
Asta paircă nici n-am l'.ăcut-o acolo, 
la tren, pe peron. 

RADU : Bine, dair eu vă cunoşteam. 
Cine nu vă cunoaşte pe duJnneavoas
tră ? Doa1· sînteţi mai mu1t <lecit o 
somJtate naţională ... 

PROFESORUL : Tinere, nu uita c-ai fost 
de aieord să luăm totul de la-nceput ! 

RADU : Bine. Toitul de la-nceput ! (Scoate 
plicul cu bani din buzunar şi i-l îna
poiază :µrofesorului, după care îi în
tinde şi el mina.) Doctorul Radu 
Butuc, de la Uţuţoaia clfo Deal ! Vro
i,am să spun, de la Bogdana! 

PROFESORUL: lncînta,t de ounoştinţă ! 
P:rofesor dootor Ion Ionescu Dinzăvoi ! 
Ştii, la mine-n sat mi se spunea Din
topor. Asta eira porecla noastră. Dar, 
ca pseudonim, înţelegi ... 

RADU : lnţeleg, înţeleg ... 
PROFESORUL : Cum a,i călătorit pe ca

nicula asta, tinere? AUZJi, domnule, 
treizeci şi opt de grade 1a umbră ! 
lnseamnă că la soare, vorba cîntecu
lui : ,,Fierbe ciorba-n pololl!iC şi ca
fea,ua în ibric!" 

RADU : Pînă-aici, totul ca-n gară. Nimk 
schimbat! 

PROFESORUL : Cunoşti alt mod civili
zat de apropiea--e-ntire oamenj ? 

RADU : Nu. Dar cunosc o altă continu
are. Sau, cel puţin, vă propun să 
co.ntinruăm altfel. Dlclcă tot am luat-o 
de la capăt... 

PROFESORUL (îşi şterge fruntea cu o 
batistă) : Văd c-ai reţinut ideea mea 
p:rinoipalfi. Sau, own a,r spune de astă 
d,a•tă p0€ltul : ,,E veşnică în lume doar 
schimbal·ea ... " Schimbă, deci, ceea ce 
e ele sch.imba.t. Dar repede. Pînă nu 
se-ntoarce Luiza ! 

RADU : Ştiţi, acolo, în gall'ă, v-am în
trebat dacă aţi primit la timp plicul 
acela va-luminos, pe care vi 1-em tri
mis, cu toate actele neces-are pentru 
înso.rierea mea fictivă în concurs ... 

PROFESORUL : De ce fictivă ? lnscrie
rea e reală ! Numai participarea dumi
ta:1,e va fi fiotivă ... Altfel, cu un singur 
conau.rent. nu se poa.te ţine con
cu,rsu:1. Ui,te, ai arici exact suma pe 
ca,re mi-ai cerut-o. (Îi îndeasă din 
nou plicul în buzunar.) Ca să scăpăm 
cît mai repede de ace.st amănunt 
stînjenitor. 

RADU : Ia,ăşi ca-n g,airă ? 
PROFESORUL : forăşi ! Ce ,să :fia,c, clacă 

pÎ'!lă-aici n-am simtit nevoia să schimb 
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nimic ? Schimbă cLwnneata, dacă ţii 
cu tot dinadinsul ! 

RADU: Cu vona dumneavoastră, am să 
schimb. 

PROFESORUL (generos) : Poiftim ! Aştept! 
RADU : De mult îmi stă pe limbă în

trebar a a&ta ! De ce v-aţi spu,s „Din
zăvoi", domnule profesor? 

PROFESORUL : Dar ce, 'vroia!i să-mi zic 
,,Dintopor"? Utite că n-am avu;t cu
rajul să-mi zic „Dintopor" ! 

RADU : N-aţi avut, poate destulă încre
de:re în Iori Iones0u ? Ştiţi, cu ani în 
urmă,· a fost şi-un fotbalist pe care-l 
chema aşa; şi el a rămas pînă a.stăz1 
celebru, deşi nu şi-a adăugait n,ici o 
silabă în plus la numele ăsta. El nu 
s-a temut nici o clipă c-o să-l _con
funde cineva, să zicem, cu Ion Ionescu
ele l,a Brad!

PROFESORUL : Bi vezi, tinere, mie mi-a 
fost într-adevăr teamă c-o să mă 
confunde lumea cru Ion Ionescu ele 
la Ra,pid ! De fapt, mă şi confunda, 
ce mai încolo-nooace ! Acwn înţelegi ? 
Am avut ghin•ionul să firu contempo
ran cu celeb:riitatea fotbalistu.lui, toc
mai în anii în carre şi eu înce.rca1111 
să-mi fac un nume. Dar e mai greu, 
se vede, să-ţi faci un nrume cu capul, 
clecît cu picioa•rele. 

RADU : A, în privinţa asta, să ştiţi oă 
nu numaii .fotbalul poate să ne ofere 
dovezi concludente ... Să am eu atîţia 
bani cîţi ... (Dă cîteva şuturi imaginare.) 

PROFESORUL : Şi, nu uita, spui a.sta 
cu buzmnarul plin ! 

RADU: Situaţie cu totUl în,timplătoare ... 
Chiair unică, pînă acum ! Daw mJ-aţi 
adus din nou aminte de barui ăştia, 
şi mă simt nu ştilU oun1 ... 

PROFESORUL: Nu trebuie să te simţi 
nicicum ... Ţi i-ai cîşt:ig,a,t sau, mă rog, 
ţi-i vei cuşti,ga în mod ci,n.stit. 

RADU : Adică în mod necinstit, vreţi 
să spuneţi ! 

PROFESORUL : De ce necinstit? De ce 
sentimentul ăsta veşn.ic ele culpă?' Iţi 
ajuţi un coleg... o colegă. Cîn<l ai s-o 
ounoşti cît de cî,t pe Luiza, au să vezi 
cît de ci.nsti,t sînt cişti,gaţi banii ă.'1tia ... 

RADU (implorator, spre cer): Iair ! ! ! 
PROFESORUL: Ai ·c1�·eptate ! Ho.tăr'îsem 

să luăm totul de la-nceput. 
RADU : Din gară ! De unde ne-am întîl

nit acum o oră şi ci11ci minute! 
PROFESORUL : Dumneata purtai o ba

tistă roşie, la buzu.na:rul de l.:i. piept, 
aşa cum ne-nţele.sesem la telefon ... 

RADU : Iar clumneaivO'a.sit,ră e.raţi. pur şi 
simplu, Din.topor ! Vreu să 2Jic, Din
zăvor ' Pardon ! Dinzăvoi ! Marele ! 
Unicul ! Inega.labi1ul ! ln carne şi 
oase ! Aşa că tot eu am fost primul 
r.are v-a 1·eounoscut. De. i nu vă ş.tiam
figm·a clecît clin ziaQ·e. Dar. cum v-am
zări,t, am rl1suflat uşur-at. Vă mărtu;ri-
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sesc sincer că, pma-n m,omentul acela, 
trăisem acrut semtimentul unei farse 
peni,bile. Şii numai nevoia imperioasă, 
de ultilmă oră, de-a intra c1t mai re
pede în posesia celo1· douăzeci de 1111i 
de lei, m-a făcut să nu da,u înapoi. 

PROFESORUL : Ca să vezi ! Ce pasiune 
devastatoa["e poate na.ş.te un simplu 
dog a-rlechin ! 

RADU : M'cl!i intîi oă un do,g arlechin 
nu e simplu deloc. Altfel, nici n-ar 
costa at1tea, para1e ! ŞJ-apoti, acum 
ntioi nu mai era vocba de ... 

PROFESORUL : Nu v1·eau să i111trăm în 
amănunte. Astea sînt treburile dumi
tialle, ţi le rezo-lvi oum ştii, aum crezi 
că-i ma,i bine. 

RADU : Aşa e, cum spuneţi. .. 
PROFESORUL: Deocamdată, să nu ui

tăm, sîn,tem din nou pe peronul gării. 
Locomotiva nru şi-a oprit încă motoa
rele. Lumea umple. de la un oaipăt 
la altul, peroanele, forfo,teşte în stînga 
şi-n dreapta în jurul nostru. 

RADU : Iar noi, în aiUk:i:a furnri.aarului 
ăsta de oan1eni, ne-am recunoscut, 
ne-am zîmbiit şi ne-arm strîns mina. 

PROFESORUL . (repetă figura de mai 
înainte) : Ion Ionescu Dinrtopor ! Na, 
că m-ai zăpăcirt de tot ! Plrod:esor Ion 
Ionescu Din.z-ăvoi ! 

RADU : Doctorul Radu Butuc, de l,a Uţu
ţoa!ira din Deal ! Adliaă de La Bogdana. 

PROFESORUL : Acum pot să-ţi fac şi 
eu o mă1'1:urisire, Ghiţă drriagă ... 

RADU : De obicei, mi se spune Radu. 
PROFESORUL : Radu ! 
R1ADU : Deci, sinceritate deplină contra• 

since'["i.tia,te deplină ! 
PROFESORUL: Exact! Ştii, :;;i eu mă 

gîndeam că .sînt victima unei far.se. 
!mi spuneam înrt:irruna: ,,tBătrin rnerod !"

RADU : Vai, cLt de sli:ncffi puteţi ri une
oci ou dumneaivO'astră ! 

PROFESORUL : ,,Bătrîn nerod îmi 
spurneam -, ari străbătut tot ora5ul, 
pe canficula asta, ca s-ajungi în gară 
la o·ră fixă, la trenul de Moldova, să 
1ie-ntHneşrti a-colo, în viermuiral.a aceea 
de oameni, cu cine? cu o iluzie? cu 
o himeră? ... "

RADU: Bine, dar dumneavoastră aţi 
născocit toată i,storria aSlba... Dumnea
voastră tineati în mînă toate atUJurile ... 
Le mai ţi.neţi încă. 

PROFESORUL : Nu, tinere ! Atuurile au 
fost şi sînt în mîjrale mganizaitor:ilor. 
(Se prăbuşeşte, istovit şi deprimat, 
pe-un divan.) Auzi dumnearta, să anu
lezi concurrs după concurs, numai pen
tru că ceilalţi s-au retras! ... Dacă au 
s,pălat putin8., să le fie de bine ! Cîş
ti,gătorul, de fapt şi de drept, rămă
sese pe loc. Nu fugise, ca toţi cei
lalţi. Nu dezertase. N,u-şi retrăsese 
actele... (S-a întins pe divan, cu faţa 
în sus, scuturîndu-se ca de friguri.) 
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RADU (se agită prin încăpere) : Domnule 
profesor, vă rog să vă ven1ţi in fire ... 
(Caută într-un sertar de la birou.) 
Uite, văd că ţineţi în casă extraveral. 
Inseamnă că-l folosiţi şi că vă ajută. 
Aşa! (ti saltă capul.) Beţi aoum şi-o 
gu1·ă de apă. Puteţi bea chioc mai 
multă. Puteţi bea tot parharul. Sînteţi 
complet deshiidra,tat. Fap1;ul e de-nţe
les. Aţi străbătut de d0ruă 01·i 01raşul, 
pe carnicula as,ta. Fă1ră să mai punem 
la socoteală emoţiile. Sau, cum v-aţi 
expri,mat adin,eraori, ,,.factot'tll emoţio
na'1". Dar acum, că vi le-aţi mărtu

. nisi.t, puteţi respira uşupa,t. Ce-a fost 
greu a trecrut. Cel plllţin, pentru dum-
neavoasrtră. Mă vedeţi ? Mă a1UZiţi ? 
U-u ! Priviţi-mă, sînt aici ! Cu batista
roşie p,rirnsă la buzuna1rul de la piept.
Şi-ncercînd să mă conving că nu am
altc'i ieşfo·e, din siituaţia în cru•e mă
arflu acum, decîJt aceea pe care mi-aţi
rezerva t--o dumneavoastră.

PROFESORUL (sare brusc în picioare 
şi-l îmbrăţişează cu putere) : Bravo, 
bravo ! Deci, te-ai hotă["ît ! Deci, rămîi . 
aici ! Dac-ai şti oe piartră mi s-a luat 
de pe inimă ! Mă şi vedeam ... 

RADU : Incep să-nţeleg. 
PROFESORUL : Mă şi vedeam alergîn,d 

după cine /';tie ce altă combÎ!I1aţie ... 
RlADU : Adevă:riart ! 0Î!I1e ş.tlLe peste cine

aţi mai fi putut să daţi ! 
PROFESORUL: Pentnu că, vezi, altfel 

nu se poate. Viaţa a demonstra-t că 
nu s-a putut altfel. 

RADU :_ Vreţi, totuşi, să-mi explicaţi şi 
mie... 

· 

PROFESORUL (neîncrezător): Ce să-ţi 
mai explic, domnule ? Nu-ţi .tot explic, 
de-o oră şi-un sfert, de cînd ne-am 
în.U:lnit pe peron ? 

RADU : Staţi plU.ţin ! (Jşi priveşte ceasul.) 
Acum o oră şi-un sfert ne-<am cunos
cut personal, mi-aţi dat banii chi.aJ· 
acolo, în gairă, deşi eu nu vi-i ceru
sem şi nici acum n-aş cutem să vi-i 
cer ... şi m-aţi poffit în ma.şina dum
neavoastră. După care, tot �mul 
n-ati făout altceva dec1t să-mi vorbiti
despre domnişoara Luiza, cu caT·e
mi-aţi mărtrurlsirt; că-mpărţiţi aceeaşi
cameră, şi despre nemaipomenitul ei 
ghinfon de-a se fi pomeniiJt, şi nu nu
mai o dată, singlliră îu1 conOUirs. De 
unde şi hotălrilrea dumneavoastră ele 
a-1 angaja, de aisl:ă da.tă cornrt;ra cost,
;un contracandidat.

PROFESORUL: Păi, văd c-ati înţeles 
totul. Eu ce să-ţi mai explic ? 

RADU : Nu, nu, n-.am înţeles chiar totul. 
PROFESORiUL : De pildă ? 
RADU : De pildă, de ce-'au dat ou toţii 

b1r cu fugiţii? Doar nru-i obl.igase n,i
meni să se-nscrie la concurs. Şi-atunci 
de oe, în ajtmrul concursu1ui, şi-au 
retras cu toţii acrtele? Chiar şi cei 
zece-douăzeci c'aTe, •oum vă spuneam 
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şi own desigur o ştiţi, sint îrntotclea
una tobă de carte? 

PROFESORUL : Tot nu ţi-e clar ? 
RADU : Alitieil nu v-aş fi-ntrebait. 
PRDFESORUL : Atunci, să-ţi ,explic. Să-ţi 

diau mură-n gură ! (Trage aer în piept.)
Pentru c-au acfl:a,t că la concurs va 
padiicipa şei Luiza! 

RADU : Asta nu-i un motiv ! 
PROFESORUL : Cinci ai s-o cunoşti cit 

de olt pe Luiza, alÎ să vezi că e ... 
RA'.DU: Nici ,atunci! Şi-apoi, nu C!fed că 

chia[· toţi concurenţii o, cunoşteau. 
La urma urmeloc, era şi este un con
ours deschis tutllr'Olr generaţiiloc. Ab
so,lventilor turturoc cenit!reloi· uniiversi
taire. cljn ţară. Şi fiecare-şi avea sau 
putea să spere că-şi aire şansa lui. 

PROFESORUL : Rationamentul cl'llITl�tale 
e just. Dar nlll!ffiai în ca2111l în care 
n--ar fi pan1licipart Luiza. 

RADU : Chiar şi a,tunci ! Nimeni nu-i 
asul aşilor. Nimenri nu s-a nă&ut cu 
stea--1J1 frunte. Oriait ai fi şi oriei\ 
te-ai erede ele doct, tort mai poţi să 
ai şi-o zi proastă, mai poţi fi şi des
coperit pe icfi pe colo şi, de ce nu, 
mai poţrl. capota şi fizic şi 1111eirvos, te 
,poţi îmbolnă•vi, poţi părăsi, într-un fel 
sau •albul, dtsputa. N-aţi văzut? Nici 
la concuirsu:ri1e de trap, favoriţLl nu 
dştigă Îil1it0tdeanma. 

PROFESORUL : Vorbeşti aş,a, pentru că 
1,.. de-acolo, din Uţuţoai:a d<U1Ditale, din 
� Deal sau din Vale, nu ştii încă cine-i 
" Luiza ! Dacă te-ai fi înscri� singu�, a�a ., _oum s-au înscris, nn,d pe rmcl, toţi cei

lalţi, pină la ora astla ai fi ad'lat. 
Şi-ad fi fost de multă vreme î,napoi, 
inst:aliait comod în ,trenul dumitale 
cle--ntoiarrcere ... 

RADU: Văd că v1reţi să vă jucaţi mai 
depa;rt,e cu nervii mei. Să-mi puneţi 
răbdarea la înceiraaire. Dai· să ştiţi că 
am nerviii tari. Si chiar dacă n-am 
să fliru în stare · să aflu ·singur, o 
noiapte-ntreagă, prin propriile-mi forţe, 
cine-i făptll!I".a asta, cl·espre care-mi 
vorbiţi de-o oră şi j ,umătaite, şi ele 
care mă asiiguraiţi că se sperie-o ţară, 
tot n-am să vă-ntreb cine e ea de 
furpt. (Se trînteşte înciudat în fotoliu.)

PROFESORUL (rolindu-se-n jurul lui) :
Nici nu roiai e nevoie să mă îwtirebi. 
lncreddntîndu-mă acum că inocenţa 
cl;umitale· e abso,l,ut autentică, am să 
sd'îşli e,u Ln,sumi, şi asta fără zăbavă, 
,,vălul" acestei „taine". Ascu1tă, deci: 
în afară ele faptul că a fost şefe una
nim recunoscută şi incontestabilă a 
geneJ·aţiei sale, în afară de faptul că 
şi-a l,ua,t întotdeauna examenele cu 
magna cum laude, în aiară de faptul 
că a devenit o specialistă-n pslihiatrie 
cel puţin la fel ele bună ca şi mine, 
Luiza e fata mea ! Şi nimeni n--a fost 
în stare să cre·adă că faita lui Ion 
Ionescu Dintopor ... Vi--eau să zic, Din
zăvor ... Pardon ! Dinzăvoi ! 

RADU (consternat): Nu se poate! 
PROFESORUL : Şi de ce, mă rog, să 

nu se poa,tă, cind în realitate s-a, şi 
putut? 

RADU : Eu credeam că-i soţia cl1Umnea
V()lcl,Stră ! Sau, în sfî!rşi,t, am.anta ... 

PROFESORUL : Dumnezeule ! Cum ai 
ajuns să presupui o absunlJi.rta,te ca 
asta? 

RADU : Păi... după veneraţia... şi mai 
aJes clupă teama cu care-i pomeneaţi 
numele ... 

-PROFESORUL : Ha, ha ! Chia1r aşa âe
prost mă crecleaL. să-mi. iau o . soţi: 
sau o c>marută cu pa,truzec1 de am mai 
tînă[·ă clecît mine... şi s-o--n-oUJi a,poi 
în aceea.şi încăpe[·e cu dumneata ? 

RADU : N-ar trebui să vă miraţi atît ...• 
S-au mai văzut cazw·i... far dumnea
voastră, o somi.tate-n psihi:aillrrie, care
le ş<ti•ţi rpe toate... . . PROFESORUL : Cine ţi-a srpus ca I-e ştiu 
eu pe toaite? 

RADU : Mă gîncleam că, la experienţa 
pe care-o aveţi... 

PROFESORUL : Ascultă, tinere : eu sînt 
do:cb de nebuni, e,u nu sînt nebun ! 
Jar expeirienţa mea îmi spune că nu -
mia!Î nebunii le ştiu pe toate... Sau, 
mă mg, aşa îşi închipuie ei ... 

RADU : . Oricum, asta schimbă ioa,tă po
vestea. 

PROFESORUL (alarmat): Ce poveste? 
Cum şi cLne s-o schiimbe? 

RADU (dintr-o dată nerăbdăt?r )
_
: Zirc�a!i 

că trebuie să apară din chpa-n clipa, 
şi uite că timpul trece, iiair domni
şoara Luiza ... 

PROFESORUL (cu subînţeles): AJrn ! 
RADU : Dar, staţi puţin ! Dacă într-a

deivăir clomni�oa;ra Luiza e fiica dum
neavoastră, atunci de ce-aţi rîs ou 
atîta po!l':tă a,hmci cîncl i-am ,spus pen
ku prima oară „domnil.'Şoară" ? 

PROFESORUL: Liaisă, asta are să ţi-o 
expliioe ea! Aveţi o noa.pte-ntreagă la 
dispoziţie ... 

RADU : Ş� totuşi, ,a,bia acum nu ma1 111-
tele.g nimic... Adioă, vă e mai uşor 
să mă şti,ţi încuiat în aceeaşi încă
pere cu fiica, decî;t cu soţia sau, even
tual cu amanta dU111JJ1eavoastră? Din 
cite' .'Ştiu, in,dirl'eirent de virrsta_ cop_ilul:Ui 
său, un păirinte simte nevma_ sa ş1�l 
protejeze oricînd şi prin _?["1ce 111J.J
loace. O,r, în ca21Ul de fa;ţă, nu s-ar 
puitiea s]J!Une ... 

PROFESORUL : Cîncl ai s--0 cunoşti cît 
de cit pe Lui,za, ai să vez\ să ea şti: 
să se protejeze şi sing;uiră. Mult �aJ 
eficient decîrt ar putea s-o proteJeze 
un î,ntreg ;regi,ment <le gardă. Să nu 
mi te plîngi, mai pe urmă, că n;1 
te�am preveni.t... Asta nu înseamna, 
însă că nu insist în continuaire să te 
simţ'i, aici, ca la dumneata, • a,oa.să: Dă-ţ.i măcar haina jos. Descalţa-te ş1 
intră-n papuci. .. ( Radu începe să-i ur-
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meze sfaturile.) Hai, şi n/U te ruta aşa 
lia milfle... Dacă am Î!liCUIÎat yala şi 
dacă am s-o înc,ui, 1ao:ăşi, pe dinafJară, 
după ce se va-ntaarce Luiza, asta nu-i 
decît o simplă măsură de prevedere : 
nu VTeau să rămînem şi mîine fără 
contracandidat ! Da•r în acest loc şi-n 
a,c srt spaţiu, eşti liber să faci ce vrei. 
Să trăie!iti în deplină libertate ! Ca 
şi-n viaţa de-afară, de altfel. Chiar 
dacă acolo spaţi/Ul e ceva mai mare. 
Dair nici acolo nu e nel-inni·tat. Şi, 
dacă nu e neli-rrutail:, nu-i acelaşi 
lucru ? (Oprindu-se deodată.) De ce 
mă priveşti aşa ? Am sp,us vreun 
lucru chiat· atit clie albsurd ? 

RADU: Vai, oum aş putea să cred wrn 
• ca asta?
PROFESORUL: Tinere, poţi să crezi ce 

vrei. Mai ales cÎ!nd nu ite .a!i ca martor 
decît pe dumneata însuţi. Dair dacă 
tot vorbeai de exper.ienţa, mea, atunci 
perm.irte-mi să-ţi declar sus şi uaire că 
nici unul d!in gîndurile care ne trec 
prin minte nu este complet eronat, 
complet absurd, complet nebunesc. 
De altfel, ăsta este şi pu111ot>ul în care 
noi, cei con1Sideraţi sănătoşi La minte, 
ne iinterseotăm au nebundi socotiti ca 
a,tare. Lucrudle îmi apar astăzi destul 
de simple. Dar în punobul ăsta• m-am 
înţepenit rău de tot a<Cl\lm vreo cîteva 
luni, cLncl m-<am hotărit să 1Scri.u „Cîn
tecul psihiatriei"! 

RADU : ,,Cînbecul psihia1ti·,iei" ? ! Există 
un asemenea clntec? Scris de dumnea
voastră ? Ne trebuia neiaipăt'at? 

PROFESORUL : Ce-ntrebare kUoată ! 
RADU : Domnule profesor, îngă'dUJÎ,ţi-mi... 
PROFESORUL : Iartă-mă ! N,u m-am 

prutut s,tă,pîni... Şi, asta. pentr-u că 
exact aşa m-au întreb-art şi atUIIl.ci... 

RADU : Şi ce ie-aţi răspUi11.5 ? 
PROFE..SORUL: Păi bine, domnule, dacă 

există unul al vidmijorilar, de ce 
n-<ar exista şi unul al psihiatriei ? 

RADU : Al psihi'a,trieli, aţi spu,s? Nu al 
psihi•atrilor ? Prin similiitudiine, mă 
gîndesc ... 

PROFESORUL : Ei vezi, aici m-am în
ţepeniit şi eu, atunci cînd l-am scris. 

RADU : Da, dal· pînă la urmă aţi decis 
să fie al psihiatrien. 

PROFESORUL : Aşa e ! Şi pot să-ţi dez
vălui �i motivul. 

RADU : fată, în fine, un bun prilej de-a 
renunta· să vă mai <Sîcîi c;u în,trebări 
inutile ... 

PROFESORUL: Ascultă deci: cîntecul 
p·e care l-am scris eu şi pe care l-am 
prezentat· apoi, în în:reg1s.tn.·area coru
lui Operei Române şi-n traducere la
tJi.nă, la marele congires internaţional 
de la Amsterdam ... nu mă-nrtireba cîtă 
băta,i:e de cap am a'V'Ut. pînă să-l văd 
imp:nimat pe casetă... în sfirşit, cîn
tecul ăsta a fost, în cele di.n urmă, al 
psihi'a.triei şi nu al psihiatrilor, pen
tru ca să-i cuprill1dă în el, să-i onoreze 
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şi să-i sl.ăvească nu numai. pe sluji
tocii acestei ştiinţe,· ci şi pe cei pe 
care ea ti slujeşte ... adică pe noi toţi. 
De altfel, l-am scris împreună cu pa
cienţii mei. 'Dot un joc, ari. să zici ! 
Ei, da, tot un joc ! Dar un joc logic ! 
Superior ! Un fel de terapie prin flrtă! 

RADU (într-o atitudine de admiraţie, dar 
şi de autoapărare) : ExtraordJi�ar ! 
Poate că-n,m·-o zi voi putea să-l ascult 
şi eu ... 

PROFESORUL : De oe-ntr-o zi ? _De ce 
11JU acum? 

RADU : Aveţi caseita la dumnieaivoastră ? 
PROFESORUL : Nu, oaseta a rămas acolo, 

fa Amsterd•am. Ca s•ă nu-i scad în nici 
un fel valoarea, nu · i-am făCUlt nici 
măcar o simgw-ă copie. Dar cîntecul 
a rămas aici, în capul şi-n inima mea. 
Ţi-l voi CÎTuta chli.,ar eu ... 

RADU : Să ştiţi, însă... Cu latiina, nu 
stau ch.ia,r sbră1ucit .. : In afară ele nu
mele oaselor, ale medioamentelor şi 
de unele expresii uzuale. 

PROFESORUL : Nici o problemă ! Ţi-l 
cint în româneşte. Aşa cmn l-am gin
dit. Aşa cum l...am scris La început. 
fa ascuLtă�aici ! ( lşi ia un halat alb 
din cuier, îşi pune o bonetă albă pe 
cap şi înce·pe să cînte, învirtindu-se, 
în pcis soldăţesc, prin încăpere.) 

,,ln lumea asta pl-ină de rachete, 
ln care totul pare tras la zar, 
Ne ducem viaţa noastră pe-ndelete 
Şi nu vedem că trăiJm într-un coşmar. 

Spre-un ţărm de linişti veniţi cu to/i, 
buluc, 

Cît lumea-ntreagă nu e încă-un bala.muc, 
Sp1:e-un ţărm de linişti să mergem ca 

Cit lumea-ntre�gă nu e un spital. 
un val, 

Spre-un ţărm de linişti s-ajungem în 
belşug, 

Cit lumea-ntreagă nu e încă-un tăvălug, 
Spre-un ţăhn de linişti să tragem ca la 

tir, 
Cit lumea-ntreagă nu-i un cimitir !" 

Hai, vino· şi dumneata ! Ca să am 
imp;·esia c...am cîştigcit şi un adept. 
Un prim adept ! Pe Luiza n-flm reuşit 
încă s-o ilac să-l cînte ... ( Radu începe 
să •păşească, la început cu timiditate, 
apoi din ce în ce mai cadenţat, în 
urma profesorului; e îmbrăcat într-un 
halat ele casă şi în papuci; profesorul 
cîntă mai departe.) 

„Oricît ar fi furtuna de turbată 
Şi-aricit de-nalt ar fi al mării val, 
1n inimă acelaşi girul �ă-ţi bată : 
S-ajungi cu pluta întreagă pîn' la mal .'"

Hai ! Şi dum:neaita !
RADU (luat prin surprindei·e) : ,,Tra.gep 
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la pompe ... " Vă 1rog să mă .scuzaţi... 
M-a lruat g,uira pe dinair11.te ...

PROFESORUL (fără să se oprească din 
mers): Nu-i 111imic ! Se-ntîmplă ! Ia-te 
după mine!. .. 

AM!NDOI : ,,Spre-un ţănm d.e linişti ve-
niţi cu toţi, buluc" etc ... 

PROFESORUL (solo) : 

,,Oriunde-am fi ne 'tacem datoria, 
Şi nu avem, clecît un singur ţel, 
Să ne lungim prin timp călătoria, 
Cu musc.:hi de fier si cu nervii de oţel. 
Trageţi.' .. :' 

Te rog să mă scuzi... Ac:um, eiu ••• 
RADU (ingăduitor): Nu face nimic! 

Pavlov e de vină, cu 
ooncliţionarte ! Luaţi-vă 

AMINDOI : ,,Spre-un ţărm 
niţi cu toţi, buluc" etc. 

reflexele lui 
clupă mine ... 
de linişti ve-

( Deodată, se-au ele soneria ; cei doi se 
opresc, instantaneu, cîntecul le încreme
neşte pe buze ; se privesc o clipă, spe
riaţi ; apoi, Profesorul se îndreaptă hotă
rit spre uşă.) 

PROFESORUL (descuind yala şi dind 
uşa larg în lături) : Luiza ! 

LUIZA (din prag) : Bonsoi.r, papa ! Bună 
sera,r,a, domnule ! (Trece pe lingă Radu, 
privindu-l d.e sus.) 1\/Li-a părut bine! 
La revedere ! 

PARTEA a

Semiobscuritate ; arde numai veioza mică, cu pălăde, de pe birou ; 
Luiza şi Radu stau întinşi, fiecare pe divanul lui, în această ciudată încă
pere care n-are uşi. dar are, totuşi, camere. 

LUIZA :' Arum, hai să dormim !. .. Noapte 
bună ! S-a făcut ]JII"ea tîrzh1. .. 

RADU : ln,trr-aclevă1r, noapte bună ! E 
trecut ele miezul nopţii... ( Părinteşte.) 
Iar mîine, să nu ui,tăm, ne-aşteaptă 

. examenul. (Pompos.) Concursul! 
LUIZA: Degca,ba rîzi. E)u am totu�i 

emoţii. .. 
RADU : Aşaclrar, tot mai crezi c-aş putea 

să fug ? Ha, ha ! Poate doarr pe fereas
tr,ă ! Uiţi, însă, că sîntem la etajul 
patru... 

LUIZA: Hai, termin�'i cu prostiile! Acum 
vJ·eau să dorm. Inţelegii ? Vreau să 
fac nani. Mai vorbim mîine, după 
concurs... (Îşi trînteşte perna peste 
cap.) 

RADU : Mîine, clupă concurs, am plecat. 
Cu primul tren. Mă aşteaptă. o groază 
de treburi. Oho, dte tr.eburi mă aş
teaiptă acolo !. .. 

LUIZA fînciuclată,. ru3ucindu-se-n aşi#r
nu.t) : . Şi towşi, pentrru-un dog arle
chin ţi-ai Jăsat baltă . toate treburile 
de�acolo ! Iar dacă le-ai lăsat pentru 
do'Uă zile, poţi să le laşi fără grijă 
şi pentru a treia. Ca să putem bea 
Impreună, mîine seară, din cupa cu 
şampanie a .victorfrei ! 

RADU , Pentru tine, a victoriei... Pentru 
mine - a în fringerii ... 

LUIZA (ridicîndu-se în capul oaselor): Şi 
dogul arlechin? Nru-i şi el o victo
rie? (Sentenţios.} lnvingătorul purta 
1:a· gît o · medalie de aur, pe feţele 
cărreia 5e ·putea distinge uşor pro.fiJul 
maiestuos al un1Ui incîntător dog ar
lechin... (Rîde.) Sau, mai degrabă : 
învingărtorua tîra1 dnpă sine namila 
aceea de cî1ne, marr·e c'.it un viţel, fră-

mîntindu-şi mîinile, în tot acest timp; 
în }egărbură cu modul în care va putea 
să astîmpere foam.e.a uriaşului patru
ped. 

RADU: Lasă patrupedul în pace ! Aici 
e vorba de altceva. N-am timp... şi 
n�ci nu vreau să-ţi explic acum .. , 

LUIZA (coborindu-şi picioarele clin pai) : 
Tot -încerc, din clip,a în care mi-ai 
apătru,t pentru prima oară în faţa 
ochilor, îmbrăcat în halati.tl d,e casă 
şi-n papucii tatălui meu ... (Nu-şi poate 
slăpîni rîsul.) Dac-ai şti ce mutră 
aveai, ce mrutre aveaţi amîndoi. .. (prin
tre hohoi:ele ele rîsJ .. .iar cînteout vos
tru s-auzea de departe, din stradă ... 
poate chiar d.e la capătul străzii... Şi 
rtu cîn,tai cu a,tî,ta convingere, încît 
păreai chiaJ· unul dintre pacienţii, 
care-au colaborat la sorie<rea cîntecru
lui... (Nu mai poate să. continue, se 
îneacă ele rîs.) 

RADlJ (ridicat şi el într-un cot): Drăguţ! 
DaT să nu uităm : tot încerci, din 
clipa cînd ţi-am apă!rut pentru prima 
oară în fata ochilor. .. 

LUIZA: Souză-mă ! Rî.sul ăsta prostesc 
m-a făcut să-mi pierd firul ...

RADU : Nru şi -somnul ? 
LUIZA (se riclică în picioare şi-şi întinde, 

în laturi, braţele) : Nu, so:[Ililllll nu ! 
E de ajuns să-mi pun penna-n cap, 
şi pînă mfilne, la oprt, nu mă mai 
rtire2Jesc. 

RADU (aşezîndu-se pe marginea patului): 
A1mrnci, nu-nţJeleg de ce n-o f-aoi. Sau 
poate că vrei s-ad01rm eu înltîi, oa 
să nu te-a!Uld pe mmă cum sforăi ... 

LUIZA (înţepată): Chestia asta cu sio
ră.jtul are, aşa, un uşor iz de Uţuţoa,i.a 

41 

www.ziuaconstanta.ro



din Deal... Oa de altfel şt ide,a,l,ul de 
vi:aţă oare te-a scos, pentru două zile, 
din văgăuna aceea. lnch1puie--ţi numai 
cum or să se crucească babele şi cum 
or să-şi trîntească moşnegii cădulile 
de păm,înt, cînd te-or vedea, de de
parte, pe u'1iţele saitului, ou di,tamai 
elefantul d,uipă tme ... 

RADU (se ridică brusc în picioare) : 
Luiza, nu toa,te lucrurile pot fi luate-n 
batjooură ! 

LUIZA: Iartă-mă! Ilfilită-mă ! Dar, din 
clipa în oani te-am zăo:it, mă strădu
iesc în zadar să pw1 di,agnos,ticul, să 
descopăr cărui tip anume de persona
litaite umiană, îi apai·ţti.i. 

RADU : Ia ,te uLtă ! Nici nu ştiiam ce rol 
de cobati mi-ai -irezervat pen,tru noap
·tea ru,t,a ! Un rol pentru caire, îţi atrag
respectuos a,tenţi,a, n-am fost plăt1t ...
Si nici nu-ndrăzneam să-1ni imaginez
c-ai ma,i putea să ai asemenea p-reo
CUlpăTi ştiin,ţiftce dlllpă douăsprezece
noaiptea, CNld oamenii, îndeobşte,
dorm. Sau, cel mult, fac dragoste ...
(Un pas înainte.) 

LUIZA (prinde scaunul din faţa ei şi-l 
saltă-n aer j : Să ştii că dau ! 

RADU (zîmbind) : ,In cine dai ? 
LUTZA: Im orictlne ,a,r îndrăzni să se 

apropie! 
RADU (flegmatic) : Cruţă-ţi, dragă, efor

·turile ! Ai să ari mîine nevoie de ele. 
Oa s-acoperi cel puţin douăzeci de 
pagini, scrise ca la car.te. CU1J1oaştem
speci,a ! Femei.a inteligentă şi frigidă !
De oaTe nimeni nu se poate şi nu se 
va putea apropi1a vreodoată. Căreia şi 
cobaiul ei, privit de vreo c�eva cea
suiri cu lupa, îi asow11de trăsăturile
sale distino11hre... (Luiza a lăsat încet
scaunul în jos şi privirile în pămînt ;
Radu mai îna.intează ciţiva paşi în di
recţia ei şi se opreşte în dreptul birou
lui, ca în spatele unei bariere de ne
trecut.)

LUIZA (după· o clipă de ezitare, aleargă 
spre el şi i se-aruncă d.e gît ; suspi
nîndă şi fremătătoare) : Spune-mi, 
te-am jignit ohi,ar aitît de tare? Să 
şrtii că n-am v,rut ! Da,ir aşa ,am fost 
eu obişn,uLtă : să-mi arăt mereu colţii 
şi ghearele, ,să atac, să mă ,apăr ! Şi 
fiindcă mî1ne pleci şi n-o să ne mai 
vedem, în mod si-guir, niciodată, pot 
să-ti mă1iturisesc că, diin clipa în care 
mi.:ai apă-rut în faţa ochilor ... 

RAlDU : Ştiu, ai vrut să-mi plllÎ diag
nosticul. 

LUIZA: Nu, am simţit, pentru prima 
oară în viaţă, că trebuie s-arunc la 
gJllllloi ,toate armele astea rigide, în
ţepeneala mea de caire eram atît de 
mîndră, vorbele mele în aparenţă iro
nlice, dair în esenţă răutăcioase, ou 
oare--i ţin pe toţi 1,a distanţă, aura 
mea• de ,i,nvincibilă, de inaccesLbilă, de 
ze�tate rătăcită printre muritorii de 
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r-î.nd. Şi uite, deşi mi-am spus toate 
astea, m-am trezit că muşc Ln conti
nuare, că zgîrii, că-mi arăt colţii. .. 
{Spune toate astea, în timp ce Radu 
îi mîn9îie părul şi apoi începe s-o 
sărute pe frunte, pe nas, pe gură.) ln 
a·ealitate, voiam să te-ntreb : Uţuţoala 
aJSta, din Deai sau din Vale, există cu 
adevărat? Sau e niuma'i aşa, o ilJlven
ţie, o expresie pitorească, o sperie
toare sonoră ? 

RADU : Să zicem c-ar fii Bogdana ... 
LUJZA: Şi daoă nu e Uţuţoai,a şi e Bog

dana, nu-i acelaşi lucru ? Şi de ce 
acolo, în văgăuna aceea, pentru toată 
via,ţ,a? Căci mi-ai sp.us, cînd t.e-am 
întrebat, aseară, că nu-i vo1,ba despre 
nici o feme1e. Atunci ... 

RADU (desprinzîndu-se din îmbrăţişare 
şi stopînd fluxul ei verbal, parcă in
terminabil) : &cum. pot să-ţi spw1 că 
e vorba şi despre o femeie ! 

LUIZA (UJmeţită de-mbrăţişare, face cîţiva 
paşi înapoi) : Asta-nseamnă că m-ai 
minţit. 

RADU (se aşază pe scaunul de la birou): 
N.icidecum. Nu ştiu ce-ai inţel:es tu.
Dar s-o luăm uşor. N-aş vrea să mă
acuzi vreodată c-am prcxf.i,tat de clipa 
ta de slăbic1une. 

LUIZA (înfuriată) : Dn�pt cine mă iei ? 
Te-ai uitat v,r-eodiată-n oglindă ? 

RADU : Lui.za,, fii calmă, ,te rog ! 
LUIZA: Ui-te cine-mi dă mie sfuturi ! ... 

Doctorul Radu Butuc din U\n]tţoa.ia din 
Deal! Oa,re se-ntoarce mîine, cu pri
mul tren, în văgăun,a, lu,i dinitire munţi. 
Şi care-o să mai iasă de-acolo doar 
dnd' o citi p11in zi.a1re c-a fătat ur
soaica de 1a Grădina Zoologică clin 
Păduirea Băneasa, şi-o să vrea să-i 
vadă şi el puii... 

RADU (cu admiraţie) : lntr-adev,ăr, îţi 
arăţi iar colţii, aşa cum spunea,i, 
domn,işoairă ! 

LUIZA (apăsat): Observ că există întot
deauna motive să mi-i arăt ! Şi mai 
termină odată ou apelativiul ăsta in
fect şi provincial! 

RA1!DU : Ştiu. Am f!o,st avertizat. Tatăl 
tău p,rofesorul, academici.ian.ul -
m-a asigurat chiar c-ai să rîzi în
hohote, cind ad să m-<aiuzi oă-ţi spun
.,domnişoară". En insu.şi a rîls.

LUIZA: Mie nu-mi mai arde de rîs 
acum ! (Se trinteşte pe divan şi se 
acoperă cu cearceaful.) La ora asta, 
-kebui'a să fiu de 1UIU1t -adormită.
Dacă tu vrei să staii treaz toaită noap
tea, oa hull'UIJ:ez,ii, n-ai <lecit. Poti să
dormii şi m:îine, în tren.

RADU (instalat la birou, începe să răs
foiască nişte cărţi) : Am înţeles aluzia. 
Noapte hună ! Deşi... (Pauză lungă.) 

LUIZA (dwpă un timp, ridicînd puţin 
capul) : Deşi ? ! ? 

RADU : Deşi, în oal1tat.e ele gia2Jdă bună, 
. ai .fi putut să-mi l1aşi cel puţin o ţi-
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gară din afa lun,gă, Ou toaite că, în 
J11JOd obiişnui,t, nu ,fumez. Pe aista, însă, 
,aş fi aprirus-o-n balcon, ca să n;1 
te-afum. Doi doctori în aceeaşi casa, 
dintre care unul academic.ian şi pro
fosor ... Cred c-aveţi un vagon ele ţi
gări din astea, aduse de bolnavi ... 

LUIZA (ţîfnoasă, băgîndu-şi iarăşi capul
sub pernă) : Noi nu luăm ţigări de la 
bolnaivii ! 

RADU (după altă pauză lungă, timp în
care răsfoieste mereu cite ceva) : Sau 
să-mi fi lă,sat o l.inguriţă de carea 
natrurală. lVl!i-o preparam sÎ.111,gur. Am 
învăţat acum şi unde-ii bucă.tăria. Ori 
nici ca.rea n,u luaţi ? 

LUIZA (iţindu-şi iarăşi, pentru o clipă,
ca.pul) : Nici ! 

RADU : Am înţ,eles. Nu sînteţi genul ! 
Nu vă-neurcaţi cu mărunţişuri. Pe 
care să trebuiască să le recicla.ţi, să 
le viindeţi, adiică, prin intermediul 
5U!rorilor, a·lito!r boln•a.vi, pent!ru ca 
aceştia, la rindul lor, să Vii le ofere 
din nou ... _Şi aşa mai depawte ... 

LUIZA (de sub pernă): Nu-nţeleg ce 
s<puj ! 

RADU : Sigur că nu-nţelegi ! Da.r aţi 
pus, tlotu.şi, deoparte acea „Tezonabilă 
sumă" ! Din care eu aibia -am ciupi.t 
o cincime!

LUIZA (implorator): •.re-am r,uga,t să mă 
laşi să dorm ... 

RADU (înţelegător) : Binie, te la,s, tJe las ... 
(Răsfoieşte mai departe, se opreşte 
a.supra unei pagini, pufneşte mai mult 
ca pe:ntru el, citind cu glas scăzut.) 
Hm! ,,Nimeni pînă aoum nu l-a iubit 
vreodată pe Ordinov şi nici el n-a 
iubit inoă pe nimenL De aceea se 
s�mte acum în asemenea măsUtră co
pleşit ·ele d1·agostea ce l-a cuprins, 
incît deziluzia ca,e urmează îl do
boară şi îl distruge". 

LUIZA (sare din pat): Orc:1i111ov, din nu
vela „Gazda" de Dostoievski! In vi
zi,unea lui Karl L':Xlnhard, ,,Persona
lităţi accentuate", Editura Elncilclope
dică Română, 1972, pagina 371, cu re
feirire la „personaliităţi introve.r,ti,te" ! 
Dar ce-ti veni ? 

RADU .(surprins) : Mie? Nimic. Citeam 
pentrru. rrrine. Ciredea.m c-ai adormi,t. 

LUIZA: Citeai pentru tine? ! Şi cum 
ai da.t tocma.i pe61te povestea asta ? 

RADU : Utile-aşa. Din întîmp1'are. Tot 
aşa cum am dat şi peste tine... Dar 
ce faci ? Ziceai oă mîine dtimineiată ... 

LUIZA: Mi-am adus aminte oă srmţ, 
totuşi, gaz<lă ! · (A ieşit; vorbeşte din
bucătărie.) Şi mi-<am amintit că mai 
am aici, pe undeva, o linguri.ţă ele 
da:fea naturală. 

RADU: Poaite să fie şi-amestec. Poo.te 
să :!iie orioe ! Ceea, ce conitează la ora 
asta este culoarea. Numai culo.a.rea ... 

LUIZA (din off) : Apropo de culoare. 
Cum e tipa ? B:rună, blondă, şatenă ? 

RADU : C0re tipă ? 
LUIZA: Ei, care tipă?! Acum poţi să-mi 

spui. Mi-<a trecut... Cum e femeia 
aceea, despre care, totuşi, e voi,�a· '. 

RA!DU (iluminat) : A!... De asta m1-a1 
făaut toată scena de-adineaori ... 

LUIZA: Da, da!r de as,ta-ţi fac acum şi 
cafeaua. Ca să a.flu tot, tot ! 

RADU (visător) : Ca să aili torb, ar trebui 
să .s,tai măcar un an în 'ViăgăiUJna aceea, 
din oare m-a scos acum, penitru două 
zile, profesorul Zaimora. Ar trebui 
s-auz•i, iarna, lupii cum uirlă pe sub 
strea,şina caiselor, o:ri să ve.zii, în plină 
zi ele vară, ur,sul de tire� sute de 
kilogirame -fugind cu puirceau,a sub braţ 
sau călare pe-o vacă zdiravănă ... mî

:nind-o astfel, în timp ce se-nfru.pta 
din ea, ca şi cum m- striunli-o djn 
hăţuri, mînînd-o aşa .pînă-n desişul 
pădurii, ca să-i facă defini-tiv de pe
trecanie, şi mvi,tî,n,d la ospăţul ăsta 
de pomină roaită ctmotia Lui de urşi 
1i1be<ri, şi nu de u.rS'UJeţi cresooţi cu 
biberonul, la Pădurea Băneasa. OrJ 
poare ar trebui să �irinzi,, aco�o, î� 
văgăuna di111Jtre munţi, un polei 1na1 
lucios clecît o.gliruda în care mă trimi
teai adineoni să-mi privesc chipul. .. 
un lunecus din acelea cawe te obligă 
să te tii d·e toate giarcluiri1e [l(U numai 
atunci · cinci vii devale, dar şi pe 
d.um drr·ept şi neted, oa-n palmă ...
un lunecus ca acela d1n iarna trecută,
care-a surprins pe podul lung şi în
gust, ele peste pwăpastie, camionul
catl,e se-n.torcea de la fa.brici, cu na
veitiştii ... Elra noapte şi nu se afla
nimeni pe-acolo, ca să povestească
apoi cum s-au petrecut luarurile... Ş1
nioi dintre cei patruzeci ele oameni
arflati înăuntru, în camionul acoperit
cu prelată, n-a supravieţuit nici măcar
un singur martoir al tragediei... Astfel
înc.it n-a rămas clecît faptul în sine
- un camfon ca;re-a lunecat în pră
pastie, în ciuda paa·arpetuluj ele metal
al podului sau, mai bine zis, antre
nîndu-1 şi pe el în cădere. Pa:in.tre 
cei dinăuntru eirau şi c1te doi-trei 
fraţi. Albul îşi :J.uase în ziJua aceea cu 
el şi soţia, ca să mai cumpere cîte 
ceva de pe la oraş. Pe sourt, într-o 
singură clipă, patruzeci de morţi şi-un 
întreg sat indolfa.t. Nici n-am putut 
să-i îngropăm pe .toţi într-o singură 
zi, releşi ne sări5€-ră-n ajutor popii din 
şarpte sate... Atunci să fi fost ·acolo, 
domnişoară, cu toată ştiinţa ta psi
h.i•atrică, să le povesteşti celOll' trei, 
pa1tru sau cinci copii ce s-'a-ntîmplat 
cu tăticul şi cu mămica lor ... să le 
explioi femeilor oe-au să se facă de
aici înainte fără bărbatii· lor ... să le 
spui mamelor ele ce-'a.u tirebuit să-şi 
piardă, î.rutr-o singură clipă, fiii, even
tual toţi fiid... ln fine, să-i scoţi pe 
toţi aceştia şi pe mulţi alţti din sta
rea lor cumplită de şoc, să scoţi satul 
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în�eg din starea aceea de trăsnet 
apocaliptic. Un sart obligat, prin firea 
lucnwrilc:xr, să-şi trăiască mai -departe, 
înoep�nd din chiar cli.pa nenorocirii, 
vJaţa lui, pentt,u care era şi este 
menilt... Să-şi îngnijească bă.trînii... 
să-şi· trimhtă copiii 1,a şcoală... să-şi 
hrănească şi să-şi adape animalele ... 
Şi să-şi exped.ileze in continuare, spre 
fabridle din apropiere, valtllrile lui ele 
naveţj,ş.ti, imbaircaţi, :foreşte, în ace
leaşi camioane cm prelartă, nevoite să 
treacă pe-acelaşi pod şi s·ă-nfroote, ace

·1aşi polei, ca şi cum nimic dJn cele-n
tîmplate n-ar fi avut L'U •adevărat

'loc, ca şi cum totul n-a,r fi fost dccît
un vis negr,u, o năluciire, un coşmar, ..
Atunci să te fi văzut, domnişoară
Luiza, că·utînd paginile şi paragraf€le
din manuale, tt·atiate şi alte lucrări
academice, oa să vezi care dlin ele se
potrivesc ma'i bfa1e fiecărui caz în
pa,r,be şi. satu1ui întreg, la un l?c... �i
chi1ar ţie însăţi, care te puteai trezi,
dintr-o dată, în faţa uruui. asemenea
dezmăt al dw-erii, cu creierul blocat,
ou fălcile încleştate şi cu ochii fixa,ţi 
in gol, într-o sba1re perfectă de autism,
provocartă de-,o• criză ele demenţă pre
coce, ori de-o surdo-muthtate i,sterică,
ori chim· de-o imprevi(libilă, clar defi
nibw instalată, schizofTenie, atunc,i
cîn<l, înainte de a lintra şi tu m întu
neriic ti-ai fi dat seama că toată
maga'zia ta de date, de enunţ,u:ri, de 
definiţii, de scheme şi de remedii, cu
care-ai să faci mii:ne praf şi. pulbere
comisia de concurs, n,u-ţi foloseşte, în
6ituaţia dmă., concretă, ,abso1ut la ni.
mic... (Pe ultimele lui cuvinte, ea
apare ca o umbră din bucătărie, cu
o tavă în mînă, pc care abureşte un
ibric, flancat de două ceşti mari, şi se
opreşte la cîţiva paşi de birou, decisă
pcucă să rămînă aşa aricit.) Ei, dar
ce văd ? Chi.1ar ai fie1:t un ibric cu 
cafea ? Eu credeam c-ai adormi,t în 
IJ,\J.căită,rie ... 

LUIZA (ca pentru ea): Introver,llirt: şi 
htpertimic ! O combinaţie fericiltă ... 

RADU : Tu tot n-ai renunţat 6ă-mi pui 
diagnostioul ? Tu şi cînd fierbi ca
fea.'lla ... şi cînd ... 

LUIZA: Te-am ascultat tot -timpul. 
RADU , Oa 6ă vezi ! Şi. eu, care aredeam 

că vorblesc slingur ... 
LUIZA: Ian- în timpul ăsta, pe aragaz, 

cafeaua se vărsa toată-n floc. Noroc 
că mai aveam o miică rezervă. A tre
bu i!t să umplu din noru ibricul cu 
apă şi să-l aştept încă o <lată 6ă clo-
co1Je.ască... 

RADU (ridicîndu-se şi luîndu-i tava din 
mînă) : Vasăzică, în timp ce eu mă 
Lăsam f1.11rat de am.iintiri, ca un vajndc 
pensiona,r, întoris ferkit .de [a cumpă
rărtm1ri, ală,turi, în bucătărie, se petre
ceau a,dev,ă,ra/te drame! N-aş fi putut 
să cred ! Abia aoum inţeleg mai bine 
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ce-nseamnă oraşul tentaoula,r, aliena
rea omul,ui mode,rn şi toate celelalte ... 

LUIZA (se aşază de cealaltă parte, îşi
sprijină coatele de birou şi bărbia în 
palme, şi-l priveşte direct în ochi) : 
Radule, dacă-i aşa de greu - şi eu 
cred că-i mai g1reiu. decît mi-ai' ·pu.tea 
tu povesti - de ce te-ai dus acolo ? 
Şi, mai ou seamă, de ce-ai rămas ? 
Şi de ce rămîi în con;ti.n,uare ? ( Radu
îşi soarbe tacticos cafeaua.) Jrudecind 
după iielul in care ne-a vo1>bit despre 
tine, cred că profesoriul Zarnora ar 
face şi-acum to,t ce depinde de el, şi 
de el depinde aproape totul, ca să 
te-adluoă la oabedra lui. Ori în altă 
pa1·be. Onicwn, ink-un oraş. Chiar şi 
in BuCU1reşti, dacă vrei, eete loc pen
•bru tine. 

RADU (se ·ridică brusc şi se aşază în faţa
unei oglinzi) : In Bucureşti ? ! Cu 
murtn:,a asta a mea ? Care poartă şi va 
pu,rt,a in veci un uşor iz de Uţuţ,oaia 
din Deal? 

LUIZA: Hai,, lasă, nu te mai fandosi... 
RADU: Cu mutra asta a mea, cu care 

aih reuşit s-o sperii, 1a miez,ul nopţii, 
pe domntişoara Luiz,a ... 

LUIZA: Ah, dac-ai şti cum mă calci 
pe nervi cu vorba asta ! 

RADU : Provincială, reoun06c ! Dar şi 
eu ... 

LUIZA : Nu numa'i prov�ncială. Idioată, 
plllr �i simplu ! 

RADU : De ce ildioată ? ! Perutru că nu mai 
corespunde· unei realităţi... anatomice? 
Doar :n'll ţi-a ce!I'Ut nimeni certiificatul 
mediao--legal. .. 

LUIZA: Ba tocmai pentiru că ... Tocmai 
de-aceea e idioMJă ! 

RADU: Vo•rbeş•tli serios? ! ? Atunci, ăsta 
caz de psihiatri:e ! Nu-nţeleg, însă, 
nu-nţeleg, îţi repet, de ce ,profesorul 
Ion Ionescu Dinzăvoi, adică ta-tăl tău, 
a rîs cîind a au2'J�t vorba asta şi m-a 
avertizat c-o să rîzi şi tu, clnd o vei 
aruzi. .. 

LUIZA (plimbîndu-se, .nervoasă, prin ca
meră) : Ştii, pî!nă astăzi, mi se părea 
o vorbă de rîs. Pentru că o asociam
în1totdea,una cu „domnL<;;oora Florence",
oare locuieşte pe�aiici, prin ap!t"opiere ...
O băbrîinică din foSlba lume bună, o
femeÎlllşcă încă vioa�e. 1mrtînd întot
deauna ,pe v1rM caP'ului o pălăriuţă
de fetru, în amintinia vremurilor de
odini,a,ară ... O fiinţă pe oaire-o a'llzi de
Heca,re dată sp.u,n'Înd g,ra,ţios „pairdon"
şi „bonsoir", ori punîndu-1 cu demni
tate la punot pe orioaire ar '.î!ndrăzni
să-i spună al1iel decît „domnlşoară" ...

RADU (rîzînd în hohote) : Şi ce-i cu asta? 
Fiiecaire din noi cunoa�tem cite-o fi; 
inţă a,semfmătoare ... 

LUIZA: Da, da[· în noaptea •aooa mi s-a 
părut, deodată, că încep să semăn şi 
eu cu domnisom·a F1oirence ! Nu mai 
trebuie decrt să-nvăţ să s,p� în felul 
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în care-o face ea, ,,pa,rdon", ,,bonsoir", 
,,nu doa1nnă, clonmişoaa·ă, dom,nule !" ... 
( Se prăbuşeşte într-un fotoliu, reze
mîndu-si fruntea de bratele sprijinite 
pe una· din laturile lui.) 

RADU (vine încet spre fotoliu, se aşazii. 
pe cealaltă latură, începe să-i mîngîie 
părul) : Phii, şi cîncl mă gîndesc cum 
îmi zvîcnea inima, cum mi se zbîrlec1 
părul în caip şi cwn îmi tremurau 
p,icioaa·ele, ori ele cite o,ri domnul pro
feso1· îmi spunea, ameninţînclu-111[1 
ma'i în glumă, mai în serios : ,,Cînd 
ai s-o ounoşti cit ele cît pe Luiza .. :· 
Şi uite-o acum pe Luiza, prăbuşită-n 
fotoliu şi gata să dea apă la şoareci. 
Asba ne-ar mai lipsi_! 

LUIZA (fără să-şi ridice capul): Te-ntre
bam ele ce nu pleci de-acolo, Radule ... 
Dacă-i atît ,de greu, ele ce nu ieşi din 
văgăuna aceea ? 

RADU: A, tu la mine te gîncleai acum! 
De aia nu puteari tu să dormi! 

LUIZA (ridicindu-se din fotoliu şi fugind 
departe de el) : De dormit, nu mai 
pot să dorm clin cau.zia cafelei. 

RAiDU (zîmbin<.L) : Da ? ! ? CUJd,os lucru ! ! ! 
LUIZA: Ce ţi se pare-atît de our1os? 
RADU : Pă·i, cum să-ţi spun eµ ... faptul 

că tu simti de-aown efeotul cafelei, 
clesi încă n·u te-ai atins de ea ...

LUIZA (argument absurd) : Dar eu am 
preparat-o ! .

RADU: Ei, asta schimbă, într-adevăr, 
1ucrur.ile ! Un reflex cond'iţiona,t tipic. 
A fost cl:eci ele ajuns să vezi cum 
fierbe cafeaua, ca să-ţi dispară apoi 
somnul. I,ar acum, fiindcă tot ţi-a 
cli>spă1'illt, ştii ce? Poţi s-o bei liniştită.
Ui,te, ceaşca te-aşteaptă, pe tăviţa de 
pe bilrou, plină ochi !

LUIZA : A5,a, rece, nu mă mai amuză. 
RADU (încercînd să acţioneze): S-o torn 

la loc, în ib1·ic, şi să ţi-o lndilzesc ? 
1n două minute, tovul e gata. 

LUIZA : Nu, nu mă mai amuză nicicum! 
(Trîntindu-se-n pat.) Pot să stau 
treiază şi Jlără cafea. Toată noaptea ! 

RADU : Dar de ce toată noaptea ? Cîncl 
mîine ai, totuşi, concurs'? Uite, 
da<Jă-mi da.i voie, o beau tot eu şi pe-a 
ta. (Face ce spune.) Apoi, sting lampa 
şi mă culc şi eu. Noi, ăştia ele la Uţu
ţoaia, folosim adeseori ca<feaua drept 
somnifer. JVl!ai ales cafeaua a,;a de-i 
zioe cafea, că te şi miri ca prostul 
de ce. (După o pauză, prin întuneric.) 
Ai adormit? 

LUIZA: Nu. Dar ce-ai fi crezut despre 
mine, dacă ţi-aş fi răspuns el-a ? 

R,i\.DU : Nin1ic. Te-aş fi lăsat să dormi 
mai departe. 

LUTZA: Şi-aşa, nu 1nă la.5i? 
RADU : Ba ared c-am să te las oricum. 

Altfel, i:i;i să dormi mîine, în sala ele 
concurs, cu fruntea sprijinită de tean
cul acela de foi imaculate. Iar domnul 
profesor v,a avea, într-adevăr, ele ce 
să fie supărat pe mine şi să-mi de-

clare ·război, cu tot spiritul său paci
fist, evidenţiat atiit de magnific în ·ne
muritorul său cîntec ... 

LUIZA : Ai tot dreptul să rîzi de tatăl 
meu. De jooorile lui ... · superioare. De 
metodele lui mai puţin clasice de 
terapie psihică. E un mare caraghios ! 
Dar şi un mare speciali,st ! Ou toate 
.că a-re o mie de ciudă,ţenii. Dar şi un 
suflet nealterat, de copil ... 

RADU : Că bine zici ! Şi . totuşi, cu :su
fleţel ul ăsta de îngei·aş nevinovat, el 
a ştiut să pună, perseverent,. ·sută 
peste sută, şi să considere apoi suta 
de mii, deci mia de sute, o „limhtă 
rezonctbilă", după cum mi-a· măr-burisit, 
într-o afacere c·a aceea a noastră. 

LUIZA (sare clin pat, zguduindu-se de 
rîs) : Caraghiosul ! Mai bine 2lis, cara
ghioşii ! Pe �I îl ştiu. NIU mă pot ab
ţLne să nu aprind lun,irna, . .-,ca·.'.să te 
văd şi pe Hne. cum arăţi, acum, dnd 
ai asemenea jjantlastice-revelaţii !. (Luiza 
rîde în continuare, în. timp ce Radu 
o priveşte cu mina streaşină la o.chi.)
Iiată deci substratul rechJiz·Ltoriului tău
de mai înainte! Kentu1, caifeaiua, ,banii!
Vezi ce-nseamnă, totuşi, să· trăieşti la 
Uţuţoaia? Pî.nă la voi, în vLrful dea
l<ului sau al 111llintelui, n-a ajuns pro
babil ştirea, anunţ,ată cu !utere , de-o
şchioapă, în legătură cu premi,ul pe
care Societatea Franceză de Medicină
îl decerna, anul tTecut, tiatălul meu,
pentru monmnentala sa luoriare, ,,De
lirul de influenţă hipnotică". Aştia-s
banii! Asta-i suta ele mii, pusă bine
deoparte ! Asta e, în concep,ţia profe
sorului Dinzăvoi, ,,viit011ul" meu!
Mi-ai mlncat, deoi, cu potaia aceea a
ta petici.tă, o cincime din „viitoir" ! Şi
nici nu am dreptul să mă plîng, Ai
fo. t totu�i modest ! Ai fost totuşi un
generos ! Cum 5ă te răsplătesc pentru
asta ? (Se îndreaptă spre el, îl sărută
pe (ru11te.J Cînct te gindeşti c-ai fi
putut să-mi răpeşti, cu un singur cu
vînt, întrpg• viit01'lll !

RADU (o răstoarnă pe pat, o imbrăţi
sează şi o sărută): Ştiu, Lulza. Cuvin
tul acela e: ,,Te iubesc!" Te iubesc, 
Luiza! Te iubesc, aşa rea şi afuri
sLtă cum eşti ! 

LUTZA (încercînd, totuşi, să se apere): 
Şi eu te iubesc ! Şi eu te iubesc, Ra
ci uJe ! 

RADU : Dar nu aşa trebuia să ne-n tîlnjm 
no,i ! Nu aici ! Nu aoum ! 

LUIZA (âesprinzîndu-se din îmbră�işare; 
înclepărtîndu-se, răvăşită) : Deci, fe
meia aceea· eidstă ! 

RADU (şi el răvăşit, aproape urlînd) : 
Din nenorocire, există ! Şi nu numai 
ea ! Mai există şi 1111 copil! 

LUIZA (cu un început de delir): !nţe
Jcg... înţeleg... Dogul acela arlechin 
este clarul pe care i l-ai promis co-
pilului... 
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RADU: N-ai în,ţeles nimic! DogiuI acela 
arl'echin nu va mai fi deloc ! 

LUIZA: lncepi să devii aibsurd ! 
RADU : Nu eu ! Viata e uneo["i. absurdă ! 
LUIZA: Poţi să-mi ·explrici, făiră să mai 

urli aşa? 
RADU : Mai bine oore-mi să urlu, fără 

să-ţi mai explic ! 
LUIZA : Ai băut, probia,biil, prea multă 

cafea .. 
RADU : Puteam să beau de două ori pe

aitît. Sa.u puteam să nu beau deloc. 
Asta nu schimbă în nici u111 fel lu
crurile. Copilul e bolna·v de leucemie ! 
Una din şansele lun - Pari.sul ! 

LU[ZA : Şi de ce n-a plecat încă ·1a 
Paris? 

RADU : Cu ce să plece ? De unde atîţia 
bani? 

LUIZA : Şi mama lui... adică copilul tău 
aşteaptă acum banii ăştiB ? ... 

RADU : Nu e copilul meu. Nu e fetiţa 
mea. Dar asta n-a;re nici -o importanţă. 

LUIZA: Nu mai înţeleg ... 
RA-DU : Ce să-nţelegi ? ! E un copil clin 

sat. Copilul U111ei femei săirm.ane. Băr
batul ei s-a aflat as,tă-ia;rn.ă în camio
nul acela oo coviltir. Acum d.O'llă Juni, 
s-a declanşat şi boala fetiţei... Pînă
un.ele să poţi răbda? Pînă unde să
poţi su1leri ? Chiar şi-n lmzaircl tre
buie să exisilie o lirruită !

LUIZA (începînd să ţipe şi ea) : Taci ! 
Taci ! N,u mai e nevoie să-mi spui 
nimic. Acum vreau să-ţi spun e.u 
cî:tev>a cuvinte... Rrostrule ! Prostule ! 
De ce n-ai cer,ut o sută de mii? De 
ce n-aJ cerut to,ţi banii ? Cum ai putut 
să :flii atit de nepriceput, art]t ele najv ? 
Cum •ai p'lltut să rartez,i această şan.să, 
cî.nd ea ţi s�a o:rerirt: pe ,tavă? Unele 
ţi-a fost capul ? Ce, crezi că Parisul 
mseamnă numai banii ele avion ? Nu
mai biletele de metrou? Numai cor
ruulrile sau portocala sau banana, mîn
cate-n fugă, pe stradă ? (Decisă.)
Acum ştiu ce ai ele făcut ! Mîine di
mineaţă, cum dai och!ii cu domnul 
profesor, îi spui : ,,Maesibre, m-am 
:răzgînd�,t ! Merg pÎl11ă la limita rezo
nabilă 1" O să se-ncrunte, fireşte, o 
să boscorodească, dar n-o să-i dea 
mîna să te refuze. 

RADU (înţelegînd, în sfîrşit, ce i se cere): 
Cum, tu ai de g!Î.I]d să-l 1as pe bătrln 
fără nici o leţcaie? Orli, a1tfel spus, 
să te las pe tine fără vii.tor ? 

LUIZA : Nu, dar am de gîn<l să-mi î.n
cr-edinţez vii1lornl în mîinile tale ! (Se 
aruncă, alături de el, în pat, iîn timp 
ce lumina se stinge ; după cîteva
clipe, se aprinde din nou; Luiza şi 
Radu stau acum întinşi, relaxaţi, cu 
capul pe-aceeaşi pernă ; la început,
vorbesc aproape în şoaptă.) 

RADU : Mă g!ndesc 1a colegii med ... Cum 
or să mai caşte unli ochii, OÎl11d or 
arfila că mă-nsar r 

LUJ_ZA : Dar ei nu-s căsăitoriţi? 
RADU : Ba da. Toţi. Toate. Au aoum 

şi copii şi case şi maşini. Unul şi-a 
luat ohiar un Ford Ta<UOOS ! 

LU[ZA: Ford Tounus? Acolo, în vîrful 
muntelui ? Mai degraibă un ARO, cu 
d.U1blă· tlll'a,aţ1u«-1e !

RADU : La-nceput, trăiam împreună, de-a 
valma. Ca-ntr-o mare şi ferici,tă colo
noe. Trei doct.ar,i, o doctooi-ţ,ă, cîteva 

urori... 
LUIZA: De-aceea nu te-ndrurai, poate, 

să pleci de-acolo. 
RADU : O si,tuaţie de nedesc;ri.s ! Nu 

ştiam cît avea să dureze totul, cînd şi 
cum avea,u să se l'impezeaisoă apele ... 

LUIIZA : Să-nţeleg că-ncepuseşi să ai 
crize ele pudoare ? Nru. pairii., totuşi, un 
ipudlc ... 

RADU : Nu-i vorba de pudoare, ci de 
ourăte111ie. De-un mJnimum de cură
ţenie suf'letească. Inceipusem să am 
ilnpresia c-am nimerri.t într-un fel de 
no1·oi lipicios, din care nu ma1 puteam 
s·ă ies, ele ca•re n,u mai puteam să mă 
curăţ... Pină cinel; dintr-o dată, au 
început nunţile ... 

LUIZA: Şi-a,tunci, ai rămas pe diÎ!nafară. 
RADU : Din :reriaire ! 
LUIZA (îl sărută pe frunte): Mai ales, 

din fericire pen,tru mine. 
RADU : Dar să vezi, lucrul dracului ! 

Că acum, clacă se-nsuraseră, n,u mai 
aveau parcă tlimp pent:r:u altceva. 

LUIZA: Pentru ce altceva să mai fi avut 
timp? 

RAiDU : Să zicem, de pildă, pentrriu me
dicină ! 

LU[ZA : Aha ! Ţi-au lăsat ţie toţi bol
na:v:ii ! Săracul băiat! ... A!postolul sa
telor ! Victima clait'Oriei ! 

RADU: Nu-i vorba de as,ta. Pentlll'u bol
navi, îşi găseau îrntotJdeauna timp ... 
Eu am spus că nu mai aveau timp 
pentru medicină. 

LUIZA: Vrei să-mi e:iGplici, totuşi, deo
sebÎlrea? 

RADU : Nu ţi se ,pare destul de clară ? 
Medicina poate fi, uneori, o ştiinţă. 
Pe cînd bolnavii sînt, apl·oape în toate 
cazurile, o sur.să ... 

LUIZA : De microbi... ele viru�i... de su
ferinţă, vrei să spui ? 

RADU : Şi asta. Dar, în primul rlnd, de 
venituri. 

LUIZA : Cum ? ! Chiw- şi aco,lo, 1a Uţu
ţoaia din Deal ? 

RADU : Păi cum c:reZJi tu că se poate 
cumpăra acolo, la Uţuţoaia din Deal, 
un Ford Taunus ? Sau în oriaaire altă 
pa'l11le ? Dar ceea ce mă revo1tă... (Se
opreşte.) 

LUIZA (dindu-i un bobîrnac peste nas) : 
Ei, n-ai de grnd să continrui ? Vrei 
să mă fuci să mor de curîozita,te? 

RADU (se ridică din pat şi începe să
umble prin cameră) : N--a;ş VlI"t'!a să 
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crezi aumva că-mi -bîrfesc colegii. 
Ceea ce-ţi spun acum, ţie, le-am 
spus-o şi lor, în fa,ţă. 

LUIZA : Un motiv în plus, deci, să aflu 
oe te revoltă. 

RADU : Bine, fraţilor, le-am spus, dacă 
asta-i concepţia voastră despre viaţă, 
vă priveşte ! N-aveţi decit să vă des
chideţi taraba, să vă negociaţi preţuTile 
sau să v-afiş,aţi tarifele ... Dar ştiinţa 
1nsearnnă studiu, ,sacrificii, renil.lnţări. 
lnseamn•ă competenţă. lnseamnă dă
ruire. Asta nu-i cizmărie, as,ta nu-i 
cîrpăceală. Ai invăţat cum se bate 
ou.1ul, şi baţi apoi cuie toată viaţa ! 

LUJZA : Ztci că le-ai spus toate astea 
în faţă? 

RADU : Oho, şi-ncă de oî:te o,ri ! 
LUIZA : Şi-ai mai avut curaj-ul să rămîi 

apoi prirutre ei ·? 
RADU : De ce să n-am ? Sau poate crezi 

că i-a păsat cuiva de ce le-am spus 
eu ... 

LUIZA: Chiar aşa de nepăsătoru pot fi 
w1ii oameni ? 

RADU : Nici nu ştii pma unde poate 
merge uneoti nepăsarea ! 

LUIZA : Şi -totuşi, bănuiesc că ţi-au răs
puns şi ei ceva. Ori măcar că ţi-au 
rîs în nias ... 

RADU : Chiar aşa ! Mi-au rîs pur şi sim
plu-n nais ! far doctoriţ,a - că ţi-am 
spus c-avem acolo şi-o doctoriţă -
ea, în faţa . căreia mă confesasem 
cîndva, odată, mai demult, c1nd nu 
era încă mărjtată ... ea, ca�·e se pricepe 
acum maii bine să lege gw·a unui 
borcan ou zacuscă, decît să pună un 
diiagnostk ele-apendicită, ştii ce mi-a 
spus? 

LUIZA : Nu ştiu, dar. mă pregătesc să 
aflu. (Coboară şi ea din pat şi se
asază în balansoar.) Cred în ră2Jbuna
rea femeilor ! Iar dacă zici că i-a<i 
făcut cîn<lva mărturishri, apoi ştiu că 
a,vea de oe să se -răzbune ! 

RADU : Mi-a spus aşa, şi-ncă de Jiaţă 
ou toţi ceilalţi : ,,Fiecare cu idealul 
lui ! Noi ne-am dorit un Ford Taunus 
- ei sîn,t ăia ou Fordul ! - si-1 avem.
TU ţi-ad dorit un dog adechin, şi nici
pe ăla n-ai fost în stan:-e să ţi-l cum
peri. .. " După care mi-a-nto;rs frumu.şel
spatele.

LUIZA (rîcle, amuza.tă) : lmi încMpui cit 
ele sigur,ă era că te-a dat ga<ba. Ea, ca 
şi ceilalţi. 

RADU : Rîdeau cu toţ,ii, sa,bisfăcuţi. De 
fapt, răgeau ou toţii, oa nişte a,sini. 

LUIZA (rîzînd în continua.re) : li înţeleg. 
Nu vezl ? Nici eu nu mă po,t abţine ... 

RADU : Dar, own se spune, trebuie să 
ai întotdeauna în vedere şi parteâ 
bună a luorurilor. 

LUIZA (rîzînd 11uzi departe): Şi-n cazul 
ăsta, caQ·e-a fost pa.rtea bună ? 

RADU: Dogul! ·Chi,a,r dogul arlechin! 
Aşa a aflat, probabil, despre el şi 

profesorul Zamoiia. CJ<l\re--<a folosi,t pre
textul ca să... Crezînd, poa.te, că ... 

LUIZA (sare din balansoar şi-l îmbrăţi
şează c:u foc): Aha! Şi-aşa ai ajuns 
în Bucureşti. A�a ai ajuns la mine ... 
Aşa s-a-ntîmplat -totul ! Cum aş putea 
să-i mulţumesc, oare, doctoriţei voas
tre ? Cum aş putea eu să-i mulţwnesc 
preaferici.tei proprietărese a Fordului 
Torunus, pentru măgă,ria ei colosală, 
de neiertat, de�a fi dat în vileag taina 
aceea a voastră ? ... Cum să-i multu
mesc, pentru c-a scos şi-a aruncat· 1a 
gunoi tot ce mai rămăsese, probabil, 
biurn. şi frumos în ea ! ... Dogul acela 
arlechir.... iluz�a aceea naivă... promi
sLunea de-odinioară, ieftină şi nebu
nească, a unui îndrăgostit ... 

RADU : Ieftină ? ! Acum, cînd ştii cit 
costă o iluzie clin asta ? 

L UI'.3A (neatentă la poantă) : Cum, o ani, 
să-i multumesc, doamne ? 

RADU : Păl, după părerea ,mea, cu zece 
foi clin alea mari, de celofan, numai 
bune pentru legat la gură borcanele 
cu zacuscă, ţi-ai cam plăti datoria. 
Poţi să i le trimiţi prin m.ine, mîine, 
cînd plec. 

LUIZA: De ce să i le ;trimit prin tine? 
I le voi înmîna chiar eu, personal. 

RADU : Cwn, tu '?
LUIZA: Vreau să 

culeg chi,ar eu de 
apr.1n,să de clipa 
domestică. 

fiu de faţă, ca să 
pe chi,pul ei scînteia 
Rceea de mulţumire 

RADU : Biine, dar pentJ.·u as-ta va trebui 
să mai aştepţi. 

LUIZA : Ce să mai aştept ? 
RADU : Rezultaroul concursului. 
LUIZA: Ce rezultat? Care concurs? 

(Hotărîtă.) Nu mă mai prezint la nici 
un concurs ! N,u mai aştept nici un 
rezulbat ! 

RADU : Şi banii ? 
LUIZA : Care bani? ! ? A, vi,itorul meu ! 

Banii lui papa ! Banii pen,trru Paris ! 
Iartă-mă, Radule ! Ui.tasem de ei... A 
fost de ajuns o clilpă de fericire, ca să 
uLt de toate necazurile, de toate ne
norocilrile altora ... Fetiţa aceea trebuie 
să plece şi va pleca la Paris ! ( lncepe
să se agite prin încăpere.) Tu ai drep
tate. Nu există altă scăipaire. T,rebuie 
să mă prezint. Trebuie să ne prezen
tăm la concurs. Nenoroci["ea e că va 
trebui să-l şi cîştig. Şi-atunci, adio 
Uţuţoaia din Deal ! Adio d,ragoste ! 
AJd.io fericire ! Sint o fată fără noroc ... 
Asta sî111t : o fa.t-ă fără noroc ! (S-a. 
a.şeza.t iarăşi pe fotoliu, cu capul în 
mîini.J 

RADU (apropiindu-se de ea şi începînd
să-i răsfire usor părul) : Luiza, ştii, 
cînd vor,beşti · a'ia, îmi aduci aminte 
de gazda mea, care are-o fată mări
tată c-un betiv înrăJ,t, unul din ăia 
oare-şi beau toţi banii, chiar în ·ziua 
salariului, �i vin apoo · acasă, la ne-
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vastă şi la copii, în pa,tru labe, dar 
veşrric puşi pe harţă. Şi ştii ce spune 
gazda mea, băbuţa aceea mică şi · sta
fa:lită, cînd vine vorba de fiică-sa ? 
Spune numai aitît, mereu şi mereu 
acel�i luOI'U : ,,Maică, fetele care se 
nasc fă.ră noroc ar tre-bui să se pră
pădea,scă de :mici ... " Ceea ce nu se 
pob.ri,veş,te, sau nu se mai potrJveşte 
î:n oazu1 tăiu. 

LUIZA (se ridică de pe fotoliu şi fuge
spre divan ; se prăb·uşeşte cu faţa în
pernă) : Da, ai dreptate... ln caz,ul 
meu, n,u fa,ta cea mică, ci mama ei, 
doar mama ei s-a prăJpăd1t... atunci 
aînd :f.iata nici nu deschi,sese bine ochii 
în lume... 

RADU: Iartă-mă, Lui,za ! N-am vrut 
să-ţi deschlid răni atî<t de adînci. A

fost doa.r aşa, o vorbă a,runcată la 
întîmplare ... 

LUIZA: Nu mi-ai deschis-o· ·tu. Rana 
asta sîngerează mereu în mine. Cum 
aş putea să nu-mi a,mintesc ... 

RADU : Dar nu h·cbuie acum, Luiza ... 
Nu mai trebuie ... 

LUIZA: Ba trebruie ! !mi .fla.ce bine să-mi 
amintesc. Mai ales clipa aceea, ului
toare, de renăscută speranţă, clipa 
aceea pe care-am 1:lrăli,t-o, J,a opt ani 
ai mei, împreună cu ta-tăl meu, la un 
tele.fon . public, aproape de plajă, la 
Mamaia. .A.$1:leptam amîndoi, cu înfri
g,uraire, legătura- 1:lelefondcă. Mama, 
bolnavă - ştiam şi eu cît de bol
navă e - rămăsese acasă, la Bucu
re-şti, penl"bu · alte investigaţii, pentru 
noi anialirze. Ea stărui•se, însă, şi tatăl 
meu fnsese nevoit s-o asCIUlte, să ple
căm, totuşi, în d·oi, la ma,re.:. Eu e,ram 
o fetiţă ·subţJire, subţirică, şi-aveam
spaitele curba,t de scolrloză şi mama
nu vrora· să mă lipsească, în nici un
caz, în anul acel1a, de ma[·e. Da,r con
venisem să vorbim în fiecare seară
la telefon. Şi-aşteptam, sem:ă de seară,
legătura cu · Bucureştiul, în clădirea
aceea milcă, de lîngă plajă. Nici unii,
nici alţili n-aveam cine ş.tie ce noutăţi.
Noi ne bronzam· înceit, c,u măsură ;
învestigiaţiile mamei nu p[·ogresau nici
ele clin caJe-afară ele repede. Dar în
seara aiceea, despre care-ncepusem
să-ţi vorbesc, eu rămăsesem, nu şti,u
cum, pe-o bancă din saI,a de aştep
tare, în tiimp ce t•ata alergase ·spre
cabina ce-i fusese in-dic..-a,tă prin sita.ţie.
L-am a:uziit, peste dtev-a diipe, de-acolo,
din cabina lui, şi nu numai eu, ci
toţi cei care se mai aflau pe�acolo
l-am auz,it urlînd cît îl ţineau pute
rile, cît îi permi,teau coatrdel-e lnli- vo
cale, cÎ/t îl ajuta,u plămînii, l-am auzit
urlînd în pîlni,a telefqnului : ,,Mă
buou:r, dragă, enO!l"m ! Mă bucur că
eşti tUJberculoasă ,! Nici nu ştii cît mă
buCIUră tuberculoza asta a ta!" A
veni,t apoi fericit spre mine, cu faţa
îmbrobonată de transpdlf'a,ţie, m...a îm-
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bră,ţişait şi m-a luat parcă pe sus şi-am 
ie-işi,t împreună afară, în hohotele de 
ris ale sălii, care-şi revenăse între 
timp clin starea aceea irniţiială ele stu
poare. ,,E doar o simplă tuberculoză ! 
striga el, alergînd şi trăgi'ndn.1-mă după 
sine pe faleză. Nimic altceva clecît o 
s.implă tuberculoză !" Şi reuşi.se să-mi 
trans,mită şi mie, instantaneu, starea 
lui ele bucurie totală, de linjşte lumi
noasă, ele izbînclă defi.niti-vă asupra 
răului ... (pauză)

RADU: Şi?!? 
LUIZA : Ne-nşelasem şi noi, oa toată 

l,umea ! Nu f.u1 ese deloc o „simplă 
tube-rculoză", ci, dimpo•brivă, una din
tre cele ma,i rebele şi mai galopante. 
La trei săptămîni d1,1pă întoarcerea 
no•askă acasă, mama ne lăsa singuri, 
spre stîşietoarea mea di,speiriare ... 

RADU : Im pare rău, Luiza... !mi p;:ire
rău că s-a-ntîmplalb aşa... · 

LUIZA (ridicîndu-se, lei -marginea patu
lui) : Dar ştii ce-i mai c.urios ? Nu 
a,tw1ci, la opt ani, cinci credeam efec
tiv că s-a prăbuşit lumea, ci mult 
mad tî.rzilu, la o,pis,µrezece, lJa dOl\.iăzeoi 
de ani, _am început să simt cu ade
vărnt lipsa mamei. Lipsă pe ca.re-o 
simt şi acum. Pe care-o simt, parcă, 
clin ce în ce mai mult ... 

RADU (aşezîndu-se lingă ea, pe margi
nea patului) : Te-nţeleg ! E normal ! 
Ai în schimb un tată, pe care multe 
fete şi l-ar dori. As.ta nu trebuie să 
uiti niciodată .... 

L VIZA (ridicîndu-se şi-ncepind să ridă,
ca soarele printre nori) : Dragul de 
el ! Caraghiosul ele el ! Mod:itulrosul ! 
Sîciitorul ! Inventivul ! Să-l fi văzut 
ce s-a mai umflat în pene,' cînd l-au 
făcut membru al Asociaiţiei Fl'anceze 
de Medicină ! A venit de-<acolo cu 
poze, am să le caut să ţi_ le-arăt. 
Poarilîă ghete ou toc îna1t, cioraipi -
ca nobilii de oclJinioa,ră pmă la 
genunchi, pantaQona,şi · şi hă,i,nuţă cu 
fiireturi aurii... Ia,r pe cap a-re, ca toţi 
ceilalţi, un potcap cît toate zi1€lie, ca 
de popă ele ţară ... Şi rîd cu toţii, în 
deghizamentele lor puerile, ca nişte 
bolnavi clin ospiciu, în stare de exci� 
taţie maniacală. Iar el e mai vesel 
ca toţi. 

RADU : E şi I10T111,al ! Doatr era primirea 
Lui în Parnas ! Pentru el se organizase, 
cloatr, tot ca-rnaviaiLul acela ! 

LUIZA: Alrtfel, să ştii că e un _om de 
şti!inţă de maire valoatre. Un sa-wnt în 
adevăirartul în,ţeles al cuv4ltului. De 
cîtvia timp, se ocupă ele de1ia-lUJ. meta
foric!' 

RADU : lnbr-adevăr, numai c,unoscînd11-l 
în· profunzime, poţi găsi un leac pen
tru rău. 

LUIZA (sărind veselă prin casă): El l-a 
găsi.t în·totdeaunia. Ştii, după oe mama 
ne părăsise, îmi era 'll!I'ît să mai dorm 
sî.ng,ură-n camera mea. Şi/4/tunci, d-om' 
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profesor a scos ,toate U.'iile din ,aparta
ment, a mai dă.rîmat cîte-un perete, a 
mai cons1lru.it cîte-o n:if;;ă, c:îte-o arcadă, 
şi�aşa am ajuns, cum se laudă el 
tuituror şi întotdeauna, într-o sjngură 
cameră. Nu ţi-a spus şi ţie lucrul 
·ăsba?

RADU : S-an: fi putut altfel ? 
LUIZA: Dar, cu toate că ne-nţelegem 

dec.tul de bine, cu toate că ne vedem 
în fiecare zi şi ne petrecem o bună 
pairte din timp împreună... mai ies şi 
scînte:i, uneori, niamă, mamă ! Dar, ce 
vrej, se pare că aista-i regula progre

·sulw social : conflictul dint.re gene
.r,aţii !

RADU (imitîndu-l pe profesor): ,,Cînd ai 
s-o cU111oşti cît de cît ,pe Luiza .. .''

LUIZA : Ei bine, cu toate acestea, cred 
că mi-ar veni gireu, poate chliar mi-ar 
fi imposibil să-i rezum peirsanalita
tea... să-i :fiac un p&tret cit de cît 
acceptab!iL. 

RADU : Mă laşi să-ncet•c eu ? 
LUIZA : Dar tu nu l-ai vă2-t1,t <lecit o 

si,n.gură dată... Alseară ! Şi-atunci n-a 
fost decllt o vîjîială, o aiurea'lă, o nă
lucire... Nimic relevant, nimic carac
terist1c ... 

RADU : 'Ibtuşi. .. 
LUIZA : Da, sigur ! N-am nimic împo

trivă. Lncearcă ! Numai să nu spui 
vreo prostie prea mare. Şi să-mi 
strici pe urmă impresia. 

RADU : Despre el ? 
LUIZA : Nu, despre tine ! 
RADU : lmi asum rLscul. 
LUIZA : Bravo! Te felicit! Nasc şi la 

Utiuţoaia din Deal oameni cruira:joşi... 
(Hohote de rîs.) Al1:l.fel, cum s-air putea 
ei lupta ou ursul de trei sute de kilo
grame, . care le salţă, ziua-n ami,aza 
ma;-e, purceaua din bătătU'ră ? 

RADU (o aşteaptă, ostentativ, să termine; 
oarecum didactic) : In subiectul pe 
care-l supunem atenţiei noastre, in
tro<Verti.tul şi extravertitul coe::dstă, se 
pare, nu numrai paşnic, dar şi coirdial. 
Ou a1te ouviITTte, Don Quijo.te şi Sancho 
Panza -kăiesc, ca nişte :fira.ţi siamezi, 
în una şi aceeaşi pei.,soană. 

LUJZA : Crezi? 
RADU :· Nu cred, asta-i rea'1i.tatea. Dom.' 

profesor, ca şi Sancho Pru12a·, ştie că 
aire în faţă a1desemi doar nişte morii 

de vînt, că iiapa de sub el nu-i chiar 
un Ducipal, ci mai ourînd o rnJîrţoagă, 
di armura pe caire-o poairtă uneori nu 
face precis n1ci dai bani ; ou toate 
aoestea, băltăliile lw -sînt în,to!bdeauna 
adevărate, pe v:iaţ,ă şi pe moa.rte ... 
Disputate în cel mai desăvîrşit spir1t 
cavaleresc ... Aşa cum i se-rutîmplă, de 
a1'tfel, şi lui Don Quijote ! 

L U lZA (;îmbrăţişîndu-l pe Radu, dar re
ferindu-se la bătrîn): Dragul de el! 
Car9ghiosul de el ! Pe undle· şi-o Ii 
odilm1nd el aouma ciolanele? Numai 
el putea să facă un,a .ca asta : să 
mă-ncuie-nrtr-o cameră, împreună cu 
un bă-rba-t străin ! 

RADU (vinovat, încercînd să se retragă) : 
Da, ştiJu ! Sînt blruta care-a profitat 
de si:1:uaţie ! Om_ul pirim:a.r, pnimitiv ! 
linstiinotualul ! Locatarul cavernelor ! 

LUIZA : Ai profitat ? Tu? De mine ? 
Eu · am profitat de tine ! Să fim în
ţeleşi ! ( ll strînge la piept, cu toată 
puterea.) Şi uite, dacă vreau, profit şi 
acum ! (Se prăbuşesc pe divan, în 
timp ce lumina se stinge.) 

RADU (prin întuneric) : ,,Nimeni pînă 
ooum nu I�a tubi,t vreodată pe Ordi
nov şi nici el n-a iubit încă pe ni
:meni ... " 

LUIZA: IUJbiituil meu! Nici nu-mi vine 
să cred ... 

RADU : Lui2Jcl, dragostea mea ! 
LU.IZA : Ştiii, m-am gînilit ... O să punem 

şi noi, ca toată Lumea, ban cu ban 
deoparte, şi pînă la urmă .tot ne 1'uăm 
un dog arlechin ... (După cîteva secunde, 
lumina se aprinde din nou, de peste 
tot ; este lumina zilei ; Luiza şi Radu 
dorm pe acelaşi divan, istoviţi şi îm
brăţişaţi; deodată, se aude cheia ră
sucindu-se-ii yală ; apoi, uşa se dă în 
lături şi ·în prag apare profesorul; el 
rămîne o clipă consternat, apoi vrea 
să se înfurie, dar în cele din urmă 
se l-uminează.) 

PROFESORUL : Bătrîn nerod, :flata ta a 
fost mai deşteaptă ca tine ! Tu . te-ai 
mulţumit să-ţi ;pui, prada sub cheie ... 
Da,r ea, · ca să n-o scape, a ţinut-o 
toată noaptea-n braţe ! Bravo, Lwza ! 
Bravo, fetiţa mea ! (Către sală.) Păi 
ce, era Lucru de glumă? ! Să se-anu
'leze; îrică o da<tă, concursul ? ! ? 

P A-RTEA a III�a -
Profesorul se află Ia birou, cu un vraf de cărţi şi de hîrtii în faţă : 

Luiza, cu o revistă-n mînă, în balansoar. 

PROFESORUL (11uii răsfoieşte nişte hîrtii, 
apoi bate înciudat cu palma peste 
birou) : Şi to1Jtk5i, una oa a.sta n-aş ii 
p.nut ,să-mii !imaginez !

LUIZA (fără să-şi ridice ochii din re
vistă) : Ctne-.i de vină că ai atît de 
puţină imaginaţie ? 

PROFESORUL: După ce că mi-a luat 
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toţi banii, ,individul a 
cursul! 

cîştig,a.t şi con-

LUIZA (calmă, a·roape
cu ochii în rev•stă) : 
are un nume, papa : 

silabisind, tot 
Individul ăsta 
doctoriui Radu 

Butuc! 
PROFESORUL : Să-şi închipuie el că 

ăsba-i nume de dodlor ! Poate 1a ei, 
la Uţuţoaia din Deal! Eu nu pot să ... 

LUIZA (acelaşi joc) : Tu are-zi că Ion 
Ionescu era ? 

PROFESORUL: Ce să fie? 
LUIZA : Nume de doctor ... 
PROFESORUL (naiv): A, nu, ştiu bine, 

Ion Ionescu era nmne de fotbalist. 
Dar ăsta a'l lui 111i.ci de d:lotbalist nu 
e ! Păi Ion lonescu Lua singur mingea 
de la centru şi IllU se mai oprea ou 
ea decît în poarrta adversarului. Dar 
ai auzit tu de vreun Radu Butuc, ca,re 
să tragă măcar şuturi din a1lea, exas
perante, pe deasupra tril}unelor ? 

LUlZA: Important e ce faci, papa. Şi 
mai puţin important cum te cheamă ... 

PROFESORUL (ridicîndu-se de pe scaun
şi-ncepînd să se plimbe ca leul în 
cuşcă) : Da, sigJUr că da ! Inţeleaptă 
formulă de viaţă!. .. ilmportant e ce 
:liaci ! Aşa e ! Şi el îşi face acum, de 
trei luni de zile, specializarea. La 
Paris ! Acolo 11.lnde era locul tău. Să 
turbezi, nu alta! Radu Butuc şi Pari
sul ! Radiu Butuc şi Sena ! Radu Butuc 
şi Tour Eiif.fel ! Radu Butuc şi Place 
de la Concorde ! Tu n-a'llZi 01l!rn sună 
toate astea ? Parcă-ai mesteca nisip 
între dinţi. Nici nu se pot [magina 
conita-aste mai izbLtoare, socîşnete mai 
dezagreabile ... 

LUIZA (ridicîndu-şi, în sfîrşit, ochii de
pe revistă şi începînd sâ ridă) : Apropo 
de nume. Radu mi-a povestit că la 
ei, la jud ţ, era un �tăibălău ... 

PROFESORUL : Ştăbălău ? ! ? Luiza con
trolează-ţi, te rog, vocabularul ! 
Unde-ai auzit tu cuvîntul ăsta o:riibil? 

LUIZA: Nu ţi-am spus? ll ştiu de la 
Radu. Şi nu mi se ,pare deloc ortbil. 

PROFESORUL (iî.ncleştîndu-şi fălcile, cu 
ochii în bagdadie): Auzi, nu i se pa.re 
oribil ! Dumnezeule mare ! 

LUiIZA: Dacă mă mai intrerupi, n-ai să 
afli, powstea ... 

PROFESORUL : Atîta pagubă ! Ce, crezi 
că sînt copil sau c-am dait în mintea 
copiilor, să mă duci tu pe mil!le cu 
poveşti? 

LUIZA (întorcîndu-şi privirile pe revistă):
Păcat ! Era o poveste nostimă ... 
(Pauză.) 

PROFESORUL (după ce se-nvîrte de
cîteva ori în jurul biroului) : Dacă-i 
o poveste nostimă, a.bunei de ce n-o
spui?

LUIZA: Pentru oă nu mă laşi. Pentru 
că mă-ntn-erupi mereu. Pentru că eşti 
un pisălog. 
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PROFESORUL : U:ite, am să-nce<rc să nu 
te mai mtreru,p. (!şi astupă gura cu,
palma.) 

LUIZA: M-aş mira să te ţii de cuvînt. 
PROFESORUL : Miră-tţ cît vrei, dar 

spune-o odată ! Crezi că numai treaba 
asta o am ? S-as•cult pov,eştile tale 
nostime? 

LUIZA: Păi cine te pu,ne să le-asaulţi? 
Dacă· n--<ai timp de poveşti, vezi-ţi de 
trebunile tale. După oum oh.servi, şi 
eu îrrui văd de-ale mele. 

PROFESORUL : Acum, după ce..iai făcut 
01tîta tam-tam cu povestea ta nostimă, 
crezi că mai pot să mă-ntorc la tre
burile mele, pînă cînd n--0 ascult� 

LUIZA (îndurîndu-se): Ei bine, 1a ei, la 
judeţ, era un ... (silabiseşte) ştă-bă-lău ... 
(bătrînul scrîşneşte din dinţi, dar tace) 
pe oa,re-1 chema BUJric. Tovairăş.ul 
Buric! 

PROFESORUL (sarcastic) : Ha, ha ! Ce 
poveste nostimă ! Poate crezi că m-ai 
dait ga,ba ou povestea• a.sta a ,ta ... 

LUlZA : Stai, că povestea ndci n-a-nce
put ! 

PROFESORUL (nervos) : Cam lungă, po
vestea .. .' 

LUIZA: Dacă te-ai ,plictisit, ne putem 
opri şi aici. 

PROFESORUL : Nu, nu! Ştii că nu mă 
pot opri niciodată la jumătatea dru
mului. Ord.cît mi-ar fi de neplăcut. 

LU[ZA: Atunci ascultă şi taci! 
PROFESORUL : Nu vezi că te-ascult ? 
LUIZA: Deai, rtova.răşul Buric conducea, 

la judeţ, un sector important de ac
tivitate. Şi, ca orice... ştăbălău care 
se respectă, a'V'ea pe lingă el şi-o 
droaie cLe adj'Uilcţi. Şi, uneori, ad-

- juneţii ăşti.ia dădeau ei înşişi dispo
. ziţi,i în numele tovarăşului Buric. Dar 
una era să ştiJi că dispoziţia, outare 
vine chloo- de la şef, şi -alta atunci 
cînd nu era decît emanatia unui ad
junct oarecare. Astfel încît cei de jos, 
caire trehuiau să exeou,te aceste dis
poziţii, aveau deseori obice1ul să-n
trebe: ,,Asta s-a hotărît la nivel de 
Buric ?" Şi uneori li se răspundea : 
"Nu, niţel m'ai ... " (Pauză.)

PROFESORJUL : Asta-i toată povestea ? 
LUIZA : Toată ! Nu ţi se pa,re nostimă ? 
PROFESORUL : Cum 5ă-ţi spun ? Prin-

cipalul e c-am avut răbdarea s-o 
ascult plnă la capăt şi că acum pot 
să mă oclll(J de altceva... (Se aşază
la birou· şi începe să scrie grăbit.) 

LUIZA (după cîteva clipe de lectură, îşi
ridică ochii sprs 1irofesor) : Sper că 
nu-ţi notezi povestea pe care ti-am 
spus-o eu... 

- · 

PROFESORUL (scriind mai departe) : Ba 
chd<11r asta fac. 

LUIZA: În cazul ăsta, mă simt pur şi 
simo1u flatată. 

PROFESORUL : N-ai de ce ! Ştii, doar, 
că-mi notez toate timpeniile ... 
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LUIZA : ŞtiJu. Dar pe asta n,u credeam 
c-ai să ti-o no;tezi.

PROFESORUL (scriind în continuare) : 
Şi cLe ce, mă irog, să n-o notez şi pe 
a.sta?

LUIZA: Pentru oă nu văd la ce ţi-air 
putea folosi. .. 

PROFESORUL : ln mod O'bLşnui,t, nici eu 
111JU ştiu. 

LUIZA : Şi vrei să spui că de data asta 
ştii ? 

PROFESORUL: Da. De data ru:;ta ştiu. 
LUIZA (ironică): Aşadia,r, ai hotărit să-ţi 

con,s.acri timpul şi experienţa ta colo
sală unui nO/U tip de delir ? 

PROFESORUL : Chi'air aşa este ! Delirul 
erotic ! Cum de-ari ghicit ? 

LUIZA: N-am ghicit. Am dedus logic. 
Din luminiţa pe oare-am observat-o 
că ţi se-aiprjn,de deodată în ochi. Din 
feb.ril:ita-rea C!U care-ţi notezi acum 
povestea iliSta, pe cao:-e lia-ncepu,t nici 
nu viroiai măoar s-o asculţi. 

PROFESORUL : Nu-i rră,u , nu-i .rău ! 
lnitzr-adevărr, m-ai prrins. (A terminat 
de Scris, se ridică din nou, face cîţiva
paşi.) Dacă te-ai fi co:ncen1lrat şi 
,a,tunci, pe subiect, aşa cum te concen
trezi aoum, tu, şi nu individlul acela, 
ai fi pleoart .la Parr�s. 

LUIZA (ridicîndu-se): Dair eu am văzut 
Plarisul, papa, ştii bine. Ca invivata ta. 

PROFESORUL : Şti,u. Dar U!O.a-i să-l vezi 
oa turist şi a'lta ca om de ştiinţă. 
( Lovindu-se cu paLma peste frunte.) 
Stau şi mă-nt.reb ca prostul, de trei 
Lun!i. de zi[e, de cîncl s-a-ntîrnplat ne
norocirea, ce--ai p,u;tlllt să sorii tu 
aoolo, în cele do,u,ăzeci de pa.gini... 

L Ul.ZA : Douăzeci şi oinei ! Puteam să 
scriu şi mai multe, dar nu mai aveam_ 
hîirtie ... 

PROFESORUL : lVIă rog, ce-ai putut să 
scrii tu acolo, în cele dooăzeci şi cinci 
dre pagini, încît să-i convingi pe ono
rabilii mei colegi că nu meniţi locul 
acela, despre care toată lumea era 
convinsă, mai înainte, că ţi se cuvine. 

LUIZA : Nu i-ai în,1lrebarb? 
PROFEISORUL (aiurit) : Ce să-n,treb ? Pe 

cine să-Illt.reb ? 
LUIZA: Pe onorabiJii tăi colegi. 
PROFESORUL : Ba da, i-am înt.rcbat. 
LUIZA : Şi ? ! NtU ţi-au_ SIJ}US ? 
PR0FES'.:>RUL : Şti!i că eşti nostimă ? 

0rum e.ratU să-mi spună? Doair există 
un seoreit al concurSIULui. Toată lumea 
ştie tireab'a asta. 

LUITZA : Toată lumea, în afară de tine. 
PROFESORUL : Ba nu-i •adevă!Mrt. Şi eu 

ştiam. 
LUIZA: Păi, daoă ştiai asta, artunci de 

ce i-ai mai întrebart? 
PROFESORUL (luindu-se cu mîinile de 

cap) : Pen,tru că nu m-am puturt ab
ţine ! (!n starea asta jalnică, îşi dă 
drwmuL în fotoliu ; Luiza vine în spa
tele lui şi-ncepe să-l mîngîie pe cap, 
pe umeri.) 

L Ul ZA : 111b1tul meu ! Falni.cuJJ. şi cara
ghiosul meu prieten ! 

PROFESORUL (-îmbufnat): Lasă! Păs
trează-ţi mai bine mîngîieirile şi vor
bele dulci pentru oelălaLt ... 

LUIZA (continuă să-l mîngîie): Nu-ţi fie 
teamă. Ale ce1U!ilwrt sînt puse bine 
deoparrte. E un stoc de oare ruu mă 
ialting. 

PROFESORUL (tot îmbufnat) : Am băgat 
de seamă... că-ţi scrie. Probabil că-<i 
Şi .răSpl][lZÎ... 

LUIZA: Nu m-'a,i î,ri,vălta,t tu că asta-i• o 
eleirnentao:-ă regulă de politeţe ? 

PROFESORUL : Am -uitat, probabil, să-ţi 
splllirl că pot fi admise şi unele ex
repţii. ln orice caz, pri€itenu1 meu, 
pl"O\fesorul Zamora, s-a-nşelart profund. 
Şi, fără să wea, m-a-nşelart şi pe 
mine, cînd IIl'i-'a recomandat -aeest om, 
cia să-i ,spun :aşia. 

LUIZA : ProfesorUl Zamo.ra îl cunostea 
prea bilrl.e. Nu se putea-nşela. · 

PROFESORUL : Ba d•a, ba da ! Toţi 
n.e-nşelăm ,uneoni. 

LUIZA: Atunci, măcar de ne-am înşela 
numai în felul ăsta ! 

PROFESORUL : Nu ţi se pare suficient 
de grav? 

LUIZA : 1\1.ie, nu ! 
PROFESORUL : Miie, da ! 
LUIIZA: 1n cazul ăsta, depinde de un

ghiul dm care priveşti problema. 
PROFESORUL : Pen,tru m!i.ne, nu există 

deoît un ising,ux unghi. Aşază-te cîteva 
clirpe-n locul meu, C'a să poţi avea o 
privia:-e lrimpede asuprn lucn.ID:'ilor. 

LUIZA (gLwrnind) : Ca să m-aşez în locul 
tău, ar tirebui să te ridici din fotoli.u. 
Şi eu nu vreau să te deranjez. 

PROFESORUL : Văd că-ţi airde de gLumă. 
LUIZA (provocator): Ştii bine că oamenii 

mali şi glumesc uneori. 
PROFESORUL : Da, dar nu artunci cînd 

pia-d un corncl.l!rS ! 
LUIZA : La UII'1Ila urmelor, eu am pier

dut ooncursul, nu tu. Iar dacă, după 
această grea lovri,tură, eu mai pot să 
glumesc, atunci te m.iVi,t să glumeşti 
şi tu. (Se roteşte în jurul fotol.iuLui, 
îngenunchează în f-aţa lui.) Hai, papa, 
nu mai fi atît de morocănos ! Zîm
b�te ! Fii vese•l ! Zimbeşte, aşa cum 
ştii tu să zîmbeşt:i cînd eşti în apele 
tale! 

PROFESORUL : Uşor de ,spus ! Dar eu 
nru mai sîn,t de trrei luni în apele
mcle! • 

LUIZA: Dar ţi-am explicat: eu am p.:rtl
rni,t, în primul rînd, lovitura aceea. 

PROFESORUL : Tu ai primirt o singură 
loviitură. Eu am primit cel puţin trei. 

LUIZA : Trei ? ! ? 
PROFESORUL : Mă rog, pe-a. rtreia n-am 

primit-o încă. Dar preGimt oă n-am 
s-o pot evita. Prea se-nidesesc scrj-
50ri lie.

LUIZA : Deci, oaire-air fi „loviturile" 
astea? 
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PROFESORUL: Mai întrebi? ln primul LUIZA : Să ştii că-n fiecare scrisoare 
rînd, mi-a luat banii. Toţi banii ! mă-ntt-eabă de tine ... 
(Luiza îndoaie un deget.) In al doilea PROFESORUL : Mulţiumesc ! Cred şi eu 
rînd, ne-a dat peste ca,p concursul ! , că-i dă nuna. Cl.nid stă acolo, ca bel-
(Al doilea deget îndoii.) Eu îl plăti- ferii, pe banii mei. 
sem să piardă şi el şi�a permis să LUIZA: De oe pe b,anJi tăi·? Pe bursa 
cîştige. lui ! 

LUIZA: Poate că eşti nedrept. Poate că PROFESORUL: Şi banii mei?!? 
nici nu şi-a permis să cîştige. LUIZA : Banii tăl, adică „vii,torul" meu ... 

PROFESORUL : c'um mai vine şi asta? (Se opreşte.) Dar mai bine nu-ţi explic 
LUIZA : Foarte simplu! Poate că el a cîş- încă. Am să-ţi explic •totul, cînd aii 

tigat aşa, :llără să-şi permită ! să fii d1n nou în ,apele tale. 
PROFESORUL : N'll-rnl plac jocurile PROFESORUL (revelaţie) : A, dacă înţe-

astea de cuvinte. leg bine, a fost un fel de complot ! 
LUIZA: Altădată-ţi plăceau. . V-aţi înţeles amîn.doi, împo'1:1r1va mea!
PROFESORUL : Altăda·tă nu ernrn lovit LUIZA (ridicîndu-se şi îndepărtîndu-se

dill1 atî<tea părţi. puţin) : De ce-mpo.triva ta ? Poaite că 
LUIZA: Stai aşa! Nu mi-aii dezvăluit, fără tine, dar nu-mpo.triva ta. 

pînă acum, decit două lovibl.llri. Dar PROFESORUL (insistînd, rechizitorial) :
spuneai oă există şi-a treia. Dair ·v-aţi înţeles ! Recunoaşte ! 

PROFESORUL: Luiza, fetiţo, de ce te LUIZA (romantică, dusă pe gînduri): Da, 
joci cu mine? ne-am înţeles... Ne-am îln.ţ'eles încă 

LUIZA (lăsîndu-şi fruntea pe genunchii dJin prima clipă, cînd ne-am privtt 
bătrînului) : Pentru că, de cind mă în ochi... 
ştiu eu, tu ai fost întotdeawrn par- P.RQF'ESORUL: Ce tot spui? ln -prima
tenerul meu prefeo:ait de joacă. De clipă, cînd l-ai privi,t în ochi, i-ai 
fupt, nioi nu ştiu să :fii aVUl1: vreodată spUIS ,;la revedere" ! Lasă că ştiu eu! 
alt pantener de joacă, alt prieten mai LUIZA: Nu e vorba de · clipa aceea ... 
bun. Atunci nici nu-l privisem încă în 

PROFESORUL : Ei, vezi ? Trebuia să ochi. Atunci mă uitasem 1a el ere sus, 
vtnă... Butucul ăsta, tocmai din Uţu- ca la un obiect oarecare. Ca 1a un 
ţoala din Deal, ca să ne strice toată obirot, poate, puţin mai ciudat. Pen-
prietenia noastră ! , tru că venea tocmai dim Bogdana. 

LUIZA (ridicîndu-şi capul şi privindu-l Adică din Uţuţoaia din Deal. 
în ochi) : De ce să ne-o S'briice? PROFESORUL : Si-acum nu mal vine 

PROFESORUL (mîhnit): La.să c-am văzut din Uţuvaaia din Deal? 
el\l. omn îi aştepţi scr.i.sorile. Şi cum le LUIZA: Ştii bline că n.u. Acum vine de 
citeşti ! la Piairis. Şi se-ntoarce la Uţuţoaia 

LUIZA (ridicîndu-se, veselă): Vasăzică, din Deal. 
asta fuci tu : stai şi mă spionezi ! PROFESORUL (sare din fotoliu) : Te rog 
Bravo ! să n-u-mi vinzi mie gogoşi ! Cum o 

PROFESORUL : Niici măcar nu te spio- să se ma,[ Lntoarcă în văg,ăuna .aceea? 
nez. Cînd a cîştigat şi concursul de-aici şi 

LUIZA : Dar atunci ce faci? Cum se bursa de la Pa1i,s ! 
cheamă oeea ce faci tu·? LU1ZA: Ei, ui,te că se-n.toarce ! Mi-a 

PROFESORUL : Eu nu fuc altceva clecît jurat că se-ntoaroe înaipoi, de unde 
să mă ui,t 1a tine, să te privesc cum a plecat. 
îi citeşti sc1i,sorile. Doar nu te-a.scunzi PROFESORUL (începînd să se l1Lmineze
cu ele, în baie sau în buoăitărie, ca puţin) : Ţi-a jurat ? ! Stai, stai aşa ! 
să-mi reproşezi că te spion.ez. Le ci- Chestiunea s-ar putea să devină clin 
teşti aici, de faţă cu mine. nou interesantă. Ţi-a jurat el ţie 

LUIZA: Şi ce-i rău în asta? treaba asta? 
PROFESORUL: Mai bîne te-ai ascunde LUIZA: Jlllr ! 

de mine, cînd le citeşti. PROFESORUL : Şi ai încredere în jură-
LUIZA {patetică): Nu ţi-am ascuns nici- mîntrul lui? 

odaită nimilc, pap-a! LUIZA: Doar ne cunoaştem acum a.tît 
PROFESORUL: Pînă-,acum, nici n-aveai de bine. 

ce să-mi asC'Ul11:zii. PROFESORUL: Ce vorbeşti? Aţi mai 
LUIZA: Cu atît mai mult, deci, ai avut timp· să vă şi L"W1oaşteţi, în 

putea s-aipreciezi gestul meu. noaptea ai,a? 

PROFESORUL: Preferam să nu am ce LUIZA: Papa, în definitiv, tu m-ai în-
s�apreciez. cuiiat, singură cu el, în casă. 

LUIZA: Preferai să mă ştii, cîndva, un PROFESORUL: Da, da.r eu ţi l-am lăsat 
fel de »do--Tl!l1işo.ara Florence" ? să-l păzeşti. 

PROFESORUL : Nid. vorbă! Dar prefe- LUIZA : 
. 
Şi nu 1-<'"""l 7-ăzit bine? 
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prea vine mie. să cred ... 
LUIZA: Se-ntoarce. Ţi-am spus: mi-a 

jurat ! 
PROFESORUL : Dacă se-ntoairce, cum 

spui, artunci looul de-aici r�mîne ia
răşi vacant. Şi va fi scos, din nou, 
la concurs! 

LUIZA (absentă): Probabil c-a'?a se 
va-n,tîmpla. 

PROFESORUL (gata pentru o nouă bă
tăl'ie) : Nu probabil, oi sigur ! Şi-aitunci, 
şansa îţi va soode d1n nou. 

LUIZA: ·C'llm adică? 
PROFESORUL: Aşa oum iţi spun: te 

vei înscrie din nou la concurs, şi de 
diata ·asta, în mod cert, nu vei mai 
rata. 

LUIZA : C,e -te face să crezi ? 
PROFESORUL : Experienţa clobîndită di.n 

u1tîmplarea precedentă. 
LUIZA : Ai de gînd, aşadar, să-mi cauţi 

un alt contracandidat? 
PROFESORUL : fireşte că da ! Dar, de 

data asta, rnă-ncui eu cu- el pe dină
un,tru şi te trimit pe tine să dormi 
la hotel! 

LUIZA : Papa ... 
PROFESORUL : Nici un „papa:" ! . M-am 

fript o dată, mi-ajunge. Nu-mi mat 
po,t permi.te să risc. 

LUIZA: Dar µiţi un amănunt, papa! 
PROFESORUL : Fii sigură că n-am să 

ulrt nici un amă111unt ... 
LUIZA: Şi totuşi, amănuntul ăsta îţi 

scapă. 
PROFESORUL : Chriar dacă-mi scapă 

aoum, o să am grijă să nu-mi scape 
atunci, La conouir,s. 

LUIZA: Da·r nu eşti, totuşi, curios să-l 
a:fli? 

PROFESORUL : Văd că mai curioasă 
eşti tu să mi-l spui. . 

LUIZA: Pentru că n.u-i Un amănunt ne
glijabil... E vorba ele bani ! 

PROFESORUL: Care bani? Ce bani? 
LUIZA: Banii cu care va trebui să-l 

plăteşti pe noul contracandidat. Ci.ne 
ştie ce hiipopotam mai v ,rea să cum
pen,e şi ăsta... Şi, după cîte ştiu, nu 
mai ai, nu mai avem nici un ban. 
Sau, in orice caz, nu atît de mulţi. 

PROFESORUL (triumfător): A, nu ţi-am 
&pus ? Acum îmi dau seama, oă nu 
ţi--am s,pus ... De fapt, n.iai n--am avut 
cînd să-ţi spun, pentru că ahtia a_stăzi 
am aflat si eu. Iar ele cmd am venit 
acasă, nu 'm-ai lăsat să scot o vorbă! 

LUIZA: Ce-ai af1at? Poţi să-mi spui şi 
mie ce-ai aiflat ? 

PROFESORUL : Am aflart că Societatea 
Franceză de Medicină mi-a acordat 
un nou premiu, pentr,u „Delirul meta
foric"! 

LUIZA : Eşti sigur ? 
PROFESORUL : Cit se poate de sigur ! 

Mi-a venit comunicairea ofi!Cială. O 
01ml în geantă. 

LUIZA (safe li,n sus de bucurie, ·se repede
şi-l îmbrăţişează pe bătrîn) : •Ura ! 

Ura! Nici nu ştii cît de bi-ne-mi pare! 
PROFESORUL (mîndru, fericit,. emoţio

nat) : Aoum pot să-ţi asiguir din nou 
viitorul, feti,ţ,a mea ! (O mîngîie, duios,
pe creştetul capului.)- Păi ce Cl'edeai, 
că mă dau bătut cu una-cu două? 

LUIZA : Pînă -_una-a-Lta, cînd îţi vin· banii, 
,te-aş ruga, papa, să-mi dai -şi mie 
douăzeci de mii de lei... 

PROFESORUL : Ştii bine că toţi banii 
îţi aparţin. 

LUIZA: Ştiu, cum să nu ş.tiu? Aşa cum 
mi-au apa,rţin-u,t şi ceil,alţi ...

PROFESORUL (dojenitor, dar plin de
afiecţiune) : NumaJ că de ceilalţi ţi-ai 
cam bătut puţin joc. Trebuie · să re
cunoşti. 

LUIZA (îl imită): Experienţa dobîndită 
din în,tîmplarea precedel')tă. îmi va Ii, 
ele astă dartă, de mare folos. 

PROFESORUL : Sper şi eu... Din toată 
in1ima... 

LUIZA: De-aceea TIJici nu-ti cer, la în
ceput, dedt douăzeci de mii ... 

PROFESORUL (revelaţie) : Stai puţin ! 
Tot douăzeci de mii mi-a cerut, la-n
Cep!UJt, ŞÎ... 

LUIZA: Aşa este. Tot douăzeci. 
PROFESORUL : Pentru că prertindea, 

mincinosul, că v,rea să-şi cumpere, cu 
banii ăştia, un dog arlechin. Pe urmă,. 
ce şi-o fi zis, peste noapte : ,,De ce 
unu şi nu cinci · dogi arlechmd ?" Şi 
tu m-ai rugat, pe urmă, în dimineaţa 
aoeea, să-mi scot din bancă toată va
luta mea fo·rte şi s-o trec pe numele 
lui. Ca să şi-i cumpere, probabil, de 
la Pari.s. . LUIZA: Eu nu te mint, papa. Elu chiar 
pentru asba am nevoie de douăzeci 
de mii de lei. 

PROFESORUL : Cum adică, pentru .asta? 
LUIZA: Ca să-mi cumpăr un dog arle

chin! 
PROFESORUL (lovit în cap): U-u ! ... 

S1111teti acasă ? Sărut mîna, doamnă ! 
Bine ·v�a.in găsi,t, domnule! 

LUIZA: Papa ! ... 
PROFESORUL : Simt că se-nvîrte pă

mîn tul cu mine... Tu n-ai senzaţia 
asba? 

LUIZA: Ba d·a. Şi eu simt că se-nvîrte 
pămîntul cu mine. Dar găsesc oă e o 
senzaţie ,plăcută ... 

PROFESORUL (începînd din nou să sc
plimibe furios prin cameră) : Cit e de 
glumă, e ele glumă ! Dar cired că n-ai 
de gînd să-mi a'duci îin casă namila 
asta! 

LUIZA : N-u, papa, îţi p'romirt... Iţi jur 
c-o voi lua cu mine !

PROFESORUL (uluit) : Unde s-o iei cu 
tine? 

LUIZA : La Utmtoaia . clin. Deal! Adică,
la Bogdan1cl'! '. · 

PROFESORUL (din nou deraiat) : Da, 
po:fitiţi ! Pe-aici, ,pe-ai.ci ! · Puteţi vizita 
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şi bucătăria... A ,gătit fetiţa mea o 
tocăniiţă ,g<I'Ozaivă ... 

LUIZA : Papa ! 
PRDFEJSORUL : Ce să cauţi tu la Uţu

ţooiia din Deal ! 
LUIZA: Nici nu mi-am propus să mai 

caut ceva, din moment oe... (Se
opreşte.) 

PROFESORUL: Di!l1 moment oe ... Ce? 
LUIZA: Din moment ce-am găsi,t ceea 

ce căutam. 
PROFESORUL (iar pe-alături) : Gustaţi, 

gusta,ţi di!11 ea... E grozavă ... Şi nu-n
graşă deloc, pentru că n-are ni.ci un 
pic de g.ră,si.me ... 

LUIZA: Papa, eşti obosi•t ! 
PROFESORUL : Eu, obosit ? 
LUIZA: Atunci, ce-i cu vo:r,bele astea 

fără şir ? Ce-i cu delirul ăsta ? Cu 
devierea :asrta de la reali'llalte? 

PROFESORUL : 'Drebuie să mă a,păr şi 
e<u î;ntr-'ll!ll fel, nu ? Trebuie să-mi 
aipătr şi eu nervii, Luiza. Nru c!l"ezi că 
trebuie să mi-i apăr ? 

LUIZA: Apără-Ji-i, papa, dar nu cu mij-
1o,ace i1raţionrue. 

PROFESORUL : Mijloacele S-0'11 adecvat 
ele si!l1gure si,tuiaiţiei ... (A rămas în loc,

încremenit, cu ochii în gol.) 

LUIZA (se apropie de el, îi ia. paima
între palmele ei) : Hai, papa ! N·u mai 
fi a_<;;a de--ncuiat ! Tu, ca,re..,ai înţeles 
întotdeauna pe toată lumea, trebuie 
să mă-nţelegi şi pe mine... Nu mai 
s'înt un copil... Nu mai sînt o adoles
centă... Ştiu aicum să-rn>i port şi sin
gură cLe girijă ... 

PROFESORUL (retrăgîndu-şi m@na şi trîn
tindu-se în fotoliu) : Dacă aâ. f.i ştiut, 
erai aounn la Paris ! 

LUIZA (continuă, visătoare, neatentă la
replica. lui) : Iţi aduci aminte ? Cînd 
ell'am prin anul trei sa.u pa,tru de 
medicină, îţi că_<;;una.se pe mine că 
studiez µrea mult, că stau tot timpul 
cu nasul prin cărţi şi pr.in eprubete, 
că n-;am şi eu un cerc al meu, în care 
să mă distrez, în care să mă desttnd, 
şi, mai ou seamă, că n-am nici un 
,prieten ... Şi-aiturnci, a,i aronJait c-un re-
gizo!r de la Televizi'Wle să mă invite 
şi pe mine la ni_<;;te filmări, la· nişte 
soene ou public... Sperai că treaba 
asta o să mă amuz,e şi c-o să mă aleg 
cel puţin ou un currt:ez>an. Darr nu 
s-a-ntîmpl·at nki una, nici aliba. Pen
tru că da0ă eu nu m-am apropiat de
nimeni, nicti alţii nu s-aru apropâ.iat de
mine.

PROFESORUL : Cred c-am greşit şi eu 
atunci, fiemţo ! Trebuia să ,ins.ist mai 
mult ... 

LU'IZA: Pe lîn,gă mi!ne? 
PROFESORUL : Nu, pe lîngă regizOII'. Să 

găisea5că el, anume, pe unul care să-ţi 
facă ochi dulci. 

LUIZA: Fii liniştit! Regizorul mâ.-a făcut 
el însuşi, fără să-l fi :r,ugat nimeni, 
ochi dulci. Numai că, pe vremea 
aceea, n-aveam eu timp şi ochi pentru 
el. Şi pentru nimenâ. altcineva. Dar 
aourn, cînd am şi och� şi ti1111J), tu ... 

PROFESORUL : Ia te uli.tă, nemernicul ! 
Şi el pretindea că mâ.-i prieten ! 

LUIZA : Cime ?
PROFESORUL : Regizorul, f.iireşlle ! Era 

aiproape de-o seamă cu mine, ŞHŞ1 
permitea să-ţi facă ochi dulci ! De ce 
nu mi-ai spus, la timp,µl potrivi,t, să-i 
aI"ăt eu lui ! 

LUIZA: Ce rost a,vera să-ţi spun, dJn 
moment ce el nu reprezen,ta nimic 
pentm.i mfune ?

PROFESORUL : Şi ăstălalt reprezintă ? 
Ce reprez•inltă, mă ro,g ? 

LUIZA: Cum să-ţi spun, papa? Totul! 
PROFESORUL (îmbufnat) : Aha ! E clar ! 

Dacă el reprezintă totul, înseamnă 
că eu nu ma,i reprezint nimic ... 

LUIZA : Vai, cîit poţi fi de copil, papa ! 
Cît po,ţi fi de caraghios ! Nu-ţi dai 
seama că tu nu poţi să fii înlocuit, 
în �nima mea, niioiodată, de n�meni ? 
Noi amîndoi, tu şi cu mine, sîntem 
aproape una• şi-aoeeaşi făptuiră ... 

PROFESORUL : Nu-i adevărait ! Nu mai 
putem să fim U!I1a şi-acee�i flăptură, 
dracă tu ai ales Uţuţoaiia din Deal... 
Mă obişnuise.<şi să fii, mereu şi-n tot 
lo0Ul, prima ... 

LUIZA: Cî,t timp pilerdiut ! Ce ambiţii 
măn.m.te ! 

PROFESORUL : lV1ă obişnuiseşi să vrei 
să nu mai fie nimeni- oa tine ... 

LUIZA: Aoum, dimpoitrivă, visez să fiu 
şi eu cai toată lumea ! 

PROFESORUL : Deci, asta era ! Ca să 
fii şi tu ca toată lumea, î.ţi cumperi 
un dog arlechÎl!1 ! De ce toţi oamenii 
de pe pămînt, adică, să plimbe după 
eâ. cîte-un dog mlechin, şi numai tu 
nu? 

LUIZA : Dar, papa, cum să-ţi explic eu 
ţie, ăsta a fost cîndva visul 1ui Radu ... 
Şi acum a deveni,t şi vtsul meu ... 

PROFESORUL (complet derutat) : Nu, că 
,a,s,ta le-ntrece pe toate ! Vasăzică, lui 
nu-i mai ajung aC'Uffi nki cinci arle
chini,, îi mai trebuie şi-al şaselea ! 

LUIZA : Cînd ai să fii din nou în apele 
tale, am să-ţi explic ce s-a-n,tîmpl,at 
ou ... 

PROFESORUL : Mie să-mi explici acum, 
dacă poţi, ce să oaute-un dog arlechin 
la Uţu'ţloia,i.a c1in Deal ?

LUIZA : Cum, nu pricepi ? 
PROFESORUL : Nru ! 
LU'IZA: Atunci am să-ţi e�plic. 
PROFESORUL : Sper să te şi-niţeleg. 
LUIZA : Eli bine, ca să crape de ciudă 

<toţ<i cei care cred că singUII'ul idea'! de 
viaţă este un Ford Taunus şi-o că
mară plină cu barc.'an.e de zacuscă I 

www.ziuaconstanta.ro



PROFESORUL (exasperat): Dar ce să 
cauţi tu acolo, cu arfw-isitul ăla de 
c1og a•rlechin ? 

LUIZA: Nu nUIITllai ou dogul arlechin. 
Şi ou 'Radu! ... 

PROFESORUL (şi mai exasperat): Mă 
rog, şi cu Radu ! 

LUIZA: Cum o să-l las �ingur, papa? 
Nu pot să-l 1as să se-ntoarcă singur 
acolo! 

PiR0FEISORUL: ln primul rînd, n-ar 
avea de ce să se mai întoarcă. Şi-apoi, 
n-ar mai fi deloc singur, din moment
ce-ar ave.a lîngă el un dog airlechin !

LUIZA : Păli., tocmai asta e ! Tocmai din 
cauza dogului arlechin trebuie să fiu 
şi eu acolo ...• 

PROFESORUL : Simt că logica asta-mi 
soapă cu totul. 

LUIZA: Ia gîndeşte-te un pic! Ce, vrei 
să-l ia din nou pes.te picior, cu Fordul 
ei Taunus, dootoriiţia aceea, care l-3. 
i'Ubit m.ai demu1t, dar care, pînă la 
mmă, s....a măritat nu c-un om, ci c-o 
maşină dre fabric.alt bani? Vrei să-l 
pirivească i.a,r de sus tktoşa ata ... 

PROFESORUL : Doamne, ce vooabula,r 
:foloseş1Ji ! Tot de lJa el ştii şi cuvîn
tul ăsta oribil ? 

LUIZA: Nu, pe ăsta l-am auzit în tram
vai. ! 

PROFESORUL (răsfoieşte un dicţionar) : 
Ln tramve�. o fi ! Da�· nu în dicţio
rnwul limbii rnmâne ! 

LUIZA : Asta pentru că cei care-au în
tocmit dicţionarml nu s-au nimerit, 
probabil, în tramvail.lll cu care-am că
lătorit eu.�. 

PROFESORUL: ln sfîrşit, o ex;pl'icaţie 
logică! 

LUIZA: Mai am şi a1tele. Dar, ţi-am 
spus : cînd ai să fii· din nou în apele 
tale ... (Deodată.) N-ai observat, papa, 
că de c:î.nd l-am întîlnit pe Radu nu 
ma·i' sînt n,ici eu atît de zăpăci.tă, nu 
mai încerc cu tot dinadinsul s-o Iac 
pe 01igi.nala ? Uite, azi-dimineaţă am 
chemat electricilanul, şi-ntre!I'upătorul 

. e din nou acolo unde trebuie să fie : 
.a,proaipe Hpit de tocul uşii ! 

PROFESORUL (ţîf1ws) : Că 1iare mă mai 
deranja pe mine oă puseseşi tu între
rupăttoriu'l în mijlocul casei... 

LUIZA: Nu m.ai sînt atît de rece, atît 
de mo:lituroasă, atlt de irnflex:ibilă ... 

PROFESORUL : Oă nu mai puteam eu de 
moftntrile tale ... 

LUIZA: Şi totuşi, aoum trei luni, îţi 
plă·cea să-i ameninţi pe toţi : ,.Cînd 
-ai s-o cunoşti cit de cit pe Luiza ... "

PROFESORUL: Acum trei luni!... Ce 
vremuri ! Pcl["c�au trecut tre.i sute de 
ani! 

LUIZA: Papa, cum poţi să spui... 
PROFESORUL (prăbuşindu-se iarăşi în 

fotoliu, descurajat) : Sînt vinovat, 
Luiza ! lmi dau seama că sînt sin
gurul vinovat ,pentru taată întîmpla
ree ! Oum am putut eu să intru-n 

combi.11'aţia asta păguboosă ? Cum am 
putut eu să-l tau in serios pe docto
rul Radu Butuc din Uţuţoaia din 
Deal? Sau, mă rog, din Bogdana! 
Numai numele aste.a, şi trebuiau să 
mă pună pe gînduri ! 

LUIZA (îngenunchind din nou în fata 
lui) : Dar îl iubesc, papa ! • 

PROFESORUL (scîrbit la culme) : lîîh, 
îl mai şi iubeşte ! 

LUIZA: Sînt gata să-l urmez pînă la 
capătul pămîn1lului, pînă la capătul 
lumii ... 

PROFESORUL : Iată, într-adevăr, reperele 
oele mai potrivite pentiru Uţuţoaia din 
Deal! 

·LUIZA: Am simţit as-ta de own l-am
privit prima oară în ochi... Cînd am 
rămas singur.i... I-am spus-o şi lui, 
atunci, în prima noa,s,tră noapte ... ·I-am 
spus-o · şi-a doua zi... Mai exact, a 
doua zi i-am scrils toate astea, pe 
douăzeci şi cinci de pagLni... 

PROFESORUL (sare, ars) : Vasăzică, asta 
ai soris tu, în loc d'e... Ah ! (Scoate 
un fel de răget înăbuşit.) 

LUIZA: N-aş fa pu,twt să fac altceva, 
altunci, în orele-acelea, cînd stăteam 
amîn,doi, destul de aproape UI1Ul de 
altul, într-un an1:fiiteatiru în care ne 
păzeau trei-pat,ru <'erberi, fără să pot 
să-i spun un cuvînt, fără să pot să-i 
mărturisesc, aşa oum a.ş fi vrut, tot 
ce simţeam şi simt pentru el... Şi
atunci, i-am aşternut toate astea pe 
hîrtie, ca-ntr-o sm·isoare pe care i-aş 
fi trirnis-o de depa,rte... Nici nu-mi 
păsa că scrisoarea asta nu va ajunge 
niciodată în mîinHe lui ... 

PROFESORUL : Acum înţeleg privirile
acelea pli,ne de compasiune... pe care 
ini le-aruncau, după citÎlrea lucrări
lor, onorabiliii mei colegi din comisia 
de concurs ... 

LUIZA : Nu tu, papa ; ei sînt de compă
timit, rdacă n-au înţeles ... 

PROFESORUL : Ce să-nteleagă, Luiza ? 
Ce să mai înţeleagă? boar tu nu eşti 
oricine, fetiţo ! Tu eşti fii-oa profeso
�·ului Ion Ionescu Dinzăvoi ! 

LUIZA: EJi bine, cînd voi fi doar Luiiza 
Butuc, nu va mai trebui să-mi spună 
nimeni şi „Dinzăvoi". Ar fi un adaos 
inutil! 

PROFESORUL : Duiza, orioum te vei 
numi,, tu rămîi .fata mea ! 

LUIZA: Şi d.acă sînt fiica unui om ilus
tru, n-am vo•ie şi eu ,să i-ubesc? N-am 
şi eu dreptul la fericire ? Dreptul la • 
o vi:aţă obişnuită?

PROFESORUL : Ba da. Dar toate la tim
pul lor. Şi cu măsură. 

LUIZA: Şi cine, mă rog, să stabilească 
pentru mine .tiimprul şi măsura asta? 
Un calculator elotronic? Ori, poate, 
onorabilH tăi cole.gi din comi,sia de 
concUJrs? 

PROFESORUL : Ţi�am mai spus : eu sînt 
vl!novatul ! Eu sînt sing1.11rul vinovat ! 
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Am făcut cea mai proastă combinaţie 
pe cad·,e am imagiinat-o vreoda,tă ! Şi 
pri.m.isem, doar, destule semnale · ele 
a\lle.rtizare. De-aş fi luat ln seamă 
măoar dogul acela arlechin ! 

LUIZA (tot în genunchi, 11erafică, tîrîn
du-se către el) : Dimpotrivă, papa ! Eu 
c.red oă este singlllra dată cînd o fan
tezie de-a ta a rodirt atît ele 1iepede
şi-atît d,e deplin !

PROFESORUL : Po,ţi să-mi explici asta ? 

LUIZA (ridicîndu-se, mîndră, în picioare): 
Da. Sînt Ln lurua a breia ! 

PROFESORUL (după o clipă de uluire, 
im,cepe să se-nvîrtă prin încăpere, în- . 
cercînd să articuleze ceva, dar inca
pabil s-o facă ; apoi) : Cuţu, cuţu, -
cUJţu ! Cuţu, cuţu, cu.ţu ! Ce-o să ne 
mai jucăm noi am.îndoi l Dacă n-o da 
cumva djn greşeală pe6te tine tîrtoşa 
aiia, cu FOTd'l.11 ei Taunus ! Hai, marş, 
marş de-aioi ! Mairş, oă pun dinii pe 
tine! 

LUIZA (înţelegătoare): Da, poate că tre
buie să-ţi aperi şi tu, oumva, nervii 
tăi.., 

PROFESORUL: Ce neirvi? ! Da' ce, eu 
mai am nervi ? 

LUIZA: Poate că ţi-am spus totul prea 
direct, prea din,br-o diată ... 

PROFESORUL : Cum dinitr-o da.tă, cîncl 
ne-nvîTtim de vreun ceas în jurul 
cozii ? Vreau să spun, în jurul cozii 
dogului ălia arleohin ... 

LUIZA (ven·ind, ca un copil cuminte, 
către el) : Tartă ! (!l ia în braţe, îşi 
pune capul pe umărul lui.) 

PROFESORUL (neaşteptat de calm) : Spu
ne-mi, Luiz·a, te�ai glndit bine ? Crezi 
că te-ai gmd'irt biITTe? 

LUIZA: Da, tată! Sînt sigură oă m-am 
giîndit bine. 

PROFESORUL : De unde siguranţa asta 
desăvîrşită? 

LUIZA: Pentru oă ne-am gîndit împre
ună. Şi eu şi el! 

PROFESORUL : Lasă-l pe el, acum ! 
LUIZA: Tocmai acum nu-mi pot îngădui 

să-l las ... 
PROFESORUL : .Aitunri, d<:1că-i a�a, la

să-mă să te-ntreb, fără menajamente, 
:llăJ-ă ocolişuri. 

LUIZA·: întreabă-mă ce vrei. Ai dreptul 
să afli tot. 

PROFESORUL : Cre7...i că... nici nu-mi 
VJne să-i pronunţ nwnele ... va ş,ti el 
să se buouire de-un copil... va fi el 
capablil să-nţeleagă o minune oa asta, 
caire se-ntîmplă ele milioane şi mili
oane de ani, dar care de fieoare dată 
şi pentru fiecare în parte este unică, 
înălţătoare, irepetabilă ? Orezi să va 
şti ăsta, coborît -toomai dilll virful mun
telui, să preţwască, ' la j:usta lor va
loare, zimbelnll şi ging�ia, unui copil ? 

L UiIZA : Oartegoric., va şti ! 
PROFESORUL : Aste;a-s v:o:r,be, Luiza ! 

Ne lirpsesc argrumen�lie, fata mea ! 

i6 

LUIZA : Avem şi arguri1ente, parpa ... 
PROFESORUL : Vreeu unul singur ! 

Adu-mi un singur argument ! 
LUIZA (se desprinde din braţele lui şi-l 

priveşte în ochi) : Acum, dind te văd 
cliu nou· în apele tale, pot să-ţi ofer 
şi acest airgument. 

PROFESORUL : Ei, hai, spune-I odată ! 
LUIZA:· Banii tăli ! Inclusiv francii, pe 

care i-ai scos din bancă ... 
PROFESORUL : Ce mai e şi cu banii 

mei ? Te pomeneş<ti că i-a donat vre
unui orfelinat ... 

LUIZA: Nu e momentul ce•l ma!i potri
vit pentru glume, tată. 

PROFESORUL : Atunci, spune-mi tu 
totul, pînă la carpăt ! (Muzica creşte, 
asurzitor, în timp ce Luiza şi Profe
sorul dialoghează aprins, într-o scenă 
de pantomimă ; apoi.) Dar ce, despre 
bani ma:i e vorba acum ? ! Mai cu 
seamă că port să spun şi-aşa : Parisul 
i-a dat, Parisul i-,a luat, fie numele
Pao-is,ului lăudat!

LUIZA (exuberantă): Vezi, ştiam eu că 
mă pot bizui oricîncl pe tine, tată ! 

PROFESORUL : Şi dacă ştiai as,ta, de ce 
nu mi-ai spus totul de la-nceput? 
Aşa m-ai cunoscut tu pe mine ? Ui;i 
avar, un încuia,t, un obtuz ? 

LUIZA : Pa,pa ! 
PROFESORUL : Purteam să le fiu ele 

folos şi altfel, nu numai cu banii. 
Cunosc şi eu atîtia doctori mari din 
Panis. (Mîndru.J ·Aşa oum şi ei mă 
cunosc pe mine. 

LUIZA: Din fericire, luorurile s-au aran
Jat şi-aşa. Radu-mi sc•rie că fetiţa 
merge spre bfoe. Sînt speranţe de 
vindeoare completă. Radu trebuie să 
se-ntoarcă zilele astea, şi de ,l,a el voni 
arfla mai mulite. 

PROFESORUL (din nou cătrănit) : Nu-n
ţeleg, însă, de ce trebuie să se-ntoarcă 
neapărat lia Uţuţoaia clin Deal. Nu-n
ţeleg de ce trebuie să vă duceţi acolo. 

LUIZA: Pentru că şi acolo trăiesc oa
merui, tată. Pentru că şi ,acolo e- ne
voie de medici buni, de oameni · cu 
inimă, nu numai cu seringă, cu bis
turiu şi cu porrtofeL 

PROFESORUL : Şi de dogi arlechini e, 
probabil, mare nevoie pe-acolo ! 

LUIZA: Şi de dogii •airlechdni ! (!nsufle
ţită.J Mai ales oă-mi spunea Rladu că 
pe la ei, pe-acolo, coboară ursul în 
sat, ,ziua-n amiaza marre, şi fuge cu 
vaca din grajd şi cu purceaua din 
bătătură. Or, !ţi diai seama, un dog 
airlechm poate să pună pe fugă şi-un 
uirs din ăs·ta prădalnic. 

PROFESORUL (amuzat de argumente): 
Da, sig,1.llr, paroă. văd c-o să luaţi şi 
premiul Asooiaţiei Vînătorilorr şi Pes
oairilor ... 

LUIZA: Aşa te vreau, tată! Vesel şi 
pus pe şo,tii... 
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PROFESORUL : Dasă totul pe mi.ne ! . 
Ştiu eu acum ce am de făaut ! 

LUIIZA (<îl sărută pe amîndoi obrajii st

fuge spre uşă) : Iţi mulţumesc, papa! 
lţi mulţumesc pentru .toţi trei... ŞL 
penuru mine, şi pentru Radu, �i pen� 
t>Pu... Eu dau acum o fugă pînă jos, 
la ootia de 5orisori. Nu ştiu cum, am 
o presimţi.re ...

PROFDSORUL : Du-te, du-,te, fetiţo ! Cum 
să n-•ai presimţiri din astea, cînd el 
îţi scrie şi de două-trei ani pe zi ? 

LUIZA (din uşă): Te las singl\lr numai 
două minute... Gîndeşte-te, 111 minu
tele astea, }a viilboruil no5tru, al tu
tuirot", papa. Nu-i aşa ? Acum şi vi
itorul tăJU va :Ei altfel. Poţi privi spre 
el ou mai multă încredere ... (A plecat.)

PROFESORUL (singur, meditativ): Da, 
_ fetiţo, bătrinJii 5înt întotdeauna opti

m:i,şti şi nirruLc nu li se pare mai lu
minos decît viito.rul loa·. (!1.aintînd
spre rampă.) Chiaa· cu ochhl mînjiţi 
de albeaţă şi adînciţi în fundul capu
Lui, cu obrajii descărnaţi şi cu gingi
ile goale, cu -urechlile astupate spre 
lume şi hmuind întruna sub impul
sur.ile neiertătoare ale sclerozei, cu 
limbiJe adesea uscate, cu g1turile ră
guşite, cu inimjile agăţat.ie P'aircă în
tr-un fir de păianjen, cu venele sub
ţi,ri, ca hîrtia, şi sfărîmicioase, ca 
va-rul, ou spină,r,ile oocîrjate şi cu în
cheieturile stîlcite de roomatismele 
CTonice, cu stomacurile arse de co
cleală, cu intesti.nele sîngerate de 
crampe ,atroce şi inrterminab.hle, w1e
oiri cu sinii tăi,aţi, cu ovarele scoase, 
cu prostatele smulse, cu oasele cîrpite 
dlÎiI1· loc în loc şi susţinute de invizi
bile tije metalice, şi - mai întotdea
una- departe de cop;iii lor, chiar şi 
atunci cînd lecuie5c în aceeaşi casă, 

.. 

In aceeaşi camellă cu ei, bătrînli pă
şesc cu încredere spre yiitolr... (Pe 
ultimele lui cuvinte, Luiza şi Radu au 
apărut în prag.) 

··.LUIZA: Tată, wi,te pe cine-am găsit as
tăzi lmgă cuti,a de sari.sori !

RADU : Bună ziua, domn,ule profesor !
PROFESORUL (ştergîndu-şi pe furiş o

lacrimă): Bună ziua, tinere! Ne-ai 
făcut, totuşi, onoa1rea ? ln drum spre 
Uţu.ţoaia din Deal ? 

LUIZA: Ştii... din nenoroQi.,r•e... (Se 
opreşte.)• 

RADU : Da, asta-i situa-ţia ! Cît am lipsit, 
mi-au ocupat locul... Şi-acum trebuie,
VTînd-nevrînd, să rămîn deocamdată
pe postul pe care l-am ocupa,t prin
concurs ...

LUIZA: Ia.ţ· eu trebuie· să rămîn, deo
camdată, tot la labo;rato.rui meu, de 
expertiză a -muncii... 

PROFESORUL (se ,înieacă, imbrăcînclu-se
în grabă) : F,ug ! Am fugit! Trebuie 
s-alerg, ·să-mi sfîrîie călcîiele ...

LUIZA (încercînd să-l reţină): Papa! 
RADU : Domnule profesa�· ! 
PROFESORUL: Nu, lăsaţi-mă! Lăsaţi-mă! 

Am fugi.t în oraş ! 
LU[ZA: Oalmează-te, tată! 
RADU (expert) : Luaţi Ul) exrtraveral, 

domnule profesor. Ştiu că vă face 
bJne ... 

L.UIZ.A : Ce ţi_-a ventt aşa, deod'<\ltă? De 
ce atiita grabă ? Doa�· şi aiai ... 

PROFESORUL : Da, ştiu ! Şi aici sînt 
multe de făcut ! Trebuie să zidim la 
loc pereţii. Trebuie să punem la loc 
uşile. Vom deschide eh.iar mîine şan
tiel'ul ! Dar acum, fug ! Poate mai 
prind agenţia de publicitate deschisă. 
V,reau să daJU ohiiar în seara asta 
anunţul: ,,Cumpăr dog a;·lechin !" 

CORTINA 
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Pentru premiera absolută din 13 
noiembrie 1884 a Scrisorii pierdute, 
însuşi I. L. Caragiale l-a distribuit 
pe Ion Niculescu în rolul lui Nae 
Caţavencu, rol pe care actorul l-a 
întrupat cu strălucire pe scena Tea
trului National aproape trei decenii. 
S-a fotog�afiat deseori î'n costumul
popularului personaj, în spectacol,
dar şi în decor improvizat, ca în
acest prim-plan cu valoare docu
mentară (cca. 1910).
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Leagănul „v1rstei de aur" a ope
retei româneşti, Teatrul Lyric din 
Bucureşti, sediul Companiei Grigo
riu, în Piaţa Valter Mărăcineanu, 
de lîngă Cişmigiu (s-a năruit la 
cutremurul din 1940). O ilustrată 
din anul 1910, trimisă de N. Leo-

li nard şi alţi colegi lui A. Deme
lltriade. 

Maria Filotti, aşa cum a imorta
lizat-o „cartea poştală". în splen
doarea tinereţii, în stagiunea debu
tului pe prima scenă a ţării, 1907-

1908. Ne-o putem imagina în tu
multuoasa Vidra, din drama lui 
Hasdeu, primul ei rol Ia Teatrul 
Naţional şi prima biruinţă, pe 
această domnişoară cu suavităti de 
album? 

Rubrică realizată de 
Ionuţ NICULESCU 
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■ Mircea Horia

Simionescu

Confesiunea 
unui spectator 

plin de prejudecăţi 

Pînă pe la 18 ani, trăind într-un oraş 
de provincie ca Tirgovişte, unde ajungeau 
prea rar trupele teatrale, încercările mele 
literare trecuseră prin aproape toate cu
rentele - mai ales cele de avangardă -
şi prin toate genur.ile dar, cul"ios lucru, 
niciodată prin cel drnmatic. Nu-mi explic 
cecitatea şi indiferenţa faţă de teatru, 
pentru că citisem, totuşi, piesele Vlaicu
Vodă şi Apus de soare, cîteva lucrări ale 
lui D'Annunzio şi Pirandello, ba chiar şi 
unele ale lui O'Neill. Foarte ernotionat 
fusesem în ziua cînd, constrîns de Virgil 
Brădăţeanu, titularul rolului Tipătescu, 
trebuise să joc, bîlbîind magistral, sub 
numele dascălului Ionescu din capodopera 
lui Caragiale... Spectacolul îl susţineau 
elevii liceului nostru. 

intîmplarea a făcut ca, la acea vî.rstă, 
să descopi:'u· afişele ce anunţau specta
colele de la „Sala de arme", cu Sărutul
din faţa oglinzii, Capul de răţoi şi Hamlet,
în distribuţii de prestigiu, din care îmi 
amintesc doar numele lui Ion Manolescu, 
ale lui Brancomir şi Lungeanu. Am intrat 
fraudulos la acele spectacole : scena mi 
s-a părut mai fascinantă decit toate lu
mile oferite de cărţile citite, atît de fasci
nantă că am tras 1·epede concluzia că
între mine şi ea nu se poate face vreodată
decît o legătură ocultă, paralizîndu-mi
total spiritul analitic şi curiozitatea teh
nică. M-am grăbit să rup foaia pe care,
cu doi ani în urmă, notasem - pentru
„Istoria organică", devenit[L peste mulţi
ani „Bibliografia generală" - că s-ar pu
tea scrie o piesă de teatru cu cinci per
sonaje identice, năstruşnicie la care nu
m-am mai gîndit pînă în acest minut de
confesiune.

1,ubindu-le cu dureroasă pasiune, artele 
teatrului, picturii şi muzicii m-au ţinut la 
distanţă şi, pentru că îmi erau inaccesi
bile (mă voiam desigur autor), le-am· în
tors în aşa fel chemarea spre a părea 
că eu le ţin departe. Gum toţi sintem 
ignoranţi, dar nu în aceleaşi domenii, 
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mi-am. lărgit aria specialităţii în detri
mentul lor. Să n,u regretăm că în fiinţa 
noastră pretins rafinată moţăie un Cali
ban, care, atunci cînd nu înţelege ceva 
şi dexterităţile nu-l servesc, inventează 
motive liniştitoare de vulpe ce nu ajunge 
la struguri şi se înconjură de prejudecăţi, 
închipuindu-se ingenios. Aventura lui (a 
mea) mei-ită a fi cunoscută, erorile fiind 
adesea tot atît de utile ca şi adevărurile, 
măcar pentru faptul că sînt mai sîcîitoare 
şi deloc confortabile (numai cîntl avem 
speranţa unei ieşiri la explicaţii). 

De-a lungul anilor, frecventînd teatrul, 
la Bucureşti, cunoscînd mari actori şi pu
neri in scenă memorabile (ca şi concerte 
şi expoziţii), mi-am înarmat incompe
tenţa cu o mie şi una de prejudecăţi (nu 
sînt nici primul nici ultimul căruia fasci
naţi,a să-i blocheze spiritul critic), mulţu
mindu-mă să rămîn dincoace de rampă, 
tinîndu-mi în frîu diavolul analizei ce 
in-ar fi condus la ştiinţa acelui cum se
face: am lăsat misterul să mă tintuiască 
în stalul spectatorului. Admir cerul, nu-s 
ispitit să intervin în mecanica lui. 

O primă orejudecată : spectacolul tea
tral e un hibrid de vreme ce textul, co
municat mie în regim de semiobscuritate, 
nu izbuteşte să trăiască decît sprijinit pe 
alte arte, - pictura, muzica, pantomima, 
baletul. Este o artă căreia filmul, în ex
pansiune, îi răpeşte cu violent succes mij
loacele care i-au făcut gloria. O a doua : 
fiind o creaţie colectivă, iar sensul textu
lui căutînd, dimpotrivă, să descopere în 
spatele lui figura unui singur creator şi o 
unică opinie despre lucrurili:? lwnii, spec
tacolul teatral se prăbuşeşte de cele mai 
multe ori din cauza intrării în rezonanţă 
a prea multor opinii şi adevărurile lui 
devin neadevărate. Filmul a inventat ti
rania unui regizor, teatrui îl urmează spo
radic 5i timid. A treia prejudecată : toate 
artele au izbutit să scoată poezia pură 
de sub legea greoaie a didacticismului, a 
dovezii moralizatoare, teatrul însă s-a 
obstinat să acapareze mereu alte domenii 
şi să le dea o singură înfăţişare - aceea 
de discurs cu punct fix de acostare, tră
dînd precaritatea propriului limbaj (oare 
îl are fără împrwnuturile acl"stea ?). A 
patra : anticipind televiziunea (altă r.:"1pi
toare a mijloacelor), spectacolul teatral 
a obturat canalele prin care oricare artă 
îşi înfiripă di,alogul cu adevăratul său in
terpret - spectatorul -, lipsindu-l de 
libertatea de-a crea singur cadrul şi forma 
pretinse de text; artele celelalte propun, 
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nu impun, fondul expres1e1.. A cincea: 
costul spectacolului teatral, disproporţio
nat faţă ele difuziunea redusă, lasă uşile 
larg deschise gustului comercial, modei, 
preferinţelor temporare: nici arhitectura 
nu atinge gradul înalt· ele servitute faţă 
ele opinia publică, ele cele mai multe ori 
necalificată. A şasea : mai tributară textu-. 
lui/partiturii clecît muzica, arta scenei 
tinde continuu către anularea lui/ei, ne
hotărîndu-se pe ce eleme.nt să pună mai 
pregnant accentul : pe idee sau pe actor, 
pe sens sau pe detaliul care întrupează 
ideea ; la hotarul dintre text şi pretext, 
ca la acela dintre două structuri tectonice, 
se acumulează cele mai teribile tensiuni. 
A şaptea : orice autor ele texte dra
maturgice ar trebui să viseze la piese 
niciodată traductibile în spaţiul scenei. 
Etc., etc. 

Erorile, ca şi superstiţiile, sînt conclu
ziile unor coincidenţe repetate. Asemenea 
adevărurilor, au la temelia lor fapte reale 
şi ar fi o prostie enormă ca, respingîn
du-le de la început, să nu considerăm 
locul unde se produce deraierea raţiona
mentului cu premise corecte. Dacă vor
bim despre o criză a teatrului, la acest 
nod de drumuri trebuie să fim cu băgare 
de seamă. 

Teatrul, în ciuda loviturilor d berbece 
pe care le primeşte (de la produsul TV ele 
serie şi pînă la tehnicile cele mai inso
lite, de la concertul jucat la parada epică), 
are un argument care, ca o bilă de po
pice bine proiectată, le doboară pe toate 
cele expuse mai sus : teatrul trăieşte şi 
oamenii au nevoie - mai mult decît au
torii de texte - de spectacolele sale. Pre
tutindeni. Teatrul românesc, prin drama
turgi inspiraţi şi prin regizori şi actori 
excelenţi, îşi dovedeşte viabilitatea (eh iar 
hibridă) şi geniul (chiar bruiat). Sfidîncl 
industria culturală, atît de nociva i.n 
lume, teatrul nostru îşi înscrie din timp 
în timp izbînzile, confirmînd o lege de 
căpătîi a esteticii, aceea că izbînda se face 
prin repetarea irepetabilului. 

Acest excurs prin pădurea de prejude
căţi a unui spectator ispitit în tinereţe ele 
o expresie pentru care n-avea experienţa
utilizării prejudecătilor - spre a înve
dera o dragoste pătimaşă pentru minunea
dispensînclu-se de metrul şi microscopul
analizei.

Spre a spune, în fond, că dacă teatrul 
nu e meseria mea, nu ştiu ele ce ar plînge 
inima şi s-ar înnegura scena numai clin 
această pricină. Jur că pot admira „Gio-
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conda" şi fără să pricep dacă zîmbetul ei 
mi se adresează, cum pot aplauda un tip 
precum numitul Caliban, fără să-i în
gădui să-şi vîre 11asul în hfrtiile mele. 

■ Carmen Firan

Lumini purtătoare de măşti 

Trecînd, prin poezie, ele la pictură în 
teatru, clin teatru în pictură, simbolic şi 
nu doar, Horea Cucerzan a inventat lu
mea în alb, simplă şi pură, în doar cîteva 
stări - geneza, echilibrul, odihna, fulge
rate de griuri liniştitoare, ele ocruri aurii, 
prin care farta face loc sensibilitătii lu
mina este filt;·ată spre a servi mister'ului, 
adîncă şi grea ca aurul vechi în compo
ziţii dramatice, ·uşoară pe întinderi dia
fane, evanescente. 

Tulburînd liniştea artelor, Artistul, el 
însuşi un mare Actor, îşi pregăteşte în li
nişte gravă rostirea, forţa şi masca rosti
rii, amcstecînd pe talpa sandalei sale 
pulberea mai multor regate. Traversînd 
lumi, şovăitoare, ori înalte pînă la stră
lucire, prefăcînd, refăcînd investind in
tuind, în ezita·re şi desăv'irşire, un 'zbor 
pietrificat deasupra lucrurilor, luminîncl 
lumina, artistul răstoarn� ştiutul în po
sibil, face loc bucuriei sfinte cu pămîntul, 
în tonalităţile expresioniste ale unei vi
ziuni solare egale genezei. 

Existenţa artistului, spectaculoasă pînă 
la dramatism în momentul creaţiei, prin 
sttania înţelegere cu semnul lui Puck şi 
Ariei, înseamnă trudă şi acumulare în 
vederea trudei. Există în pictura lui Horea 
Cucerzan un punct de forţă şi originali
tate, ciclul Măştilor, conceput într-o ma
nieră diferită de restul pînzelor sale, 
amestec ele cerebralitate şi delicateţe, ele 
împietrire şi dinamism. Chiar elaborarea 
e�te alta, artistul im binînd tehnica por
tretului clasic cu ingeniozitatea unui mo
clern ism fidel formatiei treditionale care 
ştie să servească ideea şi gindul prin 
compoziţie şi culoare, temperînd insolitul 
prin tema filozofică, meditativă. Purtă
torii de măşti, Actorii şi Carnavalurile
sale refac o lume ele abur şi vise, de sim
boluri şi personaje si ntetizînd stări, ipo
staze, atitudini, purtătoare ele universal, 
concentrînd vieţi şi moduri, parabole şi 
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mituri. Pasiunea sa pentru teatru are o 
materializare concretă· în temele enun
ţate, cit şi în grafica de vigoare şi robus
teţe, nu lipsită ele linii delicate, decupaje 
ori fantezii creative ale unei lumi shake
speariene în care încap deopotrivă per
fecţiunea, iertarea şi înţelepciunea lui 
'l'imon, într-o mare ele alb �i linişte, ele 
echilibru şi împăcare cu natura, prin 
linii sigure, triwnf în harul lwninii. în 
pînzele şi desenele lui Horea Cucerzan 
transpare „Furtuna" spirituală, vizitată ele 
semnul sacru al lui Ariei, clictîndu-i ar
tistului starea ele graţie prin care un 
Caliban poartă pe wneri carele •alegorice 
ale trufaşei frumuseţi. Pe un scaun im
perial, al vieţii, odihnei şi morţii, sînt 
disputate măştile lui Hamlet şi Lear, 
portretele ele femei, inundate în alb, îşi 
smulg cu greu masca de puritate a Ofe
liei, Cuplurile, create întru perfecţiune, 
sînt doar Actori mimîncl destinul lui 
Romeo şi al Julietei, într-o altă lume, 
cu alte reprezentări. 

Trupw·i în trupuri, asemeni ·unui teati-u 
în teatru, gîncluri sub măşti, priviri în
toarse în interior, chipuri spărgîncl oglinzi 
infidele, penetrîncl dincolo de puterea pri
virii, descoperind, lăsînclu-se descoperite, 
în permis şi nepermis, sînt tot atîtea le
gături concrete ale picturii lui Horea Cu
cerzan cu marile teme · ale teatrului, ac
ceptat ca arta dedublării a refacerii 
macrocosmosului existenţial,' prin culoarea 
oovîntătoare aşternută ca o lwnină blindă 
peste înţelesuri, într-un joc fără sfîrşit, 
tot mai aproape de noi înşine. 

■ Valentin Silvestru

O secundă de reverie 

Fiecare popor îşi are teafa·ul său, aşa 
cum îşi are cîntecele sale şi obiceiurile. 

· Nicăieri şi niciodată această artă nu si-a
incetat existenta ; a suferit injonctiuni,
întreruperi ale· cursului normal, · i;1ter
dictii de felurite soiuri, dar a trăit şi
trăieşte mereu biruitoare. Ca un fluviu
uriaş duce cu ea, prin secole, enorme
depozite de aluviuni dramaturgice ; căci
ce s-a scris pentru scenă rămîne ca un
potenţial mănos, veşnic fructificabil. Si
mai transportă, prin secole, amintirea
celor ce au slujit-o cu geniu, actori, re
gizori, pictori, compozitori, ba chiar şi

esteticieni ca Aristotel, istorici ca August 
SchlegeJ, critici ca Jules Lemaître, teo
reticieni ca Brecht. 

Teatrul e o memorie· a umanităţii, păs
trează şi ne reaminteşte fapte glorioase, 
eroi, fulgerări ale spiritului în noaptea 
neştiinţ.ei şi ticăloşii ce nu trebuie nici
cînd uitate, povestindu-ne cum dospeşte 
fărădelegea şi cum înfloreşte din marti
riu împotrivirea dreptăţii. Teatrul ne 
îndeamnă să plîngem şi să deplîngem ; 
deopotrivă, să rîdem şi să derîdem. Iar 
uneori amestecă în asa fel lucrurile încit

ne regăsim în lumitia feerică a reflec
toarelor sale cu toate stările noastre, cu 
certitudinile atît de fluide ale vietii de 
fiecare zi şi cu incertitudinile eterrie ale 
istoriei care modifică mereu timpurile şi 
spaţiile fără să ţină seama de ceea ce 
indivizii ar dori să fixeze o dată pentru 
totdeauna. 

E, teatrul, poate cel mai frumos joc 
pe care omul şi l-a dăruit sieşi. Iar 
nevoia de joc - ca şi aceea de dragoste 
ori de hrană

--..
- e irepresibilă. în jocul 

ace�ta · de-a viaţa, cu măşti posibile şi 
închipuiri plauzibile, e ceva adinc, care 
purifică şi eliberează, producînd o ne
asemuită desfătare. E o artă a solidari
tăţii : oricît de singur te-ai simţi pe 
lume, în sala teatrului încerci, pentru o 
clipă, sentimentul binefăcător al comu
niunii. În vastul amfiteatru de la Epidaur, 
suferind, pentru greu înşelatul Filoctef, 
alături de zece mii de oameni ; ori în 
incomoda sală cu o sută de locuri a 
unui teatru londonez, trăind ardent, pdn 
arta a doar doi actori, o dramă cumplită 
a vremii noastre ; sau în învăluitorul 
Jăcaş al teatrului din Piatra Neamt as
cultîncl verbul suplu şi receotînd su'rîsul 
misterios al lui Dumitru Radu Popescu 
sau al lui Marin S01·escu ; în modesta 
locandă teatrală canadiană din preajma 
Niagarei ; sau în imensa aulă spectacu
lară de la Shanghai am avut aceeaşi 
unică, fierbinte senzaţie de con-simţire, • 
într-un palpit comun, cu mulţimile pre
zente. Şi oare nu e minunat lucru ca 
(într-o împrejurare festivalieră interna
ţională) oameni din cincizeci de tări să 
'1ohotim, toţi odată, aplaudînd spontan, 
împreun_ă, un moment scenic? Si cît de 
mult înfrăţeşte rîsul ! 

Teatrul e un templu al civilizaţiei. 
Acolo unele se dărîniă un atare lăcaş, 
întîi năpădeşte pe ruine otrăvitoarea mă
selariţă şi pe urmă se zămisleşte, pdn-
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tre bălăl"ii, o· potecă înapoi spre caverna 
din zorii cuaternarului. 

Iubesc teatrul fiindcă e o bucurie a 
lumii. O lumină eternă. O speranţă ine
branlabilă. O şansă poetică a umanniui 
de a se regăsi mereu pe sine - chiar şj. 
în cele mai grele clipe ; chiar şi după 
cele mai grave, ale pierzaniei de sine. 
Şi-apoi, dacă e să fac şi o referire perso
nală : mi-a oferit cele mai intense şi mai 
dUrabile satisfacţii, îi port recunoştinţă, 
îi sînt îndatorat cu toată fiinţa ; iar eu 
i-am dăruit cea mai mare parte (nu ştiu
dacă şi cea mai bună) a vieţii mele.

li Andrei Pleşu 

Notă despre 
teatralitatea vieţii 

Ori de cîte ori reflectăm la tema 
destinului, ori de cîte ori încercăm, 
aşadar, să desluşim „regia" ascunsă 
a unei biografii, reflectăm, inevitabil, 

asupra teatralităţii vieţii. Destinul e un 

concept teatral. La fel, sentbmentul că 

eşti asistat, că stai, clipă de clipă, sub 

ochiul cristalin al vreunui zeu, face parte 

din cea ce am putea. numi un iînnăscut 

„complex" teatral al umanităţii. Azi trăim 
mai rar şi mai palid implicaţiile unui 

asemenea complex. Dar eroii ILiiadei, de 

pildă, se mişcau neîncetat în raza lui, 

ccmvinşi cum erau că fiecare împrejurare 

a vieţii e efectul unei manevre divine. A 

resimţi realul ca pe un spectacol pentru 

olimpieni, a-ţi înţelege identitatea ca pe 

un rol iată elemente constante ale 

mentalităţii greceşti. !ar cuvîntul „teatru" 

în lumea grecilor s-a născut : theatron 

uneşte în chnpul său semantic ideea de 

„obse_rvaţie" nemijlocită (the6rema) cu 

aceea de „spectacol" (theama) şi cu fap-
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tul mirării şi al admiraţiei (thiaiumâzein). 
lnceµi cu văzul (theoria) şi sfirşeşti ca 
o uimire. Aceasta e experienţa oricărui
spectator (theor6s). Iar Luiaţa omului -

fie că e „viaţă de spectator" (theo,retik6s
bios) ca a filosofilor, fie că e viaţă de
„personaj", viaţă „jucată" sub o regie
străină - cade, fatal, sub incidenţa unei
misterioase teatralităţi. Ca orice specta
col, viaţa omului e o pe.rrnanentă conver
tire a vizi,bilului în mirabil. Aproape că
s-ar putea j-udeca reuşita unei vieţi -

ca şi aceea a unui spectacol - prin des-

chiderea ei către categoria mirabilului, 

iar ·nereuşita, printr-o închidere în vizi

bilul sterp, în platitudinea strictei sen„ 

zaţii, a actului brut. 

Toate artele sfîrşesc prin a invoca o 

altă lume deaît cea la îndemînă. Singur 

teatrul dovedeşte că. locul altceva-ului nu 

e altundeva decît în lumea obişnuită. Şi 

tucmai amestecul acesta de verosimil şi 

miraculos, de imediateţe şi stranietate, 

de previzib'ilitate şi surpriză, constituie 

dificultatea şi fascinaţia teatnilui. El se 

raportează la lume ca '/,a o „înscenare" 

ce trebuie deconspirată. El vede „joaca« 

dindărătul gravităţii şi abisurile pe care 

l.e camuflează plictiseala cotidiană. Tea

trul aşază lumea cu capul în jos, ca pe,n

tru a-i. goli buzunarele : aparenţele işi 

pierd evidenţa, iar substraturile inevi

dente sînt date în vileag. Prin excelenţă 

dezvăluitor - ceea ce se exprimă în ri

dicarea inaugurală a cortinei - teatrul 

e· un discurs despre n,uditatea realului, 

despre ce rămîne din el, cînd îi intreză

reşti motivaţiile ... 

Cit despre spectator, el e pus de tea

trul modern în condiţia 1în care erau puşi 

de Homer zeii Iliadei : asistă suveran cuin 

se fac şi se desfac destinele altora. Doar 

că spre deoseb'ire de Zeus, de Athena, 
de Hermes şi de Apollon, el nu poate să 

intervină. E un deus ot�o.sus, un privitor 

leneş, ca.re are numai puterea de a ju

deca. A merge la teatru e a recupera o

urmă de demiurgie, a încerca să înţelegi 

cum arată viaţa planetei de La înălţimea 

unei galaxii ... 

toată lumea 
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PE GLOBUL 

La ultimul festival de teatru de la Edinburgh, coml}ania Circus Oz din 
Australia a oferit unul dintre cele mai extravagante şi încîntătoare specLacole 

de improv.izaţie 

'Sindromul succesului 

CorespondenJă specială de la Tony Mitchell, redactor-şef 

al revistei NEW THEATRE AUSTRALIA 

Voi începe folosind cuvintele drama
turgu1'ui australian de origine letonă Janis 
Balodis : .,Cînd ajungi cu avionul dea
supra Australiei şi vezi imensitatea J ori
zontului într-o zi senină, ti se taie respi
raţia. Totul pare atît de· limpede! Dar, 
de îndată ce te-ai obişnuit cu asta, apar 
şi dezamăgirile". 

Cu patru ani în urmă, proaspăt sosit 
la Sydney, am tră�t experienţa de ma•i sus. 
!Juarasem în Italira timp de şase ani şi nu 
ştiam prea multe despre teatrul austra
lian. Aveam, în orice caz, speranţe nenu
mărate în ceea ce priveşte posibilităţile 
acestui teatru. Cu timpul, mi-am dat 
seama că îmi făcusem iluzii. 

Auzisem despre The Summer of the
17th Doll (Vara celei de-a 17-a păpuşi), 
una dintre piesele australiene jucate în 
Italia - despre Patrick White, laureat 
al premiului Nobel şi cunoscut mai ales 
ca prozator, despre dramaturgul David 
Williamson şi regizorul Jim Sherman, 
despre comeduanul Barry Hiumphr'ies, cîn-
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tăreţul şi imitatorul Robyn Archer ş1, 111 
fine, despre doi dramaturgi anglo-austra
lieni : Alex Buzo şi Jack Hibberd (al că
rui monolog A Strech of the Imagination
- Un efort de imaginaţie - a fost pri
mul text australiao.1 jucat în Italia (în
1979).

Cunoşteam numele lor datorită succese
lor repUJrt-ate pe scena londoneză - din 
păcate, încă singura in măsură să legiti
meze artistic o producţie australiană şi 
să o consacre. 

UltJi.ma, piesă a lui David Willliamson, 
de pildă, intitulată Emerald City, a fost 
tocmai transferată la Londra, în ciuda că
derii deziastruo,ase şi întru totul meritale 
a textului său dramatic anterior (Fiii ·1ui
Cain - Sons of Cain), care încerca fără · 
succes să analizeze industria presei austra
liene. Emerald City oferă în aceeaşi ma
nieră o imagine asupra industriei cine
matogmfice. Mutarea ei pe scena londo
neză e o jignire la adresa celor intere
saţi de un teatru australian inovator, plin 

' 
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de vitalitate şi de relevanţă. Or, piesa lui 
Williamson (reprezentînd de altfel şi baza 
scenariului singw·ului film australian 
aflat în producţie la ora actuală) -face 
apologia unei politici apatice şi comple
zente care duce la exacerbarea spiritului 
con1,peti,tiv şi a 1ncliviidiualismului. ( ... ) 

Acest exemplu reflectă un aspect înt1·u 
totul caracteristic scenei noastre aotuale : 
sindromul succesului. Acelaşi sindrom 
care, în lVIarea Britanie, a transformat un 
dramaturg ca Pinter din autorul textelor 
curajoase, incisive, de la început, în cel 
al unor piese ce reflectă pur şi simplu 
atmosfera artificială de fast şi bw1ăstare, 
specifică mediului în care scriitorul a 
ajun,s să-şi ducă viraţa. ( ... ) 

• 

* * 

Din punctul meu ele vedere, o irevistă 
dP. teatru lunară sau bilunară trebuie să 
conţină atît cronici sclipitoare, cil şi cri
tică şi teorie academică scrisă atrăgător 
şi cu aplicaţie. Cronicarii trebuie să fie 
la curent cu ultimele orientări ale criticii 
academice şi cu metodele analitice mo
derne (. . .). In Italia, de pilclă,1 aşa se în
tîmplă. Nu şi în Australia. (. .. ) 

In 1986, împreună cu doi colegi de la 
Universitatea New South Wales : Pamela 
Payne-Heckenberg şi Jim Waites (amîncloi 
australieni), am plănuit apariţia unei noi 
reviste de teatru bilwrnre, numită „New 
Theatre Austr.alia". Primul număr a apă
rut în ianuarie 1987. Revista continuă tra
diţia primei apariţii de acest fel, ,,The
at·re AustralJia", dar încearcă să refiecte 
în paginile ei şi producţia autohtonă. In
fluenţată (în aparenţă, cel puţin) ele struc
tura revistei „Theater Heute", mai mult 
decît de modele de 1·eviste teatrale engle
zeşti, ,,New Theatre Australia" şi-a atins 
doar parţial scopurile. Ea are tendinţa să 
reflecte, nu şi să analizeze OJ1iza produc
·ţiei culturale australiene. Nu am reuşit
să publicăm încă noi texte dramatice. Dar
am reuşit să introducem teatrul austra
lian în contextul cultural sud-asiatic, rea
lizînd articole comparative dedicate tea
trului indian, filipinez, japonez, chinez.
(. .. )

Am încercat să discutăm doar eveni
mentele de primă importanţă ale scenei
europene - cum ar fi Mahabharata a lui
Peter Brook, spectacol ce a făcut un
turneu în Australia (. .. ). 

Ceea ce nu am putut să oferim încă 
este o perspectivă cumulativă asupra sce
nei australiene clin diferite părţi ale ţării.
Aceasta fiindcă primim cronici intimplă
toare ale unor spectacole, iar nu analize
exhaustive ale fenomenului teatral lo
cal. (. .. )

5 - c. 2298 

ln paginile revistei şi-au făcut loc rela
tări despre autori dramatici ne-anglo
saxoni, despre ·trupe de teatru ale unor 
imigranţi italieni. greci, spanioli. O piesă 
satirică inlitulată Wogs Out of Work
(Scoşi clin funcţie) aduce o inovaţie în 
tematica textelor dramatice ale acestora. 
Piesa atacă cu incisivitate atitudinile ra
siste şi partenrnliste ale anglo-aus-tralieni
lor, avîncl ca eroi centrali doi tineri imi
granţi care îşi ironizeazâ propria descen
denţă, ca şi problemele ele adaptabilitate 
în societatea australiană. Ea a atras pentru 
prima dală în teatrele clin Sydney şi 
Melbourne un pub1ic variat ele naţionali
tăţi conlocuitoare, piesa fiind scrisă şi 
jucată ele un spaniol, un grec şi un italian. 

Asemenea evenimente trebuie consem
nate, cu atît mai mult cu cit, după păre
rea mea, \\'ogs Out of Work este cu ade
vărat reprezentativă pentru cultura şi so
cietatea australiană. In orice caz, mult 
mai reprezentativă clecît Emerald City.

Dar producţiile culturilor coexistente 
în Australia sînt de multe ori ignorate 
sau răstălmăcite. Or, Australia este o ţară 
în care se întilnesc mai multe culturi, cu 
tradiţiile şi specificul lor. Poate tocmai 
această interferenţă a culturilor dă nota 
caracteriJstică civili2iatiei noastre. 

Unul dintre motivele pentru care rea
lizările culturilor conlocuitorilor n�au cu
noscut o reflectare critică şi · un avînt 
artistic rapid şi eficient este acela că ele 
sînt o ameninţare pentru hegemonia 
anglofonă. (..) Un subiect ca cel al cău
tării „identităţii australiene" (a se citi 
„identităţii anglo-australiene") stă la baza 
multor texte dramatice (chiar ale unor 
autori tineri anglo-australieni, cwn sînt 
Stephen Sewell, Louis Nowra şi Michael 
Gow). Cultura naţionalităţilor conlocui
toare este expediată în aceeaşi categorie 
şi ignorată asemeni culturii indigene. 

In teatrul tradiţional anglo-australian 
aborigenii şi grupările etnice ale imigra□.: 

tilor sînt ele obicei personalizate în mod 
stereotip şi caricatur-al. Filme şi piese îi 
reprezintă pe imigranţii italieni de pildă 
(după. anglo-saxoni, cel mai mare grup 
etnic australian) ca pe o gloată furioasă 
ce ar trebui să-şi uite descendenţa euro
peană şi să devină australieni (anglo-aus
tralieni, fireşte). 

„Există prea mulţi nou-veniţi în această 
ţară care trăiesc încă în spiritul ţării lor 
de baştină, încercînd să-şi păstreze limba 
şi obiceiurile. ... Să terminăm cu asta ! 
Nu este un mod de viaţă mai bun pe lume 
decît cel australian. învăţaţi-l şi faceţi-vă 
acceptat în societa'.:e astfel. Veţi pătrunde 
într-o lwne cum nici n-aţi visat !" (Cu
lotta, They're a Weird Mob, Humorbooks, 
1964, p. 204). 

�fatul dat ele Culotta ar fi· fost rezo
nabhl dacă s-arr fi referit la englezii care 
trăiesc în AustraLia. Ace5tia nu au, însă, 
ace-leaşi problf>me ca italienii. 
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Problema aborigenilor, ca locuitori ai 
Australiei, nu poate fi evitată cu uşurinţă. 
Unul dintre efectele pozitive ale sărbăto
ririi bicentenarului ele la colonizare a fost 
rememorarea tuturor nedreptăţilor săvîr
şite ele colonialiştii britanici. 

Rugat să scrie o piesă în cinstea ani
versării, dramaturgul Jack Davis, cu un 
acut simţ al ironiei, a tratat chiar subi
ectul spinos al coloni,alismului, ca formă 
ele asuprire şi maltratare a aborigenilor. 
Piesa lui - Barungin - Smell the Wind
(Barungin - Adulmecă vînt) a fost repre
zentată la prestigiosul Adelaide Festival, 
condus în acest an de Lord Harewood, un 
membru al familiei regale britanice. Su
biectul ales a provocat nemulţumire şi 
dezaprobare în rîndul anumitor critici şi -
al unui anumit public. Iată, spre exem
plu, cronica lui Bob Evans de la „Sydney 
Morning Herald", cronică ce poate fi luată 
ca emblemă a stilului „eclectic" în critica 
dramatică. Este exact ceea ce „ New The
atre Au5tralia" se luptă să depăşească. 

In fond, prin defectele lui, acest stil 
poartă o polemică indirectă cu orice dis
cuţie liberă, angajată, inovatoare. 

Intitulată binevoitor : Cinstea nu poate
înlocui tehnica dramaturgică, cronica ju
decă textul lui Davis clupă canoanele na
turalismului : ,,Stilistic, Barungin se si
tuează undeva între o operetă, un spec
tacol de varietăţi cu largi interludii isto
rice serioase şi o dramoletă. Are o struc
tuTă fragmentată, episodlică, «de toată 
ziua►► şi îi lipseşte miezul teatral solid, 
construcţia sigură. Foloseşte toate capca
nele naturalismului, dar nu şi tehnicile 
sale". (SMH, 8 martie, 1988). 

In spatele acestei judecăti de valoare se 
află două sute de ani de hegemonie bri
tanică, privind cu condescendenţă la pro
ducţiile populare de teatru televizat si 
tînjind după cele trei unităti aristotelien� 
Dar Evans nu se mărgineşte să aplic� 
criteriile sale învechite în judecarea pie
sei. Opoziţia se manifestă şi cu privire la 
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subiectul ales. ( ... ) Verdictul final e grăi
tor : ,,în timp ce în primele sale texte, Davis 
reuşea să depăşească lipsurile sale stilis
tice printr-tm naturalism viguros, simpli
tatea inovatoare a acestui talent nativ in
digen a început să-şi piardă savoarea". 
Evans găseşte un defect în faptul că dra
maturgul nu e capabil să scrie în stilul 
artificial şi de mult discreditat al natura
lismului englez, a cărui tehnică (crede 
Evans) Davis ar trebui să o stăpînească. 
De asemenea, ·el afirmă că Davis exploa
tează· dramatic noutatea creării unor eroi · 
indigeni. E drept, piese despre aborigeni 
nu s-au prea reprezentat pe scenele aus
traliene, dar a sugera că Davis vrea să 
zugrăvească atmosfera caracteristică gru
purilor etnice pentru a obţine pitorescul 
şi originalitatea e un mod subtil de a-ţi 
exprima atitudinea rasistă: Evans ia.u-şi 
pune problema că aborigenii ar putea să 
nu judece după aceleaşi criterii ca şi el 
sau că ar putea avea o concepţie dife
rită despre structurile narative - con
cepţie derivînd din propria lor mitologie 
şi tradiţie culturală. 

Astfel de cronici nu ne ajută să pă
trw1dem problematica pe care o întim
pină dramaturgii aborigeni. Ele operează 
cu prejudecăţi, nu cu metode critice. După 
cum se exprima Davis însuşi : ,, Trebuie 
să nu uităm că dramaturgii aborigeni nu 
sînt ca cei neaborigeni. Ultimii scriu mai 
ales ca să vîndă ceea ce scriu. Talentul 
lor creator funcţionează determinat nu de 
nevoia de a exprim.a realitatea, ci de a
ceea de a cîştiga bani". (...) 

De aceea avem nevoie de cronicari abo
rigeni care să ne explice şi să ne ajute 
să înţelegem creaţia indigenă. Cu toate cii, 
dacă ne gîndim bine, şi albii ar putea 
s-o facă, iar scopul unei reviste de tea
tru ·care se respectă este să aibă grijă ca
acest lucru să se întîmple curînd. ( ... )

Traducere şi prescurtare 
Corina ŞUTEU 
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Spectator la ... 

... Teatrul de dramă 

şi comedie 

Taganka" 
" 

din Moscova 

Nimic nu li s-a părut mai greu gazde
lor mele din Moscova - redactori ai re
vistei de mare tiraj Nauka i jizni - de
cît să îmi procure un bilet la Taganka.
Cînd le cerusem să-mi aranjeze o între
vedere cu cosmonautul Lebedev sau o 
vizită la Talin, acceptaseră imediat, cu 
siguranţa unor oameni cărora li se des
chide orice uşă. Dar cînd a fost vorba de 
Taganka, au ,ridicat din umeri, depăşiţi: 

- La acesţ teatru, nici noi nu reuşim
să vedem vrew1 spectacol. 

- De ce?
- Este foarte solicitat. Se retin bilete

cu mult timp înainte, uneori cu un an 
şi se dă prioritate fruntaşilor în pro
ductie. 

� 1n România, şi eu sînt fruntaş în 
producţie ... 

- Bine. Să vedem ce putem face.
Pînă la urmă, s-a putut. Şi am mers

la teatru nu singur, ci cu translatoarea 
mea, Lena Metaksa, care nu ştie prea 
bine româneşte, dar este în schimb blon
dă şi are un zîmbet mai semnificativ de
cit orice cuvînt. 

Spectacolul nostru - cu Tartuffe de 
Moliere - era programat la ora 12, în
tr-o sîmbătă. O maşină, Lada ultimul tip, 
a Societăţii Znanie ne-a dus pînă în apro
pierea teatrului, însă acolo a trebuit să 
se învîrtă mult timp, pentru că nu se 
găsea nici un loc de parcare. După a
proape trei sferturi de oră de căutări in
fructuoase - noroc că veniserăm cu o 
oră înainte - am coborît din maşină şi 
l-am lăsat pe şofer să-şi continue· mersul
în cerc. Lena Metaksa mi-a explicat că
spectacolul va avea loc în noua sală a
teatrului, dată de numai cîteva săptămîni
în folosinţă. Drept urmare, m-am străduit
să evaluez şi linia arhitectonică a clă
dirii în care tocmai intram, împreună cu
un torent de oameni. Holul teatrului, cu
tapiserii somptuoase şi cu candelabre de
mărimea si frumusetea unor meri înflo
riţi, are ceva feeric 

0

Şi te face să-ţi ima
ginezi că vei pătrunde într-un palat. Sala
propriu-zisă, însă, se caracterizează prin
sobrietate. Seamănă puţin cu sala de pe
splai a Teatrului „Bulandra", în sensul
că are acelaşi aspect de „cutie neagră"
în care se petrec miracole ale culturii,
însă este mult mai mare. Sobre sînt şi
programele de sală, cortinele, ca o ex
presie a dorinţei direcţiei teatrului de a
se impune exclusiv prin calitatea specta
colelor.

Ce mai poate inventa, oare, un regizor 
pentru a ne prezenta un Moliere într-o 
viziune modernă ? Miza este mare cu 
atît mai mult cu cît regizorul, Nikolai 
Gubenko, a preluat de curînd şi condu
·cerea teatrului, ca succesor al celebrului
Anatolii Efros. Acum, deci, toţi ochii sînt
aţintiţi asupra sa, cam aşa cum erau
aţintiţi asupra lui George Bălăiţă după ce
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fusese desemnat ca succesor al lui Marin . 
Preda la conducerea Editurii Cartea Ro
mânească. Inovaţia, la spectacolul cu 
Tartuffe, constă într-o dublare a perso
najelor cu propriile lor tablouri. Aceste 
tablouri sînt confecţionate din fişii de 
pînză supraelastică, astfel incit persona
jele pot trece prin ele sau, ascunse în 
spatele lor, pot scoate- doar capul la iveală 
către spectatori, astfel incit chipul real să 
se combine cu corpul pictat. Cînd este 
cazul, unele personaje intră în tablourile 
altora, aceste travestiuri avînd o semnifi
caţie bine gîndită. Datorită concepţiei re
gizorale, sensul fundamental al piesei 

contradicţia dintre esenţă şi apa
renţă - este puternic evidenţiat, deşi de 
la un moment dat spectatorii pot avea 
sentimentul că se supralicitează o for
mulă scenografică. 

In pauză, am constatat surprins că so
vieticii veniţi la teatru folosesc răgazul 
dintre două acte pentru... a lua masa. 
Masă completă, cu ciorbă, friptură, 
ceai etc. Nefiind obişnuit cu această com
binaţie de teatru şi meniu de prînz, m-am 
hotărît să folosesc cele treizeci de minute 
disponibile pentru a-i studia, ca un pro
zator de moravuri, pe spectatorii-meseni. 
Era evident că se pregătiseră minuţios 
pentru a veni la Taganka. Toţi erau în 
ţinută de gală. O moscovită mai trupeşă, 
cu coafură montantă, m-a făcut să mi-o 
imaginez acasă la ea, cu o oră înainte de 
spectacol, stincl în faţa oglinzii şi strădu
indu-se din răsputeri să prindă copcile 
unor desuuri franţuzeşti, concepute pen
tru trupuri subţiri ca nişte lujere. Reu
şise, în sfîrşit, după eforturi care o fă
cuseră să transpire. apăruse verticală şi 
solemnă la teatru - acum sta la o masă 
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şi avea în faţă doar un ceai -, dar ::,e 
vedea clar că, clupă încheierea ·spectaco
lului, nici o plăcere nu va fi pentru ea 
mai mare decît să se vadă acasă şi să-şi 
elibereze corpul, întîi din rochia neagră, 
lungă pînă în pămînt, şi apoi din strîn
soarea sălbatică a pînzeturilor albe. 

Cu cîteva minute înainte de terminarea 
pauzei, am intrat într-o încăpere în care 
tocmai se amena.ia un muzeu şi am aflat 
că este vorba de muzeul lui Vladimir 
Vîsoţki. N-am mai ieşit de acolo. Tinerii 
muzeografi însărcinaţi cu colecţionarea şi 
expunerea obiectelor evocatoare mi-au 
vorbit cu atîta pasiune despre marele ac
tor, cîntăreţ şi poet -. un fel de Tudor 
Gheorghe al lor - şi i-au deplîns cu 
atîta sinceritate moartea prematură, incit 
am renunţat la partea a doua din Tar
tuffe ca să stau de vorbă cu ei. Singur, 
însoţit de chitara lui, Vladimir Vîsoţki a 
dat de-a lungul anilor spectacole în multe 
locuri din Uniunea Sovietică. interpretînd 
cîntece care l-au făcut iubit de marele 
public şi antipatizat de anumiţi funcţio
nari mai conformişti din domeniul cul
turii. Era angajat ca actor la Ta!!anka, 
dar nu prea venea să semneze condica de 
prezenţă. Mi se arată sacoul pe care l-a 
purtat ani la rînd şi constat, cu o strîn
gere de inimă, că avea căptuşeala ferfe
nitită. 

Părăsesc muzeul exact atunci cînd ies 
spectatorii de la Tartuffe. O caut cu pri
virea - şi o descopăr - pe moscovita 
truoeşă. A îmbrăcat o blană scurtă peste 
rochia neagră şi, exact cum presupu
neam, se grăbeşte cu un fel de disperare 
spre casă. 

Alex. ŞTEF ĂNESCU 
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Spectator la ... Theâtre · du Soleil 

" 
Indiada" 

Cine vrea să vadă un spectacol Ja 
Theâtre du Soleil trebuie. să fie pregătit 
pentru o adevărată aventură. Fiindcă 
dincolo de excursia în afara Parisului, 
spre pădurea Vincennes şi fostele cîm
puri de manevră, unde doritorii sînt 
transportaţi cu autobuzele-navetă ale tea
trului, mai e şi obligaţia de a ajunge cu 
o oră înaintea începerii, pentru a te aşeza
în ordine la rîndul din faţa intrării (locu
rile nu sînt rezervate pe bile�). ca şi
ineditul situaţiei în care eşti pus cînd
dai cu ochii de hangarul iostei pulberării,
sau cînd afli că tichetul de rezervare îl
poţi cumpăra de la... un chioşc în aer
liber.

ln pofida tuturor ciudăţeniilor, însă, 
locul e de mult binecuvîntat prin faima 
trupei (care nwnără mulţi neprofesionişti) 
şi a animatoarei ei, regizoarea Ariane 
Mnouchkine. Cu acest nou spectacol -
Indiada -, Mnouchk.ine îşi reafirmă gus
tul pentru montări de anvergură (c'e5t 
monumental! -auzisem exclamîndu-se Ia 
Centrul Francez al l.T.I.), demonstrat şi 
cu alte ocazii, în realizări epopeice, scrise 
în imagini, la scara planetei şi a timpu
lui în care trăim. Nu ne aşteptam aşa
dar să asistăm la un spectacol mai mult 
sau mai puţin exotic despre India, mi-

zînd pe ştiinţa regizoarei de a descoperi, 
cu inteligenţă şi talent, procesul unor 
spiritualităţi, emanaţiile filozofice ale 
unor evenimente. Am regăsit toate aceste 
calităţi pe parcursul reprezentaţiei, cu 
un plus de patetism şi o anume plăcere a 
provocării, a contrazicerii gîndirii ruti
niere, chiar de la intrare. Ştiam că spa
ţiul propriu-zis al teatrului are o struc
tură multifuncţională, pliabilă necesităţi
lor spectacolului, şi totuşi incinta în care 
pătrundem, păziţi de oamenii de ordine 
în costume coloniale, pare ciudată. Dega
jamente uriaşe asigură, vom vedea, loc 
de desfăşurare unor acţiuni paralele, fa
cilitînd mişcarea în viteză în toate direc
ţiile, a interpreţilor, striviţi parcă de 
înălţimea ameţitoare a sălii. (O anume 
confruntare cu vastitatea spatiului evo
cat e as{gurată.) Cabinele, · amenajate 
ad-hoc, sub peluzele spectatorilor, fac 
parte din ambianţa acestei reconsti
tuiri minuţioase (personajele nu vor ieşi 
astfel niciodată din starea lor), ca şi 
estrada laterală, unde sînt aşezate instru
mentele muzicale ingenios concepute şi 
animate de Jean ,Jacques Lemetre. ln 
fine, scena - să-i spunem astfel plat
formei uriaşe care ne stă în faţă - suge
rează interiorul unui templu hindus, cu 
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pereţii şi pavimentul albe şi netede şi 
va fi transformată, după necesitate, în 
piaţă publică sau incintă oficială. Schim
barea destinaţiei o sesizăm prin amena
jări la vedere pe care le fac actorii, <lu
cind şi aducînd în goană covoare imense 
şi perne moi, singurele obiecte prevăzute 
de scenograful Guy Claude Fran!;ois. 
Sîntem interpelaţi, curînd după sosire, de 
o bengaleză nomadă, care-şi poartă ave
rea într-o boccea, căutînd să lege prie
tenii şi să ne apropie unii de alţii. Tin
dem curînd spre o solidaritate interna
ţională şi devenim potenţialii apărători
ai acestei femei care va reprezenta "în
spectacol singurătatea dezmoşteniţilor.

,,Dacă-mi permiteţi, vă voi vorbi des=

pre iubire ... ", scrie în caietul-program 
Helene Cixous, autoarea scenariului, dar 
spectacolul începe sub zodia unei dezba
teri politice. Fete harnice cu sari şi pe 
obraz cu semnul distinct al indiencelor 
lustruiesc scena pe care sosesc grăbiţi 
oamenii politici. Aşezaţi în poziţie lotus, 
prielnică cugetărilor drepte, se află aici 
toţi cei desemnaţi de neamul lor să ducă 
,la împlinire speranţele de :Libertate ale 
celor 400 de milioane de indieni. Frămîn
tările sînt dramatice. Deciziile trec prin 
îngîndurările lui Nehru, prin voluntaris
mul lui Jinnah, prin sufletul sensibil al 
Sarojinei Naidu, poetă şi preşedintă a 
Congresului în 1925, prin judecata echi
librată a lui Mahatma Gandhi, părintele 
spiritual al tuturor. Scenariul urmează 
cavalcada impetuoasă a evenimentelor, 
într-o alternanţă semnificativă a planuri
lor de conflict, ilustrînd neputinţa de a 
depăşi străvechi tensiuni religioase şi de 
castă. După momente de confruntări zgo
motoase scena rămîne goală, ireal de 
albă, ireal de pustie. Un răgaz pentru o 
inspiraţie adîncă, un prilej pentru a po
posi cu privirea pe chipul chinuit al vreu
nui soldat s,au ţăran, pentru a o desco
peri, printre oamenii străzii, pe benga
leza noastră. Apariţiile lui Gandhi, acest 
om transformat în mit, ne transportă în
tr-un spaţiu al aspiraţiilor pure. Desculţ, 
cu trupul sumar protejat de arşiţa soare
lui, el pare un mag rătăcitor, şi dacă 
numele acestui continent n-ar evoca ge
nul feminin, am spune că e însăşi Mam
ma India. Actorul, neprofesionist, care-i 
reproduce fidel masca (Andres Perez 
Araya), urcă şi coboară treptele, atri
buindu-i un mers mărunt şi o voce stin
să, într-o vădită intentie de demitizare 
a eroului. Ne priveşte prin lentilele oche
larilor cu rame de sîrmă, gîndeşte cu 
voce tare, dispare apoi sub gradene şi 
reapare revigorat pentru a striga : ,.Out 
of India". Tragicele sfîşieri pe care le cu
noaşte ţara . sa îi vor supravieţui, ca şi 
furia care i-a dezlănţuit pe w1ii contra 
altora. Pentru că dincolo de interese po
litice, de alianţe şi dezbinări, pulsează 
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... Cinci ore de teatru „incomod" 

eternele pasiuni omeneşti, furtw1ile su
fleteşti şi nevoia de absolut a acestui 
popor care construia Taj Mahalul în timp 
ce Europa cunoştea noaptea Sfîntului Bar
tolomeu. Nirvana, armonie, iubire, des
pre toate acestea, atribuite prin tradiţie 
sufletu1ui indian, ne vorbeşte spectacolul, 
dar şi despre eroism şi nimicnicie, des
pre virtute şi decădere. Un spectacol care, 
dincolo de încleştările istoriei, îşi caută 
drum spre fiinţa slabă, apăsată „sub 
vremi". O face cu iubire pentru înţelep
ciunea şi generozitatea de care dau do
vadă unii, în scene de o mare simplitate 
şi nobleţe, inspirate de ritualurile de pe 
meleagurile evocate, cu amărăciune pen
tru dezlăntuirile de cr:uzime de care dau 
dovadă alţii, ilustrate în imagini sînge
roase, paroxistice, cum acel măcel din 
final şi parada ricşelor cu muribunzi, de 
un naturalism şocant. O stare ele alertă 
continuă, sentimentul că bomba poate 
exploda oriunde fac cele 5 (cinci) ore ele 
spectacol greu de suportat. Stare delibe
rat pregătită de regizoare şi de către toţi 
cei care o urmează în ideea de a res
pinge teatrul comod, fotoliul confortabil 
al neangajării, ajutîndu-ne să luăm pe 
umeri această pledoarie despre nevoia de 
a trăi în demnitate. 

Doina PAPP 
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Printre acei autori care cred în magia 
meşteşugului dramatic, asimilînd abile 
subtilităţi în arta construcţiei, avîncl con
vingerea secretă că „mecanismul" operei 
lor trebuie să fie tot la fel ele fidel ca 
acela al unui ceasornic, se numara şi 
Gyorgy Mehes. Piesele ele tea,tru sem
nate ele acest binecunoscut scriitor tran
silvănean s-au impus prin fondul lor 
deschis, atrăgător şi ele c'ele mai multe 
ori luminos, efectele comice - rezultat 
al incompatibilităţii dintre cugetul şi ex
presia personajului, al unei acw·ate ob
servaţii psihologice - insuflîncl în general 
buna dispoziţie, veselia fără reticenţe, un 
rîs deconectant, dar nu de puţine ori şi 
crispat, jenant şi chiar „răzbunător", ge
nerat ele încălcarea codului intim şi social 
al moralităţii, derivă subliniată mai ales 
de acei drepţi purtători ai „bunului simţ", 
personaje cavalereşti a căror atitudine 
satisface spiritul justiţiar elementar al 
oi,titarulUJi, confe['IÎnclru-i acestuia diJn urmă 
un sentiment de superioritate faţă ele 
acele dramatis personae ridiculizate. 
Bineînţeles, conflictele se vor topi ele fie
care dată în happy-end-uri previzibile, 
după formule cvasiconvenţionale. 

Toate aceste elemente definesc de fapt 
comedia cliaskă, Gyărgy Mehes procedîncl 
ca şi atîţia alţi confraţi ai săi la o per
petuă reaatuiaJiZ<tire a speciei ca atare prin 

* Gyorgy Mehes, Dragii mei copii,
Editura Eminescu, seria Teatru co
mentat. 

Comedia de serviciu 

ş1 „mecanismul" el 

de ceasornic 

( uneori) deşteptă.tor 

neistovita problematică de zi cu zi a tim
purilor noastre moderne. Or, această, să-i 
spunem, conservare a term�nilor. w'.ei �ă:
trîne ecuatii dramaturg1ce (mtmenta 
acwn, dar î� spkLtrul unei tradiJţii revigo
rate de Sardou, Feydeau, Crommelynck 
şi Marcel Pagnol, în care terriJJeramentul 
teatral este confiirmiat de verificate reţete) 
cond'eră operei imaginea unei comedii de 
serviciu, al căr,eii irr'eproşabil „mecanism" 
ele ceasornic îşi dedanşează „deşteptătorul" 
în funcţie de poziţia acelor, spaţiul de 
la o oră la alta semnificînd de fapt un 
deceniu, uneori o generaţie sau, dacă 
vreţi, o perioadă istorică. 

Expresia comedie de serviciu nu este 
minimalizatoare, ci dimpotrivă subliniază 
o premisă de la care a plecat dintotdea
una comedia tradiţională, şi anume faptul
că fiinţa omenească este perfectibilă, că
rostul scenei este să amuze şi să instru
iască. Ameliorarea, în nwnele preceptelor
eticii, este un important reper al con
ceptului de om nou, cel mai important
produs al societăţii socialiste, la funda
mentarea căruia teatrul în general şi co
media de serviciu în special şi-au adus o
contribuţie deloc neglijabilă. Limitele
acestei specii sînt relevate, şi în cazul
comediilor lui Mehes, nu de o oarecare
inflexibilitate tematică, nu atît de duioşia
satirei, exercitată dintr-o perspectivă prea
optimistă pentru a fi şi crudă, cît de,
cum se� exprimă criticul Zsolt Galfalvi,
,,caracterul accentuat cotidian al situaţi
ilor si actiunilor scenice, autenticul vădit
al {naterialului de viaţă diminuînd,
poate, forţa sintetizatoare, generalizatoare
a imaginii artistice, profunzimea (s.n.),
claritatea sa".

Apărut într-o versiune semnată de har
nicul om de teatru Zeno Fodor, volumul 
pe care-l coment/!m a reţinut numai 
cîteva titluri din producţia comediog·rafu
lui nostru : 33 de anonime, Dragii mei
copii, Nu e adevărat că e adevărat şi O 
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chestiune extrem de delicată. Aceste par
tiluri sînt prefaţate fiecare în parte tle 
comentarii critice semnat€ de Tibor Olah, 
Istvan Szocs, Teodor Sugar, sludiul in
troductiv intilulat Semnificatiile visului,
cu care se deschide cartea, o· competentă 
şi bine dozată privire critică asupra în
tregii opere dramaturgice a lui Mehes, 
aparţinincl lui Zsolt Galfalvi. Cîteva apre
cieri c1 itice, decupate din eterogene cro
nici de spectacol, conferă cunoscutul spe
cific al colecţiei ; facem astfel cunoştinţă 
cu punctele de vedere ale lui Patrel 
Berceanu, Lajos Kantor Janos Szăzs, 
Sandor Fodor, Gyorgy Jano.hăzy, 
Pal Nagy, Ion Chereji. Antologia de 
faţă n-a reţinut desigur piesa ele debut 
a dramaturgului, Leul la castel, prezen
tată în 1960 pe scena Teatrului Maghiar 
de Stat din Cluj, întimpinată cu mari 
rezerve de critica teatrală a vremii ; 
lipsesc mai mult sau mai puţin motivat 
Comedia barbară, Arca lui Noe (partituri 
cu accent parabolic), dar şi Casa cu bu
clucuri, Cotitura dublă, Viraj periculos. 
Interesantă ar fi fost, nu numai pentru 
cititorul de limbă română, prezenţa în 
volwn a textului Kir Ianulea, echivalenlă 
clramaturgică după celebra nuvelă omo
nimă a lui Caragiale, în care Mehes in -
cearcă o subtilă implicare a respiraţiP.i 
contemporane, aşa cum a procedat de 
altfel şi cu alte opere clasice. 

33 de anonime, această comedie în 1 rei 
acte, este probabil cea mai cunoscută 
piesă a scriitorul111i; a fost jucată pe 
mai multe scene din ţară şi din străină
tate. Premiera ei s-a produs la şase ani 
după „căderea" debutului din 1960 şi suc
cesul de care s-a bucurat îşi află se
cretul şi în fondul de obsesii, de atunci, 
ale spectatorului ; deşi îşi pierduse din 
tentacule, anonima, atestat instrument de 
compromitere, mai putea încă să influ
enţeze destinul unui om. Titlul avea aşa
dar o puternică rezonanţă publicistică, 
în repetarea fatidicei cifre 3 acumulîn
du-se un suflu a·pocaliptic. Dar timpul 
tragic al anonimei murise şi Mehes 
anunţa naşterea timpului ei comic. A 
rîde de anonime însemna - şi îl vom 
cita trunchiat aici pe Hegel - a-ţi re
cupera „infinita bună dispoziţie şi încre
derea de a te fi ridicat deasupra propriei 
contradictii şi de a nu te mentine în 
amărăciune şi nefericire". Respectînd ca
:goanele comediei de serviciu, dramatur
gul desemnează situaţii pline de viaţă, 
dar ele rămîn clare numai în planul 
prim, .,fotografiilor" lipsindu-le aclînci
mea, adică ceea ce specialiştii în camere 
de luat vederi înţeleg prin profunzime. 
Subiectul piesei este destul de tern : în
tr-un liceu din provincie, fosta direc
toare Tereza încearcă, asociindu-şi o altă 
profesoară, Irina (personaj complet lipsit 
de simţul umorului, atent însă la, mai 
ales, ceea ce „nu cadrează"), să-şi recu
pereze postul de conducere, speculînd o 
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conjunctură favorabilă: fiica unui im
portant tovarăş Ies, proaspătă elevă a 
şcolii, chiar în clasa a cărei dirigintă 
este Maria (femeia pe care directorul 
Toma o iubeşte şi cu care, desigur în 
final, se va căsători) mîzgăleşte o cari
catură a celor două cadre didactice al 
căror aer de îndrăgostiţi n-a putut scăpa 
ochiului cercetător ele adolescent. Maria, 
în chip ele şarpe cu ochelari, Toma -
tigru imperial. Dar Maria, surprinsă de 

adevărul" caricaturii va fi mai atentă" 
�u Suzi, căreia nu-i 

0

place fizica "şi care, 
în plus, va fi surprinsă copiind la o lu
crare scrisă. Conform mediei, la care se 
adaugă abaterea, Suzi trebuie să fie lă
sată corigentă. In acest moment profe
soara de m;itematică Tereza lansează ca
lomnioasele scrisori, sugerînd că acestea 
ar fi fost scrise de liceenii înşişi. Arit
metica Terezei avea în vedere desigur 
factorul subiectiv - ,neplăcerea provoc-ată 
familiei Ies, pe fondul zgomotos al ano
nimelor, se va declanşa într-o decizie 
zdrobitoare : alungarea Mariei din învă
ţămînt şi cel puţin schimbarea din func
ţie a lui Toma. Dar Ies se dovedeşte a 
fi un merituos factor happy-end(ic), de
jucînd toate calculele Terezei. Pe o ase
menea canava Mehes împrăştie culorile 
cîtorva reacţii sufl�teşti care nu pot fi 
ignorate. Iată cwn se „clefineste" cu voce 
tare Nenea Lajos: ,,Mie mi:e de ajuns 
să se uite directorul la mine, sau să nu 
se uite la mine - deşi Toma ăsta e un 
om tare simpatic -, dar dacă o dată se 
uită la mine fără să mă bage în seamă, 
eu mă frămînt şi mă perpelesc trei zile, 
să înţeleg ele ce nu m-a văzut. Iar dacă 
mă bagă în seamă, atunci trei zile ia 
t·înd mă trezesc la patru dimineaţa şi 
mă chinuiesc să înţeleg ele ce m-a 
văzut ... " Dilemele comice ale profesoru
lui ele isto1·ie Lajos, ca şi „marginaliile" 
sale ·împrospătează voioşia acţiunii: ,,Îl 
aducem aici... (este vorba de tovarăsul 
Ies, n.n.) ... îl servim ... sandvişuri ... cafe� ... 
lichior ... Dacă a mîncat două sandvişuri 
şi a dat pe gît citeva păhărele de li
chior, aranjăm cu el toate. La un păhărel 
se rezolvă chiar şi cele mai neplăcute 
lucruri. La un banchet chiar şi bătălia 
de la Maraton ar fi putut fi evitată. Asta 
bineînţeles e doar o părere personală, 
asta nu predau la ore". Dar dacă profe
sorii nu-şi permit să aibă păreri perso
nale în timpul orelor, Suzi, eleva lor, îşi 
îngăduie acest lux ; .,dezinvoltura ei şo
cantă - observă un critic - contrastează, 
în orice caz, cu meschinăria unora din
tre educatori". 

Portretul psihic al lui Lajos (perspec
tiva sa vesel-acidă asupra evenimentelor) 
îl redescoperim, de data aceasta insufi
cient amplificat, pentru măsura unui per
sonaj principal, în Dragii mei copii, text 
cu numeroase artificii desuete în care 
tehnica pieselor „ bien faites" ajunge la un 
paroxism neacoperit de realitatea mărun-
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tă a conflictului. Motivi1l căsătoriei, la 
adînca bătrîneţe, a unui pater familias, 
chiar şi dacă e vorba de o simplă şotie 
pusă anume la cale, a circulat şi în proză 
şi în film. Suferind de lungimi, această 
piesă aduce un exces de teatralitate. O 
duioşie autentică pluteşte ca un zefir 
peste lumea zgomotoasă a familiei ce-l 
are în capul ei pe T,ataia. O lectură în
tr-un posibil plan secund, sugerată ele 
cele cîteva cosoare de altoit livada pe 
care le împarte testamentar bătrînul 
Baltazar (dintre aceste instrumente unul 
sing;ur este adevăratul cosor al vest.itului 
Gogolan) se dovedeşte a fi o ipoteză 
eronată. Premisa ameliorativităţii, precum 
şi a rolului respectivului text de a amuza 
şi a instrui, se verifică în schimb din 
plin. . , 

Nu e adevărat că e adevărat si O ches
tiune extrem de delicată sînt,' clacă ne 
este permis să le numim astfel, piese sia
meze. Comicul lor este incisiv, cu bătaie 
lungă, problematica se arată a fi conver
gentă. Deşteptătorul „mecanismului'' de 
ceasornic se declanşează aici din minut 
în minut. Nu e adevărat că e adevărat 
îmbogăţeşte tipologia comecliografică cu 
un personaj care pare să se fi născut 
dintr-un Ostap Bender, dar care în rea
litate este creaţia mult mai perfidă a 
unei mentalităţi cronicizate : Paul Vaida, 
directorul economic al unui spital, clo
bîncleşte (pe măsură ce socialismul i-a 
oferit posibilitatea ca clin tînărul de la 
ţară, poreclit Păsărarul, pentru că „da 
iama prin toate cuiburile", să se instru
iască superior şi „să se ricljce") abilităţi 
de hopa-mitică, punînclu-şi la punct un 
infailibil sistem ele relaţii personale, 
bazat pe ,sentimente" ele ,prietenie cata
logate cu grijă în timp, la adăpostul că
rora se va manifesta ca un adevărat 
campion al abuzurilor, traficului ele in
fluenţă, înşelăciunii şi venalităţii, nepo
tismului şi rapacităţii, clispunîncl de bu
nw·ile materiale ale unităţii, ca un feudal. 
Dar ceea ce-i conferă unicitate acestui 
personaj ruu este respectivul cumul ele 
vicii, care, bineînţeles, măresc profituri
le personale, ci faptul că aceleaşi "in
strumente'' ticăloase înlesnesc însusi bu
nul mers al instituţiei, mai mwt; fără 
ele nu se poate asigura o funcţionare 
ireproşabilă a treburilor. Mehes demon
strează astfel că eroul său Paul Vaicla 
este, în anume spaţii sociale şi eterogene 
fragmente de timp, produs ca o necesi
tate obligatorie de însuşi mediul respec
tiv. Ou alte cuvinte mutilarea morală n-a 
crescut din individ, ci, cum observă Zsolt 
Galfalvi, ea a fost „plămădi tă i " şi înrădă
cinată de relaţiile din mediu". Practic 
Paul Vaida rămîne în continuare în pi
cioare, totuşi piesa este circumscrisă, 
cu imensa umbră a unui con, de bine
cunoscutul happy-end, întrucît întreaga 
dG1sfăşurare a eoDflictului .11u este deti-• 

un flash-back provocat de tovarăşul Bog
dan în prolog, în care fostul susţinător 
şi prieten al lui Paul Vaida, invocă ex
clamativ codul eticii şi echităţii socia
liste: ,,Nu, tovarăşi, nu închidem ochii! 
Nu îngăduim să se strecoare în rîndurile 
noastre mincinoasa morală burgheză. ·Re
laţiile nu absolvă pe nimeni ... " 

Cu O chestiune extrem de delicată ră
mînem, în acelaşi registru de probleme, 
în lumea acelor escroci în aer liber, 
prezenţi, cu recuzita lingvistică de ri
goare, la Ion Băieşu şi Teodor Mazilu. 
Dacă fostul magazioner Mihai Clonda din 
Nu e adevărat că e adevărat nu are cu
rajul să acţioneze împotriva directorului 
Paul Vaicla, inclignindu-se numai mor
măit de furturile şi nelegiuirile din spi
tal, un al't personaj cu condiţie socială 
la fel de neînsemnată, Vasile Anume, 
paznicul de noapte din O chestiune ex
trem de delicată, devine o proiecţie ac
tivă a omului mărunt hotărît să meargă 
pină la capăt cu depistarea furturilor 
ele chipitori (a�a se numesc nişte prea 
mult căutate produse ale cooperativei 
„Hei-rup"). Avansat suspect pe funcţia 
ele ajutor de arhivar, Vasile (al cărui 
metabolism de paznic de noapte rămine 
în funcţiune) trăieşte o singură odisee, 
descoperind cu uimire că are de-a face 
cu w1 sistem bine pus la punct, în care 
este implicat şi preşedinte1e cooperativei, 
Treflă, şi tovarăşul mai mare . răspunză
tor, Pică (didascalia solicită ca aceste 
două personaje să fie interpretate de 
acelaşi actor, fără a i se schimba înfă
ţişarea). Happy-end-ul este rezolvat de şi 
mai ·marele tovarăş Cupă, care, cum in
dică autorul, va fi întruchipat de inter
pretul şefilor precedenţi, urmînd să fie 
recunoscut numai clupă voce, intrucît va 
J!lUrta o mască. 

Deschiderile spre complexitatea socială 
a faptelor de viaţă. sînt o oucerire încă 
timidă a personajelor lui Mehes. Dar 
satira capătă, în ultima sa perioadă ele 
creaţie, o virulenţă care se apropie de 
nemiloasele crochiuri ale lui Tudor Po
pescu. Dacă in piesa de debut Leul la
castel paznicul ele noapte al cooperativei 
agricole visează (amintindu-ne ele Ţarul
Ivan de Bulgakov) că moşierul s-a întors, 
Vasile Anume, paznicul de noapte clin 
O chestiune extrem de delicată, vede 
aievea încăftănirea · unor „moşieri" care 
se înfruptă fără jena din tezaurul oh
ştesc. Termenii ecuaţiei comice implică 
de data aceasta o mai nuanţată stilizare 
a realităţii. 

Deşi acordă încă multe concesii faci
lităţii, dramaturgia lui Gyi.irgy Mehes se 
fmpune prin consistenţa umană ·a perso
najelor, prin prospeţimea şi tinereţea lor 
spirituală . Intre moraliştii literaturii 
noastre de azi, el şi-a căpătat pe drept 
o poziţie meritorie.

Paul TUTUNGIU 

73 

www.ziuaconstanta.ro



Procedeul teatrului în teatru, predilect şi benefic folosit 

Cumpăna sensurilor, 
în dezechilibru 

Antiretoric, antiromantic ba chiar si 
antiiluzionist, teatrul lui l\1arin Sorescu 
spre meritul său, n-a încercat vreodată să 
�ie şi antiteatru. N-a cochetat cu reporta
J1:11 dramatic, n-a căutat să „redea" şi să 
.,ilustreze", nu s-a complăcut în încîn
tata survolare a unei actualităti de su
prafaţă. Şi nici n-a cedat modelelor şi 
modei, de oriunde ar fi venit acestea. 
Dimpotrivă, în netăgăduita-i originalitate 
stilistică şi splendoare poetică a tins să 
devină, a ajuns şi va rămîne un teatru 
de esenţă clasică, tulburător prin pro
funzimea semnificaţiilor şi prin rezonanta 
contemporană a interogaţiilor sale dra
matice, oare sînt ale omului confruntat cu 
istoria, cu destinul, cu propriile-i limi.te. 
Ce-i d;ept, acest teatru îşi permite nu 
doar sa ignore, ci şi să ironizez§!, cînd îi 
vine bine, canoanele diverselor şcoli şi 
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RACEALA de MARIN SORESCU • 
TEATRUL NAŢIONAL din TIMISO.A
R.A • Data premierei : 3 a1)l'ilie · 1988 
• Regia : EMIL REUS • Costume :
EMILIA JIVANOV • Decoruri : VIR
GIL MILOIA • Distributia : ION
HAIDUC (Mahomed al Ii-lea); EUGEN
MO'fAŢEANU (Locotenentul) ; SANDU
SIMIONICA (Paşa din Vidin) ; ROMEO
BARBOSU (Radu cel Frumos) ; TRA
IAN BUZOIANU (Pînzaru) ; MIRCEA
BELU (Toma); ŞTEFAN SASU (Pa
puc); LIANA FULGA (Doamna
Stanca); AURORA SIMIONICĂ (Saf
ta); GHEORGHE STANA (Stan) ; DA
NIEL PETRESCU (Văcaru, Kaftan:.
gioglq); CRISTIAN CORNEA (Neagoe,
Turcul) ; ION ARDEAL IEREMIA (Io
nuţ) : ROBERT LINZ (Împăratul) ; LU
MINIŢA STOIANOVICI (Împărăteasa) ;
MIRON NEŢEA (Zunis) ; MARGA
RETA AVRAM (Izabela); VLADIMIR
JURASCU (Stratos) ; OVIDIU GRIGO
RESCU (Ministrul de război) ; HORIA
IONESCU (Ministrul de finanţe) ; CA-
MIL GEORGESCU (Beşleagă) ; VICTOR 
ODILLO CIMBRU (Turacan-Bei-Ogli). 
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curente, dar nu glumeşte deloc cînd e 
vorba de ireductibilitatea conflictului dra
matic, care rămîne oricum legea funda
mentală a teatrului şi temelia lui clasică.
Ei bine, tocmai această polaritate con
flictuală, de tip clasic, în ciuda nenu
măratelar sale travestiuri moderne, va 
fi structurant şi emblematic prezentă 
în întreaga dramaturgie soresciană. Pare 
chiar firesc să fie aşa, deoarece polarita
tea conflictului se dovedeşte cu mult mai 
importantă decît toate celelalte reguli şi 
normative „clasice", din a căror respectare 
s-au putut confecţiona, în timp, multe
piese bine făcute, dar nu s-a născut nici o
dramaturgie şi nici n-a răsărit vreun dra
maturg care să aibă, la rînelul lui, şansa
de a deveni clasic. Or, Marin Sorescu are
o asemenea şansă şi ea este, în acelaşi
timp, una dintre şansele dramaturgiei
contemporane româneşti de a păşi în
universalitate. Subliniata convenţie tea
trală a dramaturgiei soresciene şi unicita
tea sintezei stilistice pe care această con
venţie o propune, alături de statuaria con-

• flictului dramatic, mereu consubstanţial
personajelor şi iradiant în ideatica textu
lui, sînt însemnele unei certe clasicităţi,
concordînd cu puterea şi măreţia tragică
a sentimentelor puse în cauză. A te opri
doar la aspectul şocant al scriiturii dra
matice, fără a-i pătrunde resorturile adînci
şi fără a-i simţi frwnuseţea, fără a sesiza
caracterul acesta genuin, dar şi implacabil
al polarităţii conflictuale, capabile să sus
ţină toate arabescurile parabolei, în
seamnă a-ţi refuza accesul la desfătătoa
rea bucurie a unei opere ele prim rang a
literaturii române.

De aici şi importanţa montărilor sores
ciene, de aici marea responsabilitate pe
care şi-o asumă regizorii, scenografii şi
actorii în translarea scenică a universului
operei şi, desigur, tot de aici, justificatele
exigenţe ale . criticii. Cit despre Răceala, 
să spunem acum doar că, alături de
A treia ţeapă, constituie una dintre cele
mai surprililzătoare faţete ale acestei
opere dram<!tice policrome, de o uluitoare
libertate . a asociaţiilor verbale, dar şi a
unor segmente semantice mai ample, apa
rent de sine stătătoare, abia intempestiva
lor alăturare, voită, dind tabloului deru
lării secvenţiale a acţiunii o adîncime şi
o per·spectivă nebănuite. Desenul, uneori
poate de sorginte cubistă, rămîne cel schi
ţat de dramaturg şi îngăduie ochiului
atent descifrarea unui sistem de parabole
şi alegorii ce-şi răspund şi se întrepătrund,
dar culoarea e pusă, fără îndoială, de
pictor, cu o irepresibilă plăcere a împăs
tării, traducîndu-se printr-o scînteietoare
risipă de efecte groteşti şi funambuleşti.
Sarcina, deloc uşoară, a regizorului e să 

nu se lase furat numai ele ele şi să ţină, 
atît cit poate, cumpăna sensurilor. Altfel, 
culoarea se revarsă şi ceea ce trebuia să 
fie tîlc mai adînc riscă să se pulverizeze 
în efecte decorative, jucăuşe, sprinţare, 
părelnice sau numai zglobii, dar lipsite 
de coerenţă interioară şi rigoare lăuntrică. 
Iar pentru asta e suficientă o simplă alu
necare, ca o cădere în „răceală" sau o 
sqîntire de gleznă. Numai că imediat 
spectacolul şchioapătă. Nu se mai ţine 
cum trebuie pe ambele picioare. Sau pe 
ambele planuri. Sau pe ambii poli con
flictuali ai mai tuturor planurilor. Şi nu 
e bine. Pentru că pierderile se contabili
zează la sens, iar sensurile nu mai ajung 
unde trebuie. Aşa se face că putem, de 
exemplu, să rămînem cu imaginea puzde
riei ele papagali inventate ele regizor în 
jurul sultanului şi a ascultătoarei sale 
curţi, la nevoie reduse 1,a tăcere prin 
castrare, clar nu mai rămînem şi cu o 
imagine cel puţin la fel de puternică şi 
de expresivă a grupului ţăranilor, menit 
să simbolizeze totuşi, în piesă, neclintita 
lor înrădăcinare în glie, nu alta decit 
aceea care ne îngăduie să vorbim -astăzi, 
cu mîndrie şi recunoştinţă, de perma
nenţa poporului român. Or, dacă piesa 
ajunge pînă aici, parcă şi spectacolul ar 
fi fost dator să ajungă. Şi nu oricum 
- aşa cum o face totuşi, acum, compu
nîncl abia în final un statuar grup plas
tic -, ci la un nivel de expresivitate ar
tistică, de tensiune ideatică şi emoţională,
care să ne impresioneze profund prin
transmiterea senzatiei de simplitate, ele
forţă, ele austerita"te şi rigoare morală.
Pentru aceasta, însă, regizorul ar fi avut
poate nevoie de alţi actori sau de o trupă
mai nwneroasă ori de o mai judicioasă
împărţire a forţelor actoriceşti între cele
două tabere (planuri) care se înfruntă.
(Eliminarea clin spectacol a unui perso
naj nu doar pitoresc, ci şi semnificativ în
economia cliscw·sului dramatic, ca pribe
gitul Pînzaru - ce urma să beneficieze,
conform caietului-program, de interpre
tarea unui actor important al teatruiui,
Traian Buzoianu - n-a . fost nici ea 
ele natură să echilibreze valoric planu
rile, ci dimpotrivă.) Cu un singur actor de 
nădejde în grupul românilor, Daniel Pe
trescu (Văcaru), ba chiar şi cu o tînără 
actriţă de sensibilitate şi farmec luminos, 
Liana Fulga (Doamna Stanca, soţia lui 
Toma), tot nu se face primăvară, cită 
vreme interpretările căpitanilor de oaste 
Toma (Mircea Belu) şi Papuc (Ştefan 
Sasu) rămîn de o platitudine deconcer
tantă, iar ceilalţi oşteni au ·un aer de 
figuraţie operetistică de strînsură. 

Mult mai viu, mai colorat şi spontan, 
mai pregnant ca expresivitate scenică (în 
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partituri, ce e drept, şi ele mai generoase) 
este grupul Curţii bizantine, in care le-am 
recunoscut cu plăcere, într-o excelentă 
formă de joc, pe Margareta Avram (Iza
bela) şi Luminiţa Stoianovici (Impără
teasa), secondate cu aplomb şi dezinvol
tură de Horia Ionescu (Ministrul de fi
nanţe), cu wnor suculent, de Vladimir Ju
răscu (Stratos), cu acurateţe şi corectitu
dine măcar, de Robert Linz (Impăratul) 
şi Miron Neţea (Zunis). Curtea bizantinâ, 
c;a grup cu un bogat relief scenic, tocmai 
datorită particularizării personajelor prin 
interpretările unor ,actori cu personalitate, 
bine conduşi, e poate cel mai evident suc� 
ces al regizorului Emil Reus şi încă în
tr-unul dintre cele mai dificile planuri -
ale piesei. Paradoxal, nu i-au izbutit cele 
mai simple şi pe care de altfel trebuia să 
se bizuie întreg spectacolul. Şi nu i-a reu
şit în primul rind cuplul protagoniştilor, 
Mahomed al II-le,a (Ion Haiduc) şi Paşa 
din Vidin (Sandu 'Simionică). 

Avind umorul „abrupt" cerut de parti
tura rolului său, interpretarea lui Ion 
Haiduc în Mahomed al Il-lea e condusă 
regizoral spre un histrionism exacerbat 
(propriu poate unui Caligula, din piesa 
lui Camus, dar mai puţin lui Mahomed, 
din piesa lui Sorescu). Marea maimuţă
reală a personajului sorescian se exprimă 
de altfel prin însăşi existenţa acestei grn
teşti curţi contrafăcute, care joacă în fie
care seară căderea Bizanţului, spre des
fătarea sultanului, introducînd totodată 
în piesă procedeul teatrului în teatru, pre
dilect şi benefic folosit, mai ales aici, ele 
Marin Sorescu. A face însă tocmai din 
Mahomed al II-lea aproape un măscărici 
oarecare, doar cu ifose şi pandalii trecă
toa1·e, umblînd mai mult desculţ decît în 
papuci sau cizme, e cel puţin o dovadă 
de neînţelegere, în raport cu sarcina lui 
Ţepeş, cel care i se opune din umbră, 
clar şi de simplism, în plan strict artis
tic, preferinţa pentru comicul de supra
faţă, obstinat în producerea rîsului cu 
orice preţ, îndepărtîndu-1 acum pe Ion 
Haiduc de posibilitatea sondării straturi-
lor mai adînci ale personajului său. Dar, 
Mahomed acesta, al lui Ion Haiduc, măcar 
e viu şi mişună peste tot ca o sfîrlează, 
actorul intuind bine iactanţa personajului 
său şi împrwnutîndu-i - chiar dacă nu 
în cea mai nimerită cheie - ceva din 
puternica-i personalitate artistică, aptă să 
facă a trece rampa aproape orice rol. în 
schimb (şi cuplul acesta se caracterizează 
printr-o polaritate conflictuală !), Paşa din 
Vidin e cvasiinexistent, mai ales în prima 
parte a spectacolului, prin inexplicabila 
zicere ternă a replicilor, ca la o repetiţie 
de rutină în care ne-a fost dureros de 
·greu să-l' recw1oaştem pe actorul Sandu
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Simionică de odinioară. O oarecare învio
rare se produce totuşi câtre final, clar 
ea nu mai poate echilibra balanţa de forţe 
a celor două personaje care, la Timişom·a, 
nu se constituie într-un cuplu. 

Locotenentul, aghiotantul lui Mahomed, 
e configurat convingător şi înzestrat cu o 
ironie percutantă de Eugen Moţăţean_u, în 
vreme ce Radu cel Frumos, pretendentul 
la tronul Tării Româneşti, e numai vag 
si inconsistent aproximat de Romeo Băr
bosu. Corecte, apariţiile lui Camil Geor
gescu (Beşleagă) şi ale Aurnrei Si1�i�
nică (Safta). Cu haz· şi savoare comica, 
acelea ale Turcului (Cristian Cornea). 

In fine, nu se pbate spune că nu există 
şi un soi de consecvenţă în această con
tinuă decalibrare a cuplurilor şi polari
tătilor : vcm avea astfel suficiente mo
tive să apreciem inspirata realizare a 
costumelor, ele către Emilia Jivanov, clar 
si ,să ne mirăm în faţa precarităţii suma
;·e1or decoruri semnate ele Virgil Miloia. 

Spectacolul regizorului Emil Reus nu _cdeci nereuşit în întregime. Dar e nereuşit 
în întregul său ori e reuşit numai în 
parte. Ceea ce, pentru cartea sa de vizită, 
pen1ru firma teatrului, ca şi pentru oferta 
textului soresc.ian, e cam puţin. Oricum, 
însă, montarea timişoreană a Răcelii re
prezintă o opţiune repertorială majoră şi 
e ele retinut pentru istoriografia spectaco
lelor acestei piese, de a cărei premieră 
absolută de la Teatrul „Bulandra", din 
1977, în regia lui Dan Micu, încă ne mai 
amintim, cum ne amintim şi de specta
colul Teatrului de Stat din Sibiu, regre
tînd doar că nu l-am văzut şi pe acela 
semnat de Nicoleta Toia la secţi,a Suceava 
a Teatrului Naţional din Iaşi. 

Bogăţia semnificaţiilor textului, necesi
tînd o adecvată si echilibrată transfigurare 
scenică a tuturor polarităţilor lui conflic
tuale, simbolica omniprezenţă a „absenţei" 
lui Ţepeş şi, nu în ultimul rinei, pate
tismul intrinsec smereniei cu care e glo
rificată aici forţa spirituală a perma
nentei poporului romăn fac din ,Răceala
o piatră de încercare a posibilităţilor ori
cărui regizor şi oricărui teatru. Motiv 
pentru care, în absenţa victoriei, nici bi:
ruintele nu sînt de neglijat. Parcă aşa ş1
cronica noastră ar rămîne în spiritul 
piesei. 

Victor PARHON 

P.S. 

Un binemeritat cuvînt de laudă 

pentru ţinuta caietului-program al 

spectacolului, redactat cu vădită dra

goste pentru actul de cultură teatrală, 

de Mariana Voicu. 

V. P.
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Intre parodie 
şi tragedie 

Regele Ioan la Teatrul de Comedie -
iată un simplu enunţ care nu poate să nu 
surprindă pe oricine e cît de cît familiari
zat cu piesa lui Shakespeare şi cu profilul 
acestui teatru. Ci'ici, dacă exegeţii operei 
shakespeariene încă mai poartă animate 
controverse în legătură cu data scrierii 
şi a primei reprezentări a textului (lipă
rit pentru prima oară, postum, în celebntl 
in folio din 1623) ori cu sursele de inspi
ratie ale dramaturgului (o tragedie ante
\·ioară şi anonimă - Domnia frămîntată 

REGELE IOAN de WILLIAM SHAI�E-
SPEARE • TEATRUL DE COMEDIE 
• Data premierei : 14 aprilie 1988 •
Regia: GRIGORE GONŢA • Scenogra
fia : ION POPESCU UDRISTE • Tra
ducerea: FLORIAN NICOLAU • Dis
tribuţia: SILVIU STĂNCULESCU (Re
gele Ioan) ; ALEXANDRU ANTONIU
(Henric); MIHAI STOIAN, MIRCEA
VILCEA (Arthur) ; SORIN GHEOR
GHIU (Pembrocke) ; VLADIMIR GAI
T AN (Sallisbury) ; DUMITRU CHESA
(Hubert de BurghJ ; GHEORGHE DA
NILA (Fiul lui sir Robert Fauicon
bridge) ; ŞERBAN IONESCU (Bastar
dul); PETRE NICOLAE (Profetul din
Pomfret) ; IURIE DARIE (Regele Fi
lip) ; MARIAN Rî'LEA (Ludovic Delfi
nul) ; GHEORGHE SIMONCA (Ducele
de Austria) ; AUREL

0 

GIURU]\JIA (Car
dinalul Pandulph) ; GHEORGHE
CRÎŞMARU (Melun) ; DUMITRU RU
CAREANU (Chatillon) ; EUGEN RA
COŢI (Cetăţeanul întîi al Angerului) ;
DANIEL TOMESCU, THEO COJO
CARU (Un trimis, englez ; Călăul) ;
FLORIN ANTON (Alt trimis, francez) ;
SANDA TOMA (Elinor) ; GABRIELA
POPESCU (ConstanceJ; AURORA LE
ONTE (Blanch de Spania) ; ADINA
POPESCU (Lady Faulconbridge) ;
MAGDA CATONE, DANA DEM
BINSCHI (Cochetele doamne franceze) ;

Silviu Stăncule.�cu, Mihai Stoian şi 
Sanda Toma 

G. VOINEA (Toboşarul) ; C. TUDO- Silviu Stănculescu şi Şerban Io-
RAN (Trompetistul). nescu
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a regelui Ioan -, cronica lui Holinshed 
etc.), toţi sînt de acord în a încadra Viaţa
şi moartea· regelui Ioan (,acesta e titlul 
complet) în categor-ia dramei istorice. (Ba 
nu, nu chiar toţi ; unii i-au zis de-a 
dreptul tragedie ... ) Bineînţeles, însă, labi
litatea graniţelor dintre gen,uri e o pro
blemă abordată încă de Croce şi cunoscută 
azi de toată lumea (dar nu şi acceptată ... ), 
ca şi aceea a sensului mult mai cuprin
zător pe care îl poate asuma o denomi
naţie sau alta. Şi Dante a scris o „Com
medie" (divină), şi Balzac a creat o „Co-· 
medie" (umană), şi Cehov şi-a numit „co
medie" două dintre piese; toate - ,,co
medii" în care şi la care nu se prea 
rîde. De ce nu, atunci, şi o tragedie (sau, 
în fine, o dramă) la care să nu se plîngă, 
ba chiar să se facă haz, mai ales că nu
mele teatrului îl predispune din capul 
locului pe spectator la o asemenea stare ? 
Aceasta va fi fost premisa de la care a 
pornit Grigo,re Gonţa (reputat realizator 
de spectacole vesele, ele-ar fi să amintim 
numai longevivul Fata din Andros, la 
Naţional) în urcarea piesei shakespeari
ene pe scena Teatrului de Comedie. 
Avea, desigur, argumente şi în text: 
există aici un personaj, ;de altfel cel mai 
bine construit dramatm·gic, Bastardul, ale 
cărui replici au mai întotdeauna umor, 
cîteodată ironie şi sarcasm (excelent, în 
spectacol, Şerban ·Ionescu, sugerind în sub
text şi posibila funcţie de Bufon sui ge
neris a eroului) ; există o cantitate uriaşă 
de,; tomic latent în disputele belicoase 
diritre cele două capete încoronate, Ioan, 
regele Angliei (interpretat ele Silviu Stăn
cutescu în tonalitate amabil-bonomă, pînă 
la ,şocanta schimbare de registru dinspre 
final, cinci masca şi accentele sale amin
tesc oarecum de un alt rege - Lear), şi 
Filip, suveranul Franţei (graţios nesta
tm::,nic şi seducător, în persoana lui Iurie 
Dai:ie). �ste vorba însă despre un comic 
ce depăşeşte cu mult „comicăria" inevi
tabilă a oricărui schimb nemăsurat de 
insulte şi ameninţări, fie 'şi pornit din 
poft,a de a stăpîni pămînturi şi oameni. E 
un- comic întrupînd reversul dialectic al 
tra,gicului absurd ce defineste Marele Me
canism al Istoriei, pe care :.._ dacă îi dăm 
crezare lui Jan Kott - l-a înfăţişat de 
fapt Shakespeare în sîngeroasele sale dra
me „cu regi". O asemenea viziune asupra 
lumii - de esenţă filosofică, ideologică şi 
estetică similară aceleia clin „comediile" 
pe care le-am pomenit mai devreme -
po11te fi oricînd detectată în piesele shake
speariene ; şi în Regele Ioan, deşi piesa 
e socotită de comentatori (iarăşi în una
nimitate) una dintre cele mai puţin izbu
tite, din cauza inconsistentei caractero
logice a majorităţii personaJelor, precum 
şi din cauza construcţiei dramatice defici
tare. Grigore Gonţa nu a reuşit însă deeît 
in parte să facă sesizabilă dimensiunea de 
profunzime a textului, oprindu-se la su-
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prafaţa ei imediat vizibilă (şi _imediat rizi
bilă) şi convertind-o în parodie, idee pînă 
la un punct fertilă. Este nuanţa impri
mată montării la început, de la primele 
replici, de la reverenţele şarjate ale am
basadorului francez Chalillon (Dumitru 
Rucăreanu), maimuţărite prompt de 
Curtea engleză unde domnesc, pasămite, 
apucături mai fruste ; o regăsim apoi în 
nemţeasca - nu tocmai impecabilă - pe 
care o vorbeşte Ducele de Austria, ce are 
mereu pe lingă sine un - necesar şi pu
blicului - translator (rol minuscul, trans
format de Florin Anton într-o apariţie 
ce se remarcş) ;· în cearta de vajnice tîrgo
veţe dintre regina Elinor (Sanda Toma, 
gureşă şi permanent binedispusă) şi Con
stance· (Gabriela Popescu, vădind mai tîr
ziu, într-un lamento ce se sustrage paro
diei, nebănuite resurse dramatice) ; în re
laţiile - foarte galante, ni se sugerează -
dintre aceasta din urmă şi Filip ; în ma
nierele afectate şi în graseierea fonfăită 
ale Delfinului Ludovic (portretizat exact 
şi savuros ele Marian Rîlea), avînd mai 
tot timpul ad usum două „cochete doamne 
franceze", adăugate de Grigore Gonţa 
listei întocmite de către Shakespeare. 

Parodia este o specie comică de sine 
stătătoare, dar şi un procedeu artistic care 
a fost folosit, nu o dată, cu rezultate din
tre cele mai expresive (exemplificările ar 
fi prea numeroase), cu cîteva condiţii, 
însă : ea trebuie să aibă o coerenţă pro
prie, să degajeze o semnificaţie anume şi, 
nu în ultimul rînd, să se muleze perfect 
pe obiectul supus parodierii. Or, prin forţa 
împrejurărilor, aceste condiţii uu puteau 
fi îndeplinite decît parţţal în cazul Re
gelui Ioan ; mai exact, cam în prima ju
mătate a piesei, care conţine şi datele ce 
se adecvează unui asemenea tratament. 
O dată însă cu partea a doua - în care 
atrocităţile şi crimele abundă - parodia 
încetează să mai fie operantă, pentru că, 
pur şi simplu, nu mai are la ce să fie 
aplicată ; e cam greu să iei în glumă, de 
pildă, ideea ele a orbi un copil cu fierul 
roşu (fraged şi mişcător micuţul Mihai 
Stoian, în duet cu Dumitru Chesa). Tra
gedia reintrînd suveran în clrepturi, spec
tacolul apare neunitar, dind impresia că 
a fost alcătuit din două bucăţi lucrate în 
maniere diferite; fiecare - omogenă în 
felul ei (mai ales partea întîi), dar disto
nînd în alăturare. E o discrepanţă pe care 
nu o atenuează nici decorul, unic (şi fru
mos în sine, dar oarecum autonom în ra
port cu mizanscena lui Grigore Gonţa), 
realizat de Ion Popescu Udrişte, nici in
terpretarea actodcească, bună în an
samblu şi urmînd fidel propunerea regizo
rală. Altminteri, sînt evidente în montare 
cantitatea de fantezie, muncă şi bună
credinţă investite de către directorul de 
scenă în dificila întreprindere in care s-a 
angajat. 

Alice GEORGESCU 
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REGIE 

În culisele virtuţii 

Printre ultimele piese ale autorului, 
Mobilă şi durere este, într-un anume 
sens, şi o sinteză a dramaturgiei lui 
Teodor Mazilu, fiindcă regăsim aici 
aproape toate motivele care circulă în 
creaţ�a sa. Adăugind faptul că şi din 
punctul de vedere· al teatralităţii desfăşu
rarea conflictuală are o fluenţă riguros 
marcată, putem afirma că piesa este 
printre cele mai importante în opera 
acestui dramaturg de o inteligenţă scli
pitoare. Este posibil ca scriindu-şi pie
sele, Teodor Mazilu să se fi gîndit la 
anwniţi actori, multe montări confirmînd 
ipoteza. Teatrul lui pretinde interpreţi de 
o factură specială, de un indiscutabil
talent, bogăţia nuanţelor la nivelul dia
logului fiind o capcană, clar şi un cimp
fertil pentru valorificarea disponibilităţi
lor actoriceşti. Un critic observa, pe bună
dreptate, că nu viciul este obiectivul sa
tirelor lui Mazilu, ci culisele virtuţilor, 
dorinţa ele virtute fiind factorul motor 
care declanşează comicul. Observaţie 
foarte importantă pentru un regizor, ele 
care a ţinut seama Cristian Hadjiculea, 
în recenta sa montare craioveană. Fiindcă 
trebuie să subliniem de la început că 
spectacolul în discuţie este temeinic ar
ticulat, consecvent ca viziune, cu o evi
dentă coerenţă a ideilor, în care pasta 
apăsată şi accentul subtil fac casă bună 
pe parcursul întregii reprezentaţii. Cris
tian Hadjiculea a optat, în descifrarea 
textului, cum era şi firesc, pentru o cheie 
grotescă, punînd convingător în evidenţă 
stupida cursă pentru întîietate între Sile 
Gurău şi Paul Arnăutu, cei doi directori 
care se completează formidabil, întîlnin-

MOBILA SI DURERE de TEODOR 
MAZILU e TEATRUL NAŢIONAL 
din CRAIOVA • Data premierei : 18 
martie 1988 e Regia : CRISTIAN 
HADJICULEA e . Decorul : VIOREL 
PENISOARA STEGARU e Distributia: 
ILIE .GHEORGHE (Sile); CONSTAN
TIN SASSU (Paul) ; VALENTIN MI
HALI (Gore) ; ION COLAN (Urechea
tu); MIRELA CIOABA (Lizica); Ti\.-

i MARA POPESCU (Melania). 

Tamara Popescu şi Valentin Mihali 

Ilie Gheorghe, Ion Colan, Tamara 
Popescu 1 
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du-se în acelaşi punct al găunoşeniei mo
rale şi al mimetismului cultural. Dar, îi1 
nota lecturii groteşti, amintita competiţie 
nu este una de respingere sau de ex
cludere, ci de conturare deplină a unui 
univers dominat de trăiri false şi de 
aspiraţii ridicole. ,,Comicul nu înfierează 
păcatele evidente - mărturisea cîndva 
Teodor Mazilu - ci acele păcate care 
se ascund sub hlamida progresului". In
ghesuindu-se repede la foloasele agoni
selii dubioase, eroii lui Mazilu vor să-şi 
confecţioneze şi o stare sufletească pe 
măsură, dar croiala e prea strîmtă şi 
sinceritatea lor sună mereu fals, indecent 
bombastic sau jemmt acultural. Cel puţin_ 
în portretizarea clanului Sile Gurău, 
reuşita regizorală este deplină, înregis
trînd o adevărată performanţă artistică. 
Cadrul scenografic (conceput de Viorel 
Penişoară-Stegaru) este inspirat şi cu 
sugestii de o deosebită plasticitate. Pă
durea de brazi, prin desenul robust, este 
un „model" ce aţîţă poftele şi declan
şează orgoliile stupide ale parvenitului 
Sile, care pînă şi în natură găseşte un 
prilej ele a-şi revărsa ambiţiile sale exa
cerbate. !n raport cu el, Gore este subal
ternul perfect, care, în fiecare detaliu 
banal şi comun, află o sursă pentru lin
guşirea împăunatului şef. Cuplul acesta 
este de fapt coloana vertebrală a între
gului spectacol, ambii interpreţi _evolu�n9 
cu o vervă neobosită şi, am zice, fara 
cusur. Dintr-un obişnuit salut ei fac un 
ceremonial de un grotesc desăvîrşit, ce 
anunţă exploziv spectacolul, de un comic 
pe alocuri bulversant. ,,Bună dimineaţa, 
tovarăşe Sile" ; ,,Jw:;t, tovarăşe Gore", 
răspunde directorul clupă o îndelungată 
cercetare a pădurii şi a biroului, con
statîncl că totul este în regulă, cores
punde, cu alte cuvinte, cadrului său de 
gînclire al cărui mobil este „sfînta sută" 
personală - punct de pornire şi bază 
stimulatoare a insaţietăţii sale. De altfel, 
pădurea, ca element scenic, este o pre
zenţă cvasipermanentă (în final, prin 
demonetizare, este transformată în cu
iere şi manechine), ca un memento al 
purităţii la care personajele au pierdut 
orice acces prin schilodirea sufletească. 
Cristian Hadjioulea a intuit că la Teodor 
Mazilii_ comicul este solid, cu resurse in
finite, şi din el ţîşneşte nu de puţine 
ori farsa tragică. Este cazul lui Gore, 
care se siluieşte sufleteşte, pentru a-şi 
,,face suma", urmînd exemplul şefului. 
In paranteză fie spus, soluţia regizorală 
are în acest caz un aer uşor macabru. 

Ilie Gheorghe (Sile) face un rol exceFJ
ţional, care-i confir•ă spectaculoasa as-

censiune din ultimii cl_ni. Plin de vervă 
şi spontaneitate, afişînd o mimică extra
ordinară, ce exteriorizează gama com

plexă a mitocăniei, ele o severitate ne
înduplecată cu sine, de la atitudinec1 
scenică pînă la accentele oportune ale 
dicţiei, Ilie Gheorghe este unul dintre 
interpreţii de referinţă ai acestui rol şi 
credem, la ora actuală, unul dintre ac
torii de primă importanţă nu numai ai 
scenei din Bănie. Condiţia unor mari ac
tori din provincie ar merita o discuţie 
separată. Nu putem omite, însă, o su
gestie : clacă regizorii bucureşteni mon

tează· mereu prin teatrele din ţară, măcar 
clin cîncl în cînd talentele actoriceşti din 
celelalte oraşe pot fi chemate pe o scenă 
a capitalei. 

Pe Ilie Gheorghe îl acompaniază cu 
brio Valentin Mihali (Gore), tînăr actor 
care realizează cea mai interesantă 
compoziţie din cariera sa craioveană. 
Actorul are intuitia subtilă de a valori
fica nuanţele, i1nprovizează fără osten
taţie, în spiritul şi în prelungirea scri
iturii, complineşte sugestiv absenţa re
plicii prin expresivitatea mişcării şi a 
gestului (o scenă memorabilă este aceea 
cîncl se urcă repetat pe scaun, urmărin
du-l pe Sile pentru „a ridica" o pro
blemă). Histrionic, docil, ambiţios, re-
tractil cînd prudenţa o cere, ofensiv în 
partea finală, iată cîteva stări ale subal
ternului pe care Valentin Mihali le aduce 
în prim-plan cu vigoare şi talent. Trio
ul este completat de Tamara Popescu 
(Melania), care interpretează o „gîsculiţă" 
suficient ele versatilă şi ridicol? totodată. 
„Medierea" cu celălalt clan o face Ion 
Colan (Urecheatu) ; fără să fie întotdea
una în atmosfera satirei, acesta devine 
ele cîteva ori ecoul (amar şi lucid) al 
autorului. Celălalt cuplu (Lizica şi Ar
năutu) este siluetat scenic ele Mirela 
Cioabă şi Constantin Sassu, personaje 
oricum mai „ingrate", ipostaziate şi în 
alte piese ale dramaturgului ; ele au 
atins limita plictisului şi a saţietăţii, 
nemairămînînclu-le decît sfertodoctul 
gust cultural. Exceplînd �arja excesivă 
în cazul actriţei şi tentaţia dramei de 
substanţă în privinţa actorului, putem 
spune că cei doi contribuie la rotunjirea 
unui spectacol, despre care s-ar mai

putea încă discuta. Ceea ce înseamnă că 
stagiunea craioveană a înregistrat cu 
acfjastă montare un act artistic pe care 
spectatorii îl vor reţine pentru mai mult 
timp. 

Rom.uhu;· DIACO�OIT 
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Dezbatere 

de la om la om 

Text bine echilibrat, energic în direc
ţiile sale morale şi moralizatoare, ele
gant în rezolvările dramatice (fără a 
atinge strălucirea şi adîncimea altor piese 
ale autorului), Sculptură în os poartă 
amprenta vădită a lui Paul Everac si face 
parte din linia dezbaterilor sufleteşti „de 
la om la om" în care A cincea lebădă sau 
Un pahar de sifon au făcut deja carieră. 

Spectacolul braşovean e dirijat cu pro
fesionalism ele Dan Alecsandrescu în ar
monie clasică, şi e pus în pagină 'c1e sce
nograful Valentin Ţapu (alb imaculat, ce 
se maculează prin lumini, )J.�,_IJlăsură ce 
firul narativ se"'•desfăşoara). In această 
partitură ele sţ,)'lclio în două personaje, 
ponderea se cîştigă în şi prin actori, că
r.ora II se prilejuieşte, dacă nu un experi
ment stilistic, un exercitiu de fartă : băr
batul are de ·străbătut vîrstele, în. răspăr,
iar femeia de construit trei individualitiiti 
distincte - o fată în casă (Nuţi), o fiică 
rece, savantă, intransigentă şi la urma 
urmei stupidă (Nuni) şi o iubită frene
tică, clin categoria îngerilor căzuţi (Nuşi). 

Dan Sănclulescu, impozant, didactic şi 
mecanizat în varianta vîrstei a treia (pe 
care o compune tehnic), se regăseşte în
tr-un vîrtej al coboririi în sine, prin in
termediul memoriei, construind un perso
naj tînăr, amestec de forţă, amăgire şi 
luciditate, slăbiciune şi parvenitism, mă
reţie şi micime, pe muchia dintre opţi
unea greşită şi ezitarea culpabilă. Fora
jul în adîncime către aflarea momentului 
primului compromis îi- reuşeşte şi îl pune 
în valoare pe actor, într-un tur de forţă
al emoţiei şi tensiunii. • 

Viorica Geantă Chelba în triplu rol rea
lizează fără îndoială o creaţie. Desigur, 

SCULPTURA IN OS de PAUL EVE
RAC e TEATRUL DRAMATIC din 
BRAŞOV • Data premierei : 30 aprilie
1988 • Regia : DAN ALECSAN
DRESCU • Scenografia : VALENTIN 
TAPU e Distribuţia : DAN SANDU
LESCU (Profesorul) ; VIORICA GEAN
TA CHELBA (Nuni, Nuşi, Nuţi). 

Dan Săndulescu şi Viorica Geantă
Chelba 

însăşi construcţia piesei o avantajează, 
însă tînăra actriţă ştie să schimbe regis
trele cu vocaţie şi precizie, într-o frene
tică dezlănţuire a poftei ele joc. Curăţenia 
şi onestitatea primară a personajului 
Nuţi îşi păstrează clramaticitatea, cu toate 
că interpr�ta încearcă să îndepărteze cu 
naturaleţe patetismul şi pitorescul ime
diat. In varianla Nuşi, o tinără margi
nalizată din proprie voinţă în anii '50, 
trăiristă şi arz.ătoare, fermecătoare şi vul
nerabilă, Viorica Geantă Chelba scoate la 
lumină nebănuite resurse de vitalitate, 
cuceritoare întru totul. · Un rol de zile 
mari, dus la capăt pe măsură. 

Spectacolul braşovean este deci agreabil 
şi, adesea, convingător, prin omogenitatea 
cuplului ele interpreţi, care_ reuşesc să 
transmită sălii o colocvinlă şi sinceră 
bucurie teatrală. 

Miruna RUNCAN 
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Mariana Vasile şi Daniel Vulcu 

Jocul 

de-a teatrul 

In aceste „hohote de rîs", Tudor Po
pescu nu este numai un autor satiric, 
care şi-a pus cuvîntul acid in schiţe dra
matice pentru a cenzura moravuri dubi
oase ori a parodia, amical, scrisul con
fraţilor. El este, aici, un cunoscător şi un 
iubitor de teatru, a tot ce aduce acesta 
pe scenă şi a tot ceea ce se petrece în 
culise, în ateliere, pe coridoare, în bi
rouri sau cabine - un teatru continuu în
sufleţit prin viaţa sa mereu E;Chimbătoare, 
aflată la îndemîna timpului, dar şi cu con-

HOHOTE DE RÎS de TUDOR PO
PESCU • TEATRUL DE STAT din 
ORADEA • Regia : ALEXANDRU DA
RIE • Decorurile şi costumele : MARIA 
MIU • Data premierei : 26 decembrie 
1987. Distributia: MARIANA VASILE 
(Ea) ; DANIEL. VULCU (El) ; PETRE 
PANAIT (Podaru). DRAGOSTE ÎN 
CÎMPUL MUNCII: LAURIAN JIVAN 
(Casian) ; MARCEL SEGARCEANU 
(Găzdaru). • MOMENTUL POTRIVIT : 
ION MAINEA (Sitaru) ; PETRE PA
NAIT (Podaru) • DOBITOCUL : FLO
RENŢA MANEA (Florentina) ; NICO
LAE BAROSAN (Lică); LAURIAN,JI
VAN (VicuJ • DISCURSUL FUNE
RAR : MARIANA VASILE (Tanţa) ; 
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Petre Panait şi Ion Mâinea 

ştiinţa existenţei deja multimilenare, ga-. 
rantată şi pentru mai departe. în iubirea 
înduioşată pentru teatru se ·află punctul 
fericit de întîlnire între textul lui Tudor 
PopesC'll (din cîte am înţeles, îmbogăţit în 
repetiţiile cu trupa orădeană) şi viziunea 
regizorului Alexandru Darie asupra spec
tacolului. Decorul Mariei Miu le creează 
tocmai cadrul necesar pentru lumea plăs
muitoare de iluzii : pereţi mişcători, 
perspective false, obiecte reale în mijloc 
de scenă goală (spre a împlini, în izolarea 
lor, crîmpeiul de realitate-ficţiune al pie
sei), aer de mucava şi butaforie. Doar 
sîntem la un spectacol de teatru în tea
tru, iar jocul ficţiunilor interferate tre
buie să ne absoarbă între liniile sale 
mişcătoare. Pentru fiecare secvenţă dra-

ION MAINEA (Costel) • CADOURILE : 
MARIANA NEAGU (Ortansa); DA
NIEL VULCU (Gogu) • DRAGOSTE 
LA GEST FRUMOS: SIMONA CON
STANTINESCU (Liza); MARIANA 
VASILE (Amalia) ; NICOLAE TOMA 
(Raoul) o IN VINO VERITAS : SI
MONA CONSTANTINESCU (Aglaia) ; 
NICOLAE TOMA (Blîndu) • PEŞTI
SORUL DE ARGINT : ION MAINEA 
(Directorul); ALLA TĂUTU (Repor
tera) ; MARCEL POP A (Regizorul) ; 
SIMONA CONSTANTINESCU (Super
vedetaJ ; NICO:CAE BAROSAN (Sică) ; 
FLORENŢA MANEA (Regizor tehnic 
şi sufleor J ; DANIEL VULCU (încasa
torul). 
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matică, Alexandru Darie schimbă registrul 
în funcţie de autorul Ia care ne trimite 
intenţia parodică a lui Tudor Popescu ori 
în funcţie de adresa ei satirică, în vreme 
ce materia liantă, viaţa teatrului adică, 
îşi păstrează constant tonJUl firesc, co
locvial, impresia ele improvizat acum, sub 
ochii publicului. Senzaţia este atît de pu
ternică încît tu, spectator, te simţi în
demnat, la rîndu-ţi, să intervii în dispu
tele organizatorice şi în micile conflicte, 
să izgoneşti personajul Incasiatorului (o 
şarjă excelentă a lui Daniel Vuloo), să 
împuţinezi tracasările care macină viaţa 
Directorului de teatru (dăruit cu semne 
şi însemne reale de Ion Mâinea). Te simţi 
îndemnat să faci toate acestea pentru că 
firescul este puternic şi tu ai acceptat 
convenţia. Te reprimi pentru că, brusc, re
gizorul schimbă tonul şi te readuce Ia 
condiţia de spectator în stal sau lojă. El 
imprimă o stare ludică, actorii îl ur
mează necondiţionat şi spectatorii vin în 
trena acestora. Dacă cine ştie ce. motivP. 
personale te împiedică a-i urma, paguba 
şi vina îţi aparţin, căci ei au făcut tot 
ce au putut spre integrarea tuturor în 
jocul de-a teatrul şi în miracolul acestuia. 
Au jucat ţigănci, Tanţe şi Amalii ca Ma
riana Vasile, au fost Podaru o dată şi 
de două ori ca Petre Panait, au compus, 
reculeşi şi pehlivani, ,,discursuri fune
rare" ca Nicolae Barosan şi Laurian Ji
van, au fost ramoliţi şi mizerabili (ln vino 
veritasJ, abjecţi şi nesătui (Peştişorul de 
argint) ca Simona Constantinescu şi 
Nicolae Toma, au pus suflet în Dobitocul 
şi în Costel precum Ion Mâinea, s-au 
transformat în -reporteră (Alla Tăutu), re
gizor tehnic şi sufleor (Florenţa Ma
nea) ş.a.m.d. Au fost <;f' le-a cerut textul, 
impus regizorul şi îngăduit• forţele pro
prii. l-am crezut în toate ipostazele. Nu 
în mod egal. Dar jocul de-a teatrul ne-a 
convins. 

Florica ICHIM 

Tensiune bine 
temperată. 

Biografia unei femei confirmă şi întă
reşte credinţa celor ce l-au apreciat pe 
Radu lftimovici în urma celorlalte două 
prezenţe pe scenă. Această piesă pare că 

BIOGRAFIA UNEI FEMEI de RADU 
IFTIMOVICI • TEATRUL DE NORD 
din SATU MARE • Data premiere·: 
29 aprilie 1988 • Regia : P ARASZKA 
MIKLOS • Scenografia : GORGENYI 
GABRIELLA • Distributia : VIORICA 
SUCIU (Agata), OLIMPIA ION NI
CULESCU (Nora), ION TIFOR (Che
laru). 

scoate la vedere unul dintre cazurile pe 
care se întemeiază maxima generalizare, 
care confirmă regula, legile firii. In ado
lescenţă, Agata Cristea a iubit pe cineva 
care, din diverse motive, foarte înteme
iate altminteri, a părăsit-o. Şi Agata 
Cristea l-a ucis ; desigur, în imaginaţie. 
Mai apoi se căsător�te, de fapt părinţii 
şi rudele o mărită cu cineva pe care nu-l 
dorea, Vasile Cristea ; acesta se îmbolnă
veşte şi moare. Agata îşi imaginează că 
ea i-a provocat moartea şi, inconştient, se 
bucură de triumful unei mîrşăvii săvîr
şite. Rămîne singură cu fiica sa, care, 
mai tîrziu, din pricina vieţii ei personale, 
o va ignora, uitînd să-i telefoneze lungi
perioade. La cîţiva ani după' văduvie,
cineva îi face curte cu insistenţă. Dar ea
pregetă şi, după o vreme, din pricina fii
cei, renunţă la domesticele intenţii mari
tale, săvîrşind incă o crimă. Iar şeful ei 
de la serviciu o necăjeşte, o sufocă şi o 
eclipsează ; devine şi el, la rîndu-i, ilu
zoria victimă a unui alt asasinat imagi
nar. Momentul definitivei singurătăţi o 
face să se sperie de propriile ei crime, 
cîndva imaginate. Şi, aceeaşi conştiinţă 
care Ie-a presupus săvîrşite îşi naşte şi 
judecătorii· ei intransigenţi şi inflexibili. 
Unul dintre cei doi este imaginea fiicei... 
Piesa începe tocmai cu apariţia acestor 
plăsmuiri ale personajului. 

Regizorul Paraszka Miklos OTneşte toc
mai de la aparenţe : şi realizează parcursul 
speculaţiilor în sens invers. In scenă, doi 
anchetatori dau buzna în casa Agatei 
Cristea, pentru a o interoga în legătură 
cu nişte crime asupra căro•ra nu mai există 
nici un dubiu în privinţa făptaşului. Ceea 
ce rămîne de stabilit sînt doar detaliile, 
motivaţiile. De aici o tensiune de „poli
cier" bine temperată şi mînuită în toate 
registrele : precipitări, panici, suspiciuni, 
derută, strategii de învăluire menite s-o 
epuizeze pe anchetată, coloană sonoră (ex
celent realizată de Gavril Pinte), ecleraj, 
intrări şi ieşiri derutante - într-un cu
vînt, o montare în care virtuţile textului 
·sînt speculate spectaculos, iar în absenţa
loviturii de teatru, care face deliciul pie
selor poliţiste, se instalează penumbra grea
a enormului eşafodaj de prompte pedepse
meritate, ridicat cu atîta energie de Agata
şi dovedit atît de dureros· inutil... Aşa
dar, în finalul spectacolului, crimei, faptei
reprobabile i se substituie nevoia impe
rioasă de a făptui acea ideală (deci impo
sibilă) eradicare morală, socială, la care
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visează fiecare om. Dar aceasta numai 
pentru o clipă, căci Agata, la primul apel 
telefon.ic care-i solicită competenţa, re
devine femeia îndatoritoare, devotată, 
amabilă, harnică, supusă. Acestui rol, 
Viorica Suciu îi adaugă nuanţe de dispe
rare blindă, de revoltă înduioşătoare, o 
fremătare naivă ele femeie gata oricînd să 
devină uitucă dacă-._i recapătă dreptul de 
a se simţi folositoare cuiva. 

Grav agresivă, sumbru intransigentă, 
sinceră cu amărăciune, nervoasă, acidă, 
involuntar timnică, Olimpia Ion Nicu
lescu întruchipează în personajul Nora � 
fiica Agatei - o justiţiară care desco
peră că vinovată de atitea suferinţe este· 
blînda alcătuire a victimei, precum şi ea 
însăşi, fiica aceea de la vîrsta egoismelor 
infantile. 

Ion Tifor, cu dramul de mister provocat 
de derutante intrări şi ieşiri din scenă, 
este alter ego-ul Norei, ipostaza aducă
torului de probe ale unor crime nicicînd 
făptuite ... 

Spectacolul are alura unei zile întune
cate de nori grei: de ploaie, căreia crepus
culul îi lwninează cu promisiuni chipul 
întors spre noapte ... 

Paul Cornel CHITIC 
__Â, 

' 

Mici fericiri, cînd le 
împarţi la doi 

Atunci, copiii au amuţit brusc: mama 
vitregă nu era urîtă, cum s-ar fi aşteptat, 
cînta şi ea cu două voci, ca şi fetele ei, 
mai devreme, însă gura i se mişca neiscu
sit, grăbindu-se să prindă din urmă cu
vintele cînteoul-ui de pe bandă ; nu le 
prea nimerea în acelaşi timp, spre deose
bire de Cenuşăreasă şi uneori de Domnul 
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CENUŞAREASA de ION LUCIAN şi 
VIRGIL PUICEA, după CHARLES 
PERRAULT • TEATRUL ,JON VASI
LESCU" din GIURGIU • Data premi
erei : 6 mai 1988 • Regia şi sceno
grafia: ION LUCIAN • Coregrafia: 
ROXANA COLCEAG (de la Opera 
Română) • Distribuţia : JULIETA 
SZONY GHICA (Cenuşăreasa) ; DOM
NIŢA CONSTANTINIU MARCULES
CU (Mama vitregă); VALENTINA LI
VINŢ (Judith, sora vitregă a Cenuşă
resei) ; IRINA BîRLADEANU (Edith, 
cealaltă soră vitregă); CONSTANTIN 
RAŞCHITOR (Ministrul de la curtea 
prinţului); PAUL GHEORGHIU (Prin
ţul) ; CORINA NEGRIŢESCU (Zîna 
cea bună); DINU CEZAR (Valetul, 
care de fapt era şoricelul Chiţ-Chiţ). 

Ministru, de aceea tot spectacolul a des
chis braţele lateral şi atit. Altfel, muzica 
îşi vedea de lucru, orchestra de pe bandă 
năvălea periodic peste copii, actorii, cind 
nu vorbeau, alergau după cuvinte, iar co
piii rîdeau fericiţi ori de cîte ori se spu
nea ceva interesant, cum ar fi : ,,lasă că 
dreg eu busuiooul / îndrept eu coada la 
ibric". 

Şi-apoi, încă din actul I, copiii au putut 
învăţa să spună repede, aproape cîntat; 
,,deschis, CÎJlstit şi sincer" (ia-ncercaţi !), 
iar liceenii contaminati de dorul I.A.T.C. 
precis şi-au putut nota, în carneţelele su
fletului ... 

Cenuşăreasa era frumoasă, şi jwnăt.ate 
din actul I copiii au văzut alcătuirea es
cortei ei pentru bal, apoi li s-a explicat 
din ce a fost alcătuită escorta ei pentru 
bal, apoi iar li s-a explicat; dar şi mai 
frumoasă ar fi fost naşa ei, Zina cea 
trăsnită, tocmai pentru că era trăsnită, 
dacă nu tot regizorul ar fi pus-o să-şi 
caute atît de des bagheta, piuă cinu copiii 
nici n-au mai rîs. Tar cel mai greu 
rol l-a jucat Şoricelul-Valet Chiţ, 
care a stat alături de Zînă, tot 
actul I, nu doar nemişcat, ci ·şi într-o po-
ziţie de ginditor, ceea ce l-a şi făcut să 
sugereze varianta My fait- lady, apropo 
de Cenuşăreasă ; ce-o să facă ea oare 
după bal, ,,o să se întoarcă la propria-i 
vi•aţă ?" La începutul actului· n, Cenuşă
reasa şi Prinţul au plecat pe o muzică de 
par, iar după tragerea concluziilor mora
lizatoare, temeinica horă a încununat tri
umful binelui ştiut _şi din originalul po
veştii jucc;1te, paralel, la „Ion Creangă" 
şi, iată, la „Ion Vasilescu", pricipiul că
lăuzitor al textului propus de artistul eme
rit-regizor Ion Lucian şi ele Virgil Puicea 
fiind : ,,mici fericiri cînd le împarţi la 
doi / înseamnă-o fericire-a tuturor", pe 
care s-a şi dansat, fără nici o legătură 
cu numele Roxanei Colceag, sperăm. 

Şi nici nu bănuiţi cită bucurie de joc 
avea mina aceea de actori în faţa copiilor 
cu gurile căscate - un public sărbăto- • 
resc, recunoaşteţi ? -, chiar atunci cînd 
ern clar că n-au voce şi nici nu vor şti 
să danseze vreodată, de-adevăratelea, deşi 
regizcrul asta sperase, tot timpul ! 

Şi-a venit pe urmă întrebarea : ,,păi la 
ce v-aţi fi aşteptat mai mult de la w1 
spectacol pe:1tn.i copii?" 

Corect. De-asta se şi omoară apoi, de 
la douăzeci de ani încolo, după Belmondo 
a_l Ii-lea. 

Graziela BÂRLĂ 
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Recitalul 
. 

unuz actor 

Intr-un studiu documentat din caietul
program, Victor Scoradeţ ne dă o seamli 
de interpretări ale dramei. Schlegel, Schil
ler, Gundolf şi Keller sînt doar cîţiva din 
seria de comentatori ce au luminat nu
cleul conflictual al acestei puternice şi 
controversate opere. in ce ne priveşte, 
ne convine in1erpretarea lui Werner Kel
ler, care, dacă nu este numaidecît mo
dernă, ni se pare a fi mai aproape de 
concepţia lui Goethe, care a prezidat la 
creaţia dramei. Vom crede, aşadar, ală
turi de Keller că Tasso esle, într-adevăr, 
natură, amendînd tot1:i afirmaţia doar cu
observaţia că e natură cultur�lizată. Tasso 
trăieşte în oarne, ca să spunem aşa, ·mitul 
clasic al unei Arcadii fericite. Natură, de
sigµr, dar _structurată cultural. Sau, de 
ce nu?, cultură naturală, asemenea unei

pietre preţioase, un Koh-I-Noor ce îm
podobeşte coroana casei d'Este a prinţu
lui Ferrarei. Aşadar, el, Tasso, e omul 
natural prin cultură şi cultural prin na
tură, aşa cum definea Morin omul, defi
niţie pe care o voia generală dar care 
explică doar unele naturi, anume, cele 
artistice. 

Admirat, răsfăţat, îngrijit ; agresat din 
prea multă admiraţie şi răsfăţ, spionat din 
prea multă grijă - cît de repede se 
poate transforma grija în îngrijorare? -, 
disputat cu <lelicateţe de către prinţesă şi 
prietena ei, îndrumat cu solicitudine de 
către prinţ, glorificat şi încununat pentru 
darul său poetic, Tasso îşi consumă prin 
parcurile şi saloanele castelului melan-

TORQUATO TASSO de JOI-IANN 
WOLFGANG GOETHE • TEATRUL 
NAŢIONAL „I. L. CARAGIALE" • 
Data premierei : 30 aprilie 1988 • Tra
ducerea : LAURA M. DRAGOMI
RESCU • Regia : ANCA OVANEZ 
DOROSENCO. Scenografia : GEORGE 
DOUOSENCO • Distributia: SILVIA 
POPOVICI (Printesa Eleo�ora d'Este) ; 
ADELA MARCULESCU (Leonora) ; 
CLA.UDIU BLEONŢ (Torquato Tasso) ; 
DAMIAN CRîŞMARU (Alfonso d'Este) ; 
CONSTANTIN DINULESCU (Antonio). 

. Claudiu Bleont : mimică şi gestică 
nuanţate, ritm alert. .. 

colia, neîncrederea în oameni, umilinţele 
şi orgoliile, într-un cuvînt, neîmpăcarea 
cu sine. Temperamental, un exaltat. Ca
racterologic, clacă putem spune astfel, un 
idealist; trăind, iubind şi urînd în mod 
absolut. Poemul îi înfloreşte pe buze cînd 
îi vorbeşte prinţesei, atrasă şi totodată 
înfricoşată de fervoarea adoraţiei poetu
lui. Impetuos, imperios, el se dăruie întru 
totul în prietenie şi iubire şi cere să i se 
răspundă cu aceeaşi măsu�, sau mai de
grabă cu aceeaşi lipsă de măsură. Nu este 
însă eroul romantic, aşa cum l-au văzut 
unii, căci la el demonismul ţine doar de 
forţa combustiilor sufleteşti. Idealul lui 
rămîne cel clasic : armonia şi seninăta
tea ; iar impetuozitatea şi avîntul i se 
convertesc în blîndă reculegere în faţa 
prinţesei, care ii opune normele cumse
cădeniei. (Motivul afinităţilor elective 
există în această relaţie.) Dar cumsecă
denia prinţesei implică renunţarea, solici
tudinea prinţului-mentor este şi un soi de 
constrîngere, dorinţa prietenei prinţesei 
de a-l cîştiga pentru sine e pură vani
tate femeiască. Şi Tasso vede toate a
cestea, într-o lumină nouă şi crudă, în 
urma conflictului cu Antonio, primul 
sfetnic al prinţului, care, desigur minat 
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de gelozie pe starea fericită a poetului, îi 
refuză prietenia. Dar, dincolo de con-
flictul cu rădăcini psihologice, Antonio, 
omul formelor şi implicit al exteriorităţii 
- căci el opune eudemonologiei socra
tice a cunoaşterii de sine, cunoaşterea prin
ceilalţi -, Antonio, aşadar, e şi un prin
cipiu trezitor pentru Tasso la cunoaşterea
lumii în care spiritul se simte veşnic
întemniţat.

Spaţiul nu ne permite să întîrziem a
supra bogăţiei de sensuri a dramei, şi dacă 
ne-am oprit mai mult asupra lui Tasso 
aceasta se dato ează şi jocului actorului 
Claudiu Bleonţ, care, chiar apăsînd pe la
tura demonică (deci romantică) a perso
najului, reuşeşte să ne redea viguros şi 
expresiv caracterul simbolic al eroului. 
Mimică şi gestică nuanţate, ritm alert, fre
mătător, violent chiar, totui în slujba sem
nificaţiilor legate în bogăţia mişcărilor 
plastic sugestive ce frizea.:ă uneori orna
mentica dinamică a dansului. In specta
colul Naţionalului, pe scena sălii Amfi
teatru, Claudiu Bleonţ susţine de unul 
singur un adevărat recital, parcă ignorînd 
o regie neinspirată, obstinată într-o sime
trie ucigaşă, semnată de Anca Ovanez Do
roşenco, şi fără susţinerea simpatetică a
unor colegi înecaţi în rutină.

Constantin RADU-MARIA 

O farsă 

cam posacă 

Pe scena pietreană debuta (în 1976), 
fiind încă student, Alexandru Dabija, cu 
o comedie elisabetană, Răfuiala de
Philip Massinger. Spectacolul, izbutit în
bună măsură, a fost socotit promiţător
pentru tînărul regizor în formare. Acum,
după cîţiva ani buni de la terminarea
studiilor, Alexandru Dabija se opreşte
tot asupra unui text din Renaşterea en
gleză Mireasa mută (Epicoene sau
Ambigua) de Ben Jonson, despre care
unii critici afirmă că ar fi capodopera
autorului şi „cea mai distractivă piesă a
sa". 
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Alexandru Dabija citeşte inteligent şi 
corect această satiră amară, spectacolul 
fiind în genere bine condus, avind un 
decupaj concis, o tentă meditativă şi un 
final acuzat moralizator. Expunerea e însă 
rece, accentele grave, mohorîte, farsa este 
posacă. Cîteva scene sînt expresive, al
tele mai puţin. Momentele (cite trebuiau 
să fie !) de haz sînt căznite, jocul acto
rilor, chiar desfăşurat (în cazul unora) 
cu gesturi largi, pletorice, nu are vervă 
şi nici strălucire. Mereu ai impresia că 
mai lipseşte ceva, că totul e făcut fără 
eforturi speciale. Din distributie mentio
năm .pe Liviu Timuş (Spirt), tempestuos, 
brutal şi necontrafăcut, teribil copil al 
naturii, Paul Chiribuţă (Clerimont), ames
tec de participare la doc şi detaşare ţeapă
nă, Oana Albu, exactă în Ambigua, Bog
dan Gheorghiu (Rasăpură) dezinvolt, 
Gheorghe Birău, compoziţie îngrijită şi 
doar atît în Posac. Apariţii 11ostime au 
Avram Birău (Gaiţă) şi Constantin Ghe
nescu (Brici). In 111,-9d conştiincios îşi duc 
la capăt partiturilÎ! Ion Muscă (Vidră), 
Florin Măcelaru (Capsec), Traian Pîrlog 
(Preotul) şi Ion Murariu (Mutulea). Cele 
două prezenţe feminine din piesă, Lady 
Staif şi Lady Moft, sînt figurate de Maia 
Morgenstern şi Carmen Ionescu, cea 
dintii aducînd în scenă (cu aplomb şi 
expresivitate caricaturală) o creatură 
smucită, plină ele temperament. 

Ceea ce se reţine din spectacol este 
decorul pictural, conceput de Sică Ru
sescu într-un clarobscur expresiv, ele 
reală valoare plastică. Cam puţin pentru 
trupa ele la Piatra-Neamţ, la care n-am 
mai regăsit fervoarea participării la joc 
din alte dăţi ! 

Carmen MlliALACHE POPA 

MIREASA MUTĂ de BEN JONSON • 
TEATRUL TINERETULUI din PIA
TRA NEAMŢ • Data premierei : 5 
martie 1988 • Regia : ALEXANDRU 
DABIJA • Scen�grafia : SICA RU
SESCU • In româneşte de ANDREI 
BANTAŞ • Distribuţia : LIVIU TIMUŞ 
(Spirt); PAUL CHIRIBUŢA (Cleri
mont) ; BOGDAN GHEORGHIU 
(Rasăpură); OANA ALBU (Ambigua); 
MAIA MORGENSTERN (Lady Staif) ; 
CARMEN IONESCU (Lady Moft) ; 
GHEORGHE BIRĂU (Posac); AVRAM 
BIRAU (Gaiţă) ; CONSTANTIN GHE
NESCU (Brici) ; ION MUSCA (Vidră); 
FLORIN MĂCELARU (Capsec) ; TRA
IAN P ARLOG (Preotul) ; ION MU
RARIU (Mutulea). 
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cunosti 
, 

Cenaclul 
de 

drama(urgie 
L , "

pe u1za 

de 

Stefan 
9 mai 1988 Dimitriu 

Cea de-a patra şedinţă a cenaclului de 
dramaturgie al revistei Teatrul (9 mai 
1988), consac1·ată piesei de debut a lui 
Ştefan Dimitriu, Cînd ai s-o cunoşti pe 
Luiza, s-a desfăşurat în faţa unui public 
neaşteptat ele numeros şi ele participativ, 
care a avut bunăvointa să se distreze 
„ca la teatru", de-a ·lungul întregului 
spectacol-lectură, realizat, şi de astă dată, 
de minw1aţii actori ai. Teatrului Giuleşti 
(Costel Gheorghiu, Iuliana Ciugulea şi 
Bogdan Stanoevici), conduşi cu măies
tria-i recunoscută de regizorul Tudor 
Mărăscu. Hohotele de rîs şi ropotele de 
aplauze de pe „parcurs'.', şi mai cu seamă 
manifestarea generală şi zgomotoasă de 
simpatie de la sfîrşit, care ar putea fi 
echivalată cu opt pînă 1a zece chemări 
la rampă, într-un spectacol normal, cu 
scenă, decor şi cortină, i-au îmbujorat 
de emoţie chiar şi pe actori, chiar şi pe 
regizor, chiar şi pe directoarea Teatrului 
Giuleşti, Elena Deleanu, gazdă de-acum 
tradiţională pentru şedinţele acestui ce
naclu. 

Cit despre autor ... 
Dar ce poate să spună, într-o aseme

nea situaţie, un autor care trebuie să-şi 
scrie cronica propriului debut? Pentru 
că, este momentul s-o .ştiţi, gluma pe 
care-.am făeut-o, pour la bonne boucbe, 
în cronica precedentă, a fost- luată în 
serios de către preşedintele cenaclului, 
Paul Tut ngiu. Şi iată-mă acum pus 
faţă-n faţa nu nwnai cu un maldăr întreg 
de însemnări, dar şi cu propria-mi con-
1)tiinţă, în încercarea ele-a vă reda o 
imagine cît mai exactă a celor petre -

în fotografii : Iuliana Ciugulea, Costel 
Gheorghiu, Tudor Mărăscu, Bogdan 
Stanoevici şi autorul - Ştefan Dimi
triu 

cute în această şedinţă, în care am fost 
obligat, prin forţa împrejurărilor, să mă 
privesc şi dinăuntru şi din afară. 

Pentru a nu fi acuzat, cumva (în pri
mul rînd, de către mine însumi), de „în
călcarea neutralităţii", voi recurge la o 
„inventariere" a principalelor opinii, în 
ordinea in care ele au fost exprimate. 

Traian Şelmaru - După ce şi-a mani
festat satisfacţia de-a fi urmăi-it, cu cel 
mai viu interes, această comedie lirică, 
,,aşa cum nu există multe în teatrul ro
mânesc contemporan", şi după ce-a feli
citat trupa giuleşteană pentru „seriozita
tea acestei veritabile puneri în scenă", 
vorbitorul � spus: ,,Avem de-a face cu 
un autor spiritual, care-şi caracterizează 
fiecare personaj prin modul său de a fi, 
fiecare avîndu-şi hazul şi lirismul său. 
O piesă perfect închegată, surprinzătoare 
nu numai pentru un debutant. Ar trebui 
cunoscută de secretariatele literare din 
întreaga ţară. Ea dovedeşte seriozitatea 
cu care revista Teatrul selecţionează pie
sele puse în dezbatere". După cîteva alte 
aprecieri de amănunt, vorbitorul a în
cheiat astfel: ,,Particip cu dragoste fră
ţească la lansarea acestei comedii lirice, 
plină de-o frumuseţe renascentistă". 
Florian Nicolau Asociindu-se celor 
spuse mai înainte, a continuat: ,,Sint 
surprins să constat la un debutant o 
asemenea tehnică ireproşabilă, lucru 
foarte important pentru dramatw·gia 
noastră, care nu excelează în acest dome
niu. Cele trei personaje ale piesei sîn.t 
trei caractere p1·egnante, ·cu trăsături 
distincte, pe care autorul le dezvoltă im
pecabil. Ingeniozitate deosebită în mînui
rea intrigii, cu numeroase momente sw·
prinzătoare. Personaje pline de umani
tate, dialog de-a dreptul fără cusur. Cu 
aceeaşi tehnică, autorul poate realiza piese 
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axate pe idei din ce în ce mai profunde". 
Valentin Hossu-Longin După ce a 
arătat că autorul s-a exersat, de fapt, în 
proza sa de pînă acum, în „dialog, umor 
şi aprofundarea caracterelor", a spus: 
,,Avem de-a face cu un poem dramatic, 
în sensul cel mai nobil al cuvîntulu.i, în 
care ni se vorbeşte despre nişte oameni 
foarle apropiaţi nouă. Felul în care a 
fost condusă întreaga acţiune este cel 
mai important cîştig al piesei. Bătrînul 
profesor, care rostogoleşte de fapt bul- · 
gărele de zăpadă, se află într-o perma
nentă stare de mirare asupra tuturor 
celor ce se întîmplă în jurul său, pro-· 
vocînd pe de o parte mult haz şi dez
văluindu-şi, în •acelaşi timp, o rară fru
museţe sufletească. Dialog de excepţie, 
aproape fără fisuri. Construcţie originală, 
bazată pe o tehnică de mare fineţe. 1n 
fond, avem de-a face cu trei schite dra
matice, în doi, independente una de alta, 
legate însă ingenios, la sfîrşitul fiecăreia 
dintre ele, prin intervenţia celui de-al 
treilea personaj". Arie Matache „O 
comedie lirică, aşa cum i s-a spus, pe 
care sîntem obligaţi s-o tratăm cu toată 
seriozitatea, aşa cum merită. O metaforă 
extrem de s,ugestivă - aceea a dogului 
arlechin - dusă cu brio pînă la sfîrşit. 
Piesa se susţine prin nerv, prin dialog, 
prin individualitatea personajelor. Un 
har deosebit al dialogului, care te cuce
reşte de la-nceput şi pînă la sfîrşit. 
Există, desigur, şi unele scene care ar 
putea lipsi, cu toate că nu parazitează 
în mod supărător. Dar asta se va vedea 
mai bine, la o eventuală punere -în scenă. 
Cert este că ne aflăm în fata unui debut 
mai mult decît interesant"." Aurelia Bo
riga - După ce-a apreciat că are de-a 
face cu „ un text bun, care exploatează 
foarte bine replica", şi-a manifestat ape
tenţa pentru o „mai mare încărcătură de 
idei". ,,Pe mine mă interesează în cel 
mai înalt grad ideea - a spus vorbi
toarea - şi nu succesiunea unor lovituri 
ele teatru". Bogdan Popescu Piesa 
oferă o perspectivă alta clecît cele 
de pînă acum. Ea vorbeşte în numele 
omenescului şi-al adevărului". Totusi, 
după opinia sa, .,umorul, de care nu du�e 
lipsă, trebuia dublat de mai mult sar
casm, în stare să spargă anumite ziduri 
de indiferenţă şi neputinţă". · Romulus 
Vulcănescu - ,,Sînt convins că un scri
itor adevărat este un poliscriitor. De 
aceea, nici nu mă mir de reuşita acestui 
debut dramatic. Este evident că acumu
lările romancierului l-au slujit impecabil 
pe dramaturg". Apreciind, ca mai toţi cei 
de _faţ�, că a asistat nu la o simplă lec
tura, c1 la un spectacol adevărat, vorbi
torul a spus în continuare : ,,Piesa de 
faţă ne prezintă o profitabilă confrun
tare între generaţii, prin intermediul a 
trei medici. Dar problema este de mare 
•act�litate nu numai pentru medicină".
ATattnd apo_i că „nici teatrul�i :nici ro-

1-1

manul nu sînt lansate de critici, ci de 
public", vorbitorul a spus în încheiere: 
„Ca spectator, plec · de-aici intr-o stare 
de meditaţie şi euforie, cu senzaţia că 
am descoperit laturi ale existenţei la 
care nu mă gîndisem pînă acwn". Lucia
Dumitrescu-Codreanu - Considerînd pie-
sa ca pe un „duel contrapunctic al idei
lor", vorbitoarea a arătat că „tensiunea 
dramatică este dată aici de căutarea fi
inţei - prinsă în desişul faptelor coti
diene -, în sine şi pentru sine. Ce sîn
tem, încotro mergem ? acestea sînt între
bările grave ale piesei, care apelează 
uneori. la situaţii-limită, pentru a con
strui şi nu pentru a demola fiinţa umană. 
Mesajul piesei : Devina nu însuţi !" Pro
fesorul i s-a părut cel mai frumos per
sonaJ. Prin „jocul" său, de homo ludcns,
el încearcă tot timpul să descopere un 
sens mai adînc, o logică nouă a vieţii. 
ln concluzie, a spus vorbitoarea, ,,ne 
aflăm în faţa unei parabole despre cău
tarea drumului în viaţă, prin înalte re
pere morale. O realizare de mare frumu
seţe artistică". Ana Vlădescu - .,Imi pare 
rău că nu sînt mai tînără, ca să pot juca 
rolul fetei!" Eugenia Busuioceanu - A 
fost de părere că în toate cele patru 
şedinţe de pînă acum s-au citit piese 
foarte interesante, ceea ce vorbeşte de 
la sine despre rigurozitatea selecţiei. Cit 
despre piesa în discuţie: ,,Mă aşteptam 
să regăsesc în ea subiectele grave din 
romanele acestui autor. Constat, însă, că 
pot exista comedii lirice la fel de aclinc 
împlîntate în viaţă ca şi marile drame". 
George Muntean - A arătat că piesa 
„are exact atîtea idei cîte-i trebuie", că 
autorul „a vrut să ne prezinte o come
die bună, originală, şi asta a şi făcut" şi 
că „există destul ele multă literatură în 
această comedie lirică". Adrian Pdringe
naru - lntorcîndu-se la cuvîntul de în
ceput, al lui Traian Şelmaru, şi arătînd 
că piesa pusă în discuţie este „o comedie 
lirică antrenantă, plină de situaţii im
previzibile, bazată pe un text foarte bine 
scris, cu o replică scăpărătoare", vorbi
torul a spus : ,,Atît timp cît putem avea 
surpriza să descoperim, într-o şedinţă -
obişnuită de cenaclu, asemenea debuturi 
dramatice, n-avem a ne teme de viitorul 
teatrului nostru". 

ln încheiere, Paul Tutungiu a subliniat 
că diagnosticul de „comedie lirică" i se 
pare şi lui cel mai potrivit, piesa nefiind 
nici mai mult, nici mai puţiri decît o 
pretind rigorile genului. Nu este un text 
cu „trape" sau cu nu şttu cite niveluri 
de lectură, dar, ,,prin seninătatea şi pros
peţimea construcţiei, autorul debutează 
excelent, aducînd o boare proaspătă în 
specia abordată ca atare". 

Replica serii aparţine, credem, Euge
niei Busuioceanu: ,,Şi eu am o piesă din 

. astea, care se joacă de cîtev•a luni, la 
Bîrlad, cu casa închisă !" 

Ştefan DIMITRitî 
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î ntîlnirile 

revistei 

cu 

cititorii 

• 

Rîmnicu 

Vîlcea 
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Au pa1·ticipat: 

Ion Zamfirescu 
Dinu Săraru 
Ion Cristoiu 

mai 

Tudor Gheorghe 
Mitică Popescu 
Dragoş Pâslaru 
Marian Rîlea 
Dana Taloş 
Constantin Chiriac 
Dan Micu 

1988 

Mihai Constantin Ranin 
Gheorghe Marinescu 
Dinu Kivu 
Patrcl Berceanu 
Doru Motoc 
Iulian Margu 

Coordonator 
Vidor Parhon 

PARTEA I 

• Microrecital de poezie patriotică -
Ţara în primăvară (Tudor Gheorghe, de 
la Teatrul National din Craiova). 

• Scriitorul· Dinu Săraru, directorul
Teatrului Mic, în dialog cu criticul de 
teatru Victor Parhon. Fragment din ro
manul în curs de apariţie Iarba vîntului 
de Dinu Săraru, îh lectura autorului. 

• Scene din Piateta de Carlo Goldani
(Teatrul Popular ·din Rîmnicu Vîlcea, 
regia Silviu Purcărete, scenografia Nina 
Br_wnuşilă). 

• Fragment din Inundaţia de Teodor
Mazilu (Dana Taloş şi Constantin Chi
riac, de la Teatrul de Stat din Sibiu -
regia Mihai Constantin Ranin). 

• Scenă clin Noaptea marilor speranţe
ele Tudor Popescu (Eugenia Doina Mi
gleczi, Cristian Bellu Bengescu şi Tuliana 
Gheorghişor, de la Teatrul Popular din 
Rîmnicu Vîlcea, regi•a Silviu Purcărete). 

• Moment poetic G1igore Vieru (Cris
tian Alexandrescu, de la Teatrul Popular 
din Rîmnicu Vîlcea). 

• Monologul lui Rică Venturiano clin
O noapte furtunoasă de I. L. Caragiale 
(Dragoş Pâslaru, de la Teatrul „Nottara"). 

• Monologul lui F,arfuridi din O scd
soare pierdută de I. L. Caragiale (Marian 
Rîlea, de la Teatrul de Comedie). 

• Monologul 1 Aprilie de I. L. Cara
giale şi Viaţa la ţară de George Topîr
ceanu (Mitică Popescu, ele la Teatrul Mic). 

PARTEA a II-a 

• Dialog cu publicul
• Sentimentul românesc al culturii şi

permanenţa spirituală a poporului român 
(prof. univ. Ion Zamfirescu). 

• Itinerar teatral italian (Ion Cris\oiu).
• Parodii de Doru Moţoc, în leclura

autorului. 
• Proză satirică ele Iulian Margu, în

lectura actorilor Marian Rîlea şi Dragoş 
Pâslaru. 

• Regizorul Dan Micu în dialog cu 
criticul teatral Victor Parhon. 

• Recital Tudor Gheorghe.
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Din nou fascinant, electrizînd sala, 
actorul şi menestrelul Tudor Gheor
ghe 

Mitică Popescu într-un moment de 
furie dezlănţuită pe Viaţa la ţară 
de George Topîrceanu 

„Piaţeta" Teatrului Popular din Vîlcea poartă 
inconfundabila amprentă a lui Silviu Purcăretc 

Dana Taloş şi 
Constantin Chiriac, 
reprezentînd actuala 
cotă valorică a 
Teatrului de Stat 
din Sibiu 

Pentru Dragoş Pâslaru 
„Toate-s vechi şi nouă 
toate" 

�. ' 

L .. :;�,.,..�'.:.. ·" il� ;..,,,•%;:z,,,_;; ,: 

Eugenia 
Doina Migleczi 

şi Cristian Bellu 
Bengescu -

interpreţi de nădejde 
ai Teatrului Popular 

din VîlcCil 
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Comitetul pentru Cultură şi Educaţie 
Socialistă al Judeţului Vîlcea împreună cu 
Comitetul Judeţean U.T.C. şi Casa de Cul
tură a Ştiinţei şi Tehnicii pentru Tineret 
clin localitate au organizat în zilele de 6, 
'i şi 8 mai prima ediţie a Zilelor Teatru
lui pentru Tineret, manifestare cu carac
ter interjudeţean şi periodicitate anuală. 
Ca o încununare a acestei manifestări, la 
solicitarea organizatorilor, cea de-a treia 
ediţie a Întîlnirilor Revistei „ Teatrul" s-a 
desfăşm,at pe 9 mai, la Rimnicu Vîlcea, 
în încăpătoarea sală a Casei de Cultură 
a Sindicatelor. 

Cum era şi firesc, dată fiind impor
tanţa zilei de 9 mai în istoria poporului 
nostru - ziua proclamării independenţei 
de stat a României, la 9/21 mai 1877, şi 
ziua recîştigării ei începute la 23 August 
1944 şi consfinţite prin terminarea celui 
ele-al doilea război mondial, la 9 mai 
1945, război la scurtarea căruia România 
a avut o contribuţie hotărîtoare - alocu
ţiunea iniţială a coordonatorului mani
festării, Victor Parhon, a subliniat fap
tul că, pentru toţi cei prezenţi, cinstirea 
eroilor neamului, a luptătorilor lui pentru 
libertate, independentă si unitate natională 
este un drept şi o datoiie morală, pe care 
nu pot să nu şi le aswne şi aceste intîlniri 
ale revistei, urmărind elevarea spirituală 
a publicului şi înălţarea lui patriotică, la 
nivelul conştiintei revolutionare de care 
trebuie să dea . dovadă oamenii zilei ele 
azi, constructori ai socialism ului si comu
nismului, pe pămîntul României. Ca 
atare, manifestarea propriu-zisă a fost 
fericit prefaţată printr-un microrecital 
patriotic - Ţara în primăvară - sus
ţinut cu binecunoscuta-i şi marea-i putei·e 
de emoţionare de actorul şi menestrelul 
craiovean Tudor Gheo1,ghe. 

Pornind ele la articolul-program Se

poate, publicat în urmă cu 11 ani în 
România literară, scriitorul Dinu Săraru, 
directorul Teatrului Mic, a răspuns între
bărilor criticului teatral Victor Parhon : 
cum „se poate" ? cum se poate face din
tr-un Teatru Mic un „teatru mare'·? Se 
pare că, în primul rîncl, printr-o trupă 
ele teatru, prin constituirea unui nucleu 
de mari actori, cu care să se poată ataca, 
practic, orice titlu din repertoriul româ
nesc şi universal, contemporan şi clasic. 
E nevoie însă si ele o anumită structură 
a 1·epertoriului,' care să se adreseze cu 
evidenţă publicului ele azi, fiecare teatru 
putîndu-şi constitui, ele altfel, un public 
al său. Şi mai e nevoie şi ele o publici
tate• teatrală adecvată, oare ţine şi ea 
de politica teatrului şi ele propagarea 
actului de cultură teatrală. în finalul 
interviului, scriitorul Dinu Săraru a fost 
invitat să citească publicului vîlcean, în 
premieră absolută, un fragment din noul 
său roman, în curs ele apariţiP, Iarba 
vîntului. Aplauzele publicului i-au măr
turisit satisfacţia, cum aveau s-o facă, ele 

altfel, ele nenwnărate ori, pe parcursul 
desfăşurării manifestării. 

Un savuros fragment din spectacolul 
Piaţeta de Carlo Golcloni, montat de re
gizorul Siiviu Purcă1·ete, în premieră pe 
ţară, la 'Teatrul Popular clin Rimnicu 
Vîlcea (înaintea celui ele la Piatra Neamţ, 
clar în aceeaşi inspirată scenografie a 
Ninei Brumuşilă), a deschis seria secven
ţelor de reprezentaţii-etalon de artă tea
trală. (Precizăm că, în seara precedentă, 
reprezentaţia Teatrului Popular obţinuse 
premiul pentru cel mai bun spectacol, 
la prima edi.ţie a Zilelor Teatrului pentru 
Tineret ele la Vîlcea. 
· Tinerii actori ai Teatrului de Stat din
Sibiu Dana Taloş şi Constantin Chiriac
au prezentat, la rînclu-le, un fragment
clin Inundaţia de Teodor Mazilu, repre
zentaţie remarcabilă prin spiritul ei ma
zilian, asig,urat ele regia lui Mihai Con
stantin Ranin. in acest fertil dialog al 
artiştilor profesionişti cu artiştii, amatori, 
pe aceeaşi scenă a urmat replica altor 
interpreţi ai teatrului popular vîlcean, 
susţin'incl un fragment clin spectacolul 
Noaptea marilor sperante ele Tudor Po
pescu, în regia aceluiaşi ·silviu Purcărete, 
fragment în care s-au evidentiat contri
buţiile unor amatori ele real· talent, ca 
Eugenia Doina Migleczi, Cristian Bellu 
Bengescu şi Iuliana Gheorghişor. Un alt 
coleg ele-al lor, Cristian Alexandrescu, 
ne-a oferit un impresionant moment poe
tic Grigore Vieru. 

Monologul lui Rică Ventm1ano clin 
spectacolul O noapte furtunoasă de J. L. 
Caragiale, la Teatrul „Nottara", în regia 
lui Dan Micu (reprezentatie detinătoare 
a premiului A.T.M. pe 19

°

87) a ·fost re
marcabil jucat ele Dragoş Pâslaru, căruia 
ochiul critic al regizorului Dan Micu, 
aflat în sală, n-a avut a-i face nici un 
reproş. Nenumărate aplauze au „între
rupt" apoi monologul lui Farfw·icli din 
recentul spectacol al Teatrului Mic O 
scrisoare pierdută ele I. L. Caragiale, în 
regia lui Silviu Purcărete, monolog sus
ţinut cu brio ele Marian Hllea. Sigm că· 
nici Mitică Popescu - încheind prima 
parte a manifestării - nu se putea lăsa 
mai p1·ejos, monologul 1 Aprilie de I. L. 
Caragiale şi Viaţa la ţară de George To
pîrceanu impunîndu-se publicului. în i n
terpretarea sa, ca adevărate bijuterii ele 
artă actoricească. 

inceputul părţii a doua a întîln irii re
vistei cu cititorii săi a fost făcut ele pro
fesorul ilon Zamfirescu, printr-o densă şi 
emoţionantă alocuţiune despre sentimen
tul românesc al culturii şi permanenţa 
pirituală a poporului român, distinsul. 

cărturar octogenar dîncl şi ele această 
dată o pildă ele civism şi an,gajare mo
rală, ele tinereţe şi optimism, ele credinţă 
nestrămutată în viitorul naţiunii noastre. 

Scriitorul Ion Cristoiu, întors ele curînd 
ele la prima întilnire internaţională a 
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Expresiva alocutiune a profesorului 
Ion Zamfirescu 'urmărită cu interes 
ele Dan Micu şi Marian Rîlea 

Momentul autografelor 

revistelor de teatru, organizată de Sipario 
la Messina-Taormina-Sicilia, le-a relatat 
celor prezenţi, cu umor şi fină maliţie, 
ce-a văzut şi ce s-a discutat, marotele 
vieţii teatr�le fiind, pare-se, acelea�i, 
pretutindeni. Scriitorul Doru l\lioţoc a 
citit cîleva parodii la adresa poeziei unor 
contemporani, de la Ioan Alexandru la 
Lucian Avramescu, parodii de o incon
testabilă savoare, primite ca atare ele 
public. Nu mai puţin generoasă a •fost 
reacţia sa la două scurte proze satirice 
de Iulian Margu, citite cu un haz copios 
de Marian Rîlea şi Dragoş Pâslaru. 

Intervievat de Victor Parhon, regizorul 
Dan Micu a fiicut interesante mărturii 
de creaţie, după care a fost invitat să se 
producă într-o postură mai puţin cU11os
cută publicului larg, şi antllne aceea ele 
pianist. Chiar dacă modestia l-a împiedi
cat să ofere un adevărat recital de pian, 
acordurile s•ale n-au rămas mai puţin 
concludente şi expresive în context. 

Marele recital abia avea să urmeze, şi 
el a fost strălucit susţinut de Tudor 
Gheorghe, manifestarea incheinclu-se în 
ropotele ele aplauze ale tuturor celor 
prezenţi, care mai pastrează poate şi 
acum în suflet irezistibilul îndemn al ver
sului macedonskian, nemuritor spus şi 
cîntat ele Tudor Gheorghe: ,,Veniţi, pri
vighetoarea cîntă, şi liliacul e-nflorit !" 

Vasile HÂNCU 

) 
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Reflector 

,,Arta Comediei" 
Galaţi '88 

Palmares 

• DIPLO:i.vIA DE ONOARE A GALEI
„ARTA COMEDIEI", EDIŢIA A VlI-A
GALA TI - actorului STEF AN BA
NI CA de la Teatrul „Bulandra", penil'u
participare excepţională.

• PREMIUL PENTRU CEL MAI BUN
SPECTACOL DE COMEDIE : Femeia
îndărătnică de "William Shakespeare,
Teatrul Dramatic: din Galaţi ; Sfîntul 
Mitică Blajinu de Aurel Baranga, Tea
trul de Comedie.

• PREMIUL SPECIAL AL JURIULU·r:
Secretul familiei Posket de Arthur W. 
Pinero, Teatrul „Bulanclra".

• PREMIUL PENTRU CEA MAJ BUNA
INTERPRETARE A UNUI ROL FEMI
NIN : MARIANA MIHUŢ, pentru rolul
Agatha Posket clin spectacolul Secretul
familiei Posket, Teatrul „Bulandra" ;
GRETA MANTA, pentru rolul Epifania
din spectacolul O femeie cu bani de
G. B. Shaw, Teatrul „Maria Filol:ti"
din Brăila; LILIANA LUPAN, pentru
rolul Catarina din spectacolul Femeia 

îndărătnică de William Shakespeare,
Teatrul Dramatic clin Galaţi.

• PREMIUL PENTRU CEA MAI BUNA
INTERPRET ARE A UNUI ROL MAS
CULIN: COSTACHE BABII, pentru
rolul Aleksanclr Tarasovici Ametistov
clin spectacolul Locuinţa Zoikăi de
Mihail Bulgakov, Teatrul Dramatic din
Braşov; ŞTEFAN TJ\PALAGA, pentru
rolul Vasile Vasile din spectacolul
Sfîntul Mitică Blajinu de Aurel Ra
ranga, Teatrul ele Comedie : IIIIH,\ 1
M1HAIL, pentru rolul Sile Gun-1u clil!
spectacolul Mobilă şi durere de Teodor
Mazilu, Teatrul Dramatic clin Galaţi.

• PREMIUL PENTRU CEA MAI BUNA
INTERPRETARE A UNuI ROL SE
CUNDAR: PETRE LUPU, pentru rolul
Cis Farringlon din spectacolul Secretul 
familiei Posket, Teatrul „Bulanclra" :
GHEORGHE V. GHEORGHE, pentru
rolul Gremio clin spectacolul Femeia 
îndărătnică, Teatrul Dramatic din Ga
laţi ; MARINELA POPESCU, pcn lru
rol ul Gena din spectacolul Titanic-va!5 
de Tudor rviuşatescu, Teatrul Naţional
clin Tfrgu Mureş.

• MENŢIUNEA SPECIALA A JUHlUJ,UJ:
MIRCEA ANDREESCU, pentru rnlul

Boris Semionovici Gus clin spectacolul 
Locuinţa Zoikăi de Mihail Bulgakov, 
Teatrul Dramatic clin Braşov ; EUGEN 
POPESCU-COSMIN, pentru rolul Bap
tista Minola din spectacolul Femeia în
dărătnică de William Shakespeare, Tea
trul Dramatic clin Galati : LIVIU MA
NOLACHE, pentru mu�ica spectacolu
lui Sînziana şi Pepelea de Vasile Alec
�andri, Teatrul Dramatic clin Constanţa. 

• PREMIUL PENTRU DEBUT : CLA
UDIU ST ANESCU, 1 pentm rolul Pe
truchio din spectacolul Femeia îndă
rătnică ele William Shakespeare, Tea
trul Dramatic din Galaţi ; TUDOR
CHIRILA, pentru regia spectacolului
Titanic-vals ele Tudor Muşatescu, Tea
trul Naţional clin Tirgu Mureş.

• PREMIUL PENTRU REGIE : VALERIU
MOISESCU, pentru regia spectacolelor
Sfîntul Mitică Blajinu ele Aurel Ba
ranga şi Secretul familiei Posket ele
Arthur \V. Pincro.

• PREMIUL /\SOCIATIEI OAMENILOR
DE ARTA DIN INSTITUTIILE TEA
TRALE Şf MUZICALE : coÎectivului de
studenţi interpreţi ai Institutului de
Artă Teatrală şi Cinematografică din
Bucureşti pentru spectacolul Plouă Ia
Sovata (Stress) ele Mircea Radu Iaco
ban.

o PREMIUL PENTRU DRAMATURGIE
AL UNIUNJI SCRIITORILOR : drama
turgului MIRCEA RADU IACOB.AN
pentru piesa Plouă Ia Sovata (Strcss).

• DIPLOMA REVISTEI .,TEATRUL":
actorului MIRCEA ALBULESCU, pen
tru măieslria pedagogică releva tă în

realizarea spectacolului Plouă la So
vata (Stress).

• PREMIUL COMITETULUI JUDETEAN
DE CULTURA SI EDUCATIE SOCJA
LISTA GALAŢi: specta�olulu.i Locu
inţa Zoikăi ele l:VIihail Bulgakov, Tea
trul Dramatic din Braşov.

• PREMIUL ZIARULUI „VIAŢA NOUA":
CORNEL RĂILEANU, pentru rolul
Petre Dinu clin spectacolul Titanic-vals 
ele Tudor Muşatescu, Teatrul National
clin Tîrgu Mureş.

• DIPLOMA COMITETULUI JUDETEAN
AL UNJuNII TINERETULUI COMU
NIST GALAŢI: ADRIAN TITIE:NJ,
pentru rolul Pană clin spectacolul Plouă
Ia Sovata (Stress) ele Mircea Radu Taco
ban, Institutul ele Artă Teatrală si Cine-
matografică clin Bucureşti.

� PREMIUL UNIUNII SCHIITOHILOR: 
ANDREI Bi\NTAŞ, pentru traducerea 
pic-sci Femeia îndărătnică de William 
Shakespeare. 

• 

Reflector 
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Reflector 

Colocviul 
revistei „Teatrul": 
Raportul text-regie 

în spectacolul 
,,O scrisoare pierdută" 

la Teatrul Mic 

La iniţiativa revistei noastre, în ospi
taliera găzduire a Teatrului Mic, marţi 
24 mai, în cadrul Primăverii Culturale 
Bucureştene, a avut loc un colocviu con
sacrat ultimei montări a Scrisorii pier
dute. ln foaierul sus-numitului teatru 
s-au adunat personalităţi ale vieţii artis
tice şi culturale din capitală, clitici şi
istorici literari şi de teatru, interesaţi să
schimbe opinii asupra acestui incitant
spectacol al Teatrului Mic. Discuţiile,
conduse de criticul literar Ion Cristoiu,
au fost relevante în ce priveşte tema
principală a acestui colocviu : i,aportul
text-spectacol, vorbitorii avansînd o di
versitate de pw1cte de vedere demne de 
interes. Astfel, criticul Grid Modorcea a
sesizat actualitatea acestui spectacol vă
zînd în actul artistic regizoral demersul
respons·abil, etic şi politic, de a acorda
textul la mentalitatea spectatorilor ani
lor '80. La această idee s-au raliat şi
alţi critici ca : Dinu Kivu, Constantin
Radu-Maria etc.

Comparînd montarea de la Teatrul Mic 
cu alte montări de referinţă în spectaco
Jogia caragialiană, precum aceea a lui 
Sică Alexandrescu sau aceea a lui Liviu 
Ciulei, prof. w1iv. Ileana Berlogea a evi
denţiat la rîndu-i originalitatea concep
ţiei acestui spectacol, oprindu-se, tot com
parativ, şi la cîteva creaţii actoriceşti : 
Rodica Negrea în Zoe sau Leopoldina 
Bălănuţă în Agamiţă Dandanache. Alţi 
vorbitori au abordat textul dintr-o per
spectivă strict estetică. Astfel, eseistul 
Al. Paleologu, analizînd calitatea rîsului 
lui Caragiale, a găsit că spectacolul e o 
ipoteză firească a acestui rîs, conotativ 
operei şi totodată independent faţă de 
ea. Nu a lipsit nici privirea spectacolu
lui prin prisma materialului uman din 
care a fost construit. Un astfel ele punct 
ele vedere interesant prin insolitul con
cluziilor l-a avansat criticul Gabriel Năs
tase, care a văzut lumea lui Caragiale 
oarecum modificată psihologic şi etic ele 
vîrsta biologică a •actorilor. 

Subliniem că în mai toate intervenţi
ile s-au relevat originalitatea şi noutatea 
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concepţiei regizorale şi, cu cîteva excep
ţii, calitatea interpretării actoriceşti, care 
înscriu această montare în seria montă
rilor de referinţă ale acestei capodopere. 

Au mai participat Elena Deleanu, di
rectoarea Tuat-rului Giuleşti, Mihaela 
Tonitza-Iordache, directoarea Teatrului 
,,Ţăndărică", şi q-iticii He.ana Lucaciu, 
Cristina Dumitrescu, Valeria Ducea, Au
relia Boriga, Victor Parhon. 

Un turneu relevant 

!1iceput cu tulburătorul recital a.l lui
Tudor Gheorghe Prlimăvara şi încheiat cu 
fulminanta reprezentaţie maziliană Mobilă 
şi durere, turneul Naţ'ionalului craiovean 
la Bucureşti a confirmat forţa creatoare, 
substanţial alimentată cu idei noi, a aces
tui colectiv. 

Afişul turneului, pe care figurau şi Nă
pasta de I. L. Caragiale, şi Puterea şi 
Adevărul de Titus Popovici, descoperea., 
din start, statura spirituală a repertoriu
lui, dominanta fluxului tematic fiind con
centrată pe actualitaite. 

intre tradiţie şi modernitate, actualiJ.a
tea textelor a căpătat, prin transpunerea 
ei în spectacol, dimensiuni majore (une
ori, ca în Mobi1ă şi durere de exemplu, 
chiar surprinzătoare). 

Personalităti mature şi distincte, cei 
trei regizor{ semnatari ai montărilor : 
Mircea Cornişteanu (Puterea şi Adevă.rul), 
Mihai Manolescu (Năpasta), Cristian Hadji
culea (Mrobilă şi durere) au imprimat, 
prin viziunile lor ambiţioase, o diversi
tate stilistică, cu note de originalitate mai 
mult sau mai puţin şocante, toate însă 
viabile şi convingătoare. Despre toate a
ceste spectacole, revista noastră s-a pro
nunţat pe larg la vremea premierelor. 

Ceea ce se cuvine însă reamintit în urma 
impresiei foarte bune pe care acest turneu 
a lăsat-o bucureştenilor este luciditatea 
p11:ogra1113;tică. Jlnvergură culturală, tinută 
intelectuală, îndrăzneală creatoare,· acu
rateţe şi eleganţă, profesionalism, iată ca
lităţi definitorii pentru activitatea acestui 
colectiv de veche tradiţie, care se situează 
astăzi în prim-plan datorită unui valoros 
nucleu de actori. Unii cu aureolă de ve
detă, alţii începători, actorii Naţionalului, 
în armonioasă unitate, înscriu instituţia 
teatrală craioveană în contemporaneitatea 
teatrului românesc, afirmînd prin creaţiile 
lor conceptul modern de echi,pă. 

Rubrică realizată de 
Constantin RADU-MARIA 

şi Valeria DUCEA 

Reflector 
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Jo.şta lite,iatu,iii d1tama-tice 

DINU ROCO, Bucureşti: 
Ploaia de vară pare a fi 
un calc clupă miile ele dra
molete ale cuplurilor de 
îndrăgostiţi. In piesa clwn
neavoastră, ,,problema a
morului" se legitimează eh; 
la 35 de ani în sus pentru 
femei şi, respectiv, 45 de 
ani pentru bărbaţi. Junele
prim Gel, de pildă, aflat 
la vîrsta menţionată, este 
logodit cu Dana, clar tră
ieşte cu Jeni, soţia lui 
George, care „are ochii in
jectaţi, părul zbîrlit, că
maşă bombată peste pin
tecul proeminent" şi li 
strigă Danei : ,,Cum nu-ti 
dai seama că amîndoi sîri
tem înşelaţi ?" Cei patru 
eroi sînt veniti la Salcî
meşti pentru a· vedea cum 
se comportă prototipurile 
lansate de institutul lor de 
proiectări pentru maşini 
agricole, adică aşa-numi
tele rnăga�· II" şi -oă.prita" 
Incepe o ploaie c;re îi re-· 
ţine pe toţi membrii comi
siei de omologare (celor
amintiţi li se adaugă in
ginerul-şef, Matei şi Brîn
duşa, gazda care va pune 
pe masă bucatele şi ţuica). 
Se bea şi se mănîncă dur, 
Gel adoarme cu damigeana 
în braţe, în timp ce Dana 
îl descoperă pe Matei, 
deschizînd o „partidă" sen
timentală. Replici neinte
resante, personajele sînt 
numai vag „desenate", nici 
unul nu este construit în 
profunzime. Conflictul e 
anemic, neconvingător. 

SERGIU V!LCU, Bra
şov : Incercaţi în Ordalia
o dramă de inspiraţie mi
tico-folclorică, dar actul ca 
atare e - deocamdată ·_ 
mai mult decit temerar,
întrucît nu sînteţi pregă
tit, din punct de vedere
meşteşugăresc, pentru o
atare întreprindere. Nu 
este suiicient să transpu
neţi „întîmplări" din Mi
toloe:ia roi:nână a lui Ro
mulus Vulcănescu... Aces-

tea sint interesante în 
sine ; ca fapte de cultură 
populară, conţin desigur 
un miez dramatic, dar pie
sa de teatru are nevoie de 
caractere, de o incendiară 
înfruntare a lor, de o şti
inţă a situaţiilor drama
tice. In faza actuală, textul 
pare scris la începutul 
veacului, sub impulsul nu 
întotdeauna pozitiv al re
vistei SămănătoruI. ideea, 
de altminteri, e inte:-esantă 
şi ar merita truda unui 
scriitor. Stăpînit de gînclul 
diavolesc al creaţiei, Pătru 
clă naştere celebrului cimi
tir vesel din Maramureş, 
ceea ce este interpretat ele 
obşte ca o sfidare a tradi
ţiei şi-i aduce condamna
rea la moarte, în spiritul 
unei străvechi cutume : 
vinovatul este legat în pă
dure de un arbore, lăsat 
pradă fiarelor sălbatice, 
timp de trei zile, cu şansa, 
interpretată ca aparţinincl 
voinţei divine, de a scăpa 
dacă este într-adevăr o fi
inţă imaculată. Obsesia 
,.cimitirului albastru" îl în
depărtează pe Pătru ele 
obişnuitele îndeletniciri ale 
condiţiei sale de sătean ; 
el îşi lasă gospodăria în 
paragină, spre jalnica ne
înţelegere a soţiei, Maria. 
Dar această atitudine 
adaugă argwll'ente la dosa
rul său de „eretic", a că

rui primă pagină o con
stituie mărturia unei babe 
care ar fi văzut un strigoi 
intrînd în casa lui P.'itru. 
Sînt, aşadar, cîţiva căpri
ori, se întrevede o schelă
rie deloc neinteresantă. 
clar drumul pînă la operă 
este_ încă lung. Versurile 
cioplite pe cruci de perso
najul principal sînt neiz-
butite, cinel în piesa 
dumneavoastră de tea-
tru - ele ar fi putut avea 
un parfum antonpannesc. 
Neliniştea lui Pătru nu 
este proprie operei sale, 
care este satiric-moraliza-

toare. Trebuie lucrat mult 
pentru a face din acest 
personaj o personalitate, 
purtătorul unui adevăr ar
tistic. Dumneavoastră op
taţi · pentru inoi:;enţa per
sonaj ului, bîntuit de febra 
creaţiei, dar - e desigur 
un paradox - nu şi de a 
cunoaşterii. Astfel, Pătru 
nu are prea multe coorclo
niaite pentru •a se situa în 
1umea şi timpul în care tră
ieşte, deşi se află în plin 
secol douăzeci : ,.O fi de
parte Baia ? Părintele zicea 
că acolo se termină pă
mîntul. Că a vîndut el doi 
cai acolo şi ştie. Umblat 
mai e şi părintele ăsta ... 
Şi ? Mai încolo ? Ce-o fi ?
Apă ? Apă trebuie să fie. 
Că altfel unde se lasă 
Tisa ?" Asemenea gînduri 
nu poate avea decit un 
trăitor al unor vremuri ar
haice. Este o imagine cel 
puţin dinaintea timpurilor 
cinel se lua la oaste cu ar
canul (cei plecaţi la oaste 
mai vedeau ceva din lume, 
nu ?), ciudată, desigur, 
pentru chipul unui ştiutor 
ele carte cum se arată a fi 
personajul care încrustează 
în lemn epitafuri. De alt
fel, scena ziaristei venite 
de la Paris să viziteze ci
mitirul - anostă, fadă in 
replici - vrea să tragă ac
ţi unea în plin secol două
zeci. ca şi cum Pătru cel 
clin piesă ar fi una şi a
ceeaşi persoană. cu Stan 
Ion Pătraş. Pe de altă 
parte, faptul că cele trei 
bătrîne, chiar în ipostaze 
de ursitoare, invocă. în 
miez de noapte, în pădure, 
asistate în taină de Cunu
nică, încuviinţarea forţelor 
divine şi strigă cuvinte 
franţuzeşti este desigur 
hazliu, dar chestiunea ca 
atare ar putea fi lesne 
pusă la punct. Căci ce 
strigau ursitoarele mitice 
Geta, Aneta şi Safta ? Ele 
strigau pe rînd : ,,Orcla-
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lia !", ·autorul ignorlnd cu 
desăvîrşire faptul că acest 
cuvînt franţuzesc, care de
�emnează o procedură ju
diciară specială practicată 
pînă in evul mediu in Eu
ropa, a pătruns în limba 
română tirziu, în contexte 
foarte particulare, fiind 
utilizat în mod excepţional 
de unii istorici şi cultmo
logi. Este vorba ele aşa
zisa judecată a lui Dum
nezeu, constîrid în supu
nerea la proba focului, a 
apei clocotite, prin exten
sie, la alte probe. 

încercaţi aşadar să tă
iaţi „nodul gordian" al 
contradictiilor semnalate. 
- ele sînt rnulte, noi am 
reţinut doar cîteva !
renunţînd la acele scene
care îl aseamănă pe Pătru 
cu Stan Ion Pătras. Acesta
din urmă este o P.!'!rsonali
ta t(! istorică (cum sînt toţi
artiştii cu identitate reniă),
a Iost contemporan cu noi
şi n-a suferit nici o pe-. 
deapsă ordalică. 

ŞTEF AN MIHAI, Bucu
reşti : Ne-aţi adus la re
dacţie textul Nimicirea
nimicului, subintitulat „co-
1'\ledie gravă în cinci ta
blouri", după un timp aţi 
revenit să schimbaţi titlul 
respectivei partituri în ... 
Sublima fortă. Un moto
prolog ne · avertizează : 
.,Deşi povestea e-nchegală / 
Din stări de fapt luate-n 
şir / Intîmplător e-aclevă
rată / In al 'esenţei sale 
fir / Dar la-ntîmplările 
brodate I Pe fond de rîsele 
în hoho.t / Am vrut să 
fie-adevărate·/ Simţirile ce 
fierb în clocot." Aceasta ar 
fi, cum să-i spunem, teo
ria. Ce întîlnim in practi
că ? Nici n-am rîs în ho
hote şi nici n-am avut mă
car vaga senzaţie. că ar fi
vorba ele niscaiva· simţiri 
ce fierb în clocot. Toată 
în treprii;tderea este şcolă
resc-naivă ; este vorba de o 
moştenire de familie, pe 
care încearcă. să pună mina 
un indivi_d suspect ce se 
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recomandă istoric profe
sionist, caracterizat ast
fel : .,Da, din păcale· 
!':e mai găsesc şi im
postori dornici să devină 
peste noapte scriitori. Ne
mernicul acela însă, după 
cum aveam să aflu mai 
tîrziu, 11u era un simplu 
şarlatan, ci un d�versionist 
periculos care, răstălmă
cind adevărul, ne-ar fi vă
duvit istoria de această 
mărturie zi:lrtibiitoare ... ". 
Este un gind la care tre
buie să medută.m şi noi, 
clan- şi dumneavoastră. 

EUGEN ONU, Sibiu : 
Iubeşte-ţi aproapele, piesă 
în 11 tablomi, aminteşte 
aproape flagrant de cele
brul text al argentinianu-. 
lui Agustin Cuzzani Cen
trul înaintaş a murit în 
zori, publicat şi de revista 
noastră (nr. 7 /1960) şi ju-
cat pe mai multe scene clin 
ţară. Şi la dumneavoastră 
apare un colecţionar ele 
oameni, numai că nu e 
vorba de o colecţie de ce
lebrităţi, magnatul Anf fi
ind un „sentimental" şi 
adunîndu-i într-o rezerva
ţie-închisoare pe cei care, 
într-un fel sau altul, au 
făcut parte din viaţa sa. 
Motivul intim? Atunci 
c-înd aeeste persoane 
„dragi" v_or deceda, să le
aibă la îndemînă pentru 
a le veghea ultimele clipe 
de viaţă, semn al unui 
omenesc r,ămas-bun. Tema 
aceasta a rezervaţiei de 
oameni a mai fost tratată, 
în diferite timpuri şi 
locuri, şi în proză. Este 
vorba de „ binele" pe care 
personalităţi accentuate în
cearcă să-l inoculeze cu 
forţa semenilor. Celebra 
balerină Nora din textul 
lui Cuzzani îşi regăseşte 
identitatea în actriţa Nada, 
din textul dumneavoastră. 
Numai că acest din urmă 
pe.rsonc1j - ca majoritatea 
celor din Iubeşte-ţi aproa-

pele, de altfel - suferă de 
lipsă de profunzime, ră
mîne numai un contur ; 
nici moartea din final nu 
impresionează, pentru că 
o dată cu dispariţia fiinţei
nu dispare şi un univers lă
untric. Mai interesant pare
a fi personajul Duminică, 
tocmai pentru că are un 
.,trecut". 

IANCU BL!NDU, Iaşi : 
Nu înţelegem de ce vă 
deranjează faptul că la a
ceastă rubrică dialogăni. cu 
autori care „au mai şi pu
blicat". Am mai precizat 
că acest spaţiu este, ca să-l 
numim astfel, biroul nostru 
ele lucru cu autorii ele dra
maturgie. Nu numai cu în
cepătorii începători. 

MAI TRIMITEŢI: Lica 
Ionete (Corabia) ; l\fal'in, 
Dîngă (Petroşani) ; Lucre
ţia Izvoreanu (Zalău) ; An
gelo Finţi (Cluj-Napoca) ; 
Mărioara Lupu (Vaslui) ; 
Alexandru Alecu (Arad).; 
Mircea Eminovici (Boto
şani) ; Nataşa Gălăţeanu 
(Timişoara) ; Eleonora Vi
dros (Brăila) ; Dinu Baros 
(Tîrgu Mm·eş). 

Paul TUTUNGIU 

PORTOFOLIUL 

NOSTRU 

(pe care il ţinem şi la 
dispoziţia secretarilor lite

rari din teatre) 
• ION BUCHERU

Mesagerul
• ŞTEFAN DUMITRES
' CU ·- Cît de Iru-·

moasă treci prin 
lume, femeie ! 

• PAUL IOACHIM -
Aniversarea

• CONSTANTIN VOI-
VOZEANU Din-
colo de noi

www.ziuaconstanta.ro



www.ziuaconstanta.ro



TEATRUL NAîIONAL 
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