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UN DOOUMENT DE EXOEPŢION.ALĂ ÎNSEMNĂTATE 

Expunerea tovarăşului Nicolae Ceauşescu 

la consfătuirea de lucru 

cu activul şi cadrele de bază 

din domeniile muncii organizatorice de partid 

şi politico-ideologice 

Trebuie să punem cu mai mare putere în evidenţă faptul că viaţa, 
realităţile, practica au demonstrat justeţea tezei revoluţionare că socia
lismul nu se construieşte după şabloane şi modele, ci pe baza aplicării 
creatoare a legilor obiective, diferit de la o ţară la alta, de la o etapă la 
alta. Să punem cu mai multă putere în evidenţă justeţea politicii parti
dului nostru, cai·e a ştiut să acţioneze - şi acţionează - pentru a aplica 
creator adevărurile gene1·ale la realităţile din ţara noastră ! 

* 

Am parcurs un drum lung, de luptă politică, ideologică. Am desfă
şurat o intensă activitate de construcţie economico-socială, de dezvol
tare generală a patriei, în lupta hotărîtă împotriva dogmatismului, imo
bilismului, a şablonismului şi - aş sublinia în mod deosebit - a cursului 
foarte periculos, care îşi făcuse loc Ia un moment dat, chiar de negare 
a trecutului şi istoriei milenare a poporului nostru, a caracteristicilor 
limbii române, de nihilism, de cosmopolitism, de ploconire faţă de iot 
ce era străin, de servilism, de lipsă de patriotism şi spirit revoluţionar. 

* 

Să avem permanent în vedere şi să nu uităm niciodată că procesul 
revoluţionar nu s-a î·ncheiat şi nu se va încheia, că avem obligaţia, ca 
revoluţionari, să asigurăm conducerea şi dezvoltarea conştientă a trans
formărilor revoluţionare ! Să pornim permanent de la materialismul dia
lectic şi istoric, concepţia revoluţionară despre lume, de Ia socialismul 
ştiinţific, dar şi de la noile cuceriri ale ştiinţei şi t'ehnicii, care îmbogăţesc 
şi vor îmbogăţi continuu conce1Jţia revoluţionară despre lume şi viaţă, 
cunoaşterea umană, în general. Numai aşa vom acţiona ca adevăraţi revo
luţionari şi comunişti ! Numai aşa întreaga activitate ideologică şi poli
tico-educativă va constitui o puternică forţă materială de transformare 
a societăţii, de asigurare a victoriei socialismului şi comunismului în 
patria noastră ! 

* 

Un om cu o slabă cultură, ig11orant şi înapoiat, va fi întotdeauna 
dominat de bigotism, de misticism, de tot felul de prejudecăţi. Un ase
menea om va fi întotdeauna prada influenţelor retrograde, şovinismului, 
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naţionalismului, rasismului şi altor influenţe reacţionare şi va putea 
uşor să devină un instrument al celor mai reacţionare cercuri imperialiste, 
mergînd, cîteodată, pînă la însăşi trădarea poporului său. Un asemenea 
om, fără îndoială, nu poate înţelege sensul evenimentelor, al schimbărilor, 
nu'poate ţine pasul cu mersul revoluţionar înainte al maselor, al popoa
relor ! Şi un asemenea om nu poate fi niciodată cu adevărat liber ! 

* 

1n această uriaşă activitate politico-educativă, culturală, este nece
sar să dăm un conţinut tot mai larg Festivalului Naţional „Cîntarea Româ
niei", care reprezintă o puternică mişcare a întregii noastre naţiuni, o 
participare a întregului nostru popor, tineri şi bătrîni, bărbaţi şi femei, 
inclusiv a copiilor, la formarea şi dezvoltarea culiurii noi, la asigurarea 
unui nivel tot mai înalt al culturii noastre socialiste. Să dezvoltăm puter
nic şi să folosim toate mijloacele de care dispunem - cluburile, cămi
nele culturale, casele de cultură, teatrul - să le asigurăm conţinutul 
corespunzător, cîntecele, marşurile, poeziile, piesele de teatru şi tot ce 
este necesar pentru ca această uriaşă activitate să-şi îndeplinească în tot 
mai bune condiţii rolul de însemnătate deosebită pe care îl are în munca 
de formare a omului nou ! 

* 

Cu 23 de ani în urmă, cu puţin timp înaintea Congresului al IX-iea, 
în întîlnirea pe care am avut-o cu unii lucrători din domeniul creaţiei 
literar-artistice am pus problema că adevărata inspiraţie pentru toţi crea
torii trebuie să fie poporul, realizările societăţii noastre, şi m-am referit 
la ceea ce spunea cu muli în urmă Leonardo da Vinci - că e mai bine 
să bei apă din izvor, dedt din ulcior. Cu atît mai actual este acum acest 

r· lucru, cu cit, din păcate, mulţi caută ulcioarele foarte vechi, le dezgroapă, 
peti:ti-u a bea apa din ele, în loc să meargă la izvoarele dătătoare de viaţă 
- ale ştiinţei, ale progresului din toate domeniile de activitate.

Avem nevoie - şi dăm o înaltă apreciere creaţiilor literare şi artis
tice, din toate domeniile, dar societatea noastră are nevoie de noi şi noi 
opere de artă, care să-l reprezinte pe omul de astăzi, realizările sale. 
Avem nevoie de noi romane, de noi poezii, de noi piese de teatru, de 
lucrări în domeniul artei plastice, de noi lucrări muzicale. Sînt, multe, 
bune. Dar avem nevoie încă de unele şi mai bune, în toate sectoarele. 
Am convingerea că oamenii de creaţie din toate sectoarele vor înţelege 
că ne aflăm într-un asemenea moment al dezvoltării societăţii româneşti 
încît trebuie să se angajeze, cu mai multă hotărîre, de a lucra zi şi noapte 
pentru a contribui, pe calea ·creaţiei lor, Ia ridicarea generală a nivelului 
de cultură al poporului. 
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CONGRESUL AL IX-LEA AL P.C.R. 

MOMENT HOT ĂRÎTOR ÎN DESTINUL 
. 

SOCIALIST AL PATRIEI NOASTRE 

o culturală a Epocii

Ceausescu 

ctitorie 

Nicolae 
' 

Unul dintre cele mai moderne lăcaşuri teatrale ale ţării, 
îmbinînd fericit eleganţa spaţiilor sale cu funcţionalitatea 
specifică acestora, într-o perfectă anmonie a liniilor şi cu
lorii, a fost hărăzit Teatrului pentru Copii şi Tineret din 
Iaşi. Nici o risipă de fantezie, de inventivitate şi bun-gust 
nu e prea mare atunci cînd c vorba de grija pentru copiii 
ţării, pentru educaţia lor patriotică, multilateral formativă, 
CCLpabilă a-i face iubitori de frumos, de adevăr şi lumină, 
pe viitorii consiruct0ri ai pcrlriei socicilisll?. 

Expresie elocventă a CLmplci perspr,ctive a ctitoriilor 
Epocii Nicolae Cc.-auşesau. minu naiul anctuar de CLrtă al 
Teatrului pentru Copii şi Tineret di,i Iaşi dispune de o 
sală cu o aparatură scenotehnică adecvată diversităţii spec
tacolelor sale, adresîndu-se · fiecărei categorii de vîrstă cu 
·alte înţel.esuri, dar cu aceeaşi statornică dragoste şi putere
de dăruire a slujitorilor unui aen teatral cu precumpăni
toare funcţii educative îmbinate cu mirifice satisfacţ-ii
arlistice.
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PIESE CARE AU PUTUT FI SCRI5E ŞI JUCA TE ÎN CLIMATUL. 
CREAT DE CONGRESUL AL IX-LEA AL P.C.R. 

Un mesaj luminos 

Pie!>ă densă, de idei, remarcabilă şi 
răscolitoare totodată prin „forajele" pe 
care le face la rădăcina unor profunde 
adevăruri istorice, Arheologia dragostei•,
subintitulată „tragicomedie aproape fan
tastică", îşi propune o schemă dramatică 
de o maximă simplitate, amintind oare
cum ele structurile clasice, pe care- le îm
bogăţeşte, însă, prin tot ceea ce teatrul 
modeen a acumulat, ele la expresionişti 
încoace, şi prin tot ceea ce poetul, ro
mancierul şi dramaturgul Ion Brad a 
ştiut să reunească şi să _distileze în acest 
original creuzet, în care aportul spiritua
lităţii noastre naţionale este prezent la 
tot pasul. 

Deşi nu se mizează pe conflicte spec
taculoase şi nici pe surprinzătoare lovi
turi ele teatru, există în această piesă o 
permanentă tensiune dramatică. Ea este 
dată, pe de o parte, de modul în care 
fiecare personaj îşi concepe şi îşi trăieşte, 
la nivelul conştiinţei sale, propria exis
tenţă şi, mai mult clecît atît, propria me
nire, în această epocă istorică şi pe acest 
colţ ele pămînt, iar pe ele altă parte, ele 
raportarea tuturor la adevărurile funda
mentale ale istoriei noastre, concepntă ea 
însăşi ca un personaj atotcuprinzător, bo
gat în, fapte şi în semnificaţii. 

Intr-un anume fel, fiecare personaj al 
piesei este un simbol sau devine, pe par
cursul desfăşurării acţiunii, un simbol. 
In centru se situează, desigur, Studentul 
(la istorie), un împătimit al dragostei 
faţă de glia străbună, un căutător neobo
sit al dovezilor dăinuirii noastre neîntre
rupte pe acest pămînt, şi, în acelaşi 
timp, un căutător al adevărului existen
ţei, în general, din care nu poate fi 
exclusă, fireşte, mai cu seamă la o ase
menea vîrstă, latura sentimentală, ero
tică. Vorbind despre sine, despre activi
tatea sa şi a colegilor săi de pe şan
tierul arheologic uncie cu toţii s-au oferit 
să muncească pe timpul vacanţei de 
vară, el va spune: ,,am schimbat marea 
cu muntele şi odihna cu neoclihna ", iar 
pe profesorul şi mentorul său, supra
numit Fi<lozoful, îl va descrie astfel : ,,El 
face săpături nu numai în pămînt, ci 

* Ion Brad, Arheologia dragostei,
piesă apărută în revista Teatrul nr. 
10/ 1983 şi o!iată în repertoriul Teatru
lui Naţional clin Bucureşti 

ş1 rn suflete... Arheologie spirituală ... " 
Simbolică este şi mama Studentului, 
care apare, ca personaj, sub numele 
de Mama grijulie, simbolice sînt şi cele 
trei colege de facultate, denumite foarte 
sugestiv ele dramaturg Maimuţa cu 
două feţe, Colega teatrală şi Colega sin
ceră, simbolică este, ele asemenea, gazela 
studenţilor, pe care ei au botezat-o Um
bra tătarilor dispăruţi, simbolică prin ex
celenţă este, în sfîrşit, Umbra străbuni
cului, care, vorbindu-i urmaşului său 
despre „unirea noastră, a tuturor româ
nilor", rosteşte aceste vibrante cuvinte : 
„pentru ea ne-or îngheţat şi ni s-or a pri ns 
sufletele, ne-or murit şi ne-or înviat ini-
m.ile, de o mie ele ori..." 

Dar, în afară ele toate aceste personaje, 
despre care am putea spune că fac parte 
dintr-un fel de „suprastructură aproape 
fantastică" a piesei (şi, asta, pornind de
sigur de la modul in ectre intră în scenă, 
pentru că ele sînt, prin însăşi construc
ţia dramatică a textului, nu atit trupuri 
din carne şi oase. cît în pri.mul rîncl pur
tătoarele unor idei), în afară de toate 
aceste personaje, spuneam, chiar şi Fe
meia de serviciu şi chiar şi Paznicul con
tra incendiilor, zi:s :tvioş P.C.I., îşi dobîn
desc, ·1a o privire mai atentă, încărcătura 
lor simbolică. Ei reprezintă, am putea 
spune - în această dezbatere filozofică 
asupra sensurilor adînci ale existenţei, 
în acest „colocviu" de istorie naţională, 
la care sint invitaţi să participe uneori 
înşişi făptuitorii istoriei - clipa de faţă, 
uneori lipsită ele transparenţă, şi, într-o 
anumită privinţă, neputinţa funciară a 
unora dintre semenii noştri ele a fi con
ştienţi de faptul că tot ceea ce trăiesc 
astăzi, mîine va deveni istorie, şi că, în 
consecinţă, chiar şi gesturile noastre cele 
mai mărunt<' se vor subswna, într-o per
spectivă mai apropiată sau mai îndepăt·
tată, unei anumite traiectorii ele destin 
colectiv, devenirii noastre ca neam şi ca 
ţară. 

De altfel. aşa cum arătam. dezbaterea 
filozofi�ă asupra i�toriei, şi nu a istoriPi 
în general, ci a istoriei noastre româneşti. 
multimilenare, plină ele vicisitudini si 
jertfe, dar străbătută mereu, ca ele un 
fir roşu. de ideea de dreptate şi adevăr, 
de libertate socială şi naţională, de in
dependenţă şi suveranitate. această dez
batere profundă în care, alături de căr-
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. turarii evocaţi şi invocaţi, precum Şincai 
1;,i Blaga, sînt implicaţi atit oamenii „de 
meserie" (Filozoful şi studenţii săi), dar 
şi participanţii direcţi la anumite mo
mente semnificative din istoria veacului 
nostru, această dezbatere, spuneam, consti
tuie piatra unghiulară a întregului edi
ficiu dramatic al piesei lui Ion Brad, 
care se înscrie, credem noi, sub. lumi
noasele, sub iradiantele cuvinte pe care 
Filozoful (deci profesorul de istorie şi 
arheologie) le rosteşte la un moment dat: 
„Fără cinste, dragul meu, istoria devine 
o junglă ... " Şi tocmai pentru oo să nu
se întîmple aşa, pentru ca nimeni să nu-şi
poată permite să fabrice, în folosul cine
ştie cărei cauze iredentiste, revizioniste
sau revanşarde, propriul şi măsluitul său
adevăr, propria şi măsluita sa istorie,
Arheologia dragostei apelează la dovezi
incontestabile, la mărturii ce nu pot fi
puse la îndoială, la argumente de înalt
simţ moral, pentru a demonstra, şi pe
această cale, trăinicia noastră ca neam,
locul nostru bine stabilit şi unanim apre
ciat în cultura şi civilizaţia omenirii, ca
şi hotărîrea noastră nestrămutată de a ne
apăra cu orice preţ pămîntul moştenit de
la străbuni, spiritualitatea noastră parti
culară, inconfundabilă.

Fiind el însuşi o conştiinţă a timpului 
său .,(Pînă la cenuşă, să fim numai fla
cără"), Studentul, în jurul căruia gravi
tează toate celelalte personaje, el, care 
la îndemnul mamei sale renunţă la me
dicină pentru a se consacra studiului is
toriei şi care deprinde de la profesorul 
său, deci de la Filozof, nu numai res

pectul desăvîrşit pentru adevăr, dar şi 
mijloacele cele mai sigure de a-l desco
peri, îşi face din „scormonirea trecutu
lui", din „citirea pietrelor" (.,Sînt pietre 
sfinte!", exclamă la un moment dat), din 
colecţionarea mărturiilor scrise şi nescri
se, un adevărat ideal, un adevărat crez. 
Iar comunicarea cu înaintaşii săi, cu 
străbunii neamului, devine astfel nu nu
mai posibilă, dar şi extrem de firească. 

Dar, cum spuneam, mărturiile sînt de
puse uneori de către înşişi făptuitorii 
anumitor momente istorice, cum ar fi, 
de pildă, străbunicul Studentului, care 
apare ca personaj sub numele de Umbra 
străbunicului. El îşi începe astfel îndem
nul şi confesiunea sa : ,,N-avea grijă, 
nu-ti fie frică de nimica, strănepoate ! 
Eu,· 1a vîrsta ta, eram socotit un veteran 
de război... M-au luat voluntar la şap
tesprezece ani..." Dar, transilvănean fi
ind, după ce-a luptat în '914-'918 într-un 
război care nu e:m al lui, pentru împăra
tul austro-ungar, pentru capriciul baro
nilor şi-al grofilor, el povesteşte cum 
,.i-am strîns pe cei scăpaţi de pe fronturi, 
sănătoşi şi schilozi laolaltă, şi ne-am dus 
la curtea baronului, am slobozit vitele 
din grajduri şi oile din ocoale, le-am dat 
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drumul slugilor (. .. ), le-am împărţit bu
catele din hambare şi slănina afumată 
din pod, butoaiele din pivniţe şi mierea 
din stupină", şi astfel a început Revolu
ţia, povesteşte mai departe Străbunicul, 
ca-n 1848, · pe Cîmpia Libertăţii. Pentru 
aceste fapte, el şi ceilalţi ca el aveau să 
suporte temniţele şi silniciile stăpînirii 
străine. Dar, în cele din w·mă, în fruntea 
delegaţilor din satul său, trimişi la .Alba 
Irulia să hotărască o dată pentru totdea
una destinul Tu-ansi:1vaniei, avea să strige 

. şi el, din adîncul inimii, în acel neuitat 
1 Decembrie 1918: ,.Noi vrem să ne unim 
cu ţara !", înţelegînd să răzbune astfel 
,.o mie de ani de suferinţe". 

Cu totul remarcabil este dialogul din
tre maestru şi învăţăcel sau, vorbind în 
termenii pe care ni-i propune piesa lui 
Ion Brad, între Filozof şi Student. Din
colo de toţi, şi de toate cele ce se petrec 
în jurul lor, relaţiile dintre cei doi de
vin, într-un anumit sens, cele dintre tată 
şi fiu, şi anume în sensul în care un pă
rinte ştie că are menirea să-i lase fiului 
său, alături de bunurile sale pămînteşti, 
toată înţelepciunea sa, tot aşa cum fiul 
ştie să primească de la înaintaş, să con
serve şi să sporească aceste neasemuite 
bunuri, să ducă mai departe, nealterat, 
mes-ajul său întru dăinuire. 

De altfel, remarcînd adîncimea obser
vaţiilor dintr-un studiu întocmit dP Stu
dent, privind „sensul istoriei în muzeele 
popul!aire de artă din Tuans.ilvania". Filo
zoful este încredinţat că moştenirea sa 
încape pe mîini bune, ceea ce-l deter
mină să-şi deschidă întreg sufletul In faţa 
tînărului său confrate, căruia îi împărtă
şeşte nu numai amintiri personale des
pre Blaga, dar îi destăinuie, în amănunt, 
propria sa filozofie de viaţă, moştenirea 
sa cea mai de preţ. Iată doar cîteva din
tre aceste „învăţături", de o profundă 
actualitate, ce se constituie în veri,tabile 
aforisme privind sensul adevărat al isto
riei : .,Fără izvoare, dragul meu, fluviul 
mare al istoriei ar secătui, ar rămîne cu 
albiile goale ... " ; ,.Numai revoluţiile ade
vărate răscolesc straturile adînci ale fiin
ţei umane, ca uraganul oceanele ... "; ,,Dar 
şi tu eşti un luptător ... Pe cîmpul ideilor, 
unde, uneori, e mai g.reu decît pe cîmpul 
de bătaie" ; ,.Nu există, tinere, două feluri 
de probităţi, una profesională şi una 
de-acasă, cum s-ar zice intimă, de toate 
zilele" ; .,nici un istoric nu se poate numi 
aşa, dacă nu reface personal itinerariul 
lui Odiseu" ; ,.Datele şi faptele exacte 
vorbesc mai convingător decît orice in
terpretai-e... De aceea, avind de partea 
noastră adevărul şi dreptatea istoriei, ne 
putem permite să fim caJmi şi obiectivi". 

Vorbind despre viitor şi afirmînd că 
rolul istoriei este ace1a ca „acest viitor 
să fie scutit de tragicele erori ale trecu-
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tului, pentru ca istoria să nu se repete 
în ceea ce-a avut abominabil", Filozoful 
pledează, cu toată puterea sa de convin
gere, pentru ideea de a ne concepe şi trăi 
viaţa în aş,a fel, încît „să putem porni, 
chiar ca indivizi, nu numai ca popoare, 
de la ceea ce ne uneşte, nu de la ceea 
ce ne dezbină sau ne poate dezbina ... " 

Este acesta, credem noi, însuşi mesa
jul major al piesei lui Ion Brad, care 
are meritul, cu totul remarcabil, de a fi

izbutit să introducă, într-o construcţie 
dramatică simplă, dar deosebit de inge-

nioasă, o mare încă.rcătură de idei, de a 
fi reuşit să se înscrie, astfel, prin toată 
problematica abordată, ca şi prin modul 
de abordare a ei, în miezul fierbinte al 
actualităţii noastre, al modului nostru 
nou de a privi istoria, nu ca pe o carte 
de date şi întîmplări, ci ca pe o reali
tate vie, palpabilă, în continuă mişcare, 
ca pe un drum necurmat şi dătător de 
forţă şi de speranţă, între trecutul nostru 
zbuciumat, dar demn, şi-un viitor pe 
care-l vrem tot mai luminos. 

Bogdan ffiAVA 

Omul, la înălţimea� moralei comuniste 

Este de domeniul evidenţei capacitatea 
lui Paul Ever,ac de a-şi dezvolta subiec
tele în cheia dezbaterii, în care nimic din 
ceea ce fundamentează discipline apar
ţinînd ştiinţelor sociale - etica, politolo
gia, sociologia ş.a. - nu rămîne în afara 
paginii. Intre operele sale de referinţă 
pentru dr,amaturgia contemporană, cu
prinsă în seria începută de Camera de
alături şi continuată de A cincea lebădă,
Cartea lui laviţă* merită o atenţie spe
cială, ca o faptă artistică de toată lauda, 
impunînd prin altitudinea ideaţiei şi ten
siunea dialogului. 

Departe de a fi o simplă „copie după 
natură" drama lui Ioviţă este verosi· 
milă; ;u împărtăşit-o - mai ales în pri
mele decenii ale revolutiei socialiste -
nu puţini dintre cei cai·e au gîndit şi 
acţionat ca el, hărăziţi să ardă pentru 
triumful unor nobile iclrnluri. Comunist 
prin convingeri, Ioviţă - simbol al crea
torului afirmat în perimetrul cercetării 
tehnico-ştiinţifice - relevă structura u
mană modelată în „retortele" unei socie
tăţi pentru care „binele suprem" îl re
prezintă fericirea tuturor. Suferinţa lui 
nu se nutreşte dintr-o alterare a perso
nalităţii ; nici nu trăieşte, ele altfel, ilu
zia că ar deţine monopolul adevărului, 
de unde şi forţa de a nu ceda pasul, 
abandonînd proiecte, în pofida „dificul
tăţilor" ţesute în preajmă, în familie şi 
uzină. Crizele de creştere sau ele înţele
gere prin care trec alţii - tînăra labo
rantă, muncitorul de la montaj, inginerul 
cetecist, profesorul Ilihoi, fostul coleg 
venit „în vizită" în ţară, soţia, chiar -
îl consumă, fireşte, dar nu-l tarează psi
hic ; nu se simte o clipă persecutat. Pen
tru el, perspectiva contează, credinţa în 

* Paul Everac, Cartea lui Ioviţă,
piesă publicată în volumul „Parabole 
dramatice", Editura „Dacia", Cluj
Napoca, 1983 şi aflată în repertoriile
mai multor teatre. 

reuşita de mîine, destinată optimizării 
producţiei, în puterea societăţii de-a face 
din toţi fiii săi oameni adevăraţi.

Este pariul pe care Ioviţă - insul 
ajuns să nu se teamă de pierderea scau
nului şi să nu ia în seamă ironiile vizînd 
„îndărătnicia" lui sisifică - îl propune 
luîndu-şi drept parteneri prezentul şi 
viitorul, istoria însăşi. De aceea, îşi asu
mă eşecurile ca pe o dovadă a inerţiei ; 
eşecurile personale îl mobilizează în 
muncă, relevindu-se ca expresii ale nepu
tinţei de moment ; eşecurile semnalate 
de cei din jur îl îndîrjesc în afirmarea 
necesităţii punerii de acord a cuvintelor 
cu :fjaptele, a efortului prin care fiecare, 
indiferent de fotoliul social ocupat, să 
depăşească subiectivitatea în a judeca o 
situaţie. Ioviţă lucrează la desăvîrşirea 
unei opere de anvergură politică : prin 
urmare, pledoaria sa pentru o mai dreap
tă privire asupra prezentului şi o mai 
energică implicare a tuturor, e dublată 
de o răspundere pe măsură faţă de des
tinul constructiei noii orînduiri. 

Blamînd optica îngustă, poziţiile ego
centriste, filosofia despicării firului în 
patru, defetismul celor care descoperă, 
pretutindeni, ,,contradicţii" antagoniste, 
Cartea lui lovită se constituie ca o au
tentică şi inspii:ată operă de tranfigurare 
artistică, deloc circumstanţială, a concep
ţiei româneşti despre superioritatea mo
ralei comuniste, despre esenţa şi finalita
tea educaţiei umanist-revoluţionare. Re
fuzul speculaţiei ieftine, înscrierea dialo
gurilor - trecute în secvenţe dramatice 
memorabile - într-o amplă dezbatere ele 
un exemplar caracter democratic, pri
matul argumentului susţinut cu un patos 
lucid - denotă maturitatea ideologică şi 
politică a personajului, întruchipare ex
ponenţială a uneia dintre vocile aucto
riale de relief ale culturii şi artei noas
tre naţionale contemporane. 

Ion B. VICTOR 
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Cînd personajul principal este democraţia 

Fiecare piesă îşi are destinul ei. Mai 
vesel, mai trist - după cwn i-a fost ur
sita. Cahtatea de dramaturg în retragere, 
pe care mi-am asumat-o ele bw1ăvoie şi 
nesilit de nimeni, îmi îngăduie a privi 
înapoi cu înţeleget'e (�i nu cu minie), 
încercîncl a pricepe cit a însemnat nece
sitatea �i cit întîrnplarea în viaţa cea de 
toate serile a pieselor mele. Mai bine şi 
exact spus, a spectacolelo1·, fiindcă tea
trul scris e cel pe care dorim a-l scrie 
şi, nu-i aşa, n--are nimeni a ne clătina 
condeiul alunei cinel îl aplecăm asupra 
filei albe. Asta, teoretic vorbind·, întrucît 
drumul ele la gîncl la piesă rămine con
diţionat, în bine ori altminte1·ea, de at
mosferă, climat, deschidere, context etc., 
etc. - adică, de întreg arcul de cerc 
aflat între necesar şi întîmplător. Şi dacă, 
de la gînd la piesă, drumul pare scurt şi 
lesnicios (aparenţă care, se va vedea, în
şal;\il, segmentul următor al drumului, 
acela ele la piesă la spectacol, este infi
nit mai me-andrat. in prim-a etapă, autorul 
piesei pare suveran. 1n -a doua, prerogati
vele suvcranit[1ţii translează c5.tre alte (Li
reşti, nccesa,re ... ) compartimpnte. Exami
nîncl ceva mai atent etapa a, vom des
luşi, poate chiar cu o anume surprindere, 
că lozinca - ,.hîrtia e a mea !" rămîne, pînă 
la w·mă, o dulce amăgire. Piesele nu-s 
vietăţi anaerobe, capabile să răsară fără 
aer şi lw11inlt. Iar aprul şi lumina =

epoca·. De ani şi ani mă preocupa soarta 
vechii „Academii Mihăilene" de la Jasi. 
N-am scris piesa Hardughia* decît după
Congresul al IX-lea al P.C.R., şi aceasta
nu clin considerente conjuncturale, inelu-

* Mircea Raclu Iacoban, Hardughia,
publicată în -z;olumul ... Şi alte piese, 
Editura „Ju-niJ1nea", Iaşi, 1985 şi re
prezentată la Teatrul Naţional din Iaşi. 

zînd şi măruntul conformism comod. 
Exista o idee, aveam un slory, dar făp
tw·a piesei nu se inlrezărea nicicwn. Ea 
a apărut şi s-a numărat, la loc5orul ei 
modest, printre 1·oaclele unei deschideri 
generoase în gînclirea întregii epoci, ale 
unei modificări hotărHe a mentalităţilor, 
ale suflului înnoi lor ce a început să ani
me viaţa politică românească. Eroul prin
cipal al piesei nu-i, cwn au crezut u11ii, 
cutare hardughie, utilă sau inutilă la un 
moment dat; personajul principal este 
democraţia, democraţia muncitorească, 
democraţia ele partid, aşezate, începind 
cu al IX-lea Congres, la locul şi rangul 
cuvenit în societatea românească. Spo1·ul
din care a t·ăsăril piesa nu se putea dez
volta clecit în acest climat stimulator, 
constructiv, eliberat ele dogme şi preju
decăţi. Tot celui ele-al IX-lea Congres 
consider că-i datorez şi piesa Reduta şi
şoarecii. Să mă explic : dreptul la istorie
se cucereşte, iar noi, românii, am înce
put să ne apropiem ele adevărul istoriei 
mai ales după 1965, cinel s-au deschis 
cercetării şi interpretării în respectivul 
domeniu orizonturi noi şi· au fost posi
bile demersuri reparatorii în zone şi 
.,felii" ele timp considerate, pînă atunci, 
deplin elucidate şi „fixate" istorice'jte. 
Re-abilitarea propusă în Reduta şi şoa
recii, plauzibilă ori nu, întemeiată pe in
terpretări cutezate de un nespecialist, 
n-aş fi încercat măcar s-o aştern pe hîrtie
în absenta reazimului ofC'ri t ele documen
tele meniurnbile ale Congresului IX, apte
să se, constituie într-un convingător ar
gument al necesităţii. De la care încolo,
rolul mărunt al întîmplării ,a avut şi el 
un cuvînt ele spus (uneori, chiar specta
culos!) în destinul cutărei scrieri drama
tice. Dar, despre intîmplare, cu alt prilej.

Mircea Radu IACOBAN 

Libertatea de a ne aminti că s Î ntem 
A ■ 

romani 

Orice piesă ele teatru, întrucît este o 
creaţie, are o justificare interioară, care 
ţine ele creator, dar şi una exterioară, 
legală de contextul social, de momentul 
conceperii şi realizării ei, adică ele tim
pul şi istoria colectivităţii căreia îi apar
ţine dramaturgul. Această a doua justifi
care este foarte importantă pentru co
mentarea mai cu seamă a piesei istorice. 
I. toria literaturii noastre a consemnat
totdeauna cu admiraţie apariţia marilor
creaţii ale dramaturgiei istorice româ
neşti inspirate ele marile momente de en
tuziasm ale poporului, pregătind sau im-
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plinind idealurile naţionale şi social
politice. 

Dramaturgia contemporană şi-a îmbo
găţit repertoriul cu o importantă creaţie 
de piese istorice, care i-au conferit un 
aspect militant de ce1·tă valoare şi un 
suflu puternic de înalt patriotism. Tea
trul istoric contemporan a apărut dato
rită unui moment precis din evoluţia po
litică a societăţii noastre po�tbelice : Con
gresul al IX-lea al P.C.R., congres care 
a deschis larg porţile spre libertatea de 
creaţie, dar şi spre libertatea ele a spune 
adevărul. 
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Prima mea piesă istorică, Io, Mircea
Voievod*, am 1;cris-o Iiindcă am pulul 
lucra fără oprelişti, fiindcă am avut li
bertatea de a-mi exprima dragostea de 
patrie fără să fiu tras de mînecă de ob
tuzitatea unora şi chiar ele reaua-cretlintă 
a altora. 

La scurt timp după Congresul al IX
lea, Teatrul Dramatic din Constanta mi-a 
comandat o piesă care să aibă ca erou pe 
marele Mircea Basarab, voievodul care 
a adll!1at laolaltă pămîntmi române5ti şi 
a cărui ţară se întindea ele la Severin si 
Făgăraş pînă la Marea cea Mare. Cere
rea teatrului nu a fost întîmplătoare : de 
atunci se putea scrie despre trecutul nos
tru ! Intîmplător a fost doar faptul că 
mi-au cerut mie să scriu piesa. După un
deceniu şi jumătate de istorie mult falsi
fioată de către oameni fără ştiinţă şi mai
ales fără simţire românească, puteam, în
sfîrşit, să bem din izvorul de apă vie al
tulburătorului şi gloriosului nostru trecut.

Aveam libertatea de a ne aminti ! De 
a ne aduce aminte că sîntem români, că 
vorbim o limbă latină, că avem dreptul 
asupra pămîntului nostru, că de două 
milenii avem aceleaşi idealuri de unire, 
de libertate şi independenţă, că am fost 
de multe ori cotropiţi, dar niciodată clin
ţiţi de pe bucata noastră de ţară şi din 
idealurile cu care ne-am hrănit veacurile. 
A uita trecutul este o crimă fată de ade
văr şi faţă de prezent. Cwn să· ştim cine 
sîntem, dacă nu ştim cine am fost ? Cum 
să întrezărim viitorul, dacă nu stim cine 
sîntem? Avem nevoie ele ami'ntiri, de 
toate amintirile patriei, pentru că a\'em 
nevoie de adevărurile ei. Tradiţia, prin 

• Dan Tărchilă, Io, Mi1rcea Voievod,
piesă publicată în revista „Teatrul", 
nr. 8/1966 şi reprezentată pe scenele 
mai multor teatre 

transmiterea ele valori spirituale de la o 
generaţie la alta, este un factor hotărîtor 
în evoluţia unui popor, mai ales a unui 
popor ca al nostru, cu două mii ele ani 
de patrie. Şi au fost ani cîncl mai mult 
se tăcea clecît se vorbea despre trecut. 
Ca şi cwn ne-ar fi fost ruşine cu el. Ca 
şi cum s-ar fi vrut să fie uitat, pentru 
a se pune altul, fals, în locul lui. Ca şi 
cum noi n-am fi fost făuritori de istorie 
şi am fi căzut aşa, dintr-o dată, din cer, 
trezindu-ne pe un pămînt al altora. Cum 
aş fi putut să scriu înainte ele Congresul 
al IX-lea despre marea diplomaţie a lui 
Mircea Voievod, care la 1400, în timp ce 
monarhii Europei se războiau ca să-şi 
fure unul altuia pămîntul, se amesteca 
în luptele clin jurul ·tronului otoman, 
pentru a sprijini un sultan care să-i fie 
prieten şi cu care să realizeze o pace pe 
malurile Dunării ? Cum aş fi putut să 
scriu despre conceptul românesc de li
bertate, clin acel veac în care un domni
tor român înţelegea că ţara e tot pămîn
tul locuit de români şi că libertatea de 
a trăi fără tutori imperiali stătea la te
melia vieţii însăşi, că nu concepem să 
trăim la remorca nimănui ? 

Toate piesele istorice pe care le-am 
scris, începînd cu Io, Mircea Voievod,
le-am conceput ca acte politice puse în 
slujba istoriei şi a adevărurilor româ
neşti care o străbat ele la un capăt la 
altul. 23 August 1944 n-ar fi fost posibil 
clacă n-am fi avut un Mărăşeşti 1917, 
victoria din 1877, revoluţia din 1848 şi 
toate victoriile si revolutiile secolelor 
clin lunr,:a şi per�anenta 1;oastră istorie 
în răstimpurile căreia am creat Mioriţa
şi pe Meşterul Manole. Teatrul istoric a 
devenit şi rămîne o tribună ele la care 
pledăm cu argumentele trecutului pentru 
izbînzile viitorului. 

Dan TĂRCHILA 
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Festivalul National 
A •" 

„Cîntarea Romani e1 

cadru de valorificare-minunat 

a talentelor din rîndul poporului 

Amatorii 
văzuţi de 
acoori 
. . 

ş1 reg1zon 
profesionişti 

Concursul de interpretare teatrală „Masca", rezer
vat actorilor amatori, organizat de Comitetul de 
Cultură şi Educaţie Socialistă al Municipiului Bucu
reşti, de Cimsiliul Municipal al Sindicatelor Bucu
reşti şi de Centrul de lndrumare a Creaţiei Popu
lare si al Miscării Artistice de Masă ar Municipiului 
Bucui·eşti, a âdus în faţa unui juriu format din actori 
şi regizori consacraţi peste douăzeci de formaţii tea
trale de amatori. Această interesantă trecere în re
vistă a celor mai buni interpreţi amatori ne-a dat 
,posibilitatea unei anchete în rîndul actorilor şi regi
zorilor din juriu despre rolul mişcării teatrale de 
amatori, despre implicarea profesioniştilor în ridica
rea calitativă a acestei mişcări. Au fost puse urmă► 
toarele intrebări : 

1. Ce înseamnă pentru dumneavoastră acto
rul amator? 

2. Ce interpretări v-au reţinut atenţia şi
prin ce? 

3. ln ce priveşte jocul actorilor, alegerea re
pertoriului, ce aţi trece la capitolul neîmpli
niri ? Ce concluzii s-ar desprinde pentru munca 
profesioniştilor cu acterii amatori ? Ce reco
mandaţi în vederea unei colaborări eficiente 
intre profesionişti şi amatori ? 

MONICA GHIUŢĂ, 
de la Teatrul Mic 

1 Un om curajos, altl'.uist, sensibil, generos, iu
bitor de oameni, de frumos. Am toată stima 
pentru acest om care îşi depăşeşte condiţia 

pentru a se exprima şi in alt univers, cu umilinţă, 
credinţă şi dragoste. 
2 Aş remarca cîteva nume de actori amatori al

căror joc firesc şi lipsit de ostentaţie m-a cu
cerit : Leona Iancu, Gianina Aron - Teatrul 

Muncitoresc I.C.T.B.; Costin Creţu - Institutul de 
Proiectări Căi Ferate; Aurel Demetriu, Silvia Bor
geanu - Clubul Sindicatelor Sanitare ; Eudine Croi
toru, Marian Sultănoiu, Carmen Popescu, Sorin 
Savin, de fapt majoritatea celor de la Clubul I.C.T.B. 
3 Mi-aş permite să observ că se manifestă cite

odată w1 anwnit dezechilibru între text şi 
posibilităţile interpretului ; expedierea textului 

w1eori fără aprofundarea sensurilor ; ritmurile, nu
anţele de „umbră" şi „lumină" ale textului nu sînt 
întotdeauna puse în evidenţă cu grijă. 

Acolo unde instiruotorul este un profesionist de 
talent, cu experienţă în lucrul cu amatorii, acolo 
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roadele colaborării s-au văzut - începînd cu dis
tribuţia, care are un rol primordial în spectacol (mă 
bucur că am văzut spectacole, în sensul cel mai 
bun al cuvîntului, deci am urmărit echipe care au 
realizat momente de realii emoţie). Cred că unele 
colective ar putea să atace marele repertoriu pe 
scena teatrului de amatori. iar instructorii ar putea 
avea mai mult curaj în alegerea textelor de teatru 
bune. 

DINU CERNESCU, 
de la Teatrul Mic 

1 Aş vrea să explic ce înţeleg eu prin profesio
nist şi amator. Un exemplu: eu sînt amator 

de muzică, însă profesionişti ai muzicii sînt 
Cristian Mandeal sau Horia Andreescu. Eu sînt 
amator de pictură, profe5ionişti ai picturii sînt maes
trul Corneliu Baba sau Piliuţă. Nu înţeleg de ce unii 
caută o apropiere intre noţiunea de actor amator şi 
cea de actor profesionist. Aţi auzit de chirurgi ama
tori? Vreau să fiu clar: poziţia mea nu priveşte 
cu superioritate pe actorii amatori şi munca lor. 
Vreau doar să delimitez. Există şoferi amatori mai 
buni decît cei profesionişti, însă ceea ce este valabil 
în circulaţia rutieră, nu poate fi valabil în dome
niul artei. ln ar.tă nu ex.i,stă decît w1 singur 
criteriu talentul. Exis,tă actori înscrişi în 
schemele teatrelo�· oa profesionişti şi caire mani
festă lips,uri profes,ionale, după cum există actori 
amatori care joacă la un nivel ce se apropie sim
ţitor ele cel al profesioniştilor. Mubaţii dintr-o cate
gorie în alta au existat, cel mai bun exemplu fiind 
Gheorghe Dinică, .,descoperil" în echipa de amatori 
a P.T.T.R., în Jocul de-a vacanţa. însă trecerea
dintr-o categorie în alta se datorează numai incom
parabilului său talent, care a făcut din el unul din
tre actorii de neînlocuit ai teatrului românesc. 

2 Am văzut cu mare interes spectacolul scris
de Dragomir Magdin. Am fost fermecat de 
text şi de uşurinţa jocului de cuvinte. Jmi 

permit să cred că autorul va fi un foarte bun dra
maturg. Am numai cuvinte de laudă pentru Teatrul 
Muncitoresc al I.C.T.B. şi pentru formaţia de teatru 
de la ICECHIM - care a prezentat spectacolul cu 
piesa Lecţie de zbor de Mihai Ispirescu in regia lui
Mugur Arvunescu - spectacol excelent, regie inspi
rată, decor- foarte bun şi interpretare impecabilă. ln 
schimb am văzut Nu ne naştem toţi la aceeaşi vîrstă 
de Tudor Popescu, interpretată de Teatrul Munci
toresc al întreprinderii „Electronica Industrială", 
unde oameni contemporani vorbeau despre probleme 
contemporane, fals, stîngaci; aveam senzaţia că văd 
nişte muncitori care se chinuie să facă pe muncitorii. 

3 Sînt un regizor care a înţeles că sînt impor
tante şi piesele contemporane, de autori ro
mâni contemporani. Cine poate să fie mai 

apropiat de problemele muncii, ale muncitorilor, 
textiliştilor, strungarilor, clecît ei înşişi ? Iată de ce 
nu mi se pare binevenită includerea în repertoriul 
echipelor de amatori a unor piese „ de stil". Sigur 
că înţeleg dorinţa firească de „travestire", proprie 
artistului. Niciodată, însă, nişte neprofesionişti nu 
vor putea rivaliza cu cei care s-au şcolit în ani de 
practică teatrală în a purta un costum, în a cînta. 
(Ex'istă o întreagă „şcoală a purtării fracului", şcoală 

Mihaela Eftinoiu, Clubul 
Sindicatelor Sanitare 

Felicia Timariu în „Auto
graful" de Paul Everac, 
I.C.H.

• 
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Gianina Aron în „O clipă 
de încredere" de D. Mag
din, clubul I.C.T.B. 

Nicolae Cosma în „Conste
latii de vînzare" de Dan 
Tărchilă, Clubul Sindica
telor din Comerţ 

care din păcale se pierde.) Ca să revenim la pro
blema repertoriului, cel mai bun exemplu, clupă 
părerea mea, a fost dal de cei ce au al�s Lecţia de 
zbor sau O clipă de încredere. Şi ială di aceeaşi in
stituţie, aceia.,1 oameni, ·aceia�i nclol"i, adică I.C.T.R., 
a prezentat un spectacol pc texte de Nichita Stă
nescu, uncie nişte foarte buni 111 lci·preţi se 
chinuiau să <lescifreze sensurile atît de greu de des
cifrat ale marii poezii. Recunosc, fără nici un fel 
de complexe, că descifrez cu greutal·e poezia lui 
Nichita. Am văzut două sau trei recitaluri făcute 
după poezia lui şi nu prea am înţeles mare lucru, 
pînă cind, la Teatrul Mic, Leopoldina Bălănuţă, in 
R1:spirări cu Nichită Stăne.scu, m-a făcut să înţeleg, 
cu adevărat, cU este de profund, de contemporan, 
de incisiv, versul poetului. Concluzia logică: nu 
trebuie să ne înlinclcm mai mull c\C'cît ne ţin pu
terile. 

GILDA MARINESCU, 

de la Teatrul „Nottara" 

1 2 întotdeauna am privit cu plăcere spectacolele
- actorilor amatori, pentru prospeţimea şi plă

cerea cu care sînt jucate. Actorul amator are 
faţă de profesionist avantajul lipsei de rut111ă. Cind 
urcă pe scenă, el aduce cu sine bucuria de a se 
putea expnma cu toată naturaleţea şi ingenuitatea. 

3 Nu sînt de acord cu încercarea unora c\C' a--i 
imita pe profesionişti împrumutînd exact ce
nu trebuie, adică trucurile care există în orice 

meserie. Puterea de convingere a unui spectacol de 
amatori vine şi din pasiunea cu care este jucat, 
tineri şi vîrstnici alături formînd, pentru cîteva ore, 
o familie. Repertoriul, ca să-şi ajungă scopul edu
cativ .şi artistic, trebuie să pună ac;.cent pe piesa
contemporana. Marile titluri şi marii autori clasici
presupun profesionalism. Aici, situaţia se complică,
si cei oare încearcă să atace asemenea partituri
{·iscă să le deformeze. În piesa contemporană actorul
amator vine cu experienţa lui de viaţă, uneori rnai
bogată decîl a proiesiontstului. Colaborarea dintre
profesionişti şi amatori se petrece la nivelul îndru
mării. Mulţi colegi ai mei îndrwnă cu căldură paşii
pe scenă ai celor care vor sa alcătuiască o echipă
de teatru. Ei nu fac propriu-zis regie, cit mai de
grabă îi ajută, cu ştiinţa lor, să rostească un text
pe scenă curat, cu simţirea talentului nativ, după
cum o cere personajul.

CORNEL VULPE, 

de la Teatrul de Comedie 

1 inainte de toate, aş ciori să-mi exprim toată 
admiraţia şi respectul pentru aceşti oameni
minunaţi, iubitori ele artă, care, pe parcursul 

celor patru zile de concurs, mi-au oferit prilejul să 
trăiesc, nu o dată, clipe de sinceră şi autentică 
transfigurare artistică. 1i asemăn celor ce, atraşi ele 
vraja mării, nu se mulţwnesc doar· să o admire de 
undeva de pe ţărm, ci se aruncă temerar în valurile 
ei incercînd s-o înţeleagă, să-i smulgă tainele, să 
o înfrunte, �i, ele ce nu, să o cucerească.

2 Unii s-au apropiat mai mult de ţintă, alţii 
mai puţin, dar de admirat sînt cu toţii. Au
trecut pl"in atîtea chinuri şi emoţii încît ar Ii

păcat ca printr-o apreciere personală şi poate su-
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biectivă, sau pnn vreo om1s1Une, să le wnbresc 
bucuria cu care se dăruie teatrului. De aceea, voi 
evita s-o fac. 

CATI'.fA ISPAS, 
de la Teatrul Naţional 

1 Am faţă de aceşti oameni, care vin din pa
siune şi care consumă puţinul iimp liber ce 
il au făcind ceea ce noi facem ca o profesiune 

de bază, o stimă deosebită. lnţeleg fascinaţia tea
trului asupra lor, căci ştiu că cine a gustat o dată 
din praful de scenă nu mai poate fără. Cu sigu
ranţă că această activitate le oferă satisfacţii, le dis
ciplinează comportamentul interior, îi învaţă să-�i 
stăpinească simţirile, deci şi emoţiile. Nu e uşor nici 
pentru un profe5ionist să apară în faţa atitor ochi, 
să se lase judecat, să încerce, prin arta sa, să educe. 

2 !n mod special' mi-a plăcut Lecţia de zbor de 
Mihai fapirescu ; e mai aproape de felul meu de
a aborda viaţa. Interpreţii acestei piese; cit şi cei 

din spectacolul Autograf de Paul Everac, mi s-au p:irut 
adevărate echipe. Ca individualităţi, i-aş :numi pe 
Gianina Aron şi pe Iulius Lip1at de la Teatrul 
Muncitoresc al I.C.T.B., prezenţi în piesa O clipă de
încredere de Dragomir Mugdin. De asemenea, în 
Ziua Dochiei de Mihail Sadoveanu, Rodica Filip ml-a 
atras în mod special atenţia. 

3 Au fost inspiraţi cei care au optat pentru
teatrul scurt cu probleme de actualitate. Abor
darea unui repertoriu consacrat necesită o şti-

inţă în plus, pe care o are prnfesionistul, cel care 
învaţă să-şi prelucreze şi să-şi adapteze datele de 
talent. De aceea, în Titanic vals sau în Momente 
Alecsandri, s-a simţit prea mult amatorismul. Deci, 
ca recomandare - repertoriu contemporan. 

VALERIA SITARU, 
de la Teatrul Giuleşti 

1 2 3 Prin clictionare se spune că ,.amator" este
- • cel iubitor, cel îndrăgostit de ceva. ,.Ama-•

torium mecticamentwn" este leacul. care 
deşteaptă iubirea. 

Urmărind concursul de artişti amatori, mă întreb 
spre ce se îndreaptă aceşti oameni minunaţi şi ma-
şinile lor zburătoare, ce iubesc ei ? Care este ama
toriwn medicamentum în cazul lor? 

Oare cel tînăr va căuta să dea un sens acestei 
pasiuni, va găs-i în sine puterea de-a legaliza această 
iubire? Va merge la institutul de teatru spre a-şi 
încerca şansa de-a deveni profesionist ? 

Cel vîrstnic, fascinat Ele mirajul imaginarului, va 
merge mai des la teatrele profesioniste, îi va aştepta 
pe actorii sacri după spectacol să le strîngă mîna ? 

Sau atît cel tînăr cit şi cel vîrstnic vor fi aştep
tînd următorul concurs pentru colecţionarea unot· 
noi diplome ? 

Sau nici una din cele trei. 

Mulţumind tuturor, am încheia curta noastră an
chetă cu cuvintele lui Mircea Albulescu, preşedintele 
;uriului: ,,Toţi �înt nişte oameni minunaţi. Vor 
teatru. Iubesc teatrul. Acesta e,ste lucrul cel mai 
important". 

Anchetă realizată de Laura GRONBERG 
Fotografii de SZEKELY l\LEXANDRU 

„Lecţia de zbor" de Mihai 
lspirescu în interpretarea 
actorilor amatori de la 
ICECHIM 
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PREZENTE ROMÂNEŞTI 
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LA I NT I LNIRI INTERNA JIONALE 
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CONGRESUL Al X-LEA 
Al ASOCIA JIEI 
INTERNA JIONALE 
A CRITICILOR DE TEATRU 

Tema dominantă 

-· pacea

Un evantai larg de idei şi de probleme 
a fost atins în cadrul Congresului al 
X-lea al Asociaţiei Inlernaţionale a Cri
ticilor de Teatru, desfăşurat 1a Berlin
sub cuprinzătoarea temă „Rolul teatrului
şi al criticii teatrale în istoria unui oraş,
a unui teritoriu, a unei regiw1i cultu
rale". Numeroaselor expuneri cu carac
ter teoretic, jalonînd evoluţia teatrului
şi a criticii în diverse regiuni ale lumii,
în strînsă interdependenţă cu evoluţia
societăţilor respective, li s-au alăturat
comunicări, intervenţii, puncte de vedere
cu privire la starea actuală a teatrului
şi a criticii, în raport cu dezvoltarea
impetuoasă a mijloacelor de comunica.re
audio-vizuale şi a artelor spectacolului
de diverse genuri, cu diferite structuri
social-economice, cu tradiţiile culturale,
cu complicatele fenomene şi evoluţii ale
lumii contemporane. S-a evidenţiat şi
cu acest prilej cit de necesare sînt aceste
schimburi, confruntări de informaţii, de
idei, de opinii şi experienţă, pentru ori
zontul de cunoaştere al criticului, pen
tru lărgirea capacităţii sale de înţele
gere şi apreciere a fenomenului teatral
naţional în perspectivă universală.

S-a revenit cu insistenţă la o temă,
oare a format obiectul unui întreg con
gres internaţional (al !X-lea congres al 
AICT, Roma, 1985) şi care pare să con
stituie o obsesie a lumii teatrale din 
multe ţări, şi anume, locul şi perspec
tivele artei teatrale în raport cu invazia 
mijloacelor mass-media, exprimîndu-se 
convingerea că, în ciuda aparentei sau 
vremelnicei sale marginalizări, teatrul 
va dăinui, datorită specificului său de 
artă a comunicădi umane directe, de 
spaţiu al comunicării spirituale, capaci-
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tăţii sale de a angaja un dialog viu cu

publicul asupra unor probleme existen

ţiale de cel mai acut interes. S-a atestat, 
totodată, importantul rol al teatrului în 
definirea şi afirmarea identităţii cultu
rale a unui popor, în condiţiile domina
ţiei neocolonialiste. S-a remarcat feno
menul pozitiv al întoarcerii teatrului la 
matcă, în sălile sale, după anii de pere
grinări prin garaje, subsoluri, antrepo
zite dezafectate, regă::;irea unei "poetici 
a memoriei" şi a valorilor literare ale

textului dramatic, ca un argument al 
recuceririi publicului. S-au conturat 
unele tendinţe actuale, printre care re
curgerea frecventă la mari opere ale 
prozei literare, ca material de bază 
pentru realizarea unor spectacole de am
ploare epică ; s-a încercat o delimitare a 
artei teatrale create de artişti profesio
nişti ;faţă de aceea practicată de ama
tori, constatîndu-se cit de diferit este 
înţeles conceptul de artist amator şi cit 
de diferit este statutul acestuia de la 
ţ,ară la ţară ; s-a semnalat locul margi
nal al teatrului pentru copii în multe 
ţări, făcîndu-se apel la criticii profesio
nişti pentru a-şi extinde activitatea şi 
asupra acestui domeniu ţinut în mino
rat. 

De altfel, ideea responsabilităţii criti-' 
eului, a participării sale active la proce
sul dezvoltării artei teatrale, a revenit 
sub diverse forme în multe intervenţii, , 
exprimîndu-se interogaţii, îndoieli, dar 
şi certitudini, cu privire la eficienţa ac
tivităţii critice în funcţie de contextul. 
social-cultural în care însăşi activitatea 
artistică se desfăşoară, demnitatea pro
fesiei fiind subliniată în mod semnifi
cativ. 

Dincolo de toate deosebirile de context 
şi de experienţă, pe deasupra distanţe
lor geografice, culturale, sociale şi poli
tice, o idee majoră comună s-a făcut 
auzită, întrunind adeziunea unanimă, 
manifestîndu-se atît în spiritul deschis, 
de cooperare, şi în voinţa evidentă de 
cunoaştere şi înţelegere reciprocă, prin 
care s-au caracterizat lucrările Congresu
lui, cît şi în moţiunea finală, votată în 
unanimttate, sub titlul „Cuvînt de pace". 
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„Reunită în cel de-al X-lea Congres 
mondial în inima Berlinului, oraş care 
a trăit atitea suferinţe şi devastări de-a 
lungul întregii sale istorii, Asociaţia In-

. ternaţională a Criticilor de Teatru îşi 
reînnoieşte promisiunea solemnă de a 
acţiona pentru o mai bună înţelegere 
între Il!aţiuni, face ,apel la conducătorii 
lumii să ne elibereze de ameninţarea 
unui nou război şi îşi reafirmă convin
gerea că pacea şi numai pacea este con
diţia necesară pentru înflorirea artei. 

Pacea este alfa şi omega tuturor ac
tivităţilor sociale, oricărei producţii, ori
cărei arte, inclusiv a artei de a trăi 
(Brecht)". 

iideii de pace i-au fost dedicate şi 
unele din spectacolele văzute cu acest 
prilej, de la oratoriul dramatic Războiul
n-are chip de femeie, după romanul
omonim al scriitoarei sovietice Svetlana
Aleksievici, la Troilus şi Cresida de
Shakespeare. Dar, despre acestea, altă
dată. • 

Margareta BĂRBUŢĂ 

Ideile se mişcă şi ele 

Mişcarea ideilor în galaxia teatrală 
continuă să fie dinamică şi, în anumite 
perioade (şi spaţii), strălucitoare. O ca
racteristică îmi pare efervescenţa dezba
terilor şi confruntărilor în critică şi tea
trologie (mai puţin în domeniul istoria-· 
grafiei teatrale). A scăzut întrucîtva ape
titul regizorilor• pentru teoretizări, iar al 
scenografilor şi mai mult. Destule pagini 
în revistele de cultură teatrală sînt ocu
pate de dramaturgi, care se explică, se 
apără, atacă. Şi de-critici, care analizează, 
compară, diagnostichează, prognozează, 
consacră ori desacralizează. Regizorii vor
besc îndeobşte pro-domo sau acordă in
terviuri. Rareori abordează probleme ge
nerale. Dacă intră în cîmpul teoretizări
lor, o fac cu prudenţă şi glosînd asupra 
a ceea ce a fost formulat în prima jumă
tate a veacului nostru. 

Asociaţia Internaţională a Criticilor Tea
trali dedică o parte din timpul afectat 
congreselor sale bienale, precum şi se
minarii, simpozioane, stagii de formare, 
unor probleme de larg interes. Cum, de 
la o vreme, unele din aceste manifestări 
se organizează în colaborare cu Institutul 

Internaţional de Teatru, în jurul mesei 
rotunde se află, frecvent, reprezentanţi 
ai tuturor factorilor implicaţi în viaţa 
teatrală, din majoritatea ţărilor lumii, 
ceea ce dă temperatură înaltă cite unui
colocviu. !n 1987 ne-am aflat într-o atare 
împrejurare la Tbilisi, unde ni s-a propus 
să examinăm feluritele moduri în care se 
coace azi, în lume, tînărul critic. In pu
ţine locuri există şcoli. A reieşit că ti
nerii critici râsar şi dospesc mai cu sea
mă în mediile gazetăreşti. Dar încet şi 
cu dificultate. Nu li se acordă suficientă 
încredere (şi spaţiu publicistic), se iau 
prea rar în discuţie articolele şi cronioile 
lor. O studentă georgiană în teatrologie 
ne-a pus, tuturor participanţilor, între
bări patetice : Cum să-mi formez o repu
taţie? Dv., cei care o aveţi, cum aţi ob
ţinut-o ? Iar dacă dispuneţi de ea, cum 
v-o menţineţi? Apoi, printre interogaţiile 
altora : pentru cine să se scrie ? Pentru 
actori ori pentru spectatori ? Dl. Andre 
Louis Perinetti a fost de părere că un 
critic e învestit cu calitatea de „cel mai 
important spectator", el e reprezentantul 
publicului şi are îndatoriri de căpetenie 
faţă de public. In cazul acesta _:_ a re
plicat un tînăr regizor. sovietic - munca 
noastră, a creatorilor, cine anume s-o a
nalizeze, cînd şi unde? Un nobil şi vîrst
nic canadian a pledat -pentru „îmbinarea 
direcţiilor", rotind însă numaidecît · şi 
compasul discuţiei spre problema partici
pării : Cum sprijină criticul mişcarea tea
trală ? Dinlăuntrul ei ori din afară ? Nu 
poţi fi critic profesionist - a opinat dl. 
Carlos Tindemans (Belgia) - fără să 
cunoşti teoria, filozofia, practica teatrală; 
dacă -�m ştii să 'divulgi ·secretele unui 
text; dacă nu pricepi în ce constă regia ; 
dacă·· nu concepi propria ta funcţie ca so
cială. E important să lucrezi în mediul 
teatral şi să-l cunoşti, dar e catastrofal 
să fii servul unui singur teatru. Criticul 
nu e un spectator, ci un specialist. Pen
tru noi - a părut a adăuga delegatul 
chinez - a forma critici înseamnă a-i 
obişnui cu libertatea stilurilor şi a-i fa
miliariza cu teoriile din alte culturi mo
derne. Luptăm împotriva oricărui primi
tivism şi acordăm loc larg experienţelor. 
Am ajuns la concluzia că un tinăr teatro
log trebuie să parcurgă toate disciplinele 
prin care trec actorii şi regizorii. 

Expozeul meu, ,,Scrisoare către un tî
năr coleg despre mai multe feluri în care 
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se poale forma ş1 m care se poate de
forma", s-a referit în principal la con
diţia morală a criticului şi la qeea ce 
ne place să numim conştiinţă profesio
nală. Teoreticianul moscovit K. Rudniţki 
a fost de acord că probitatea e o piatră 
de încercare, dar a avut rezerve cu pri
vire la cerinţa - cum i-a zis Domnia 
sa - ,.îndopării" cu cunoştinţe din alte 
domenii. Profesorul italian Renzo Tian a 
declarat că, deşi nu mai e tînăr, îşi asu
mă epistola mea ca un imbold spre ca
racter în critică ; deoarece, dacă nu dăm 
ciovadă ele caracter şi cinste, tot ce avem 
în rest îşi pierde orice valoare. 

Discuţia, dusă timp de patru zile, s-a 
dispersat pe multiple planuri. A fost bo
gată, polemică, a planat, s-a înălţat spre 
puncte fierbinţi, a mai coborît şi în vor
bărie seacă, a propus cîteva coordonate 
ferme ale demersului critic. Cea mai des 
invocată a fost angajarea. Dar, fireşte, 
fiecare înţelegînd-o în felul lui. Insă ni
meni n-a pledat pentru termenul contrar. 

Seminarul internaţional de la Budapesta 
a avut ca temă specificul naţional şi uni
versalitalea teatrului. S-a lărgit şi spre 
.,Sensul culturii teatrale" (Ivan Boldiszar, 
directorul revistei „Szinhăz"). .,Eficienţa 
mitului" (Sedla Shender, Turcia) şi altele. 
Conceptele supuse discuţiei au născut con
troverse înflăcărate şi fructuoase. Căci 
după ce cineva a presupus că ar exista 
un „teatru metafizic", favorizînd „un lim
baj internaţional" de natură a sfărîma 
,.barierele lingvistice naţionale" şi a pro
duce „o sinteză mondială", altcineva a 
întrebat de ce trebuie sfărîmate „barie
rele" sus-numite, ce anume împiedică ele 
şi ce exemplu s-ar putea da de „mon
dializare" a vreunui spectacol în aşa fel 
încît să nu mai putem recunoaşte nici 
unde şi nici de cine a fost făcut. Spiri-

tele s-au înfierbîntat şi au început să 

scapere idei. John Elsom (Anglia) a apre

ciat că există „teatru naţional", ,,teatru 
naţionalist", ,,teatru patriotic", dar nu 

vede cum s-ar materializa noţi�ea de 

„teatru internaţional" ; înţelege însă că 
spiritul internaţionalist al unor opere li
terare sau scenice poate ajuta - dacă e 

autentic - la apărarea spiritului naţional 

şi la potenţ-area atitudinilor antişoviniste. 
De aproximativ cinci secole trupe tea

trale dintr-o ţară călătoresc în alte ţări, 
cu ceea ce a produs mai bun naţiunea 
respectivă în materie dramaturgică şi 
sce!'lică, - am zis şi eu - şi experienţa 
s-a dovedit fertilă. Comprehensiunea s-a
realizat - se realizează şi azi - nu prin

tr-un „limbaj supranaţional" (termen cu
totul imprecis şi inoperant), ci prin in-
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tersecţii, uneori chiar osmoze (cum s-a 
întîmplat cu teatrul italian în Franţa se
colelor XVI-XVII), confluenţe, confrun
tări, competiţii. Iar cea mai înaltă înţe
legere reciprocă s-a obţinut nu doar prin 
limbaje teatrale, ci cu ceea ce se spune 
prin intermediul acestor limbaje, prin 
valorificarea creatoare a tradiţiilor naţio
nale, a spiritului naţional. Internaţiona
lizarea producţiei bulevardiere - a sub
liniat un delegat francez - nu-i un răs
puns la problemă, căci universalizarea 
prostului gust nu înseamnă şi difuziune 
a artei teatrale, ci doar consecinţa unui 
efect de demodare şi senescenţă. Limba 
naţională a capodoperelor e un vehicul 
infinit mai preţios în comunicarea între 
popoare şi culturi. Succesele comerciale 
internaţionale - a subliniat Anna Foldes 
(Ungaria) - deznaţionalizează, nu au un 
aport viu la dezvoltarea gustului şi înţe
legerii. E adevărat că translaţia dintr-un 
mediu cultural în altul se face cu multe 
dificultăţi, dar experienţa marilor festi
valuri internaţionale, ca şi experienţa re
pertoriilor diverse ale oricărui teatru na
ţional, arată că se pot lansa mesaje ar
tistice înţelese de toţi, fără afectarea i
dentităţii spirituale a fiecăruia. 

Poate că în viitor vom vorbi totuşi în 
alţi termeni despre specificitate şi non
specificitate - a insistat cineva. Dacă 
viitorul va aduce schimbări esenţiale în 
ceea ce priveşte structur:a socială şi po
litică a statelor de pe planeta noastră -
a zis altcineva - şi se va înstăpîni o 
nouă idee de organizare a vieţii, - ceea 
ce sperăm şi dorim - e evident că, prin
tre altele, vor suferi schimbări şi termi
nologiile. Deocamdată, însă, rolul naţiunii 
continuă să fie hotărîtor în existenţa po
poarelor şi toate conceptele culturale afe
rente îşi păstrează, ba chiar îşi sporesc 
sfera noţională în acest sens. 

Congresul al X-lea al Asociatiei Inter
naţionale a Criticilor Teatrali, de la Ber
lin, a adus în colocviu tema „Importanţa 
unui teatru într-un oraş, într-un teritoriu, 
într-o ţară", dînd posibilitate multora din 
cei aproape 100 de delegaţi din aproxi
mativ 40 de ţări să nareze cum stau lu
crurile în baştinele lor. Am produs şi eu 
infonnaţii şi considerente despre o stra
tegie culturală exemplară, experienţa ro
mânească a Teatrului Tineretului de la 
Piatra Neamţ, arătînd în ce măsură pro
cesul de desprovincializare culturală, alit 
de caracteristic ţării noastre, 1ş1 poate 
avea printre suporturi şi mişcarea teatrală. 
Margareta Bărbuţă a demonstrat că mul
te din teatrele româneşti devin, pe rînd, 
capitale ale mişcării teatrale, prin festi
valuri şi colocvii dedicate cîte unei teme, 
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reunind în acel loc teatre şi specialişti. 
Dinu Kivu s-a referit la descentralizarea 
teatrală, oferind exemple din domeniul 
spectacolelor pentru copii şi al teatrului 
de amatori. Am ascultat cu interes refe
ratul profesorului est-german Ernst Schu
macher, susţinînd, printre altele, că şi 
bătăliile teatrale celebre contribuie la 
fizionomia unui oraş. Un delegat francez 
informat şi spiritual a vorbit despre re
laţia dialectică dintre oraş şi teatru, din
tre spaţiul dat şi spectatorul care se dez
voltă în acest spaţiu. Un gazetar sovietic 
a privit acelaşi raport din unghiul de ve
dere al urbanizării şi creşterii însemnă
tătii unei institutii teatrale într-un 'oraş 
nou. Un critic ainerican ne-a spus că deşi 
teatrul de avangardă la New York sau 
Chicago ocupă un loc mic în suprafaţa 
marelui oraş, el are o pondere culturală 
mult mai importantă decît coloşii de pe 
Broadway. Un tînăr regizor ele televi
ziune din Berlinul occidental ne-a trans
mis fine distincţii între „teatrul regiona
list" şi „teatrul de însemnătate· naţio
nală", între „teatrul de infrastructura" şi 
cel „de suprastructură". Un olandez inte
ligent ne-a vorbit despre puterea criticii 
moderne de a augmenta rolul teatrului 
în ţara sa şi despre capacitatea nefastă 
a criticii retarclatare ele a-l condamna la 
convenţionalism şi desuetudine. Delegata 
portugheză s-a plîns că televiziunea lusi
tană nu e interesată de popularizarea ce
lor mai bune creaţii de pe scenă şi mai 
ales de răspîndirea lucrărilor curajoase 
ale tinerilor, acestea avînd însă parte de 
sprijinul oficialităţii şi de căldura sti
mulatoare a publicului. Tabla de valori 
se schimbă în funcţie de critică, iar cri
tica e, acum, în bună parte, convinsă că 
noul se afirmă preponderent. Din păcate, 
teatrul e concentrat în Capitală, prea pu
ţin prezent sau total absent în celelalte 
oraşe. Dl. Leonard Kodjo, distins intelec
tual din Abidjan (Coasta de Fildeş) s-a 
referit cu tristeţe la faptul că, în ţara 
sa, deocamdată, oraşul (nu e nici un tea
tru naţional) e un mormînt al teatrului 
de tradiţie naţională, şi nu un factor ele 
progres. Satul continuă să păstreze boga
tele şi valoroasele tradiţii. Dele.gaţi arabi, 
japonezi, argentinieni, sud-coreeni. turci, 
canadieni, finlandezi şi din alte părţi ale 
lumii au oferit date despre ce înseamnă 
teatrul, azi, în ţările lor. Peisajul cultu
ral planetar, policrom, de o mare diver
sitate ca reliefuri şi climate spirituale, 
ne-a reconfortat, prin priveliştea astfel 
clobîndită, şi ne-a îmbogăţit cu sugestii. 

E învederat că schimbul de idei e pre
ţios pentru cunoaşterea reciprocă şi pen
tru apropiere ; iar dialogul veritabil, cole
gial şi franc, tonicizează spiritul. 

Valentin SILVESTRU 

Respiro 

la Weimar 

Plecarea la Weimar - unde urma să 
avem o adevărată zi de „recreaţie", faţă 
de ritmul extrem de intens de pînă 
atunci al Congresului - a avut loc după 
consumarea celei de-a patra (şi ultima) 
şedinţe „pe secţiuni" prevăzute. Hespi
ram, într-un fel, uşurat ; M•argareta 
Bărbuţă şi V;:ilentin Silvestru (cei trei 
membri români ai AICT aleseserri - in
clependen t unul de celălalt - să parti
cipăm la lucrările aceleiaşi secţiuni, a 
treia, ,,Rolul teatrului în cultura urbană 
a secolului XX") vorbiseră şi fuseseră 
ascultaţi cu interes, cu o zi înainte, eu 
îmi expusesem punctele de vedere in 
legătură cu teatrul pentru copii şi tea
trul de amatori chiar în aceeaşi dimi
neaţă, ,.maurii" îşi făcuseră deci „dato
ria". Partea grea se terminase şi se părea 
(clupă cum aveau să afirme factorii res
ponsabili) că ne achitasem de ea ono
rabil. Mai aveam în faţă doar şedinţa 
plenară finală, avînd ca punct de maxim

interes alegerea noii conduceri a AICT.

Plecarea s-a făcut cu autobuzele, pe 
la şapte seara, iar sosirea - nu la Wei
mar ci în apropiere, la Erfurt, unde am 
fost' găzduiţi - pe la miezul nopţii ; în 
pofida orei înaintate, organizatorii au 
fost - şi de această dată - ireproşabili. 
Din Erfurt, se înţelege, nu am văzu! 
mare lucru, am admirat doar a doua z1 
dimineata de la etajul 23 al hotelului 
la care ' locuiam, panorama oraşului 
vechi, care mă lăsa să înţeleg că am 
intrat în Thuringia, leagănul Nibelungi
lor. Dar Weimarul mă atrăgea ca un 
magnet, ca o altă Arcadie în care să 
mă mînclresc că am fost ... 

Totuşi, contactul cu WeimarUl a mai 
fost amînat cu o clipă, de fapt cu o oră, 
pentru a ne îngădui un popas de recu
legere pe colinele Buchenwaldului. (Stra
niu şi incrîncenat sentiment de culpabi
litate, pentru un om care nici nu se 
născuse cînd aici începuseră să fumege, 
dincolo de coroanele seculare ale steja
rilor, sinistrele cuptoare !) John Elsom, 
preşedintele 1n funcţie al A.'I.C.T. (avea 
să fie reales, de altfel), a depus o co
roană de flori din partea Congresului. 
Afară ploua cu găleata şi încercam în 
zadar să-mi imaginez· cum arăta pădu
rea clin jur vara pe vrem.ea cînd se 
plimba cu caleaşca pe aleile ei Goethe, 
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pe vremea cind spiritul german născuse 
doar însemnele cele mai înalte ale uma
nismul'll.i, nu şi contrariul lor. 

ln fine Weimar şi, aproape fără 
tranziţie, vizitarea casei-muzeu în care 
a locuit Goethe, în care a fost defini
tivat Faust. In trecere, zărisem şi cas·a 
lui Schiller (în renovare), ba chiar şi 
celebrul hotel „Elephant" (alătul'i e casa 
în care s-a născut Ba.eh), în care rezida 
- detaliu picant, dar nici geniile nu
sînt ferite de asemenea detalii - sedu
cătoarea Lotte. Titanului din Weimar
nu-i trebuiau mai mult de cinci minute
ca să ajungă la ea.

Am fost întotdeauna (poate şi pentru 
că în tinereţe ăm practicat şi meseria

de ghid) adversarul vizitelor grăbite, în 
grup, prin muzee şi locuri de rezonanţă 
culturală, vizite nepropice - după mine 
- pentru o cufundare profundă şi pro
fitabilă în atmosfera celor ce le-au creat
sau însufleţit odinioară. Totuşi, casa
Goethe şi muzeul de artă (ultimul, pen
tru a arunca măcar o privire originale
lor tablomilor celor doi Cranach, pe
care le ştiam destul de bine din repro
duceri). M-a bucurat mai mult plimba
rea - de unul singur pe străzile
Weimar-ului, cînd încercam (şi cîteodată
aveam senzaţia că reuşesc) să aud ecoul
paşilor lui Goethe, Herder, Schiller,
Liszt, Gropius şi atîtor altora. P,aradoxal
- era o iluzie nu tocmai greu de creat,
căci mă strecuram tot timpul printr-o
mulţime de studenţi (atit de uşor de re
cunoscut, în orice parte a lumii, şi în
orice timp), care îmi dădeau senzaţia că
respir acelaşi aer ca şi iluştrii mei pre
decesori, aerul miraculos al acestei ve
nerabile cetăţi universitare.

Intermezzo-ul Weimar s-a încheiat -
pentru cohorta noastră poliglotă de con
gresişti - cu un spectacol (făcea parte 
din ritualul imuabil al fiecărei zile), un 
spectacol surprinzător, căci pînă atunci 
crezusem credinţă eronatii, desigur, 
oa orice idee preconcepută - că floarea 
teatrului est-german se găse.•�e la Berlin. 
Ei bine, o asemenea floart exista şi la 
Weimar (vor fi fost mai multe, dar 
aceasta ne fusese nouă hărăzită) şi era 
spectacolul regizorilor Peter Schroth şi 
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Peter Kleinert cu tripticul lui Volker

Braun intitulat Siegfried - înţelegerea 
(sau poate Conspiraţia - n.n.) femeilor 
- Furia teutonă. O piesă de o construc
ţie ciudată, amplă, cu ritmuri de epopee,
care relua mereu, obsedant, acelaşi mo
tiv al naşterii şi perpetuării războiului,
într-un ciclu infernal (,,război după răz
boi", războiul care naşte război), ur
mărit din negura istoriei - luptele Ni
belungilor - pînă la epocile moderne ;
plutea din nou, şi în sală, amintirea
Buchenwalc:Lului. Război în care o parte
din vină revine şi femeilor - ca factor
instigator (de unde şi ideea conspiraţiei,
ale cărei rădăcini se regăsesc în conflic
tul dintre Brunhilde şi Krimhilde), dar
căreia ultime şi definitive victime îi
sînt, etern, aceleaşi femei. Text com
plicat (şi mai complicat de mmărit pen
tru mine, cu cunoştinţele mele mai mult

decît aproximative de limbă germană),
a·rborescent, dar pe care îl simţi vigu
ros şi plin de patimă.

Spectacolul, la rîndul său, era ieşit 
din comun. Folosea o varietate deru
tantă de formule artistice (,,preistoria" 
era relatată cu ajutorul teatrului de pă
puşi, pentru ca vremurile mai apropiate 
să fie punctate pînă şi de proiecţii ci
nematografice), tratat, în general, într-o 
manieră violent expresionistă, încărcată 
de simboluri, abundîn<l în scene şocante. 
Şocante însă numai pentru moment, 
pentru că imediat le intuiai perfect inte
grate, necesare montării. De altfel, vio
lenţa era mai mult imagistică şi perma
nent subliniată de jocul excelent, de o 
maximă dăruire, al interpreţilor princi
pali (i-am remarcat în special pe Karin 
Schroth Brunhilde, Martina Schu
mann - Krimhilde, Detlef Heintze -
Siegfried şi Bernd Lange - Hagen). 

.. ,Ne-am întors la Berlin spre ora trei 
noaptea, încărcaţi - eu, cel puţin - de 
sunete şi imagini unele nebuloase, 
altele încă vii, percutante - cu nostal
gia unui sejour mai lung (cine ştie cînd 
realizabil?) la hotelul „Elephant", la 
umbra lui Goethe şi a Lottei. 

Dinu KIVU 
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PRIMA Î NTÎLNIRE 

MONDIALĂ 

A REVISTELOR DE TEATRU 

Condiţia jurnalismului 

de specialitate 

S-au abordat multe subiecte, dintre
cele mai felurite, la Prima întîlnire mon
dială a revistelor de teatru, ţinută, nu 
de mult, la Messina-Taormina (Italia). 
Şi asta nu pentru că participanţii, vă
zîndu-se întîia oară în viaţa lor, ar fi 
avut să-şi mărturisească atitea lucruri, 
încît numai la o selecţie nu le-a stat 
gîndul, ci pentru că, în general, reuniu
nile culturale internaţionale dau fiecărui 
participant, în numele schimbului fruc
tuos de idei, dreptul de a spune cam tot 
ce-i trece prin cap. Astfel, s-a întimplat 
că unii delegaţi s-au mărginit la o pre
zentare, mai mult sau mai puţin critică, 
a teatrului din ţara lor. Alţii s-au oprit 
la propriile publicaţii, în efortul, firesc 
pentru nişte redactori-şefi, de a ne con
vinge că merită cumpărate. Dacă multe 
subiecte abordate au fost rodul unei 
clipe de divagaţie intelectuală, ca să nu-i 
zicem, gen „hai, să spun şi eu ceva", cel 
vizînd situaţia revistelor de teatru în 
lumea de azi s-a dovedit de o riecesilate 
organica. Din înregistrările multor in
tervenţii, ca şi ale multor convorbiri 
bilaterale, s-a conturat adevărul că, pen
tru revistele din lumea occidentală în
deosebi, e vorba de o chestiune de viaţă 
şi de moarte. Şi, aceasta, din mai multe 
motive. Unul ar ţine de condiţia gene
rală a presei în ·economia ele piaţă. Ca 
să poată exista, o publicaţie occidentală 
trebuie să se vînclă. Şi, ca să se vînclă, 
ea trebuie, în virtutea unei logici ne
cruţătoare, să intereseze publicul plJti
tor. Or, publicul plătitor, cum, ele alt
fel s-a eviclentiat în cadrul întnnirii. nu 
prea face pasiuni pentru comentariul ele 
înaltă specialitate. Dacă vrea ceva ele la 
o revistă ele teatru, atunci, mai mult ca
sigur, el vrea amănunte din viaţa mari
lor vedete. In primul dnd. Şi, în al doi
lea rînd, un răspuns precis şi scmt (cît
mai scurt posibil) dacă merită sau nu,
în acea seară, să lase televizorul sau di::,
coteca şi să bată drwnul pînă la o sală
de teatru. Din această dependenţă .falal[t
de buzunarul clientului se naşte dilema
unei reviste de teatru. Sau se vinele, clar
coboară nivelul intelectual al discursului
pînă la pierderea specificităţii, sau îşi 
păstrează ţinuta teoretică, clar nu se 

vinde. Un alt motiv trimite la condiţia 
teatrului în lwnea de astăzi. Nu e o 
noutate că revistele de teatru depind 
de interesul publicului faţă de viaţa 
scenei. Numărul şi tirajul publicaţiilor 
sînt condiţionate, în economia de piaţă, 
de voga domeniului ·tratat de aceste pu
blicaţii. Dacă se caută motocicleteie, e 
limpede că presa dedicată motocicletelor 
va cunoaşte o dezvoltare spectaculoasă. 
iar ziariştii cei mai căutaţi vor fi doctorii 
docenţi în ghidoane şi portbag,aje. Din 
nefericire, teatrul, concurat azi de către 
alte instituţii estetice, mult mai comode 
pentru consumator, şi-a diminuat simţi
tor puterea de seducţie asupra publicu
lui. De aici, o substanţială reducere a 
mteresului comercial faţă de publicaţiile 
teatrale. Majoritatea participanţilor au 
ctenw1ţ:;it, în cadrul întîlnirii, pericolul 
reprezentat nu numai pentru revistele 
cte teatru, dar şi pentru jmnalismul de 
specialitate, în general, de marile coti
cliene şi magazine. Jurnalele şi magazi
nele ele mare tiraj se ocupă, la rîndul 
lor, de teatru. Pentru revistele de teatru 
această preocupare, efect nu al dragostei 
aevoratoare faţă de scenă, ci al intere
sului pentru creşterea tirajului, constituie 
un dublu pericol. Unul ar fi faptul că, 
astfel, cotidienele răpesc revistelor de 
teatru o mare parte din cumpărători. 
Cititorul de azi, excluzînd, fireşte, pe 
fanaticul scenei, găseşte, într-un mare 
jurnal, in materie de teatru, acel mi�i
mum ele informatie ele care are nev01e, 
zi Inic, orgoliul său de a trece drept om 
cultivat. Cine-şi mai permite, deci, să 
cumpere o revistă de teatru, cinel zia
rul proaspăt luat i-a oferit, concentrat şi 
alături de sport, curse de cai, politică 
şi incendii, tot ce-i senzaţional în arta 
scenică? 

Un altul �r fi faptul că marile coti
diene abordînd teatrul sub semnul re
peziciunii şi al senzaţionalului, creează 
cititorilor un anume orizont de aşteptare 
fată ele jmnalismul teatral. Cumpiir{i
toiii publicaţiilor de teatru vor căuta 
în paginile acestora genul de articole 
impus, zilnic, de către marile jurnale. 

}\cestea ar fi. pe scurt, dificultăţile cu 
care se confruntă, azi, revistele de teatru. 
în ciuda lor, aceste reviste continuă să 
apară. Şi în apariţia lor îşi spun cuvin
tul chiar aceste dificultăţi. E atît de dra
matică semnalarea dificultăţilor prin 
c-are trec revistele de teatru, încit ea 
constituie unul dintre cele mai intere
sante materiale publicistice. Aşadar unul 
dintre punctele care fac ca revistele de 
teatru să fie cumpărate în continuare. 

Ion CRISTOIU 
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Nicolae Bălcescu 

Scenă din „Bălcescu" de Camil Petrescu 
cu Mihai PoJ>escu în rolul titular, Tea
trul Naţional din Bucureşti 

Momentul 
în istorie 

revoluţionar 
ş1 pe scenă 

1848 
(II) 

Perioada următoare din istoria teatru
lui românesc, situată intre cele două răz
boaie mondiale, îi aduce dramaturgiei 
naţionale inspirate de momentul revolu
ţionar 1848 o prezenţă mult mai dens[,, 
explioabilă, mai ales îu anii '30, şi prin 
sentimentul de îndatorire· patriotică pe 
care l-a resimtit cultura noastră în fata 
acceselor revizioniste privind tratatul cie 
la Trianon. Aceluiaşi motiY îi răspunde 
şi apariţia, aproape exclusivă, în această 
dramaturgie, a l!li Avram Iancu, căruia 
i s-au dedicat nu mai puţin de cinci 
piese, semnate de Ioan Pop-Florantin 
(1924), Tudor Gollia (1928), Lucian Blaga 
(1934), Tiron Albani (1934), Al. Ceuşianu 
(1936), majoritatea tipărite şi unele jucate, 
la teatrele naţionale din Bucureşf i şi 
din Cluj. Desigur, dintre ele rămîne de
finitiv în panteonul dramaturgiei româ
neşti, datorită valorii ei literare, inclusiv 
unei evidente teatralităţi originale, doar 
una: Avram Iancu de Lucian Blaga, edi
tată la Sibiu în 1934 şi prezentată în 
premieră absolută la Teatrul Naţional 
din Cluj în seara de 29 ianuarie 1935, 
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sub directia ele scenă a lui Stefan Bra
borescu şi în regia lui Vintilă Rădulescu 
şi Emil Josan, avînd o distribuţie de 
fruntaşi ai scenei ardelene (Sili Mun
teanu, Nicu Dimitriu, Nae Voicu, C. A. 
Russei, Titus Lapteş, Sorin Gabor şi alţii) 
în mijlocul cărora a strălucit, întruchi
pîndu-1 pe Iancu, Ion Tâlvan, de o ase
menea manieră incît speclacolul a întru
nit cel mai mare număr de reprezentaţii 
al stagiunii (12) ; el a fost reluat însă, 
în sezonul următor şi apoi în anii 1940-
1943 (în refugiu la Timişoara), de încă 
douăzeci de ori, pentru a se situa, ast
fel, între primele zece mari . succese ale 
întregii istorii a scenei clujene din peri
oada interbelică, la oarecare distanţă de 
fruntaşa „clasamenlului", O scrisoare 
pierdută (56 de spectacole), dar foarte 
aproape de comediile Titanic-vals de

Tudor Muşatescu (37 spectacole) şi O 
noapte furtunoasă (35), şi înaintea un0t 
opere dramatice obişnuite din plin cu 
recordurile de public, precum Patima 
J!OŞie de Mihail Sorbul, Vlaicu-Vodă de

A. Davila, melodrama Doi sergenţi di
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C. notti �au eternul Avar al lui Moliere
(vezi Aurel Buteanu, Teatrul românes,
fo Ardeal şi Banal, Timişoara, 1945). Iz·
bîncla de la Cluj a fost urmată curînd
de omagi ul primei scene a ţării, care
�i-a deschis stagiunea la 15 septembrie
1935 cu Avram Iancu, s,ub bagheta regi
zorală a lui Ion Şahighian şi în decorul
de un „realism sintetic" semnat de Traian
Cornescu. Piesa a fost foarte bine pri
mită şi la Bucureşti (unele sinteze de
istoric literară contemporane faptului -
de exemplu cele alcătuite ele Eugen Lo
vinescu, D. Murăraşu, Ion Biberi - con
siclertncl-o chiar cea mai valoroasă dintre
lucrările dramatice blagiene) ; spectacolul
s-a bucurat şi el - cu George Calbo
reanu în rolul titular, cu N. Dim:triu,
N. Brancomir, Toma Dimitriu, Marietta
.Sadova, Elvira Godeanu, A. Pop-Marţian,
Niki -Atanasiu şi alţii - de un succe�
cert, făcînd serie şi prilejuind autorului.
aflat în misiune diplomatică la Berna, o
scrisoare de mulţumire adresată clircclo
rului Paul Prodan, în care se arăta emo
ţionat de faptul că „ecoul a fost incon
testabil frumos, iar cîrcotaşii aproape
inexistenti" (vezi Ioan Massoff, Teatrul
Tomânesc: vol. II, Ed. Minerva, Bucurc5ti.
1978, p. 231).

Important în epocă, răsunetul piesei· 
1ui Blaga a răzbătut, viu, în contempo
raneitatea socialistă, prin reeditări perio
,cl.ice şi chiar clacă reprezentarea texlulu1 
s-a rezumat pînă acum la cîteva premiere
(două în spectacole-compuse, la „Noltara"
1n 1967 şi. la Sibiu în 1968, a treia ln
Galaţi, în 1979), influenţa lui pozitivă
asupra creaţiei pe această temă , din dece
niile 7 şi 8 !'ămîne indiscutabilă, atît 5ub
rnportul viziunii literare, cît şi al celei
istorice. Ar fi de reţinut, de pildă -
fără a intra în amănunte exterioare rîn
•durilor ele faţă -· că aura tragică a erou
lui (alimentată într-o anume măsură, prin
'Şt. O. Iosif, şi din sursa teatrului isto
ric românesc tradiţional) nu l-a lăsat in
<liferent pe Paul Everac, atunci cinci a
<:reat - cu mare forţă de sugestie - ·cei
dintîi după Eliberare, în admirabilul său
Iancu la J-lălmagiu (Scînteia, 1967 ; vo-
1ume în 1971, 1978 ; premieră la Piteşti
fo 1972), profilul eroului, clîndu-i consis
tenţă tocmai prin atmosfera de intrare
'în legendă care îi marchează, apoteotic,
sfirşitul ; după cum nu i-.a lăsat inclife
renţi nici pe Mircea Micu şi Mihai Mă
niuţiu {stagiunea 1977/1978. Tea,trul Na
ţiornal clin Cluj-Napoca. respec!Jiv stu
diorul de teatru IA.T.C.), _care vor trata
subiectul în spiritul lui Blaga, dar, din
păca,te, fără marea reuşi,tă a acestuia.
Din perspectivă istorică, punc1lul de por
·nire realizat de autorul Poemelor luminii
s-a impus, în linii generale, şi în piesele
ulterioare inspirate de existenţa şi de
1upta lui Avram Iancu, ale maselor popu-
1are asuprite din Transilvania momentu-

• 

lui 1848, piese de o factură mai mult 
s:qu mai puţin documentară, semnate 
de Al. Voitin (revista Teatrul, 1968; 
teatrul Naţional clin Cluj-Napoca, 1971' 
Pavel Bellu (hl72) şi Stelian Vasilesctr 
\1§78), dorind, cu elan patriotic, s� 
aducă în fata lectorului sau specta
tornlui cit rnai multe fapte din viaţa 
eroului, cit mai multă istorie, evocată de 
fiecare după puterile sale literare. Nu 
lipsesc, în genere, din aceste lucrări, 
momentele-cheie ele la care pornise şi 
Blaga : cauzele revoluţiei din Transilva
nia şi debutul ei, mersul „fatal" al eve
nimentelor spre confliclul armat, episo
dul tragic Ioan Dragoş, întîlnirea „Craiului 
muntilor" cu Nicolae Bălcescu, episodul 
Pelaghia Roşu, moartea lui IancH - tra
tate, fireşte, diferenţiat şi în acord cu 
rezultatele cercetărilor ştiinţifice de spe
cialitate din etapa în car0 au fost elabo
rate piesele respective. Opţiunea teatrelor 
pentru această dramaturgie în întregul ei a 
fost moderată (numărul total al premiere
lor se opreşte la 6), în unele cazuri (Paul 
Everac, Al. Voitin) chiar prea moderată 
în raport cu valoarea pieselor, ceea ce 
limitează şi posibilitatea noastră de a 
ex mplifica, ţinînd seama, fireşte, şi de 
calitatea medie nu foarte elevată a spec
tacolelor realizate ; din rîndul acestora 
se cuvine a menţiona totuşi creaţiile lui 
Nicolae 'Iliescu (1971) şi Emilian Belcin 
(1977), ambii, interpreţi ai rolului 1.ii.ular, 
la Teatrul Naţional din Cluj-Napoca, în 
re�ia lui Val J\.fugur. respectiv Dan 
Alecsanclrescu, apoi vibraţia patriotică a 
montării lui Marius Popescu de la Baia 
Mare (1972) şi mai ales sobrietatea emo
ţională a demersului regizoral datorat lui 
Ion Olteanu, la Bacău (1978), fără a ne
glija prezenţa atît -de promiţătoare a lui 
Adrian Pintea şi a 1·egizorului Alexandru 
Dabi.ia în spectacolul studenţesc din 1977. 
In acPeaşi arie a reflectării evenimente
lor clin Transilvania anilor 1848-1849 ele 
pe poziţiile ideologice şi estetice ale con
temporaneităţii socialiste, se înscriu, tot
odată, acele lucrări dramatice în care ac
centul cade pe evocarea participării, ală
turi de revolutionarii români sau în 
sprijinul acţiuni( lor, a unor personalităţi 
progresiste din rîndul populaţiei maghia
re, secuieşti şi săseşti {de exemplu Găbo1· 
Aron de Sombori Săndor, jucată cu suc
ces la Teatrul Maghiar de Stat din Sfîntu 
Gheorghe în 1969, sau Procesul lui Stefan 
Ludwig Roth de Christian Maurer. pre
zentată în premieră la secţia germană ;oi 

Teatrului de Stat din Sibiu în 1976). O 
evocare plină ele intere� a atmosferei 
paşoptiste, transfigurată patetic în 
sensibilitate cărturărească, într-un fel 
autobiografică, a dat, în sfîrşit. Ion 
Rrnd, într-o piesă intit_ulată semnificativ 
Nu pot să dorm (revista Teatrul, 1978 ; 
Teatrul Foarte Mic, 1982), unde, prin 
mijloace variate, poate nu perfect rotun-
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jite, apar, în jurul lui Timotei Cipariu, 
nu numai personajele eroice în sens mi
litar ale vremii (precum Iancu şi căpi
tanii săi), ci şi cele intrate deopotrivă 
în istoria culturii (precum Aron Pum
nul, Papiu Ilarian, G. Bariţ, S. Bărnuţiu, 
Treboniu Laurian, Nicolae Bălcescu, Ste
fan Ludwig Roth, Andrei Mureşanu), edi
ficiul comemorativ al luptei moţilor pen
tru libertate socială şi naţională, la mij
locul veacului trecut, consolidîndu-se ast
fel şi prin liantul dăinuirii spirituale a 
poporului român. 

Aparent paradoxal, deşi este, din în
treg teritoriul locuit de români, locul 
unde revoluţia paşoptistă s-a realizat ca 
entitate politică în cer mai înalt grad, 
Muntenia a furnizat dramaturgiei, în 
raport cu numărul lucrărilor inspirate de 
evenimentele transilvănene, mai puţin 
de un sfert. Situaţie, totuşi, pe deplin ex
plicabilă, pe de o parte prin intensitatea 
umană şi prin durata net superioare ale 
acestora din urmă; pe de altă parte, prin 
aceea că reflectă, ca pe un dat al con
ştiinţei publice, problematica existenţei 
Transilvaniei, de drept şi de fapt, în 
cuprinsul statului naţional român. Şi 
•otuşi, destinul tragic uman şi 
oolitic - al unui Nicolae Bălcescu ar 
fi fost şi ar fi, evident, de natură să 
<.uscite mai mult interesul dramaturgiei 
,,aţiona!e, Ceea ce nu s-a întîmplat, deo
camdata, decît 'în puţine cazuri, nici unul 
la . valoarea modelului istoric invocat,
chiar dacă piesa lui Camil Petrescu, edi
tată în 1948, cu prilejul sărbătoririi cen
tenarului revoluţiei paşoptiste, are certe 
valori literare şi dramatice, îndreptăţin
du-ne a o considera ca punct de plecare 
pentru noua dramaturgie istorică româ
nească. Această calitate, în care trans
pare timbrul specific teatrului creat de 
Camil Petrescu în ansamblu dar îndeo
sebi sunetul particular al 

1

lui Danton
(1925), este uşor de recunoscut şi în Băl
cescu, pim ardenţa întruchipării ideii de 
revoluţie, prin caracterul reconstitutiv 
al compoziţiei, prin sugerarea osmozei 
între omul „autentic" şi omul „proble
matic", prin capacitatea scriitorului de a 
realiza, teatral, ,,o formă a discutiei ideo
logice" (Tudor Vianu) ; ea, această in
contestabilă calitate, nu mai produce însă 
un erou de amploarea celui inspirat de 
Revoluţia Franceză, poate şi din cauza 
absenţei unui personaj-opozant, prin 
care Bălcescu să se fi putut confrunta 
fie cu poziţia Danton, fie cu poziţia Ro
bespierre, în loc ele a le contopi într-o 
umca individualitate, procedeu nefast 
progresiei conflictuale a piesei. Criticul 
Pompiliu Constantinescu avea, desigur, 
dreptate să considere, în 1932, ,,chipul 
lălllntric" al lui Danton drept „prea li· 
terar şi lipsit de impulsuri catastrofale" 
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(Vremea, 1 ianuarie), iar faptul a de
venit în Bălcescu, peste ani, şi mai evi
dent, în absenţa unei opoziţii umane care
să-i fi conferit eroului o capacitate de
reacţie dramatică pe măsura uriaşei sale
staturi revoluţionare şi intelectuale, aşa 
cum ne apare ea în realitatea istorică. 
Toate aces,tea explică, fireşte, pînă la un 
pune,, de ce piesa a fost montată pînă 
acum numai în cîteva premiere, la tea
trele naţionale din Bucureşti (15 aprilie-
1949, regia : Sică Alexandrescu), Cluj (6-
i,anuarie 1953) şi Iaşi (15 octombrie 1964, 
regia : Crin Teodorescu), precum şi la 
Teatrul „A. Davila" din Piteşti (13 de- · 
cembrie 1968, regia : Constantin Dinis
chiotu) ; demersuri teatrale care nu s-au 
impus, nici ele, în memoria contempora
neităţii, cu excepţia celui din capitală, 
prin valoarea spectacolului în ansamblu. 
dar în primul rînd prin creaţia neuita
tull\li Mihai Popescu în rolul titular. Ma
relui actor - dispărut, din păcate, pre
matur, în 1953 -, artei sale de a instaura 
în scenă acea sobră febrilitate a lucidi
tăţii, acea incandescenţă lăuntrică unică 
de natură să transforme exemplaritatea 
ideală în fapt scenic, i se datorează, în 
bună măsură, aura „clasică" de care a 
rămas înconjurată piesa; o aură ce lasă, 
deocamdată, în umbră alte cîteva în
truchipări dramatice ale lui Nicolae
Bălcescu, fulgurante, prin caracterul lor
episodic, aşa cum se întîmplă, de pildă, 
în menţionatele piese dedicate lui Avram 
Iancu de către Al. Voitin şi, în urmă, de
către Stelian V.asilescu. Acestora se cu
vine a le adăuga o reuşită insolită � 
Europa, aport - viu sau mort ! de Paul 
Cornel Chitic (revista Teatrul, 1979 ; Tea
trul „V. I. Popa" din Bîrlad, stagiunea. 
1982-1983). Reuşită,, pentru că, în absenţ� 
fizică a eroului care îngrijora prin viru
lenţa ideologică şi anvergura internaţio
nală ale acţiunilor sale marile imperii 
absolutiste din Europa momentului 1848. 
autorul izbuteşte a ni-l configura totuşi, 
din întrepătrunderea conflictelor aparent· 
lăturalnice, ca reverberatie a unuia dintre 
cele mai înflăcărate spi�ite revoluţionare
ale vremii : insolită. pentru că, rămînînd 
în terenul istoricităţii, autorul scrie· 
această piesă despre epoca dată într-un 
registru poetic modern (poate chiar şocant 
la prima vedere, poate nu întru totul 
şlefuit), în care personalităţile retrograde· 
implicate sînt tratate burlesc (vezi Mir
cea Ghiţulescu, O panoramă a literaturii
dramatice .române contemporane, Dacia, 
1984, pp. 259-260), rezultînd un efect de 
distanţare apreciabil prin forta lui sati
rică, dar punînd în evidentă totodată· 
contextul tragic al „jocului". 

N-ar putea lipsi din tabloul desfăşu
rării evenimentelor evocate în literatura 
dramatică inspirată de momentul 1848' 
menţionarea altor personaje-personalităţi" 
ale vremii, prezente intr-un fel sau altul. 
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,cu funcţie episodică, în exemplificările 
noastre, cum ar fi : Alexandru Ioan Cuza, 
Vasile Alecsandri, Ion Eliade Rădulescu, 
Ion Ghica, C. A. Rosetti, fraţii Goleşti, 
Ion Brătianu, Kossuth Laj'os ş.a.m.d. Şi 
n-ar putea lipsi, mai ales, din acest ta
blou, relevarea densităţii foarte mari
,(aproximativ două treimi din total) a
personajelor - nominalizate sau nu -
întruchipînd oamenii „de rînd" care au
făurit, în ultimă analiză, dăinuirea lu·
crării istorice de acum 140 de ani : io
bagii răsculaţi din Transilvania, împreună
cu tribunii şi sprijinitorii lor din alte
-clase şi categorii sociale, meseriaşii, ţă
ranii şi intelectualii progresişti din toate
ţările române (inclusiv cei aparţinînd
altor ·naţionalităţi), reprezentanţi în
unele piese - ai populaţiei oprimate.
nevoiaşe, din diferite ţări, bătrîni şi ti
neri, bărbaţi şi femei, cîteodată chiar şi
copii, într-un cuvint, acele întruchipări
-care zăbovesc pe scenă mai puţin (nu
o dată sclipitor!), configurînd însă, îm
preună, cu o caldă vitalitate, cu farme
cul şi culoarea lor neîntrecută, ceea ce 
numim, sintetic, poporul.

Avem, finalmente, în faţă o frescă so
�ială şi umană amplă, reflectînd în esenţă 

o realitate istorică exprimată prin peste
cinci sute de personaje, născute pe la în
ceputul veacului trecut, marea lor majo
ritate în ţările române, provenind prac
tic din toate stările sociale ale timpului.
Este o lume acest univers uman al cîtorva
zeci de piese pe care scriitorii români
le-au creat de-a lungul unui secol şi 
ceva, unele tipărite, altele jucate şi vă
zute de cel puţin un sfert de milion de 
spectatori, în reprezentaţii date la Bucu
reşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, Boto
şani, Piteşti, Baia Mare, Sibiu, Sfîntu
Gheorghe, Bacău şi Bîrlad, la sediul tea
trelor şi în turnee, anagajînd un număr
de slujitori ai scenei - artişti, muncitori,
tehnicieni - de două ori cît acela al per
sonajelor interpretate. Un univers dra
maturgie şi scenic bogat în idei, cuprin
zător în caractere, variat în soluţii artis
tice, de o mare diversitate stilistică, prin
care teatrul românesc s-a alăturat artei
şi culturii naţionale, cu plusul său spe
cific de emoţie şi de eficienţă formativă,
în spirit revoluţionar şi patriotic, întru
cinstirea unui moment crucial din istoria
românilor şi a Europei.

Mihai VASILIU 
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Ancheta 

noastră I
Locul 

criticii 
dramaturgiei în preocupările 

şi istoriei literare (li) 

1) Ce Ioc ocupă dramaturgia în adivHatea dumneavoastră?

2) Ar.gumentaţi-vă punctul de vedere.

3) Dacă aţi scrie o ist.orie a teatrului, la ce autori, piese, regizori v-aţi
opri?

4) Cum se încadrează teatrul _între celelalte arte ?

Ştefan Cazimir 

1 Luînd întrebarea ad litteram, aş 
putea răspunde scurt : nici unul.
Dacă însă mi se îngăduie s-o re-

formulez (,,Ce loc ocupă teatrul î_n acti
vitatea dvs.?"), atunci lucrurile se 
schimbă iar o dată cu ele şi răspunsul : 
un loc �pital. In munca oricărui profe
sor si cu atît mai mult a unui profesor 
de 'literatură, componenta teatrală deţine 
o mare însemnătate. S-a spus ele mult
că scena e o catedră. Cateclea, la rindul
ei e o scenă. Cine ignoră acest adevăr
at�nci cîncl urcă pe podium îl va şti cu
siguranţă atunci cînd coboară de acolo.
Omul de la catedră e şi autorul textu
lui pe care-l expune, şi regizor, şi in
terpret. Dacă interesul trezit de el s-ar
restrînge la prima dintre calităţile men
ţionate, studenţii i-ar citi conştiincios
cărţile şi ar ocoli sala de curs .

. 2 L-am argumentat.

3 Ah, deliciosul joc de societate, pe
care-l tot jucăm şi nu ne ma. 
săturăm : dacă aş fi ceea ce nu 

�înt, dacă aş nimeri pe o insulă pustie, 
dacă aş selecţiona echipa naţională de 
popice... dacă aş scrie o istorie a t��tru
lui (eventualitate la fel de probabila ca 
şi cele enumerate mai sus), nu m-aş 
opri la nici un autor, la ni�i o _ pies�, 
la nici un regizor, pentru ca o 1stone 
care se „opreşte·' la unul şi �� altul, 
adică juxtapune mici monografu, nu e, 
la drept vorbind, istorie. M-aş ocupa 
exclusiv de procese, de direcţii, de flu
xuri evolutive, în cadrul cărora autorii, 
piesele, regizorii constituie simple re
pere, mai mult sau mai puţin notabile, 
mai mult sau mai puţin relevante. Gra
dul lor de relevantă nu e, firesc, un 
dat aprioric, ci rezuită exclusiv din mo
dul de a „povesti" al istoricului, clin 
coerenţa scenariului inventat ele el. 
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4 Si aici simt nevoia unor precizări, 
pentru a nu transforma răspunsul
într-un capitol ele tratat. Aşadar : 

cum se încadrează astăzi teatrul între
celelalte arte ale spectacolului? Răs
pund : locul care revine teatr�ui es�e
unic Pe cinel cinematograful ş1 telev1-
ziun�a ne propun spectacole „în conser
vă" teatrul ne oferă spectacole vii. Dacă 
nu 'mă pot duce astăzi la film şi (lmîn
pe miine sau poi!niine, 1tiu că voi ved_c�
acelaşi film. Daca nu ma pot duce astaz1 
la cutare piesă de teatru şi amîn pe
săptămîna viitoa1·e, ştiu că voi vedea 
alt spectacol. Acest sentiment . al_ unici
tăţii actului artistic modeleaza 1ntr-un 
chip aparte relaţia între emitent şi r�
ceptor şi conferă emoţiei estetice o cali
tate inconfundabilă. 

Al. Călinescu 

1 2Legăturile mele cu teatrul, şi Îll'
, - special cu „Teatrul" (cu revista, 

vreau să spun), au fost, la un mo
ment dat, destul de strînse. Prin 1969' 
sau 1970, redactorul-şef de atunci, Radv · 
Popescu, mi-a propus (la început, bine
înţeles, cu titlu de încercare) să scriu
cronică dramatică şi să .,acopăr" viaţa 
teatrală a Iaşului şi, pe cit se poate, a 
judeţelor din jur. Singura condiţie care
mi se punea era să nu cad în „patriotism 
lO'cal", si\ c-.omentez speciacolele obiectiv 
şi fără nici un fel de inhibări. Ce puteam 
să spun ? Tînăr eram, mi se părea că, 
în ce priveşte mediul teatral, ,,de nimeni 
nu depand", aşa că am acceptat propu
nerea, ba chiar cu mare entuziasm şf 
poftă de lucru. Am scris cronică teatrală, 
cu unele întreruperi, aproape un dece
niu şi jumătate, respectînd, cred eu, 
clauza principală a „contractului", aceea 
care viza obiectivitatea aprecierilor. N-am 
re�it însă să fac plănuitele deplasări 
la Piatra Neamţ, Botoşani, Bacău etc., 
limitîndu-mă la zona Iaşului. A fost o 
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experienţă din multe puncte de vedere 
extrem de interesantă şi pe care nu o 
regret nici o clipă. Cronica teatrală are 
alte exigenţe decît cronica literară şi va
lorizează în mult mai mare măsură ceea 

,ce aş numi, iertaţi-mi termenul cam pre
ţios, imediateţea percepţiei. O carte se 
citeşte pc îndelete, cu creionul în mînă, 
-subliniezi, revii, notezi, fişezi ş.a.m.d. ;
-spectacolul teatral te obligă la o concen-
trare maximă, impresiile de moment se 
adună, se suprapun, sînt necesare de
cantarea, filtrarea lor, memoria - cea 

vizuală, în primul rînd - joacă şi ea
un rol important, trebuie să reţii atît r
imaginea de ansamblu, ,,atmosfera", cit
-şi detaliile ... Pe scurt, w1 exerciţiu inte
lectual pasionant, care îţi ascute privirea 
-şi te învaţă să „înmagazinezi" impresiile,
-să „fixezi" reacţiile spontane, imediate ...
Sigur, ccineva ar putea obiecta că, dacă
:am aşa o bună părere despre cronica
dramatică, e de neînţeles ele ce am aban
<lonat-o. Explicaţiile sînt, în fapt, cit se
poate de simple : pe ele o parte, clin 
lipsă de timp, pe ele alta - fiindcă a
,comenta doar spectacolele teatrului din
Iaşi era ca şi cwn aş fi citit la infini I
romane scrise de autori diferiţi, ,:Jar în
care ar fi apărut acel.oaşi personaje.
Aş fi dorit, prin compensaţie, să am
prilejul să comentez, în cadrul cronicii
1iterare, volume ele teatru bune ; dorinţă,
finalmente, foarte rar împlinită. Pini)
una-alta, iubirea mea pentru teatru se 
nutreşte, ca toate marile iubiri, din fan
tasme şi amintiri ; sîntem, şi eu şi tea
trul, în... expectativă, eu neacceptînd
ideea unei despărţiri definitive, iar tcr1-
trul. .. ei bine, teatrul - clescurcinclu-se
·şi fără mine, ceea ce mă cul:eşte să -
cum să spun altfel ? ,,dramatizez"
-situaţia ...

3 O istorie a teatrului este, aşa cum
rezultă chiar din modul în care
este fonnulată întrebarea, o între-

-prindere. complexă, presupunînd compe-

omisiunile dintr-o astfel de listă riscă 
oricînd să fie mai importante decît pre
zenţele. Şi, la urma urmei, o istorie a 
literaturii dramatice nu trebuie oare să-şi 
propună să nu lase deoparle nimic din 
ceea ce a avut semnificaţie (cit de mică) 
în evoluţia genului ? Este şi unul clin 
motivele pentru care nu m-aş încumeta 
să scriu o istorie a teatrului. ,,La cc ... 
regizori v-aţi opri?" M-aş opri la regi
zorii ale căror spectacole le-am văzut : 
Ciulei, Pintilie, Cernescu, Crin Teo
dorescu, Cătălina Buzoianu, Anca Ova
nez, Tocilescu... Spectacole de care 
îmi amintesc perfect, de parcă le-aş 
fi văzut deun::izi ?· Troilus şi Cre
sida, Nepotul lui Rameau, Capul de 
răţoi, Leonce şi Lena, Opera de trei pa
rale, Dispariţia lui Galy Gay, Fui-tuna, 
Trei gemeni venetieni, D-ale carnavalu
lui, Proştii sub clar de lună etc. 

4 Să nu ne .fie frică de banalităţi şi
să ne gîndim la proiectul „ teatrului 
total", la convingerea, împărtăşită 

ele atîţia, că teatrul e o sinteză a artelor 
- lucruri, ca toate banalităţile, perfect
adevărate. Problema e că teatrul mi se
pare a avea astăzi un statut dacă nu in
cert, în orice caz serios ameninţat. Avan
garda anilor '50 a pus într-o lwnină
necrutătoare conventiile teatrului, p,artea
lui ele artificial, riscurile „literaturizării",
ale tezismului şi didacticismului. Cam
tot în acea vreme, romanul a fost supus 
unei presiuni similare clin care a ieşit 
cu f.aţa nu doar curată, ci chiar curăţită 
ele impurittiţi, ca clupă un viguros masaj, 
regăsind - poate şi prin reacţie - o 
vitalitate de invidiat. In teatru reviri
mentul se lasă încă, după opinia mea, 
aşteptat. Intervin aici, e drept, şi factori 
ele natw·ă economică, intervine şi concu
renţa cinematografului. a televiziunii, 
care, la rîndul lor, sînt concurate de 
video-casete etc., etc. E însă prea comod 
a da toată vina pe factori exteriori. Tea
trul traversează, cred, o tipică „epocă 
de tranziţie" sau, altfel privind lucru
rile, o prelw1git.ă perioadă de convales
cenţă, după ce semnele bolii au fost 
exact diagnosticate în urmă cu aproape 
patru decenii. Diagnosticele au fos bune: 
terapia nu era, probabil, cea nimerită ... 
Oricum, cert e că soluţiile regenerării, 

tenţă în mai multe domenii. Autori,
<ipere : aşadar, o istorie a literaturii dra
matice, prioritate avînd aici istoricul li
terar asupra celui teatral (mi-e teamă·
că sintagma „istoric teatral" nu e tocmai
de uz curent; o menţin, fiindcă tot m-a
luat stiloul pe dinainte, clar nu o re
commncl). Ce nume şi ce titluri aş re
ţine ? lnainte de toate, Caragiale, autor 
-care nu încetează să mă fascineze (şi,
,observ la tot pasul, nu nw11ai pe mine).
Apoi : Sorbul, Camil Petrescu (deşi e
un teatru literar prin excelenţă), G. M.
Zamfirescu, Ciprian (Capul de i·ăţoi),
Muşatescu (de ce nu?), Mazilu, Radu
Stanca, Horia Lovinescu. Sînt convins că

. teatrul le va găsi în sine însuşi, în pro
pria lui tradiţie, în propriile-i resurse. 
E singurul pronostic rezonabil care se 
poate da, dacă a da un pronostic nu e 
deja incompatibil cu calitatea de a fi 
rezonabil... 
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Daniel Dimitriu 

1 Marginal. Am scris foarte puţin 
despre literatura dramatică, ace�t 
foarte puţin însemnînd · o recenzie 

la volumul de traduceri din teatrul fran
cez ale lui Alexandru Philippide şi un 
capitol de carte despre piesele lui Mi
nulescu. Cronica dramatică nu m-a ten
tat niciodată. 

In studenţie şi mai apoi am citit multă 
dramaturgie. Regret abandonarea w1or 
iniţiative editoriale excelente cum au 
fost seria de dramaturgie cu coperţile 
negre (Ibsen, Camus, Sartre, Wilde, Io
nescu, Max Frisch) sau cea cu .coperţile 
galbene, de cîte o singură piesă (Shake
speare, Marlowe, Calderon, Gombrowicz). 
Cred că literatura dramatică a acestui 
veac o concurează serios pe cea epică, 
inclusiv la nivelul unor profunde re
forme. 

2 Nu am ce argumenta. Sînt un ad
mirator discret al graţiilor Thaliei, 
în ipostaza lor literară, atît şi ni-

mic mai mult. Suport mai uşor un roman 
prost decît un spectacol de teatru prost, 
fie şi pentru motivul că nu deranjez pe 
nimeni dacă abandonez. 3 Din motivele arătate ·îmi vine _greu

să-mi imaginez cum aş scne o 
istorie a teatrului, la ce autori, la 

ce piese m-aş opri. In ce-i priveşte pe 
regizori, n-aş putea spune, în directă_ cu
noştinţă de cauză, mai nimic. Am vazut 
prea puţine spectacole montate ele cele
brităţi. Un Pintilie (Livada cu vişini) şi 
un Ciulei (0 scrisoare pierdută). Din 
auzite nu pot vorbi. Nu iau în conside
raţie ecranizări1q de film şi ele televi
ziune. 
4 Cred, îmr,reună cu alţii, că teatrul 

înseam:ră text dramatic + spec�a:
col. Mai cred că receptarea textu1m 

scris şi cea a textului-spectacol diferă 
substantial între ele. O piesă urcată pe 
scenă s·e de-literaturizează, îşi transmite 
semnificatiile printr-un alt cod, un cod 
în . care semantica verhală e absorbi lă 
de semantica gesturilor şi mişcării, a in
tonaţiilor şi pauzelor, a decorului şi ecle
rajului etc. O istorie ideală a teatrului e 
o istorie imposibilă, pentru că ar trebui
să fie un comentariu ilustrat al specta
colelor. Interesantă, dar la fel de utopică,
ar fi istoria ilustrată a montărilor de
referintă succesive ale unui singur text.
Cu literatura dramatică lucrurile sînt
mai simple, istoria ei se integrează isto
riei generale a literaturii.

încadrarea, dificilă, a teatrului între 
celelalte arte se datoreşte tocmai faptu
lui că o piesă reprezentată propune o 
receptare complexă (din pricina mulţimii 
semnelor, literare şi extraliterare, tea
trale) şi, în acelaşi timp, unilaterală · 
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(impusă de v1zmnea regizorului, care-
,,traduce" textul într-un anwnit fel). Sînt. 
probleme cunoscute, dezbătute cu mai 
multă pricepere de alţii, aşa că nu insist. 
Se pune întrebarea dacă sensurile lil.e-
rare ale textului dramatic văzut ca in
v-ariantă sînt mai puternice decît s:.11na 
celorlalte sensuri, variabile, suprapuse de 
lectura regizorului şi a interpreţilor. Ş1 i u
că disputele pe această temă sînl fier
binţi, uneori ele însele dramatice. Ştiu 
că un regizor vanitos poate exaspera w1 
autor sau că unul nepriceput îl poate 
chiar compromite. In ce mă priveşte, 
dacă ar fi să aleg între un text bun, 
reprezentat mediocru (aceasta ar fi, to
tuşi, limita suportabilă) şi unul medio
cru, reprezentat bine, din două rele, cum 
se spune, îl prefer pe cel dintîi, Cali
tatea reprezentaţiei teatrale nu se reduce

Ia calitatea textului dramatic, dar o pre
supune în mod necesar. E un loc comun 
ceea ce spun, dar un loc comun a cărui 
ignorare a primejdioasă. O mişcare 1ea
trală valoroasă nu poate fi clădită pe
temelii de mucava, oricît de abundente
şi de viguroase ar fi talentele ce o
slujesc, Şi în această meserie care 
e teatrul, lucrul pe material pro�t 
îl descalifică pe meseriaş şi-l pa
căleşte pe client. De multe ori, îl pă
căleşte smulgîndu-i aplauze. Aici e punc
tul cel mai delicat al problemei. Profe
sionalismul realizării scenice are şi un

revers perfid : înlesneşte confuzia între 
lucrul de calitate şi obiectul de consum, 
tentant, frwnos ambalat şi legat cu fun
diţă. Divertismentul elevat e mai eficace 
decît celălalt, pedestru, pentru că e rapid 
acceptat şi convertit într-un anume gust. 
îndoielnic. l\ifQi mult decît celelalte arte. 
teatrul îşi asumă gustul epocii şi depinde 
de el, e în mai mare măsură contem
poran acesteia. Dar e tot atît de adevărat 
că teatrul e mai prompt decît celelate 
arte în dirijarea acestui gust pe fuga
şele pe care el însuşi umblă. Textul de 
C'alitate e întotdeauna un ghid bun. 

Dan Grigorescu 

1 2 Nu sint nici dramaturg, nici ero-
• nicar dramatic. Merg la teatru,

clar nu mai des decît la concerte 
sau la expoziţiile de artă. Citesc cărţi 
de teatru, dar nu mai mult decît citesc 
celelalte cărţi, de proză, de versuri sau 
de teorie literară. 

3 Problema oricdrei istorii a unei 
arte, indiferent de domeniul la 
care se referă, e aceea de a cu-

prinde cit mai mult din formele de ma
nifestare ale fenomenului. Astfel încît. 
prin firea lucrurilor, mi se pare că o 
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listă a operelor şi a autorilor devine 
inutilă. 
4 Nu pot decît să repet lucruri în

deobşte ştiute. Şi anume că teatrul 
e o artă a sintezelor. Că nu se 

poate imagina o istorie a literaturii 
lumii fără Eschil, Shakespeare, Ibsen 
sau Caragiale. Că nu ar trebui să se 
imagineze o istorie a ârtelor vizuale 
fără să cuprindă cîteva capitole consa
•crate scenografiei şi, în general, plas
ticii spectacolului. De altminteri, chiar 
şi în unele istorii sumare ale literaturii 
Antichităţii revin tot mai frecvent ana
•lizele efectelor vizuale ale reprezentaţiei 
•dramatice, începînd c111 aşezarea construc
ţiei teatrului în peisaj (de aici derivînd,
,cum se ştie, şi semnificaţiile intrării şi
ieşirii personajelor din scenă), pînă la
mască şi la coturn. Ştim, din lectura
istoriilor literaturii medievale, destule
.amănunte despre felul în care era orga
·nizat şi jucat spectacolul acelei vremi.
•Orice student în filologie engleză poate
să reconstituie arhitectura teatrului eli
sabetan, după cum oricine studiază ro
·mantismul european cunoaşte (şi nu nu
mai din Gautier) cum arăta sala în me
morabila seară de februarie 1830, la pre
miez,a lui Hernani. De asemenea, isto
sricul literar sau de artă care se ocupă
de secolul XX simte obligaţia de a
·schiţa, măcar în linii mari, cadrul în
,care scrierile dramatice ale avangardei
.ajungeau la public.

Surprinzător, însă, în privinţa istoriilor 
-culturii moderne, nu se mai poate spune
,acelaşi lucru. Regizorii şi scenografii nu
·sînt priviţi, aşa cum s-ar cuveni, decît
rareori ca nişte personalităţi care au
,contribuit într-o măsură importantă la
·crearea unei viziuni specifice. Cred că
,discutarea cauzelor unei asemenea stări
de lucruri ar merita să aibă loc cindva,
întrucît ar scoate la iveală prejudecăţi
·şi poncifuri care nu actionează numai
in acest cîmp al artelor.

Ion Vlad 

1 4 Categoriile „formelor" (genurilor)
• sînt nu doar un capitol al teoriei

literare ; revendicate de diverse 
fenomene specifice comunicării, codului 
lingvistic, textului (mesajului) sau re
-ceptorului, formele se integrează organic 
:într-o poetică a formelor. Natura şi spe
cificul discursului literar, sesizarea ele
mentelor diferenţiale, identificarea şi de
scrierea proceselor care au loc, studierea 
acestora în imanenţa lor etc. sînt tot 
atîtea aspecte dintr-o teorie a 'formelor, 
iar „genologia" - se ştie prea bine -
se identifică, pînă la un punct, cu sfera 

' 

t·iguros conturată a teoriei literaturii. E 
normal oa într-o discuţie despre forme 
şi despre natura acestora, despre litera
ritatea comunicării şi despre invarianţii 
formelor - instituţionalizate prin acţiu
nea modelelor, prin agenţii socio-cultu
rali implicaţi -, despre poetica (dar şi 
despre poietioa) diferitelor forme {specii) 
să intervină şi fapte privitoare la m1-
mesis. 

Chiar dacă nu am invoca opiniile po
lemice formulate de Gerard Genette în 
Introducere la arhitext (1979), e sigur 
că avem obligaţia să „recitim" textele 
antice (Platon, şi în special Republica ; 
Aristotel) pentru a contesta o veche, in
firmată şi anchilozată retorică a forme
lor. O nouă retorică e absolut necesară 
şi ea există, impunînd pertinent preemi
nenţa unui discurs unde relatarea, eve
nimentul, dialogul şi mişcarea combina
torie (diegesis şi mimesis) abolesc clasica 
triadă (epic-liric-dramatic). ln general, 
experienţa teoriei literare, unele un a
nume echilibru e azi evident (diacronia 
- textul şi instrumentele cercetării tex
tului - comportamentul şi mecanismele
lecturii), ne învaţă să refuzăm absolu
tizările de orice fel. Privirea lucidă şi
calmă, neeludarea fenomenelor, recu
noaşterea unui discurs arhetipal înte
meiat pe formele relatării (naraţiunii) şi
supleţea dezvoltării unei literaturi pro
teice, deschise, conştiente de propriul ei
demers intertextual şi metatextual, sînt
de observat.

E motivul pentru care un teoretician 
literar nu are cum refuza un ... dialog 
cu formele teatrului. De altminteri, spe
cificitatea literaturii ne obligă să obser
văm un fapt artistic atît de complex ca 
sistem ele coduri/semne precum teatrul. 
Dacă în cazul literaturii vorbim inspiraţi 
de interpretările strălucite ale lui M.' 
Bahtin despre plurilingvism la nivelul 
enunţurilor şi al heterogenităţii discursu
lui, dacă afirmi'im că romanul (bunăoară) 
are disponibilităţi inepuizabile pentru 
absorbirea sistemelor de limbaje (non
verbale) şi pentru traducerea lor în 
echivalenţe verbale, în sisteme de re
prezentări, atunci e firesc să construim 
ipoteze plecînd ele la teatru sau ajungînd 
la variile aspecte ale teatralităţii. 

Examenul literarităţii, vrem să spu
nem, nu e mai lesnicios decît acela al 
teatralităţii teatrului. Fireşte, am exclus 
aici, cel puţin ca ipoteză de lucru ad
misă teoreticianului literar, .,literatura 
dramatică" (dramaturgia). Categoria e 
asimilabilă, se înţelege, cel puţin. din 
punctul nostru de vedere, discursului 
narativ, întemeiat pe formele dialogului. 
Regimul dialogal e propriu textului li
terar, în timp ce teatrul îşi asumă alte 
limbaje sau un alt limbaj_ El poate asi
mila şi „prelua" discursul lingvistic ca 
pre-text, ca termen . consubstanţii;ll pro-
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priului său discurs autotelic, definit -
în primul rîncl - prin complexitate şi 
heterogcnitate necesare, organice. Ne 
intereseazc�, aşadar, specificul unei arte, 
pentru că recunoaşterea, în cazul litera
turii, a literarităţii şi a specificităţii co
mtmicării, atît ele diversificate azi, ponte 
fi mai nuanţat examinată şi prin ra
portare la o artă precum aceea a spec
tacolului (teatrul). 

Istoria teoriei şi a criticii literare ro
mâneşti produce exemple semnificative 
pentru recunoaşterea interferenţelor şi a 
interesului acordat literaturii şi teatru
lui, textului şi spectacolului. Criticul 
literar sau scriitorul operează în sfera 
cronicii dramatice sau meditează asupra 
condiţiei teatrului. Chiar şi numai exem
plul lui Liviu Rebreanu este edificator 
pentru ipostaza cronicarului tentat să 
formuleze, în deplină cunoştinţă ele 
cauză. opinii despre categoriile teatrolo
giei. Volumul al 12-lea clin ediţia Niculae 
Gheran depune mărturie. La fel, alter
narea comentariului la spectacole cu de
mersul teoretic, adesea foarte pretenţios 
şi extrem ele informat, caracterizează 
cariera lui Camil Petrescu, a lui George 
Mihail Zamfirescu, a lui Mihail Sebas
tian sau a unui autentic regizor <,i scri
itor precum Victor Ion Popa. Dar pro
babil că exemplul cel mai sigur pentru 
formaţia teatrologului şi pentru iniţiati
vele sale foarte moderne şi in deplină 
consonanţă cu experienţa teatrului euro
pean al vremii este acela al lui Ion 
Marin Saclovenu. Si sîntem încă foarte 
departe ele argumentele „istorice" cele 
maî complete pentru o istorie (posibilă) 
a teatrologiei româneşti şi, deci, a artei 
teatrului. 

Cine reciteşte acum lucrarea lui Camil 
Petrescu, Modalitatea estetică a teatru
lui (1937), descoperă toate temele unei 
teatrologii obsedate (şi atunci) de recu
noaşterea şi justificarea într-un discurs 
coerent şi sigur a specificului teatrului 
ca artă totală (,, teatru integral"), ca o 
comunicare eliberată de sub tutela tex
tului (.,de sub tirania textului" scrie 
Camil Petrescu). Nu e greu ele înţeles 
că sursele autorului lui Danton şi al 
Actului veneţian sînt de primă mină, iar 
invocarea lui Gordon Craig este perfect 
legitimată in textul încheiat printr-o 
„Recapitulare aporetică", unde temele 
teatrologiei sînt reformulate cu o logică 
foarte sigură. Teatrul văzut ca o artă, 
natura şi specificul acestei arte (limba
jul/limbajele artei), aspectele „reprezenta
ţiei", categorie înţeleasă ca transformare 
a textului, autoritatea regiei şi „produc
ţia actorului" sînt dezbătute clin unghiul 
autonomiei teatrului şi clin acela al unei 
pai·ţinle preeminenţe a regizorului (.,re
gie autentică"). Mai important mi se 
pare faptul că şi Camil Petrescu 8firmă 
natura convenţiei comunicării teatrale şi 
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avem să recunoaştem - ca !;,i ceilalţi 
scriitori români ai timpului - teze de 
prestigiu ale vremii. Ideea formulată de
Antonin Arlaucl, a teatrului care poa e 
realiza deplin viaţa prin anularea lim
bajului literar, şi, prin urmare, concep
tul re-teatralizării teatrului, respingerea 
textului-dialog (dialogul e al cărţii, deci 
al wrni alt tip ele comunicare) şi, mai 
presus ele acestea, considerarea teatrului 
ca o artă proteică şi complexă, ca plur,a
litate de limbaje/forme, ca structură şi 
discurs proteic, pluriform, beneficiază de 
recunoaştere în spaţiul teatrologiei româ
neşti. Impresia noastră e azi de seriozi
tate şi de maturitate. Nu amintim tea
trologii de carieră pentru că interesează 
aici scriitorul şi lumea teatrului (de alt
minteri, Ion Sav,a, extraordinarul regi
zor, care rămîne un termen de referinţă, 
este el însuşi dramaturg ... ). 

Evitînd absolutizările, dar socotind 
necesară rezolvarea unei false dileme : 

text/spectacol, recunoscînd deplina auto
nom ie a teatrului şi natura textului dra
matic, ca text narativ, cred că formula, 
descoperită ele George Mihail Zamfi
rescu : ,,Teatrul e dincolo ele text, în 
culise şi sub rivălţi, între reflectoare şi 
portante, în atmosfera aceea caracteris
tică ele castele medievale înecate în 
praful măturătorilor contemporani, de· 
ştambă iradiind mătăsos în jocuri multi
colore de lumină ... " rămine valabilă în 
poetica şi semiotica teatrului ele azi, inr 
pragmatica sa. 

Re-teatralizarea, ca proces şi program� 
ca demers încheiat treptat într-o poetică
a teatrului, are în teatrologia românească· 
intervenţii cu totul 1·emarcabile prin 
modernitate şi soluţii. E cazul, printre· 
altele, al 1ui Mihail Sebastian. Ceea ce 
numea autorul Jocului de-a vacanţa „O 
păşire dincolo" nu însemna altceva clecît 
transgresarea literaturii şi asumarea unei 
arte· cu un limbaj al ei. Masca, jocul 
şi, prin urmare, convenţia dar mai cu 
seamă „dezliteraturizarea" teatrului (ter
menul îi aparţine dramaturgului şi ro
mancierului Mihail Sebastian), se întil
nesc cu punctele de vedere formulate
ele unul dintre cei mai mari regizori ai 
teatrului românesc, Victor Jon Popa. 
Dramaturgul şi prozatorul reafirmă tea
tralizarea teatrului şi sub semnul unui 
termen esenţial al poeticii teatrului : ac
tualitatea (,,cifrul special al zilei"). Dar 
mai important e faptul că Victor Ion 
Popa are intuiţia expansiunii fenomenu
lui teatral spre colectivitatea umană, 
pentru care teatrul devine o realitate 
absolut necesară : voce şi interpret în 
actualitate ai lumii. 

Nu-mi. dau seama bine clacă e pe 
de-a-ntregul justificată op1111a potrivit 
căreia dramaturgia (nu teatrul !) româ
nească - mai ales în deceniile dintre 
cele două războaie mondiale - este net 
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inferioară prozei şi poeziei perioadei. Un 
lucru e sigur : teatrul românesc nu e 
defel inferior experienţelor europene ale 
timpului şi perfecta sa sincronizare e 
atestată de spectacolele lui Soare Z. 
Soare, Aurel Ion Maican, Victor Ion 
Popa şi, din nou, Ion Sava. Spectacolul 
are o incontestabilă valoare şi o auto
nomie justificată prin natura proteifor
mă a sa : muzica, pantomima, masca, de
corul, luminile, interpretarea şi deplina 
autoritate a regiei sint de văzut în 
această perioadă generoasă. 

E greu să stabileşti acum schiţa unei 
istorii a teatrului, dar în ea nu pot 
lipsi regizorii pomeniţi, ca şi predecesorii 
lor (Paul Gusty, bunăoară), alături de 
scriitori precum : Lucian Blaga - tea
trul său mi se pare a fi cel mai apt 
„jocului" dramatic, fiind un „spectacol 
integral", George l\liihail Zamfirescu (să 
nu uităm ele Sam), Victor Ion Popa, 
G. Ciprian (Omul cu mîrţoaga şi Capul
de răţoi), Camil Petrescu, Mihail Sorbul
(Patima roşie continuă să mi se pară
una dintre cele mai profunde drame 
româneşti), Hortensia Papadat-Bengescu 
(Bălrînul), Gib I. Mihăescu (Pavilionui 
cu umbre), Ion I viarin Sadoveanu, V. 
Voiculescu (Umbra, Fata ursului), :rvlihai 

Sebastian etc. 

Intr-o cultură tmde I. L. Caragiale, 
Vasile Alecsandri, Al. Davila, Delavran
cea produc o dramaturgie validată de 
timp şi de interpretări, se asociază scri
itori interesanţi ca Mihail Săulescu, A. 
ele Herz, Catun Theodorian şi alţii, 
creincl texte pentru teatru. El s-a con
stituit sigur, ca poetică şi ca fizionomie 
inconfundabile, aşa cum ne confirmă 
contemporaneitatea. In teatrul românesc, 
unde memoria continuă să păstreze spec
tacolul (actul conservării este şi el un 
termen aţ specificităţii acolo unde ar 
părea că perenitatea este inimaginabilă), 
ne amintim de regia lui Liviu Ciulei şi 
a lui Lucian Pintilie, a Cătălinei Bu
zoianu (iată un om de teatru care trans
formă prin teatralizare totală „textul"), 
a lui Horea Popescu şi a lui Dan Micu 
şi a unor foarte buni regizori pe care 
condiţia mea de om al provinciei, unde 
teatrul nu e neapărat (ele mai multe de
cenii) în momente faste, nu i-a putut 
observa decît prin reflecţia critică a 
celui mai valoros om de teatru pe care 
îl cw1osc : Valentin Silvestru. El con

tinuă să ne convingă, cu argumente stră
lucite, de vitalitatea extraordinară a 
teatrului românesc. 

Anchetă realizată de 

Ioan VIERU 

29 

www.ziuaconstanta.ro



PER1'AAi'IEi'rf A 1'1\0f>ER.i'trr J-\ �re 

I-\ CLASICILOR 

N-am prea auzit să se fi jucat în
vremea din urmă Prometeul lui Eschil. 
Teatrul antic în genere lipseşte din re
pertoriile instituţiilor dramatice, dispuse 
să monteze mai degrabă spectacole după 
textele autorilor moderni şi contempo
rani, s-ar zice că mai aproape de sensi
bilitatea omului de azi. Să-şi fi pierdut 
el într-adevăr orice urmă de actualitate, 
să ne fi devenit într-atît de străin, de 
indiferent, încît să nu merite din par
te-ne altceva decît curiozitatea senină 
arătată obiectelor de muzeu ? S-a obser
vat demult că operele primilor tragici, 
puţinele păstrate pînă în prezent, rezumă 
principalele situaţii dramatice cunoscute. 
Urmaşii au inventat destul de puţin, cel 
mai adesea reluînd, fireşte că în alte 
haine, temele şi motivele fixate de 
Eschil, Sofocle şi Euripide. Năzuinţa de 
cunoaştere a omenescului rămîne preo
cuparea lor de prim ordin. Grecii n-au 
spus, desigur, totul despre om, însă ceea 
ce au spus se referă la esenţa acestuia. 
L-au privit în împrejurări decisive, son
dîndu-i posibilităţile şi limitele, cîntă
rindu-i şansele de a fi el însuşi. Nicio
dată pînă la ei (pare-mi-se că şi rareori
după aceea) condiţia umană nu a fost
pusă în cauză cu atîta insistenţă şi gra
vitate. Noi vorbim astăzi de realism
psihologic, dar unde e el întreg dacă nu 
în piesele lui Eschil şi Sofocle, interesaţi
de amploarea · şi efectele pasiunilor, de
aptitudinea pentru suferinţă şi de ati
tudinea în faţa ·morţii? Unde, dacă nu 
în tragediile greceşti, conflictul dintre
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Marginalii 

la 

„Prometeu 

înlantuit" 

raţiune şi sentiment e prezent în dure
roasa lui măreţie ? 

Există, e adevărat, numeroase obsta
cole în calea receptării semnificaţiilor 
de adîncime ale acestor scrieri. Teatrul 
grecesc, perfectă întrupare a ideii de 
convenţie, contrariază gustul nostru pen
tru firesc. Oameni ai veacului al două
zecilea, noi aşteptăm ca personajele să 
se poarte şi să vorbească asemenea nouă, 
să împrumute măcar ceva din obişnuitul, 
din banalitatea cotidiană. Rolurile din 
tragedii sînt, dimpotrivă, solemne, ne
încetat solemne, statice, artificiale chiar. 
Asta pentru că teatrul grec nu tratează 
subiecte ·aşa-zicînd de fiecare zi, ci eter
nităţi. Banalul, nesemnificativul, cu o 

pondere aşa de mare în existenţa noas
tră şi din care scriitorii acestui secol au 
făcut un element definitoriu, nu intră 
în vederile tragicilor. Ei vor să afle cit 
de mari pot fi iubirea şi ura, de aceea 
îşi aruncă eroii în împrejurări decisive, 
cînd energiile sufleteşti se manifestă 
superlativ. Acolo, pe marginea prăpas
tiei, în culmea pasiunii, cînd însuşi gin
dul alegerii ameninţă să-şi piardă con
sistenţa, se arată omul întreg, nepre
făcut, atunci i se dezvăluie dimensiunile 
lăuntrice, dobîndind valoare generica. 
Principala convenţie a teatrului grecesc 
aici se găseşte, în ipostazierea pasiuni
lor în stare superlativă, ignorînd trep
tele intermediare. A pretinde să te re
cunoşti imediat în personajele sale e tot
una cu a nu-i înţelege raţiunea de a fi. 
Realismul tragicilor nu se încurcă în 
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amănunte, ci merge decis spre miezul 
lucrurilor. E selectiv, nu integral ; sin
tetic, iar nu analitic. Atenienii umpleau 
pînă la refuz imensele arene nu doar 
pentru a se desfăta, ci şi pentru că pre
simţeau că ceea ce se întîmplă pe podium 
îi priveşte în modul cel mai direct, dez
văluindu-le o parte, pînă atunci necunos
cută, din ei înşişi. Chiar dacă existenţa 
anterioară le fusese ferită de evenimente 
capitale, nemeritînd deci privilegiul de 
a fi înscenată, viaţa îi putea oricînd 
proiecta în situaţii fără ieşire, precum 
acelea de care •au parte Oedip, Medeea 
sau Electra. Cu toate că nu regula, ci 
abaterea de la ea era figurată pe scena 
tragică, grecul elenistic urmărea tribu
laţiile eroilor cu atenţie încordată, pre
simţind că reprezentaţia echivala cu o 
invitaţie la autocunoaştere. Cunoaşterea 
de sine, imperativ al desăvîrşirii omului, 
găsea în tragedii un aliat de nădejde. 
Căci experimentînd metamorfozele ome

nescului în împrejurări-limită, tragicii 
deschideau o cale de acces spre necu
noscutul din noi înşine. 

Principala noastră rezervă faţă de 
teatrul antichităţii greceşti e alimentată 
şi de faptul că măcar o parte dintre 
piese îşi trag materia din mitologie. Dar 
ce legătură avem noi cu aceşti zei ce se 
plimbă ţantoşi pe scenă ? Eroii de felul 
lui Agamemnon da, ei sînt repre
zentanţii străluciţi ai umanităţii arhaice, 
aleşii vîrstei de aur. Dar · zeii ? De ce 
ne-ar interesa intrigile lor, capriciile lor, 
conflictele dintre dînşii ? Numai pentru 
că le e în obicei să-şi bage nasul în 
treburile oamenilor, influenţîndu-le 
cursul după bunul lor plac? Şi nu e 
imixtiunea aceasta scandaloasă o pro
blemă exclusiv a grecului antic, nevoit 
să asiste neputincios la manipularea 
contingentului de către transcendent? De 
fapt, raporturile grecilor cu absolutul nu 
erau atît de rigide pe cit ni le imaginăm 
noi. Dacă treceau în seama zeilor des
tule evenimente ale lumii pămîntene, nu 
înseamnă neapărat că Olimpul copleşea 
viaţa umanităţii, ci doar că acest trans
fer de răspundere le convenea. Şi le 
convenea pentru că servea de minune 
concepţi,a lor despre om. Bun, drept şi 
frumos, acesta devine altminteri numai 
cînd zeii îl manevrează. Marile, adevă
ratele tabu-uri ale lumii greceşti nu sînt 
olimpienii, ci tocmai oamenii. Zeilor le 
puteau fi atribuite toate slăbiciunile şi 
maleficiile. Oamenii, în schimb, erau ab
solviţi de răspunderea faptelor reproba
bile, consecinţe ale capriciului divin. 
Răul nu e o componentă originară a 
omului, călăuzit de gîndire, ci efectul 
acţiunii unor forţe ce scapă raţiunii 
umane. Acestor forţe, incontrolabile cu 
puterile minţii, le-au spus grecii zei, re
cunoscînd astfel determinările obscure 

ale conduitei omeneşti. îndărătul numelor 
mitologice se află realităţi psihologice 
profunde, energii şi atunci şi astăzi mai 
uşor de sugerat decît de precizat pe cale 
intelectivă. E, de altfel, semnificativ că 
Olimpul se înfăţişează ca o proiecţie 
fidelă a lumii pămîntene, ca spre a con
firma dictonul atribuit lui Protagoras, 
anume că omul e măsura tuturor lucru
rilor. Umanitatea se răsfrînge în el ca 
într-o oglindă selectivă. Olimpul grecesc 
este o umanitate concentrată şi cred că 
singura lectură adecvată a scrierilor an
tice cu subiecte mitologice ar fi aceea 
obişnuită în cazul fabulelor străvezii. A 
vorbi despre zei era, şi acum două mii 
cinci sute de ani, mai simplu decît a 
vorbi despre oameni. Grecii nu sînt pro•
tocolari cu zeii, îi tratează liber, realis
tic, fără respectul la care ne-am fi aş
teptat din parte-le. Divinităţile sînt lip
site de desăvîrşire şi, ca urmare, nu 
funcţionează ca modele. Ele par mai 
degrabă a alcătui o suprastructură dotată 
cu puteri discreţionare, incontrolabile. 
Teologia grecească nu exclude spiritul 
critic, ci - din contra - îl presupune. 
Abia religiile ulterioare vor desena ce
ruri fără cusur. promovînd idealismul în 
locul realismului elenistic. Operele tra
gicilor aruncă asupra Olimpului o lumină 
crudă, nemenajatoare. Iar Eschil, întîiul 
dintre ei, despre ale cărui sentimente 
religioase s-a spus că ar fi mai puternice 
decît ale celorlalţi, vădeşte o necruţare 
greu de comparat. La el mai ales, nu
mele mitologice reprezintă tributul liber 
consimţit pentru rostirea integrală, fără 
ocolişuri a adevărului. 

In prima scenă din Prometeu înlănţuit
apar Cratos, Bia şi Hefaistos, care-l aduc 
pe Prometeu la locul supliciului. Fiera
rul zeilor, neam cu osînditul, ba chiar 
şi prieten bun, îi plînge soarta, regretind 
că nu-şi poate abandona meseria, pentru 
ca mîna altuia să fixeze lanturile. Cratos 
însă e vigilent, nu tolerează lamentarea 
şi tergiversările ; rostul lui, şi al lui Ilia, 
e să vegheze la împlinirea grabnică şi 
întocmai a sentinţei şi-l mustră pe 
Hefaistos pentru vizibila absentă a tra
gerii de inimă. Tabloul suferinţei nu-l 
mişcă. El vede doar ceea ce Zeus îi 
ceruse să vadă : ,. Cum pe drept e pe
depsit un vinovat". Dacă Hefaistos exe
cută porunca în silă (,, ... e greu I Să 
nu-mplineşti poruncile părintelui. / O, 
fiule-nţelept al dreptei Themis, azi I Eu 
fără voia ta şi-a mea te ţintuiesc / De
aceste steiuri sterpe"), Cratos e plin de 
zel, pune pasiune în îndeplinirea ei. E 
instrumentul perfect al voinţei stăpînu
lui. Nu numai că n-are gînduri proprii, 
dar ii suspectează pe .ceilalţi de infide
litate prin gîndire. Nu concepe clecît ac
ţiunea devotată. Lunga tiradă a lui He
faistos, care-şi caută circumsta�ţe ate-
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nuante pentru participarea la supliciu, i 
se pare nelalocul ei (,,Tu nu urăşti / 
Pe zeul urgisit ele zei?"), iar compasiu
nea pentru Prometeu e resimţită ca un 
afront la adresa stăpînului: ,,Tu stai aici 
bocind pe duşmanul lui Zeus ? I Ia seama 
să nu te boceşti pe tine chiar." Inlăn
ţuirea odată terminată, Hefaistos vrea să 
se îndepărteze cît mai repede, spre a 
nu mai avea sub ochi suferinţa la care, 
de nevoie, contribuise. Cratos, în schimb, 
exultă, spectacolul durerii fizice îi 
bucură simţurile, de-ar putea ar mai bate 
un piron în pieptul titanului. Şi dacă 
nu-i stă în puteri să spo:rească suferinţa 
trupului, măcar să-l batjocorească înainte 
ele plecare : ,,Blestemă-acum şi fură ia
răşi de la zei / Comori ca să le dărui 
făpturilor de-o zi. / Iţi pot aceştia potoli 
durei:ile? I Mintiră cei ce te-au numit 
«Prevăzător» I · Ai merita fru1nosu-ti 
nume numai· cîncl / Te-ai fi ştiut fe1:i 
de-aceste pătimiri". A ştiut Zeus pe cine 
trimite să supravegheze pedepsirea ! Cra
tos şi Bia, copiii Styxului ! Forţa şi Vio
lenţa ! Energii primare, străine ele facul
tatea gîndirii, clar slugi fidele ale auto
ri lăţii momentane. Acefalia lor e o 
garantie de neconclitionat devotament. In 
alte îinprejurări, cr'atos nu şi-ar fi per
mis să se poarte astfel cu Prometeu, 
mulţLUninclu-se a-i pizmui în tăcere con
diţia superioară. Dar, căzut în dizgraţie, 
titanul e la cheremul naturii inferioare, 
măguli te să pedepsească un zeu. Seve

rităţii lui Zeus i-a adăugat şi el o parte, 
deloc neînsemnată, care-i răzbună cît de 
cît umilinţele derivate clin originara po
ziţie subalternă. Sclavul perpetuu are 
prilejul ele a se simţi, măcar o clipă, 
stăpîn, Tirania (cuvîntul îl foloseşte pînă 
şi Hefaistos spre a caracteriza domnia lui 
Zeus) generează la rîndu-i tiranie. Iar 
Cratos e, în tragedia lui Eschil, un mic 
tiran produs de dictatura lui Zeus. E 
semnificativ că, pe drumul spre „ţărmul 
sterp şi necălcat al Scitiei", unde-şi va 
ispăşi pedeapsa, Prometeu nu e însoţit 
numai ele Hefaistos, de acelaşi rang cu 
el, ci şi ele Cratos şi Bia, naturi ele
mentai·e. In ele are Zeus mai mare în
credere. Rolul fierarului este eminamente 
tehnic. Dar conducerea operaţiunii o au 
vlăstarele Styxului, dovadă nu mai de
parte clecît repetata admonestare a lui 
Hefaistos. (Cînd acesta clin urmă se 
ara tă iritat de tonul autoritar al lui 
Cratos - ,,dar tu nu-mi da porunci", ii 
spune zeul , răspunsul e limpede: 
,.Ba-ţi dau şi încă ţi le dau cu furie.") 
Ele formează adevărata escortă a zeului 
condamnat. Ele sint gardienii desemnaţi 
a urmări, a impulsiona chiar, împlini
rea poruncii, Indiscutabil, asta înseamnă 
o umilinţă in plus pentru Prometeu, tri
mis sub pază ele joasă condiţie. Insă era,
pare-se, unica eficientă. Zeus, ne lasă a
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înţeler,:e Eschil, n-are încredere în cei 
de-o seamă cu el, le suspectează devo
tamentul, bănuindu-i de tainică solida
ritate împotrivă-i. Ca orice tiran, se spri
jină pe in�i mărginiţi, singurii care nu-i 
pot pune în cauză supremaţia. E de 
presupus că Olimpul e împînzit de Cra
toşi, ochii pătrunzători, urechile mereu 
treze, uneori şi braţele neînchipuit de 
lungi ale stăpînului. In Prometeu în
lăntuit, Eschil creionează un portret în 
acvaforte al tiranului ajuns la putere 
prin viclenie şi stăpînind prin teroare. 
Zeus nu apare pe scenă, dai' tragedia, 
de la un cap la altul, mai ales despre 
el vorbeşte, firea lui o dezvăluie, fap
tele lui le cintăreştc. La urma unnelor, 
nu Prometeu, prezent pe podium întreaga 
piesă, este adevăratul ei personaj prin
cipal, ci tocmai zeul dictator. Titanul e, 
neîndoios, preferatul dramaturgului, 
care-şi revarsă asupră-i rezervele de 
simpatie. Nu �i marea lui reuşită. Soli
daritatea neacoperită cu Prometeu pare 
să fi diminuat puterea ele obiectivare a 
s�riitorului. in orice caz, eroul său n-are 
complexitate, e liniar şi previzibil. Ne
doza te cu grijă, calităţile copleşesc per
sonajul, ce seamănă mai degrabă cu o 
ipoteză a minţi.i, indispensabilă în sus
tinerea conflictului dramatic. Teatrul 
european a avut, de la primii paşi, ob
sesia personajului integral pozitiv, fără 
a izbuti, să-i găsească o rezolvare con
venabilă. Victima a fost, în consecinţă, 
mereu inferioară, ca performanţă. lite
rară, călăului. Absentul Zeus creşte, în 
schimb, din piesă, monumental şi ome
nintător. Si-a recrutat o armată ele cre
dincioşi, care controlează purtarea celor
lalţi, pedepsind exemplar orice nesupu
nere. Nu tolerează în juru-i decît ascul
tare orbească şi linguşire. Cum nu l-ar 
minia atunci fapta lui Prometeu ? Mai 
ales că raptul focului nu e un simplu 
gest de nealiniere, o dizidenţă oarecare, 
ci încorporează semnificaţii mai largi, 
de a căror gravitate Zeus nu e străin. 
Prometeu nu doar că nesocoteşte ordi
nea : atentează deschis la puterea abso
lută. Ceea ce aparţinuse în exclusivitate 
stăpînului devine bun comun. Tirania 
se defineşte prin interdicţii, tiranul re
zervîndu-şi sieşi drepturi refuzate celor
lalţi. Or, coborîrea focului pe pămînt 
anulează privilegiul esenţial al lui Zeus. 
Dacă şi oamenii, pieritoarele creaţii ale 
titanului, stăpînesc focul, unicitatea lui 
Zeus încetează. Prin asta devine Pro
meteu inamicul său nwnărul unu, prin 
substanţiala diminuare a privilegiilor ti
ranului, prin ridicarea muritorilor pe o 
treaptă pînă atunci accesibilă numai lui. 
Iar cazna la care îl .condamnă pe fur e, 
în perpetuitatea ei, pe măsura irepara
bilei pierderi suferite. Zeus !c! orgolios şi 
răzbunător. N-are capacitatea de a ierta, 

www.ziuaconstanta.ro



proprie suveranului luminat. Pentru el, 
iertarea nu e un indiciu de forţă, ci o 
dovadă de slăbiciune. Duritatea pe care 
o afişează, intoleranţa cu care judecă
faptele celorlalţi ar trebui să convingă
că, dinaintea nelimitatelor sale puteri,
unica atitudine potrivită este supunerea
necondiţionată. Doar un lucru nu bagă
Zeus de seamă : că politica de forţă îi
deconspiră nesiguranţa. Nu certitudinea
înfloreşte luxuriant îndărătul ei, ci toc
mai îndoiala, teama. Că Zeus are teme
iuri să se .teamă, înţelege oricine. Ajuns
la putere prin mijloace nu dintre cele
mai leale, gîndul că ar putea fi înlă
turat într-o bună zi tot prin viclenie,
pierind de chiar arma ce-i asigurase iz
bînda, îl obsedează. 1n ochii tiranului
tiranizat de ideea ti·ădării, olimpienii se 
transformă în complotişti, virtuali uzur
patori ai funcţiei supreme. Nu mai dis
tinge prietenia, nici iubirea, bănuite de
ipocrizie. ,, Tirania are pururi boala
grea I De-a nu se-ncrede nici în bunii
săi amici", observă cu amărăciune Pro
meteu, care pusese altădată umărul }a
ascensiunea lui Zeus. Isteţimea titanu-
11.!i, atunci folositoare, e resimţită acum
ca o ameninţare crescîndă. lndepărtarea
inteligenţelor, marginalizarea şi minima
lizarea lor nu reprezintă altceva decît
măsuri de sporire a propriei siguranţe.
Şi de n-ar fi existat incidentul cu focul,
Zeus tot ar fi găsit un pretext pentru
mazilirea lui Prometeu, a cărui minte
ascuţită îi tulbură liniştea. intre atîtea
învăţăminte ce ar trebui să le tragă
ti1anul clin crunta-i pătimire, unul 'mai
ales ţine Cratos (şi gura lµi rosteşte
gîndul nealterat al stăpînului) să-l subli
nieze : ,,Să-nveţe că nu-i el mai înţelept
<'a Zeus ... "

Am văzut cum acelaşi Cr>atos îi luase 
peste picior, deoarece - cu toată re
putaţia de prevestitor al evenimentelor 
ulterioare .. fiu-înţelept al dreptei 
Themis" nu fusese îndestul de dibaci ca 
să evite suferinţa. ,,Prudentul" strălucise 
tocmai prin imprudenţă. in lunga scenă 
a spovedaniei, consecutivă înlănţuirii, el 
răspunde batjocm·ii, declarînd că făcuse 
pasul în perfectă cunoştinţă de cauză : 
„Dar eu ştiam ce chin amar aveam 
să-ndw· ; / Eu am greşit cu voia mea." 
Cunoscuse dar pretul şi, totuşi, acceptase 
să-l rlătească. Ar fi putut la fel de bine 
să renunţe şi astfel să evite grozavul 
supliciu, însă a prefemt să meargă pînă 
la capăt. Sîntem invitaţi a crede că ges
tul prometeic a rezultat din funcţiunea 
nestingherită a liberului al'bitru. Numai 
că, într-o tiradă anterioară. cel ce în
cearcă a se înfăţişa drept un martir 
volw1tar proiectase o altă lwnină asu
pră-şi, recunoscînd fără echivoc atotpu-
ternicia destinului : ,,Trebuie / Să-mi port 
povara ce mi-e dată ; bine ştiu / Ce 

ne-ndm·ate-s vrerile destinului." Ceea ce 
exclude posibilitatea opţiunli. Prometeu 
poate desluşi viitorul, al său şi al celor
lalţi, însă nu-l poate influenţa, modifica, 
schimba. Ştiuse ce-l aşteaptă, după cum 
ştie prin ce locuri va rătăci sărmana Io. 
intreaga-i libertate ele mişcare se con
centrează în dreptul de a cunoaşte. !n
cercarea de a se sustrage determinării 
nu ar face decît să mărească presiunea 
ei. ii fusese scris titanului să-l sfideze 
pe Zeus şi să fie răstignit pe stîncă 
(întocmai cum îi era scris lui Zeus să 
domnească în chip absolut), iar el n-a 
făcut decît să se supună, să colaboreze 
cu destinul. Că, odată faptele consumate, 
se străduieşte a le da o altă interpre
tare, e cu totul altceva. Ipostaza ele 
martir benevol i se pare mai avanta
joasă decît cea de jucărie a sorţilor. 
Tentativa de a prezenta inevitabilul 
drept manifestare a voinţei incli vi duale 
rămîne, de altfel, singurul punct în care 
liniara psihologie a personajului se dez
minte. Talentul lui Eschil ttiwnfă, măcar 
pentru o clipă, asupra simpatiei, con
ferind eroului preferat o minimă adîn
cime. 

Numeroase sînt amănuntele ce îndrwnă 
spre concluzia că abia recunoaşterea im
placabilităţii destinului nu e formală. 
Oameni şi zei îi sînt deopotrivă prizo
nieri. ,,Nici zeii nu-şi aleg ei înşişi 
soarta", aminteşte Cratos. După care 1 
adaugă: ,,Căci astăzi numai Zeus e liber 
pe deplin." Ghicim în aceste cuvinte de
voratoarea dorinţă a tiranului de a-şi 
consolida statutul de excepţie. Supuşii 
trebuie să-l creadă liber, stăpîn al celor
lalţi şi al lui însuşi. !n intimitate, con
ştiinţa propriei neputinţe e însă nealte
rată. De aceea, cînd Prometeu îi preves
teşte sfîrşitul, trimite mesageri, care să 
smulgă sub ameninţări detaliile viitoarei, 
hotărîtei căderi. De n-ar crede în pre
destinare, la ce bun să-i cunoască cir
cumstanţele? işi închipuie, biată iluzie 
de tiran, că - ştiind -- va putea îm
piedica împlinirea destinului. A uitat că 
şi Cronos, părintele său, încercase să 
scape înghiţindu-şi odraslele şi că tocmai 
el, stăpînul de azi, fusese instrumentul 
sorţii. 

Scrisă într-o vreme cin atenienii 
prinsese�·ă gustul democraţiei, dar le 
erau încă vii în amintire efectele tira
niei, tragedia Prometeu înlănţuit era o 
invitaţie la reflecţie. ,,Cunoaşte-te pe 
tine însuţi", îl îndeamnă Okeanos pe 
titan. Publicul de acwn dou_ă milenii şi 
jumătate înţelegea însă că vorbele zeului 
mai cu seamă lui îi erau adresate. 

Al. DOBRESCU 
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Cum stăm 

cu comedia? 

Pentru criţicul, dar şi pentru spectatorul de tea
tru, posibilitatea de a urmări mai multe soectacole 
în suită (alăturate, fireşte, după anumite criterii) se 
dovedeşte întotdeauna un bun prilej de a avea o 
imagine clară, nuanţată, nu numai asupra momen
tului pe care-l parcurge arta scenică în ansamblul 
ei, dar şi asupra fiecărei producţii în parte. Şi 
chiar - ori mai ales - dacă nu e vorba de spec
tacole văzute atunci pentru prima oară. Compara
\iile, confruntările sau suprapunerile de planuri au 
calitatea importantă de a releva fenomene, tendinţe, 
de a evidenţia linii de evoluţie, de a departaja tră
săturile proprii unui regizor, să spunem, de trăsă

turi ale unei generaţii, personalitatea unui Lreator 
anume, de personalitatea wrni momenL al artei spec
tacolului. Observatia nu e nouă, desigur, dar ea a 
iost reactualizată :__ chiar cu pregnanţă - de pre
zenta ediţie, a şaptea, a Galei „Arta comediei", des
făşurată la Galaţi în perioada 16-22 mai şi organi-
zată de· Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, 
Comitetul Judeţean de Cultură şi Educaţie Socialistă 
Galaţi, Asociaţia Oamenilor de Artă din Instituţiile 
Teatrale şi Muzicale din Republica Socialistă Româ
nia (A.T.M.) şi Teatrul Dramatic din municipiu. 

Ce concluzii se desprind, deci, care este imaginea 
pe care au conturat-o cele cincisprezece spectacole 
reunite de programul Galei, ,,aliniind" trupe de la 
14 teatre profesioniste din Bucureşti şi din ţară (fără 
a mai număra şi producţiile amatorilor, prezente de 
asemenea în săptămîna dedicată artei comediei) ? 

Prima observaţie ce se impune, intru totul re
.confortantă, se referă la repertoriu : texte de cali
tate sau chiar opere fundamentale ale creaţiei roma
neşti şi universale, autori clasici - Caragiale, Alec
sandri, Shakespeare, Ben Jonson, Gogol - moderni 
sau contemporani - Tudor Muşatescu, Teodor Ma
zilu, Aurel Baranga, Arthur Vl. Pinero, G. B. 
Shaw, Mihail Bulgakov, Mircea Radu Iacoban. Un 
punct cîştigat, deci, în privinţa repertoriului, in care 
nu s-au înscris nici un fel de improvizaţii de gust 
îndoielnic ori piesuţe inconsistente, aşa cum se mai 
întimplă uneori, mai ales în ceea ce priveşte come-
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dia. Dar nici (n-o putem ignora) pagini fie1·binţi, de 
ultimă oră sau lansarea unui dramaturg mai puţin 
ori deloc cunoscut. Descoperirile, atunci cînd au 
fost, s-au plasat tot pe terenul ferm oferit de au
tori clasici : Mireasa mută de Ben Jonson, de pildă
prezentată în premieră pe ţară de Teatrul Tinere
tului din Piatra Neamţ. 

Uneori, textele „omologate" au inspirat spectacole 
gîndite tradiţional, solid, fără încercarea de a desco
peri sensuri, unghiuri, nuanţe inedite. Spectacole 
lesne omologabile, deci, şi ele. Nu este un repro<ş, 
ci o simplă observa·ţie, cu atît mai mult cu cit mon? 

iările din această categorie au dovedit nu o dată 
remarcabile calităţi de ordinul acurateţii mijloacelor 
scenice, al profesionalismului (Sfîntul Mitică Bla
jinu de Aurel Baranga la Teatrul de Comedie şi 
Secretul familiei Posket de A. W. Pinero la „Bu
lanclra", amîndouă puse in scenă (:le Valeriu Moi
sescu), ori au pus un justificat accent pe jocul acto
rilor (O femeie cu bani de G. B. Shaw la Teatrul 
,,Maria Filotti" din Brăila, regizat de Marius Po
pescu, cu Greta Manta în rorul principal) . 

.Alteori (şi considerăm că e bine că aşa s-a întîm
plat în cele mai multe cazuri) textele consacrate au 
îndemnat la o privire regizorală proaspătă, la des
luşirea unor noi înţelesuri, nuanţe, accente. !n mon
tările prezentate s-au putut identifica lesne chiar 
anwnite direcţii, tendinţe comune mai multor crea
tori de spectacol �aproape tuturor) de re-citire a 
comecliiior clasice. 

Pe primul· loc la bursa ideilor regizorale vizînd 
in noi rea unghi urilor de abordare se află, indiscu
tabil, ispita de a recepta orice comedie 0a pe o sub
diviziune a dramei; sau, oricum, ele a descoperi sub 
replica ele haz substratul de tristeţe, de gravitate, 
fiorul de nelinişte. Permise, uneori, de text, res
pinse însă alteori, ca o grefă nereuşită. Foarte inte
resant, în acest sens, ni s-a părut, de pildă finalul 
din Femeia îndărătnică pusă in scenă de Gh. Jora la 
Teatrul Dramatic din Galaţi, momentul cel mai 
bun, mai semnificativ al unei montări care în rest 
nu ne-a prea convins. Monologul Catarinei, lecţia 
de supunere conjugală debitată în mod obişnuit cu 
voioşie, este rostit de această dată de eroină în 
timp ce trage clin greu, aiaturi de celelalte neveste 
„cuminţite", căruţa în care se află triumfătorul (uşor 
neliniştit şi el, însă) Petruchio. Tonul este al recu
noaşterii îndurerat-lucide a unei condiţii împovără
toare, a înfrîngerii prin forţă, iar afirmaţiile privind 
fragilitatea femeii ocrotite cu generozitate de bărbat 
dobîndesc, în context, alte rezonanţe. Interesantă ni 
s-a părut şi viziunea lui Alexandm Dabija, care în 
Mireasa mută descifrează farsa pusă la cale de un 
grup ele tineri veseli împotriva unui bătrîn avar ca 
pe un act de supunere prin violenţă a unei fiinţe 
neajutorate. Ipoteză interesantă în sine, dar contra
zisă de text, astfel încît cleznoclămîntul (replicile 
sînt, totuşi, ale lui Ben Jonson) riscă a ne plasa ele 
partea teroriştilor. Ceea ce, desigur, nu s-a urmărit. 

Tălmăcirea devine răstălmăcire flagrantă, clacă ne 
referim la Căsăioria lui Gogol pusă în scenă la Tea-

„Arta comediei" - o gală a marilor actori. în 
imagini : Stela Popescu, Stefan Bănică, Mariana 
Mihuţ, Dem Rădulescu, Mi�ela Gorea, Virgil Ogă
şanu, Diana Lupescu, Ştefan Sileanu 
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trul din Bîrlad de Bogdan Ulmu sau la Titanic vals
la Tîrgu Mureş, în versiunea scenică a lui Tudor 
Chirilă. Este vorba, în ca?ul celor două montări, 
nu de descifrarea unor sensuri posibile (chiar dacă 
nu evidente) ale pieselor cu pricina, ci, s-ar spune, 
despre idei pe care regizorii nu le-au transformat, 
cum era firesc, în piese proprii, ci le-au aplicat unor 
piese scrise de „colegi" mai vîrstnici, cum ar fi 
Gogol sau Muşatescu. Tehnica utilizată a fost, în 
general, aceea de a contrazice decis replica, prin 
gest, mişcare, mimică, accesorii scenice. Şi clacă vom 
aminti că în Titanic Vals eroul afirmă cu năduf că 

. poartă, obligat de familie, pălărie tare, arătindu-şi 
demonstrativ canotiera, e uşor de înţeles că „metoda" 
nu a fost neglijată în nic:i unul dintre detalii, nici 
măcar în acelea care nu adăugau ·şi nu răpeau vreun 
sens demonstraţiei. 

Tendinţa de a urma cu orice preţ linia dramati
cului nu a răpit, totuşi, comediilor preocuparea (s-ar 
putea spune, obligaţia) de a stîrni risul spectatorilor. 
Atît numai că ori s-a rîs scrîşnit, alarmat, îngri
jorat, înfricoşat, ori s-a rîs din alte motive şi in 
alte momente decît a presupus (şi a intenţionat) 
dramaturgul. Pentru că public:ul, trebuie să recu
noaştem, face haz cînd, în acelaşi spectacol cu Tita
nic vals, un ofiţer de cavalerie sugerează, prin mo
dul rostirii, nechezatul (e, doar, cavalerist !) şi poartă 
o uniformă cu inimi roşii chiar şi pe turul pantalo
nilor (e, doar, îndrăgostit !) ; sau cind, pe scenă,
bărbaţii mănîncă bătaie de la femei, vorbesc cu un
fi1·icel de voce, �înl euri.aţi violent de reprezentan
tele sexului slab ş.a.m.cl. Exemple nu are rost să
dăm, întrucît ar trebui să aminlin mai toale spec
tacolele.

Şi pentru că vorbeam de rîs, se cuvine observat 
că hohote (neîngrijorate, neîndurerate !) s-au înre
gistrat mai cu seamă la spectacolele montate în 
cheie tradiţională. Dar şi la Sîuziana şi Pepelea al 
Teatrului din Constanţa, montat deloc tradiţional, ce 
e drept, dar ale cărui inovaţii au ales semnul glumei 
(mai izbutite, mai puţin, mai clin Alecsandri, mai 
de aiurea, dar glumă) nu al abisalului. 

A'ceste însemnări nu şi-au propus a fi o relatare 
exactă a Galei, nici o însc:riere de cronici (cronicile 
au apărut sau vor apărea, după cum e firesc, în 
revistă), ci o încercare de a desprinde cîteva ele
mente de ordin general (şi, adesea, generalizat) pe 
care le-au pus în evidenţă spectacolele incluse în 
program. Au lipsit, de aceea, referirile la multe din
tre titlurile propuse (unele dintre ele, spectacole de 
certă valoare), aşa după cum au lipsit şi indicaţiile 
privind premiile acordate. Ne-a preocupat, însă, mai 
cu seamă să aflăm la Gala de la Galati cum stăm 
cu comedia, judecată nu prin prisma ' culmilor şi 
nici a hăurilor ei, ci a înfăţişării de Iiecare zi -
cu tendinţe specifice, trăsături proprii momentului, 
modului de a recepta şi o exprimo, azi, umorul. 

Cristina DUMITRESCU 

Fotografii de 
Codruţa DRAGOESCU 
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IOAN CRISTESCU 

Structuri dramatice 

în „Didahiile" 

lui Antim lvireanu 

Nlitropolitul Antim, valah prin adop
ţiune. face parte ·clin familia spiritelor 
ce-şi devansează epoca, jucînd la curtea 
Brîncoveanului rolul ele intermediere şi 
prelucrare a influenţelor culturale aiit 
din Apus, cît şi clin fostul Bizanţ. Dar, 
faţă ele profesorii ele la Academia Dom
nească sau de reprezentanţii curentelor 
italian (Anton Maria del Chiaro) sau 
grec (Hrisant Notara), care jucau şi ei 
un rol de intermediere, Antim pare a 
fi urmărit un ţel mai înalt : realizarea 
premiselor ·unui climat dominat de in
teresul. faţă ele nou. 

De&ti.nul său tragic poartă amprenta 
ideilor pentru catre a militat. In acest 
sens, ,,Didal1iile" trebuie înţelese ca o 
înaercaire de a imprima dinamism timpu
lui istoric românesc, increq1enit în forme 
impuse. 

„Didah iile" lui Antim au fost mult 
discutate, însă, prea adesea, discuţia a 
r.:lmas pe teritoriul generalităţilor. Abor
darea noastră ţinteşte să releve un as
pect virtual al „Didahiilor". Originali ta
tea, uneori afirmată, alteori contestată a 
predicilor lui i\.ntim constă atît în struc
turile dramatice implicite, cit şi în for
mele specifice de exprimare. Un prim 
suport pentru afirmaţia noastră ne-a fost 
oferit ele G. Călinescu ; în cunoscuta 
,,Istorie ... ", el remarca, printre altele, 
,.spontaneitatea exordiilor, trecerea fi
rească de la planul material la cel ale
goric, reintrările familiare în chestiune, 
indignă1ile, întristările, mustrările, inte
rogaţiile· retorice curmate la timp înainte 

de a deveni bombastice ... ", aşadar teme 
şi motivaţii ale w1ui comportament dic
tat de o conjunctură înţeleasă ca o con
venţie de joc. 

O primă problemă este aceea a rapor
tului dintre predica realizată de Antim 
şi modelele sale (dacă au existat !), mo
delul fiind înteles de noi în sens eu
ristic, ca o expresie a tendintei ordona
toare şi constructive a logosului. După 
cum se ştie, conţinutul predicii e inva
riabil, aceasta reducîndu-se, în esenţă, 
la popularizarea dogmelor conţinute în 
scripturi (nu găsim necesară aici o dis
tincţie între omilie, oozanie şi didahie), 
ajungîndu-se în timp la o formalizare 
strictă sub imperiul modelelor oferite ele 
marii oratori creştini. 

Antim a reuşit, în predicile sale, să 
se detaşeze ele modele nu numai prin 
primenirea limbajului oficializat, ci şi 
prin forţarea tiparelor canonice, provo
cînd auditoriul să participe la un act 
cultural (citează sau aminteşte scriitori 
şi filozofi antici, expune teorii), divagînd 
astfel de la subiectul dogmatic sau mo
ral, în sens-;;.} actualizării discursului. 

Antim variază spectacolul pe oare îl 
oferă asistentei în functie de circum
stanţe, fără să uite ele normele pe care 
trebuie să le prezinte, însă preferînd ade
sea să le pună nu în seama canonicului, 
ci în seama bunului-simţ. Eficienţa e 
mult mai mare. 

Descoperim în Antim 
inteligent, abil, deschis, 
scenică surprinzătoare. 

un protagonist 
cu o mobHitate 
Texlul dogmei 

Student în anul III Ia Facultatea tle Filologie din Bucureşti, tînărul 
Ioan Cristescu (născut Ia 7 septembrie 1965, în Bucureşti) a prezentat îf1 
cadrul cercului ele istoria -dramaturgiei şi dramaturgie comparată al facul
lăţii lucrări de teoria şi istoria dramei ; ,,Marin Sorescu sau Personajul 
teatrului poetic", ,,Gellu Naum sau Spatiul în teatrul poetic", .,Lukă.cs şi 
problemele dramei" sînt doar cîteva dintre încercările eseistice ale tînă
rului critic. Actualmente face parte din cercul de critică şi teorie de teatru 
al revistei „Teatrul". Scrisul său se caraderizează prin originalitatea con
cepţiei şi acuitatea observaţiei, spiritul, prin îndrăzneala de a aborda teme 
şi motive mai puţin bătute. Îl prezentăm cititorilor revistei noastre intr-o 
astfel de îndrăzneaţă întreprindere şi, ca la orice început, îi urăm succes. 
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este recompus într-un discurs complex, 
ce uzează deopotrivă de procedee ora
torice şi de pfocedee dramatice. Formele 
teatrale şi valenţele spectaculare gene
rează structuri dramatice. 

Di�ociem astfel două categorii de rapor
turi, avîndu-1 ca element ordonator pe 
protagonistul Antim: Antim în relaţie cu 
ceilalţi şi Antim în relaţie cu sine. 

Nivelul acesta relational este subordo
nat, într-un plan general, funcţionali
tăţii anticipate de noi, vorbind despre 
actualizare. 

Finalitatea textului tine de actualizarea 
sa în spectacol. 1n text este cuprinsă 
competenta teatrală. Insemnele teatrali
tăţii sînt perceptibile fără efort, chiar 
<lacă textul nu este încadrabil în vreuna 
din speciile genului dramatic. Dacă, după 
formula hjelmsleviană, teatralul se mani
festă şi în structura de suprafaţă, în 
„forma expresiei", discursul lui Antim 
nu pare a fi supus decupajului în acte 
şi scene discontinue ; dar, în afară de 
faptul că fiecare mostră de text nu este 
altceva decît un fragment dintr-un mare 
spectacol al lumii, schimbarea registrelor 
:ctc joc, precum şi schiţarea unor dezba
teri, reduse la un unic cenzor, nu repre
zintă oare un 'substitut al acestora ? Func
ţional, putem depista un discurs global, 
ce include un alt discurs, schimbîndu-se 
astfel raportul dintre emiţător ca orator 
şi destinatar ca ascultător, în emiţător
personaj şi destinatar-personaj.· Bineînţe
les că în acest caz circumstantele dis
cursului sînt decisive, dar nu lipsesc nici 
procedeele curente pentru motivarea tre
cerilor de la o situatie dramatică la alta : 
monologul, de exem'plu. Raporturile pro
puse impun introducerea termenului de 
opozant, pentru a clarifica astfel ceea ce 
nu am numit pînă acum : conflictul. 

Acest conflict se traduce printr-o pu
ternică tensiune scenică, pusă în valoare 
în text prin monologul dialogal, de o evi
dentă forţă spectaculară. Pe de altă par
te, discursul lui Antim prinde viaţă şi 
ri.atorită generoasei oferte a realităţii 
istorice şi politice a timpului său, dar în 
primul rînd datorită implicării sale în 
rolul pe care era conştient că-l joacă. 
A fi centru focalizator implică restricţii 
şi libertăţi, pe care tot Antim le explică 
la u'n moment dat, subswnîndu-le unei 
responsabilităţi morale ca fiind factorul 
ordonator în haosul conştiinţelor cărora 
li se adresa. Dinamica discursului său 
provine nu nwnai din procedee stilistice, 
ci şi din conflictul existent între emiţă
tor şi destinatar, mai ales cînd destina
tarul este silit să abdice de la pasivita
tea ascultătorului obişnuit şi este incitat 
să prelucreze răspunsuri, să aibă reacţii. 
E o schemă specifică feed-back-ului co
municaţional şi o condiţie a actului tea
tral. Mitropolitul se ipostaziază adesea 
prin diverse mijloace, cel mai frecvent 
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fiind mimarea reacţiilor posibile : ,,Şi 
peritru ce să numim Sfînta Sfintelor?" 
,,dară ce treabă are vlădica cu noi ?". 

Fragmentele necesare ale autoumilirii 
şi smeririi sînt de asemenea extrem de 
relevante. 

Din cele spuse pînă acum, putem trage 
o concluzie: în cazul „Didahiilor", tea
tralitatea ar fi forma discursului, în timp·
ce dramaticitatea ar fi substanţa lui.
Pentru o mai bună lămurire, e necesară
doar o scurtă comparaţie între predică,
aşa cwn e îndeobşte cunoscută din Ca
zanie, şi cele ale lui Antim. 1n cea dintîi
domină impersonalul, schema ca după
,,erminie", după tipic. La Antim inter
vine oaracterul monologal, care nu mai
aparţine slujitorului bisericii, ci persoa
nei surprinse într-o ipostază a dedublării,
adesea tradusă de mici paranteze ce
întrerup discursul şi denotă, paralel,
existenţa unui veritabil monolog interior,
ceea ce duce la re-semnificarea stărilor
şi reacţiilor opozantului.

Subiectivitatea persoanei oratorului e 
în opoziţie cu obiectivitatea cerută de 
predica propriu-zisă. Realitatea scenică 
credibilă ce ne întîmpină pare a fi o 
convenţie dramatică în stare genuină. 
Căci Antim este un personaj şi textul său 
exprimă dorinţa de ludic în sens tea
tral, el fiind antrenat într-o căutare a 
propriului mod ele manifestare, corelat cu 
imperativul de a convinge şi a educa. 
Activitatea sa de predicator se desfăşoară 
în cadrele unei forme de spectacol ritual, 
formă asupra căreia Antim operează fără 
a leza norma, dar impunînd discursului 
ritmul percutant. Antim nu-şi permite să 
modifice drama liturgică, ci-i integrează 
un alt spectacol. Am putea să ne între
băm : unde sînt aplauzele sau măcar ru
moarea clin biserică ? Căci atractia e ne
îndoios că a existat. Spaţiul de joc al 
lui Antim îl intuim ca fiind delimitat de 
anumite elemente scenografice sau de pre
zenţa scenică a doi sau trei participanţi 
la drama liturgică. Antim imprimă a
cestui spaţiu o dinamică, îl transformă 
în scenă a altui spectacol. 

Intîlnim tipologii pe care Antim le cre
ează interpretîndu-le ; el joacă, sub di
verse măşti, aspecte ale „comediei uma
ne''. In cunoscuta predică „ Cuvînt de în
văţătură la dumineca lăsatului de brînză", 
prilej foarte bun ca început de post, apar 
personaje-tip (mîncăciosul, zgîrcitul), cu 
vădite modele în realitate. Inevitabil, se 
naşte un tip de structură dialogală, căci 
comunicarea se realizează ca în exem
plul de mai jos, cu adresare directă şi 
exact pe starea de spirit a interlocutoru
lui : .. Nu te face trist ca copiii ce-i duc 
la şcoală .. " ; sau (p. 99 în ediţia Antim 
Ivireanu, Opere, Ed. Minerva, 1972) ,, Iară 
de va zice cineva, în cugetul său, dară 
deacă ne ispoveduim lui Dumnezeu, prP.
otul ce mai trebuieşte că el iaste om 
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păcătos ca şi mine? Adevărat, păcătos 
iasle ... ", pentru exemplificare, introduce 
scena dialogului dintre Dwnnezeu şi. 
Adam din eposul biblic. Antim nu per
mite prezenţe pasive, ci provoacă, adesea 
chiar jigneşte, pentru a controla reacţi
ile, pentru a-i. prinde pe ascultători în 
.c1ncliţa cuvintelor". 

Totul se desfăşoară deci într-un spaţiu 
congruent, asociabil scenei. Se poate vorbi 
chiar ele prezenţa unui personaj mut. P.e 
de o parte, ex:stă principala oponenţă : 
personaj-public spectator ; pe de altă 
parte (în măsura în care integrăm dis
cursul spectacularului liturgic, ca o formă 
de teatru 1n teatru), întrevedem existenţa 
a două sau trei personaje ale actului tea
tral liturgic, despre care am amintit ante
rior. Prin extensie, rezultă un motiv al 
bisericii ca scenă a spectacolului lumii 
(theatrwn muncii - temă barocă prin ex
celenţă), iar prin intensie, altarul (respec
tiv, amvonul) ca scenă. 

Comunicarea e susţinută prin diverse 
figuri stilistice, precwn falsa interogaţie, 
invectivele, relevante sintagme, de ge
nul „va spune oarecine ... ". intre Antim 
şi public există o permanentă alternare 
de planuri : apropiere-depărtare. Apro
pierea se realizează subtil, prin referiri 
la propria persoană, în paranteze mono
logale sau dialogale : ,,precum zic ... ", ,,să 
mă ertaţ ... ", ,,stau de mă mir ce voi 
face", sau prin necesara figură de auto
wnilire. Acuzator sau cFitic, tonul urcă 
şi coboară, în perioade• oratorice ample,
ce presupun o gestică bogată, împingînd 
de asemenea spre teatralitate. Antim ca 
actor e „:măsura vremii sale", în această 
ipostază el fiind o „ negare a ·propriei per
soo.ne, clar în acelaşi timp o negare a ne
gaţiei, căci vieţuieşte incă" (Cesare 
Brandi). 

O problemă foarte interesantă ridică 
inserţiile divertisment, aspect al „Dida
hiilor" ce subordonează implicit teatralu
lui arta oratorică a lui Antim. Benedetto 
Croce sublinia lucrul acesta, referindu-se 
la arta oratorică în general : ,,Extinde
rea noţiunii de oratorie, aşa incit să cu
prindă, pe lingă ţelul persuasiunii, şi pe 
cel al divertismentului, aşază alături de 
oratorii tribunelor şi adunărilor pe pro
ducătorii de emoţii ... : dramaturgi, ro
mancieri, actori etc." (Croce, B., Poezia, 
Ed. Univers, Bucureşti, 1972, p. 42). De 
asemenea amintim că, după Croce, ,,Arta 
oratorică este însă în întregime de natură 
practică şi nu estetică", concluzia fiind 
că esteticul în discursuri e impus de ele
mente ale altei arte, în .cazul nostru arta 
dramatică. 

Astfel, discursul lui Antim trebui� ju
decat la cel puţin două niveluri : ca ex
presie a necesarului canonic şi ca expre
sie a unei persoane antrenate într-un act 
complex. Antim nu se supune integral 
principiului oratoric postulat de antichi-

-

tate şi în care Cicero vedea imaginea 
unui „orator optimus", ci creează con
ventia de joc. Hipnoza spectacolului e 

rezultatul unei interesante mecanici a 
efectului. 

Intuind că simţ1,\l comun se comportă 
receptacular, Antim nu-şi va ordona dis
cursul, ci-1 va interpreta liber. 1n acest 
spirit credem că trebuie înţeleasă diver
sitatea formelor pe care le ia discursul ; 
întîlnim regula pateticului, tributară lui 
Horaţiu (,,Si vis flere me, dolendum est 
primum ipsi tibi", Ars poetica, 102-3), 
argumentarea captivantă, asociată cu a
tracţia exercitată de oratorul-interpret, 
ce aducea cu sine un prestigiu. E pre
zentă adesea improvizaţia, prin procedeul 
frecvent al transformării fabulei biblice 
în mici scene dramatice. Sensibilitatea 
emanîncl clin text dovedeşte o reală par
ticipare la rol. însoţim argumentarea de 
afirmaţia lui Pirandello : ,,căci stilul, 
personalitatea intimă a unui scriitor dra
matic n-ar trebui cîtuşi de puţin să apară 
în dialog, în limbajul personajelor dra
mei, ci în spiritul povesti.fii, în arhitec
tura ei" (Luigi Piranclello, îeatru, E.L.F., 
Bucw-eşti, 1967, p. 587). 

Menţionăm că dacă răminem la con
. cepţia tradiţională despre natura d,rama
ticului, limitînclu-1 la dialog şi personaj, 
rîndurile ele faţă devin şubrede. 

Pe lingă tiradele lungi, gestica şi, mi
mica, spontaneitatea exordiilor, intero:

gaţiilor retorice, ,,pasiunea ce echilibrează 
toată exacta maşinărie a cazaniei" 
(G. Călinescu), apar elemente de profund 
lirism cu nuanţă rituală, cum e de exemr 
plu litania ad-hoc din cazania la Ador
mirea Născătoarei de Dumnezeu, litanie 
în care, alături de formulele-standard, 
găsim şi inovaţii poetice cu efect_teatral, 
căci postura recitativă e evidentă : ,,Aleasă 
iaste cu adevărat ca soarele... / Aleasă 
iaste ca revărsatul zorilor ... ", pentru ca, 
prin schimbarea registrului, să ajungă la 
monolog cu nuanţă de rugăciune : ,,Pentru 
aceea eu, nevrednicul şi mult păcătosul 
robul tău ... ", şi spre final, la integrarea 
strategică în publicul prezent. 

In aceste situaţii nu mai poate fi vorba 
de autoumilirea necesară, ci de o reală 
tensiune interioară, proiectată teatral. 

Finalul predicilor îi lasă pe ascultă
torii-spectatori în suspans. 

Aşa cum de la un spectacol se iese 1n 
discuţii aprinse sau în mari îndoieli, aşa 
trebuie să fi ieşit şi norodul clin scena 
bisericii în urma predicilor Ivireanului. 
Se simţeau epuizaţi şi, fără a-şi da sea
ma, se îmbogăţiseră, căci fuseseră obligaţi 
să fie activi, să adopte atitudini, să fie 
prezenţi. Fuseseră PERSONAJE. Măsură 
a vremii sale bogate în ·material dra
matic, r\ntim nu uită că lumea e un tea
tru, iar oamenii, actori. O demonstraţie 
şi o pledoarie pentru un baroc românesc 
şi-ar găsi şi aici un argument. 
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Corado Negreanu - Lear 

KENT : .,Stiu să dau un sfat cin
stit ; să păstrez o taină... şi ca 
orice om de rînd, însuşirea mea 
de căpetenie e fruda şi cre
dinţa ... " 

Sabin Făgărăşanu - Kent 

40 

Un speotaool în imagini 

"Regele lear" 

de Sha.hespeare 

la Tea! ruf Giuleşfi 

LEAR : .,Ca om ce sînt, greşit-am, 
dar mi-e plata 

Cu mult mai grea decît mi-a fost 
greşeala ... " 

•
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GONERIL : .,Aici nu tu, 
eu fac iegea ; 

Şi n-are cine să mă-nvinu
iască ... " 

EDGAR: ,,Sărmanul Tom, 
nebun şi cerşetor, 

E totuşi om, dar Edgar nu-i 
nimica ... " 

Corado Negreanu, 
Fărărăşanu şi Florin 
rescu - Edgar 

Gelu Niţu - E�lmund 

EDMUND : ..... M-am născut sul> Ursa Mare, 
rezultă de aici că sîni rău şi desfrînat. Zău 
că aşa aş fi fost, chiar dacă bastardul de 
mine se năştea în Zodia Fecioarei ... " 

, 

Anca Necuke Goneril şi 
Mircea Crcţ.u - Albany 

• 

REGAN : ,,Pe oamenii atît de 
îndîditi 

Să-i laşi ·să le deschidă min
tea, răul. 

Le orinde bine." 
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BUFONUL: ,,Nebunul rabdă şi ră-
mîne 

Lăsîndu-i pe deştepţi să fugă ... 
Aşa deosebeşti, bătrîne, 
Un suflet de nebun, de-o slugă." 

Corado Negreanu şi Ion Pavlescu 
- Bufonul

Florin Zamfirescu şi Mihai Stan 
Gloucester 

GLOUCESTER: ,,Călcat-am strîmb 
şi cînd aveam vedere, 

Aşa-i mereu, JJe �ine cînd te bizui, 
Nenorocirea ochii ţi-i deschide ... " 

CORDELIA : ,,Nu sîntem cei dintîi 
ce pătimesc 

Din bunătatea lor nemăsurată. 
Pe tine, oropsit monarh, te plîng. 
Căci eu, cu roata sortii schimbă-

toare 
Am fost deprinsă." 

Ileana Cernat - Cordelia şi Radu 
Dunăreanu - Doctorul 

Fotografii de 

Corina TUDOSE 
şi Vasile l\10LDOV AN· 
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Dinu 

Cernescu 
recomandă pe 

Răzvan 

Vasilescu 
în „Amadeus" de Peter Shaffer, Teatrul Giu
leşti 

Dacă am înţeles bine, rubrica aceasta 
are ca scop să aducă la rampă o tinără 
speranţă, adică pe cineva care merită 
tocită atentia noastră si care nu este încă 
un „star".· Din păcate," nu cunosc suficient 
de bine pe un tînăr sau o tînără speranţă 
ca s_ă-i pot fiace o meritată recomandare. 
Aş" fi vrut să scriu aici despre scenogra
ful Daniel Răduţă. Dar pînă la a doua 
premieră a sa, într-un teatru bucureştean, 
voi mai aştepta. Deşi sîtzt convins că va 
fi un· star al ideilor transpuse plastic pe 
scenă. Cum stiu de asemenea că tinerele 
speranţe există independent de neştiinţa 
mea. Şi totuşi, voi scrie cîteva rînduri în 
această rubrică despre un actor care nu 
este o tînără speranţă. 1n prbmul rîncl 
pentru că nu mai este tînăr - are 33 de 
ani! ·şi nici o speranţă, din moment ·ce 
este 'O certitudine. Voi scrie despre Răz
van' Vasilescu, deşi mi se pa:re puţin ri
dicol să-l prezint. Atunci, de ce o fac ? 

'-Penţru că a prezenta mai. în,seamn'ă şi 
a. pµne, în evidenţă,, adică, în prezent. Şi
dor,esc să pun. în ,evidenţă problema u·nui 
actor. 

Răzvan Vasilesc:u, după ce a .absolvit 
în ·1979 • Institutul de teatru; a jucat la 
Teatrul Giuleşti două roluri foarte bune : 
Spirtdon din Noaptea foctunoasă şi Ne
bunul.- personaj inventat - în Woyzeck,
amîndouă spectacolele în regia lui Alexa 
Visari:on. ln 1980, am lucraţ cu el .l\.J.o
zart ,în Amadeus. Şi am . descoperit în 
Răzvan Vasilescu un vesnic nemultu;nit 
de munca lui, un sincer inhibat de marea 
lui dorinţă de pmecţiune. Dar, am · des
coperit în el şi. un tehnician mediu,,.osci
lant în decizii scenice, fixînd greu .şi . me
reu 'schimbător. Folosesc termenul tehni
cian: fa. accepţiunea pe care o dau actorii 
e71:gle2i ·de tip · Laurence Olivier, J_ohn 
Gielgud, ·Jan· Mc Kellen acestei noliuni; 
sau;, P,entru::uşur.area discuţiei, Leopoldin,a 
Bălănuţă, Va·leria' Seciu .. s,a1ţ Ştefan I or
dachei actorii care· r_eprezintă pentru mine 
perfecţiunea ·românească a acestei not.i-
u�ţ, •�i· plasţndu-se fără echivoc ·in cate
goria'fuarilor vedete eui·opene. 

Răzvan Vasilescu este capabil, muncind 
la un rol, să trudească pînă la epuizare. 
ln artă a munci pînă la epuizare nu este 
un compli-rneni. Noţiunea de muncă, 
muncă si iar muncă este valabilă doar 
în meseriile fizice. 1n artă este nevoie âe 
muncă · pînă. la epuizare, dar şi de TA
LEN.T. Pe scenă, munca fără talent este 
inutilă. Despre talentul lui Răzvan Vasi
lescu pot să scriu. fără să ezit pentru cii 
îl pot compara cu Tom 1-Iulce ţlin filmul, 
Arnadeus. Pe . aceeaşi partitură, der:;i de .la. 
egal la- egal.,, Răţvan Vasîîescu. ,era mai 
bun decit tînăra vedetă q,e la HoLlyWQ.,Q.d. 
Spectacolul Amadeus de la Oraclea,-;iiu 
l-am văzut pe scenă. Am văzut cloq,r I ca
seta. Spectacolul orădean era foarte bţţ1.��
însă în „competiţie" puteau. intra do.ar 
regizorul si scen.Qgrafa, Printr-un noroc,
am putut asista la premiem. pariziană •CU 
Amadeus. Din nou Răzvan Vasilescu era
mai bun, chiar mult mai bun, .decît. co
legul său Roman Polanslci.

Atunci de ce, din 1981, un actor cu· o 
asemenea carte• d,e vizită nu a mai . pri
mit nici un rol pe măsura . •talentului 
său ? Sigur că întrebarea se poate adresa 
şi regizorului Cernescu, pe atunci- la Giu• ... 
leş_ti, dar în egală măsură şi colegilor ·re
gizori de lei acelast teatru. lntrebarea se 
poate adresa si secretariatului literar -al 
teatrului. Ce-ci propus secretariatul lite-' 
rar· pentru Răzvan Vasilescu,? Dar,· :de. 
fapt, r:e-a propus sus-zisul secretariat li:..• 
terar pentru actorii importanţi •ai Tealru:
lui Giuleşti ? Pentru Sebastian Papaiani, 
ca' sii:'dau un singur exemplu?.. ., . ,·., 

. Da<;ă rîndurile · de faţă, . adică· acedst'ii 
aducere în• prezent a· numelui 'tui Răzvii.h 
yasilţ?SCU, îi vor pri_leju{ :un':ro( �e Jird:..: 
SUJ:ă,. 'după D . q,tît de . 'lu1i,gă. ' �bse1ită

. 
. · '  . . . . . , ... , 

(şase ani pentru un tînăr . aator este 
enorm!), cele scrise mai sus. nw·;vor· <Ji
fost inutile. Şi vom 'putea trage . cohcliLzzn·
c!ţ ,prezenta rubrică a. revist�i ,e11te, >Jtl:. 
cientă... . . '.·,1, -, "'" 

Dinu CERNES0lJ! 

I 
4$:. 
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Nu e prea înalt. Nici nu pare tocmai vînjos. Dar respiră fortă. 
Frumos sau urît? Asta nu se va şti niciod.ată. Oricum, un· chip care 

intrigă. Trăsături aspru cioplite. Dar priviri învălu'itoare. Şi un glas care 
pătrunde, stă,pîneşte, stăruie. Nu numai atunci cind se rivarsă în torent, ci 
si atunci cînd e soaptă. · 

tn viata de toate zilele s-ar zice că e un rezervat. Nu neapărat un 
timid. Dar vorba-i putină - 'gravă sau glumeaţă - tăinuieşte cu grijă doco

tul dinăuntru. Pe scenă, un cutezător şi un avîntat. Creînd, rnai ales, făpturi
colţuroase, eroi temerari, în stare să înfrunte pînă şi stihiile fii-ii. Ocimeni 
cu grea încărcătură sufletească. Dar şi viu coloraţi. 

Şi deopotrivă, în traiul de zi cu zi, ca şi sub lumina reflectoarelor, un 
dur, în spatele căruia se ascunde roniant'icul intîrziut. 

Dar cum se face că un astfel de obraz, cu trăsături atît de personale, 
atît de precis conturate - părînd cu neputinţă de „îndreptat" sau de „îndul-

Colea Răutu: 

Ei, da, am venil pe lume acum trei 
-sferturi de veac. lntr-o zi de 28 noiem
brie, în anul 191-2. 

Locul de unde am pornit să cuceresc 
.lumea era un cătun moldovenesc, cui
bărit într-o vi�oagă. Vreo zece gospodării 
:şi o bisericuţa cu turla ca o cepşoară, 
năpădită de salcîmi, plini ciucure de 
-ciori.

După anii de alfabetizare, în şcoala
primară a satului, am intrat într-un liceu
.,,civil". Şi am ajuns în clasa a II-a. Cînd,
·de cuminte ce eram, părinţii m-au pornit
·spre un liceu militar ... Ca să dau iar
exainen ...

Aici, disciplina era severă. Carte multă 
-şi bună. Am rămas, din acei ani, cu o
sete de afectiune nici azi ostoită. Dar am
Tămas şi cu amintirea unor dascăli de 
dragul cărora aş fi făcut orice. Unul
·dintre ei era cel de germană, domnul
Alexandru Eberwein, mai pe scurt „Moş
Alecu".

Ca să deprindem cum se cuvine graiul
lui Goethe, profesorul venea în clasă cu
un gramofon „His Master's Voice"
parcă-l văd !'!i acum ... Ne punea „plăci"
-cu recitatori vestiţi. De fapt, mari co
medieni ai epocii. Alexander Moissi, de 
pildă, ne vrăjea cu Erlkonig şi cu Lore
lei... Mai tîrziu, ilustrul artist a făcut un
popas la Bucureşti, dind un recital pe
-scena companiei Bulandra-Storin-Maxi
milian-Manolescu ...

Cu plăcile lui de patefon şi ·cu al său
,,Hi5 Master's Voi.ce", au ip01Vest!i:rile des
pre viaţa artistică din Germania acelor
zile, Moş Alecu mi-a deschis o fereastră
-spre . o lume pînă atunci nebănuită -
teatrul.

Aşa„ că m-au interesat, m-au pasionat
chiar, acele după-amieze de joi, cînd fie
<::are clasă oferea cîte un spectacol c:u
public. Adică profesori şi colegi din alte

) 

„ Ca o veche dragoste 

clase. Plus domnul căpitan, comandantul 
companiei, şi dom' locolenen,t, dirigintele. 

Profesorul ele muzică, domnul Tilus 
Justinianus Popovici, mă lăsa, în locul 
lui, să fac pe dirijorul corului . 

Tot la liceul militar, am învătat să 
joc şi fotbal. Fiind selecţionat în 'echipa 
şcolii şi susţinînd multe meciw·i, nu 
m-am mai lecuit nici pînă astăzi. ..

* 

,ln 1935, am venit la Bucureşti anume 
ca să joc fotbal. Mingea de fotbal n-am 
prea bătut-o. Dar săliie de spectacol, 
le-am· bătut. Şi, într-o seară, am fost 
fascinat de Floarea din Havai, opereta 
lui Abraham... Pe care, atunci, la pre
mieră, a dirijat-o chiar compozitorul. 

Această „reprezentaţie de gală" - cum 
se grăbiseră s-o anunţe impresarii - a 
avut loc în sala Vox-Eforie, unde îşi 
prezenta Tănase spectacolele. Cînd trupa 
pleca în turneu, sala se închiria. Aşa se 
face că, după Floarea din _Havai, afişul 
a vestit premiera cu Văduva veselă, pre
zentată de o formaţie efemeră, condusă 
de Faust Mohr şi Emil Bobescu. Care -
aşa cum se putea citi la avizierul de 
lîngă garderobă - căuta cintăreţi şi dan
satori. Cum s-ar spune, .,corp-ansamblu". 
M-am prezentat. Şi am fost admis în
grupul coriştilor. Dar am fost folosit şi
ca dansator. Dt\pă o săptămînă de repe
tiţii fiind avansat în faimosul octet al
diplomaţilor. Aveam, aşadar, un rolişor!

In distribuţie cu An� Rozsa-Vasiliu, 
cu Iulian Andreescu, cu- Ion Pulca-Dacian, 
Văduva veselă a fost un succes. Dar a 
ţinut cît a ţinut afişul, după care şi�a 
stins luminile rampei. far eu am rămas

în aer. Aşteptam totuşi cu o speranţă 
întoarcerea „Cărăbuşului" din turneu. Şi, 
într-adevăr, înspre primăvară, cînd Tă-
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cit" -:- să se poată preschimba în atîtea şi atîtea alte obraze ? Desigm
imposibilul a devenit-posibil, fiindcă totul a fost filtrat prin creier şi prin 
suflet. Fiindcă actorul a apelat mereu la uneltele atît al.e inteligenţei, cit şi 
ale unei sensibilităti mai mult decit acute. 

Debut în teatrul de revistă. Dar trecînd cu nemaipomenit aplomb gra
niţele tuturor genurilor. De la music-hall, la comedia muzicală. De aci la 
operetă şi, mai departe, la dramă şi tragedie. Şi indiferent de gen, de stil, 
de atmosferă sau acţiune, intrînd în fiecare personaj cu un firesc aproape 
şocant. Fiind simplu, adevărat, ,,de acolo". Fără efecte. Şi fără să apară 
căutările, nici truda care, sigur, au existat. Au existat mereu. Asa s-au 
împlinit cele peste o sută de metamorfoze scenice. Cele peste şaptezeci de 
chipuri prezentate de peliculele cinematografice. 

Actor cu farmec personal, trecî11d cu dezinvoltură rampa şi cobarî.nd 
de pe ecran, în viaţa spectatorilor. 

Sanda DIACONESCU 

care dăinuie, scena mă cheamă mereu ... 
,,

nase a revenit în capitală şi a început 
repetiţiile cu Electro-Cărăbuş, revistă 
care urma să inaugw·eze stagiunea esti
vală în grădina de pe Academiei, am 
fost angajat. 

Peste un an, trei prieteni din trupă -
Grişa, Radu Zaharescu şi cu mine - am 
simţit că putem face şi altceva decît 
obişnuitele evoluţii „dansate" -care ni se 
cereau... Că numai balerini nu eram, de 
fapt !. .. Şi am format un trio. Ieşind din 
anonimat cu prilejul unuia dintre acele 
,.spectacole în beneficiu". Pe rol de „con
ferencier", Puiu l\1aximilian. Spontan, 
prezentîndu-ne, ne-a inventat şi un 
nume ... ,, Et pour la bon ne bouche / Trio 
Cărăbuş!" 

· · 

Succes .deplin. Aşa incit Tănase, care se 
afla în fundul sălii în , clipa desfăşurării 
numărului, a strigat către regizorul de 
culise : ,,Stoenoiu, ii treci pe băieţi pe 
lista de turneu !" 

Plecarea în tw·neu însemna existenţa 
asigurată. 

Peste un an, porneam şi într-un turneu 
peste graniţă : în Turcia. 

Iar peste doi, ne îndreptam spre Egipt, 
trecind prin Istanbul, Beirut, Tel Aviv, 
pentru a ajunge la Alexandria şi Cairo. 
ln fiecare dintre aceste metropole, am 
desfăşurat o microstagiune. 

Aşa a început lungul şir al turneelor 
mele ... 

* 

De altfel, turneele au însemnat, nu 
numai pentru mine, dar şi pentru cei 
mai mulţi dintre oamenii breslei noas
tre, un pasionant capitol de viaţă. Asta 
s-a întîmplat desigur de cînd s-a născuţ
teatrul şi pe toate meridianele globului.
Meseria noastră este itinerantă. Dar la
noi, în perioada dintre cele două răz
boaie, turneul a însemnat mult mai mult.

In fiecare zi, ca la premieră. Mai era 
pîinea, asigurată seară tle seară şi pe 
un interval mai lung. Insemna descope
rirea şi cucerirea unui alt public decît 
cel pe care-l cunoşteai. De aici, suspans, 
emoţie : va prinde piesa ? Dar rolul 
meu? Voi ii a·plaudat la scenă deschisă, 
ca la sediu ? Un turneu mai era şi pri
mirea călduroasă de la gară, vizitele la 
cabină, felicitările, buchetele de flori... 
Şi atmosfera de la vagon, anecdotele şi 
glwnele... Farsele pe care ni le jucam 
unul altuia. Şi prilejul de a asculta amin
tirile pe care şi le depănau cei mai 
vîrstnici... Ca şi ocazia de a fura (ci
teşte învăţa) multe de la ei. Doar aveam 
de la cine : Giugaru, Lungeanu, Groner, 
Mia Apostolescu. Nu mai vorbim de 
Tănase ... Aceştia, numai în primele tur
nee, din tinere.ţe ... 

Organizarea unui turneu, ca şi preg�
tirile pentru primirea lui, erau evem
mente, nu glumă ! Mai ceva decît vota
rea unei legi, în şenat ! 

Iar despre turneele mele, care au de
butat atunci, la Tănase, care s-au des
făşurat în continuare, în cadrul celor
lalte teatre prin care am trecut 
Alhambra, Operetă, -Piteşti şi mai cu 
seamă despre lungul periplu al specta
colelor teatrului din Giuleşti s-ar putea 
!:crie o carte ... Mai ştii? 

* 

I-am rămas credincios lui Tănage pînă
in 1941. După care ... M-a chemat, în pri
mul rînd, compania Puiu Maximilian -
Ion Aurel Maican... Aşa m-am întîlnit 
cu „dinastia" ... O „dinastie"; într-adevăr, 
Maximilienii fiind singura familie din 
istoria teatrului nostru care a dat trei 
generaţii breslei... Fondatorul, Velimir 

www.ziuaconstanta.ro



Gaidai din „Sfîrşitul 
escadrei" de 
Korneiciuk (1954) 

Ţăranul Ilie 
Barbu din filmul 

,,Desfăşurarea" -
scenariul Marin 

Preda (1954) 

Maximilian, a fost un talent uriaş. Un 
mare creator de tipuri şi personaje, de 
o inegalabilă autenticitate. Cu realizări-·
etalon, atît în comedia muzicală şi ope
retă, cit şi în dramă. In registru clasic,
modern sau c01atemporan. Căsătorit cu 
prima parteneră a lui Leonard - Aura
Mihăilescu, super.bă, aşa cum o arată fo
tografiile păstrate în Muzeul Teatrului
Naţional. Feciorul lor a fost Aurel ..:f",eo
nard, numele trăgîndu-r-se de la naş,
mult îndrăgitul june-prim al operetei de
atunci... Acest al doilea Maximilian,
căruia noi - ca şi afişele, de altfel -
i-au păstrat numele de Puiu, a avut doi
fii - -Ion şi Mihai. Primul, cu studii 
strălucite la Institutul de Teatru din 
Lenin.grad, original director de scenă, a 
plecat prea ele timpuriu dintre noi... Al 
doilea, Mihai Maximilian, scrie, astăzi, 
cu mult har, comedii muzicale şi reviste. 
Soţie fiindu-i Stela Popescu, actriţă mult 
preţuită de public. · 

'Bătrînul Maximilian, .,nenea· Max", cum 
ii spuneam, a scris cîndva,. în epoca ne
bunei mele tinereţi şi a căutărilor, des
pre •mine. Doar două rîndl:lri: ., ... Dacă 

· va scrie pe un . petec de hîrtie vorba
-«sei-iozitate,► şi o va purta · mereu în
:portofel, va ajunge un mare actor". Vorba
magică n-am scris-o pe . un·, petec de 
hîrtie, dar gindul lui l-am purtat mereu 
în gîndul meu ... 

Tînărul (pe atunci) Maximilian, Puiu, 
m-a accepţat . ca pri�ten. Era un om
vulcan. Cu idei· curgînd în fluviu de
lavă' fierbinte. Cli uh patos · ·al · muncii
nei'n'aiintîlnit · pînă la el şi nici de atunci
încoace. Arijm'at6r, director . de scenă,

-·aramaturg şi· p'oet- Consumîndu-se :în
tr-atît, încît, · deşi solid, ' n-a· rezistat ...
N�,;1. rezistat ··ritmu1ui. de· _viaţă şi tempe
răturii la care îşi impusese să trăiască.
La 44 ele ani, ne-a părăsit.

Despărţirea a fost dw·eroasă .. Dar şi 
mai dureroasă mi se pare uitarea care 
s-a aşternut peste munca de creaţie a
unei personalităţi atît de originale şi
complexe. Şi dacă astăzi mai trăiesc încă
unele dintre versurile sale, puse pe mu
zică (Inimă, de ce nu vrei să îmbătrî
neşti ?, Drum bun şi nu uita că te iu
besc, Ţărăncuţă, ţărăncuţă, Violete pen
tru fete, Cîntă de-alea, de-ale noastre),
ele nu-şi mărturisesc niciodată autoPUl...

* 

Puiu Maximilian apela la mine ori de 
cite . ori încerca să-şi pună în practică 
vreo năstruşnică idee. Mai ales că „por

_nirea" nu se putea face decît cu bani 
de împrumut sau cu prieteni. 

Aşa a fost şi cînd a scris şi a montat 
opereta Habanera, jucată în grădina Efo
rie, printre ruinele fostului teatru Vox. 
Au fost atunci în jurul lui actori din 
cea mai bună plămadă - Aurel Mun
teanu,. Timică şi Silvia Dumitrescu, Ion 
Lucian ... Eram mîndru să apar pe scenă 
alături de ei. Apoi, tot la .dori,nta ami
.cului meu, am fost şi „hai"manaua bule
vardului", în. comedia muzicală abia 
c;reată de el şi purtîm;l. acelaşi titlti ... 
Aici, stăteam de vorbă · cu : un om· de 
zăpadă, cu care împărţeam coltucul de 
pîine şi-i mărturiseam of-urile... Atunci 
a scris despre mine marele Maximilian 
ceea ce a· scris... 

Dar colaborările mele cu Puiu au fost 
multe, mult prea multe, ca să le pot 
înşira acum ... 

Să consemnez că, oarecum în aceea·şi 
perioadă, prin 1946-1947, la propunerea 
lui Nicolae Vlădoianu, am descoperit şi 
l�ea operetei. Generosul „patron" î$i
vmduse tot ce moştenise de la părinţi
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Desţelenind 
plmînturi şi suflete, 
., Undeva în Taiga" 

Sorcovă din 
„Domnişoara 
Nastasia" de 

G. M. Zamfirescu
(1956) 

.,. 

ca să poată crea un teatru. Şi nu voi 
uita niciodată eleganţa cu care se purta 
cu toţi angajaţii. Şi apropierea de el a 
fost pentru mine o mare î-1tîlnire ... 

Am jucat în teatrul lui Vlc'idoianu 
1n Vînzătorul de păsări, în Baiader.a. în 
Dragoste de ţigan. In acest spectac<>l. 
rolul meu era Hangiul Mihaly-baci. In 
personajul principal, Ioji, t,riumfa Dacian, 
Dar omul e om şi actorul de asemenea. 
De Dacian se prinde o gripă, este indis
ponibil cîteva zile şi iată, spre sincera 
mea uimire, sînt propulsat ca duJ?lură 
a lui. Eu, pe acelaşi rol · cu Dacian ! 
Doar pentru patru spectacole,.e adevărat, 
totuşi... Gata ! Mi-.am găsit drumul ! 
Oal'e? 

* 

ln 1948, companiile particulare îşi în-
cheie cariera. Teatrele de stat îşi durează 
temeliile ... 

Fac un memoriu şi pornesc cu el spre 
Casa Armatei. Ca să cer angajarea la 
revistă, la comedie muzicală, la operetă ... 
Unde s-o putea ... 

In faţa librăriei Alcalay, la colţul din
tre bulevard şi Calea Victoriei, răsare 
Puiu Maximilian. Din nou Puiu Maxi
milian ! Era însoţit de Victor Handoca, 
proaspătul director al teatrului de proză 
abia născut la Piteşti. Cînd află încotro 
am pornit şi pentru care pricină, mă 
împing amîndoi spre „Capşa". Şi, aici, 
dă-i dădăceală ! Puiu îmi reaminteşte 
vorbele scrise de taică-su cu privire la 
seriozitate - a mea, desigur ! !mi argu
mentează, punct cu punct, de ce teatrul 
muzical· a fost bun pentru ucenicie. Şi 
de ce, în continuare, locul meu este în 
teatrul de proză... Şi iată cum cei doi 
Maximilian îmi schimbă destinul.. Am 
plecat la Piteşti. 

Victor Handoca a fost, şi el, prea 
ourînd uitat. Un actor conştiincios, de
sigur, dar mai ales un director devotat 
şi dăruit muncii care i se încredinţase. 
A izbutit, din nimic, să ridice un teatru. 
A alcătuit o trupă, .in r:a1re figurau actori 
încercaţi - desăvîrşitul Aurel lVIunteanu, 
Renee Annie, Ecaterina Maican, apoi 
Cezar Teodoru şi Iancu Economu... Sce
nograf, un artist valoros şi de mare ori
ginalitate - Ion Anestin. Ba încă Han
doca s-a străduit să aducă „în reprezen
taţie" pe mulţi dintre fruntaşii mişcării 
noastre scenice... La Piteşti a venit să 
joace Ion Manolescu. A venit să joace 
Fory Etterle. Ba chiar George Vraca, cu 
care am fost în replică directă în Me
dicul de plasă ... 

Aşa se explică de ce p1;emierele tea
trului au fost, nu o dată, evenimente 
artistice. 

,Iar în mine s-a trezit atunci o bucurie, 
o poftă de joc, cum nu mai cunoscusem.
In Oameni de azi, în Iarbă rea, în Moş
tenirea de Tur şi Şeinin, în Cale liberă
de Surov, în Vocea Americii de Lavre
niev, în Lupii şi oile de Ostrovski, ca şi
în George Dandiu de Moliere, mă îm
bătam pur şi simplu de ceea ce trebuia
să fac. De ceea ce simţeam că pot să
dau.

Dar nu peste mult, cu totul pe nea�
teptate, mă apucă iar dorul de teatrul 
muzical. Obtin transferul la Teatrul ele 
Stat de Operetă din Bucureşti... Numai 
că, tot „controlat" şi „păzit" de Puiu, aleg 
totuş_i „proza" ! Mă angajez la Teatrul 
Muncitoresc C.F .R., cu sediul rn cartierul 
Giuleşti ! 

In 1952, am urcat, pentru prima dală, 
pe scena Giuleşti. Şi de atunci pînă în 
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Matti din 
„Domnul Puntila 
şi sluga sa, Matti" 
de Brecht (1959) 

Marin Gheorghe în 
.,Zile de februarie" 

de Liviu Bratolovcam 

'6!J m-am prezentat. aproape seară de 
seară, în faţa spectatorilor acestui tea
tru. Spectatori ele w1 tip nou. Unii din-
tre ei cei mai mulţi, de fapt 
asistîncl, pentru prima dată, la un spec
tacol dat de profesionişti. Ideea mă emo
ţiona. M-am dăruit cu ardoare lor. Fiind 
Gaidai din Sfirşitul escadrei ele Kornei
ciuk... Incercînd să-l construiesc veridfc 
şi convingător pe Costea Căpitanul din 
Aristocratii... Sau pe Marin Gheorghe, 
din Zile· de februarie (Liviu Bratolo
veanu). Despre acest personaj, aşa cum 
îl realizasem eu, un cronicar a scris că 
în palmaresul fiecărui actor ar trebui să 
figureze o asemenea împlinire. O, şi_ cît 
l-am iubit pe Nikita din Puterea întu
nericului ! ... Dar am fost şi Sorcovă, din
Domnişoara Nastasia, cînd în rolul titu
lar a intrat uimitoarea Marga Anghe
lescu. In Ascensiunea lui Arturo Ui ... ,
eram fericii să mă pot duela cu Mihăi
lescu-Brăila - alias Arturo Ui ! Şi pe
deasupra şi o cădere spectaculoasă, de la
trei metri, printre schele... Mă rog ...
regie Horea Popescu, prietenul meu, care
nu admite că există şi imposibil. Numai
el poate pretinde unui actor atare cas
cadotie ! Da' nu-i nebun cine mănîncă
cinci mălaie. E nebun cine-i dă ! 1\-latti
din Domnul Puntila şi sluga sa, Matti
m-a pasionat şi mi-a dat mari satis
facţii, în perioada de pregătire, la repe
tiţii... Dar nu mi-a picat rău nici la
spectacol, cinci m-a îmbrăţişat Helene
Weigel-Brecht, soţia dramaturgului ... Ve
nise în turneu la noi în ţară şi asistase
la o reprezentaţie, în care Matti fusese
la înălţime ...

Da, hot;:irît lucru, teatrul ele proză îmi 
părea mai palpitant clecît · cel muzical. 

48 

O aventură artistică mai bogată, mai di
versă, mai cuprinzătoare. 

Şi ca să îmbrăţişez cit mai mult clin 
ceea ce noile mele experienţe scenice 
îmi ofereau, am fost bucuros să pot juca 
şi la Naţionalul bucure'itean. In Cîteva 
palme false am avut prilejul să mă trans
pun într-un fost cascador, iar admira
bila mea parteneră, Carmen Stănescu, 
să devină o fostă machieuză. Pisica în 
noaptea Anului Nou m-a pus în postura 
unui tată al cărui fiu era Victor Reben
giuc, şi de astă t!ată reprezentîndu-şi cu 
brio generaţia ... 

* 

Mă gîndesc acum.. de fapt încerc să 
retrăiesc momentele, ceasurile şi zilele, 
lunile, în care m-am chinuit cu rolurile 
mele. Eram distribuit ... Primeam un text 
dramatic cu noul rol... !l citeam grabit, 
pe nerăsuflate, să aflu despre ce este 
vorba. Dacă mă interesa, clacă îmi plă
cea, pe loc, îl mai citeam o dată ... Abia 
atunci mă întrebam dacă e pentru mine ... 
Dacă pot să-l fac sau. nu. Ca să-mi răs
pund, se întîmpla să mă trezesc şi în 
toiul nopţii şi să umblu iar prin piesă ... 
Ei, şi dacă descopeream că este într-ade
văr pentru mine, începeam să pipăi mai 
bine personajul... Să-i aflu biografia ... 
Sau să-i fac eu o biografie, clacă textul 
nu mă lămurea suficient.. Mai departe, 
îi desenez profilul... Intîi pe dinăuntru, 
apoi pe dinafară. Şi cînd ajung să-l cu
nosc oarecum, să şiiu cine este şi ele 
u,nde vine, încerc să mă apropii ele el. 
Da, da, mă apropii eu ele personaj, nu 
aduc personajul la mine. Caut să fiu el... 
Şi clacă pe ici pe colo mai păstrează 
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Tîlharul Gogolea din 
filmul „Fraţii Jderi" 

Nikita din „Puterea în
tunericului" de Lev 
Tolstoi (l!J61) 

Comandantul de şlep 
din „Longa strada senza 
pulvere", rol realizat la 
invitatia studiourilor 
Cinedtta, 1976 

ceva şi din Colea Răutu - ei, nu cred 
c@ -"�ta îi strică prea tare ... 

Dar, tot cercetînclu-1, tot încercînd 
să-i intru în voie, ca să pot să-l re-con
struiesc, clupă planul dramaturgului, 
ajung să memorez şi textul... Care nu 
s-a lipit niciodată de mine, acasă, pe
stradă sau rătăcind prin parcuri. Şi nici
odată n-am făcut eforturi speciale ca
să-l învăţ ... Mi-l ÎJlS•lliieam pe măsură ce 
izbuteam să-mi însuşesc trăsăturile spe
cifice ale eroului, viaţa lui, conjunctura 
în oare se afla ... 

Şi aş mai vrea să mă cle-sll!şesc şi în 
altă privinţă ... Oare cine mi-a venit mai 
cu folos în ajutor, , în încercarea asta 
nesăbuită ele a da viaţă altuia, altora ? 
Dramaturgul? Regizorul? Spectatorii? -
cum spun w1ii dintre confraţi. .. Desigur, 
ce-i al dramaturgului e pus deoparte. El 
a inventat Omul. Şi viaţa lui. Regizoru.I 
îşi are, de asemenea, aportul ----: distribu
ţie, mişcare, atmosÎeră... Dar pe urmă 
pe mine mă lasă singur în groapa cu lei ! 
De la un anumit punct, trebuie să mă 
descurc singur... Şi alunei, cel mai ele 
folos îmi sînt partenerii. De aceea îmi 
şi place să Joc într-o distribuţie „mare", 
în care eu să fi"u cel mai .,mic" ! Parte
nerii mă ajută prin jocul lor, prin folul 
în care îmi dau replicile ... Şi glasurile 
trebuie să şi le acordeze la glasul meu ... 
Şi eu mă acordez cu ei. .. Şi, peste toate. 
domneşte ochiul. Feiul cum te prive�te 
ochiul partenerului. Dac;:i nu te simţi 
scăldat, învăluit de ochii lui, clacă tu 
nu-l priveşti c,um trebuie, miracolul nu 
se produce. Ceva rămîne neîmplinit. 

Cum s-ar spune, actorul 1.J'ebuie su 
ştie să privească ... 

Dar iubesc şi actorul care ştie să as
culte replica ! 

Astea toate au fost, sînt, în teatru ... 
Dar în film? 

Pe cit de limpede îmi apare chinul 
îndelw1gat, chinul dublat ele bucurie 
totuşi, al pregătirii personajului de pe 
scenă, pe atît mă uimeşte felul în care 
se nasc eroii de pe ecran. Uneori nici 
lectura textului, a scenariului, de la un 
cap Ia altul, n-ai cum s-o faci. Alteori, 
nu ştii nici cine eşti. Afli în ultima 
clipă, înainte de a începe filmarea. Nici 
un fel de repetiţii la masă sau pe scenă ... 
O pregătire sumară, mai mult de miş
care, înpinte de a se trage cadrul... 

Si-atunci? Trebuie să vii pe platou 
aclucîncl ele-acasă, âe la tine, clin expe
rienţa ta personală, clin observarea vieţii 
altora, clin lecturi, un imens bagaj ele 
date. Ţi se cere prezenţă ele spirit, spon
taneitate şi clar de a anticipa, pentru a 
putea răspunde, prompt, situaţiei pe 
care o descoperi abia în faţa obiectivu
lui. Ca să nu mai vorbim ele doza şi de 
calitatea intuiţiei, care este obligatorie. 
Şi ele fantezie ... 

Desigur, astea toate sînt indispensabile 
şi actorului de teatru. Dar pentru film, 
ele se cer la un diapazon mult mai 
înalt. 

De aceea şi înclin să cred că filmul te 
solicită mai mult... Că e mai greu de 
făcut film ... Ba nu !... Teatrul e mai 
greu ... Să creezi pe scenă un om, o 
viaţă, simţind puzderie ele ochi iscoditori 
aţintiţi asupra ta! Nu ştiu ... N-o să ştiu 
niciodată clacă teatrul sau filmul îţi cere 
mai mult... Dacă eu am dat mai mult pe 
scenă sau pe plaţourile de filmare ... 

Şi în această clipă simt că, întocmai 
ca o veche dragoste care dăinuie, scena 
mă cheamă mereu ... 
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toată lumea 

■ Profira Sadoveanu,�

O stare sufletească 

Da toată lumea iubeşte şi va iubi în-· 
totde�una Teatrul, pentru că această .dra
goste are la baza ei curiozitatea, ba chiar 
mai mult: indiscreţia. Treci pe stradă, 
la înserat, pe lingă o casă cu luminile 
aprinse şi cu storurile trase, pe care se 
mişcă, dind din mîini, se împletesc, se 
despletesc nişte umbre necunoscute şi 
nu te poţi împiedica să întrebi : 
„oare ce se petrece acolo, în casă, oare 
ce-şi spun fantasmele acelea vii ?" Sau 
intri într-un parc şi paşii te duc pe 
lingă o bancă, pe care un băiat şi o 
f.ată stau înghesuiţi unul într-altul, 'şo
potind... şi fără voie îţi spui : oare ce-şi 
şoptesc acolo aceşti doi îndrăgostiţi ? 
Sînt fericiti ori nenorociti? Trebuie să 
se despartă ori au să se ·căsătorească în 
curînd ? Acelaşi sentiment, aceeaşi emo
ţie o avem şi cînd ne-am aşezat pe 
scaunul nostru, în sala de spectacol, cu 
ochii aţintiţi asupra cortinei lăsate, în 
dosul căreia actori, cabinierie, coafor.i, 
machiori, lucrători, maşinişti şi regizori 
se zbat, forfotesc, pregătind tragedia, 
drama, comedia ori farsa ce se va des
făşura în faţa noastră. 

Dar, veţi spune dumneavoastră, nu-i 
acelaşi lucru şi cu cinematograful sau 
cu minicinematograful : televizorul ? Nu, 
voi răspunde eu, nu-i deloc acelaşi lu
cru, pentru că pe scena de teatru se 
mişcă şi vorbesc oameni vii, pe cită 
vreme pe ecran privim ceva mort, de 
mult consumat, ceva care-a fost turnat 
uneori cu douăzeci-treizeci de ani îna
inte (ori chiar mai mult) şi unde vedem, 
de pildă pe Gary Cooper ori pe Cary 
Grant zimbindu-ne şi privindu-ne din 
pîcla vremilor, cînd noi ştim că ei de 
multă vreme nu mai sînt pe 1mne ! Pe 
cită vreme pe scenă, actorii sînt vii, sînt 
oameni ca şi noi, care pot fi bolnavi, 
pot avea necazuri - o mamă suferindă, 
un copil care i-a murit de curînd - şi 
care trebuie să joace vrînd-nevrînd şi 
să spună un text de obicei bine pus la 
punct şi învăţat pe de t·ost. Şi ne e 
teamă parcă întruna să nu cumva să se 
încurce vreunul şi să uite replica ori să 
nu se împiedice şi chiar să cadă sau 
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să înnebunească aşa, netam-nesam -
ca eroul Kean din drama lui Alexandre 
Dumas-tatăl - şi, întorcînd spatele sce
nei să înceapă a vorbi şi a vocifera cu 
publicul. Ş-apoi, ca orice om viu, acto
rul de teatru nu e întotdeauna la fel de 
bine dispus. Spui : ,,Vai, în astă seară, 
Iordache s�a întrecut pe sine în Ham
let!" Ori: ,,Dem Rădulescu a fost o 
bomboană în spectacolul de azi!" De 
multe ori, sala se cutremură de aplauze 
şi, la aceeaşi piesă, alteori abia dE; se 
aud cîteva plescăituri, aşa, de politeţe 
parcă ... 

Apoi, în afară de asta, la teatru • ne
ducem ca la un ceremonial. Ne coafam, 
ne dichisim, ba luăm ş-un taxi clin col
ţul străzii, ca să ajungem mai jule şi 
să nu ne şifonăm prin tramvaie şi. auto
buze. Şi-acolo, -în teatrul lwninat a
giorno, fie în stal, fie în eleganta cămă
ruţă a lojei, pe culoare ori în foaier, ne 
întîlnim cu diferite cunoştinţe, cu care 
schimbăm impresii asupna piesei şi-a ac
torilor. Pe cînd la cinematograf ne adă
postim de multe orri de ploaie, od de 
viscolul de-afară şi, intrînd în intune-
rioul sălii, stăm încotoşmănaţi, cu ciz
mele ori cu şoşonii în picioare, pe scau
nul nostru care nu araeori se nimereşte 
în dosul unei doamne impozante, în cap 
c-o pălărie mare ori o căciulă miţoasă,
ori al unei perechi de îndrăgostiţi ce
se-apleacă întnuna unul sp,re altul, şuşo
tind sau chiar sărutîndu-se. Ca să n1c}
mai vorbim de micul ecran de-qoasă, in
faţa căr,uia ne aşezăm fără ruşine cu
tava de tartine şi ceaşca de ceai, într-un
costum si.vnar spectacol de la care ne
poate deranja telefonul ori careva de-ai
casei, caire vine să ne S]JIUnă ori să ne
ceară ceva. Dar cu televizorul se merge
şi mai departe în comoditate : îl tragem
lingă pat, ca să stăm tolăniţi pe divan
ori chiar privim .filmul sau piesa res
pectivă culcaţi în aşternut, dezbrăcaţi
de orice ceremonie şi atît de relaxaţi,
incit se poate întîmpla să şi adormim -
mai cu seamă dacă ceea ce se proiec
tează pe ecran nu-i destul sau chiar
deloc interesant. ,

Teatrul - o stare sufletească, nu nu
mai un spectacol. 

toată lumea

iubeşte teatrul 
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toatâ lumea . · ·.

iube,te teatrul 

■ Dan Ciachir

Constatări 

Acel „simt enorm şi văd monstruos" 
mărturisit de Caragiale a fost luat ad lit
terann îndeosebi de oameni pentru care 
luciditatea, realismul şi simţul logic sînt 
esente prea tari. Şi totuşi, Caragiale este 
cald· si iertător. Dovadă, afirmatia sa „t@ţi 
sînte1ii nişte stricaţi" din Repa

0

osul domi
nicaL 

* 

Reuşeşte să mă liniştească un singur 
scriitor : Caragiale. El îmi reaminteşte cu 
blîndete unde s,,nt, unde mă aflu şi fraza 
'din Cănuţă, om sucit sau din Kir Ianulea
î11cepe · să cînte în mine. El este Mozart-ul 
românilor. 

* 

Gherea. i-a. intuit cel dintîi dintensiwiea 
intelectuală clisimulatii' .cu atita gi;_i.j'/i de 
Ca,ragia.le î1isuşi : în acea. scrisoare către 
Korole1i.ko în care, deplîngîndu-i moartea, 
'n soc�teşte sµperior lui Gogol ; superior 
intelectua liceşte. 

* 

:· .·,. . 
Năzuinţa spre -desăvîrşire artistică, :m.

·pin..�if·pînă la sacrificiu şi paroxism.,.,de.fi
neşte 'atît, opera· lui I. L. Ca!'agiale. ·c·t' şi
pe a.c;(!.eu. a .lui Ma.teiu I .. Cai:agiale. O clatii
stabilită, această trăsătură comună, . t./co

sebiri'le < dintre ei ne lasă indiferenţi_ ...

* 

Cel mai îndreptăţit să exclame „Cită 
luciditate, atîta dramă!" ar fi fost Cara
,giale. 

* 

Intenţia lui Caragiale de a de·veni, spre 
sfîrşitul vieţii, deputat ne reaminteşte eh
toţi sfîrşim prin a dori ceea ce am de
testat cîndva. 

* 

Opera lui Caragiale are un singur in
convenient major: omul zdrobit nu poate 
să se apropie de ea. 

* 

· ,Arta lui Caragiale este canonică, anti
barocă şi marcată de refuzul patosului ; 
adică ele trăsăturile esenţiale ale spiritu
lui bizc111,tin. 

* 

Există mulţi st;Tiitori care au îmbogăţit 
limba, clar pu"ţini au apărat-o, în felul în 
care a făcut-o Caragiale, de corpii stră
ini : fiindcă a excomunicat din ea cel 
puţin două-trei duzini . de italieniS>1ne şi 
franţuzisme. 

* 

.: De la Caragiţiie poţ,i învăţa cum să 
.respiri şi cum să• aonternpli, cum să ig
nori şi· ·c�m să te reculegi ... 

''* ., 

toată·. lumea 

iubeşte · teatrq_l-'. 
., I,· 
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toată lumea -: · 
iube,te teatrul 

■ Mihai Sin

Vorbe
ba chiar 

frumoase, 
adevărate 

Fiecare poate iubi teatrul în felul său 
Sau poţi să nu iubeşti teatrul şi să 
m�rgi totuşi la spectacole. In atîtea şi 
atitea romane sau chiar în piese de 
teatru exist� personaje care merg la 
spectacole �ID tot felul de motive, şi nu 
dm�r-o_ pas1�e. cum să-i spunem, sin
cera ş1 pura. Aşadar, s-a mers şi se 
m_erge la teatru fiindcă mergea şi im
paratul (asta în trecut, fiindcă, dacă ştiu 
b_ine, în clipa <le faţă împăraţii s-au împu
ţinat), sau regele (rngi mai sint, fireşte, 
dar nici ei, prea mulţi), sau o 
curtezană celebră, sau un vestit ge
neral aureolat pe cimpuri de bătaie, 
sau, pur şi simplu, pentru că spectatorul 
nostru a aflat că acolo vor fi şi şefii săi. 
ia<rarhici. Uneori, ceea ce .se întîmplă, în 
pauze e mult mai important decit ceea 
ce se întîmplă pe scenă : cultivarea re
laţiilor, noi cunoştinţe, parada costume
lor, schimburi de priviri semnificative, 
mica şi marea bîrfă. Nu vom şti nicio
dată de ce nefericitul Ivan Dmitrici 
Cerveakov, slujbaşul "deosebit de con
ştiincios" din Moartea unui slujbaş a lui 
Cehov, s-a dus să vadă spectacolul de 
operetă Clopotele din Corneville. Nu 
vom şti, dar putem bănui, putem pre
supune. 

Dar din cîte alte motive nu s-a mers 
şi nu se merge la teatru, în absenţa, cum 
spuneam, acelei iubiri „sincere şi pure" ? 
A le înşira numai şi ar ieşi un fel âe 
studiu, poate interesant, poate fastidios, 
de istorie a moravurilor. N-am nici o 
îndoială însă că nu eu îl voi scrie. Nu 
sînt un „consumator" de teatru, nu sînt 
un spectator conştiincios. Merg rar la 
teatru, ba chiar foarte rar. Trebuie să 
nm o anumită stare ca să merg la teatru, 
şi această stare, din păcate, mă vizitează 
tot mai puţin. Şi totuşi, mă pot consi
dera un norocos : am văzut, de-a lungul 
anilor, spectacole memorabile, piese de 
teatru puse în scenă de regizori mari 
şi interpretate de actori mari. Un astfel 
de spectacol îmi putea satisface nevoia 
de teatru pentru destulă vreme. Ultima 
mare piesă de teatru pe care am văzut-o 
a fost Livada cu vişini, pusă în scenă 
la Naţionalul din Tîrgu Mureş, de către 
marele regizor care a fost Gheorghe 
Harag. Visez la un spectacol după De-

monii lui Dostoievski, regizat de Cătă
lina Buzoianu sau de Dan Micu, care, 
după părerea mea, n-a mai pus în scenă 
de ani buni spectacole de anvergura 
celor jucate cîndva la Tîrgu Mureş. 

Mă întreb, din moment ce m-am ho
tă.rit să scriu rîndurile de faţă, ce în
seamnă teatrul pentru mine. Mă gîndesc 
la spectacolul de teatru, binein. eles, şi 
nu la lecturile din operele marilor dra
matw·gi (să nu-i mai înşirăm, să nu mai 
dăm numele oreferate, uneori ritualul 
acesta al citatelor şi al listelor de nume 
îţi poate provoca un vertij sau o into
xicare culturală, pentru că de atîtea ori 
nu reprezintă decît paravane după care 
ne ascundem, nici măcar ruşinaţi, goli
ciunea). N-am mers niciodată la teatru 
cu intentia să mă distrez, să mă des
tînd. Vech'l?a idee de „templu" al ar
telor, wide mergi ca la o sărbătoare 
adevărată, am trăit-o de prea puţine 
ori, dar cu o bucurie şi o emoţie devas
tatoare, greu de explicat în contextul 
acestor însemnări. Şi atunci, ce mi-a mai 
rămas ? Poate că nevoia, dorinţa unei 
revelaţii, a unui act artistic superior, 
ceva între viaţă şi ficţiune, intre spove
danie şi o idee unificatoare, pe care, 
trăind-o cu toată fiinţa şi nu doar in
registrind-o, ceJ'ebral şi abstract, să o 
simţi încorporată o vreme în tine şi, cine 
ştie, poate schimbîndu-te într-un fel sau

altul. dar în bine. întotdeauna doar în 
bine. Se pot spune vorbe frumoase, ba 
chiar vorbe adevărate, despre aceste 
.,modificări": scuturarea l'Utinei, a an
chilozelor de tot felul, a inerţiilor, su
fletul şi gîndul pot deveni mai libere 
pentru un timp, şi atîtea altele. Cu sigu
ranţă, mai ales la o vîrstă cînd, cum se 
spune, omul se formează ca om înh·eg 
(dacă aspiră la aşa ceva), o carte mare, 
un spectacol de teatru, o poezie, un film, 
pot produce J'evelaţii, "minuni" care să-ţi 
înnobileze fiinţa, uneori fără să ştii sau 
fără să-ti dai seama imediat. 

Teatrul, se ştie prea bine, este sau 
poate fi acel spaţiu unde poţi constata 
mişcarea de idei a contemporanilor tăi, 
fervoarea sau stagnarea, rutina plicti
coasă sau îndrăzneala artistică, profun
zimea sau superficialitatea şi platitudi
nea, fie ele şi "aurite". In fine, cred 
chiar că poţi lua pulsul unei culturi, un 
fel de a simţi acest puls. Acestea fiind 
zise, e suficient să spun şi eu 
ce spune toată lumea: teatrul e necesar, 
există o nevoie reală de teatru, ca ex• 
presie majoră a unei culturi. Dar oare 
e suficient ? 
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·DRAMATURGI
ROMÂNI
CONTEMPORANI

Mircea Radu lacoban (111) 

1979, 1 noiiembrie - STRESS (PLOUA LA 
SOVATA), aproape farsă. 
'Teatrul Dramatic „Bacovia" chln Bacău. 
.Regia: Mircea Radu Iacoban. Ou: Anca 
Alecsanclra, Doina I-acob, Despina Prise
,caru, NicO'lae Roşioru, Liviu Rus, Con
:stantin �a, Florin Gheuca, Sică Stă
nescu, Pu,m Burnea. 

Piesa s-a mai jucat la Teatrul de Stat 
din Oradea şi la I.A.T.C. 

„ln text autorul biciuieste viciul 
birocraţiei şi al cîtorva f�rme fără
Ionel din rea-lita.tea obiectivă surprin
zînd momentul critic al un;r destine 
dezabuzate, şi urmărindu-le cu un 
umor acid dezlănţuirea necontrolată 
,de „ziua şta,mpilelor" cînd masca 
,dată jos, fiecare-şi ar�tă acz'evăraiul 
-bietul chip, ridat nu numai de stig�
1natul birocruţiei" (C. Costin - ,,Ate
neu'·, decembrie- 1979)

,, ... o înjghebare cu o lume mică de 
-un pi_torcsc artificios, dar agreabil."
,<Natalia Stancu „Şcînteia", 26 apri
lie 1980) 

„ Titlul lucră1•ii ne invită să fim
,atenţi la o posibilă_ sugestie alegorică ; 
-S7:"btitlul, cu precizia meteorologică de
rigoare, la care adăugăm tenta senti
mentală a localizării indică o culoare 
mai degrabă morală. 'Şi una si alta din 
tendinţe se află în materia dramatică." 
(Ioan Lazăr „România literară" 
1 mai 1980) 

Alte opinii: Ştefan Oprea - ,,Cronica",
-47-J.1979 ; Constantin Radu-Maria - Tea-
-tr.ul", 2/1980. 

" 

1980, 1-3 mai - DUO AMORE. 
'T�tr•� Naţional „Vasile .Alecsandri" din 
I.aşi (maug.urarea scenei mici a Studiou

_lui). Regiia : l\.fircea Riadu Iacoban şi Saul
Tuişler. Cu: Marcel Fiinchelescu, Doina 
Deleanu, Puiu Vasiliu, Ioan Chelaru. 

,, ... dincolo de observaţia· moravuiilor 
din anumite cercuri sociale, Duo A.more
_poate fi considerat şi ca un izbutit ex-

de 

la 

periment dramaturgie. 1Vlircea Radu 
Iacoban reţine atenţia spectatorilor 
timp de aproape o oră şi jumătate cu 
un prelungit dilalog, angajat de un' cu
plu - o soţie tînără si un sot cu două 
decenii mai vîrstnic ·dar... inginer-se! 

dia.log întretăiat doar în partea· a 
doua, cu un episod insolit în care mai 
intervin alte două pers�naje, privite 
cu_ U7!- umor tăios («păstorul adjunct••)
on şi cu o notă de bunăvoinţă («cio
banul-şef»). Dialogul iniţial, care este

şi cel esenţ:ial, e aprofundat însă 
căpătînd perspectivă, prin cons;mared 
celui. derivat dintr-însul, iar continua
rea lui, în afara oricărei solutii de în
chidere, e sugerată în toate planurile : 
cel al indivizilor în cauză al cercurilor 
sociale corespunzăioare, ' al speţei ... " 
(N. Barbu „Cronica", 27, 4 iulie 
1980) 

Alte opinii: Al. Călinescu - ,,Teatrul",
7-8/1980.

1981, 5 decembrie - HARDUGHIA. pro
ces-verbal dramatic. 
Teatrul NaţLonal „Vasile Alecsand.riK din 
Laşi. Reg,ia şi scenografia: Dan Nasta.

Cu : Valeriu Burlacu, Teofil Vâlou, Saul 
Tai-şler, Florin Mircea, Valeriu Oţelean,u, 
Corneiiia Gileorghiu, Virgil Raiciu, Con
stantin Popa, Dan Aciobănjţei, Adi.na 
Popa, Gelu Zahardia, Emil Coşeru. 

Piesa s-,a mai jucat· la Tea,trul Tineretu
lui d,i_n Piatra Neamţ. 

A fost di·stinsă cu Premiul Asociaţiei 
Scrii•tO'rilor din Iaşi. 

,, ... autorul a avut o idee admirabilă, 
«fructificînd•• literar o situaţie pe care 
noi, din păcate, o cunoaştem, făcînd, 
cu alte cuvinte, teatru cu adevărat de 
actualitate, teatru militant şi cu «adre
să» precisă. ( ... ) Dar Hardughia are o 
deschidere simbolică mult mai,.Jp.rgă, 
pentru că pune chestiunea _relaţiei din
tre vechi şi nou, chestiune esenţiaUi 
într-o societate în plină (deşi nu o 
dată, frămîntată) transformare. Aver
tismentul pe care îl lansează scriitorul, 

p3 

www.ziuaconstanta.ro



tocmai acesta este : înverşunării oarbe 
faţă de ceea ce este «vechi», furiei 

'« înnoirilor» cu orice pret trebuie să 
li se opună dreapta măsilră, lucidita
tea, raţiunea". (Al. Călinescu - ,,Tea
trul", 111982) 

,,Autorul preia un şablon al drama
turgiei contemporane, şedinţa drama.
tizată, întîlnit şi la Baranga, la Ev, •re;,� 
sau la Tudor Popescu. Fi-lnd de la un 
capăt la altul o astfel de «şedinţă dra
matizată», Hardugl!ia nu poate stîrni 
interesul la nivelul constructiei ci 
doar la acel al dialogului. ( ... ) · ... piesa 
lui Iacoban se desfăşoan'î ca un studiu 
d'e moravuri administraizve şi, în ace
laşi ti.mp, ca un studiu de reacţii psiho
logice asuprn ignoranţei, laşităţii, ser
vilismului, sau, alteori, asupra i1itegri
tăţii de caracter şi a triiiniciei opi
niilor. Autorul inventariază o colecţie 
întreagă de clişee ale actuali.tăţii (iner
ţii administrative, decizii ridicole etc.) 
înscriindu-se astfel printre polemiştii 
atenti la detaliile diurne ale vietii ce
tăţeneşti." (MirCl€'a Ghiţulesou .:_ ,,O
panoramă. ... ", vol. cit., p. 253-254) 

Aif >< op!nii: N. Barbu - ,,România li
beră",. 8 februa.rie 1982; Dinu ,Kivu -
„Contemporanul", 5 martie 1982; Raluca 
Tulbure - ,,Săptămîna oulturală", 5 mar
tie 1982 ; C. Paiu - ,,Ateneu", 149/1982 ; 
Mircea Ghiţulescu - ,,Steaua", 6/1983; 
Ali.ce Geor9escu - ,,Teatrul", 7-8/1983. 

1984, 9 decembrie - CABANA (CEAŢA), 
piesă în două pă,rţi. 
Spectacol inaugural al Secţie<i din Su
ceava a Teatrului Naţional din I,aşi . Re
gia·: Eugen Todoran. Scenografia : Vasile 
Rotaru. Cu : l'v'.Lloara Ifrim, oarmen Cior
cilă, Răzvan Popa, Liviu · Mano1iu, Se
basţian Comănici, Dan Aciobăniţei. 

,,Metafora Cabanei continuă un sis-
. -tem de constructie familiar dramatur

giei lui Mircea · Radu Ia.coban. Ca şi 
- altădată - bufetul sătesc din Tango
la N:isa, sau motelul din Sîmbătă la 
Ver1tas, cabana este un spaţiu închis, 
care circumscrie (temporar) un grup 

··de personaje faţă de· lumea· din jur,
obligîndu--le să se explice, să se dez
văluie, să se autodefinească ... ( ... ) -... de
citita. aceasta autorul renunţă la siste

. mul : de a-şi cai-ii.eteriza eroii· doar prin
· interacţiuni · sau · comentarii · reciproce,

·. 'el' îi face să se raporteze permanent
la· ·cineva din afară,· un anume· Zlate,
fti;iură enigmatică-şi, pînă Za un punct,
redutabilă, mereu 'între real şi simbol,
i�tre fiinţă · şz nefiinţă'. (.:.) Din discu
ţiile celor din· sceriii; diii •relatătile' lor,
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.�e conturează - complicată, dar impu
nătoare, statum şi biografia lui Zlate. 
personalitatea lui inconfundabilă. Şi, 
- treptat-treptat, paradoxal , ab
sentul Zlate, »cel-doar-amintit,,, devine 
eroul de prim-plan tal piesei, iar cei 
cinci prezenţi - personajele ei secun
tlare. Este o inversare în «raccourci» a 
unghiului de observaţie, care conferă. 
piesei un inedit aparte". (Dinu Kivu 
,,Teatrul", 111985) 

Alte opinii: Carmen Mihalache-Popa -
,,Ateneu", 1/1985 ; Dumitru Brădăţean -
,,Convorbhi literare", 1/1985; G. Pru
teanu „Contemporanul", 6, 1 februarie-
1985. 

1987, 23 septembrie - IVA-DIVA. 
Teatrul „Nottara". Regi-a : Cr.i,s1li,an Mun
teanu. Scenogriafia : Victor Creţulescu. 
Ou : Ştefan Rla:do.f, Viorel Comănici, Dem. 
Savu, Ştefan Velniciuc, Ştefan Sileanu. 
Lili Nica-Dumitrei,ou, Doina Sin, Adriana 
Moca. 

,, ... piesa lui Mircea Radu Jacoban ex
pune, în termeni de comedie duioasă, 
vovestea unui mecanic de locomotivă 
atît de îndrăgostit de bătrîna mocăniţă 
înoît perspectiva scoaterii ei «la pen
sie» (adică darea ei la fier vechi) îl 
determină să înceapă o acerbă luptă 
cu nwmeroşii factori administrativi 
porniţi orbeşte pe «introducerea nou
lui», aici sub forma unei maşini «Die
sel». Peripeţiile acestui război cu biro
craţia îi oferă autorului prilejul satiri
zării mai mult sau mai puţin tandru
ironice a unor comparti1nente ale 
vieţii �ociale, precum nivelul decizional 
(local), r.ome1-ţul (cooperatist) şi neajun
surile lui etc. -«Supratema» piesei reia
ideea uneia dintre cele mai bune (cred 
eu) lucrări dramatice ale lui Jacoban, 
Hardughia : raportul dintre tradiţie şt 
inovaţie, dintre -.vechi şi nou, problema 
responsabilitătii individuale si colective 
faţă de trec�tul întrupat in, · hai să 
zicem, obiecte material-palpabilf, dar
spiritual-semni_ficative." , (Alice Geor
gescu - ,,Teatrul", ,10/1987)

Alte opinii : ' Şt. Opi•ea - . 1,Cronica'\
18 septembrie 1987 ; Simelia' Bron 
,,Viaţa studenţ,ească", 30. septembrie 1987; 
Ileana· Lu,caciu -· ·,,Săptă.Jnîna",. 2 ·octom'
ţ)irie' 1987 ; Miruna Ionescu - ,,Suplimen
tul. literaa- artistic al Scînteii tinere-tulul'''. 'i " ' ,. .. ' , · '1 

3 o�ton;i.b��- 19_ş;; ; _Ţ,udmila ,_P.at\�njovz�
- România literară", 8 octombrie 1987;
Dinu Kivu � ,,Conteinporanul",··16 octom
brie. '1987 ;: George ·Gen:oiu· ,.Ateneu", 
11/1987:; 
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IIL LUCRARI DRAMATICE PUBLICATE 

ln periodice : 

• Vă cheamă Narva, comedie în două
părţi - ,,laşul literar", 1/1965.

• Compartimentul insuccesului, moment
dramatic - ,,laşul literar", 5/1965.

• Tango la Nisa, tragicomedie în două
părţi - ,,laşul literar", nr. 11/1969,
apoi în colecţia ATM (162/1970).

• Rouă şi tutun, piesă în două părţi -
,,Convorbiri Uter,are", 7/1970 şi „Tri
buna", 19 noiembrie 1970.

• Fără cascadori, piesă în două părţi,
ATM (182/1971).

• Stress (fragmente), comedie - ,,Cro
nica", 31 decembrie 1971 şi „Convorbi.ni
l1terare", 30 ianuarie 1972 (actul II).

• Ninge (fragment) - ,,Convorbiri lite-
rare", 22/1972.

• Sî,mbătă la Veritas - ,,Teatrul", 3/1973.
·• Cabana - ,,Teatrul", 9/1984.
•• Undeva ... (Iva-Diva), ,,Teatrul", 11-12/

1986.

1n volum: 

• Sîmbătă la Veritas. Teatru. Bucureşti,
Edi<tura „Eminescu", 1973. Cuprinde
piesele : Fără cascadori, piesă în două
părţi ; Tango la Nisa, tragicomedie In
două părţi; Sîmbătă /.a Veritas. Vo
lum distins cu Premiul Uniunii Scrii
torilor pentru dramaţurgie.

• Nociptea, dramă în doruă părţi şi un
epilog. Bucureşti, Editura „Eminescu",
1976, colecţia ;,Rampa".

• Reduta şi şoarecii. Teatru. laşi, Edi
tura „Junimea", 1977. Cuprinde piesele:
Fără cascadori, piesă . în două părţi ;

I 

Noaptea; Sîmbătă la Veritas; Reduta 
şi şoarecii ; Omul din baie. Volum 
distins cu Premiul Academiei R.S.R. 

• ... şi alte piese. Iaşi, Editura „Junimea",
1985. Seria ,,Dramaturgi contemporani".
Cuprinde piesere: Noaptea, piesă în
două acte; Hardughia, proces-verbal
dramati<c ; Ceaţa (Cabana), piesă în
două pă'l-ţi ; Stress (aproape farsă) ;
Duo amore, piesă în două păirţi.

• Noaptea. Buoureştii, Edri.·ture „Eminescu",
1986. Se<ria „Teatru comentat". Cu o
p1,efaţă de Valentin Silvestru. Ouprinde
piesele : Noaptea, Sîmbătă la Veritas,
Omul din baie, Reduta şi şoarecii, Hai·
dughia, Slress, Cabana (Ceaţa).
(Vezi cronioa „Comedia amară" de Con
stantin Cubleşan, în „România litera
ră", 4 iunie 1087).

IV. OPINII CRITICE GENERALE (SE
LECTIV)

,,Dramaturg autentic, Iacoban evolu
ează de la piesă la piesă, opere pe
teme de interes contemporan, im, mo
dalităţi penetrante. Are calitatea de a
crea universuri dramatice, ceea ce
face rezistenţa eroilor săi reprezenta
tivi." (Vdrgil Brădăţeanu - ,,Viziune
şi univers în noua dramaturgie româ
nească", Buoure.5ti, Editura „Cartea
românea,scă", 1977, p. 376-378)

„Mircea Radu Iacoban este un autor 
cu vocaţia clarităţii, dai· prejudecata 
de a scrie pe o temă foarte ne.t for
mulată şi urmărită ar putea limita ori
zonturile unui autor excesiv organizat." 
(MTurcea Gh�ţulescu - ,,O panoramă ... ", 
vol. cit., p. 250-256) 

Adriana POPESCU 
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Texte autocefale şi texte 
cu aureolă. de împrumut (I) 

A.pairiţia în volum a unui. autor ele piese 
ele teatru este un alt examen dat în faţa 
publicului, act foarte important şi, de-

-· sigwr, dificil. Scos clin contextul spectaco
lului, diin viziunea cu geometrii deseori
alchimice a regizorului, eliberat din ur
zeala taunică, însufleţitoare şi modela
toaire a vocilor actoriceşti, textul nud ră
mîne numai ou ceea ce este al lui, fără
ni'di o aureolă de împrumut. El redevine
hteratură şi tipărirea oa atare are darul
de a înlătura vălul înşelăto!r în cazul în
caire avem de-a face cu o nonvaloare, cu
impostura veritabilă sau, gîn:dindu-ne la
acel banchet al muzelor, ou un n€1poftit.
Surpriza negativă pe oare ţi-o poate pro
duce un text pe care îl citeşti după ce
i-ai „ascultat" replicile (într-o mizanscenă
radiofonică sau într-o montare pe scena
de scîndură) f;e explică prin faptul că
spectacolul de teatru, fiind - la urma
urmelor - arta cu gura cea mai mare,
poate impune cîteodată cu aceeaşi sir
guinţă magică atît pe marele dramaturg,
clt şi pe oarecarele ambiţios fabricant de
texte dialogate. Acea des invocată pu
nere în scenă a cărţii de telefon nu este,
dintr-o anume perspectivă, chiar o glumă.
Nu trebuie să uităm nidiodJaVă oă- la glo
ria unui spectacol proprietarul textului
este numai unul dintre copair.ticipanţi.
Una înseamnă să-l cunoşti pe autorul de
dramnturgie disimula,t într-un spectacol
(la ca!re participă mai multe ·energii spi
rituale, regizorul în primul rind, timbrul
însufleţitor al histrionilor, imaginile în
ofensivă ale decorului, ,,atacurriole" seman
tice ale muzicii), şi alba să-l defineşti în
liniştea adîncă a minţii tale, într-o pos
tură mai puţin mediată, de cititor.
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Această din urmă operaţie, leotu.r•a tex
tului, a corectat multe erori comi,se de
s�ori de ru:i,umiţi cronicari teatrali �ă
b,1,ţ1, care, JUdecînd piesa de teatru îm
preună cu acele or1gtinale lumini şi um
bre adăugate, oonfe:rite de spectacol de· 
rodnica febră creatoare a director-ului de 
scenă, îi atribuiau autorului de replici 
o_ ameolă care ·nici pe departe n.u-i apar-
ţrnea. DefHîn_d, după fiecare premieră, cu. 
asemenea hai:me de împrumut, propricta-
rul de text se hrănea cu ilu'.lJi.a desenată 
în cron}ci, socotindu-se deja intrat in to-· 
pul literaturii contemporane şi aşteptînd 
c_a noHe ediţii •ale enciclopediilor şi dic
ţw1�arelor în domeniu să-l înregiJStreze 
copros ca atare. Multe astfel de .TIJUme au
strălucit pe arfiişele teatrelor unele chliar 
în serial ; giura de a,m a �tei teatrale 
pă!r�a să le propulseze de-a pururi in 
zemt ; a fost suficientă pu,blicclJ!rea res-
pectivelor întreprinderi driamaturgice în 
volume, pentru oa o bună parte 'din acele 
nume să coboaa:e veriti.ginos la „pairter"
sau chiar -să dispară clin orJzon,tul de in-· 
teres al iubitorilor de literatwă drama
tică. 

Această „dezumflare" a balo1anelor de· 
săpun s-a produs în momentul în care 
lectura textului tipărit a fost posibilă 
(�x:raorc1in,aa: serviciu prestează editurile· 
ş1 m aJCest sens !), descoperindu-se astfel 
ceea ce speotaico-lul, prin firea luarurilor 
ascundea : faptul că 01Utorul nu semna � 
operă de sine stătă.toai·e, autocefală sta
tuată cl'e o. incontestabilă valoare lit�ară. 

Cîtev,a dm apairi.Jţiile relativ recente ale 
unor volume .?re dramaiturgie ne-au redeş
teptat refle_cţnle de mai sus, carr-e au, la 
ora actuala, valoare axiomatică. 

�u _l!lai �eparte, în colecţia Rampa a 
Echturu Emmescu, întîlnim o nouă carte 
a lui Dan Văiteanu (cuprinzînd două
texte - Stan Păţitul al Ii-lea şi De cinci.

www.ziuaconstanta.ro



e>ri Ionescu), autor obscw·, promovat de 
teatrul radiofonic şi debutat nesemnifi
cativ în volum în 1986, sub ,aiuspiciile 
aceleiaşi embleme editoriale. Ce anume a 
determinat efortul de a impune în li
brării numele acestui autor de texte care 
nu poate convinge cu talentul său ? Poate 
distl'ibuţiile excelente pe care radiodifu
ziunea le asigură mai tuturor audiospec
tacolelor : Stan Pătitul al Ii-lea a bene
ficiat de adevărate personalităţi în arta 
interpretativă : Dorina Lazăr, Mihai Fo
tino, Virgil Ogăşanu, Ştefan Mihăilescu
Brăila, Mitică Popescu, Tamara Buciu
ceanu, Ileana Stana Ionescu, Ioana Cră
-ciunescu, Radu Panamarenco, Agatha 
Nicolau. Regizorul Dan Puican este la 
rînclul său unul dintre cei mai veritabili 
profesionişti în materie de teatru pe 
unde. Şi mai apare un „amănunt" : adap
tarea radio, care este şi ea, la rîndul ei, 
o operă creatoare. Acest travaliu dificil
- care schimbă uneori complet faţa unui
text, modelîndu-1 şi insuflîndu-i drama
ticitate, făcîndu-1 adică „ingw·gitabil" -
a fost prestat de regretatul Val Săndu
lescu. Pentru piesa Viaţa ca fapt divers
de pildă, prezentă în amintitul volum
de debut din 1986, adaptarea TV a fost
semnată de criticul de teatru Victor
Parhon. Intrebarea . pe care şi-o pune
acum cititorul, pe bună dreptate, este
dacă nu cumva contribuţiile adaptatorilor
.au rămas pe mai departe şi în textul
tipărit. Şi, în acest caz, ce rămîne în
„proprietatea adevărată" a celui care
semnează cartea ?

Stan Păţitul al Ii-lea s-ar fi cforit pro
babil un amuzant şi prin aceasta mobili
zator text antimistic. Intr-un mic bufet 
·de gară, la peronul căreia trag trei tre
nuri pe zi, ospătarul Stănilă (care are o
mătuşă Haza în comuna Ceruri, de unde-l
cheamă să vină s-o moştenească şi s-o
.ajute) primeşte zilnic vizita vărului său
Laziir, înbrăcat anume în negru,· pentru
a defini noua sa stare de întemeietor al
unei credinţe noi, al cărei profet s-a
botărît să fie şi al cărei prim adept este,
-se pare, Stănilă. ,,V,roieşte să-l unnez !
Să iau exemplul lui !" In ipoteza Stelia
nei, gestionara respectivului bufet (care
-este şi povestitoarea întîmplărilor lui
Stan în faţa unui Civil, venit cu o legi
timaţie, pare-se de ziarist, să se docu
menteze despre scandalul petrecut în in
dn la localului public), cei doi _ sectanţi
„şi-au zis că aici, în gară, multe auzi şi
vezi... Iar cîncl aşteaptă trenul, şi-a mai

băut şi-o ţuică, cîte nu spw1e omul?", 
ceea ce echivalează cu un foarte bun 
vad pentru „recoltat" victime. Acestea 
ar urma să fie Mariana a · lui Lucaci, 
Leonora Mărcuş şi Mihaela David. In
tenţia lui Stănilă - condus din wnbră 
de Lazăt· - de a se căpătui pe seama 
lor, chiar incluzînd o căsătorie la cei 
47 ani ai lui ele „june prim" - nu reu
şeşte, cu toate relaţiile „divine" ale şe
fului noii secte. in final, Mihaela David, 
împreună cu familia sa, îl escrochează pe 
Stănilă, furîndu-i, în prima seară de „în
surătoare", icoanele de preţ şi... spărgîn
du-i capul. Piesa se încheie cu îndemnul 
primarului : ,,Stănilă, fii ,atent, să nu te 
prindă iar, mai lasă-te de vrăji !" La fel 
ele lipsită de substanţă şi adîncime ni se 
prezintă şi cea de-a doua încercare de 
farsă intitulată De cinci ori Ionescu. Per
sonajele sînt şi aici numai desenate cu o 
peniţă care zgîrie, animate de un. con
flict - lipsit de dramaticitate, autorul 
stipulînd că literatura veritabilă constă 
în a născoci încur'cătw·i. ,,Jocul" !oneşti
lor (cu Cicerone Ionescu, mama acestuia, 
Athena Ionescu, soţia acestui,a, Athena 
Ionescu, prietenul care t·ăspuncle ele „spa
ţiu locativ", Mihai C. Ionescu, precwn 
şi inspectorul Flamaropol Ionescu, asistat 
ele secretara dactilografă Floricia Ionescu) 
rămîne neincitant, pentru că nu are aco
perire în aur în seifurile fanteziei şi ale 
logicii artistice. Interesante sînt unele 
dintre comentariile (culese de autor sau 
ele editor) la aceste texte, comentarii 
care n-au fost decupate clin presa de spe
cialitate, cum obişnuia, pe vremuri, co
lecţia . Iată o frază : ,,In spatele eclera
jului se află un moralist care atrage a
tenţia că pe mapamond mai sînt destui ... 
!oneşti." Cele două piese clin volumul
lui Dan Văiteanu, subliniem, cel de-al
doilea, beneficiază şi de, să-i spunem t·u
brica. Cum am scris... Pe vremea cind
colecţia publica piese cu larg răsunet în
viaţa cultw·ală, 1·ubri.ca era binevenită.
Cititorul dorea să afle cît mai multe lu
cruri despre textul care, cel puţin într-o
stagiune, a constituit un eveniment me
morabil. A interesat cum a scris Baranga
Interesul general, Lovinescu - Citadela
sfărimată, Camil Petrescu - Jocul iele
lor, Paul Everac - Un fluture pe lampă,
GPorge Mihail Zamfirescu - Domnişoara
Nastasia ... Interesează pe cineva cum a
fost scrisă o partitură oarecare ?

Paul TUTUNGIU 
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Anca Zamfirescu, Marius Toma, Genoveva Preda, Marioara Sterian, Alexan
drina Halic, Gabriel Iencec, Carmen Mihalach·e, Dumitru Anghel şi, în prim
plan, Constantin Fugaşin 

Dincolo 
de farmecul 
poveştii 

Se zice că a fost odată ca niciodată 
(oam prin 1972, la Tirgu Mureş, într-un 
spectacol regizat ele Dan Micu) un in
terpret al prinţului Calaf care n-a mai 
putut să iasă clin pielea personajului 
său. Sau personajul n-a mai putut să 
iasă din pielea actorului. Căci nu se 
ştie nici pină azi dacă actorul - pe nu
mele său Gelu Colceag - îl înzestrase 
pe Calaf cu propria-i ardoare şi tristeţe 
melancolică sau dacă nu cumva prinţul 
Calaf fusese acela care ii împrwnutasc= 
actorului, o dat.ă cu distincţia şi farmecul 
lui ·straniu, şi îndirjirea-i fără seamăn. 
Ba, poate, şi puterea dragostei lui, pen
tru că, asemeni lui Calaf, care nu-şi 
dorea decit moartea sau pe Turandot de 
soţie, şi Gelu Calceag începu de la o 
vreme să nu-şi mai dorească altceva 
decît să cucerească mina relei mai ca
pnc1oase şi mai ispiţitoare prinţese Tu
randot din lw11ea teatrului : regia de 
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teat :·u. Pentru ea nimic nu i se părea, 
prea mult. Nici chiar cursurile post-uni
versitare ale facultăţii cu acelaşi nume. 

TURANDOT de CARLO GOZZI • 
TEATRUL „ION CREANGA" • Tra
ducerea : POLIXENIA J(ARAMBI • 
Data premierei : 2 iunie 1988 11 Ver
siunea scenică a textului, ilustraţia 
muzicală şi regia : GELU COLCEAG 
e Coregrafia : ROXANA COLCEAG • 
Costumele : CARMEN MIHAELA TRI
FU, NICOLAE ULARU • Decorul : 
NICOLAE ULARU • Distributia : 
MARIOARA STERIAN (Turandot), 
DUMITRU ANGHEL (Altoum), ANCA 
ZAMFIRESCU (Adelma), CICERONE 
IONESCU (Barach), CONSTANTIN 
FUGAŞIN (Calaf), NICOLAE SPU-
DERCA (Timur), ALEXANDRINA 
HALIC (Pantalone), GENOVEVA 
PREDA (Tartaglia), MARIUS TOMA 
(Brighella), GABRIEL IENCEC (Truf
ialdino ), CARMEN MIHALACHE (Ze
lima), SORIN COCIŞ (lsmaele). în alte 
roluri : CRISTINA BUBURUZ, DRA
GOŞ IONESCU, ADRIAN LEPADATU, 
DORIN JllICULESCU şi SIMONA GAL
BENUŞA, OANA MEREUŢA, studente 
la I.A.T.C., anul IIl. 
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-singurul loc unde învăţai cum să-ţi pui 
'întrebări şi uneori să găseşti �i răspun
suri la întrebările la care nimeni nu s-a 
gîndit pînă 1a tine. Dar şi singurul loc 
pe unde, dacă treceai, aveai dreptul s-o 
ceri pe Turandot cu acte în regulă. Aşa 
că actorul trecu şi prin încercările aces
tor cursuri, luîndu-şi învestitura de re
gizor. Iar Turandot, nemaiavînd încotro, 
căci Gelu Colceag răspunse deplin şi cu 
-siguranţă nenumăratelor ei întrebări, 
care luaseră chipul piesei Regina balu
lui de Nicolae Mateesou, ceremonia se 
săvîrşi pe scena Casandrei, în al pai
sprezecelea an de la întîlnirea lui cu 
Calaf, adică prin 1986. Şi toţi marii 
-sfetnici şi toate micile sfetnicese care 
comentară evenimentul fură de acord că 
erau acolo destule gînduri (şi destule 
mijloace specific regizorale, de a le pune 
în scenă) care certificau înzestrarea 
pretendentului pentru noul său statut 
teatral. (Reluat mai apoi, cu alţi inter
preţi, pe scena Teatrului Giuleşti, spec
tacolul _n-a mai avut aceeaşi pi·ospeţime 
şi s-a dovedit inegal de la o reprezen
taţie la alta, chiar dacă unele dintre se
rile lui bune aveau să-i aducă nume
roase premii.) 

Şi iată că prinţul Calaf de odinioară, 
cu patalamaua la mînă în ce-o priveşte 
pe a sa Tut'andot, ba chiar şi cu un 
început de recunoaştere din partea s[et
nicilor breslei, se întoarce la prima sa 
intîlnire· cu basmul teatral al lui Gozzi, 
care fusese, pentru el, atît de plin de 
învăţăminte. Aşa se face că pe afişul 
Teatrului „Ion Creangă" apare acum -
1ntru totul justificat ca opţiun·e reperto
;rială Turandot de Carlo Gozzi, în 
regia lui Gelu Colceag .. «De data aceasta 
- cum ne precizează programul repre
·zentaţiei - un spectacol despre dragoste,
•care „adesea îi răsplăteşte pe cei ce stă
-ruiesc", şi despre izbînda celui care 
.are un program de viaţă exact, realist, 
superior, de la care nu face nici o con
•cesie, nici un compromis. Nici în cele 
mai vitrege împrejurări, accepl1nd chiar
-riscul maxim». Un punct de vedere 
plauzibil, conducînd însă la un alt Calaf,
·ceva mai pragmatic, mai puţin misterios 
·şi trist (prin cunoaştere), dar nu mai 
puţin apt să ' simbolizeze o aspiraţie 
umană majoră, în procesul edificării de 
-sine. Că va fi vrut sau nu Gelu Colceag,
în noua sa ipostază, regizorală, să-l schi
·ţeze pe CaLaf după chipul şi asemănarea
·sa, cea de acum, ori după „programul"
·său, presupus sau descifrat ca atare în 
-spectacol de Mariana Ioan, cea care a
redactat textul cu pricina, are pînă la 
urmă mai puţină importanţă, cîtă vreme 
biruinţele regizorului sînt de căutat în
altă parte. 

El n-a uitat mc1 o clipă că montează
un basm, o poveste care trebuie să aibă 
-deopotrivă cursivitate şi farmec, pentru

Gabriel Iencec, Cicerone Ionescu şi 
„eunucii" Simona Gălbenuşă şi Oana 
Mereuţă 

c�i mari, ca şi pentru cei mici, şi că 
smg1:11:a cale de a le asigUPa personajelor 
spec1f1ca lor credibilitate scenică, de 
basm, era aceea de a le conferi dincolo 
d� i:reg1;anţă şi culoare, o pute�nică în
carc�tura simbolică. Ca atare, Calaf va 
f1 snnbolul statorniciei omului într-un 
crez _al. său, înnobilat prin puterea dra
gostei, iar Turandot va simboliza tocmai 
frl:museţea şi perfecţiunea aspiraţiilor 
1m Calaf, care, pentru a se realiza tre
buie să fie în stare să înlăture' din 
calea lor orice piedici. Calaf n-ar mai 
fi el însuş� dacă ar putea să renunţe la 
Turandot, iar aceasta, la rîndul ei n-ar 
mai fi ea însăşi dacă s-ar mulţumi doar 
cu isteţimea şi perseverenta lui Calaf 
fă�� _a avea şi revelaţia puterii de sa�
cnf1c1u a dragostei lui. In dorinta es
tompării marilor gesturi retorice' ver
s!unea scenică stabilită de Gelu c'olceag 
ş1, pe urmele ei, spect,acolul său elu
dează totuşi tentativa de sinucidere' a lui 
Calaf, devenită inutilă prin aceea că 
Turandot „se umanizează" cu o clipă 
�a� devreme, ,,acceptîndu-1" pe Calaf şi 
fara dovada supremei jertfe de care e 
în stare. Dar, dacă tot eram în lumea 
.basmului - şi a gesturilor sale nu ati.t 
„retorice", cît, mai ales, simb�lice 
parcă nici semnificaţia acestui ultim ar
gument al lui Calaf nu era chiat de 
dispreţuit. Produs a,·tfel mai repede, 
happy-end-ul va „recu1 •era" totuşi amin-

59 

www.ziuaconstanta.ro



tita zonă de semnificaţii a basmului, 
dind totodată posibilitatea mai ales 
micilor spectatori sj-şi îndrepte o 
bună parte a simpatiei şi admiraţiei lor 
şi spre falnica şi negrăit de frumoasa 
prinţesă. Ea e chiar aşa, în spectacol, 
printr-o fericită distribuire a Marioarei 
Sterian în Turandot, actriţa avînd, pe 
lingă toate datele necesare rolului, şi 
şansa unor superbe costumaţii feerice. 
O şansă pe care n-o mai are însă şi 
Calaf, cenuşiul trist, dar şi tern al cos
tumului său (singurul mai puţin izbutit 
din spectacol) concordînd doar cu lipsa 
de altitudine spirituală a interpretării, 
altfel corecte, datorate acum lui Con
stantin Fugaşin. O anumită placiditate, 
o rece solemnitate, greşit înţeleasă, î i
joacă festa, în  ciuda faptului că  şi e l  
avea cam toate datele fizice necesare 
rolului. Astfel incit nu atît Calaf, cit 
cuplul Calaf-Turandot trece rainpa şi 
este îndelung aplaudat de public. 

Măştile commediei dell'arte, atît de 
dragi lui Carlo Gozzi, sînt tratate regi
zoral în trei modalităţi diferite. Cea mai 

inspirată - şi, ele departe, cea mai iz
butită prin valoarea compoziţiei actori
ceşti încorporate - este aceea a reali
zării lui Truffaldino, devenit şeful eunu
cilor, mască şi personaj cărora Gabriel 
lencec le conferă un savuros rafinament 
ambiguu. lnspiretă - cel puţin în in
tenţie - este �i tratarea cuplului celor 
doi sfetnici ai împăratului Altoum, Pan
talone şi Tartaglia. Distribuind în cele 
două roluri un cuplu celebru al Teatru
lui „Creangă", şi anume pe Alexandrina 
Halic şi Genoveva Preda, regizorul Gelu 
Colceag a contat desigur pe o verificată 
complementaritate a jocului celor două 
actriţe şi nu s-a înşelat decît in pri
vinţa posibilităţii acestora ele a rămine 
credincioase păstrării dozajului comic 
stabilit. Căci, în contact cu reactia sălii 
complementară a devenit. cel puţin 1� 
J?remieră, şi îngroşarea celor două per
sonaje-măşti, şi încă într-o manieră ce 
n-avea neapărat de-a face cu factura
acestui spectacol, amintind-o în schimb
pe aceea a unor 1·eprezentaţii mai vechi.
Dar, cum s-a simţit că linia acestor ro
luri era totuşi bine trasată, ar fi păcat
ca ea să nu-şi recapete puritatea şi su
pleţea în reprezentaţiile viitoare. în fine,
cea de-a patra mască, Brighella, deve
nit în basmul lui Gozzi conducător al
pajilor, aminteşte mai mult prin m,achiaj
de sorgintea commediei clell'arte, luînd
altfel -· în interpretarea egală cu sine
a lui Marius Toma - înfăţişarea unui
posibil torţionar mercantil oarecare.

Sînt bine conturaţi şi credibil jucaţi 
Barach de către Cicerone Ionescu, 
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descoperindu--şi aici o ataşantă căld,iră< 
umană - şi Timur, tatăl lui Calaf, per
sonaj ce împrumută pregnanţa unei: 
efigii, prin chipul lui Nicolae Spuclercă .. 
Nici Adelma nu e lipsită ele relief•. dra
matic şi credibilitate prin jocul Ancăi 
Zamfirescu, chi,ar clacă vocea actriţei 
s-ar cere mai îndeaproape supravegheată_

Cit despre împăratul Altoum, schiţa
excesiv caricaturală pe care ne-a oferit-o

r 

în acest rol, la premieră, actorul Dumi-· 
tru Anghel, n-a reuşit să ne transmită· 
clecît propri<a-i panică. 

ln alte roluri, redimensionate regizo
ral, mai pot fi remarcate Carmen Mi• 
halache (Zelima) şi studentele anului IT1 
de la I.A.T.C. Simona Gălbenuşă şi Oana 
Mereuţă. Multă vreme am regretat dis
pariţia personajului Schirina din această 
versiune scenică. Dar momentul apariţiei 
sale „în travesti", cu care s învredni-· 
ceşte acum Truffaldino, în încercarea sa
de a-i smulge secretul lui Calaf, are· 
atîta truculenţă comică prin interpreta
rea lui Gabriel Iencec, incit poate fi 
socotit compensatoriu. 

Există în spectacol o evidentă grijă 
pentru compoziţia grupurilor, pentru ar
monizarea cromatică a costumelor, pen
tru elucidarea raporturilor dintre perso
naje prin desenul �i plastica mişcării, 
sesizant fiind întregul travaliu artistic 
asupra nuanţelor, oferindu-se ochiului 
atent cu vanitatea rafinată a catifelări
lor străine de orice ostentatie. Toate

acestea trădează mina sigură a regizoru
lui Gelu Colceag, care ştie unde să pună· 
accentele şi unde să estompeze asperi
tăţile, cu o remarcabilă subtilit.ate şi 
fineţe. Să nu uităm apoi că, pînă la· un 
punct, este tot meritul său acela ele a 
fi - ştiut să-şi alcătuiască o excelentă 
echipă ele scenografi compusă din Car
n:i,en Mihaela Trifu şi Nicolae Ularu, pu
ţme spectacole ale ultimelor stagiuni 
putînd să-şi revendice o mai relevantă 
linie a costumului şi un mai· expresiv 
rafinament cromatic în complementari
tatea costumelor cu decorul. Coregrafia 
spectacolului, semnată de Roxana Col
ceag, se subswnează aceleiaşi intenţii de· 
stil al reprezentaţiei, despre care nu· 
prea putem vorbi decît' 'in cazul regizo-
rilor autentici. Nu-s oare tot ei aceia 
care, cu timpul, pătrund din ce în ce 
mai adînc dincolo de farmecul poveştii?· 

Ca mîine-poimîine se va găsi un cro
nicar care să scrie precwn că, în al

paisprezecelea an de la cea de-a doua 
întîlnire a lui Gelu Colceag cu prinţul 
Calaf sau a prinţului Calaf cu Gelu: 
Colceag ... 

Victor PARHON 
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DE LA IE,{'f LJ.\ REGIE 

„o scrisoare pierdută" 

de I.L. Caragiale, pe scena Teatrului Mic 

Un eseu regizoral 
îndrăzneţ 

şi inteligent 
Două au fost poziţiile adoptate, în ge

neral, în întruchiparea scenică a eroilor 
lui Caragiale ; cea dintîi i-a prezentat ca 
pc nişte oameni simpatici, văzuţi şi ascul
taţi cu plăcere, satirizate, demascate şi 
negate fiind situaţiile şi condiţiile ; cea 
de-a doua a subliniat identitatea dintre 
lipsa lor de valoare şi mod�l în care se 
prezintă în faţa noastră, o lume urită 
arătată ca atare : meschină, sordidă, res-

• Data premierei : 26 aprilie 1988 •
Regia : SILVIU PURCARETE • Sce
nografia : MARIA MIU • Ilustraţia
muzicală : SILVIU PUR CARETE şi
MIHAI BENGEANU • Distribuţia:
MIHAI DJNV ALE (Ştefan Tipătescu) ;
LEOPOLDINA BALANUŢĂ (Aga
memnon Dandanache) ; NICOLAE D1-
NICĂ (Zaharia Trahanache) ; MARIAN
RÎLEA (Tache Farfuridi) ; SOltIN
MEDELENI (Iordache Brînzovenescu) ;
DAN CONDURACIIE (Nae Caţavencu) ;
CONSTANTIN IlĂRBULESCU (Io
nescu) ; PETRE MORARU (Popescu) ; 
IOAN CHELARU (Ghiţă Pristanda) ; 
GHEORGHE VISU (Un cetăţean 
turmentat) ; RODICA NEGREA (Zoe 

Trahanache) ; CRISTIAN ŢÎRLEA (Un 

fecior) ; IULIU POPESCU, MARIUS 
IONESCU, ION ION, ION LUPU (Gru-· 
pul lui Caţavencu) ; NICOLAE IFRIM, 

STAMATE POPESCU, IRINA MO

VILA - studentă la I.A.T.C. (Gru-1rnl 
lui Farfuridi). 

pingătoare. Echipa de frunte a Naţiona
lului bucureştean din spectacolul lui Sică 
Alexandrescu sau cea de 1a „Bulandra" 
din spectacolul lui Liviu Ciulei au repre
zentat în bună măsură prima modali
tate, cea din urmă putînd fi găsită mai 
cu seamă în cîteva montări mai recente, 
discutabile însă datorită unor redlll)danţe 
şi exagerări. 

Silviu Purcărete şi-a ales un alt drum, 
acela al distanţei ironice faţă de perso
naje, sărăcia lor spirituală rezultînd clin 
unghiul din care sînt privite. Credibile, 
cu sentimente şi reacţii omeneşti, clar inşi 
mărw1ţi, trăind într-o lume în care nimic 
nu este adevărat pentru că totul este 
imitat, o lwne de mucava nu fiindcă sîn
tem la teatru, ci fiindcă „teatrul" în sen
sul peiorativ - adică „imitaţia" - să
lăşluieşte în ei. 

Faptul că ne aflăm într-o lwne inca
pabilă să trăiască prin ea însăşi este vădit 
încă ele la început, în decorul semnat ele 
Maria Miu, un interior cu pereţi pictaţi 
cu toate elementele arhitectonice posi
bile, coloane greceşti, perspective false, 
fresce baroce tîrzii, mobilier din ·cele 
mai diverse stiluri. 

In acest interior, care nu mai apar
ţine unei persoane, ci unei lumi ahtiate 
să imite, si\ aibă ceea ce au şi alţii, fără 
cliscernărnînt, personalitate, gust sau capa
citate ele selecţie, Tipătescu, biată fantoşă 
cu pretenţii de conducător politic, stă de 
vorbă cu Ghiţă Pristanda, un fals sluj
baş cu reproş în priviri şi ·în glas' cînd 
nw11ără steagurile, aşezat pe canapea ală
turi de prefect, ba chiar servindu-se cu 
obrăznicie clin cana acestuia. 

Zoe Trahanache, prezentată pînă acum 
- aşa cum de altfel apare în textul lui
Caragiale - ca o adevărată stăpînă a
judeţului, devine la rînclul ei o mario
netă, cu cîteva palide tresăriri incere in

aventura ei cu Tipătescu şi în dispera
rea cu care-şi caută scrisoarea rătăcită.

91 

www.ziuaconstanta.ro



62 

Ipostaze ale personajului Caţavencu în interpretarea actorului 
Dan Condurache 

Foto : Mihai CRATOFIL 
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Rodica Negrea a înţeles perfect noua ei 
condiţie, în vi�iunea regizorală, şi se con
formează acesteia cu exactitate şi con
secvenţă, la fel c-a şi Mihai Dinvale în 
Tipătescu şi Ioan Chelaru în Pristanda. 

Zaharia Trahanache nu are nimic din
tr-un bătrîn neputincios sau uituc. Vi
vace, cu risipă de energie în cuvînt şi 
mişcări, el este însă o întrupare clară 
a egoismului feroce. Ii place să fie însoţit 
de oameni şi de zgomot, ca atare un vio
lonist (instrumentislul Gabriel Sbenghe, 
talentat şi expresiv şi ca actor) îl înso
ţeşte în toate drumurile sale. Zoe pare 
că nici nu reprezintă pentru el mai mult 
decît un capriciu, şi dacă nu se sinchi
seşte de ea, aceasta .nu denotă ignoranţă, 
ci pur şi simplu nepăsare, indiferenţă, 
nonşalanţă. ,,Să petreacă şi alţii, cla9ă 
mie-mi place să petrec" pare a spune, în 
gesturi şi în întreg felul său de a fi, Tra
hanache, în interpretarea lui Nicolae Di
nică. 

Un cuplu ele egali, în care nu mai 
există un dirijor şi un dirijat, un ener
gic şi un pasiv, ci faţetele identice ale 
aceluiaşi ins histrionic, realizează Marian 
Rîlea în Farfuridi şi Sorin Medeleni în 
Brînzovenescu. Este aproape imposibil 
să-i distingi, pentru că ei acţionează şi 
reacţionează la fel, ca semn al unei totale 
pierderi a personalităţii. 

Cu gesturi şi mişcan ele marionetă 
elastică, cu tonuri multiple, de la lingu
şirea mieroasă pînă la ţipătul strident, 
furios, neputincios îl. interpretează Dan 
Condurache pe Nae Caţavencu. 

Agitaţia inutilă, stearpă se· amplifică 
în scena alegerilor, desfăşurată într-un 
decor sugerînd o construcţie · ele lemn, 
improvizată, un hangar cu. tribună şi ta
rabe ele vi:nclut mititei. Deşi perfect ase
mănătoare ca îmbrăcăminte şi compor
tament, cele două grupuri rivale se dife
renţiază prin gălăgie, partizanii lui Caţa
vencu fiind mai ".iolenţi şi mai risipitori 
în geslliri inutile şi în clecibeli decit cei 
ai lui Farfuridi. 

Această lume din oraşul mărunt, îngro
zitor de mărunt, clupă cum îl vedem în 
final, se potoleşte o dată cu venirea lui 
Ag;amemnon Dandanache, reprezentantul 
ambiguu şi primejdios al. politicienilor 
din capitală, arătîndu-se, aşa cum era în 
fond, o masă de manevră a unor intri
ganţi veroşi şi a unei poliţii corupte. 

O schimbare fundamentală oferită ele 
Silviu Purcărete, faţă de viziunile tradi
ţionale, este aceea a sensului prezenţei 
şi acţiunilor lui Ghiţă Pristanda. El nu 
mai este poliţaiul servil faţă ele Tipă
tescu şi ele Zoe Trahanache, încercînd să 
se pună bine şi cu Caţavencu, ci omul 

lui Agamemnon Dandanache, cel ce tre
buie să pregătească terenul pentru venirea 
eanclidatului numit de centru. Sigur ele 
el - şi Ioan Chelaru urmăreşte riguros 
şi subtil această trăsătură - el mane
vrează totul, pînă şi apariţia Cetăţeanului 
turmentat care pierde şi găseşte scrisori. 

!n scena numirii candidatului, Ghiţă
supraveghează terenul cu ochiul sigur al 
celui stăpîn pe situaţie, scoţînclu-şi aju
toarele din toate cotloanele şi toate firi
dele. Dintr-o trapă îl aruncă în învălmă
şeală şi pe Cetăţean, găsirea scrisorii fă-

- cinel parte din planul bine pus la punct
al poliţistului. Gheorghe Visu, interpretul
Cetăţeanului turmentat, nu mai are nai
vitatea şi sinceritatea tradiţionale, care
la el sînt făcute şi contrafăcute. Il sim-

. ţim, însă, uneori, străin personajului şi
nu este limpede pentru noi, spectatorii,
dacă această stînjeneală este voită sau
aparţine interpretului, încă insuficient
identificat cu eroul său.

Semne de întrebare ridică şi prezenţa
unor copii la întrunire şi mai ales în
final, în cortegiul învingătorului Danda
nache. Apariţia lor nu rotunjeşte o ima
gine teatrală cu sensuri precise, ci ră
mîne la stadiul unei figuraţii insuficient
ele expresive. Acest moment de incertitu
dine nu impietează însă asupra viziunii
generale a regizorului, asupra ironiei şi
distanţării cu care i-a conturat pe eroii
caragialieni.

Sîntem în fata unei comedii ce tre
zeşte spaime şi· naşte coşmaruri ; scena
e populată de o lume de care sîntem feri
ciţi că am scăpat - fără orizont spiri
tual, fără trăiri autentice, ahtiată de pu
tere, violentă, rapace. Locuitorii oră5elu
lui ele provincie, cu pasiw1i mărunte, agi
taţi şi zgomotoşi, se umanizează - dar
tot în micimea lor - în comparaţie cu
Agamemnon Dandanache, mai prost, mai
necinstit, mai veros şi mai crud decît
ei ; dar această umanizare nu-i salvează
ele dispreţul nostru, pigmentat doar - de
data aceasta - şi cu puţină milă. Leo
poldina Bălănuţă, în rolul candidatului
venit de la centru, întruchipează prin
jocul ei o primejdie mai mare clecît cea
a petrecăreţului Trahanache sau a ambi
ţiosului Caţavencu. Actriţa nu-şi devita
lizează personajul, dimpotrivă, îi accen
tuează energia interioară; senilitatea fiind
mai degrabă o mască în faţa pigmeilor
veniţi să-l aduleze, plini ele veneraţie.

Primirea lui Agamemnon Dandanache
ele către Ghiţă Pristanda clarifică în bună
măsură comportamentul acestuia clin
urmă, misiunea lui limpede ele netezire
a drumului şi de înlăturare a obstacole
lor pentru cel venit de sus.

63 

www.ziuaconstanta.ro



In cortegiul final �e împacă toate riva
lităţile locale sub un cer plin de stele, 
indiferent la zbuciumul lor inutil şi ·tu
pid. Distanţa dintre noi şi lwnea satiri
zată de Caragiale este mai mare decit în 
orice alt spectacol, căsuţele minuscule de 
pe scenă semnificînd exact sensul si im
portanţa acesteia pentru timpul nostru. 

In eseul său, regizorul Silviu Purcărete 
vădeşte o luciditate şi o ironie ce-i sint 
proprii, o asprime discretă, dar catego
rică, în dezvăluirea mesajului piesei şi 
siguranţă în găsfrea corespondenţelor sce
nice. Există anumite discrepanţe în mo
dul în care interpreţii i-au înţeles gîri
ducile, clar fiecare în parte s--a străduit 
să-şi rezolve personajul în cheia specta
colului, o cheie ce atinge grotescul fără 
exagerări, tragicomicul fără redundanţe 
şi I'isul tăcut, rîsul fără zgomot, ce separă 
crud şi direct esenţa de aparenţe, inci
tînd la meditaţie. 

Un cuvînt ele laudă şi pentru „Specta
tor·' nr. 15, program bogat în idei la fel 
ca şi spectacolul. 

Ileana BERLOGEA 

,,Scrisoarea'' 
găsită 

la Teatrul Mic 

în materie de comedie, mai cu seamă 
dacă e vorba de Caragiale, criteriul cel 
mai sigu1· pentru aprecierea unui specta
col e calitatea rîsului. La lectură rîde 
fiecare clupă cum îi e firea, dar la repre
zentaţie efectul trebuie să fie colectiv şi 
contagios, interpretarea trebuind să asume 
o strategie a declanşării rîsului la ma
xima potenţă a oricărui detaliu. Cara

giale avea o experienţă de teatru cu ade
vărat totală, avea o ureche absolută şi
un ochi divinator. Era un uvrier al ex
presiei şi un savant al punctuaţiei, între
cîndu-1 pe Flaubert, egalîndu-1 pe Tacit.
Textele lui nu îngăduie nici cea mai in
fimă schimbare sau ornisiw1e. Condensa
rea lor e împinsă pînă la limita explo
ziei. Punerii în scenă nu-i e permis a
neglija indicaţiile din paranteze, pe care
autorul nu de floriie mărului le-a pus
acolo cu atîta minuţie.
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Pe cte altă parte nu trebuie ca „orto
doxia" interpretării caragialiene să de
vină academică. Comicul caragialesc e un 
comic monumental, un comic absolut; 
tocmai ele aceea e inepuizabil �i nu poate 
fi statuar. De un secol avem o mare tra
diţie a interpretării lui Caragiale şi cred 
că e ce a izbutit şi izbuteşte cel mai 
bine arta scenică românească. O mare 
tradiţie nu poate fi decît vie, deci mereu 
proaspătă, mereu operantă. De aceea, 
anumite mutări de accente sînt licite şi 
chiar recomandabile. 

Vorbeam de calitatea rîsului fiindcă nu 
rîclem la fel la toate comediile. Intr-un 
fel rîdem la comediile lui Shakespeare, 
într-altul la Marivaux, într-altul la Gol
dani, într-altul la Beaumarchais, într-altul 
la Gogol. La toate trebuie să rîdem cu 
poftă, dar această poftă nu are în toate 
cazurile aceeaşi „lungime de undă" (dacă 
mă pot astfel exprima). Interpretarea 
trebuie s-o discearnă şi să ştie s-o cal
culeze. Sînt comedii la care excesul rîsu
lui poate şterge nuanţele. Dar la Cara
giale (sau la Moliere), cu cit sînt sesi
zate mai precis nuanţele, cu ;itît t·îsul e 
mai irezistibil. La aceşti,a putem (trebuie) 
să rîdem cu o poftă nebună. Nuanţele 
sînt, bineînţeles, fine, dar nu totdeauna 
şi delicate. Marele comic, sau ceea ce 
numeam comicul monumental, îşi are 
principala sursă în farsa populară, în 
carnaval, în burlesc. Evident, nu exclusiv, 
dar esenţial. Să nu uităm aceasta. Nici 
facilul, nici ieftinu nici licentiosul nu 
sînt nedemne în marea artă cainică. Ge
niul comic ştie ce să facă cu ele. Corn icul 
monumental declanşează un rîs monu
mental, sa!l, aş zice, un rîs „cosmogonic" 
(nu pot explica aici ce vreau să sµun 
cu asta, clar sper că se înţelege). 

La spectacolul Scrisorii pierdute de la 
Teatrul Mic am rîs cu poftă. 1-\sta-mi 
ajunge· ca să-l aprob. In discuţii ulteri
oare am văzut că nu toată lumea era de 
aceeaşi păreri::. E normal, e bine. 

De altminteri, şi mie îmi pare ceva 
discutabil în spectacolul acesta, anume 
actul ultim. Aici nu s-au mai respectat 
indi_c�ţiile autorul':i. Decorul înfăţişează
o v1z1une sublunara, în care nu apare de
cit un fragment din suprafaţa planetei 
sub cerul înstelat, iar Agamită, coborît 
cu hîrzobul din cer, într-un fel. de nacelă 
cosmică, apare ca un personaj hoffmanesc 
sau ca un extraterestru. Efectul e stra-
niu. Totuşi, această incongruenţă e su
gestivă. Dă ideea unui Deus ex machina,

ceea ce, în fond, Agamiţă chiar este. 
Apoi totul reintră în contextul cara
gialesc. 

In rest, cîteva mutări de accente pro
duc efecte neaşteptate, dar în cadrul dat 
al Scrisorii pierdute. Coana Joitica nu 
mai e stăpîna judeţului ci o tîn°ără fe-
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meie fragilă şi derutată, care numai din 
disperare ia decizii .. i acţionează autori
tnr. E făcută să inspire tandreţe şi ocro
tire din partea celor doi bărbati care o 
iubesc. Conul Zaharia nu maf e apa
rentul zaharisit din interpretările tradi
ţionale (căci şi în ele nu e, ele fapt, clecit 
în aparenţă zaharisit), ci, un „solid băr
bat" cum bine îl numeşte Brînzovenescu, 
un adevărat „ prezident", cu voce de sten
tor şi statură impw1ătoare, care ştie ce 
face (şi „ştie" tot, cu înţelegere şi spirit 
patern). Faptul că umblă cu lăutarul 
după el nu e clecît un atribut al auto
ri tă ţii. 

Ar mai fi destule de ubliniat, dar nu 
am vrut să fac o cronică dramatică şi 
nici nu vreau să mă întind prea mult. 
Despre Scrisoarea pierdută şi interpre-
tările ei vom discuta mereu. E pentru 
noi, ca să zic aşa, o „ temă naţională" 
(fără glumă). Oricum, spectacolul acesta, 
cu elogiile unora şi obiecţiile altora, va 
intra în referinţele acestor dispute. Aşa 
că vom mai vorbi. 

Al. PALEOLOGU 

Un Caragiale 
mai pufiiz 
cunoscut 

Scrisoarea pierdută în ultima-i versi
une scenică ele la Teatrul Mic a putut 
şoca ; faptul îmi pare şi firesc şi bine-
venit pen tt-u igiena noastră intelectuală. 
Istoricul ce mă aflu a putut de cîteva 
ori să nu subscrie la unele transpuneri 
pe care regizorul le operează în zone 
ideologice şi sociale cu fi�eţe vizate de 
Caragiale. De acel Caragiale pe care, 
legi I.im, Ibrăileanu l-a socotit a fi fost la 
noi „cel mai mare istoric ·al epocii din
tre 1870-1900 ". 

Sigur este însă că există în noua pu
nere în scenă dincolo de momente 
admirnbile obţinute vizual şi sonor în 
registrul unui lirism neaşteptat şi rafinat 
- o concepţie demnă de respect şi de
tot interesul. O concepţie, aş adăuga,
proprie unei generatii tinere demnă si
ea de tot interesul ·şi respectul nostru.

Cei ce ne apropiem de vîrsta jumătăţii 
de secol ne-am construit imaginea tea
trală a Scrisorii ... graţie neuitatei echipe 
de mari artişti ai Naţionalului bucu•
reştean din anii '50 şi viziunii lui Sică 
Alexandrescu. lVIemorabilele interpretări 
de acum trei decenii ne puneau înainte 
chipul unei lumi româneşti burgheze, 
ridicole, corupte, semidocte, demne de 
ironia nesfîrşită a lui Caragiale şi a pos
terităţii. intr-o epocă precum aceea din 
jurul lui 1950, vreme de disjuncţii şi 
răsturnări în sfera socială, Tipătescu şi 
Zoe, Trahanache şi Caţavencu erau, tre
buiau să fie, înainte de toate, tipmi so-
ciale. Aşa au fost atunci desluşite ele 
regizor, iar lectura sR rămîne perfect 
legitimă. 

La sfîrşitul anilor '80, cinel răsturnările 
aparţin în primul rînd nu socialului, ci 
existenţialului, lăuntricului, planetarului, 
o echipă de tineri actori cei mai 
mulţi dintre ei - şi un regizor tînăr şi 
el au citit personajele Scrisorii pierdute

ca tipuri ele umanitate labilă, pervertită, 
înfricoşătoa1·e şi pe alocuri idioată. 

Din gravitatea, dramatismul şi miste
rul celLti care asculta ca nimeni pe 
Beethoven şi  putea sc1·ie Năpasta sau 
Hanul lui Mînjoală - fiind poate mai 
mult decît comediograful suprem al româ
nilor -, regizorul Silviu Purcărete şi 
echipa Teatrului Mic au luat, îmi pare, 
o undă de inspiraţie. Ei vor să ne spună,
cu un glas nou, că niciHeri oamenii nu
ar trebui să ierte ascensiunea ticăloşiei
lui Dandanache şi că niciodată ei nu
trebuie să ajungă ca muzioa clorită să
fie hotărîtă de poliţia lui Pristanda.

Răzvan THEODORESCU 

În spirit 
în literă ,, 

Şl 

După clasica versiune trecută în cale
tul ele regie • al lui Sică Alexandrescu, 
după montarea lui Liviu Ciulei la „Bu
landra", după n variante văzute de noi 
i .de alte generaţii, aici şi aiurea (să nu 

uităm totuşi că Sc1·isoarea... a făcut de
liciul spectatorului din zeci de ţări), 
montarea (cea mai) recentă impw1e, in
discutabil, prin originalitatea viziunii 
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asupra textului, multe 
amintite, în continuare, 
observate de critică şi 
atare. 

din lucrurile 
pe scurt, fiind 
împărtăşite ca 

Silviu Purcărete a citit opera lui Ca
ragiale în spiritul şi litera ei, poate cu 
mai puţină rigoare tabloul întrunirii 
electorilor, de unde şi justificarea nos
talgiei legate de o distribuţie ideală pe 
care teatrul era în măsură să nu i-o 
refuze. Accente de fond noi şi detalii -
de la mimică la gesticulaţie şi frazare 
- întreţin impresia că, fără a neglija
sursele de comic (de situaţie şi limbaj),
regia a dezvăluit şi alte faţete ale idea
ticii şi caracteriologiei conţinute în te?{t
şi care-i asigură perenitatea. Atrage lu�
rea-aminte, în primul rînd, raportul poli
valent dintre rolul asumat de personaje 
în cadrul piesei şi modul în care fac 
concurenţă stării civile în societatea de 
odinioară. Să amintim, astfel, de Pris
tanda - ,, întruchipat" cu reală aplicaţie 
de Ioan Chelaru, spaţiul şi timpul per
sonajului dilatîndu-se în favoarea unei 
mai limpezi instalări a acestuia într-o 
ilustră serie tipologică ; de Trahanache 
- alias Nicolae Dinică - deloc impa
cientat de trădarea „onoarei de familist"
sau de optica politică transmisă de la
centru, mai degrabă degajat, pus pe
trai (,,nineacă") - de, viaţa-i scurtă ! ;
de Caţavencu - încarnat de Dan Con -
durache, briant în scena molestării lui
Tipătescu (doar n-are martori, pînă la
apariţia Zoiţicăi), excesiv de ţanţoş şi
gutural în alte ocazii ; de Dandanache
- în travestiul reuşit de Leopoldina
Bălănuţă, ,,Gagamiţă" cel care - vorbă
veche şi adevărată e mai canalie
decît Caţavencu şi mai prost decît Far
furidi, vioi peste aşteptări, autoritar,
pişicher cit încape ; de popa Pripici -
un soi de Goliat, împăcînd cele sfinte
cu păcatele zilnice puncheur la o
adică ! Să amintim, de asemenea, în or
dinea pozitivă a faptelor artistice pe
trecute pe scenă, de intrările şi ieşirile
în şi din casă, acompaniate de lătrături 
(ştiu pînă şi cîinii pe cine nu agreează 
stăpînul, şi aceştia - se înţelege -
sînt, în principal, Farfuridi şi Brînzo
venescu, ,,mai mulţi membri ai partidu
lui", cum se iscălesc în anonima bătută 
la telegraf) ; de acompaniamentul vioris
tului - subtil, în funcţie de dramatismul 
jocului ; de efectele sonore (tunete, ră
păitul ploii) şi vizuale (fulgere, ,, inun
daţia" sugerată, .stroboscop); de momen
tele în care se comunică secrete în pre
zenţa persoanelor implicate fixate în 
stop-cadru; de descinderea „catindatu
lui" uns de centru, ambetat de călătoria 
în „birza"; de faptul că Zoe este curtată 
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(cînd se iveşte posibilitatea) �ie _de Caţa
vencu, fie de ... Dandanache ş1 cite altele. 

Desigur, există şi motive pentru care 
nu trebuie confundată concepţia regizo
rală cu spectacolul, fiecare reprezentaţie 
demonstrînd capacitatea de adaptare la 
aceasta, sau, dimpotrivă, ,, spiritul crea
tor" al trupei. 

Victor BIBICIOIU 

Puterea 
capodoperei 

Intrebîndu-1 o dată pe un mare inter
pret, un violonist, care este sala cea mai 
de temut în care cîntă concertele lui 
Mozart, mi-a răspuns fără ezitare : 
Viena ! - De ce ? - am vrut să aflu. 
- Foarte simplu - a venit răspunsul.
La Viena, fiecare ascultător vine cu par
titura sub braţ. Cînd te-ai urcat pe
podium ştii că o sală întreagă te urmă
reşte după partitură. Nu ai cîteva sute
de ascultători, ci citeva sute de exami
natori!

Prin analogie, am putea spune că difi
cultatea cea mai mare de a juca piesele 
lui Caragiale este în România, unde re
plicile marelui dramaturg sînt ştiute pe 
dinafară. Iar din România, Bl,lcureşiiul 
este, desigur, locul cel mai de temut. 
atît pentru regizori cit şi pentru actori, 
fie chiar şi pentru simplul fapt că pri
mele montări ale pieselor au avut loc
aici, sub ochiul inteligent şi necruţător 
al auto-rului. Există aici, deci, o mare 
tradiţie în interpretarea pieselor celui 
mai de seamă dramaturg al literaturii 
noastre. Dar tradiţia, fără talent şi inte
ligenţă artistică, exprimate la modul su
perior, se · suportă greu, dovedindu-se nu 
o dată copleşitoare.

De acest fapt cred că ambiţioasa şi
talentata trupă a Teatrului Mic, în frunte 
cu directorul său, scriitorul Dinu Săraru, 
şi cu regizorul Silviu Purcărete, a fost 
conştientă atunci cînd şi-a propus o 
nouă montare a Scrisorii pierdute. Difi
cultăţile unei asemenea întreprinderi nu 
erau puţine ş i  nici uşor de trecut. ln 
primul rînd, confruntarea cu textul ca
podoperei. Textul caragialian, se ştie, 
exercită o anume teroare asupra inter
preţilor. Este scris atît de strîns că „n-ai 
de unde să-l apuci". Un diamant de ca-
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litate rară. care, fără nlci un drept ele 
apel, respinge dalta modelatoare. Apoi, 
confruntarea cu marea tradiţie. O tra
diţie pornită de la Caragiale şi consoli
dată în zilele noastre de mari interpreţi, 
mari oameni de cultură : Sică Alexan
drescu, Radu Beligan, Liviu Ciulei... Ro
luri de răsunet, realizate în viziunea 
,.clasică" a lui Caragiale, de acei „mon
ştri sacri" precum: Birlic, Giugaru, Mar
cel Anghelescu, Niki Atanasiu, Beligan, 
Ciulei şi atîţia alţii. Şi mai er,a o difi
l'Ultate de învins, şi poate nu cea mai 
mică : acea Scrisoare pierdută din min
tea noastră, a fiecăruia, .,partitura" pe 
care fiecare spectator o aduce cu sine 
dnd intră în sala de spectacol. Să-l fe
rească sfîntul pe regizor sau pe actor 
să nu facă să vină replica aşteptată de 
spectator, .,Curat murdar I", de pildă, 
atunci cînd ştie el că trebuie să vină, şi 
cum ştie el că trebuie spusă, că dezas
trul este iremediabil! 

Dificultăţi ştiute, dificultăţi asumate ... 
Dificultăţi învinse ! - adăugăm noi. Nu 
uşor, desigur. Poate nu în totalitate, 
poate I Şi asta se poate discuta. Dar 
forţa spectacolului realizat de Silviu 
Purcărete şi tînăra sa echipă de actori, 
exprimată încă din seara premierei, va 
creşte, sîntem sigmi, şi pină la urmă 
se va impune definitiv spectatorului, su
punînd obişnuinţe, comodităţi, prejude
căţi. Şi, aceasta, datorită, in primul rînd, 
unei lecturi noi, cu toate acumulările 
omului de cultură modern, a textului 
caragialian. O lectură „în interiorul" lui 
Caragiale, şi nu o lectură exterioară, 
vizînd „şocul" cu orice preţ. Această 
lectură a dat posibilitatea inteli_gentei 
artistice nebişnuite a lui Silviu Purcă
rete să „descopere" un nou paralelogram 
de forţe între personaje, existent în tex
tul capodoperei, şi faţă de care, ca in 
faţa marilor adevăruri, eşti îndemnat să 
exclami : ,.Era aici, cum de nu l-am 
văzut ! ?" Acest paralelogram de forţe, 
paralelogramul relaţiilor dintre perso
naje, este, credem noi, cel care dă sub
stanţa noii viziuni regizorale de la Tea
trul Mic, în care, de pildă, poliţaiul pi
�icher de pînă acum devine personaj de 
prim-plan, sigur de el, eficace �i feroce 
în exerci4trea „funcţiei". Pentru că îl 
serveşte el pe Tipătescu, pe prefectul, 
de, ca pe un „băiat bun" care „Ştiu că 
o să mă ocărască, o să mă bată că l-am
trimis la cai verzi pe pereţi, dar lasă să
mă ocărască ... să mă bată ... Nu e el mai
marele meu ? Nu e stăpînul meu, de la
care mănînc pîine eu şi unsprece su
flete'?" ... , dar îşi permite să-l şi mintă!
Pe cînd pe Zaharia Trahanache, prezi
dentul Comitetului permanent, Comitetu-

lui electoral, Comitetului agricol şi al 
altor comitete şi comiţii îl respectă, iar 
pe Agamiţă Dandanache, trimisul „de la 
ţentru", îl respectă şi îl salută în poziţie
de drepţi. Normal, din moment ce Ghiţă 
se simte, în realitate, nu reprezentantul 
neînsemnat al puterii locale din „capi
tala unui judeţ de munte", ci reprezen
tantul acelei puteri centrale care, pînă 
la urmă, pecetluieşte toată zbaterea za
darnică a „caraghiozilor", prin impune
rea „cu orice preţ, dar cu orice preţ" 
a lui Agamiţă Dandanache, drept candi
dat al urbei .pentru reprezentarea în 
Cameră. 

Citită într-o astfel de. cheie, comedia 
capătă conotaţii tragice, adincimea par
titurii sporeşte şi înţelegem mai bine,
poate, acea patetică declaraţie a lui Ca
ragiale vizavi de eroii săi : ,,li iubesc, 
mă!" 

Ritmul liniştit în care debutează piesa, 
lumina calmă şi ciripitul păsărelelor, pe 
fondul cărora Tipătescu termină de citit 
fraza din „Răcnetul Carpaţilor", suge-
1·ează acel „loc în care nu se intimplă 
nimic", devenit simbol în literatura 
noastră, pentru ca, apoi, tunetele şi trăs
netele de pe parcursul acţiunii şi ac
centele de recviem din final să ne spună 
că aici, totuşi, se întîmplă ceva, şi acel 
ceva nu se referă numai la partea co
mică a lucrurilor. Să nu ţină acel „rîsu
plînsu", care se strecoară în partitura 
propusă de Silviu Purcărete, de sub
stanţa cu adevăr,at caragialiană? ! 

Desigur, în funcţie de „partitura" sa, 
fiecare spectator poate avea rezervele 
sale, mai mici sau mai mari, faţă de 
spectacolul care i se oferă. Noi, de pildă, 
am dori o temperare a gesticii, în unele 
momente exagerată, fără acoperire. Şi, 
în mod sigur, punerea cu mai multă 
pregnanţă în evidenţă a replicilor-cheie, 
pe care spectatorul le aşteaptă. Repli
cile-cheie la Caragiale sînt laitmotive 
într-o simfonie sublimă a inteligenţei şi 
harului unui mare umanist, la care nu 
putem renunţa u5or. 

Dincolo de toate acestea, însă, specta
colul de la Teatrul Mic ni se pare un 
moment de referinţă în seria interpre
tărilor cu O scrisoare pierdută, în faţa 
căreia ne _scoatem pălăria. Iar în căptu
şeala pălăriei ce găsim ? O altă Scrisoare

pierdută, a altui regizor, şi a altei trupe 
de teatru, tinere şi talentate, de peste 
o samă de ani, dezicînd-o pe aceasta de
a"eum, ,.clasicizată" deja. Puterea capo
doperei de a renaşte pururi din ea
însăşi!

Petre GHELl\lEZ� 
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Un spectacol 
fn registru 

fantastic 

Am perceput în montarea ScrisorH ... o 
transpunere în registru fantastic. Fan
ta ticul se defineşte prin scindarea rea
lului de către o forţă ocultă. :,î aici, în 
lumea spectacolului, se face simţită o 
forţă oculiă. De la început riu ne dăm 
seama că această forţă este atotstăpini-
toare. Pentru că ea seamănă naturii 
însaş1. E un climat, w1 mediu, această 
politică care înnebuneşte personajele, fă
cîndu-le să se comporte mai mult stihial 
decît bufon. Suspiciunea se transformă 
repede în panică atunci cînd relaţiile 
lor de conivenţă tacit întreţinută sînt 
ameninţate să fie sfîşiate de publicarea 
scrisorii. Ştim că scrisoarea se vădeşte 
a fi un talisman politic. Ne-o spune 
Agamiţă Dandanache, perpetuu! �anta
jist, la statutul căruia a visat şi a în
cercat să ajungă, fără izbîndă, Caţa
vencu. Dar scrisoarea, această urmă ma
teri-ală a unei pasiuni· atît de omeneşti, 
nu ar deveni un pericol social dacă so
cialul însu�i n-ar fi periclitat. Cu ea se 
pot distruge situaţii şi oameni. De arc1, 
înverşunarea pi\1ă . la violenţă de a o 
recmpera, din partea unora, ele a o păs
tra, din partea celorlalţi, adversari în 
cucerirea puterii asupra urbei şi nici
decum protagonişti politici, căci nici un 
grup nu posedă un program, ci se agaţă 
cu disperare şi se îneacă cu furie ele 
şi în aceeaşi frazeologie găunoasă. 

Titani ele mahaia ai luptei pentru pu
tere, Farfuridi şi Caţavencu, şi compani
ile lor, sînt adînc marcaţi de faptul că 
se decide peste capetele lor, de undeva 
de foarte de sus. Un Jupiter tonans 
pare să planeze d'easupra scenei (a se 
citi, vieţii politice a urbei), omniscient 
şi omnipotent. 1n unele momente, i se 
aude tunetul. Oamenii, ascunşi în case 
şi în individualităţile lor, vor căuta să 
ascundă şi o oarecare scrisoare ele amor 
ce ar releva o pasiune vinovată, într-o 
morală socială întreţinută în forme 
imuabile, de sus, foarte ele sus. 
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Şi totuşi, de acolo, parcă din zona 
eterată a cerului, in care vedem stră
lucind luna şi cîteva stele din constelaţia 
numită Carul Mare, pare să descindă pe 
tărîm sublunar, ameţit de sunetul clo
poţeilor trăsurii sale, Agamiţă Dandana
che. Silueta Iul aplecată deasupra ora
�ului micşorat la dimensiunile unei ma
chete parcă e desprinsă dintr-o acva
forte grotescă. 

Nu toate scenele spectacolului sînt ele 
aceeasi valoare. Travestiul Leopoldinei 
Bălăn.uţă nu este susţinut de o idee re-
gizorală şi rămîne să ne impresioneze 
doar ca o simplă bizarerie. Alteori, tex
tul se vădeşte rezistent la concepţia re� 
giei, care ar fi trebuit să fie mai conci
liantă. In Cetăţeanul turmentat, Gheor.: 

ghe Visu este greşit distribuit. Şi, de 
aici, impresia de incertitudine şi de joc 
confuz. In fine, un Tipătescu în inter
pretarea cam ştearsă a lui Mihai Din
vale. Acestea sînt principalele slăbiciuni 
ale spectacolului. Dar ni se prezintă 
scene şi realizări actoriceşti ce compen
sează sus-amintitele deficienţe. Astfel; 
scena adunării electorale se înscrie ală"' 

turi ele cele ale marilor montări cunos
cute pî11ă azi ale Scrisorii, cu un Farfu
ridi şi un Caţavencu ce se istovesc u.:

teralmente în logoreicele lor discursuri, 
într-o înfruntare unele Jocvacitatea a in
locuit demult elocinţa. 

O Joiţică în interpretarea Rodicăi Ne

grea e fără îndoială originală. Atitu.dini 
gracile, cochetării nubile, fiinţă mignonă 
care cere ocrotire ; personajul actriţei 
se situează la antipodul celor cu care 
am fost obişnuiţi. Memorabil, cuplul 
bufon şi grotesc Farfuricli-Brînzovenescu, 
respectiv Marian Rîlea-Sorin Medeleni. 
Un Farfuridi .furibund şi un Brînzove
nescu mai puţin potolitor clecît l-am 
ştiut, ba încă emulîncl şi aţîţîndu-şi pră.:. 
păstios11l confrate, pe cnre probabil îl 
socoate model. 

Cu scăderi şi împliniri, spectacolul luÎ 
Silviu Purcărete rămîne însă mai pretu
tindeni surprinzător şi incitant, original 
în multe dintre· soluţiile sceriice şi, niai 
cu seamă, bogat în sugestii. Un spec1acol 
semnificativ. 

Constantin RADU-MARIA 
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Distribuţie 

inspirată 

A recurge la stranietate şi figurativ
simbolic într-o reprezentaţie Strindberg 
poate Ii o opţiune regizorală previzibilă, 
în contextul cărutărilor moderne de for
mulă, in goana clupă originalitate, cu atit 
mai mult atunci cinel particularitatea 
textului o permite. Cum regia este şi un 
act de curaj, şi un jurnal al tezelor ar
tistice, şi o confesiune cu uşile clesc;hise, 
interesant mi s-a părut un Strindberg in 
manieră clasică, într-un decor baroc-sufo
cant, asemeni existenţei unui cuplu cu 
biografie obişnuită, dar cu trăiri spec
taculoase, în sensul încleştării dramatice, 
al ciocnirilor furioase, al ob esiilor şi ne
putinţelor răbufnite, etalate, materiali
zate în fantasme care club! ază persona-
jele cu umbre ciudate, posibile. proiecţii 
ale destinului lor marcat ele · eşecuri. 
Nicolae Scarlat mizează pe structura dra
matică naturalistă a lui Str/ndberg şi ciş
tigă, printr-o tran -pw1ere decentă şi o 
distribuţie inspirată, într-o atmosferă 
care tinde să-şi elibereze încărcătura ele 
ură, să z:arefieze aburul morţii, dansul ei 
fantastic-grotesc. Doar că spectatorul re
fuză minimalizarea dramatismului, intră 
el însuşi în joc, nu acceptă slăbiciunea 
eroilor-actorilor de a-şi teatraliza exis
tenţa-.iocul, falsîncl trăirile extreme, 
într-un teatru în teatr,u. Cele trei perso
naje, diferite ca structură şi motivaţie, 

DANSUL MORŢII de AUGUST 

STRINDBERG • TEATRUL „ NOT

TARA" • Regia: NICOLAE SCA.R

LAT • Scenografia: TUDOR GIHMEŞ 

• Traducerea : V ALERJU MUNTEA

NU • Di!,tribuţia: ŞTEFAN SILEANU

(Edgar); MARGARETA POGONAT

(Alice) ; ION UlCHISEANU (Kurt).
Stefan Sileanu, Marga,·eta Pogona! 
şi Ion Dichiseanu 
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nu comunica, în ciuda conflictelor vio
lente, şi acest lucru este perfect lucrat de 
regizor, constituind, de altfel, cheia salva
toare a spectacolului, care, privit indepen
dent de acest reper ideatic-estetic, ar fi 
putut fi acuzat de superficialitate. Ştefan 
Sileanu este un Edgar desăvîrşit, aşa cum 
ni-l imaginam la o lectură a textului, 
cMar căpitanul de artilerie egocentrist, 
veleitar, infatuat, despotic. Ştefan Silea
nu are însă mult farmec, este uneori 
strălucitor, modificînd personajul în fa
voarea viziunii regizorale. El împinge ne
bunia în melodramă, iar dramatismul în 
grotesc, farmec care reduce dimensiunile 
de „monstru" ale eroului la reacţiile fi
reşti ale unui ofiţer ratat, unui soţ tero
rizat, neiubit, unui tată părăsit, unui visă
tor patologic, amestecînd realitatea în 
imagini obsesive prin care lumea, cu alte 
reguli, triumfă în ură şi deşertăciune. 
Personajul evoluează, d11r actorul rămine 
egal în timpul reprezentaţiei, stirnind o 
paradoxală simpatie, care îmi place să 
cred că a fost studiată, oscilînd între re
voltă şi dezabuzare, dar intreţinîndu-şi 
cu conştiinciozitate universul mistificat 
dincolo de care realitatea golită de nu
anţe, de suferinţă şi e�altare, nu ar fi 
decît o roabă cu gunoi aruncată peste 
striatul din grădină, laitmotivul acestei 
căsătorii salvate nu de iubire, ci de ură. 
Superb în gravitatea sa ilară, convins că 
existenţa sa mişcă mersul lumii, intuind 
cu luciditate tristă sfîrşitul, visînd cu în
căpăţinare, Edgar se confundă cu jocul 
lui Ştefan Sileanu în Edgar, un Edgar 
mai puţin nordic, care inspiră mai de
grabă milă decît frică, implorînd indul
genţă în accesele sale despotice. El nu 
mimează dansul hotentoţilor, el chiar îşi 
joacă moartea, dispreţuind cu adevărat 
nu femeia de lingă el, ci rosturile, ab
surdul, falsitatea pe care este nevoit să 
le trăiască în resemnare, sub masca in
toleranţei. 

Cu totul altfel este conceput de regizor 
rolul soţiei sale, Alice, cu totul altfel în
ţelege Margareta Pogonat femeia piesei 
lui Strindberg. Primadona cu cariera ra
tată îşi provoacă drama mai mult decît 
reuşeşte s-o trăiască, continuă să mimeze

arii pe discuri uzate, hrănindu-se cu am
biţii uşoare şi ură structurală, oscilînd 
între feminitate şi trăiri rigide, supri
mînd nostalgii, sugrumînd sentimentalis
mul în exaltări frivole, oscilînd între fi
resc şi falsitate. 

Margareta Pogonat diJSpune de tonuri_, suficiente pentru a crea un personaj 
autentic, o femeie pe care condiţia de 
victimă nu o satisface, răutatea ca ideal 
degenerindu-i în nebunie. Dacă Edgar 
invocă distrugerea, Alice o împlineşte, 
po eclată, ca lady Macbeth, de un spirit 
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încarcerat pe Insula demonilor, unde iu
birea este egala urii, singw·ul liant între 
eroi. O lwne stranie se zbate fără puncte 
de sprijin, într-un univers mistificat. 
Există aici o buimăceală a sentimentelor, 
un refuz al normalităţii, un asalt de hi
mere şi obsesii, o mare neputinţă de a

accepta adevărul, de a aluneca în norma
litate. Există convenţia nebuniei care tre
buie salvată, şi orice vizitator pe această 
insulă, la graniţa între realitate şi fan

tasmagorie, va fi molipsit de ea. 

Apariţia lui Kurt, vărul Alicei, nu 
poate sci1imba nimic din datele alegoriei 
existenţiale. Kurt ar trebui să declanşeze 
momentul adevărului, şi Ion Dichiseanu 
intuieşte statutul special al personajului, 
acela al omului obişnuit, care nu poate 
provoca decît aruncarea cărţilor pe faţă. 
Doar că jocul său este în unele scene ezi
tant, nu suficient gindit ; Margareta Po
gonat îl completează, iar Ştefan Sileanu 
îl domi.nă. li ;reuşeşte însă admirabil jocul 
indiferenţei, al naivităţii care poate în
semna şi nonconformism. El încearcă să 
se salveze implicîndu-se cît mai puţin în 
atmosfera stranie în care cei doi se devo
rează cu profesionalism. Astfel se face că 
motivaţia conflictului este expediată, stă
rile personajelor fiind deasupra întîmplă
rilor concrete, transferînd construcţia dra...: 

malică într-o parabolă. Ion Dichiseanu 
este singurul care reuşeşte să înves,tească 
personajul său cu reacţii fireşti - uimire, 
dezaprobare, eschivare, credulitate, ln

timp ce Margareta Pogonat şi Ştefan Si
leanu, un cuplu de excepţie aici, fac 
apologia trăirilor contradictorii, stranii, 
într-o „scandaloasă" teatralizare. 

Spectacolul are şi umor, un umor pe 
care nici Strindberg nu a contat, poate 
grotesc la moartea lui Edgar, accentuat 
de jocul neatent al lui Ion Dichiseanu. 
poate odios în exaltările Alicei, cînd 
Margareta Pogonat intră mai greu în sta
rea euforică a bucuriei, dar salvator chiar 
cînd regizorul îşi scapă actorii din mină. 
Ştefan Sileanu acceptă de altfel riscul 
unui rol care poate realiza transferul in
vers, al personajului în actor, se lasă 
deci captivat de dulcele farmec al dedu
blării, reuşind un rol de referinţă în 
cariera sa. Spun risc pentru că există 
actori care rămîn sub zodia unui anumit 
personaj. Scenografia lui Tudor Ghimeş 
serveşte viziunii regizonale prin austeri
tate şi corectitudine, sugerînd mai puţin 
o închisoare, cit o casă uitată de timp,
bîntuită de stafii, un decor imuabil pen
tru o luptă fără sfîrşit cu dansul straniu
al m01·ţii.

Carmen FIRAN 
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Actori in�� căutarea identităţii 

Devenirea unui actor are ceva dintr-o 
cosmogonie. 

La început, talentul pluteşte deasupra 
apelor sufletului, ca o lumină mare. Mai 
apoi, lumina devine chip, un chip gene
ric, lipsit de trăsături. Pe acest chip se 
anină cu timpul umbre, închipuind, în
tr-o caligrafie minuţioasă, infinitezimală, 
toate emoţiile omeneşti : teama şi încre
derea, umilinţa şi resemnarea, chinul şi 
dulcele extaz. 

Condiţia actorului inchide, ce-i drept, 
şi un blestem zeiesc. Asemeni lui Narcis, 
artistul se oglindeşte în undele amăgi
toare ale miilor de feţe pe care le întru
pează. Şi tot asemeni lui Narcis, s-ar pu
tea ca, într-una dintre aceste înfăţişări, 
actorul să se îndrăgostească peste poate 
de el însuşi, ca de un chip străin, de 
care nu se mai poate nicicum lepăda. 
A ten ţie, clar, actorule, la capcanele şire
ţilor olimpieni !

De-abia desprinşi clin crisalida anoni.'.. 
matului şi abia deprinşi cu lwninile în
şelătoare şi orbitoare ale rampei teatrale, 
tinerii interpreţi ajung (uneori chiar îna
inte ele terminarea institutului) pe scena 
profesionistă. Ei reprezintă, nu de puţine 
ori, revelaţii, impunîndu-şi personalitatea 
artistică imediat şi aureolîndu-şi înzes
trarea cu o glorie timpurie. O atare in
candescenţă şi rapidă confirmare a ha
rului îşi are, însă, riscurile ei. ,,In anii 
debutului descoperi ce poţi, fără să ştii' 
ce vrei", meditează Andrei Pleşu în ,,Mi
nima moralia". In cazul actorului, dru
mul descoperirii ele sine presupune, mai 
ales la început, două categorii ele iniţieri. 
Pe de o parte, devenirea umană, traver
sarea pe cont propriu a trăirilor, acumu
larea experienţei ele viaţă, construirea 
anevoioasă şi complexă a identităţii 
unice. Numai delimitîndu-ţi .propria iden
titate eşti capabil •apoi să evadezi clin _ea 
la infinit, să te prefaci de fapt că eva
dezi, că eşti un altul, mereu un altul, 
pentru a descoperi în final ceea ce este 
nerepetabil în şi neseparabil de propria 
personalitate. Stilul şi personalitatea se 
făuresc „prin păstrarea identităţii de la 
care pleci şi la care ·te întorci, trecînd 
prin toate vămile, pe· care un rol, o crea-

ţie, ţi le cer" (Valeria Seciu). Pe de 
altă parte, devenirea profesională, exer
sarea acelei condiţii fizice şi psihice pe 
care Ion Sava o consideră definitorie 
pentru „actorul sintetic", aşa cwn îl

prezintă teoria lui Aleksei Tairov. 
Aşadar, cristalizarea identităţii artistice
depline, prin depăşirea statutului incert 
de tînără speranţă şi prin cucerirea unui 
teritoriu propriu în Edenul deloc edenic 
al consacraţilor. Acest drum, de la talent, 
ca dat natural, la talentul deplin, ca 
„înţelepciune în act", ca modalitate de 
pătrundere şi în acelaşi timp de revelare 
a adevărului, începe abia după prima 
confirmare, după primele laude, oricît de 
generoase. El se deschide numai dacă 
actorul trăieşte neliniştea creatoare, ne
mulţwnirea fundamentală, faţă de tot 
ceea ce ştie că-i este deja la îndemînă, 
dacă are forţa, tenacitatea, inteligenţa 
de a nu se transforma într-o imagine ca 
atare, ci într-o imagine despre om. El 
se termină atunci cînd actorul poate 
spune, asemeni Ginei Patrichi: ,, .. .iubesc 
teatrul, pentru că este singurul loc în 
lume unde nu disimulezi". 

In ce fel parcurge sau înţelege să par
curgă tînărul actor intervalul devenirii 
sale către maturitatea creatoare, în ce 
fel · reuşeşte, sau dimpotrivă, ratează el 
întilnirea cu rolul care confirmă aştep
tarea născută la debut - iată o întrebare 
la care fiecare dă răspunsul său. 

Dacă cele spuse pină aici vor fi ilus
trate prin exemple e fiindcă generalită
ţile formulate mai sus îşi au originea în 
observarea concretă a practicii ele scenă. 
Şi dacă relaţia regizor-actor nu va fi 
discutată, în cele ce urmează, aceasta se 
va întîmpla fiindcă ea reprezintă un su
biect aparte, sensibil diferit şi totuşi 
geamăn celui tratat aici. Nu întîmplător 
am ales exemple individuale a căror 
evaluare critică nu contaminează calita
tea globală a reprezentaţiilor clin care 
aceste exemple fac parte. Aşa cwn nu în
tîmplător am ales interpreţi cu valoare 
exemplară, reprezentativi pentru genera
ţia lor, interpreţi cărora scena le-a îngă
duit pînă acum cîteva şanse şi cărora 
talentul ar fi trebuit să le ofere ŞANSA. 
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Montare ce a reunit forte artistice de 
inaltă valoare, meditaţie 1·egizorală asu
pra conflictului dintre artă şi viaţii, 
Uriaşii munţilor oferă ocazia unor a ·e
menea observaţii asupra orizontului crea
tor a două generaţii ele actoli aflate, 111 
fond, la nu prea marc distanţă între ele. 

Contrastul între lumea creată pe scenă 
de către Ion Caramitru sau Irina Pe
trescu si cca vorbită de Mariana Buruia
nă, Răzvan Vasilescu şi Răzvan Ionescu 
conduce la concluzia că aceştia din urmă, 
nu de mult consideraţi speranţe ale ge
neraţiei lor. trave;-sează o criză de per
sonali late. in spectacol se produce, din 
această cauză, o scindare a focului sacru 
in flăcărui mărunte, ceea ce determini'\ 
dezintegrarea lentă, clar sigură, a viziunii 
rc_gizorale. 

Ca o fostă Julielă de referinţă, Ma
riana Buruiană ar fi trebuit să realizeze 
prin Ilse din Uriaşii ... o apoteoză a ca
rierei sale. Orizontul de aşteptare în 
ceea ce o priveşte era încă de la debut 
extrem ele larg. Şi ·iată că, acwn, evolu
ţia actriţei suscită neaşteptate semne de 
întrebare. Cum se poate ca, pe drumul 
devenirii artistice, îmbogăţindu-şi mij
loacele ele expresie şi experienţa de sce
nă, in.fruntînd în spectacole de referinţă 
„monştri sacd", un debutant strălucit să 
se poticnească la pi-agul dincolo de care 
se întinde orizontul maturităţii creatoare? 
Ilse a Mariei Buruiană spune multe des
pre cele ce se pot petrece cu marele ta
lent, în lipsa unei solide convingeri des
pre neccsitalc>a de a te reanaliza pc tine 
însuţi la fiecare vîrstă, pentru ca scena 
să le arate necontenit în lumina adevă
rului personal 0are-ţi aparţine azi şi care 
·e diferit de cel de ieri.

Să ne hazardăm intr-o ipoteză spunînd
că Mariana Buruiană nu îşi cunoaşte
adevărul de azi? ... Ea continuă să poarte
haina ingenuităţii, dar această ingenui
iate s-a transformat, printr-un complicat
alchimism sufletesc, în altceva. ln ce
anume? Actriţa însăşi ar trebui să aibă
curajul şi răspunderea să afle, chiar dacă
imaginea pe care ne-o oferă pe scenă şi 
pe care noi o cunoaştem deja are suc
ces, are mister, are „priză". E esenţial
pentru viitorul ei ca actriţa să înţeleagă
că această imagine a devenit o formă
împietrită, că '\'Orbele spu,e nu-şi pot
lua zborul dacă nu sînt călăuzite de o
trăire interioară. Ele cad în faţa noastră
inerte, ucise de involuntara amăgire a
interpretei as,upra prnpriului eu. Cazul
Marianei Buruiană, sensibilitate de ex
cepţie ce se află acwn într-un moment
de derulă, este un caz exemplar. Spu
nîncl, de astă dată, Mariana Buruiană,
numim de fapt categoria acelor tineri ac
tori al căror talent a izbucnit înalt şi viu
ca o flacără. Ei ne-au impus dintr-o dată
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criterii valorice severe. In a-i judeca, 
vom porni mereu ele la bogăţia unui po
tenţial ce 5i-a conturat ele la început 
splendoarea culminaţiei. Doar astfel eva
luată, ele la nivelul propriei lor perfor
manţe maxime, reu.�ita sau nereuşita de
vin, pe drumul labirintic al existenţei 
artistice, noduri în firul Ariadnei. 

In categori,a debuturilor nu strălucite, 
dar foarte promiţătoare intră şi Răzvan 
Vasilescu - un Spiridon original şi in
teresant şi un Mozart demn de reţinut 
pe scena Giuleştiului, cînclva. în Uriaşii
munţilor, actorul evoluează mat, amag
netic, sacrificîncl partitura ce i-a fost 
distribuită. 

Răzvan Ionescu, -�i el o speranţă r1 ti
nerei generaţii, joacă exterior, forţat, un 
rol a cărui substanţă cerea mult rafina
ment interpretativ, oferind şansa unei 
compoziţii ce putea deveni memorabilă. 

Agitaţia, rostirea marcată, gestu� am
plu, convingător la suprafaţă nu pot intra 
în relaţie teatrală cu luciul intens al pri
virii Irinei Petrescu rostind : ,.Uite-te la 
mine, fetiţo ! Am încărunţit pe scena 
asta." ... Şi nici cu rostin•a lejeră, susu
rătoare, învăluitoare (căzînd clin cinci în 
cinel brusc în cascada accentului pus în
to1 cleauna acolo şi atunci cinel trebuie) 
a lui Ion Caramitru. Unde şi în ce fel 
au învăţat aceşti actori (sau Actori) să-�i 
spună replica ? De ce, de cite ori rostesc, 
în spatele vorbelor se înaltă o lume ? 
De ce cuvintele mai tineriior lor con
fraţi rămîn fără viaţă? Să fie talentul 
la mijloc ? Numai talentul ? ... !n nici 
un caz. Talent au şi Mariana Buruiană, 
şi Răzvan Vasilescu, şi Răzvan Ionescu. 
Dar ceea ce ne interesează este atitudinea
actorului în raport cu propriul talent. Fi
indcă, neînsoţit de o atitudine profund 
creatoare, ele-o „încăpăţinare" a auto
definirii, harul devine simplă veleitate. 

Riscîncl să cădem în maniheism vulgar, 
dar foarte eficient pentru clarificarea 
ideii, să observăm evoluţia unei alte in
genue - Rodica Negre-a. De la Tilly din 
Efectul razelor gamma... pînă la Zoe de 
acum - iată o traiectorie spectaculoasă şi 
surprinzătoare. Dacă în Ivona, Rodica 
Negrea a concentrat maxima tr-agică a 
fiinţei sale, Zoe dimensionează un con
trapunct comic. Nu vom comenta soluţia 

regizorală forţată şi teribilistă prin care 
Zoe e văzută avîncl-o ca prototip pe L1l
lian Gish. Vom obseeva doar cum, asu
mînclu-şi această soluţie, Hoclica Negrea 
converteşte datele sale fizice de „prea 
mărw1ţică" într-o sursă inepuizabilă de 
efecte comice, jucîncl, asemeni modelului 
cinematografic, w1 patetism ele modă 
veche, o fragilitate nervoasă, o încăpăţi
nare c,apricioasă. Ea reuşeşte să devină 
ca�ghioasă fără a-şi arunca personajul 
în ridicol, contopind cunoaşterea amănun
ţită a defectelor, clar şi a calităţilor pe 
care le posedă într-un inspirat efect ele 
ansamblu. Actriţ,a joacă acum starea de 
femeie aşa cum a jucat cîndva starea de 
fetiţă. Iar dacă Tilly era fermecătoa1·e, 
fiindcă în spatele Iigw·ii ei ele copil se 
ghicea o neobişnuită maturitate a gin
clului, Zoe e cuceritoare, fiindcă în fe
meiuşca neastimpărată se ghicesc alin
turile fetiţei. 1n ambele ipostaze, Rodica 
Negrea depă.5eşte imaginea ele ingenuă, 
comunicînclu-ne ideea ele ingenuă. E în 
asta o dovadă incontestabilă că fiecare 
ipostază a presupus o reanalizare a pro
priei realităţi sufleteşti. A propriului ade
văr profesional. E aici o expresie dintre 
cele mai revelatoare a axiomaticei afir
maţii pe care Jon Cojar o face într-un 
interviu publicat in numărul trecut al 
r vistei „Teatrul" : .,arta actorului este 
întîi un mod de a gîncli şi apoi un mod 
ele a face". 

Atw1ci cînd sala se cufundă în întune
ric, reflectoarele cern peste actor o lu
mină aprigă, scotocitoare. Aflat singur în 
faţa oceanului de răsuflări anonime, el 
se simte ca la începuturile lw11ii. Curincl, 
de îndată ce va rosti primele vorbe, 
haosul tăcerii se va ordona în sensuri si 
materia amorfă a trupului va naşte i:,:ra
ţie. ln acea clipă, poate mai mult clecît 
în oricare alta, în acea clipă de aşteptare 
avidă şi respectuoasă ai timpul să-ţi spui 
în gîncl că actorul 1m e numai un mun
citor al scenei, nici numai un intelectual. 
Actorul profesionist este un act de cul
tură. Este singurul act de cultură care 
se autoînfăptuieşte. 

Corina ŞUTEU 
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Un exerciţiu 
fără finalitate 

estetică 

Doru flrtc, Emilia Popescu, Cecilia 
Marius Rogojinschi, Mălina Petre 

,, ... pentru patriotismul ei candid, auten
tic, emoţionant, pentru nobleţea simţirii 
ţăranului român şi pentru credinţa lui 
nestrămutată." Acestea sînt caldele argu
mente prin care actriţa şi profesoara Olga 
Tudorache prefaţează cea de-a doua ieşire 
la rampă a clasei pe care o îndrumă, in
cercînd astfel să-şi justifice opţiunea re
pertorială : o piesă în premieră absolută 
aparţinînd unui distins profesor de mate
matică atras mai de mult de tărîmurile 
poeziei. Dar... Este hazardat să se pro
pună studenţilor spre studiu (şi spre re
.prezentare pe scena studioului) un text 
fragil, o eboşă a unei posibile drame isto
rice în versuri ; această ambiţioasă tenta
tivă de reeditare a suflului poetic de acum 
mai bine de un veac se dovedeşte o ve
tustă şi şubredă construcţie dramaturgică, 
ritmată în versuri eroice nu totdeauna· 
corect articulate şi mai tot timpul pueril 
m.etaforizate, fără respfraţie ideatică, fără 
o minimă infrastructură filozofică. Paralel
cu pagina de istorie, se ţese canavaua
unui dublu conflict sumar enunţat şi prea
rapid expediat : înfruntarea eroului exem
plar, unic vlăstar din stirpea lui Mihai
Viteazul, pe de o parte - cu propria con
ştiinţă, copleşită de responsabilitatea ce-i
revine de a duce mai departe idealurile
marelui său înaintaş, pe de alta - cu

URMASUL de CONSTANTIN OT
TESCU. • STUDIOUL I.A.T.C. Anul 
IV, Arta actorului. Clasa profesor 
OLGA TUDORACHE, prof. asociat 
FLORIN ZAMI•'IRESCU • Regia : 
conf. univ. OLGA TUDORACHE. 
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uneltitori ostili, intriganţi, în slujba împă
ratului de la Viena. Cu artizanală abili
tate se brodează clişee ale „micului ro
mantism" : urmăriri, deghizări, iubiri, re
găsiri, dueluri, expieri. Regia (conf. univ. 
Olga Tudorache), deşi în mod declarat şi-a 
propus „să treacă piesa prin simţirea ge
neraţiei de azi", nu a reuşit tocmai re
vitalizarea necesară chiar şi capodoperelor 
acestei specii dramatice atît de dificil, 
astăzi, de montat. Aşa-zisul tradiţionalism 
nu face decit să sublinieze apăsat ca
renţele scrii tur ii. 

Dacă ilustraţia muzicală a ing. Lucian 
Ionescu închipuie „perdele sonore" inspi
rate, în schimb decorul Dianei Cup�a e 
sărăcăcios, în tonuri inutil sumbre, tene
broase. 

In atare condiţii, care ar putea fi „cîşti
gul" interpreţilor debutanţi? In loc să 
li se propună un text clasic din cele care 
(este de sperat) li se vor ivi în carieră -
examen cu cît mai dificil, cu atît mai 
meritoriu -, studenţii anului IV sînt su
pu�i unui „exerciţiu" fără finalitate este
tică. De virtuozitate în de�1'amaţie nu 
poate fi vorba, pentru că replicile - atît 
cele scurte, cit şi tiradele - se poticnesc 
fie în rimă, fie în pauperă imaginaţie, 
dacă nu chiar în inadmisibile licenţe de 
gust şi formulări rizibile. 

Bineînţeles, se cer menţionate, totuşi, 
eforturile de compoziţie intreprinse pe 
cont propriu de fiecare student, ,.ca la 
şcoală". Mălina Petre încearcă în cheie 
burlescă o sugestie parodică pentru o· han
giţă trecută de prima tinereţe. Raluca 
Penu îşi joacă cele două roluri ce i-au 
revenit concentrînd fiorul dramatic în pri-
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vir1 : ca domniţă în exil şi mamă a vir
tualului urmaş la tronul Ţării Româneşti, 
este de un reţinut patetism, ca ţărancă 
robustă, căreia vîrsta şi necazurile i�au 
brumat sprîncenele, inventă o veritabilii 
explozie de entuziasm şi energie, fiind 
volubilă, simpatică, dinamică. Cecilia Bîr
bora atacă metodic travestiul unui bă
trîn bufon marcat fizic ele infirmitate si 
decrepitudine. Emilia Popescu aduce făr'a 
dificultate în scenă delicata suavitate a 

tinerei îndrăgostite. In tandem, Marius 
Rogojinschi şi Emil Serban dau contur 
nu îndestul de precis· (căci în partea a 
doua rostirea ambiguă descumpăneşte) 
celor doi străjeri ţărani ce-l însoţesc pe 
solul diplomat Udrişte Năsturel, căruia 
Doru Fîrte nu i-a găsit nici el un viabil 
chip scenic. Li se alătură, pentru tablou
rile „ animate", patru stuclenti - Cătălin 
lrimia, Florin Busuioc, Viorel Păunescu, 
Alexandru Bindea - de la clasa profeso
rului Dem Rădulescu, luptele scenice fiind 
binP. coordonate de către lector univ. 
Szobi Cseh. Protagonistul spectacolului 
Mihai Bica, evoluează cu elegantă dai: 
?erai:ijează din nou lipsa de nuanţ,a;e, ele 
mtenonzare - nu mecanică ci inteli
gentă, astfel. incit personajele' cărora le 
împrumută datele fizicului său deosebit 
de interesant să capete elevaţia spirilu
ală caracteristică marilor partituri pe care 
le-ar merita. Aburul emoţiei, haloul liric 
se întrezăreşte în cîteva {prea puţine) 
11:?mente, îndreptăţind speranţa în reuşite 
vntoare ce nu trebuie să întîrzie. 

Şcoala 
tragediei antice 
Considerată, la un moment dat, ca 

simplu exercitiu filozofic al unui mora
list, dramaturgia lui Seneca poate servi 
foarte bine, astăzi, drept exerciţiu de ini
ţiere în interpretarea modernă a trage
diei antice. 

Spectacolul Medeea al studenţilor anu
lui V - seral, clasa prof. asoc. Mir.cea 
Albulescu, readuce în discuţie conceptul 
teatrului ele stare, aflat la confluenţa tea
trului trăirii cu teatrul reprezentării, în 
care sensibilitatea lucidă coexistă cu luci
ditatea sensibilă, emoţia fiind iscată prin 
voinţa creatoare a inteligenţei. O mani
eră. de joc (de sorginte grotowskiană, clar

MEDEEA de SENECA • STUDIOUL 
I.A.T.C. Anul V, seral, Arta actorului.
Clasa profesor asociat MIRCEA AL
BULESCU, lector universitar ALE
XANDRU LAZĂR. Coordonarea stu
diului : MIRCEA ALBULESCU.

Un unic, vigui-os personaj : Corul 
Adrian Burtea, Mihai Coadă, 

Nataşa Raab, Adrian Titieni, Angel 
Rababoc, Diana Gheorghian 

nu numai) ce presupune o tehnică a ex
presiei extrem de riguroasă, cît şi o ma
ximă combustie interioară transmisibilă, 
şi spectatorul trebuind să fie incitat la 

participare, prin soluţia de lectură pale• 
mică a textului. 

Textul de studiu {lect. univ. Alexandru 
Lazăr) al acestei reprezentaţii de nici 
50 de minute urmăreste strict lantul cau
zalităţilor, încercînd · să limpezea·scă în
cîlcita biografie a Medeei, punînd ac
centul pe resorturile intime ale şirului de 
crime săvîrşite în numele iubirii. Indirect 
se evidenţiază conjunctura politică ce a 
concurat la mutilarea conştiinţelor, anihi
lînd voinţa {cazul lui Iason) sau împin
gînd la gesturi extreme {Medeea), într-o 
cascadă de aberaţii şi monstruozităţi. Co
ordonatorul studiului, Mircea Albulescu, 
a contracarat ncte,atralitatea textului prin
tr-o sumă de echivalenţe pregnant vizuale 
care să valorifice subtextul, apelînd, prin
tre altele, şi la elemente de ritual teatral 
primitiv. Scenografia Dianei Cupşa (frîn
ghia a devenit materie primă inepuizabilă 
în realizarea decorurilor!) delimitează mai 
multe locuri de Joc : un podium, plan 
înclinat potenţînd evoluţia continuu pre
cipitată ; lateralele, spaţiu de observare a 

spectacolului dezvăluirii naturii umane 
năpăstuite ; verticalitatea unei duble re
ţele, plasă a vicisitudinilor vieţii ce se cer 
escaladate ; planul terţ, în care un imens 
disc figurează voinţa divină, de fapt, o 
simbolică focalizare a autorităţii tiranice. 

Permanenta anticipare a faptelor .ce ur
mează a se petrece a impus un înalt vol
ta i, o stare de climax neîntrerupt ce jus
tifir.ă şi hiperbolica intensitate a dina
micii montării. Inglobîndu-i pe toţi inter
preţii, inclusiv protagonista, în scene de 
ansamblu în care devine un unic, viguros 
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JJersonaj, corul agonizează şi se regene
rează, se solidarizează, dar o şi înfruntă 
pc cea ce Sf' află într-un chinuitor dia
log cu sine. E de presupus că şi Angel 
Rababoc, ,;;i Nataşa Raab, şi Aurelian 
Burtea, şi Adrian Titieni, şi Mihai Coadă 
ascund surpriza dP a putea fi şi ei oroi 
ai altor întimplări mitice. Deocamdată 
·sînt necesarul rezervor de energie şi forţă
-care susţine performanţa Dianei Gheor
ghian, angajată în formidabilul ·efort de
a-şi depăşi propriile limite. ambiţionind o
schimbare de optică asupra valenţelor
personalilăţii sale artistice. Stilul de in
terpretare adoptat fiind în conformitate
cu aparte-urile care descriu zbuciumul
-eroinei, cu tradiţia fizionomiştilor antici
respectată şi de Seneca. Tînăra actriţă
îşi potriveşte suflul la' cadenţa sentinte
lor lapidare, a maximelor de factură sto
ică, a imagismului luxuriant, izbulinct o
alternanţă de contraste spectaculoase, arc
·de oţel vibrînd la unison cu tragicul de!>
tin al personajului. Scînteieri demonice in 
priviri, convulsii paroxistice ale trupulu. 
mlădiat armonic (stilizarea plasticii corpo
rale este datorată lect. univ. Amelia 
Kreutzer), rostiri insidioase şi lamen
tări patetice (o supraveghere mai atentă 
.a vocii este, însă, obligatorie), treceri 
bru5te, abrupte, dar excelent executute 
(,, transă controlată"), de la implicare la 
detaşare, de la condiţia de protagonist la 
cea de martor activ. lntr-o exacerbată re
vărsare a subconştientului sfîşiat de oarba 
furie, .interpreta susţine convingător şi 
acuza îngheţat de lucidă adresată deo
potrivă lui Creon, basileul neîndurător, 
şi lui Iason, soţul tt·ădător şi laş, o acuză 
care desfide ambiţia deşartă a puterii ce 
duce la dezumanizare. 

Finalul spectacolului (s-a reţinut inter
venţia corului ce încheie actul al doilea) 
se constituie într-o metonimică proiecţie : 
speranţa dintotdeauna în AUREA AETAS, 
vîrsta de aur a omenirii. In complinire, 
emoţionante sînt şi versurile pe care pro
fesorul, în programul de sală, le dedică 
elevilor săi. 

16 

Cotidianul ridicat 
la rang de gest 
Deşi imprevizibilă, evolutia unei indi

vidualităţi regizorale poate· fi intuită în 
dalele sale principale şi de la prima ieşire 
la rampă cu spectacolul-examen de di
plomă. Montarea ele la „Casandra" o dez
văluie pe Daniela Peleanu (clasa cadru 
didactic asociat Alexa Visarion, cadru 
didactic asociat Dragoş Gal_goţiu) ca pc o 
fiinţă discretă, dar fermă în ceea ce întrc
pl"inde, vibdnd la unison cu piesa pe car·e 
şi-a ale -o ca să o reprezinte şi al cărei 
text şi-a permis să-l concentreze cu o 
serioasă capacitate ele selecţie, în funcţie 
de ideea simplă pe care şi-a propus să o 
sublinieze; un arlist ce se implică cu 
fantezie ponderată în explorarea semnifi
caţiilor majore, corelînd în mod echili
brat dimen iunea plastică cu cea acustică, 
dăruindu-se muncii cu actorul, ştiind să 
provoace şi mai ale să speculeze mo
mentele ele frumuseţe şi tensiune (fini
sarea spectacolului trebuie menţio
nat - s-a făcut sub supravegherea lect. 
univ. Gina Ionescu). 1n evidenţă sînt puşi 
interpreţii şi nu atît viziunea regizoralii. 

Cornel Scripcaru, Simona Gălbe
nuşă, Corina Voicu, Mihai Voicu şi 
Oana Mereuţă în „Nu sînt Turnul 
Eiffel" de Ecaterina Oproiu 

�nza_ţia �ste că ei, actorii, au fost şi sînt
11�e_Plllzab11L inspiratori ai montării ; de 
a1c1 -�1 deos�bita prospeţime pe care o
deg_aJ_a relaţia deschisă, directă instau
rata mtre scenă şi sală. Cum piesa a fost 

NU SÎNT TURNUL EIFFEL de ECA
TERINA OPROIU • STUDIOUL 
I.A .T.C. Anul V, Regie teatru • Clasa
cadru didactic asociat ALEXA VISA
RION, cadru didactic asociat DRAGOS
GALGOŢIU.
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concepută ca un exuberant joc al -tine
reţii ele-a viaţa, spectacolul studenţes� 
dublează convenţia, înglobind-o efectulm
declarat de teatru în teatru, care-1 soli
cită în mod sporit pe actorii-studenţi 
(clasa cadru didactic asociat Gelu Colceag, 
anul HI curs seral). Originală este ideea 
varierii 'registrelor : pe canavaua epică a 
intîmplărilor evocate, trăite sau antici
pate (conform unui procedeu de sorginte 
cinematografică nwnit „flash-forward"'), 
sînt operate breşe muzicale (aceeaşi strofă 
îngînată sotto voce sau forte, cu acompa
niament „jazzistic" la pian, flaut sau alte 
instnnnente „primare" -- muzica Ale
xandru Andrieş, Cornel ScL"ipcaru), inter
mezzo-urile acestea lirice, tocmai ele, con
ferind dramatism poeziei tandre sau tris
teţii grave, menţinîncl totodat� constantă 
(auto)ironia care propulseaza fiece _r':
plică. Cu minime elemente de recuz1t';', 
decorul este cvasiinexistent (,,decor li
ber", el upă opinia scenogr-�fului . Andr:is
Bitay, student anul II, secţia des1.�n, J_n
slitutul ele arte plastice, clasa conf. urnv. 
Ion Bitzan), scena goală străjui tă doar în 
diagonală ele doi stîlpi ele telegraf, ia:· 
ca ·fundal un panou cenuşiu cu o f,anta 
îngustă c�re lasă loc indiscreţiei să se 
insinueze într-un vizavi cu „martorJi" 
aflaţi de' partea cealaltă a rampei _ ş_i clin
rîndul cărora par a fi recrutaţi ş1 mter
preţii celor trei r?luri_ secu_ndare: cleserr:-
11ati a fi alternativ şi. .. ,,f1guraţ1e speci
ală". în momentul „fatal", cînd eroii se 
declară îndrăgostiţi, avalanşa avertizări
lor binevoitoare" se declanşează spon
tan, •�rmînd ca pe parcurs aceste perso
naje (vecini ostili, prietene interesate, 
am1c1 din copilărie imbătrîniţi sufle
teşte etc.) să intervină potenţînd cc:mflic
tele incipiente, accenluînd chsens1un1le. 

Cu siguranţă şi aplomb 1ş1 schiţează 
apariţiile Oana Mereuţă : j�n�. extr�va
gantă şi fără scrupul�, ama1:l': muiere 
înşelată sau astringenta vampa rn ascen
�iune continuă. Modificînclu-şi nu atît în
făti5area cît starea de spirit, Corina Voicu 
e in:ai în'tîi o zglobie fetişcană, apoi o pa
cientă indignată şi o gospodină orgoli
oasă în cele din urmă o jalnică ratată 
ce incă mai speră. Mihai Voicu cari-

, chează cu măsură destinul derizoriu al 
-veleitarului maître, Bătrinul domn, un
tată enervant de plîngăcios şi detestabil 
de insidios, iar colegului de şcoală Tudo
Tică îi atribuie apucături ele provincial 

obişnuit să ronţăie seminţe şi să nu-şi 
recunoască lipsa ele orizont. 

Cum, în această viziune scenică, trama 
este centrată pe drama insului comun ce 
declară cu mina pe conştiinţă că „N-am 
furat, n-am minţit ... N-am vrut să iau 
locul nimănui... Am vrut să stau în viaţă 
pe locul meu... Trebuie să am şi eu un 
loc" şi care îndrăzneşte să constate că 
,,Omenirea nu mai ar·e nevoie ele apostoli ! 
Să trăim... Să dansăm... Să cînte mu
zica!. .. ", protagoniştii au cea mai banală 
înfăţişare (conthbuie la această impresi': 
şi costwnele Adrianei Lucaciu, studenta 
anul II, secţia modă, Institutul de arte 
plastice, clasa conf. w1iv. Leontina Maila
tescu). Demarîncl în ritmul mecanic obli
gatoriu supravieţuirii (,,Inspiraţi! Expi
raţi !"), bărbatul şi femei-a se angajează 
pe clrwnul căutării ele sine, pe cont pro
priu sau împreună, îşi probează putere� 
ele rezistenţă şi entuziasmul, se înfrunta 
şi confruntă, se definesc prin contradicţie_;alternîncl exaltarea cu apatia, dezamag1-
rea cu speranta, deznădejdea cu optimis
mul ei încearcă şi cotitura compromisului, 
dar 'revin, în final, pe calea dreaptă, mer
gînd înainte cu fruntea sus. �ereu _cen
zurîndu-şi reflecţiile cu matura luc1drlale 
şi juvenilă persiflare, se scurt-_circt1;1tează
reciproc prin infuzii de frenezie. Simona 
Gălbenu5ă uzează cu delicateţe de ar
mele feminitătii - numai la auzul cu
vîntului iubire· î.n priviri i se aprind scli
piri, aşa cum �chii i se înro?rează ir� cl\
pele ele descurajare ; c�lma, �a:· ş1 . c1�nică, cochetă, clar şi acra, patetica

_, 
clar ş1 

hazlie ; pe scurt, actriţă de intuiţ_1e. Cor
nel Scripcaru, în schimb,. acto1� pnn ex:e
lenţă cerebral, se mob1llze�za astfel rn
cît, deşi pare distrat, devme coope��nt 
- cu gîndul la planurile sale ?e amb1ţ10s 
arhitect al viitorului, ins cu p1c10arele pe
pămînt, preia totuşi din zbo:· un zvon ele 
cîntec sau o provocare la visare. 

Treptat, treptat cotidianul_ este ri_dicat
la rang ele gest, de fapt semmficati_v, JO.�ca
de-a viaţa şi jocul ele-a _ te_at1yl 1�but�n� 
să tncălzească nu doar m1m1le. t111enlo1 
,ntet·preţi, ci şi pe cele ale tm:nlor SJ?ec
tatori ai acestei piese care paşeşt� tine: 
resle în cel de-al 25-lea an de e_x1sţenţa 
în· repertoriile teatrelor dm ţara ş1 de 
oeste hotare. 

Irina COROIU 
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Rigoare 
fără altitudine 

După · un reuşit spectacol cu Pygmalion 
de G B. Shaw regizorul Mihai Constan
tin Ranin abo;dează curajos Jocul vieţii 
şi al morţii în deşertul de cenuşă de Ho
ria Lovinescu. Curajul e mai ales la ni
velul opţiunii. Analiza ce urmează rămî
ne sobră şi nedezminţit c;orectă, autorul 
montării respectînd o linie de conduită 
pe care singur şi-a trasat-o : dece_nţa,
grija ,;de a păstra claritate<: e:1-un_ţ�n_lor

! de a nu le profana prin rastalmac1n ş1 
inovatii de duzină, 

Ridicarea cortinei dezvăluie o odaie
carceră în care se macină existenţa cî
torva :supravieţuitori. Schimbările vio
lente din natură, consecinţe ale unui ca
taclism sau ale unui bombardament ato
mic prin care lumea e, dacă nu pulveri.
z·ată oricum considerabil rărită, se fac 
simţite unde�a deasupra acestei încăperi 
zugrăvite în tonuri reci, vineţii, cu cî
teva draperii spînzurînd, cu abia schiţate 
piese de mobilier, cu o imensă pîn�ă de 
paianjen în fundal, care marcheaza sau 
barează trecerea. 

Tatăl, un măscărici jalnic, condamnat 
la descoperirea tîrzie a unor mari ade-
văruri şi la un final care nu-l răsfaţă, 
pare un autentic turmentat în interpreta
rea lui Mircea Hîndoreanu, actorul mer
gînd cam mult spre bufonadă, adresin
du-se nu atît interlocutorilor din scenă 
cit sălii, sacrificînd complexitatea rolu-
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JOCUL VIEŢII ŞI AL MORŢII IN 
DEŞERTUL DE CENUŞA de HORIA 

LOVINESCU • TEATRUL DE STAT

DIN SIBIU • Data premierei : 6 mai

1988 • Regia, scenografia şi scenofo

nia : MIHAI CONSTANTIN RANIN • 
Distribuţia : MIRCEA HINDOREANU

(Tatăl) ; AMALIA CIOLAN (Ana tî
nără) ; MARIA JUNGHETU (Ana ma
tură) ; RADU NEGOESCU - de la

Teatrul Dramatic Braşov (Cain) ; BE

NEDICT DUMITRESCU (Abel). 

Radu Negoescu (Cain) şi Benedict 
Dumitrescu (Abel) 

lui în favoarea comicului mărunt, drept 
care ideile filozofice îşi pierd din încăr
cătură. Idealistul Abel, posE'sorul unor 
însuşiri umane de netăgăduit, subminate 
de o greşită convingere despre destin, 
cast, pur, steril, fericit în solitudine, în 
reverii vesperale, capătă prin interpreta
rea lui Benedict Dwnitrescu un aer ne
pămîntean şi o rigiditate care nu con
travin rolului, 

Mai mult asasin decît războinic, Cain 
e un profesionist al reprimării. Exersat 
în distrugere, îngrozit de moarte, de care 
vrea să scape cu fuga, după ce îşi lichi
dează fratele, trăind coşmaruri la lumi
na, aici ireală, a zilei, cinicul Cain îşi 
găseşte interpretul potrivit în Radu Ne
goescu (de la Teatrul Dramatic din Bra
şov), care transmite concludent pustiul 
sufletesc, virilitatea agresivă, dar şi în
cercarea personajului de a se umaniza 
în relaţia cu Ana. Iubită de Abel, violată 
de Cain, Ana tînără are prospeţimea, 
suavitatea şi inocenţa indrăgostitei, cum 
bine le surprinde Amalia Ciolan, Pentru 
Ana matură, marcată de experienţă şi de 
complicate stări interioare, regizorul a 
ales-o pe Maria Junghetu. Jocul ei ten
sionat, concentrat, cu care ne trimite la 
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adîncimile dramei, atinge punctul cel 
mai înalt în final. Acel strigăt : ,,Doam
ne, cine se zbate în pîntecul meu?" este 
al disperării, dar şi al izbînzii biologice, 
al renaşterii posibile, al vieţii. 

Semnalînd rigoarea demersului regizo
ral, mai puţin altitudinea lui, îl aşteptăm 
pe Mihai Constantin Ranin la o repre
zentaţie care să ne impresioneze ( prin 
irumperea gîndurilor creatoare. 

Julieta ŢINTEA 

O remarcabilă 
mobilizare 

de forte artistice 

.,Kate e averea mea, comoara mea / 
E casa, holda, grajdul meu, ograda / Şi 
calul meu, şi boul, şi măgarul..." - c.e
lebra tiradă a lui Petruchio, rostită cu 
fior dramatic de Claudiu Stănescu, a 
răsunat pe scena Teati,ului Dramatic din 
Galaţi, fiind întimpinată cu o avalanşă 
de aplauze. La premiera spectacolului 
Femeia îndărătnică de Shakespeare, sala 
-era arhiplină şi asupra ei plutea o aş
teptare înfrigurată, miza efortului artis-

Scenă din spectacol 

--� 
. 

> 

tic. investit fiind importantă, iar rezul
tatul avînd de suportat confruntarea cu 
un şir de montări sedimentate în memo
ria participanţilor. 

FEMEIA INDARATNICA de WIL
LIAM SHAKESPEARE e TEATRUL 
DRAMATIC din GALAŢI e Data 
premierei : 27 martie 1988 • Regia : 
GHEORGHE JORA e Scenografia : 
NADINA SCRIBA • Traducerea: 
ANDREI BANTAŞ şi ANDA TEODO
RESCU • Distributia prologului : 
RADU JIP A (Cristophor Sly) ; LEO
NARD CALEA (Lordul şi Pedantul) ; 
SORIN MUJA (Primul vinător); ŞER
BAN BOGDAN (Al doilea vinător) ; 
EUGEN POPESCU COSMIN (Primul 
actor) ; LUCIAN TEMELIE (Al doilea 
actor) ; GABRIELA REDER (Pajul). 
Distribuţia piesei : EUGEN POPESCU 
COSMIN (Baptista Minola); LILIANA 
LUPAN (Catarina); CLAUDIU STA
NESCU (Petruchio) ; ALEXANDRU 
NASTASE (Grumio) :· ŞERBAN BOG
DAN (Croitorul şi Pălărierul) ; MARIA 
EREMIA BABOI (Bianca) ; GHEOR
GHE V. GHEORGHE (Gremio) ; LU
CIAN TEMELIE (Hortensio) ; VLAD 
VASILIU (Lucenţio) ; GEORGE SER
BINA (Tranio); MARCEL HIRJOGHE 
(Vincenţio) ; GRIG DRISTARU (Bion
dello); STELA POPESCU TEMELIE 
(Văduva). 

I 
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Ceea ce a surprins în mod plăcut în 
jocul actorilor - ca o observaţie glo
bală -· a fost studiul minutios al carac
terologiei personajelor shakespearPenc şi 
caracterul meticulos al rezolvării fiecărei 
scene. Aş putea spune că argumentul 
forte �1-��remierei teatrului gălăţean a 
fost asimilarea în profunzime a compo
nentei psihologice a rolurilor, aşa cwn 
reiese aceasta din tesătura dramatică. 
Dintre interpreţi s-a distins în primul 
rind Claudiu Stănescu, absolvent al 
LATC din promoţia 1987, al cărui joc 
alert şi pregnant a întărit impresia con
stant bună, produsă de primele sale evo
luţii pe scena unui teatru profesionist. 
De la jocul elaborat în detaliu şi pînă 
1!'1 u1cercarea de a lărgi orizontul perso
najului, contribuţia sa la reuşita mon
tării este expresia unei conştiinţe artis
tice în plină afirma1·e. 

ln rolul Catarinei, Liliana Lupan reu
şeşte să-i dea o replică pe măsură ; dia
logul lor se încheagă firesc, . cu sponta
neitate �i vervă, decupîndu-se oa,recum 
din spectacol. 

Prestaţia lui Eugen Popescu-Cosmin în 
Baptista rămîne notabilă. Maria Eremia 
Baboi, absolventă din aceeaşi promoţie, 
o pune în lwnină cu deplină naturaleţe
pe Bianca. Şi de această dată, Gheoi-ghe
V. Gheorghe, personalitate artistică re
marcabilă, reuşeşte un joc viu şi colorat,
deşi supralicitează uneori mijloacele tea
trale utilizate pentru crearea rolului
Gremio.

Intreg colectivul artistic, de la Lucian 
Temelie (Hortensio), la Stela Popescu
Temelie ( Văduva) şi George Serbina 
(Tranio), face eforturi meritorii, fără· ele 
care nici protagoniştii nu şi-ar fi putut 
interpreta cu virtuozitate partiturile. 
Pentru conducerea regizorală asigurată 
ele Gheorghe Jora, o notă preponderent 
bună, cu singura observaţie că uneori 
sînt utilizate şi mijloace artistice de 
efect imediat şi „sigur" asupra publi
cului. 

ln ansamblu, însă, o reuşită, situată 
la o cotă valorică superioară, pe care 
teatrul n-ar fi atins-o fără mobilizarea 
generală a forţelor colectivului său ar
tistic. 

Mihai GALĂŢANU 
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Spectacolul 
unei act rife 

In. mod vizibil, după explozia produsă 
ele comediile ele mare succPs, dramatur
gia lui Tudor Popescu ambiţionează, 
constant, programatic, exµlorarea regis
trului „serios" al actualităţii, în dezba
tere socială şi morală, clar i;;i în nuan
ţele complicate ale psihologicului. După 
Nu ne naştem toţi la aceeaşi vîrstă şi 
Lunga pove!>te de dragoste, o nouă pre
mieră vine să semnaleze acest interes 
marcat al autorului faţă de aspectele 
grave ale problematicii omului contem
poran, chiar dacă, prin construcţia dra
matică şi prin modalitatea analizei, tex
tul nu se ridică deloc la nivelul celor 
pomen.ite mai sus. lnvesligînd lăuntrul 
sufletesc, real şi imaginar, al celor doi 
eroi, piesa lui Tudor Popescu se încarcă 
uneori de accente melodramatice, care 
scad clin verosimilul situaţiei, schemati
zînd caracterele. 

Şi totuşi, spectacolul teatrului din. 
Bacău este un spectacol de studio agre
abil şi încărcat de poezie. Regia (dato
rată lui Dumitru Lazăr-Fulg&) propune 
un spaţiu condensat, o atmosferă intre 
vis şi confesiune, populată de manechine 
şi mici obiecte mecanice ; spectacolul 
debutează printr-o mişcare ele roboţi 
obosiţi, ideea regizorului fiind aceea de 
a dubla personajul feminin, la patruzeci 
de ani, cu o parteneră ele dialog, alte,· 
ego mut. juvenil, plutind prin spaţiul 
imaginaţiei şi dind consistenţă soli tu
dinii. Se obţine astfel un efect ele supra
realitate, care reuşeşte să estompeze îrr 

bună măsură banalitatea unor scene. 
Cele două Delii joacă împreună un fel 
de şah al memoriei, cu pioni imaginînd 
serii nesfîrşite de „gînditori" (după mo
delul Gînditorului de la Hamangia), în 
poziţie de reflexivă contemplare. (Sceno-• 
grafia, Constantin Rotaru.) 

NOAPTEA MARILOR SPERANŢE de
TUDOR POPESCU • iEATRUL, 
DRAMATIC din BACAU • Data pre
mierei : 26 mai 1988 • Regia : DU-· 
MITRU LAZAR-FULGA • Scenogra-· 
fia: CONSTANTIN ROTARU • rns
tribuţia: CATALINA MURGEA (De
lia I); CONSTANTIN CONSTANTIN 
(Călin) ; DANA OLARIU (Delia II). 
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Spectacolul ·c spri,iină (c firesc pen
tru o reprezentaţie de studio ca accc11-
tul să cadă pe interpreţi) pe jocul Cătă
linei Murgea, actriţă de forţă şi sub
tilă căldură interioară, ce dă viaţă unei 
personalităţi care se impune m moriei. 
Farmecul său firesc şi robust, ştiinţa 
nuanţelor încarcă ele semnifica ţie mono
loagele şi dinamizează conflictul. Pen
tru bogata experienţă de scenă a Cătă
l inci .Murgea, rolul se dovedeşte generos 
şi e dus la capăt cu înţelegere, marcînd 
o creaţie la apogeu.

Partenerul său, Constantin Constantin,
compune contorsionat, într-un stil uşor 
desuet, patetic fără să fie nevoie, un 
personaj care nu se salvează de la mo
notonie. 

Miruna RUNCAN 

Teatrul, ca 
joc de�a 

un 
viafa 

O comedie amuzantă, în care se piran
dellizează cu umor şi aplicaţie, a scris 
Mehes Gyorgy, clupă o bogată carieră de 
comediograf, în care a avut destule pri
lejuri de a- medita asupra interferenţelor 
teatrului cu viaţa. Nu vom găsi în ,\Jo, 
cine eşti ? probleme existenţiale funda
mentale, nici o intrigă complicată, reve
latoare de mari şi profunde adevăruri. 
Dar jocul de-a teatrul şi de-a viaţa, pro
pus ele autor, este spiritual şi bine con
dus, în el amestecîndu-se într-un dozaj 
meşteşugit frînturi de viată au entică �i 
secrete ale meseriei de actor, în car'e 
trăirea şi iluzia trăirii se confw1dă ade
sea. Eroii piesei lui Mehes, un actor �i o 
actriţă, ce se întîlnesc pentru a repeta o 
piesă, sint totodată un bărbat şi o fe-
meie care evocă o iubire ratată, retră
ind-o nostalgic. Dubla transpunere, ce
rută de interferenţa situaţiilor reale cu 
cele imaginare din „ piesa in piesă". cu 

ALO, CINE E�TI? (EGY CSOK, 
EGY POl-"ON = UN SARUT, O PAL
MA) de MEHES GYORGY • 'J."EA
TRUL DE STAT DIN ORADEA (SEC
ŢIA MAGHIARA) • Data premierei: 
11 ianuarie 88 (premieră pc ţară) • 
Regia şi scenografia : VARGA VIL
MOS • Distribuţia: KISS TOREK IL
DIKO (Actriţa); VARGA VILMOS 
(Actorul); ACS TIBOR (Soţul). 

numeroase Jntrări şi ieşiri din „rol", în
seamnă o adevărată clemonstratie de arta 
actorului, ·pe ··oare cei doi interpreţi prin� 
cipali o realizează cu strălucire. 

Convenţia teatrală ·e instalează ele la 
început pc scenă, în spectacolul regizat 
cu pricepere ele Varga Vilmos în propria 
scenogra-fie, prin apariţia ·carului lui 
Thespis, tras ele cei doi actori ; clupă ce 
e demontat la vedere, din scînclurile co
lorate ale carului se alcătuieşte un i nte
rior păstrincl ceva din ideea ele teatru. 
Ideea e subliniată şi prin cîteva momente 
de clovnerie acrobatică şi prin exerci
ţiile de înviorare-incălzire pe care le exe
cută cu supleţe Actriţa. Tonul cotidian, 

Kiss Tiirek Ildiko şi Varga Vilmos 

de la începutul conversaţiei, de un firesc 
pigmentat cu umor, capătă m,1anţe pate
tic-parndice în scenele în care cei doi 
actori „joacă" piesa din piesă. E, de fapt, 
parodia unei piese poliţiste, cu mult sen
zaţional, lovituri de teatru şi situaţii pi
toreşti, ironizată pentru kitsch-ul ei în 
comentarii critice întrerupînd „jocul", pa
rodie ce deviază pe neaşteptate în dramă, 
în momente de trăire emoţională. 

Kiss Torek: Ildiko, temperamentală, im
petuoasă, demonstrînd o remarcabilă mo
bilitate psihofizică, datorită căreia schim
bă cu uşurinţă măştile, costumele şi stă
rile, împreună cu Varga Vilmos, spiritual, 
interiorizat, cu o mare capacitate de im
provizaţie, s-au jucat frumos, cu ·farmec, 
cloveclincl încă o dat.'\ puterea teatrului 
de a crea viaţă. Le-a fost partener corect, 
într-un rol ou totul episodic, Acs Tibor. 

Margareta BARBUŢA 
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J ntîlnirile 

revistei 

cu 

cititorii 

• 

La 

Brăila 

Au participat : Rodica Muşeţeanu 
Greta Manta 
Anamaria Pîslaru 

Ion Zamfirescu 
Ileana Berlogea 
Sanda Manu George '.J.'oropoc 

George Custură 
Mircea Bodolan 
Sorin Dinculescu 
Marius Popescu 
Romeo Muşeţeanu 

Mircea Radu Iacoban 
Ion Cristoiu 
Alexandru Lazăr 
Valeriu Grama 
Gelu Colceag 
Florin Zamfirescu 
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PARTEA I 

• Vizionarea spectacolului Stress
de Mircea Radu Iacoban, text de 
studiu stabilit de Mircea Albu
lescu ; coordonnrea studiului : pro
fesor asociat Mircea Albulescu, 
lect. univ. Alexandru Lazăr. Cu 
absolvenţii promoţiei 1988 a 
I.A.T.C.: Nataşa Raab, Diana 
Gheorghian, Adrian Titieni, Mihai 
Coadă, Angel Rababoc, Aurelian 
Burtea (anul V seral, clasa Mircea 
Albulescu - Alexandru Lazăr) şi 
Emilia Popescu, Mihai Bica, Marius 
Rogojinschi (anul IV, curs de zi, 
clasa Olga 'l'udorache - Florin 
Zamfirescu). 

PARTE A A II-A 

Dialog cu publicul 
• Ion Zamfirescu (Elogiul acto

rului) 
• Ileana Berlogea (Şcoala româ

nească de actorie) 
• Sanda Manu (Personaljtatea 

actorului)

Emilia Popescu 
Nataşa Raab 
Diana Gheorghian 
Adrian Titieni 
Mihai Coadă 
Angel Rababoc 
Mihai Bica 
Marius Rogojinschi 
Aurelian Burtea 
Coordonator : Victor Parhon 

• Alexandru Lazăr (De la piesă
la textul de studiu al spectacolului 
Stress). 

• Mircea Radu Iacoban (Specta
colul văzut de autorul piesei) 

• Florin Zamfirescu (Pentru cine
există actorii)

• Ion Cristoiu (Mesagerii - pro
ză satirică, · în lectura autorului)

• Gelu Colceag (Gînduri despre
actor, spicuite din Jurnalul lui Max 
Frisch) 

PARTEA A III-A 

Spectacolul teatrului-gazdă 
• Prolog pantomimic (Sorin Din

culescu) 
• Evocarea lui Panait Istrati în

scene din Martor şi judecător de 
Ion Bălan - regia Constantin Co
dre.;cu (George Ţoropoc şi Rodica 
Muşeţeanu) 

• Periplu muzical prin poezia
lui Ler�ontov, Eminescu şi Mircea 
Dinescu (Mircea Bodolan) 

• Scene din Mobilă şi durere de
Teodor Mazilu - regia Mihai Lun-
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Alocuţiunea profesorului Ion Zam-
1 firescu e aplaudată şi de profesoara 
'' Ileana Berlogea, rectorul I.A.T.C. 

Regizoarea Sanda Manu dezvăluie 
secretele artei actorului 

Mircea Radu Iacoban dînd auto
grafe de Ia A la Z 

geanu (George Ţoropoc, Anamaria 
Pîslaru, George Custură) 

• Cîştigătoarea Premiului pentru
cea mai bună interpretare a unui 
rol feminin, la cea de a VII-a edi
ţie a Galei „Arta Comediei" de Ia 
Galaţi - mai 1988 (rolul titular 
din Milionara sau O femeie cu
bani de G. B. Shaw - regia Ma
rius Popescu), într-o postură ine
dită : aceea de cîntăreaţă (Greta 
Manta) 

• Epilog pantomimic (Sorin Din
culescu ajutat de actorii teatrului 
gazdă şi de absolvenţii promoţiei 
1988 a I.A.T.C., participanţi la în
tîlnire). 

Serialul întîlnirilor revistei ,,Teatrul" 
cu cititorii a continuat luni, 13 iunie, în 
el.egantul sediu al Teatrului Dramatic 
„Maria Filotti" din Brăila. !ntîlnirea a 
fost deschisă de Ion Bălan, directorul 
teatrului, care a declanşat prezentarea 
oaspeţilor din capitală, prezentare conti
nuată de criticul de teatru Victor Parhon, 
coordonatorul manifestării. Victor Parhon 
a ţinut să precizeze de la început do
rinţa redacţiei de a oferi publicului 
brăilean, vestit pentru exigenţă, solidă 
cultură teatrală şi statornică dragoste 
pentru teatru, nu numai un spectacol, ci 
si o intîlnire si o dezbatere cu caracter 
complex, dedicate actorului şi creativi
tăţii specifice interpretării actoriceşti, no -
bilei sale misiuni sociale., patriotice, cul
tiirale. 

Am beneficiat, în prima parte a sl'r•i, 
de savuroţu/ spectacol-studiu Strss, ofe
rit din inimă, cu nerv şi ;ntel'igenţă, c.l.P 
rchipa Institutului de Arlă Teatrală şi 
Cinema:ografică „l. L. Caragial.e" din 
Bucureşti. S-a încheiat, această primă 
parle a serii, în aplauzele cu care pu
blicul i-a răsplătit pe tinerii absolvenţi, 
pentru îndrăzneţele şi valoroasele lor 
creaţii actorice.�ti, pentru neţărmurita 
iubire cu care au derr.onstrat că stiu să 
joace şi să trăiască pe scîndura 'scenei, 
clucîncl mai departe tot ceea ce au în
vMat rle la dascălii lor. 

În a cloua parte a serii au intrat în 
scenă invitaţii de onoare ai întîlnirii, ale 
căror gîncluri au fost solicitate să gravi
teze în jurul unui pu.nct-cheie : ,.cum 
descoperim. cum formăm, cu-m impunem 
un actor şi care e rolul lui în viaţa 
noastră?" 

Profesorul universitar dr. docent Jon 
Zamfirescu., la cei peste optzeci de ani 
ai Domniei sa.le, continuînd să lucreze cu 
pasiune la volumul al IJ-lea al cărţii 
Qr1meni pe care i-am cunoscut, ne-a vm

părt.ăşit cîteva opini'i. despre misia ac
t.orului. 

,,1"\farele 1neu prieten - spunea profe
sorul Joii Zamfirescu - colaborator cre
clincios şi profesor de literatură univer-
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Sorin Dinculescu, convingă
tor în vocatia sa pentru pen-
tomimă 

Greta Manta, deţinătoare a 
Premiului pentru cea mai 
bună interpretare a unui rol 
feminin în „Milionara" de 
G. B. Shaw la gala „Arta 
Comediei" de la Galaţi, pre
zentă la întîlnirea cu spec
tatorii 

George Ţoropoc, 
Anamaria Pislaru 
şi George Custură 
într-o scenă din 
,,Mobilă şi durere" 
de Teodor Mazilu 
în regia lui 
Mihai Lungcanu 

Mircea Bodolan între poezie şi muzică 
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sală este actorul, cel care mi-a interpre
tat cel mcti bine. mes(lju.l de la catedră. 
Cită atenţie, metodă, disciplină şi graţie 
,am descoperit la ·tinerii studenţi din a
-cea,tă seC1ră .1 De CLceeCI, să le urăm aces
tor copii bucurie, sănătate, satisfacţii, 
aplauze şi să CLibă înţelepciunea şi forţa 
pentru ct înţelege ma.rea misiune pe care 
•O au de îndeplinit în ciiltum societăUi
noastre".

ln continuare, rectorul I.A.T.C., profe
.sor universitar dr. docent Ileana Berlo
.gea a făcut o instructivă prezentare a
evoluţiei şcolii ele teatm românest-i în
•Cepînd cu emul 1834 si sfîrsincl cii anul
1.948, cinel ia fiinţă la· Bucureşti I.A. T.C .

.1lmintincl de existenta celor două scoli
,d,e _ teatru din ţară, de . I a Bucureşti (undP.
-există şi spec'ialiwrea ii.n cinematografie)
.şi rle la Tîrgu Mureş, prof,esoara Ileana
Berlo!i'ea a subliniat importanţa „puncte
lor fierbinţi" ale selecţiei şi pregătirii
,complexe a viitorilor actori : ,,ln fiecare
,an ne vin cam o mie de candidaţi, din
care se aleg cîţiva. Răspunderea e uriasă.
Momentul este foarte greu ele ambele
părţi. Totul este să nu greşim".

Pe parcursul intervenţiilor, al d·ialogu
lui lui Victor ?arhon cu invitaţii şi al 
dialogillui acestora cu spectatorii, publi
cul clin sală s-a orătat din ce în ce meri 
.generos în aplauze, mai interesat de su
biectul discuţiilor, mai dornic să cuno(ISCă 
.imensa ccmtitc1te de muncă, de emoţie şi 
răspundere, care se ascunde în spCLtde 
„improvizaţiei" şi „spontaneităţii" cu care 
îi delectează interpretările actoriceşti. 
. La întrebarea „Cum se formează un 
,actor ?" regizoarea şi profesoara de teatru 
Sanda i\.fanu a răspuns fără: ezitare: ,,fn
·tr-o viaţii de om !" .'ii a adăugat : ,,Numai
cfocă actorul însuşi reuşeşte să se sfîşie 
sau să se ilu.mineze, CLtunci devenim şi 
noi, la rîndii-ne, sfîşiaţi şi iluminaţi". 

Vorbind despre felul cum s-CL stabilit 
varianta textului de studiu al piesei 
-Stress, lectorul universitar Alexandru La
.zăr n-CL CLSCuns faptul că „La început,
-grupa a fost sceptică. Mai tîrziu, specta
•Colul i-a captivat cu totul. Nu aveam des
tui actori pentru numărul personajelor.
·Cu aprobarea lui M. R. Iacoban am ajuns
la formula actuală, principalul «vinovat»
·rămîrnînd Mircea Albul�scu."

Cum, era şi firesc, Victor Parhon l-a
.,,atacat" frontal şi pe autorul piesei, .'Vlil'
,cea Radu Jacoban, care s-a destăinuit
astfel: ,,Sînt recunoscător I.A.T.C.-ului,
:profesorului Mircea /1lbulescu şi grupei
sale de absolvenţi pentru că au readus
·în 'viaţă această piesă, multă vreme ne
înţeleasă la o simplă lectură. ( ... ) Trebuia
:un vînt de nebunie pentru a o face să
treacă rampa. O piesă există prin spec

-tacolele care o impun sau nu. rlceşti
:tineri actori au jucat cu credinţă în text,
!gest -pentru care ţin să le mulţumesc, şi

Profesorul asociat Florin Zamfi
rescu atent la primii paşi ai foşti
lor săi studenţi 

Profesorul asociat Gelu Colceag 
împărtăşind gîndul'Île lui Max 
Frisch despre teatru 

nu de complezenţă. ( ... ) Modificările aduse 
originalului au fost făcute cu. har, în 
spil"itul iniţial al textului, deci colabora
rea mea cu A.lbulescu sau a lui Albu
lescu la textul meu nu pot spune decît 
că a fost fructuoasă". 

De ui Florin Zamfirescu, actor, regizor 
şi profesor asociat la I.A.T.C., autor al 
unui interesant spectacol-studiu cu pie
sa Visul w1ei nopţi de vară de Shake
speare, CLm aflat, între altele, că „ln pri
mul rînd, mă consider, în continuare, 
CLCtor. Am venit cu emoţie la Brăila, lo
cul unde publicul merită totul, locul unde 
multi absolventi de teatru ar dori să 
joac·e". Apoi, p·arafrazîndu-l pe Nichita 
Stănescu, Florin Zamfirescu a spus : 
„Dumneavoastră trebuie să ne iubiţi pe 
noi - actorii - penfru că noi existăm 
datorită dumneavoastră ... Altfel, nu am 
avea nici un sens 1" 

Confor,m· statornicitei tradiţii a întîlni
rilor, de a oferi publicului, în lectura au
to1·ilor, pagtni inedite de poezie, dr�ma-
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turgie sau proză, prozatorul Ion Cristoiu 
a citit schiţa Mesagerii, ale cărei puter
nice accente satirice au fost, la rîndul lor, 
răsplătite de aplauzele publicului. 

Maratonul gîndurilor înţelepte despre 
menirea actorului s-a încheiat prin bine
venitele spicuiri ale lui Gelu Colceag, ac
tor, regizor şi profesor asociat la I.A.T.C., 
din Jurnalul lui Max Frisch: ,,Actorii 
sînt de nesuportat dacă nu te îndrăgos
teşti de ei". ,,Actorul nu-şi poate i;edca 
opera. Iată ceva monstruos. El îşi caută 
urmele operei sale în oameni.i care au 
văzut-o!". 

ln a treia parte a serii, actorii teatru
lui brăilean ne-au oferit un admirabil 
recital de teatru si muzică. Cortina s-a 
ridicat, pentru a doua oară, prin „efortu
rile", spectaculoase, ale pantomimei acto
rului Sorin Dinculescu, prezentat, ca şi 
colegii săi, prin selective fişe de creaţie, 
de Victor Parhon, ale cărui comentari'i 
critice au prefaţat şi fragmentele de spec
tacol oferite. 

O emotionantă evocare a lui Panait Is
trati, cel· atît de legat de meleagurile na
tale ale Brăilei, datorată piesei Mairtor ş'i 
judecător de Ion Bălan, regizată aici ele 
Constantin Codrescu, avea să ne reamin
tească totodată bogatele resurse drama
tice ale actorului George Ţoropoc, secon-
dat, în evoluţia sa scenică, de nu mai 
puţin impresionanta interpretare a Rodi.
căi Muşeţeanu. Actor al teatrului brăi-

lean, Mircea Bodolan ne-a convins că este 
şi un înzestrat cîntăreţ, oferindu-ne va
riantele muzicale ale unor poezii de Ler
montov, Eminescu şi Mircea Dinescu, filră
a uita să-şi interpreteze şi propriil.e ver
suri. Un fragment edificator din :Mobilă
şi durere de Teodor Mazilu, în regia lui 
Mihai Lungeanu, ne-a fost prezentat în
tr-o factură originală de actorii George 
Ţoropoc, Anamaria Pîslaru şi George 
Custură, publicul revăzînd cu plăcere a
ceste scene, din unul dintre cele mai re
prezentative spectacole ale teatrului. ln. 
sfîrşit, actriţa Greta Manta, cea care cîş
tfgase cu o lună în urmă Premiul penlru 
cea mai bună interpretare a unui rol fe
minin, cu Milionara lui G. B. Shaw, in 
regia lui Marius Popescu, la confruntarea 
prilejuită de cea de-a V II-a ediţie a Ga
lei „Arta Comediei" de la Galaţi, ni s-a 
înfăţişat acum într-o postură inedită, în
delung aplaudată de public : aceea de 
cîntăreaţă de muzică uşoară, cucerindu-ne 
nu numai prin „culoarea" vocii, ci şi a 
interpretării ! 

Cortina s-a lăsat, pentru ultima oară, 
tot prin „eforturile" pantomimei lui Sorin. 
Dinculescu, ajutat acum de colegii săi 
brăileni si de studentii de la I.A.T.C., 
aducîndu�ne ,încă o dată aminte că „ac
torii sînt de nesuportat dacă... nu te în
drăgosteşti de ei" şi că „dacă va dispărea 
teatrul, va dispărea şi dragostea!" 

Doina TĂTARU 

Valeriu Grama şi Alexandru Lazăr împreună cu absolvenţii promo
ţiei '88 din spectacolul „Stress" şi poster-ul cu Toma Caragiu oferit 

lor de revista „Teatrul" 
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Cenaclul 
„Pe Văratec 

în 
de de 

dramaturgie Ion 

Dacă ar fi să întocmim, precum croni
carii sportivi, o „casetă tehnică" a şedin
ţei din 6 iunie 1988, ea ar putea să arate 
asa: 

· Loc de desfăşurare : Sala Majestic.
Piesa pusă în dezbatere Pe Văratec în
sus, reprezentînd debutul în dramaturgie 
al poetului Ion Nicolescu. ,,Echipa" de 
actori care i-a dat viaţă, într-un memo
rabil spectacol-lectură, a aparţinut, şi de 
astă dată, Teatrului Giuleşti. Iat-o : Gelu 
Niţu, Sorin Postelnicu, Virgil Andriescu, 
Corneliu Dumitraş, Radu Panamarenco, 
Ileana Cernat, Ana Ciontea, Atena Deme
triad, Jeanine Stavarache, Mugur Arvu
nescu, Dorina Lazăr, Costel Gheorghiu, 
Rodica Mandache,. Irina Mazanitis, Adri
ana Trandafir, Ana Trofin. Ea a fost 
condusă, ca întotdeauna, cu mînă sigură, 
de regizorul Tudor Mărăscu. Public : des
tul, fără a fi numeros. Apariţii „în pre
mieră" : George Macovescu, Titus Popo
vici, prof. I. Chiţimia, Radu Tftimovici 
şi Dan Ti'irchilă. Absenţi : Paul Everac 
şi Valentin Silvestru. In revenire de for
mă: Dumitru Dinulescu. După-amiaza de 
iunie, cu soai-e bogat, s-a sfîrşit tîrziu, 
în nocturnă. Vorbitori: 21, fără a-i pune 
la socoteală pe autorul piesei şi pe I. 
Grinevici, apariţie meteorică. Atmosferă 
uneori tensionată, dar niciodată lipsW.i de 
fair-play. Pentru oă „arbitruI" intîlnirii a 
ţinut ,tot timpul meciul în mîoo. 

Cum, însă, nu vrem „să jucăm pe te
ren străin", ne vom întoarce la relatarea 
noastră obişnuită. 

Aşadar, cea de-a cincea şedinţă a ce
naclului de dramaturgie al revistei „Tea
trul" a fost, aşa cum o caracteriza la un 
moment dat Ion Cristoiu, ,,una dintre 

sus" 

Nicolescu 

cele mai grele şedinţe de cenaclu, prin 
vehemenţa punctelor de vedere". Şi nici 
nu se putea să fie altfel, dacă avem în 
vedere faptul că piesa discutată este nu 
numai o lucrare dramatică inspirată din 
viaţa şi opera celui mai mare poet ro
mân, Mihai Eminescu, ci, înainte de toa
te, un imn de slavă închinat spirituali
tăţii româneşti, dăinuirii întru eternitate 
a poporului român, a limbii române. 

De fapt, cu toată diversitatea de opinii 
exprimată de cei douăzeci şi unu de vor
bitori, pe care-i vom rezum,a în conti
nuare, o unanimitate indiscutabilă a 
existat: aceea a oportunităţii unui ase
menea act de creaţie artistică, a unui ase
menea înalt şi pios omagiu adus creato
rUlui „Luceafărului", în preajma cente
narului trecerii sale în nefiintă. Ceea ce 
s-a dezbătut, însă, pe larg şi 'adeseori în
contradictoriu, au fost modalitătile de
abordare a subiectului, autenticitatea per
sonajelor, desfăşurarea dramatică a con
flictului scenic, unitatea de viziune asu
pra întregului etc., fiecare dintre vorbi
tori pledîndu-şi cauza „cu patimă", dar
şi cu sentimentul unei depline responsa
bilităţi a cuvintelor rostite, a argumen
telor puse-n balanţă.

Prefaţată de un dialog intre Paul Tu
tungiu, preşedintele cenaclului, şi „auto
rul serii", din care am reţinut caracteri
zarea de „farsă tragică", făcută de cel 
dintîi piesei prezentate, ca şi patetica 
mărturisire a poetului Ion Nicolescu, în 
legătură cu modul în care a înteles să se 
documenteze pentru _realizarea· acesteia, 
dezbaterea propriu-zisă a fost deschisă 
de Nicolae Mavrodin. El a încercat să 
stabilească decalajul existent între per� 

87 

www.ziuaconstanta.ro



In 1>agina alăturată ş1 m pagina de faţă, de la stînga: Ana Ciontea, Ileana•cernat, 
Gelu Niţu, Corneliu Dumitraş, I1·ina Mazanitis, Adriana Trandafir, Dorina Lazăr, 
Costel Ghcorg-hiu, Ana Trofin, Atena Demetriad, Jeaninc Slavarachc, Mugur Ar
vunescu, Tudor Mărăscu, Virgil Andriescu, Radu Panamarenco, Rodica Mandache. 

Sorin Postelnicu 

sonajele reale şi cele imaginate de autor, 
optînd net pentru primele trei acte, care 
,,merg oarecwn pe reconstituire istorică" 
şi arătîndu-se nesatisfăcut de „finalul 
fantezist", pe care l-ar fi vrut „tot în 
notă realistă şi mai incandescent". Ro
mulus Vulcănescu şi-a arătat, de aseme
nea, prefei·inţa pentru o fidelă reconsti
tuire istorică. ,.Se ştie că :rviaiorescu era 
un tip sobru şi solemn, el n-ar fi fost 
în stare nicicînd să se adreseze cu mă, 
aşa oum este pus s-o facă aici". Vorbi
torul s-a arătat deranjat şi de faptul că 
Eminescu îşi recită versurile pe scenă. 
Cele mai izbutite personaje i s-au părut 
a fi Livia si Aristizza Romanescu. Celor
lalte le lipseşte, după părerea sa, unita
tea. ,,Final plin de fantasme, care, chiar 
dacă l-am accepta aşa cum e, duce lipsă 
de un lucru esenţial : de sare !" (Ion 
Nicolescu : ,,Eu am refuzat, maestre, să 
pun sare peste Aristizza Romanescu !") 
Laurenţiu Ulici a pornit şi el de la ideea 
că „nici un personaJ n-a fost în realitate 
aşa cum este prezentat în piesă", dar el 
nici nu pretinde aşa ceva, văzind în lu
c-rarea dramatică a lui Ion Nicolescu „o 
piesă polemică, bazată pe obsesia Emi
nescu". Astfel, ,,personajele feminine sînt 
obsedate de poezia lirică, comilitonii sînt 
obsedaţi de activismul poetului, în timp 
ce ca,sa regală este obsed0ită de poten
ţialul său subversiv". Respingînd .,re� 
mitizarea lui Eminescu, după ce el fusese 
demitizat" şi arătînd că „nici un pod nu 
se poate susţine pe un singur pilon", vor
bitorul a arătat că „celălalt pilon" ar Ii 
trebuit să fie Caragiale . .,Să ne fie lim
pede că trăim în Caragiale şi visăm la 
Eminescu ; în diurn, sîntem mai mult 
Mitică, dar în nocturn privim spre Hy
perion!" Cit priveşte finalul, L. U. vede 
în el „o repetiţie în absurd, în relativ, 
a celor ce se povestiseră pînă atunci". In 
ansamblu, .,scrisă pe secvenţe mici, piesa 
nu este prea dramaturgică, dar un regi
zor bun poate să realizeze un spectacol 
interesant, ceea ce trupa giuleşteană a şi 
demonstrat în această seară". Paul Tu
tungiu socoteşte că antevorbitorul său a 
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pus un diagnostic corect şi că, ,.clacă n-ar 
fi să ne referim decît la Di.irrenmatt, cu 
al său Romulus cel Mare, şi tot am avea 
un exemplu mai mult decît concludent 
al libertăţii pe care şi-o poate îngădui 
w1 autor dramatic faţă de realitatea is
torică propriu-zisă". Insistînd asupra ca
racterului de „farsă tragică" al piesei 
prezentate, el a arătat că „în această 
cheie trebuie ea privită şi discutată". 
clupă care a enumerat cîteva dintre „fan
tasmele" ei, cal'e-ar merita o privire mai 
atentă : premoniţia lui Maiorescu, în le
gătură cu „închisorile" lui Slavici, .,cu
fărul cu surprize", citatul din Platon pri
vind definiţia omului şi, ca un corolar 
al tutur,or acestora, finalul conceput ca 
un teatru în teatru. Manifestîndu-şi bu
curia că I. N. s-a apropi,at cu dragoste şi 

· pietate de Eminescu, George Chirilă a
spus: .,Jon Nicolescu nu-l demitizează pe
Eminescu, ci creează un Eminescu aşa
cum apare el în conştiinţa celorlalţi". Şi
lui, unele personaje i se par supralicitate
(ex. Candiano Popescu), i.ar altele mini
malizate (ex. Caragiale), declarînd chiar:
,,Şi eu sînt trist că Eminescu, ca persoa
nă, nu prea există în piesa aceasta", dar
admiţînd deplina libertate a autorului de
a crea, ,,în marginea sau chiar deasupra
realului, pornind însă de la real". Re
proşul principal pe care i-l aduce piesei
este „lipsa unui fir epic". Mihai Neagu 
Basarab : ,,Ştiam de ani de zile că I. N.
este un poet şi un prozator talentat, dar
astăzi am plăcerea să constat că avem
de-a face şi cu un dramaturg de mare·
talent. Autorul este însă copleşit de dra
gostea pentru Eminescu, ceea ce-l deter
mină să-i lase oarecum în umbră pe Ma
iorescu, Caragiale, Creangă, Slavici. Emi

nescu trebuie să rămînă marea noastră
dragoste, dar nu unica !" Extrem de emo
ţionată, aşa cum a şi mărturisit-o de alt
fel, dar trecînd apoi cu dezinvoltură
pe�te faptul că „actorii vorbesc, de obi
cei, cu vorbele altora", Dorina Lazăr şi-a
manifestat convingerea că „Eminescu, aşa
cum apare în piesa lui I. N., este un foc
care a ars", ceea CI:! se dovedeşte a fi
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mult mai interesant decît „un Eminescu 
din viaţa de toate zilele". In concluzie : 
„Este o piesă de trupă, bine scrisă, care 
va avea succes, dacă se va juca". Inainte 
de a discuta piesa lui I. N., Ion Zubaşcu 
a lăudat trupa tle actori, ca şi spectaco
lul de idei al sălii, care i s-a părut la 
fel de fascinant ca şi cel de pe scenă. 
Remarcîncl, apoi, că cenaclul de drama
turgie al revistei „ Teakul" are m.enirea 
să lanseze o nouă generaţie de drama
turgi, care „să wnple, cu piese foarte 
puternice, un gol", vorbitorul a arătat 
<:ă lucrarea pusă în discuţie poate 
fi socotită una dintre acestea. Cit 
despre fidelitatea reconstituirii isto
rice: ,,Dramaturgul este, la urma ur
mei, un demiurg. Nimeni nu se mai gîn
deşte, de pildă, la regii Angliei aşa cum 
au fost ei în realitate, ci aşa cum ni i-a 
propus Shakespeare". Un reproş : ,.Adu
cînd în scenă nişte nume atît de sonore, 
autorul n-a găsit, totuşi, un anumit re
gistru de limbaj care să le individuali
zeze, care să le dea credibilitate ca per
-sonaje". Despre Eminescu : .,Poate că el 
nici nu trebuia să apa1·ă, aşa cum soţia 
lui Menelaos nu apare deloc în «Iliada», 
deşi tot timpul este vorba despre ea". 
Apreciind că „actorii au fost mai serioşi 
<:u piesa, decît cei care au vorbit despre 
·ea", Rodica Mandache a întrebat pe un
ton patetic, ultimativ : .,Mie să-mi spu
neţi acwn şi aici : piesa asta e bună sau
nu? se poale juca sau nu'?" Intrcbare la
care P,aul Tutungiu a dat, credem noi,
1.ma clin replicile serii : ,.Vorbiţi din cu
făr, tovarăşa Mandache ?" (pentru înţe
legerea acestei replici, trebuie să mai 
ştiţi că actriţa Rodica Mandache interpre
tează, în piesa lui I. N., rolul Aristizzei
Romanescu, care, printr--o farsă pusă la 
cale de Hasdeu, descinde în camera de
lucru a lui Maiorescu, închisă într-un ...
.cufăr). A urmat la cuvînt Constantin
Radu-Maria, care a debutat prin a spune
-că „toată lumea are dreptate, din un
ghiul de vedere în care s-a plasat fie
care". Apoi, comparînd piesa lui L N.
cu cel mai renumit produs ele cofetărie,
-el a arătat că „unii s-au oprit Ia primul
blat al tortului cu frişcă, acela al identi
ficării personajelor cu realitatea". Au
Telia Boriga a arătat că „acolo unde a
intervenit masiv fantezia autorului, res
pectiv în final, vom descoperi şi partea
cea mai realizată a piesei". Dumitru Di
nulescu a mărturisit c.::i, la început, a
avut o reacţie negativă totală. Apoi, cum
pănind mai bine lucrurile, a găsit că se
poate realiza o ·conciliere între cele două
părţi ale piesei, atît de diferite între ele
ca manieră de abordare a realităţii. ,.Se
ria expozitivă trebuie însă scw·tată, iar
răsturnarea spre absurd din final se cere
pre_gălit.ă din vreme". Prmtru a da, parc.'.'!,
consistenţă sporită participării actorilor
la ,dezbateri, Sorin Postelnicu (inlerp1:etul

· lui Titu Maiorescu ; poatE\ de-aici, !ii
elocinţa sa remarcabilă !) ă luat şi el
cuvîntul, cxprimînclu-şi, tle la început,
dezamăgirea pl'Ovocală de împrejurarea
că piesa pusă în discuţie n-a obţinut, a�a
cum credea el că merită, un consens ge
neral ele elogii. .,Acest text - a spus
vorbitorul-actor - nu este nici tragedie,
nici farsă, nici altceva, ci un avertisment
grav : nu vă atingeţi de Eminescu, dacă
vrcti să nu ne pierdem identitatea ca
neam". Răspunzînd, într-un fel, dezamă
girii lui Sorin Postelnicu, Ion Cristoiu
şi-a manifestat convingerea că, mai
ales într-un caz ca acesta, cînd este
pusă iu discuţie o pi >să despre Eminescu,
w1animitatea ele vederi ar Ii fosl în
grijorătoare. El a subliniat „bwrn rea
lizare artistică a acestui text drama
tis, subtilitatea sa deosebită, ca şi wno
rul său atit de discret, care unora
le-a şi scăpat". In perspectiva „Centena
rului Eminescu", vorbitorul a fost ele pă
rere că „discuţiile din această şedinţă
n-au constituit decît un preludiu al con
fruntărilor ce vor avea loc, în legătură
cu modul în care poetul nostru naţional
va fi adus pe scenă : printt--o fidelă re
constituire istorică sau printr-o dramatur
.gie simbolică, modernă, cu o maximă li
bertate în interpretarea acestei teme?·' 
In ceea ce-l priveşte, a arătat că „pune
rea pe scenă a acestei piese ar onora aşa
cuin se cuvine evenimentul pe care ne
pregătim ele pe acum să-l comemm·ăm".

înainte de a-i da încă o dată cuvîntul 
autorului. Paul Tutungiu a ţinut să sub
linieze faptul că este normal ca o aseme-
nea piesă să stîrnească cele mai diferite 
reacţii prinfre oamenii de cultură. Dar, 
a spus preşedintele cenaclului, ,.ea tre
buie să vadă luminile rampei, tocmai 
pentru noutatea construcţiei sale, a un
ghiului de vedere în care se plasează, a 
desenului său modern". De altfel, a de
clarat vorbitorul, ,,revista noastră îşi pro
pune să depisteze şi să pună în discuţie 
cît mai multe asemenea texte valoroase, 
care să poată fi apoi oferite teatrelor din 
întreaga ţară". 

Din cuvîntul de încheiere al autorului 
- foarte interesant, dar şi foarte lung, şi,
în consecinţă, greu de rezumat - vom
reţine doar o singură for111ula1·e, demnă
să figw·eze şi ea printre replicile cele 
mai savw·oase ale serii. .,Rămînînd în 
structura mea intimă un matematician -
a spu poetul Jon Nicolescu - nu pot
să nu remarc defectul matematic al aces
tei întîlniri : mulţimea din sală nu este
reprezentativă pentru mulţimea pe care
o reprezintă această piesă !"

Ştefan DIMITRIU 

89 

www.ziuaconstanta.ro



Ion Zamfirescu, Elena Deleanu, Angela Ioan, Corado Negreanu, Valentin Silvestru, 
Ştefan Cazimir, Mircea Marin 

Cercul de critică 

si teorie teatrală 
. 

În dezbatere 

Spectacolul 

„Regele Lear" 
Shakespeare de 

la Teatrul Giuleşti 

In seara zilei de luni 20 iulie 1988 s-a 
semnat actul de naştere a Cercului de
critică şi teorie teatrală al revistei „Tea
trul", cerc a cărui personalitate se va 
impune cu siguranţă în viaţa teatrală 
românească. Cercul se înscrie între ac
tiunile revistei „Teatrul", al.'..turi de ce
naclul de dramaturgie şi de periodicele 
întîlniri cu citi tarii org<1A.izate în tea
trele din ţară. După ClliP au arătat orga
nizatorii, cercul de cri'.1că şi teorie tea
trală reprezintă o Pl'ielnică ocazie de 
formare şi lansare a viitorilor critici de 
teatru. Cuvintele de deschidere au apar
ţinut redactc:ului-şef al revistei „ Tea
trul", Ion Cristoiu, şi coordonatorului 
ceroului, criticul Constantin Radu-Maria, 
care au argumentat înfiinţarea acestuia, 
au arătat scopul şi direcţiile de evoluţie. 
Astfel, se doreşte ca cercul să fie locul 
punerii în dezbatere a unor studii şi ese
uri teatrale, spectacole, creaţii aparţinînd 
unor personalităţi ale teatrului româ
nesc - actori, regizori, critici teatrali. 
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Prima şedinţă a fost dedicată specta
colului-eveniment al stagiunii giuleştene, 
un spectacol de referinţă între montările 
operei shakespeariene în ţara noastră, 
Regele Lear în regia lui Mircea Marin. 
Cauza punerii în dezbatere a fost, pe 
lîngă exemplaritatea pe care o deţine 
pe scena românească, şi faptul că spec
tacolul a stirnit opinii diverse, contra
dictorii. In spiritul cercului, ca loc de 
formare şi afirmare a tinerilor critici 
teatrali, coordonatorul intîlnirii a dat 
cuvîntul lui Ioan Cristescu, secretarul 
cercului, student in anul III la Facul
tatea de Filologie din Bucureşti. 

Atacîncl problema raportului text-spec
tacol, criticul şi-a pus întrebarea dacă 
prin spectacol se citeşte sau nu litera
t·itaiea textului, ajungînd la concluzia că, 
în cazul spectacolului giuleştean, rapor
tul este ele complementaritate, şi aceasta 
este una dintre cauzele unităţii şi omo
genităţii sale, favorizată şi de viziunea 
clară, rotundă, a regizorului, şi de in
terpretarea, fără note discordante, a ac
torilor. Avem în faţă o profundă tra
gedie ontologică, cu certă modernitate, 
ţesută foarte fin în textura spectacolului 
şi dată de grila existenţialistă pe care se 
construieşte. In persoana lui Lear avem 
de-a face cu Omul în căutarea adevăru
lui, în devenirea sa de la „pour soi" -
la „en soi". In cliscutie intervine Carmen 
Firan, care semnalează sursa posibil fol
clorică a tragediei (motivul tatălui care-şi 
împarte averea în trei) şi transformarea 
motivului de către Shakespeare într-o 
producţie cultă. Elogiul său s-a îndreptat 
spre regie, arătînd traiectoria unitară şi 
cursivitatea spectacolului de la început 
pînă la sfirşit. 

Luînd cuvîntul, Ion Cristoiu şi-a pro
pus să dea o explicaţie situaţiei provo
cate de spectacol: ,,De ce n-a plăcut 
spectacolul?" răspunsul fiind că, ele la 
Jan Kott, ideea modernizării prin poli
tizare domină montările şi astfel, pen
tru public, s-a creat un orizont de aş-
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teptare pe care spectacolul de la Giuleşti 
l-a înşelat prin întoarcerea la Shake
speare. Modernitatea trebuie văzută şi în
filonul existenţialist ce traversează această
dramă a cunoaşterii, în care oamenii se
amăgesc (Lear, Gloucester) şi descoperă,
prin fapte, realitatea. ,.Regăsim un
Shakespeare psihologic".

Punctul de vedere al lui Paul Tutun
giu a contrazis părerile anterioare. După 
opinia Domniei sale, lectura lui Shake
speare s-a făcut în spirit neo-renascen
tist, într-o cheie etică, de încredere în 
om, în posibilităţile lui, in sensul celui 
mai profund umanism. 

„Nu este existenţialistă, nu este de 
tip antic, este o piesă renascentistă", de
codată în acest sens de către regizor, 
va spune Paul Cornel Chitic. Există în 
spectacol o serie mare de tragedii, chiar 
fiicele bătrînului Lear, Goneril şi Regan, 
avîndu-şi tragedia lor. Montarea îndepli
neşte condiţiile validării, fiind propul
sată în galeria spectacolelor de viaţă 
lungă, tocmai pentru că propune o ima
gine a autorului nouă! Cea de psiholog", 
continuă criticul. 

ln această atmosferă, cu profunzimea 
cu oare ne-a obişnuit, Valentin Silvestru 
a oferit ,.spre meditaţie cîteva întrebări
cheie : .,Ce este un critic teatral ? Care 
este rostul lui ?" .,Despre spectacol, mi-am 
spus părerea în presă. Şi este pozitivă. 
Salut reuşita trupei giuleştene", după 
părerea Domniei sale, reuşita fiind com
petitivă pe plan european. 

Prof. Ion Zamfirescu a semnalat cu 
pătrundere în continuare meritul mC0n
testabil al spectacolului, acela de a fi 
shakespearian şi prin formă şi prin con
ţinut. .,Este o dramă a regenerării, con
vertită spre final într-o apoteoză a 11-
niştii, sinonimă cu iluminarea. Simpli
tatea decorului şi a mijloacelor scenice 
supuse unei viziuni regizorale închegate 
conferă calitate augmentată şi de întîl
nirea cu o trupă serioasă, vie şi, mai 
ales, cu actorul excepţional, pentru un 
rol excepţional, Corado Negreanu." In 
altă ordine de idei, decanul criticii ·tea
trale româneşti a salutat iniţiativa revis
tei „Teatrul" de a înfiinţa acest cerc şi 
a subliniat importanţa acestuia în pei
sajul teatral românesc. 

Pus iniţial în dilemă de către spec
tacol, Bogdan Popescu a căutat şi a găsit 
modernitatea acestuia în lipsa de artifi
cialitate. ,.Este o întoarcere la firescul 
sentimentelor", integrată într-un ansam
blu ideologic de veritabil umanism. Elo
giul său s-a îndreptat spre interpretul 
principal, Corado Negreanu, şi spre re
gizorul Mircea Marin. 

Pornind de la afirmaţia că : ,.este o 
dramă a ispăşirii unei erori de decizie, 
de evaluare a lumii în care trăieşte", 
Cristina Dumitrescu, fără a manifesta 
adeziune totală, a evidenţiat trei impor-

tante calităţi ale spectacolului, c_alităţi 
ce implică, după părerea sa, tot atitea 
riscuri. Relevă în acest sens discreţia 
metaforei şi a interpretării, faptul că nu 
s-a procedat în evidenţierea momentelor
mari ale piesei, ceea ce este pozitiv pînă
în punctul în care există riscul căderii
în monotonie şi, de asemenea, semna
lează că nu s-a extras drama lui Lear
din contextul problematic, ci s-a lucrat
prin individualizarea dramei fiecăruia.

In încheierea dezbaterilor, criticul 
Constantin Radu-Maria a dat citire unui 
eseu prilejuit de montarea de la Giuleşti, 
eseu ce debutează printr-o invitaţie : 
„Pentru a vedea drama bătrînului rege 
Lear pe soena Teatrului Giuleşti, trebuie 
să te cureţi de impurităţile coti
dianului". Regele Lear este o dramă a 
omului în devenirea sa intru cunoaştere. 
Analizînd scenografia, el a relevat fap
tul că tronul trece printr-o suită exem
plară de simboluri, ca semnificaţie a 
devenirii umane : tron, colibă a lui Tom 
nebunul, obiect de tortură pentru Kent 
şi Gloucester, pat de odihnă şi pat mor
tuar, culminînd cu emblematica imagine 
din final : catafalc comun, totul într-o 
fericită unitate stilistică şi semantică cu 
ideea regizorală. Dacă iconografia creş
tină ne-a obişnuit cu imaginea mater
nităţii, în finalul spectacolului se cqn
turează emblematic, statuar, imaginea 
paternităţii, va sublinia criticul Constan
tin Radu-Maria. 

/Invitată să vorbească, directoarea Tea
trului Giuleşti, Elena Deleanu, şi-a ex
primat satisfacţia de a · găzdui această 
importantă acţiune a revistei „Teatrul". 

Interpretul principal, Corado Negreanu, 
a mărturisit : ,.Despre 'J)ersonaj eu am 
spus totul în spectacol", însă a adresat 
viitorilor critici rugămintea de a respecta 
munca celor ce au realizat un specta-
col, căci orice montare este o aventură 
cu rezultat imprevizibil, iar destinul unui 
actor sau regizor depinde adesea de pă
rerea criticii. 

Despre spectacol, Mircea Marin nu a 
adăugat decît faptul că acesta nu s-a 
dorit o demonstraţie, ci o întoarcere, pe 
baza unor coordonate şi ·afinităţi cultu
rale, la Shakespeare. 

tÎn încheiere, Constantin Radu-Maria a 
mulţumit tuturor celor prezenţi la în
tîlnire şi a adresat o invitaţie pentru 
viitoarea şedinţă de lucru. 

Au mai participat : prof. Ştefan Cazi
mir, Ludmila Patlanjoglu, Victor Parhon, 
Constantin Ciuqotaru, J\Hruna Runcan 
ş.a. 

Ioan VALERIU 
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Reflector 

Un moment emoţionant: 
absolvenţa promoţiei 

1988 a I.A.T.C. 

Teatrul „Bulandra" a fost şi anul acesta 
gazda primitoare a spectacolelor absol
venţilor I.A.T.C. Timp de o săplămînă, 
studenţii-actori, promoţia 1988, anul IV 
curs de zi si anul V curs seral, au pre
zentat spectacolele de diplomă: Visul 
1111ei nopţi de vară de Shakespeare, .i\lc
cleea de Seneca, Urmaşul de Constantin 
Ottescu, Stre.ss de Mircea Radu Jacoban, 
precum şi Nu sînt Turnul Eiffel de Ecct
terina OproiiL (clasa de regie). 

„Siiptămîna absolvqnţiior" s-a încheiat 
duminică 19 iunie, într-o atmosferă de 
sărbătoare. Ultima reprezentaţie a fost 
Stress, cu studenţii anului IV curs de zi: 
Emilia Pa pescu, Mihai Rica, Marius Ro
gojinschi (clasa conf. univ. Olga Tudora
che - Florin Zc11nfirescu) şi cei ai anului 
V seral : Mihai Coadă, Adrian Titieni, 
Nataşa Raab, Diana Gheorghian, .Angel 
Rababoc si Aurelian Burtea (clasa prof. 
asociat .�iircea .471.mlescu - Alexand1·u 
Lazăr). !n sală mi fo�t prezenţi repreze 11-
tanţi ai Co11siliului CuUurii şi, EllucapC'i 
Socialiste, critici de teatru, dramalu„gi, 
regizori, actori, studenţi de la I.A.T.C. 
ş.a. La sf,'yrşitul spectacolului s-au adunat 
pe scenă toţi absolvenţii celor clouă clase, 
în fr11nte cu pr.ofesori-i şi conducerea 
I .A. T.C:.; li s-au dăruit flori, în timp ce 
public1il îi aplauda. 

,,A 1levenit o tradiţie" a spus directo
rul Jop. Besoiu, ,.ca Teatrul «Bulandra» 
să. găz:tuiască în fiecare an spectacolele 
absolvenţilor I.A.T.C."; în cîteva fraze 
calde, el a rnulţumit studenţilor, profe
sorilor, conducerii l.A.T.C., pentru fru
moasele realizări obţinute, pentru noile 
talente, urînclu-le tinC'rilor actori ca şi pe 
viitor să 1'ealizeze performanţe teatrale. 
ln înch<'iere, Ileana Berlogea, rectorul 
Institutului, a caracterizat în cîteva cu
vinte personalitatea fiecărui student, a
mintind că unii dintre ei sînt cleja cu
noscuţi publicului. de pe micul şi marele 
ecran. 

Momentul a fost emoţionant nu numai 
pentru tinerii care părăseau băncile insti
tutului, păşind către scenele profesioniste, 
ci şi pentru public, oare i-a răsplătit cu 
vii şi entuziaste ap1.auze. 
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Pe adresa participanţilor la .... 

Concursul de crea {ie in 

domeniul dramaturgiei 

La Concursul de creatie în domeniul 
dramaturgiei, organizat de către Consiliul 
Culturii şi Educaţiei Socialiste, au fost 
primite, pe adresa revistei „Teatrul". 61 
de lucrări. în urma lecturării tuturor tex
telor de către fiecare membru al Comisiei 
instituite în vederea aprecierii calităţii 
acestora, s-au propus următoarele : 

I. Piesele (cu titlurile provizorii) ;
Ia un cal şi zboară cu el, Un bărbat şi 
o femeie, Ambasadorii, Vulturul cu do11ă
capete, Oceanul fermecat, Inima mea de 
gheaţi.i, Mîine, ele la început, Giuruirca, 
Frînzul calicului - se recomandă teatre
lor pentru transpu1,1ere în spectacole, dt11>ă 
definitivarea varidntelor de scenă. 

2. Lucrările : Prietenul nostru dintr-o

zi, Intrnrea prin balcon, strict in1.erzis:i,. 

Sens giratoriu, Ştafela. Picai din lună, 

Tufo ele liliac, O şansă la un milion, Oare· 
cine o fi ele vină ?, Echipa de redactare,

Dri1,::uţule bace - vor fi transmise Re
dacţiei ele teatru a Radioteleviziunii Ro-· 
mâne, cenaclului ele dramaturgie al re
vistei ,,Teatrul", revistei „Cîntarea Româ
niei", secretariatelor literare, pentru defi
nitivarea şi valorificarea textelor. 

CONCURS 

Teatrul Dramatic Galaţi susţine 
concurs pentru o.:uparea unor pos
turi de actori (două posturi) şi 
actdţe (un post), luni 8 august l!J88-
orele 10,00 la sediul Teatrului Dra
matic, Bdul Republicii nr. 59, te
lefon 12745. 

Reflector 
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1 „specie pe ca e 
de dispariţie 

Ne intilnim din ce în ce mai rar cu 
caietele-program (acel minunat instru
ment de lucru al teatrelor) a căror sem
nificaţie atît ele bogată vom încerca s-o 
rezumăm aici, în cuvinte, prin forta lu
crurilor, mai mult evocatoare. Caietul
program era cartea ele vizită a specta
colului. Răsfoindu-l, spectatorul, a1.ît cel 
iniţiat, cît şi neofitul, lua cunoştinţă, 
prin fotografii şi texte adecvate, ele felul 
cum s-a muncit pentru mizanscena res
pectivă. Ce credea regizorul, cum vedea 
el lumea personajelor în raport cu 
lum�a care respiră în stal. Cit ele greu 
ş1 cit ele uşor i-a fost cutărui actor să-şi 
asume rolul încredinţat şi care era nota 
de prospeţime pe care histrionul i-o ino
cula personajului. Noile amănunte sern
nifi�ative despre textul dramatw·guluJ 
clasic sau prezentarea în premieră ab
solută a unui dramaturg necunoscut dă
deau caietului-program statutul unei cârti 
de învăţătură, innobilindu-1 pe spectato'r 
cu un altfel de sentiment decît cel pe 
care i-l dă azi - în unele teatre desigur 
o foaie ministerială îndoită în 'c1ouă, p�
care este dactilografiată (bineînteles ma
şinal) distribuţia, făcîndu-te să Le în
trebi clacă lipsa de respect a institutiei
teatrale este vizavi de line, cel care
stai în sală, vizavi de autorul textului
vizavi d0 truda trupei ele actori, rămasă
- prin forţa lucrurilor -. în uitare sau
vizavi de toate acestea la u11 Jo� In
schimb, plasatoarea îţi va oferi noul· rod
al secretarilor literari clin teatre : o
revistă sau un ziar in toată regula, in 
c�re _găseşti de pildă cuvinte încrucişate,
raspunsul la întrebarea de ce sforăie
Jean _ P�ul Belmondo, poezie şi . proză
scurta, rnsemnări despre biblioteca Vati
canului, reţeta anului în materie de ciu
perci etc. Şi în această publicaţie
născută clin clorul secret al secretarului
literar ele a Ii redactor-şef - apar în
gheswte distribuţiile repertoriului am
plasate parcă în duşmănie prin 'subso-
lurile paginilor.

ţnlocuincl caietul-pro,gram această 
excelentă rampă de lansare a spectaco
lulm, a producţiei teatrului respectiv -
c_u „foaia" de tip almanah, secretarul
literar nu Se mai ocupă, fireşte, de stra-
tegia repertoriului şi, întîlnindu-te, să 
zicem pe Calea Victoriei, nu te va mai 
întreba ca altă dată : ,,n-ai o comedie 
bună?", ci e va uita în ochii tăi ca un 

amfitrion la ospăţurile perenităţii: .,vrei 
să-ţi public un poem ?" 

In vramea asta, repetiţiile, toată truda 
creatoare a celor care ţin teatrul pe 
umen, efortul uneori titanic de a da 
viaţă, pe scenă, la mii şi mii ele vieti 
rămîn în anonimat. Pentru că „specia': 
cai_etulm-program este pe cale ele dispa
riţie. Ceea ce ar trebui să ne îngrijoreze 
pe to\i, nu nwnai pe ecologii voluntari 
ai oolturii teatrale. 

Un Moliere curajos 

Teatrul „Nottara", cu o initiativă des
chisă şi generoasă, a găzduit· turneu\ în 
Bucureşti al Teatrului Popular din Tîrgu
Jiu, trupă tînără şi omogenă, animată de
o entu7iastă iubire faţă de artă, dar şi
de curajul (nu foarte frecvent, de aceea
merită subliniat) de a ataca fără com
plexe repertoriul clasic, spărgînd anume
obişnuinţe în ceea ce priveşte opţiunea
rnpertorială improvizată.

Surprize în lanţ. Mai întîi însuşi tex
tul ales, Doctor fără voie de Moliere, 
partitură doar aparent „uşoară", impunînd 
de fapt un tonus ridicat echipei şi un 
anumit stil interpretării. Apoi, calitatea 
cu totul profesionistă a întregii montări, 
plină de fantezie, tinereţe şi vigoare. 
Scenografia - simplă, esenţială, colorat'i 
vesel şi cu gust -, ca şi regia specta
colului aparţin tînărului student la ac
torie Marian Negrescu ; în pragul absol
virii, el a găsit totuşi timp şi nu puţină 
energie ca să se reîntoarcă la trupa de 
amatori din mijlocul căreia a plecat nu 
demult. Cald, bine dozat în atentia fată 
de jocul actorilor, bogat în idei (d.ar fără 
excese care să-l acopere pe Moliere); 
spectacolul e construit la limita dintre 
c_ommedia clell'arte şi clasicitate, moder
nizat pe alocuri de anumite accente 
privind relaţia cu publicul. 

A treia surpriză este Sganarelle, inler
pretat de Eugeniu Titu cu talent şi 
vervă debordantă, cu naturaleţe şi şti
inţă a trăirii în comedie. O muzică ori
g-inală, vioaie şi elegantă, semnează 
Nicu Alifantis. Cîteva aparitii bine mar
cate în distribuţie : Addana Văduva 
(Mariine), Luminiţa Şorop (Jaqueline), 
Antonie Dijmărescu (Geronte). 

Rubrică realizată <le 

Maria lVIARIN, 
Mircea RAREŞ, 

Miruna RUNCAN 
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Primim la redacţie 

Stimate tovarăşe redactor-şef, 

Subsemnatul Igor Grinevici, membru 
titular al Uniunii Scriitorilor, autor al 
cîtorva piese de teatru - reprezentate în 
ţară şi peste hotare - vă aduc, respec
tuos, la cunoştinţă următoarele : 

Salut, din toată inima, iniţiativa revis
tei dvs. de a publica rubrica „Dramaturgi 
români contemporani" de la A la Z. J\,fai 
mult, în nr. 4 din aprilie a.c. am avut 
cinstea să fiu pomenit şi eu, cu o fişă 
biografică, semnată ele Adrilana Popescu.

De aici, însă, începe o bizarerie, care 
mă nedumereşte. Autoarea fişei, citind 
din unele cronici - la adresa pieselor 
-mele - a ales, cu predilecţie, pe cele mai
nefavorabile dramaturgiei mele, ignorînd,
cu sau fără voie, pe cele elogioase ... din
tre care, ar fi citabili : Radu Popescu,
Ecaterina Oproiu, şi alţii ...

Păi, dac-ar fi s-o dăm şi pe partea ai
laltă ; i-as aduce în memorie Adrianei 
Popescu ce scrie regretatul Radu Popescu, 
în „România liberă" : ,, ... interpretarea, în 
ansamblu, a fost şi bună şi omogenă, şi 
a avut de erou şi incontestabil campion 
pe H. Nicolaide, care a interpretat rolul 
cel mai «gras» al piesei Masca lud Nep
tun. 

Nicolaide e un actor cu haz irezistibil 
şi deloc monoton: în rolul şefului de 
cadre a stîrnit cele mai autentice hohote 
de 1•îs, şi poate fi considerat drept al doi
lea autor al piesei... ln al doilea rînd, 
trebuie citat Sorin Balaban, care, în rolul 
administratorului escroc a avut o trepi
daţie, un avînt neruşinat, o facondă stri
dentă de cel mai sigur efect... ln general, 
bun şi plin de haz... Regizorul Mircea 
Avram a realizat un spectacol alert, egal, 
mpid, irezistibil ... " 

Mircea Ma.niţiu, în cronica sa, referi
toare la spectacolul Masca lui Neptun la 
Teatrul din Oradea sorie : ,,Piesa este un 
succes. Şi aceasta datorită, în însemnată 
măsură, regizorului Dan Alecsandrescu ... " 

Despre piesa mea Hanul Piraţilor, Radu 
Albala scrie în revista ,,Teatrul" : ., ... Pen
tru a realiza o comedie bună, autorul 

. 
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nostru are, aşadar, o zestre bogată : cu
noaşterea vieţii şi o agerime de condei 
specifică gazetarului de cotidian. 

Prezenţă ca de obicei masivă şi presti
gioasă, artistul poporului Al. Giugaru 
este cuceritor şi culegător de aplauze la 
scenă deschisă. Un şef de sală servil, ra
pace şi timorat a creat cu deosebit firesc 
Ion Duţu ... " 

Eugen Comarnescu în „Informaţia" 
-scrie despre piesa Hanllll Pi.raţilor : ,,pu

nînd cu atenţie în valoare virtuţile sati
rice şi comice ale textului, Nicolae Frun
zetti a izbutit un spectacol realmente cu
haz, în care umorul e consecvent subor
donat unei precise ţtnte satirice ... "

ln revista „Contemiporanul", Călin Că
lirri.an scrie: ,,Teat.1·ul «C. Nottara» a in
trat în faza repetiţiilor finale cu piesa lui
Igor Grinevici Nopţi de Augiust pusă in
scenă de Sorana Coroamă. Acţiunea pie
sei surprinde momentul iin care muncito
rii ploeşteni pregătesc insurecţia de la
23 August. Conflictul se angajează între
cele două tabere : lumea exploatatorilor
şi cea a muncitorilor. Felul în care tabe
rele se înfruntă constituie substanţa dra
matică a piesei, care se va reprezenta în
Decada Culturii ... "

Şi lista citatelor favorabile s-ar putea
lesne lungi., în rletrimentul spaţiului re

vistei dvs.
Personal, nu revendic nimic alături cu

respectarea riguroasă a adevărului.
Stimata Adriana Popescu s-ar fi cuve

nit, zic eu, să se ostenească în sensul ig
norat ...

Alvminteri, nobila sa trudă de cronicar
al dramaturgilor români contemporani ar
putea fi comparatl! - evident metaforic
- cu o bucată de şvaiţer cu multe spaţii
goale...

Al dvs. statornic şi pasionat cititor 

Igor GRINEVICI 
iunie/ 1988 
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"----_'J_ ... o._ş_ t_a _ti_te_,i_a_ t _u,i_ i _i _d_,i_ a_m_ a_ti_ce __ l 
Conf. dr. VICTOR IAN

CU - Baia Mare: Ne-aţi 
trimis un fragment din 
piesa Scufundare în vis 

(care ar reprezenta ultima 
parte dintr-o trilogie „ce 
poartă numele eroului tu
telar", adică al lui Avram 
Iancu}. Din cele aproape 
18 pagini dactilografiate 
nu sîntem convinşi că este 
vorba de literatură dra
matică. Lipsa exerciţiului 
în materie te izbeşte la 
tot pasul. Cît priveşte ipo
tezele ce le lansaţi ou pri
vire la viaţa şi opera po
litică a lui Avram Iancu, 
ele sînt destul de speciale, 
ca să ne exprimăm eufe
mistic. De altfel, din lun
ga disertaţie (11 pagini} 
constituită din discursurile 
Călătorului şi Arhivarului, 
urcaţi sub muntele Detu
nata şi asistaţi de un Pă
durar, cu puşcă alături -
dar fără să dea semne că 
se va folosi de ea - ne-au 
reţinut atenţia cîteva ele
mente de „logică". De pil
dă, atunci cînd, după pri
mele ·schimburi de cuvin
te, Arhivarul doreşte su 
,se prezinte, să facă adică 
cunoştinţă, Călătorul îl 
demobilizează imediat: 
„Nu-i nevoie, domnii 
mei... E mai interesant 
aşa. Ne-am cunoscut aici 
ca m ai naturii, aşa să 
rămînem. Fără identitate. 
De altfel, după ce vom 
mai sta de vorbă, ne vom 
cunoaşte destul de bine. 
Şi atunci ce importanţă 
mai are un nume sau al
tul ? Mai ales că atîtea 
nume n-au nici o legătură 
cu persoana în cauză, ba 
multe te şi derutează". La 
adăpostul anonimatului 
propus, Călătorul mani
festă „îndrăzneli" de ju
decată: ,,Nu degeaba v-am 
întrebat adineauri dacă 
Iancu a fost într-adevăr 
nebun sau numai s-a com
plăcut în a fi considerat 
ca atare. Pentru că clacă 
a fost cu adevărat nebun, 
îmi explic anumite fapte 

ale lui prin nebunia însăşi 
şi deci îl absolv de vină. 
Dacă ştia ce face, pentru 
aceleaşi fapte am dreptul 
să-l acuz. Oricum, imagi
nea lui nu poate fi aceea 
pe care mai toţi ne-am 
făcut-o încă din copilărie 
despre el. Pentru că nici 
nebunia nu-i chiar nevi
novată." 

Interesant este că, apro
po de realismul dramatur
gie, Pădurarul, cu puşcă 
alături, nu reacţionează 
violent, nu-l întreabă pe 
Călător ce fel de apă a 
băut din Tisa. Diagnosti
cul paznicului forestier 
sună calm : ,,Dumneata 
gîndeşti c-ai fi de prin 
alte părţi, un fel de stră
in." In fine, Arhivarul se 
hotărăşte să procedeze la 
un fel de „spiritism", să-l 
cheme adică din veacul 
trecut pe Iosif Stierca Şu
luţiu, fost „coleg cu Avram 
Iancu la Colegiul de Drept 
clin Cluj şi apoi la Tabla 
Regească din Murăş -
Oşorhei", 'în calitate de 
martor. Cei trei protago
nişti încep să amenajeze 
o tribună, bănci pentru 
deputaţi, o galerie pentru 
public. Apar întîi Şuluţiu, 
apoi toate personajele care 
vor reînvia scena unei şe
dinţe a · etei din Pesta : 
,,sîntem în iarna lui '46-
'47 ." Arhivarul îşi va asu
ma rolul de regizor şi „re
constituirea" începe. Din 
cele cinci pagini dedicate 
acelei şedinţe a Dietei, 
vom reţine faptul că pe 
parcursul respectivelor lu
crări, cind este pusă la vot 
legea urbariului, autorul 
textului consemnează ast
fel în didascalii reacţiile 
de simplu auditor ale lui 
Avram Iancu: ,,Avram 
Iancu dă semne de neli
nişte. Faţa i se crispează, 
ochii i se tulbură" . ... ,,A
vram Iancu tremură ca 
varga, frigurile, nervozita
tea şi convulsiunile au pus 
stăpînire pe întregul său 
trup. Domnişoara Mârta şi 

Iosif Sterca Şuluţiu în
cearcă să-l tempereze" ... 
,,Intre timp, starea lui Ian
cu se înrăutăţeşte. Se smu
ceşte, ar vrea să se repea
dă la deputaţii care au 
aprobat legea. Ceilalţi can
celişti, împreună cu dom
nişoarele, îl opresc ... " Ur
mează această replică a 
lui Şuluţiu: ,,Plecaţi, prie
teni ! Lăsaţi-l pe Iancu cu 
mine. S-a mai liniştit." 

Ce ne aduce, aşadar, 
episodul cu Sterca Şulu
ţiu? O informaţie care 
justifică punctul de vedere 
al Călătorului (anonim}, 
servită ca atare pe tavă 
de Arhivar, cu care, în 
primele pagini, parea să 
polemizeze. Nu ştim ce 
reacţie va avea, în finalul 
spectacolului improvizat la 
poalele Detunatei, Pădu
rarul, cu arma alături. 
Pentru că, nu-i aşa, acest 
spectacol este prezentat 
pentru cei trei protago
nişti, noi, spectatorii sau 
cititorii, urmărind un tea
tru în teatru. Probabil că 
Pădurarul va ramme la 
replica pe care noi am şi 
citat-o. Probabil... 

DORU ENACHE - co
muna Gîrbovi, judeţul Ia
lomiţa : Sînteţi un spirit 
inovator. Dovadă? Ne tri
miteţi un proiect de aşa
numit teatru stereo. Tex
tul, intitulat Minimul a

vans (piesă în două acte 
simultane), este neintere
sant, citit atît mono (pe 
fiecare pagină sînt două 
coloane, fiecare coloană 
reprezentînd o altă parti
tură}, cit şi stereo, adică 
simultan. Mai intîi, pen
tru că subiectul atacat 
este, şi într-o gamă şi în 
alta, epuizat demult în

melodramele burgheze, 
trebuie să recunoaştem, 
mult mai bine articulate. 
Or, faţă de acest fond te
matic vetust, dumneavoas
tră nu aveţi o atitudine 
polemică, ci vă instalaţi 
docil într-o încurcătură 
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senlimen1ală la care par
ticipă Judecătorul, Docto
rul, Profesorul, M•aria şi 
Ioana. ,.Jocul" în aceste 
snoave cu cupluri nu are 
strălucire. Mult mai proas
pete par a fi cele două 
note (teoria teatrului ste
reo), una p ntru spcctatol' 
şi alta pentru regizor, sce
nograf, actori. Ce-i comu
nicaţi dumneavoastră spec
tatorului ? El trebuie „să 
asimileze esenţialul din 
două evenimente diferi1e ... 
va trebui să se împartă, să 
se rupă in două, păslrîn
clu-şi în acelaşi timp .inte
gritatea. El va trebui să-şi 
întrebuinţeze un ochi şi o 
ureche pentru ce se în
tîmplă în partea stîngă a 
ccnci, rezervîncl celtilalt 

ochi şi cealaltă ureche 
p<'ntru ce se întîmplă în 
partea dreaptă. Va fi for
ţat să gîndească, să facă 
legături. Va auzi clin două 
părţi lucruri diferite şi va 
fi pus în situaţia ele a irn
bi nc) acest cor pe două 
voci într-o unică armo
nie ... l' 

Iatij un. fragm�nt din 
cca de-a doua notă : ,.Scc
na va fi împărtită în două 
clc ui1 fel ele zici, de 1,5 m 
grosime, prin care actorii 
:vor trece dintr-o parte î1'l 
cealaltă a ci. ln interiorul 
acestui zid va exista şi 
garderoba, adică nişte că
măşi clin pînză, lungi pîn.:i 
la călclic, cu mîneci largi, 
pe care actorii le vor îm
brăca la trecerea de pE 
scena clin slînga (unde vor 
fi îmbrăcaţi obi,;nuit) pe 
cca clin dreapta. Actorii 
care vor ,iuca în stînga 
vor juca şi în dreapta ; nu 
va fi nevoie ele dubluri 
întrucit acelaşi pe1·sonaj 
nu va apărea simultan în 
cele două locuri". Este 
bine - credem noi - că 
nu propuneţi actorilor „să 
apară simultan în două 
locuri". pentru că, într-un 

as menea caz, beneficiind 
adică de ubicuitate, înzes
trare pe care se spune că 
o avea, între alţii, acel ac
tor ceţos numit Nostrada
mus, ne-ain po1neni cu
marii noştri histdoni pe
mai mult scene deodată
- şi asta n-ar fi rău pen
tru noi, spectato1·ii, ci pen
tru ei, dacă ne gîndim că 
au �i familii ...

ION TRIF PLESA 
Bereşti Galaţi·: De
butul dumneavoastră în 
dramaturgie nu se poate 
produce cu Podul şi spe
ranţa, · text care, în actua
la fază, reprozintă un 
exerciţiu dramaturgie încă 
în dospire. Cele patru per
sonaje (Şeful de gară, A
carul, Elvira. soţia Şefului 
de gară, Olga, soţia Aca
rului) sînt decupate din 
universul lui Samuel Bec
kett. Este drept, dumnea
voastră nu sfidaţi, precum 
celebrul autor, ideile ge
neral admise în anii El50 
în legătură cu construcţia 
dramatică, dar îl urmati 
îndeaproape. Podul şi spe
i-anţa este o farsă. tragică 
intr-un act şi aduce (prin 
aer �i stare) ou Aşteptîn
du-l pe Godot. Lîngc:'1 o 
cabină de schimbat maca

·zurile, Acarul şi Şeful de 
gară pălăvrăgesc despre
personalul şi acceleratele
care au încetat să mai
treacă prin gară şi pe
care ei, în această pus
tietate", le aştea • în uni
forme .,care se ,ează de
pomană".

Vladimir şi Estragon, pe 
un drum de ţa1·ă, unde nu
există nici măcar un ar
bore uscat, aşteaptă zadar
nic să Yină Goclot : ,, Ni
mic nu se întîmplă, ni
meni nu vine, nimeni nu
pleacă. e teribil". Ipostaze
ale lui Pozzo, stăpînul, şi
Lucky, sclavul, cele două
so.ţii - Elvira şi QJga -
condimentează interesant,

prin p1·ezenţă sau prin ab
senţă, scenele textului. 
Jocul replicilor are uneori 
sclipire paremiologică : 

„Şeful de gară : Frigul 
trece. Elvira : Şi lo.�ica ră
mîne". Un miros ele fum 
do cărbune aţîţă speranţa 
acelor pacienţi. Este „sem
nul" unei locomotive? La 
1111 moment dat fumul de 
cărbune îneacă şi căsuţa 
acarului. Olga, dintr-un 
tragic impuls al rîsului, 
adusese, i'n spatele cabi
ne� un lighean cu cărbuni 
aprinşi : în noapLe .,se 
aude un plins de femeie 
indepărtînclu-se tot mai 
JTiltlt". 

Mai trimiteli : .Alin Dor
cescu (I.aşi) ; · Nu-mă-uita 
(Constanţa) ; Deocamdată,
nu : lon Bugariu (Făgă
raş) ; Dan Ion Bulgăraş 
(Timişoara) ; Georgeta Pin
zaru (Cluj-Napoca) ; Nae 
Arămescu (Roşiori) ; Teo
fil Căzănaru (Arad) ; Mi
rabela Pu�caşu (Tg. Mu
reş) ; Nicolae Stoenică 
(Feleşti). 

Paul TUTUNGIU 

PORTOFOLIUL 
NOSTRU 

(pe care îl ţinem şi la 
ci ispoziţia secretari lor 

literari din teatre) 
• CONSTANTIN vOI

VOZEANU - Dincolo
de noi

• STEFAN DUMITHES
CU - Cit de frumoa
să treci prin lume,
femeie!

• ION NICOLESCU
Pe Văratec în sus 

• PAUL IOACHIM
Aniversarea

• ION BUCHERU
Mesagerul

• TUDOR POPESCU 
- Invenţia secolului
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