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Elogiul culturii 

In Expunerea tovarăşului Nicolae Ceauşescu cu privire la perfecţionarea 
activităţii organizatorice, ideologice şi politico-educative, 1n vederea creşterii 
rolului conducător al partidului in întreaga viaţă economico-socială, susţinută Ia, 
Consfătuirea de lucru ou aclivul şi cadrele ele bază clin domeniul muncii organiza
torice de partid şi politico-ideologice, un loc aparte il ocupă dt>finirea rolului eul� 

turii în arhitectura personalităţii umane: ,,Nwnai un om educat şi stăpfn pe cele 
mai înalte cw10ştinţe din toate domeniile poate înţelege legile obiective, cerinţele
dezvoltării economico-sociale, poate sesiza la timp s.::himbările care au loc în
societate, poate sesiza ceea ce este vechi şi nu mai corespw1de noii etape a pro
;,resului, poate sesiza noul care se va dezvolta şi cani rc>prezintă viitorul. N1Jmai 
un asemenea· om, în înţelesul ştiinţific, poate fi un om cu adevărat liber ! Un 
om cu slabă cultw-ă, ignorant şi înapoiat va fi întotcleaw1a clominflt ele bigotism,. 
de 'misticism, de tot Ielul de prejudecăţi. Un asemenea om va .fi întotdeauna 
prada influenţelor retrograde, şovinismului; naţionalismului, rasismului şi altor· 
influenţe reacţionare şi va putea uşor să devină un instrwnent al celor mai 
reacţionare cercuri imperialiste, mergind, -cîteodată, pînă la insă�i trădarea popo
rului său. Un asemenea om fără îndoială nu poate înţelege sensul evenimenlelor. 
al schimbărilor, nu poate ţine pasul cu mersul revoluţionar, îna,inte al maselor. 
al popoarelor! Şi un asemenea om nu poate Ii niciodată cu adevărat liber!" 

De la început trebuie să observăm că această meditaţie pe marginea înscm
nătătii culturii în viata omului depăşeşte nivelul obişnuitei sublinit·ri, specifice 
teoriei revolutionare, a· rolului culturii în formarea omului nou, şi, prin acca�fa, 
în constructia· socialistă Ne întilnim ele această dată cu o afirmare de o deosebită 
claritate a ·importanţei· culturii în procesul legic de reliefare a individului în 
raport nu numai cu societatea, dar şi cu natura, cu universul înconjurător. O 
asemenea evidenţiere a însemnătăţii culturii îşi dovedeşte o dublă semnificaţie_ 
Ea se constituie mai îniîi ca o intervenţie semnificativă în dezba!t:rea contem
porană privind statutul culturii în lumea de azi. Sînt unele voci care,· în acest 
dialog teoretic, nu fără implicaţii concrete, cred că Jlerformanţele atinse din 

punct de vedere economic de societatea omenească a momentului implică fatal
mente o diminuare a însemnătăţii culturii în viaţ:1 omului contemporan. Chiar· 
şi unii teoreticieni ai socialismului încearcă să mic�orezc rolul culturii, al pn:gă
tirii teoretice în general, în numele unui pragmatism îngust. Numărul de auto
mobile sau de frigidere pe cap ele locuitor pare acestora mult mai im1Jortant clecit 
numărul de cărţi cHite sau de spectacole vizionate. în această dezbatere contem
porană reafirmarea categorică a rolului culturii în libertatea fiinţei umane, aşa:. 
cum are ea loc în Expunerea tovarăşului Nicolae Ceauşescu, se evidenţiază ca o 
expresie plenară a atitudinii poporului nostru faţă de cultură. S-a1· putea spune 
că accentul deosebit pus în acest document pe însemnătatea culturii în viaţa, 
omului exprimă în planul înalt al teoriei politice realitatea societăţii romanct;ÎL 
de azi, o realitate caracterizată prin deosebita dragoste şi preţuire cle care se 
bucură arta, cultura, în rîndurile publicuiui. O aliă semnificaţie deosehită a 
sublinierii rolului culturii în dezvoltarea unei personalităţi umane armonioase e
dată de prezenţa într-un document politic de insemnătatea Expunerii Secretarului 
general al partidului. Cultura n-a prea fost obişnuită, de-a lungul secolelor, cu· 
atenţii exag_erate din partea oamenilor politici. Unii dintre ei au văzut în cultură. 
un simplu mi.jloc· pentru realizarea altor scopuri. Alţii, obsi;daţi de campanii 
militare menite a-i face stăpîni pe cit mai mari teritorii, şi-au ascuns cu greUl 
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părerea potrivit căreia cultura e o splendidă inutilitate. Reafirmarea însemnătătii 
culturii la înaltul nivel al conducerii de partid şi de stat constitu�e expresia 
excepţionalei consideraţii acordate c'ulhuii de către factorul politic din RNuânia 
de azi. 

Referirea tovarăşului Nicolae Ceauşescu la însemnătatea culturii are o deo
sebită importanţă pentru oamenii de teatru, pentru oamenii de cultură. Fireşte, 
-ei văd în această accentuare a rolului culturii în formarea personalităţii umane 
o importanţă deosebită dată propriei activităţi. Partidul, ca exponent al popo
mlui în mijlocul căruia trăiesc şi muncesc oamenii de cultură, Ic preţuieşte
munca. Spre deosebire de alte vremuri, omul de cultură nu mai inl.ilneşte azi
·dispreţul public al omului îmburghezit. Faimoasa replică a lui Nae Gheorghidiµ,
-omul politic, versatil din Ultima noapte c!f? dragoste, întîia noapte de război,
-romanul lui Camil Petrescu, adresată lui Ştefan Gheorghidiu „Cu Kant al dumi-
tale nu faci nici o brinză ... " a rămas de mult simplă literă de carte. Omul de

.cultură, creatorul din România de azi nu mai e obligat să înfrunte ostilitatea
micului burghez. Aşa se şi explică de altfel dispariţia ele la sine din literatură
:şi artă a motivului poetului blestemat, a disp1·eţului arătat de crcato1· murito
rului care nu-l înţelege şi nu-l preţuieşte. Această precizare privmd rolul ,deo
-sebit al culturii implică, in acelaşi timp, şi o creştere a responsabilităţii omului
-de teatru, a omului de culturâ. Cită vreme cultura e văzută ca o splendidă pier--'
-dere de timp, ca un domeniu al frumosului gratuit, creatorul se mai poate com-
place în lipsa de exigenţă faţă de produsul muncii sale. în clipa însă cind opera
<le cultură e considerată un important factor în formarea - personalităţii umane.
responsabilitatea creatorului faţă de opera sa creşte în proporţii incontestabile.'.

Dintre multiplele aspecte ale acestei responsabilităţi se cuvine menţionată, 
pentru actualitatea 'ei, exigenţa faţă de calitatea actului artistic. S-ar părea, la 'o. 

JJrivire superficială, că responsabilitatea omului d•� cultură ar viza în exclusivi
tate mesajul politico-ideologic şi etic al operei sale. Că valoarea; calitatea ar fi 

-0 chestiune strict personală a creatorului, fără implica{ii deosebite în rolul so�ial
al culturii. Nimic mai simplist decît această concepţie. Mediocritatea operl'i ele
cultură, nivelul jos al calităţii, privesc nu numai pe creator, ci şi publicul
căruia i se adresează opera respectivă. O creaţie de mîntuială, lipsită de valoare,
e nocivă educativ din mai multe puncte de vedere: în primul Tind, pentru că
.absenţa calităţii reduce la minimum mesajul operei de artă. Oricîte idei intere
sante; ar conţine o piesă de teatru, fără o înaltă calitate estetică, puterea lor <le 
,convingeire e nulă. Oricît de frumos ar fi idealul propus de un personaj, fără o
deosebită măiestrie a interpretării, acest ideal nu influenţează pe spectatori. Nul
in ultimul rînd, mediocritatea îşi spune cuvîntul în formarea şi întreţinerea pros-·
I.ului gust. O operă făcută de mîntuială răspînrleştc în rîndul cititorilor şi spec-.
fatorilor filozofia ieftină, sentimentalismul de doi bani, iluzia receptării unt:i
.adevărate creaţii cultural�. R1·ostul gust, luat din cărţi sau din sălile de teatru,
-e dus pe str.adă; acasă, şi, oda:tă însuşit, îşi extinde aria de acţiune asupra între-·
gului cotidian al cititorului sau spectatorului. El devine astfel, printr-un meca-'
nism de psihologie socială, din prost gust artistic, prost gust în toate domeniile
-vieţii : în familie, în p1·9fesie, în viaţa sentimentală. Cititoi-ul sau ·spectatorul se·
formează strîmb, nu numai în calitate de consumator al artei, dar şi în calitate'
-de cetăţean, muncitor, membru al familiei ..

Chiar dacă numărul factorilor educativi a sporit, chiar clacă lumea contem
J)orană pune la dispozitia · altor elemente formative mijloace materiale copleşi-' 
ioare', cultura îşi păstr�ază'· însemnătatea: majoră în viaţa omului �ontemporan.' 
Şi ·odată cu aceasta, creşte - a�a cum se arată în Expunerea tovarJşului Nicolae· 
Ceauşescu - responsabilitatea omului �e culhu"ă. · 

Ion CRJSTOIU 
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PIESE CARE AU' PUTUT FI SCRISE 

CREAT DE CONGRESUL AL 

SI JUCATE 
, 

IX-LEA AL

ÎN CLIMATUL 

P.C.R.

Tineretea si vesnic1a muntelui 
' ' 

Muntele* lui Dumitru nadu r .pescu 
este o meditaţie clespe dăinuire. O mc.di
taţie care, deşi gravă, nu-ţi încruntă nici-' 
odată sprîncenele, der:,i profundă, nu ·te 
poartă pe marginea· unor abisuri in�on
clabile, deşi vibrînd de, un patriotism ar
dent, nu ţinteşte nici o .clipă efecte me.lo
clramatice, de paradă. Ea, această medi
taţie•, (şi,· fireşte, · această piesă), e aşe
zată din capul locului sub umbra şi sub 
tutela, pe cît ele concrete, pe atit de sim
bolice, ale unui munte „verele şi nemuri
'i:or·', pe care natura acestui colţ de lume 
l-a · hărăzit, clintru început, ca pe-o co
J:@ană de granit a infinitului, aleşilor săi,
cu mii de ani înainte ca Meşterul din 
Hobiţa să fi imaginat replica ei mo
dernă, şi ea nemuritoare. 

Aici, in ac�st decor originar, cu munţi 
şi păduri şi izvoare, sub un cer pe care 
strămoşii noştri erau convinşi că pot să-l 
clespresoare de norii negri, rău-prevesti
tori, cu acelaşi �imt al datoriei si cu 
aceleaşi săgeţi pe care le trimiteau in în
timpinarea duşmanilor ce uc cotropeau 
adesea hotarele, aici, sub lumina unui 
soare atotputernic şi sub stelele 1impezi 
şi catifelate, prin desişul cărora înţelepţii 
ştiat.i întotdeauna s-o descopere pe-aceea 
în stare să ne arate drumul nostru, sigur 
şi inconfundabil, în istorie - steaurt 
cinstei, a demnităţii şi-a omeniei, ai.ci, 
pe plaiul carpatin, acelaşi acum ca şi-n 
urmă cu mii ele ani, trăiesc, .muncesc !;,i 
gi.ndesc oamenii Muntelui lui D. R. Po
pescu, intr-o armonie clesăvirsită înlr-o 
comuniune deplină cu natura · în�onjură
toare. Eî se îngrijesc de albine sau meste
resc oale ele lut, î�i rîncluiesc multele ·lor 
treburi gospodăreşti oii cîntă din gură, 
din frunză, clin fliuier. O colectivitate ele 

4 

"' D. R. Popescu - ,,Teatru **", în 
seria „Teatru comentat", Editura Elni
nescu, Bucureşti, 1987, pag. 145 (ediţie 
îngrijită ele Valentin Silvestru). 

' 

oameni .simpli .clar slăpîni pe, rosturile lor •. 
conştienţi de drepturile; şi ele îndatoririle 
lor pe acest pămint. Şi, mai ales, încre
clintati ele nemurirea lor. Ei se numesc 
Ribo1�asta sau Andra sau Sado sauSeuthes. 
sau... Dromichaiies, Acesta clin urmă 
se întîmplă să fie chiar rcr;eie lor. Al
celor cîţiva, pe care-i putem urmăfi şi-as
cult.a, clar şi-al • celor mulţi, răspindiţi. 
prin munţii şi văile şi cîmpiile sti'lpin11e· 
clin moşi-str�moşi ele cei mai viteji şi mai
cinstiti 1dintre traci. Munti si văi si cîm
pii ameninţate, în clipa ce 

0

ne este înfă
ţişată„ de înaintarea parcă imposibil ele 
stăvilit a oştilor înfwnuratului rege mace
donean Lisimah, venit să răspundă prin 
rău binelui ce i se făcuse (eliberrtrea ne
condiţionată a fiului său, Agatocle, c;'izut 
prizonier în1r-o luptă anterioară cu geto
clacii) şi să treacă prin foc şi sabie vie
ţile şi bunurile unui popor harnic, paşnic 
şi demn. 

Ecouri ale acestei impetuoase înaintări 
ajung tot timpul „pe scenă", el-ar ele tre
zesc reacţii diferite Ia personajele pe care 
dramaturgul şi le-a ales ca să ni le pre
zinte in crimpeie ele vi-aţă pline ele miez 
filozofic şi de savoare. Totul rămîne, însă, 
de-o simplitate care vizează esenţele, în
săşi curtea regelui Dromichaites nefiincT 
altceva decît o gospodărie ţărănească 
oarecare, lipsită de „etichete" şi „proto
coale" inutile şi oferind, astfel, celor 
care o populează de obicei, ca şi celor 
ce-o traversează întîmplător, posibilita
tea ele a se manifest::i la fel ele simplu �i 
ele firesc, ele a-şi arăta în mod deschis 
frămîntărilc, convingerile, opţiunile, în
tr-un climat de exprimare liberă, am zice
chiar democratică, a opiniilor, fapt care nu 
ştirbeşte cu nimic autoritatea unui pater
familias ce ne va deruta, poate, la înce
put, cu aparenta sa nehotărîre, cu tru
cata sa· acceptare a fatalităţii, clar care se 
va dâvedi, în cele din urmii, nu numai 
un luptător viteaz �i neobosit, nu numai 
un strateg fără pereche. clar �i un cliplo-
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mat iscusit, travestit în ori mai degrabă 
dublat de w1 pasionat crescător ele albine. 

Aşa se face că, atunci cinel pu:stiitoa
rea oaste macedoneană, istovită prin sete 
şi foamete ele ceea ce, mai tîrziu, va intra 
în manJUalele de artă militară sub numele 
·de . tactica pămîntului pîrjolit, se va pre�
da fără nici o condiţie, cînd însuşi regele
Lisimah, un fel de Baiazid avant la
lettre, se v,a recunoaşte învins în fata
regelui-ţăran Dromichaites, superiorita
tea celui din urmă asupra celui clintii va
confirma cu strălucire un adevăr extrem
de palpabil, VPrificat de-atîtea şi-atîtea
ori de-a lungul istoriei : şi anume că
acela ce-şi apără „sărăcia şi nevoile şi
neamul", acela ce nu se clinteste din
faţa' năvălitorilor, I acela ce-şi iiubeşte cu
ardoare vatra sa, a străbunilor ca şi-a ur
maşilor săi, şi este gata oricînd să-şi sa
crifice chiar şi viaţa pentru libertatea şi
integritatea ei, va fi întotdeauna biru,itor.

Pus şi el de istorie într-o asemenea
situaţie, Dromichaites nu se va grăbi
să-şi anine pe frunte laurii învingătoru
Juj. Pentru el viaţa nu este un turnir.
Astfel, departe de a se arăta arogant, el
îşi_ tratează cu mărinimie învinsul, ospă
tînclu-1 cu adevărat regeşte şi penniţîn
du-i să se reîntoarcă, nevătămat, intre
hotarele sale. ,,A face dreptate, ticălosule
- ii spune Dromichaitcs vărului său, .Ar
giles, un războinic obtuz �i setos ele sin
geJe învinsului - nu înseamnă a te rciz
buna, înseamnă a aşeza omenirea. şi ome
nia, şi dragostea în matca lor ... ". Iată o
Jecţie ele o mare frumuseţe morală, ce
pare desprinsă clin soovitatea _gravă a unei
snoave popu.lare, dar care are la bază
însăşi desfăşurarea • exactă a faptelor,
aşa oom le-a consemnat pentru eternitate
istoria.

De altfel, Muntele lui D. R. Popescu 
se sprijină, de la-nceput şi pînă la sfîrşit, 
pe adevăruri istorice sîrguincios colecţio
nate şi temeinic verificate, fi:iră ca prin 
aceasta să rezulte, însă, o piesă de re
constituire istorică, ci, aşa cum spuneam 
mai :înainte, o meclitatie sau clacă vreti 
o parabolă despre dăinuire. 1n orice caz:
o construcţie dramatică nu numai mo
dernă, prin mijloacele .,de gen" folusite,
clar 'ii ele o acută şi necesară actualitate.

Procedîncl astfel şi apelîncl adeseori la 
arsenalul inepuizabil al comediei, deşi 
fundalul acţiunii propriu-zise. este deose
bit ele grav (a fi sau a nu fi ca tară 
a fi sau a nu fi ca neam!), D. H. · Po� 
pescu reuşeşte, credem noi, să surprindă 
şi să reliefeze una clin laturile funda
mentale ale sufletului românesc - a el· 
„ haz ele necaz", care nu ne-a părăsit 
niciodată, acel zîmbet cu care-am şt-iut 
să privim şi să înfruntăm întotdeauna 
vicisitudinile vieţii, ale istorici. Coborîncl 
pînă-n vremea sau, mai bine zis, pînă-n 
„ograda" lui Dromichaites, autorul pare 

că-ncearcă să descopere aici chiar rădă
cinile acestui fel al nostru de-a fi, şi 
care-nseamnă nu numai o aparentă deta
şare prin umor, nu numai prezenţa con
stanta - în spatele glumei sau a surisu
lui - a lucidităţii şi a voinţei noastre de 
acţiune, ci şi hotărîrea neclintită a unui 
înţelepciune, virtuţile sale fundamentale : 
popor ele a-şi valorifica, prin mw1că şi prin 
hărnicia, iscusinţa, curajul .. cinstea, ome
nia! 

Priviţi astfel, Dromichaites şi oamenii 
săi sînt şi nu sînt personaje istorice, ori, 
altfel spus, ele aparţin, desigur, w1ui anu
mit m.omcnt istoric, în măsura în care 
faptele ce ne sînt înfăţişate s-au petrecut 
cu adevărat, dar reprezintă, în acelaşi 
timp, şi ceea ce este peren şi distinctiv 
în alcătuirea lor (a noastră) sufleteascii : 
matricea spirituală a unui popor sta
tornic şi demn, cu vîrsta m.'isurată-n mi
lenii! 

De aceea, Dromichaites şi oamenii săi 
ni se relevă ca nişte fireşii contempo
rani, iar ideile care-i frămîntă şi răspun
surile pe care sî.nt obli.!:(aţi să le cau1e ne 
apar ca fiind de-o extraordinară actuali
tate. Aşa stau, de pildă, lucrurile, atunci 
cînd regele geto-dacilor încearcă să defi
nească agresiunea, ajw1_gînd în cele din 
urmă la concluzia că „Nimeni nu recu
noaşte că este agresor" ! De altfel, însuşi 
Lisimah îşi justifică perfidele acţiuni de 
cotropire întreprinse împotriva vecinilor 
săi ca pe nişte „acte civilizatoare'', ca pe 
11 i., te încercări de a-i antrena şi pe ace .. tia 
în mersul general al istoriei, pe care ei, 
Yăzîndu-şi de treburile lor, ar „ boicota"-o. 
Ce înseamnă aceste „acte civilizatoare" 
ne-o spune unul dintre macedoneni (Bam
balon) : ,, .. .l-au urmat pe Alexandru cel 
Mare pînă în Persia, ca să nu cîştige 
nimic ... Au cucerit lumea, ieşind mereu 
111vinşi, n-au clădit clt�cît nimicul...". Ce 
înseamnă, în acelaşi timp, .. boico1arca." 
istoriei "? Ne-o spune, cu ciudă, Lisimah, 
regele învins: ,,Voi credeţi în pădurea 
ca1·e vă ap[1ră, eu în sabie, voi în bobul 
de griu care vă satură, in miere, în ce 
creşteţi şi vă ajută, în oi, în berbeci, în 
griu ... ". Şi mai înseamnă, aşa cum gln
deşte înţeleptul Riborasta, credinciosul
sfetnic al regelui Dromichaites, ,,sufletul 
neamului nostru să-l tinem în sănătate'' ! 

Aşadar, pe de o parte, tropot înspăi
mîntător ele cai si săbii mereu amenin
ţătoare, pîrjol şi omor, intru clădiren ., ni
miaului" ; pe de altă parte. bucuria de a 
spori roadele pămîntului, de a păstra în 
cinste şi curăţenie sufletele oamenilor,
de a asculta în tihnă zumzetul albinelor
şi cintecul mierlelor, ele a privi cu ne
saţ verdele nemuritor al pădurilor. de a 
admira măreţia simbolică a muntelui, ca 
şi hotărîrea mereu trează ele a apăra, cu , 
orice preţ, toate aceste nepreţuite valori 
ale umanităţii. De a le apăra cu vitejie, 
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dar şi cu luciditate. De aceea, vorbele în
ţeleptului Riborast:a (.,Ui·a duce la ură ... 
Sabia moare de sabie ... "} vor avea un net 
dştig de cauză în faţa celor 1·ostite de 
războinicul orbit de furie, care este 1\r
giles: ,,Eu sînt un luptător - spune 
acesta -, cinel pun mina pe sabie, nu 
mă mai gîndesc !" 

Cumpănind cu mare grijă faptele, ca şi 
,:orbele, analizîndu-le cu toată răspunde
dea cu care a fost investit de istorie Dro
michaites, pentru care ţara sa est� casa 
sa şi care mai ştie, ele la credinciosul său 
sfetnic, că „ Toate biruinţele sin t indo-· 
ielnice ... şi trecătoare. O înţelegere e mai 
omenească ... ", poate să afirme- cu autori
tatea pe care nu nwnai înţelepciuuea şi 
experienţa sa ele viaţă, dar şi aura sa de 
incontestabil învingător i-o conferă : ,,Nu 
-armele, forţa, ar trebui să se bată. ideile 
să se înfrunte între ele, doar ele ... ". 

In faţa acestei usturătoare lecţii, pe 
-care un întreg popor, dirz �i unit în jurul
conducătorului său, i-o serveşte, Lisimah
este nevoit să recunoască : .,Nu doar
bogăţia în arme poale clecicle soarta lup
tei, sau nwnărul oştenilor... Aici m-ai
învins, Dromichaites, în încrederea pe
care ai avut-o în acest om ... " (citeşte în
aceşti oameni !i. El vede, astfel, în cele
clin urmă, în regele-ţărnn „ un mare re
format0r care vrea să transforme din
temelii naţiw1ea ,getică. Oamenii să tragă
învăţături, moravurile să se schimbe, dis
ciplina şi ordinea ele stat să aibă o sta
bilitate". ,.ln locul urii dintre noi, el a
aşezat prietenia, în locul războiului, el
a aşezat pacea", mai spune Lisimah,
adresînclu-se apoi alor săi : ,.Luaţi ca
€Xemplu pe acest bat;bar get, luaţi ca
exemplul chipul luminos �i regesc în
care s-a purtat cu noi... Nu p·oţi con-
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strui un popor, o nouă credinţă, dacă nu 
te construieşti întîi pe tine". Sînt acestN, 
cuvintele aceluiaşi Lisimah oare, abia 
căzut în mîinile hti Dromichaites şi si
gur, alunei, că - învins fiind - va fi 
tratat cu cruzimea obişnuită a înving�
torului, afirmase cu o convingere ce p[t
rea imposibil ele strămutat: ,,În războaie 
nu există clecît o dreptate, dreptatea răz
boaielor ! Nu vorbi de cîntece, nu con
tează ! Nu vorbi ele înţelegeri, nu se res
pectă !" Comparincl spusele acestea cu 
cele de mai înainte, vom avea, în chi
pul cel mai sugestiv, imaginea celei de-a 
doua înfrîngeri a lui Lisimah, respectiv 
a celei de-a doua lJiruinţe a geto-dacilor 
lui Dromichaites : o biruinţă de astă dată 
pe tărîm moral, o biruintă a unui alt mod 
de _a vedea lucrurile, 1nersul istoriet, a
unei noi şi generoase concepţii despre 
viaţă, despre menirea omului pe pămtnt. 
O biruinţă care, în planul concret al isto
riei, a însemnat, chiar şi atunci cinel în
fruntarea cu armele ne-a fost defavora
bilă, triwnful luminii asupra întunericu
lui, triumful cinstei, al demnităţii, al h[tr
niciei, al încrederii în viilor, triumful iu
birii de libertate, de adevăr, de drep
tate, triumful general al omului şi-al 
omeniei. Intr-un cuvînt : dăinuire ! 

Trăgindu-şi sevele din istoria muiti
milenară a patriei şi distilîndu-le, din 
punct de vedere artistic, la flacăra-naltă 
a unor piscuri incontestabile ale creatiei 
noastre literare (Eminescu - ,.Scri"o;;1-
rea III", Arghezi - ,,Blesteme" etc.), Du
mitru Radu Popescu realizează, cu piesa 
Muntele, w1a dintre cele mai viguroase, 
mai reprezentative şi mai durabile ·1u: 
crări dramatice ale sale. 

Ştefan DIMITRIU 
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PERh\ANE�rr A l'AODERi'lff Ja\ ·rE 
A CLASICILOR-

Marginalii 

la dramaturgia 

lui Blaga 

Un mister ce înconjoară dramaturgia 
lui Blaga este mania cercetătorilor ele a 
da . răspuns unei întrebări pe care opera 
nu o pune cu tot dinadinsul : este sau 
nu această operă aptă pentru reprezentare 
teatrală? De la Dragoş Protopopescu şi 
Octav Şuluţiu pînă la George Călinescu 
şi, mai aproape de noi, Alexandru Pa
leologu - toţi exegeţii au comentat pro
blema, au propus soluţii, au produs ex
plicaţii, concluzia fiind cam aceeaşi, a
nume că dramaturgia lui Blaga este ne
glijată, rău înţeleasă, şi, de aceea, foarte 
rar pusă în scenă. Discuţia a antrenat şi 
filosofi. Constantin Noica scria C'ii „ tea
trul lui Blaga trebuie reconsiderat" (asta 
în 1986, după ce, în 1984, Dan C. Mihăi
lescu îl reconsiderase în exigenta sa lu
crare Dramaturgia lui Lucian Blaga), dar 
soluţia reconsiderării întrevăzută ele fi
losof nu era lipsită de o anume inocenţi1 
a gustului teatral : ,,Este un teatru ce 
nu are nevoie ele regie, nu are nevoie 
ele înscenare. !mi imaginez pe Blaga jucat 
de recitatorii ele astăzi din care ar citi 
cu cartea în mma ca dintr-un text 
sacru" 1. Nedumerirea este de ce nu de
plîngem şi opera poetică sau filosofică, 
clin aceleaşi motive, şi anume că ele sînt 
neglijate pentru că nu sînt puse în scenă. 
Ca şi cwn simpla existenţă literară a 
operei dramatice nu ar fi ele ajuns pen
tru buna ei înţeleger, ca şi cum acestei 
opere perfecte i-ar lipsi ceva pentru a 

1 Constantin Noica, Sistemul lui Lu
cian Bliaga în 1uminia seoolulUi XX, 
în Lucian Blaga - cunoaştere şi crea
ţie, culegere de studii, Ed. Cortea
Romănească, 1987. 

deveni mai mult ca perfectă, şi acest ceva 
ar fi punerea ei urgent1:'i în scenă. Astăzi, 
cîncl indicele de teatralitate al unei opere 
literare este un cri leriu ele maximă rela
tivitate pentru destinul ei scenic (au fost 
puse în scenă dialogurile lui Platon şi 
Diclei:ot, ca să nu mai vorbim ele ro-
1nape)

1 
insistenţa în această controversă 

, (teatrul· ,,neteatra!") ni se pare complet 
sterilă. Desigur, dramaturgia lui Blaga, 
şi nu numai ea, trebuie ele mai multe 
ori reconsiderată ; fiecare epocă are da
toria să şi-o apropie printr-o examinare 
specifică şi fiecare nouă exegeză este 
legitimă în măsura în care aduce un 
punct ele vedere personal, fie că acesta 
se exprimă prin analiză critică sau prin 
analiză teatrală. Este adevărat, dramatur
gia lui Blaga nu a in�ra: într-un „reper
toriu ele referinţă" al teatrelor noastre, 
nu a provocat versiw1i regizorale ele riva
litate, cum s-a întîmplat, ele pildă, cu 
opera lui Caragiale, deşi nu este cu 
nimic mai puţin „românească" clecît 
aceasta. Dimpotrivă, s-ar putea spune că 
ceea ce I. L. Caragiale a surprins în ca
tegoriile minore ale contingentului, Blaga 
a aclîncit în transcendent, încît şi Cara
giale şi Blaga rămîn două tipuri pure 
ele contemplare a unui specific românesc 
de sensibilitate, chiar clacă aflate în con
trast flagrant. încărcată de o bibliografie 
critică considerabilă, dramaturgia lui 
Blaga nu a încetat să cîştige în stimă 
şi să piardă în vitalitate, ceea ce este 
încă o nedreptate faţă ele o operă ce 
exaltă vitalitatea ca supremă înţelepciune. 
Este oare Blaga artistul atît ele înlocuit 
ele simbolurile sale încît să nu mai putem 
descoperi miezul omenesc al dramelor, 
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afla L îndărătul acelui sublim intelectual· 
ce le a1'neninţă cu. respectul rece în· locul 
unei calde iubiri? Cwn' literatura drama
tică este, înh'e altele, forma exti·emă pe 
care o poate lua orgoliul de autor, ne 
punem, fire�te, înlrebarea_ dacă gloria 
esle aceea care l-a determmat pe Blag� 
să scrie teatru atît de timpmiu, �tiuta 
fiind, pe de altă parte, sensibilitatea sa 
(bine temperată) faţă de soarta operet 
sale. Poate nu chiar „gloria" în sens 
publicitar, ci nevoia un_ei . circ1;1laţ_ii cît 
mai avantajoase a unor 1de1 res1mţ1te ca 
foarte preţioase pentru a: fi lăsate Jn
seama unui singur registru de expresie, 
cel poetic (intim, subiectiv), cel_ filosofie 
(explicativ). Destinate teatrulu:, ,,aceste 
idei îi puteau părea ,:mtorului ca mfaptu1te 
J:>rin miracolul scenei de a întrupa ab
stractiuni Cu geniul său de a nu se 
ocupa de· lucruri lipsite de îns�mn_ătate, 
Lucian Blaga nu scl'ie teatru dm simpla 
vanitate de autor (problema se pune, to
tusi dată fiind deter:minar-ea „poetică" 
a 'g'eniului său), ci pentru a constilui 
macheta" artistică a unui vast sistem 

teoretic (,,cl1ipul mic al bisericii" - cum 
numeşte poetul macheta mănăs�tirii. lui 
l\!Ianole) ce absoarbe, recupereaza �1 va
lorifică într-o masivă operă cultă ceea 
ce de milenii zăcea în stare nesistema
tizată în oultur,a populară. 

Deş'i subordonată unei impresionante 
coerente programatice i, opera dramaticg 
a lui Lucian Blaga su;Jortă anumite ope
rntiuni de clasificare în mic, bazată pe 
diferenţe specifice de la un grup ele piese ' 
la altul. Diferenţa cea mai izbitoare ce 
ar putea permite o clasificare cit de cit 
legitimă -- aceea operată de George Gană 
( Lirism si istorie : Zamolxe, Tulburarea 
a'�elor, c;·uciada copiilor, Avram Iancu, 
Arca lui Noe ; Drama creatorului Meşte
rul Manole, Anton Pann ; De la cosmic· 
la psihologic : Daria, Jvanca ; O prelu
crare : înviere"j · este convenţională şi 
suieră ele dispersarea criteriilor 3 o 
constituie cele două direcţii mari pe care 
dramaturgul a proiectat integrarea spiri
tualităţii etnice române în spaţiu univer
sal. Pe ele o parte prin mitizai-ea unor 
destine din punct de vedere etnic excep
tionale (Zamolxe, Meşterul Manole, Avram 
iancu, parţial Anton Pann), pe de alta, 
sincronizarea sDatiului românesc cu mi!)
cări spirituale -sau cu mituri universale 
(Cruciada copiilor, Tulburarea apelor, Arca 
lui Noe). O a treia categorie, distinctă, dar 
nu lipsită ele canale ele comunicare cu 
celelalte, o constituie dramele realist
psihologice· (Daria, · Ivanca şi, parţial., 
Anton Pann, considerată îndeobşte „d1;amă 
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2 Cf. Dan C. Mihăilescu, Dr,amatur
gia lui Luoian Blaga, Ed. Dacia, p. 9.

3 Cf. George Gemă, Opera ii-terară a 
lui Luaiian Blag,a, Ed. Minerva, 1976.

a .creatorului", ele fapt o melodramă ele 
tip realist clasic). 

Zamolxe· a'î·e valoarea unui moment ele 
răscruce în evolutia literaturii noastre 
dramatice. Este un· început ele drum pe 
care l-a inttiil Eminescu în fragmentele 
sale clmmatice, clar Lucian Blaga este cel 
care îi dă coniigw·aţii ferme. O dală 
cu Zamolxe, literatura noastră dra
matică !ii-a pierdut inocenţa, ascun
zîncl subtexte imperceptibile, deve
nind vinovată" prin metaforă Ezităm 
să pu�em acestui mod nou ele· a scrie 
teatru eticheta ele teatru poetic sau poem 
dramatic, pentru a ocoli o· cursă termi
nologică, �tiut fiind că este suficient să 
pui despre o dramă că este „poeticii'' 

pentru a da de înţeles că este „netea
trală". Este, bineînţeles, un teatru poe
tic, clar, în aceeaşi măsură, eseistic. 
Este, mai ales, un teatru ce barează in
flaţia subiectului şi. a intrigii pentru a 
se concentra asupra posibilităţilor genu
lui de a încorpora abstracţiuni. 

Lucian Blaga asimilase prin leclu.ri 
operele ăramatice înnoitoare ale lui 
Strindbcrg. Claudcl Wedekind, Georg 
Kaiser - dar ar fi o ero::ire să vedem 
în Zamolxe o simplă aclimatii'arc a 
avangardei expresioniste e•.tropene cind, 
de fapt, avem de-3 face cu rodul unei 
gîndiri originale pe care Rlag!l o va 
detalia într-un întrei; :,istem filosofie 
elaborat de-a lungul un2i vieţi. P>:!n-
1.ru că în Zamolxe, ca într-un riguros 
compendiu, vom descoperi sinteza ideilor 
filosofice ale lui Blaga, O eroare curentă 
este şi afirmaţia că opera literară a. lui 
Blaga este o ilustrare a ideologiei sale, 
dar -această ideologie nu exista în 1921 
decît, poate, ca sumă de convingeri ne
sistematizate. Dimpotrivă, opera filosofică 
este o detaliere teoretică a operei lite
rare, fie şi numai pentru că este con-. 
secutivă acesteia. Sigur că dezvoltările 
teoretice ulterioare sînt foarte preţioa:;e 
în evaluarea critică a operei literare, 
fără, însă, ca aceasta să-şi piardă auto
nomia. Asaltul critic (eventual regizoral) 
asupra operei dramatice a lui BLaga are 
nevoie, credem, în această etapă, de o 
foarte cultivată „ingenuitate" teoreticC1, 
bazată tocmai pe această •autonomie. Alîta 
vreme cît personajele lui Blaga sînt izo
late în armura rece a conceptelor şi ad
mirate cu superstiţie înfricoşată, accesul 
la adevărul lor fratern va fi limitat. -In 
cartea sa dedicată operei literare a lui 
J3laga (care, în capitolul dedicat drama
turgiei, se face adesea vinovată de pă
catul „criticii narative"), George Gană 
avansează ideea foarte utilă, pe care doar 
o enunţă, că în Zamolxc „modelul e
Blaga însuşi", iar „Zamolxe - o mască
a poetului''. Nu numai în cazul dramei
Zamolxe, dar şi în principiu, o metodă
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de investigaţie în măsură să pw1ă în 
valoare înţelesurile auţentice ale acestei 
opere în care ideologia fuzionează cu 
trăirea, doctrina (obieotivă) - cu pro
ieoţia (subiectivă) a euluii, este aceea ele 
a identifica multiplele chipuri ale auto
rului ascw1se îndărătul personajelor. 
„Arta dramatică - spunea Lucian Blaga 
- oferă prilejul a111,torului ei de a se îm
părţi în mai multe euri." (Teatrul nou)
A identifica aceste eu-uri dispersate în
personaje poate deschide noi căi de ac
ces spre ,miezul omenesc al w1ei opere
ce se cere eliberată de propria doctrină. 
Esenţialul în Zamolxe este conflictul din
tre religie şi religiozitate. dintre religia
ca instituţie şi credinţa c:i sumă de
convingeri organice. AcesL conflict a li
menitează mutonu unei intrigi �xem
plare din punct de vedere tehnic, re
dusă la resorturile sale ese11ţiale; i;:.
gonit din cetate pentru dizidenţă teoso
fică ele către Miag, Zamolxe se refugiază
în stîncă (se risipeşte în natură, pentru
mai multă fidelitate faţă ele sistemul
blagian), clar învăţătura sa cîştigă adepţi
pînă în pw1ctul în care eroul devine un
pericol politic. Ascuns în spatele con
troversei spirituale, Magul - pe care
nu valabilitatea unei dogme sau a alleia
îl preocupă - veghează conservarea unui
sistem politic, bazat, e drept pe o anume
teză spirituală. Este adevărat, lupta se
poartă oo armele teosofiei, dar pe tere
nul unei ideologii a dominaţiei, deci pe
teren politic. Insăşi manevra Magului de
a neutraliza efectele învătătu,rii lui
Zamolxe prin beatificarea ·învăţatului
are aspectul unei „lovituri politice" de
o inteligenţă rece şi piezişă. Atît de in
teligentă incit adversarului nu-i mai
rămîn alte „mutări" clecît fie resemna
rea în solemnitatea moartă a statuii, fie
jertfa de sine. Zamolxe, personaj exce
siv, de pură esenţă romantică, fără cea
mai miră a,clerenţă l-a expresionism, va
alege, desigur, jertfa. care îi dă certi·
tudinea supravieţuirii prin creaţi•a sa
cosm0.Qonid1 avînd în cP.,bru pe Marele
Orb. Şi, deopotrivă, certitudinea că în
vătătw·a sa va rămine un instrument viu
ele· cunoast:ere a lwnii. p1·in aclora•.ie, în
văţătură liber asumată (prin credinţă şi
nu prin religie) şi nu va deveni o doc
trină propagandistică ele subordonare.
Zamolxe este, tipologic vorbind, un geniu
romantic, un mare revoltat şi un eremit,
martir al solitudinii pînă la evanescenţa
anonimatului : .,atit de singur că de
mult uitat-am să mai fac deosebire între
mine şi-ntre lucruri"., Solitudinea - în
semn romantic al damnării - este nim
bul pe care îl poartă mai toţi eroii· lui
Lucian Bl-ag,a, de fa Z.amolxe la Anton
Pann, a cărui „moarte în singurătate''

este chiar -tema dramei. Zamolxe nu este 
zeu şi refuză să fie. Nu el a creat lumea, 

. ci doar îi dă o explicaţie plauzibilă. Este 
frlosof.ul îngîn.dura,t a cărui cosmogonie, 
fundamentată pe o· anima universalis, re
face unitatea scindată a contrariilor. 
Există şi o divinitate - Orbul - mai 
mult personificarea unui principiu divin, 
un reper pentru începutul tuturor înce
puturilor. Imaginea wmi Dumnezeu orb. 
purtat ele mină de copii, nu este lipsiti'1 
de o tragică frumuseţe piigină ; pare un 
Dumnezeu-Oedip cufundat într-o tragedie 
a minus-cwioaşterii, a ur,ei geneze invo
luntare : ,,Atît ele des tu cazi înfrînt / 
Şi nici nu bănuieşti / furtwia de lumină 
ce-ai creat-o". Nu el este mintuitorul 
oamenilor, ci oamenii, prin credinţa lor, 
sînt mărturisitorii lui. Este o divini ta te 
umanizată şi întristată, adorată prin 
compasiune şi nu prin frică, opusă celor 
,,setoase de sînge" tradiţionale. Momen
tul decisqv al lui Z.amolxe ca gînditor este 
scena cu „supermai:tirii" umanităţi.i. 
Foarte îndrăzneaţă pentru autor,ul de nu
mai douăzeci si sase ele ani această con
vocare, in dispreţui" mileniilor, a •mor per
srmalităţi legendare atit de îndepărtate 
unele de altele şi deopotrivă de Zamolxe. 
Dar dacă Lucian Blaga nu i-a numit, 
nu-i vom numi nici noi, mulţumindu-ne 
să ne ilichipuim că Zamolxe, în clarvi
ziunea sa, ,, vede" precursori şi succesori 
întru martiraj, fapt ce îl întăreşte în 
hotărîrea ele a se risipi pe sine pentru 
apărarea învăţăturii sale. Acest consiliu 
cu vedeniile îi inspiră lui Zamolxe „con
tralovitura" pe oare o opune Magului: 
jertfa. Lucian Blaga - dramaturgul clin 
prima lui creaţie dramatică - :nu este 
mai întii un creator de personaJe (pro
duse ale unei stirategii ideologice autar
hice deci imobilă în raport cu premisele). 
ci d'e si luaţii dramatice şi de atmosferă'. 
hmbianţa, .,decorul" (deşi, imaginar sau 
toc111,1i âe ac:pca) au o mare com:istenţa; 
poetul este extrem de inspirat în con
sti tLurca verosimilii a unei lurn i primor
diale daco-getice pe care n-o putea cu
noaşte clecît din vagi referinţe istorice, 
dar căreia îi conferă un extraordinar 
relief vizual. Nu este mai puţin adevărat 
că multe dintre intuiţiile sale „protocro
niste" ţinîncl de ceea ce filosoful numea 
„apriorismul românesc", multe dintre 
solutiile sale imaginative daco-getice au 
dev�nit, oo timpul, elemente de recuzită 
ieftină în multe înscenări „mitologiste" 
din zilele noastre. 

Mircea GHIŢULESCU: 
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Este 
fidelă 

cronica teatrală 
oglindă a interpretării actoriceşti ? 

Nim ni nu mai contestă faptul că tea
trul româi1esc de astăzi cunoaşte alti
tudini foarte ridicate, nealinse pe alte 
meridiane, că există o. efervescenţă crea
loare şi o căutare ferlilă în, acest ciom,e
niu al culturji noastre, demne de toată 
admiraţia. Toţi factorii intrinseci ai fe
nomen ului teatrni (autor, actor, regizor, 
scenograf etc.) sint sincer animaţi ele 
idealul de mai bine, mai frumos, mai 
temeinic. Nici criticul teatral. ele astăzi 
nu este rupt ele aceste strădanii generale 
şi participă şi el, cu mijloacele lui, la 
reflectarea fenomenului şi la promovarea 
valorilor autentice, reale. Problema asu
pra căreia ar merita să se mai discute 
este nu· aceea a elanurilor, a eforturilor 
crilicii teatrale în p�omovarea valorilor, 
ci aceea. a 'mijloacelor ei ,,de expresie, a 
releva11ţei sau iÎ'elevanţei lor, a speci
ficităţii sau nonspecificităţii lor, a con
centrării sau nonconcentrării ei asupra 
elementelor primordiale ale spectacolu
lui teatral etc. Problema valorii (sau 
nonvalorii) deme1·sului scenic o scoatem 
aici din discuţie, întrucît nu ea ne pre
ocupă, ci modul cum este tradusă în 
limbaj critic. 

ln general, cronica de spectacol se 
opreşte îndelung asupra texlului drama
tic (piesei), face citcva consideraţii des
pre regie şi scenogrnfie, trece rapid asu
-pra prestaţiei actorilor şi se încheie cu 
o impresie generală asupra spectacolu
lui. S-ar zice că totul este bine şi fru
mos. Numai că se săvîrşesc inconştient
cîteva lucruri de prisos şi cilcva inechi
tăţi. Mai întîi, cititorul ele cronică drn
matică (dintr-o revistă de cullură) nu
este un cititor neavizat. El ai·e textul
dramatic, dacă e unul clasic, în bagajul
-său de cultură generală şi este ele prisos
·să-i fie „rezumat" acum.. Apoi, dacă
textul dramatic este unul contemporan
şi, deci, puţin sau deloc cunoscut, insis
tenţa asupra lui este şi aici ele prisos,
'întrucît de cele mai multe ori textul
receptat prin spectacol nu coincide cu cel
al autorului (cel publicat sau care w·
mează a fi publicat), existînd diferenţieri
mari între unul şi celălalt. O crilică, şi

10 
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adevărată, şi ulilă, ar avea de scos în 
evidenţă aceste diferenţieri, clar: ,aceasta 
presupune eforturi considerabile, -ele na
tură filologică şi esletică, ceea ce ar în
depărta cronica ele obiectivele ei ime
cliale. La o eventuală confruntare pe 
co11t propriu clin partea cititorului, acesta 
va pulea 1·ămîne stupefiat ele părerile 
cronicarului. Asta, datorită faptului că 
lexlul autorului rămîne, în timp ce 
spectacolul dispare. 

Referirile critice la regie şi la jocul 
actorilor păcătuiesc prin nespecificitate, 
prin irelevanţă. :Marea majoritate a cri
ticilor noştri teatrali sint de formaţie 
filologică. Negăsindu-şi loc în critica li
terară au „îmbrăţişat-o" pe cea teatrală. 
Şi apoi, nici unul n-a „ratat" într-un 
clomeni u al teatrului (regie, actorie, dra
maturgie) ca să se plaseze, măcar astfel, 
în structura intrinsecă a acestuia. Emi
nescu, cronicarul teatral exemplar �i ne
depăşit încă, .,ratase" ca actor şi drama
turg, mîncase pîine ele sufleor şi de 
copist de roluri şi tradusese o lucrare 
clasică, la vremea aceea, de estetică a 
teatrului, Arta reprezentării dramatice, a 
hegelianului Heinl'ich Theodor Rotscher. 
Ştia, deci, cum se face teatrul, care sînt 
cîteva clin secretele ele bază ale lui. 

Dacă, însă, pentru regizor epitetele 
nespecifice aplicate' demersului său ·pot 
avea o valoare minimă, în sensul că pot 
să-l mulţumească sau să-l 1,ase rece, 
întrucît el poate să-şi vadă şi singur, de 
la distanţă, cu spirit cît de cît autocri
tic, demersul, pentru actor ele trebuie 
să aibă conţinut valoric, întrucît el nu 
are posibilitatea de a se privi. Dintre 
toţi slujitorii direcţi ai teatrului el este 
cel mai nedreptăţit şi pentru simplul 
fapt că nu-şi poate vedea niciodată pres
taţia „ele la distanţă", cu spirit cît ele 
cît autocritic. De aceea actorul este cel 
mai interesat ele modul cum a fost jocul 
lui. Simplele adjective ale cronicarilor 
dramatici (,.corect", ,,foarte bun", ,,plau
zibil", ,,autentic", ,,excelent", .,meritoriu") 
nu sint specifice nici actului său crea
tor, nici teatrului în general, ci se pot 
aplica oricărui individ !;,i oricărui act 
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uman. Criticii noştr.i ele ieatrµ nu-l ju
decă pe actor priv'indu-1 din intimitatea 
actului său, cu limbajul adecvat mijloa
celor sale de expresie. Satisfacţia on m
satisfacţia produse de o apreciere pozi
tivă ori negativă, ele fapt la îndemîna 
oricui, sînt de moment, dar îl lasă, în 
cele din urmă, rece. El surprinde imediat 
nespecificitatea reală a mijloacelor de 
expresie ale criticului şi de aceea nu-1 
acordă credit, rămînînd singur în zarea 
imperturbabilei sale seninătăţi. ,,Supe
rioritatea", uneori indiferenţa cu care 
tratează actorul critica vin ele aici. In 
locul criticii teatrale, el preferă aplau
zele publicului, socotite drept „oglinda" 
fidelă şi sinceră a actului său. Şi simpla 
comparaţie între critica literară şi cri
tica teatrală din punctul ele vedere al 
specificităţii mijloacelor, al autorităţii şi 
prestigiului m· .putea duce 1a nişte con
cluzii interesante. Dar, revenind, vom 
spune că actorul doreşte să se vadă' în 
apJ·ecierile criticului, să . conştientizeze 
ele fapt ceea ce este pozitiv sau precar în 
actul său artistic, judecat ca act, ceea 

adevăr psihologic ele. Cc cronicar tea
tral de astăzi se ocupă de asemenea 
chestiuni vitale ale actului actoricesc ? 
Nici unul. Am citit măcar o dată apre
cieri despre dicţiunea actorului, despre 
mimica lui, despre mişcarea - scenică, 
despre gestw·ile lui, despre relaţia cu 
partenerii, despre limba lui, despre to
nw-i, accent etc.? Niciodată I 

cc îl diferenţiază ele ceilalţi, în ce constă 
originalitatea sa, ,,sunetul" său propriu 
etc. Aşadar, nu impresia generală şi în 
termeni comuni, ce poate fi aplicată şi 
oricărui individ şi oricărei activităţi clin 
orice alt domeniu, ci una susţinută cu 
argwnentele qrtei lui şi �u lin:ţbajul spe
cific acestei" a:r;te. (Spre ilustrai:e, luaţi 
o cronică dramatică, gîndiţi-vă că în 
locul actorilor aveţi de�a face cu nişte 
,fotbalişti şi veţi vedea că aprecierile se
potrivesc perfect!)

Cronicile teatrale ale lui Eminescu 
sint, spuneam, exemplare şi din acest 
•J,unct de vedere. Referirile sale la jocul
actorilor veneau imediat clupă c�le des
pre text şi vizau: accentul (,,gramatical", 
,,\ogic" şi „ etic" şi nuanţele lor), vor
birea (,,naturală" sau „a:fectată"), glasul
(stăpînit), mişcările, tonul (,,cu t6tu,l fi
resc, niciodată afectat"), jocul (,, natw·al "),
înlăturarea „tonului îngîmfat şi plîngă
tor", vorbirea „din piept ... , cu energie",
,,mişcările gîtului şi mîinilor", ale muş
chilor feţei (ce „ se dispuneau într-w1 
�st de o rece şi neîndurată viclenie"),
ale musculaturii gurii (care „arăta un 
uşor tremur de nerăbdare"), mişcarea
ochilor (care „pîndeau"),_ exigenţele _fi
zice (,,pentru că instrumeJ1tul artistului
,este chiar fizicul lui"), cw·gerea versu
t:1•ilor „ca un izvqr limpede, încît nu o 
·silabă nu un sunet, clar un hiat nu se
�pierd�" etc. Am_,''' spicuit aceste ciieva 
;consideraţii cari vizează chestiuni ele
„strictă tehnică ăctoricească şi care fac
.'clin Eminescu cel mai mare critic „ele 
. specialitate" al nostru, atEmt la infinite
. sima 1��1e artei actorului : voce, tonalitate, 

acceut, mimică, gestică, mişcare scenic�, 
rostire calitatea ·',l;imbil,. privire,, date f1-

f zice, ' trăire, autenti'ci:Îite, riă_ţuraleţe, ,. 
-�,

' 

Ni s-ar putea răspunde că actul critic 
nu se adresează în primul rîncl emitulo
rului (,actorului, în cazul nostru), ci· :re
ceptorului (publicul, cititorii). Este ade
vărat. Dar actul critic, ca mediator între 
scenă şi stal, între actor şi spectator (ci
titor), poate contribui, printr-un limbaj 
mai specific, mai relevant, la o mai bună 
receptare a actului actoricesc, la o mai 
bună judecare şi valorizare a lui, altfel 
spus, la ridicarea nivelului receptării şi 
la intelectualizarea ei. In urma unui de
mers critic mai specific, cîştigul este şi 
de partea actorului (teatrului), şi de par
tea spectatorului citi tor ele critică tea
trală : actorul îşi conştientizează actul 
prin „oglindirea" în demersul altuia a
supra sa (cu şansa autoperfecţionării, a 
corecţiunii erorilor, a progresului artistic), 
.�e_ct<,1torul_ ,,vede" mai în adîncime actul
artistic ş1 11 va aprecia nu doar ca simplu
joc, ca simplă distracţie 

Ni s-ar mai putea răspunde. qă specta
torul ele azi nu mai este cel din timpul 
lui Eminescu. Şi acest lucru este adevă
rat. Dar cu ati:t mai mult este necesar 
ca în epoca tuturor specializărilor, cum 
este epoca noastră, a atitor explozii in
fo.rmaţjpnale, şi cronicarul teatral, şi 
spectatorul să se „specia1izeze", să se in
formeze. Asta, pentru mai adînca înţele
gere a fenomenului teatral şi pentru mai 
dreapta aşezare a raportw-ilor de forţe 
şi strădanii din cadrele lui. Pledez pentru 
scoaterea în evidentă a actorului deoa-
1·ece el nu-şi poate evalua „de la distanţt1" 
actul, e singw-ul personaj inclispensabiI 
t,eatr.ului ele la origini pînă în prezent 
(teatru fări.i regizor, fără scenograf, chiar 
fără... director s-a mai văzut !), e sin
gurul care suportă, seară ele seară, în ca
zul unui spectacol slab, o sală doar cu 
10-20 ele spectatori, e singurul care se
conswnă, seară de scară, pentru ceea ce 
face, bine sau mai puţin bin , după cwn

_e_singurul care nici nu ştie, nici nu poate 
şi nici nu vrea să mai facă şi · altceva 
în viaţă decît teatru. !n absenţa lui, fie
şi accidentală, actul teatral încetează ·ca 
act. Pentru toate acestea esle nedrept .�i 
neechitabil să-i fie expediată arta într-o 
coadii ele cronică, ci se cuvine să�i fie 
apreciată cinstit, aplicat, atent, oo profe
�ionalitate şi maximă înţelegere. Pentru 
că el este singurul om al teatrului care, 
seară· de seară, se află în „groapa cu lei" r 

Serafim DUICU 
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Teofil Vâlcu 

,,., 

} �·� 

Teofil Vâicu, cel de toate zi!el.-... 

Are un cap de efigie, un cap voievodal. 
Surîsul îngăduitor, ironia benignă sau 

muşcătoare îţi mai lasă o iluzie, dar scru
tătura ochilor bifaţi de două -accente cir
cumfle�:e, extrem ele expresive, e 11e

echivocă : .,Ştiu exact cine-mi eşti, clar 
treacă ele la mine ... " 

O fire puternică, tonică tocmai penl1·u 
-că are reacţii profund omeneşti, afecţiw1i 
-constante, ranchiune motivate, nedisimu-
late.

O generozitate neobişnuită (care-l costă
timp, bani şi nervi), impărţilă oricui ii
cere sprijinul, de ·la omul comun, de pe 
stradă, pînă 1a prietenii care, evident,
abuzează de ea ...

Dar Teofil Vâlcu nu dr;;muieşle nimic.
A�a cum e,- învestit cu purpura persona
jelor istorice, începi să ai convingerea că
.Ştefal\ cel Mare, Petru Rareş, Decebal,
Răzvan ... nu puteau să aibă decît această
voce amplă, rezonantă, .,straşnică", a
ceastă înfăţişare bărbătească, această cău-

··tătură directă· şi pătrw1zătoare . .,Ah, ştim
, •- veţi spwie - în ce categorie de actori

, i,ă-1 plasăm!" Ba nu f$Li1,i nimic, pentru
că iată-l cu părul vîlvoi, cu privirea vi

' cleană sau. onctuoasă, cu zimbetul umil 
sau gău11os, cu vocea plîngăreaţă, ezitantă, 

12 

.,Punctul O" (,.întîlni1·c ia Copen
haga") de Yves Jamiaque 

... şi în l'etru Rareş din piesa lui 
Horia Lovinescu 
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Tatăl din „Jocul vieţii şi al morţii. .. " de Horia Lovinescu şi Turghenicv în „Ultima 
dragoste" de P. Pavlovski

leneşă, a bufonului-Tală din Tango, a 
bufonului tragic-Tală din .Jocul vieţii şi 
al morţii în deşertul de cenuşă, a bufo
nului aristocrat cu scrupule morale din 
Ivanov... Şi pe1ilru a vă opri iar ele la 
vreo etichetare, oricîncl limitativă, am să 
vă reamintesc un Teofil Vâlcu al perso
najelor „fără semne particulare", preocu-

:pate ele probleme curente, ,,reale" (Va
lentin, Oniga, Coriolan Ionescu) ... Un Teo
fil Vâlcu al ilustrelor spirite, 111.ăcinate de 
îndoială, interioriza.te, patetice (Galileo, 
Turgheniev, Prometeu) ... Un Teofil Vâlcu 
al polilicienilor sforari şi găunoşi (Caţa
vencu, Saru-Sineşli) etc., ele. 

Frwnos si rotund destin artistic - Yeli 
recunoaşte. şi, ele această dată, nu 
mai are nimeni nimic de zis. 

lndrăgostit definitiv de teatru, cunos
cînclu-i puterea inegalabilă de persuasiu
ne asupra conştiinţelor contemporane (pu
tere care îi dă un de departe recognosci
bil orgoliu), Teofil Vâlcu vede în perso-
11ajele sale ilustre nu doar semnele unui 
joc efemer, fie el tragic ; ci şi o �ansă 
reală de „re-îmblînzire" a lumii, ele co
municare cu ea prin intermediul imaginii 
unor figuri de legendă : iată de ce a fost 
·şi este în stare să rişte acceptînd şi o
partitură mai puţin realizată literar, sau
chiar înainte de a o citi, numai de dragul
-personalităti.i charismatice evocate de a
ceasta, nwnai din dorinţa ele a impros
păta mesajul grav lăsat de viaţa, gînd1rea
sau opera ilustrului incarnat. Este acesta
- cred eu - cel mai sigur semn al unei
iubiri, al unei încrederi neconditionale
în forţa cuvîntului rostit ele pe scindura
scenei, în iluzia teatrului care, astfei in-

vestit, nu mai e doar o lume a ficţiunilor, . 
ci spaţiul de unele lumina spiritului, în
crederea în puterea binelui se pot răs
pîndi. Şi dacă, mai puţin generos, eşti 
tentat să atribui altă cauzii riscului asu
mat de Teofil Vâlcu, c suficient să-l as
culţi analizîndu-şi demersul, ca să-ţi 
schimbi părerea ; pentru că, asupra ca
lităţii unui spectacol, el nu-şi face iluzii 
niciodată, cu toate aparenţele contrare. 
Chiar atunci cînd iese clin scenă „cople
şit ele glorie", cum ar spune un poet, îşi 
priveşte cu ochi critic rolul realizat şi 
întreaga reprezentaţie. Simte cu acuitate 
unele ritmul a avut de suferit, unde sta
rea nu a trecut rampa, uncie iflterpre1 ul 
nu a comunicat cu restul echipei. ,,Rit
mul, ritmul e totul..." l-am auzit ele mulle 
ori spunîncl. 

I-am ascultat vocea pe bandă (test re
velatoriu pentru un actor), vocea aceasta 
cu un timbru inconfundabil, cu un. halou 
special, cwn la puţine am remarcat, în 
afara celor ale lui Vraca sau Calboreanu, 
Cay,agiu sau Albulescu. O voce - t.in uni
vers în sine - galopind cu gingăşie şi 
patos, cu minie şi răceală, cu tandreţp �i 
disperare, cu dispreţ şi umilinţă, cu în
fiornre şi înâoială, prin versurile lui En'li
nescu, Blaga, Arghezi, Topîrceanu. După 
care, m-au obsedat cele blagiene : ,.Da
ţi-mi un trup, voi, mun\:ilor / pentru 
straşnicul suflet ce-l port", versuri care 
au răsunat extatic, şi despre care îndrăz
nesc să afirm că i se potrivesc Actorului 
Teofil Vâlcu. 

Mariana CODRUŢ 
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Ion Besoiu :,

"Este important 
ca actorului să. i se 
acorde încredere" 

Deasupra noastră se pet1·ec dramele 
Dimineţii pierdute. Prin tavan se nud 
din cind în cînd zgomotele scenei. Stăm 
de vorbă într-o cabină care are ceva
de chilie săpată în munte. Am ajuns 
inăuntru coborînd o scară, parcurgînd 
un culoar sldmt, urcind cîteva trepte 
şi intrînd pe o uşă scundă. 

- Este adevărat că direclorul fon
Besoiu nu-i prea generos cu actorul 
Jon Besoiu? 

, - Aţi observat just. inainte de a fi 
, director jucam mai mult. Timpul este fu

gar pentru mine, îl înregistre:,; totdeauna 
după ce a trecut. Mă grăbesc ca să pot 
ţine ritmul microuniversului numit Tea
trul „Bulandra". Mă preocupă aşa de. mult 

, incit nu mai am timp pentru a oferi 
. cîteva luni unui personaj. Am ajuns să 

mă bucur de succesul unui spectacol al 
riostru ca ele unul al meu ca actor. Sînt 

· preocupat de starea psihică o · oamenilor
din colectiv - artişti, tehnicieni. Caut să
le uşurez cît pot viaţa, pentru ca ei să
fi'e- cit- mai preocupaţi de teatrn. Apoi îmi

iau mult timp citirea pieselor noi, apro
vizionarea cu materiale, producţia. 

Actorul a cam trecut pe planul al doi
lea. Mi s-a întîmplat uneori să intru în 
cîte un spectacol pentru a suplini un co
leg. Aşa s-a întîmplat la Hamlet. Polo
nius a însemnat pentru mine un bun. 
antrenament o primire foarte bună şi 
satisfacţia p�rsonală că am contribuit şi 
ca actor la succesul w1ui spectacol al tru
pei. Alteori am făcut roluri de serviciu 
pentru ca spectacolele să iasă la timp
(Ancheta ... , Dimineaţa ... ). Dar marea mea 
bucurie este să supraveghez din sală mer
sul unei repetiţii. 1n timpul lucrului �e
ivesc nenumărate probleme pe care regi
zorul şi colegii le depăşesc mai uşor dacă 
sînt şi eu de faţă. 

Am vorbit destul despre preocuparea 
mea de administrator. Uneori mă gîndesc 
si eu că ar trebui să mă preocup mail 
inult ele - hai să-i zic - aşcccnsiunca 
mea actoricească. 

- Eu am venit să stau de vorbă
cu directorul Teatrului „Bulandra" ! 
Ati preluat această funcţie acum 
aproape zece ani. Cum v-au primit 
colegii actori ? 

- Unii cu încredere, alţii cu rezerve
Şi găsesc că e normal. Mai ales că e foarte 
greu să accepţi că cineva cu care păşrşti 
zi de zi umăr la umăr face într-o bună 
zi un pas înainte şi devine şeÎ de pluton. 
Dar toate astea aparţin, sper, trecutului, 
desi sînt convins că mai sint destui care 
au' nemulţumiri şi unii poate chiar şi 
motive să nu aibă destulă încredere in 
mine. 

- Cînd ati fost numit director, Tea
trul „Bulandra" traversa un moment 
dificil. A urmat apoi pierderea cîtorva 
mari valori ale trupei. Ce :1 1,i intre
prins pentru ca Teatrul „Buland1·a" să 
redevină Teatrul „Bulandra"? 

- Fusesem înainte secretar ele partid
şi eram deja implicat în conducerea tea
trului. Prima problemă a fost completarea 
edificiului regizoral. Am reuşit, chiar înn
potriva rezervelor unor oameni clin colec
tiv, să-l aduc pe Tocile:;cu. Este foarte 
importantă încrederea acordată artistului. 
L-am sprijinit şi i-am dat răgazul necesar
pentru a duce la bun sfîrşit acea premieră
în istoria teatrului românesc : un specta
col compus clin două piese jucate în două
seri consecutive (Tartuffe şi Cabala bigo
ţilor). Am reuşit apoi să o aduc pe Cătă
lina Buzoianu. Alăturîndu-i pe aceştia lui
Valeriu Moisescu şi. lui Petre Popescu,
am asigurat un compartiment regizoral
solid.

Am adus încă un pictor scenograf în 
persoana Liei Manţoc, care se completează 
în chip fericit cu Dan Jitianu �i Mihai 
Măclescu. 

Am angajat, clupă un singur concurs, 
zece noi actori. Apoi, la alte două con
cursuri, am mai adus cîţiva. 
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- Cu toate aceste primemri masive,
Teat1·ul „Bulaudra" ş·i-a păstrat 11erso
nalitatea sa bine definită. Cum ati 
reuşit acest lucru ? 

- Am asigurat fiecărui 11011 vemt un
,debut important într-un spectacol impor
tant. Realizările lor sînt urmările de cătri 
toate generaţiile teatrului. Apoi, fiecan 
este încurajat pe măsura rezulta�elor sale. 
Este foarte important ca ei sa înţeleagă 
spiritul nostru de breaslă. Marea majori
tate au reuşit să se integreze in acest 
organism viu„ care trebuie. să fie perma
nent viu, organism care este Teatrul 

..,,Bulandl'a". De asemenea, le inculcărn 
ideea că rostul artistului este să slujească 
în primul rînd dramaturgia naţională 
,rostită pe scenă într-o impecabilă limbă 
i·omânească, pentru că limba este fereas
tra culturală a unui popor. 

La alcătuirea repertoriilor am pornit de 
la alegerile regizorilor. Ei fac mai multe 
,propuneri. Acelea care se pliazd. pe pro
gramul nostru le selectăm. 

Permanenta noastră grijă este să p<'is-· 
trăm tradiţia şi personalitatea Teatrului 
„Bulandra ". Particularităţile lui, starea de 
·spirit din interior. Şi modul auLocritic c:u 
,care sînt privite producţiile noastre. 

- Vorbiţi-ne, vă rog, despre cele
lalte initiative pe care Je-ati avut : 
oferte de colaborare pentru . regizori 
tineri, preluarea unor ex:imene ale 
1.A.T.C. (Eunucul), găzduirea „Săptă
mînii absolventilor", acordarea man
datului de regizo1· unor actori din tea
tru (Ion Caramitru, .Florian Pittiş) etc. 

- Este un punct de vedere al meu per
sonal, că în fiecare an trebuie încercat un 
iînăr regizor căruia să-i oferim posibili
tatea de a lucra cu valorile teatrului 
nostru, ca să luăm astfel pulscl atît de 
-viu al regiei româneşti. Cu unii am reuşit,
cu alţii, mai puţin. Oei cu care am reuşit 
vor fi invitaţii noştri în continuare. 

Colaborarea cu I.A.T.C. a intrat în tra
diţie. ,,Săptămîna absolvenţilor" îngăduie 
tinerilor să ia contact cu publicul de la 
:Podul Izvor şi cu scena de acolo, ,,subso
lul" fostului I.A.T.C., w1de S••au format 

.atîtea şi atîtea personalităţi ale teatrului 
românesc. Am dat dispoziţie ca toţi stu
denţii I.A.T.C. să aibă acces gratuit la 
Teatrul „Bulanclra". Ei pot participa la 
repetiţiile noastre oricîncl şi în dragă voie. 
Multe generatii ele absolventi au crescut 
·o dată cu spectacolele noastre. 

In ceea ce-i priveşte pe Ion Caramitnt
·.şi Flori,an Pi1.tiş, ei sînt absolvenţi ai cursu
rilor postuniversitare de regie. în defini
tiv, mulţi actori ele marcă au devenit 
mari regizori : Liviu Ciulei, Laurence Oli
·vier, Stanislavski, Oleg Tabakov şi mulţi
alţii. Datoria mea este deci să acord în
<Credere, să-i încw·ajez pe cei doi. bum ill'
tori ai noştri în încercăr,ile lor. Sper ca
la toamnă să constatăm că nu m-am în-

' .şelat.

-=- Conduceţi destinele teutrului cµ 
cele mai multe vedete. Cum reuşiţi să

împăcaţi toate ambiţiile per�onale şi 
să le· împletiti cu cele ale teatrului 1 

- Despre asta· nu ştiu cum s[t vorbesc ...
Sînt perioade cinci unii din marit noştri 
actori sînt mai puţin prezell'fl pc scenă, 
din cauza unor imponderabile (întîrzierea 
unor proiecte ş.a.m.d.). Dar cred c,'t marii 
noştri actori sînt mereu• prezenţi în faţa 
publicului, chiar dacă uneor•i apar -in 
spectacole mai vechi. Această ·aglomerare 
de vedete asigură un mare flux- ele spec
tatori, ceea ce, mă face să uit dificultăţile 
pe care le întîmpin uneori cu unii colegi . 
Sînt mari p�rsonalităţi jlrţisticc, chiar in
telectuale unii dintre ei, cu .,Justuri şi pă
reri, ele cele mai· multe ori, foarte exacte. 
Si acest lucru menţine l:n coleclivul nos
tru un climat artistic, aş îndrăzni să spun, 
foarte elevat. 

·...:.... Foarte multi actori - ca· şi dvs.
::_ sînt solicitaţi Ia film, TV,, H.<l�l�o. 
Cum reuşiţi să coordonaţi acest dificil 
mecanism cu piese atît de sensibile.? 

- A'.ctorii nostri au o libertate maximă,
dacă nu stînje1�esc în mare măsură pro
gramul teatrului. Pentru că .;im convinge-• 

: 1 ea că şi filmul şi Radioul şi Televiziunea 
coinpletează antrenamentul arti::;tic şi m{li 
'ales contribuie la edificarea a ceea ce ne 
place să nw11 im, în sensul bun, veciei a. 

- V-as ruga să încercaţi s·ă ţrag,•:ţi
linie si să faceti bilantul a ceea cc aţi 
realizat pînă acum ca 

0

directo1·. 
- Am scos cîteva spectacole considerate

izbînzi ale Teatrului „Bulandra". 
Am dus spectacolele noastre reprezen

tative în cîteva oraşe importante ale ţării. 
· Ain reuşit', să păstrez bunul renume al

· Teatrului „Bulanclra". . . Au fost şi eşecuri, sigur, pe care 111c1 
eu nici colegii mei nu le rene.l!ăm. Le re
cu;10aştem �i avem dorinţa vie de a nu 
le repeta. . - Ce n-ati reuşit să faceţi ?

- Multe. Şi · de majoritat�a n�implini-
rilor sînt vinovat eu singur.

- Ce proiecte aveţi ? 
- Foarte multe. Dar, despre ·proiecte,

am superstiţia că nu tre�uie să v?rbesc 
prea mult. Aş dori să relu�m a�e.as_ta C_?n
vorbire peste un an ş1 sa venf1cam_ 1m
preună dacă cele spuse aici au ra!n.as 
valabile. Ar fi interesant. V-c:1�1 la:;,<1t,
trebuie să fug la aplauze. . .. 

- De acord, ne întîlnim la sflr�1lul
verii viitoare. 

Dai· d'irectorul Ion Besoi.u, rNlcvenit 
actor, nu mă mai aude, ?e şi ,1flă ,_,dea
supra", pe scenă, de u_na� al?_la_uzeie .a:i
pornit ca o avalanşa.� lnc,mi:rclu-17:a, 
ies şi eu pe uşa scunda a ch1liet ac. u
rilor de la Grăd'ina Icoane'i.. 

Convorbire realizată .. de 
Constantin, FUGAŞIN 

• •• • • • • J. 

lt, 
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: Costineşti '88 

Intenţii 
finalî.zate 

parţial 

Găzduită,. ca in ·fiecare an, ele sta
ţiunea Costineşti, ediţia a VI-a a Galei 
Tinerilor Actori a avut loc în 1988 între 
17 şi 20 iulie. Spre deosebire de ediţiile 
precedente, al căror program s-a desfă
şurat aproape în exclusivitate în faţa 
unui auditoriu restrîns (în sala poliva
lentă a hotelului Forum), cea de faţă şi-a 
propus să ofere publicului larg posibili
tatea de a asista la majoritatea repre
zentaţiilor (jucate pe scena Teatrului ele 
vară). Intenţia organizatorilor a fost să 
permită concurenţifor un dialog direct cu 
publicul tînă1· aflat în Costineşti. Ca ur
mare, Gala şi-a modificat oarecum speci
ficul, scopul ei principal fiind acela cie a 
satisface nevoia firească a tineretului 
aflat la odihnă de a-şi petrece serile la 
teatru. Cît ele necesar şi ele binevenit. a 
fost noul generic al manifestării (Seri de 
teatru pentru· tineret) au dovedit-o amfi
teatrele arhipline ale celor trei zile cou
secutive de concurs. Actorii, la rîndul 
lor, au trăit satisfacţia unor aplauze gene
roase, a unei participări spontane şi entu
ziaste la evenimentul artistic. Anul 
acesta, Gala a aparţinut în aceea'ii mă
sură publicului tinăr, ca şi actorilor ti
neri, ea devenind cu adevărat un mijloc 
ele a-i atrage pe amatorii de teatru, ca şi 
pe cei mai puţin familiarizaţi cu scena, 
în casa Thaliei. 

Această nouă înfăţişare a Galei Tineri
lor Actori, această deplasare a obiectivu
lui său către ediucarea gustului artistic 
al• ·auditoriului larg este o foarte inspi
rată modalitate de punere în practică a 
programului ele promovare a artei inter
pretative de bună calitate în rJndul tine
rei generaţii. 1n confruntarea cu publicul 
de aceeaşi vîrstă, actorii aflaţi la înce
putul carierei se pot privi într-o oglindă 
fidelă, comunicînd, la rîndul lor, reflexia 
unor idealuri, a unor trăiri comune. Dar 
dacă, în intenţie, lucrurile arătau alit de 
bine, drumul către împlinirea acestui pro
gram a fost dus de către organizatori nu
mai pînă 1a jumătate. -
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Marele Premiu al Galei Tinerilor 
Actori : Claudiu Bleont - .,Torquato 
Tasso" de Goethe 

Propunîndu-şi o „gală a publicului", 
aceştia ar fi trebuit să adapteze vechiul 
regulament al manifestării la noile con
diţii în care ea avea să se desfăşoare. 
Ceea ce nu s-a întîmplat. Prin urmare, 
aprecierea jw-iului (condus ele 11'ihar 
Mălaimare) a fost pusă în dificultate, iar 
o parte dintre recitalurile prezenlale,
chi::ir şi dintre spectacolele aflate în
c0ncurs, au fo�t cu totul nerelevante.

Cîteva probleme principale au aoărut 
ca urmare a caracterului hibrid al mani
festării. In primul rînd, necesitatea (im
pusă de· situaţie) de a judeca aolicînd 
aceleaşi criterii, atît recitalw·ilor individu-
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ale, cît şi evoluţiilor actorilor în specta
cole. Este un loc comun faµl.ul dl nn t·e
cifial individual pune cu totul altfel i11 
valoare posibilităţile, valenţele. forţa şi 
inegalităţile unui talent tînăr. decit o 
poate face participarea sa într-tm specta
col. Inlre aceste două modalităti de ie�ire 
la rampă a personalităţii creatoare exislă 
puţine şi nesemnificative zone ele inter
ferenţă. In acest sens, recitalul care a 
obţinul Marele prem1u s-a af19t la graniţa 
dintre cele două categorii. Claudiu Bleont 
(Teatrul Valea Jiului, Petroşani) a pre� 
zentat un fragment clin punerea în scenă 
la Naţionalul bucureştean a piesei Tor
quato Tasso ele J. \'Iv'. Goethe. Spectacolul 
este, într-adevăr, un ul ele protagonist, iar 
Bleonţ dovedeşte in rol stăpînirea sigură 
a mijloacelor actoriceşti şi capacitatea de 
a se adecva unor tehnici retorice, mai 
greu accesibile interpretului modern. Cu 
toate acestea, incompatibilitatea evidenlă 
dintre spaţiul de joc al Teatrului de Vară 
şi codul stilistic aparte în care este con
cepută reprezentaţia în ansamblul ei, 
deşi nu a dat naştere unei dificultăţi in
surmontabile de viziona1·e, nici nu a pus 
pe deplin în valoare calitatea vocatiei 
lui Bleonţ. 

ln acelaşi sens, reprezentaţia Institutu
lui de Teatru din Bucure!iti cu Visul unei
nopţi de vară de W. Shakespeare, con
cepută pentru scena studioului „Casan
dra",. a apelat la Costine'iti la mai 
multă ostentaţie, forţînd note ce în spec
tacolul de la sediu rămîueau într-o nece
sarJ şi bine potenţată surdină. Defecte 
minore ale punerii în scenă au ieşit mai 
dar în evidenţă, aşa crnn cele citeva me
rite ale ei au fost, pină la un punct, um
bri.te. In sfîrşit, trebuie să mai observăm 
şi faptul că acele recitaluri şi spec-tacoic 
;.;rezentate în Teatrul ele Vară, aclresin
,iu-se unui public 111wneros, din care 
făcea parte şi juriul, au avut avantajul 
ele a naşte reacţii c-are, vrînd, nevrind. 
au contaminat judecata ele valoare· a spe
cialiştilor. Spre deosebire ele ele, recita
lurile de la Sala polivalentă a hotelului 
„Forum" au fost primite şi evaluate „la 
rf'rc". 

Problema receptării actului artistic între 
parametrii săi optimi reprezintă, în cazul 
performanţei teatrale (individuale sau ele 
grup), un factor esenţial, a cărui neluare 
în consideraţie perturbă evctluarea obser
vatorului. Ajungînd aici, trebuie spus că 
această problemă, a receptării, şi-a rele
Yat pe deplin complexitatea în contextul 
Galei actuale. Juriul, alcătuit. fireşte, din 
specialişti (critici, regizori, actori), e dator 

să aprecieze creaţia inţerprelativă, fie
care membru al acestui „corp ele opinie" 
fiind învestit cu dreptul (şi cu indato-
1·irea) ele a-şi transforma emoţia în 
judecată ele valoare. Aceasla presupune 
confruntarea cu dificult.'iţi de receptare, 
inerente, pe care juraţii trebuiP. sJ. le 
depăşească în vederea ierarhizării pe cit 
po;:;ibil obiedive. Un aspect al psihologiei 
receptorului a fost atins de faptul ci: inLre, 
să spunem, Claudiu Bleonţ - nume deja 
consacrat al generaţiei sale, personalitate 
artistică distinctă, prezentâ pe scenele· 
bucarestene cu roluri principale în 
montări ele prestigiu - şi marea majo
ritate a celorlalţi concurenţi (un.ii 
de-abia absolventi ai ln::;,ilutului) există 
un decalaj flagrant de stc1tut ;:irtis
tic. Fiecare dintre membrii juriului l-a 
mai văzut pe Bleonţ, îl cunoaşte şi recu
noaşte, îl poate compara. cu alţii şi cu el 
însuşi în diferite ipostaze. Aceste determi
nări nu pot dispărea cu totul din con
ştiinţa noastră, oricit ne-am forţa obiecti-
vitatea, cu atit mai mult cu cît „rivalii" 
actorului aflaţi în concurs nu au fost de 
,acelaşi calibru. Cel puţin atw1ci şi acolo. 

Cît ele imporlantă este cunoaşterea prea
labilă a unui actor, familianzareâ cu un 
anumit chip şi comportament artistic (re
acţia ele receptare născîndu-se din, să-i 
spunern, o sinteză a tuturor momentelor 
în care 1-a<i v·ăzut), a dovedit-o şi obţ(ne
rea a trei distincţii de. interpretare de 
către Emilia Popescu, Cecilia Bîrborn �i 
Marius Rogojinschi (Helena, Hermia şi 
Fw1dulea/Puck clin Visul unei nopţi de

vară). Majoritatea membrilor juriului cu
noşteau promoţia ele studenţi bucureşteni, 
Emilia Popescu fiind remarcată chiar cu 
ocazia cîtorva creaţii mai reuşite şi mai 
originale clecit cea din Visul. Faptul că 
punctajul · obţinut ele actriţă l-a urmat 
direct pe cel obţinut de Bleonţ grăieşte 
ele la sine. De asemenea, rămine profund 
relevantă nerăsplătirea cu distincţii a 
studenţilor de la Institutul de Teatru din 
Tîrgu Mureş, necunoscuţi juriului, dintre 
care însă cel puţin doi ar fi meritat pre
mii, în aceeaşi măsură cu absolvenţtt 
bucureşteni (Nicolae Cristache şi Torni 
Cristin). Această „hermeneutică a com
portamentului creator", pe care orice 
spectator cu experienţă o face spontan, 
reprezintă un dat firesc al psiholo'giei re
ceptorului. Neajunsul nu zace în lipsa 
capacităţii de obiectivare a celor aflaţi 
în situaţia de juraţi, ci în neglijarea a
cestor coordonate elementare. 
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Anda 
Călugăreanu, 
un „clovn" 
pe cinste 

Un profil premiat : Maria 
Roxana Ionescu 

Fofo : CODRUŢA DRĂGOESCU 

.18 

Corneliu Jipa s-a 11rcze.ntat pentru 
a cincea oară la „Gala Tînărului 
Actor" cu miinile curate 

Iosif Cojic în recital 
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Marina Procopie nu dă în vileag 
nimic din discuţiile juratilor 

Valentin Lozincă Manclric aflind că a 
primit menţiune de interpretare 

Mihai Bica 
fără premiu 
şi fără 
mantia lui 
Oberon 

Torni Cristin 
sau un premiu 

care ar fi putut 
să fie 

Un Puck destul de satisfăcut: 
Marius Rogojinschi 

19 
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Maniera intimislă, proprie vechiului 
specific al Galei, de .a realiza „exerc1ţ11 
de stare" folosind variate adaptări din 
literatură, s-a vădit neadecvată în noul 
context. Grija organizalorilor ar fi trebuit 
să se 01·icnteze tocmai cătr înscrierea in 
concurs a unor recitaluri ce să poată Îi 
susţinute cu succes pe scena Teatrului ele 
Vară. Dar aceasta ar fi presupus o pre
ocupare timpurie a lor pentru configura
ţia artislică a concursului, o activitate 
constantă şi sistematică, limpede orien1ată 
înspre selecţionarea unui număr de purii
cipanţi, înspre alegerea unui repertoriu 
valoros şi adecvat scopului urmărit. Opi
nia specialiştilor ar fi trebuit consullată 

în timp util, iar directorii şi regizorii din 
teatre ar fi trebuit stimulaţi pentru a par
ticipa real, acliv, la. formarea unei ambi
anţe creatoare propice tinerilor interpreţi. 

Şi dacă în 1988 Premiul speci-al al ju
riului nu s-a, acordat, poate că :întîlnirea 
îi1tre oamenii ele teatru şi organizatori, 
discuţiile purtate au creat premisele .1.;nei 
editii viitoare care să nu păstreze nimic 
din· rl'ziduurile fazelor de tranziţie �i 
care, mai ales, să reflecte prnmisa preocu
pare a organizatorilor pentru această ma-
11ifestare atît d necc!'>ară. 

Corina ŞUTEU 

PALMARESUL 
GALEI TINARULUI ACTOR, 

COSTINEŞTI, 1988 
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MARELE PREMIU 

• CLAUDIU RLEONŢ (Teatrul „Valea
Jiului", Petroşani, fragment din
Torquato '.T'01sso de J. \l\'. Goethe)

PREMII DE INTERPRETARE 

• EMILIA POPESCU (I.A.T.C. Bucu
reşti, Helena în Visul unei nopţi ele
vară de William Shakespeare)

• MARIA ROXANA IONESCU (Tea
trul „Mihai Eminescu" Botoşani,
Scrisoare călre .un necunoscut de
Ileana Vulpescu)

• CECILIA BÎRBORA (I.A.T.C. Bucu
reşti, Hermia în Visul w1ei nopţi de 
vară de \Villiam Shakespeare)

MENŢIUNI DE INTERPRETARE 

• MARIUS ROGOJINSCHI (1.A.T.C.
Bucureşti, Fundulea şi Puck în Vi
sul unei nopţi de vară de William
Shakespeare)

• CORNELIU JIP A (Teatrul de Nord
din Satu Mare, fragment clin Poli
lica de Theodor Mănescu)

• VALENTIN LOZINCA MANDIUC
. ('featrul de păpuşi din- Tîrgu M1,11·eş,

x�cital de pantomimă) 
--� 
t 
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REPOR.fER 
..... 

Ji'I 

'll;\·r J.\ 
.J 

Teatrul 
în săli de sport, 

. ,, . 

parcuri :_ş,

grădini de vară 

Preambul 

O mînă de actori, de vîrste diferite, clar 
1n majoritate tineri, susţinuţi de o mină 
de tehnicieni, se încumetă, pe căldurile 
·sufocante ale acestei veri, să repete, zi
de zi., uneori ele două ori pe zi, Cîinelc
_grădinarului ele Lope de Vega, Pare· a fi
vorba, la. prima impresie, ele un ti1.lu de
umplutură, de .un text „ uşurel" (Lope de
Vega a scris cîleva sule clin ,acestea), care
să completeze gi-eaua stagiune a Tealru
lui „Bulanclra".

Senzaţia de ,,completare" e accentuat.:\
şi de distribuţie, în care unii fac cîle
două-trei. personaje, actorii vin gîfiind de
la filmi'iri ori de la Buftea, de la post
sincroane, să repete, parcă doar pentru
a repeta.

TEATRUL „BULANDRA" • CÎINELE 
GRADINARULUI de LOPE DE VEGA: 
• Traducerea : AUREL TITA • Adap
tarea şi regia : FLORIAN PITTIŞ •
Scenografia: DOINA RAPEANU •
Distribuţia : EMILIA POPESCU (Di

ana, contesă de Belflor) ; MARCEL 
IUREŞ (Contele Fedel'ico); DORU ANA 
(Leonardo, Otavio, Camilo); MANU
ELA CIUCUR (Antonelo, Marcela) ; 
OANA PELLEA (Doroteea, Furio); 

CONSTANTIN DRAGĂNESCU (Fabio, 
Celio) ; ILEANA PREDESCU (Contele 
Ludovico) ; SANDU MIHAI GRUIA 

•(Tristan); RĂZVAN IONESCU (l\1ar
-chizul Ricardo). 

Dacă rezişti la căldură şi prinzi mai 
mult de o repetiţie, începi, însă, să intri 
la idei. Aici, la sala de la Grădina Icoa
nei, se petrece ceva. Sau, altfel spus, ceva 
nu e în ordinea normală a unei repetiţii 
de teatru. 

Din sală răzbat, spre stradă, acorduri 
muzicale binecunoscute, se aud voci care 
cîn1.ă (în teatru ?), mă rog, dac-ai şi in
trat şi ai răbdare (nici nu-ţi trebuie 
mul1.ă) descoperi că acum, în plină vară 
(as1.a-mi aminteşte de Faulkner !), se în
cearcă ceva. 

Acest ceva (în sensul ele nou, de inedit, 
de ceva care nu există, clar ne trebuie) 
este w1 spectacol de teatru. Altul clccit 
cel cu care ne-am cam, prea, obişnui[. 

Ce vrea Florian Pittiş ? 

Vă mai amintiţi, nu-i a .. a, ele Pi1.tiş?, 
Cel care cînta şi elansa în show-urile ele 
la televiziune ale lui Bocăneţ? Ala. Cel 
care, clupă aceea, a dat-o pe muzică 
uşoară ? El. El, actorul plin ele talent, 
de farmec, ele tinereţe, a făcut 45 de ani. 
Unii îl mai consideră tînăr, confumlînd 
candoarea. spir,ilul ele frondă şi alura cu 
vîrsta tînără. Pittiş, îmi pare rău, nu mai 
e tînăr, clar tine - în continuare - cu 
vîrsta care-l defineşte. 

De cîţiva ani s-a apucat şi de t·egie, a 
clobînclit calificarea universitară şi o face 
-- se pare - la fel ele bine ca alţii, ba 
chiar în felul si:iu propriu, care - ca de 
obicei - îl deosebeşte de ceilalţi. 

IntTucît nu pot garan1a că în ultimele, 
să zicem, douăzeci de spectacole, pe care 
le mai am de jucat ca actor, vcii mai avea 
şansa unor regizori ca Ciulei şi Pintilie, 
am preferat să-mi iau soărta în propriile 
mîini. Mă va bucura întotdeauna omul 
care-şi depăşeşte condiţia. Şi încă ceva, 
ca răspw1s la o întrebare : regizorul n--a 
existat ele la începutul teatrului, el a ap5-
rut istoi-iceşte şi va dispărea la fel., cinel 
nu va mai fi necesar. Eu fac şi regie 
pentru că aş vrea să promovez un 1.ip 
nou ele teatru. Teatrul rock. sau 1.ealrul 
de revistă ori musicalul. Un teatru in 
care muzica să facă parte clin jocul acto
rului, clin poveste. 

Toate acestea mi le-a spus, intr-o ·seară, 
Florian Pittiş. După o repetiţie, în reno

' vatul „Car cu bere". Pe mRsii, un ecuson 
de plastic pe care scrie: ,,Rezervat. Sint 
la fumat. Florian Pittiş". Pe spatele ecu-
sonului : ,,Hapid". Explicaţii : Pittiş ţine 
cu Rapidul. In „ Carul cu bere" nu se· 
fumează : dnd iese afară, la fumat, 
Pittiş lasă acest ecuson pe masă, să nu-i 
ocupe cineva locul. Mai are şi o mică 
insignă, pe care scrie cam aşa : ,, Carul cu 
bere. Fl. Pitliş, consumator". Are aparta-

21 

www.ziuaconstanta.ro



Sufletul montării : Flor,ian Pittiş 

mentul 'in apropierea localului, aşa se 
explică ac:este „afinităţi". Şi mai e şi 
umorul, d1:. care nu se lasă. Tot el ;;icc, 
evident:, în glumă, căci altfel e un tip 
oare nu renunţ::l uşor !a „prinţipurile" 
lui : ,,pentru un banc imi dau viaţa". 

Deci, ca să încheiem răspunsul la în
trebarea pusă la începutul subcapitolului, 
Pittiş vrea un gen nou de spectacol. 
Acesta e un început? Nu, am mai pus 
trei spectacole (le ştiţi, nu-i aşa ?) prin 
care m-am apropiat de idee. Acesta e pri
mul în care ideea se concretizează în în
tregul ei. 

Ce se arată a fi ? 

După cele cîteva repetiţii la care am 
asistat, aş putea s11 vă ofer un răspuns. 
Mai bine ar fi insă să vedeţi acest spec
tacol. Nu ele alta, dar merită. Regizorul 
(şi conducerea teatrului) şi-au propus un 
spectacol care să fie scos în vară, pentru 
săli de sport; parcuri şi grădini de varC:-1. 
Noi am zice, să ni se ierte îndrăzneala, 
că de astfel de spectacole ar fi mare 
nevoie mai ales în... teatru. Pentru că : 
omul mai simte şi nevoia să i se spună 
o poveste simplă şi limpede, să mai iasă
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din lumea gînclurilor grave şi profunde. 
să mai audă şi altceva decît a mai auzit, 
să mai simtă şi altceva clecît a mai 
simţit. 

Această „punere în scenă" completează 
mai mult decît fericit o stagiune (1988)· 
grea ele atîta Shakespeare şi Cehov şi 
alţii. Să nu se înţeleagă că :am avea ceva 
cu ei. Dar, pe lingă ei, trebuie sâ existe
şi o formă nouă ele a asculta (şi vedea) 
o poveste. Asta ne propune Teatrul „ Bu.
landra", prin veşnic tînărul Flor.ian
Pittiş.

Ce veţi vedea şi auzi ? 

Nu vreau să vă mai plictisesc ou nara
ţiuni jucăuşe despre repetiţii. Nici cu re
latări înţelepte despre laboratorul de 
creaţie al actorului (ori regizorului). V-aş 
spune doar că a fost o plăcere să stau 
(la 40 ele grade), plin ele uimire, privind 
cum se naşte llln nou spectacol. Nou şi in 
sensul de inedit. 

Dacă veţi merge la Cîinele grădinarului
(şi sînt convins că o veţi face, toţi cc>i 
tineri), veţi avc,a ocazia să-i vedeţi cîn
tîncl pe actorii Emilia Popescu. Manuela 
Ciucur, Oana Pellea, Sandu Mihai Gruia 
şi Florian Pittiş. Ba chiar şi clansîncl. 
Veţi· avea ocazia să ascultaţi şase, 'piese 
origin'ale de Sorin Chifkiuc, compuse- spe
cial pentru acest spectacol : Gînd bun�
E ·de ajuns, Ce năpastă, Rap, Dar văd, 
Ochii mei, Veniţi cu toţii, vă bucuraţi. 

Veţi mai avea ocazia să-i ascultaţi pe� 
Bob Seeger, Fleetwood Mac, Deep Purple. 
Signe Signe Sputnik, Inxs, Toto Cutuguo. 
Scott Mcke11zie, A. Celentano, Nina Ha
gen, Trio, Santana, Herbie Hancock. 

Ca să nu mai spun că bătrînul Lape
de Vega îi este dator lui Florian Pitli 
şi trupei de la „Bulandra" pentru. noua 
tineYete (în hai11ă modernă) pe care o 
banali poveste ele clragosle (cu năbădăi)' 
a Domniei sale a primit-o. 

Nu ştiu ce soartă (de viitQJ·) are pariul 
lui Pittiş privind teatrul rock. Ştiu însă 

· că originalitatea demersului despre care·
scriu acum e o certitudine. De care, vara,
iarna, primăvara, toamna, avem nevoie.
E în firea omului să nu-i mai placă
ceea ce este „deja văzut, făcut, plăcut.".
El vrea şi altcevia. Cîinele grădinarului,

fără să fie musical, revistă ori teatru
rock, este aşa ceva. Adică un spectacol
a cărui soartă merită mai mult decît săli
ele sport, parcuri şi gră<lini ele vară.

Mihai TATULICI 
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COi'IFESIUi'U 

DE CREţ\.flE 
,I 

Ion Caramitru 

despre 

,,A treia ţeapă'' 

la Teatrul „Bulandra" 
- Ion Caramitru, ce te-a ah-as în

teatrul lui Sorescu şi în această A treia 
ţeapă? 

- Capacitatea metaforică a acestui tea
tru - puterea de a crea simboluri. So
rescu scrie teatru fără să se supună unor 
reguli dramaturgice uzuale - scrie pur 
şi simplu dt îl solicită tema. Din nevoin 
ele dilatare a metaforei spre teatralitate. 
Scrie poezie dramatică şi teatr,u poetic. 
A treia ţeapă cred că este schimbul cel 
mai vizibil î11tre categorii .. Toată piesa 
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Român tras in 
ţeapă pentru că a 
vrut c;ă viziteze 
muzeele celorlalţi 

sau refuzul 
sincronismului 
(Mihai Constantin) 

Romiin tras în 
ţeapă pentru că a 
fost confundat cu 
o iscoadă turcă 

sau refuzul 
diacronici (Răz-
van Vasilescu) 

este scrisă intr-o ambiguitate noetică, un 
tratament emoţional foarte puternic şi 
creator. Apoi, o. dimensiune interesantă 
şi producătoare de inteligenţă cultă în: 
teatrul lui Sorescu mi se pare a fi pre
luarea din folclor a unui caracter uman 
foarte românesc, •acel suflet gata ori cintl 
să facă haz de necaz, UJ1 veşnic balans 
între rîs şi plîns, prin detaşare faţă de· 
eveniment, prin dedublarea personalitii
ţii - atitudine pe care o regăseşti de la 
cimitirul din Săpînţa (caz extrem) pînă 
la Caragiale. 

A treia ţeapă propune însă, fără 
îndoială, şi o P•�rspectivă filosofică 
- foarte personală - asupra istorici.

- Reorganizarea sccmca a piesei a
avut ca scop tocmai punerea în valoare 
a acestui eseu asupra istoriei şi asupra 

Crunt, semeţ, absolutist şi autarhic 
- Ţepeş Vodă la ceasul deplinei
puteri (Victor Rebengiuc)
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Ţăran român, rătăcitor 
(şi contrariat) prin 
Timp - pentru o clipă 
doar aşezat în scaunul 
domnesc (Valentin Uri
�scul -

Ţăranul, Ţepl'.ş 
Vodă şi portre
tul său, în lucrul 
istoriei 

Portret încheiat de lucrarea istoriei 
sau în căuiarna cl1ipului J)iercJut 

-�...c-...zr.�.....--

A treia ţea}lă sau judecata Istoriei 
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I 
figurii destul de „maltratate" în alte părţi, 
a unui domnitor român ... 

- ?! ...

- Mă refer la toată litcrattu·a vulgari
zatoare şi 1a filmele cu Dracula, ,,vam
pirul demonic" etc. ; or, din perspectivă 
istorică, Ţepeş este un personaj copleşi
tor, iar textul lui Sorescu face şi această 
reparaţie necesară. M-a preocupat, mai 
ales, una dintre obsesiile lui mari : lipsa 
de timp. Ca pe1·sona.i, paralel cu evoluţia 
temporală logică, el are pe-rmanent în cap 
şi sfîrşitul său, adevărată obsesie existen
ţială. O legănare între realitate şi iluzie, 
o veşnică negaţie - cam aşa se întîmplă
şi cu regii lui Shakespeare. O combustie
extraordinară, un monolog rostit şi trăit,
în care celelalte personaje sînt mai ales
parteneri de autodefinire. Am mutat două
dintre aceste personaje, clin realitatea
textului, în coşmarul lui Ţepeş, ca să pot
lucra asupra acestui monolog ca asupra
unei imagini într-o, oglindă tulbure, ţn
care· toate spaimele domnitorului capătă
alte dimensiuni - în vis, .faptele se am
plifică altfel.

- Din ce raţiuni ai ales un spaţju
de joc deschis, care nu presupune res
pectarea unor rigori de cauzalitate şi 
temporalitate· în evoluţie şi care ac
centuează discontinuitatea discursului? 

- Sorescu este un autor care trebuie,
în primul rîncl, să se audă. I'ntrnrea în 
l'!.<lîncurile sale se face prin cuvînt, nu 
prin poveste. Este un autor reflexiv, in
ventiv, cu un umor încărcat deseori de 
tragic. Iniţial, am optat pentru o vari
aî1tă în care conventia teatrală era mai 
accentuată, clar apoi mi-am dat seama că 
nu e nevoie de mai mult pentru a detaşa 
vorbele personajelor, emoţia lor lucidă ; 
căci fiecare personaj devine, într-adevăr, 
un filosof care se autodefineşte, expli
cînd u-şi cauzalitatea simţirii sale. Iar ori
entarea acestei simţiri, la Ţepeş, în faţa 
destinului ele neam, este dictată de un 
patriotism în cunoştinţă ele cauză. Ca 
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modalitate de teatru, am descoperit deci. 
îrţ interiorul textului, această construcţie
de nwnolog, am preluat de la Shake
speat'e autodefinirea şi visul (sau coşma
rul) care acordă personajelor o dimensi
une mai umanizată, mai familiară publi
cului. Chiar Sorescu este atras de ShakP
speare - oo metodă şi substanţă. Perso
najele sale „idei" capătă consistenţă prin 
faptul că sint un eseu, o parabolă asupra 
rostu1ui puterii, cu cărţile pe faţii, cu 
porţile judecăţii deschise pentru oricine,. 
în care toată lumea este implicată şi răs-

. punzătoare, chiar şi „ţeapa" - ca sim
bol - devine partener. Ţinîncl cont tot 
timpul că ceea ce se discută este extrem_ 

. ele serios - hazul este contrapw1ctic, şi 
este tot o lecţie de la Shakespeare. 

- Cum ţi se pare că a ieşit spec
tacolul? 

- Nu-mi dau seama. L-am lucrat cu
mare plăcere, cu o echipă foarte clisei-· 
plinată şi iubitoare a textului, teatru;, a 
făcut un efort mare pentru acest spec
tacol terminat la sfîrşit ele stagiune şi 
pregătit să o deschidă pe cea următoare. 
Contribuţia lui Victor Rebengiuc mi se· 
pare esenţială, pentru că acoperă tempe
ramentul şi frusteţea personajului, umo
rul lui bărbătesc. În general, clacă e să-mi 
placă spectacolul, îmi place prin actori 
(zîmbet mucalit - n.a.), prin ceea cc am_ 

· t investit în fiecare clin ei, în fiecare re
plică rostită. E greu să-ţi placă ceva 
făcut ele tine ... 

- Si vanitatea noastră ? ! Măcar or
goliul: .. ? 

- Orice accident cît ele mic, o lumină
pusă greşit, o schimbare ele decor întîr
ziată, o intrare clefectuoasfi, te pot otrăvi 
atît ele tare... Sînt însă bucw-os că am 
reuşit să fac să se audă cît mai exact 
acest text. 

Dialog şi fotografii realizate de 
Paul SILVESTRU 
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J�I 

_,,_ 

ŞTEF AN DUMITRESCU 

Cit de frumoasă 
treci prin lume, 

femeie! 

pîesă în două acte 

PERS ONAJELE: 
ADRIAN MIREANU, muzicolog 
SONIA sau FEMEIA 

ACTUL I 

O încăpere într-un apartament al cărui locatar se ghiceşte, după biblio
teca intesată, a fi un intelectual. Un recamier strîns, o mă.sută în mijloc, 
încărcată de reviste şi manuscrise. Lîngă măsuţă, două fotolii. Pe 1>crcţi, 
copii după Grigorescu şi Luchian. în colţul din stînga, o pianină. La ridi
carea cortinei, un bărbat trecut de prima tinereţe scrie ceva aplecat peste 
măsuţa acoperită de re\'iste. E seara tîrziu, limbile pendulei, care bate in
diferentă, arată că e trecut de 11. De afară se aude înfundat ploaia de 
primăvară. 

BARBATUL (işi ridică fruntea -de pe co
lile pe care a scris. Privil'ea îi e obo
sită, e:1:presia feţei - buimacă. RămînP. 
pe gînduri. Se aude •soneria, _la început 
scm·t, apoi din ce în ce mai insistent): 

( Bărbatul o priveşte împietrit. Nu şi-a 
revenit, deşi au trecut cîteva momente 
bune.) 

Cine poate să Iie, Ja ora asta ? (Se 
ridică încet, acum este ctt adei:ărnt 
îngrozit.) Numai ele nu s-ar fi întîm
pLat... ( Dispare -în antreu, să desch i.ciă•. 
Camera rămîne pustie. Liniştea este 
aproape ·ţipătoare. Jn sufmgerie pă
trunde o femeie. E u,dă leoarcă . . Apa 
picură încet pe covor.) 

FEMEIA : Eşti uluit, rnu-i aşa ? Afară 
plouă ca şi cum a,r pl011a de la Lnce
putul Ium,ii. 

BARBAT'UL : Nu pot să cred ! 
FEMEIA : Iartă-mă, te rog. O să intru 

puţin în baie, să mă schimb. (1lrată 
va/.ijoara pe care o are în mină.) Sînt 
udă toată. Intre timp îţi revii şi 
putem sta de vorbă. Poţi să faci şi o 
cafea. 

ADRIAN (bîiguind/: Da, da. (Rămine 
totuşi pe loc. Femeia a dispărut pe 
usa care dă în holul dinspre baie si 
dinspre dormitor." Sunete le pcnd ulei 
se aud clistinct, pµternice. După cc-şi 
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moi revine, se apiică să adune revis
tele de pe măsuţă. Gesturile îi sint 
(ără vlogă.J 

FEMF.,!A (şi-a chimbat /tainele, e într-o 
rochie midi ; abia llCU?n pare cu ade
vărnt frumoasă. Un tirnp încearcă 
să-şi aranjeze părul ud) : Copiii unde 
sînt? Şt1u oă maii ai. o .fetiţă. 

ADRIAN: Sînt l;'l mama. (Se gîndeşte în 
altă parte.) 

FEMEIA : Aşa-i că nu te aşteptai ? 
ADRIAN (abătul) : Nu... (l'recip'itett,J ln 

nici un caz. 
FEMEIA : Băiatul nos•bru ce face ? De 

fapt, e numai al ,tăn. 
ADRIAN (o priveşte alent): Pentru el ai 

ven.it, nu-i a.5a ? 
FEMEIA: Nu. Pentru tine am venit. 

(Pauză. Tăcerea se prelinge parcă pe 
1.ucruri. Bărbatul este încă uluit.) lmi 
dai voie să fumez, Adr�ane? Pot
să ... ?

ADRIAN (abia acum îsi dă seama câ. e 
în pijama; e vizib'll jenat): Te rog 
să mă ierţi că mă găseşti aşa, mă 
duc să pw1 ceva pe n1ii1Tc. 

FElVIEIA (gest hotărît): Te rog să rămîi 
aşa. Nu e o noutaite pentru mine. 
(Rîs amar.) Chiar îmi place pijamaua 
asta. 

ADRIAN (limid): Totuşi ... Nu m-aş simţi 
bine. Cred că mă înţelegi, (Un timp, 
femeia rămine singură. Priveşte oi;·id 
în jur şi cileşte titlurile căr�ilo,· din 
bibliotecă.) 

FEMEIA (rar, meditativ): Aproape totul 
a [·ămas neschimbat. Chiair şi pianina, 
care mă înnebunise de cap. (F'ace 
cîfiva paşi, apasă clapele pianinei. 
Sunetele sînt pure, înspăimîntător d.c 
vii.) 

ADRIAN (revine într-un pantalon ie.ftin 
si într-un jerseu de casă. E rniai stăpîn 
pe el, mai vioi)": Acum putem sta de 
vo�·bă. 

FEMEIA (zîmbet trist) : N,e putem în
frunta. 

ADRIAN (ez-itînd): Cum vrei tu ... Sper
ci'1-mi dai voie să-ţi spun tu? 

FEMEIA (sinceră) : Iţi m,ulţumesc. 
(Pauză.) 

ADRIAN : Mă găs-eşti într-un moment 
foarte prost pentru mine, soţia mea 
e bolnavă în spital, eu sînt 1ngrozitor 
ele deprimat. Iţi dai seama. 

FEMF..IA : lnţeleg. 
ADRIAN (îşi muşcă buza de jos) : Dă-mi 

şi mi•e o ţigară. 
FEMEJA (l-a privit atent): Da. {1-i în

tinde pachetul. Apoi îi aprinde ţignra.J 
ADRIAN: Pe cît o să pot, o să te ajut 

însă. 
FEMEIA: Eram convinsă. (Pauză.) .Ai 

ri\mas acela5i om bun ? (ll priveşte 
olentă, oarecum ironic, apoi expresia 
J eţei clevine gravii..) 
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ADRIAN : Da, cred că cia. ln linii gene
rale, da. Vioaţa te mai schimbă însă. 

FE:i\JlEIA : E�ti emoţion<1t, Adriane ! 
AD'RTAN (încurcat): Da, cred că sînt. 

(Mică pauză.) Şi oarecum încuroat. Nu 
ştiu· cum să mă port cu ii.ne. (Pauză.)

F'EMEIA: Simplu. Să fim doi oameni 
bt][li care ne-'am întîlnit după atiţia. 
ani, şi stăm de vo!'bă... Atîit .. 

ADRIAN (amintindu-şi) : ... Ai zis că vrei 
o cafea. Eu am mai băut una, aşa că
o să-ţi fac numai ţie. (lese. Rii:nwsă·
singură, femeia e:rmninează în conti
nuare cărţile. Adrian reapare cu ibri
cul de cafea. Toarnă toluşi în două·
ceşti.) Te rog să iei loc.

FBME'.IA : Dacă te aşezi şi tu. (Se aşază.) 
ADRIAN (a turnat cafeaua.): Asta e a 

ta. (li pune ceaşca în Joţă. Apoi se 
aşc1ză şi el în fotoliu.) 

FElvIEIA (îl priveşte zîmbinclJ : Eşti ne-
schimbaL. 

ADRIAN : Şi tu. 
FEMBIA : Multumeisc. 
ADRIAN : Ai . apăr,u,t, ded? In sfirşit !'

(Pe gînditri.J Ştiam sigur că trăieşti. 
far scriso·area aia pe care mi-ai tri
mis-o atunci era stupidă. O mai păs
trez şi aoum. Eira· la un an şi jumă
tate de la plecarea ta, mai bine zis 
ele la d',ug,a ta ... 

FEMEIA : .Atunci mă gîneleam serios 
să-mi pun oapăt zilelor. (Tăcere. Fe
meia îl priveşte intens.) ln clipa asta 
sîn,t îngrozitor de emoţionat,1. ([şi 
cluce mina la git.J E ca şi cum m-ar 
strînge cineva ele gît. 

ADRIAN : Doamne fereşte ! Nu inten
ţionez aşa ceva. (Mică pauză.) E bună 
cafeaua? 

FEiVIETA : Excelentă. (Discuţia trenează 
vi.,;i,t}il.] 

ADRIAN (caută să fie volubil şi stăpîn
pe sine) : Ai venit pentru băiat, ştiu_ 
Chiar eram surprins ele ce nu apari, 
de ce nu vii să-l vezi? Poate că, î11-
tr-un fel, ,s-ar Ii rezolvat. 

FEl\lTEIA (brutal) : 11,fi-a fost ruşine ele 
tine, Adriane, nu ele băiat. De asta 
n-am venit. (Pauză.)

ADRIAN : Te rog sa rncerci să înţelegi: 
el şiie că adevă.rata lui mamă este 
Alexandra, actuala mea soţie. Cind 
ai plecat, avea nouă luni. Iţi dai 
seama ... 

FEi\iIEIA (o locrimă i se prelinge încet 
pe obraz) : lnţeleg. Mă gînclesc însă 
că nu se poate oa el să nu fi auzit 
că ai mai fost căsătorit o dată, că el 
este copilul primei tale soţii... 

ADRIAN (oproape ironic): S-aa· putea. 
N-am deschis niciodată .subieotul ăsta
cu el. ( Femeia tace, priveşte în QOl.)
O să aranjăm într-un fel să-l vezi.
(!"\.fică pauză.) Spune-mi, tu ce faci ?
Sper că eşti mai fericită oa mine.
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FEMEIA (clatină din cap): Ştiu c{1 eşti 
1).cft:>ricit acum, dar mai .[ericită cleclt 
tine n-am fost niciodată. 

(Pauză. Bărbatul se uitc1 la cea·.) 

ADRTAN : S-a făcut tirziu, tr bu.ie să fii 
obo,sită. 

FEMEITA: Sînt foarie o:bositu. 
ADRIAN (s-a ridicat): O să dau te:efon 

la hotel, te conduc şi· mîine vedem 
cum ne întîlnim cu Dan. (Pauză.) Dan 
suferă şi. aşa acum, îţi cla:i seama că 
n-ar Ii momentul să-i spunem că tu
e�ti adevărata lui · mamă. (Tăcere.)

FEMEIA: N-o să i-o spunem niciodată. 
.,-\.clcvă,rata lui mamă este cea care se 
alflă acum. în spital. 

ADRIAN (trist) : Aşa e ... L-a iubit ca pe 
proJ:>ri ul ei copil. 

FEMEIA : Am auzit .că a fost tare bună, 
că v-ati înteles minu.na,t. 

ADRIAN 'icu 'ţjw-ci încleştată): A fost un 
cim ta,·e bun. Nici acum nu-rn:i vine 
să cred. 

n;;v1Er A (cu ochii în lacrimi): Ce să 
· crezi ?

ADRIA.N : Că o s-o pierd. (Tăcere. Se 
-aude penclula.)

FEMEIA: Poate n-o s-o pierzi. (Tăcere.) 
ADRIAN: Ar însemna să se .facă u mi

nune. (.1-l pus mina pe telefon. For
mează oftînd un număr.) Alo, hotelul? 

FE:l\H�IA: Nu, Ac!il'iane ! (S-a ridicat -clin 
fotoliu, vine lingă el, vrea să-i ia re
ceptorul.) Pune-1 jos (Tare.) Te rog, 
pu.ne-1 jos ! 

ADHIJ\N {pune receptor.ul jos. E vizil1il 
Jenat): Te rog să m;l ierţi. 

FEMELA : Nu vreau sii cred că mă ciai 
afară ! (Un moment se privesc st.înje
niţi.) 1n noaptea asta rămîn cu tine. 
Dacă n-o să putem rezista pînă dim.i
neaţă, o să mă întind pe canapeaua 
as.ta. ( Pauză.) 

ADRIAN: lnţeleg că stai prost cu banii. 
Iţi plătesc eu hotelul, nu e nici o 
problemă. 

FEl\11.EIA : Cu nervii stau prost, nu cu 
banii, deşi nici cu banii n.u. stau bine. 
Te rog să �ezi. AdineauTi am avut 
. senzaţia că ne-am regăsit. 

ADRIAN (se aşază, nehotărit): Te aver
tizez că mîine am o zi grea. �Am ne
voie de cLteva ore ele somn. 

FEMEIA : Spune-mi, te rog pe nume. 
ADRIAN (supărnl) : Nu cred că ai venit 

Să ne facem declm·aţii de dragoste. 
FEMEIA (î.ş-i aprinde nen;oasă altă ţi-

9CL1'ă) : Ai clreptat . ln casa asta am 
st'at însă doi ani împreună, adu-ţi 
a1n.inte. (Tristă.) Poate că mi-era dor 
să mă odihnesc un tiimp aici. 

ADRIAN (se ridică) : Dacă-ţi era' dor, 
nu plecai. 

FEMEIA : N-o să-ţi da,u satisfacţia să-mi 
neg greşelile! Sper că nu te aştepţi 
la as.ta. 

ADRIAN (reţ;inut) : Nu ţi-am cerut nici
oclartă nimic. Cu atît mai puţin acum. 
Dar, 'Înţelege-mă, trec printr-un mo
ment foarte greu. (Pauzei..) Soţia mea 
e pe moarrte. Simt nevoia, să rămin 
singur, să fiu singU!r cu ,nine. Sint 
răvăşit, sînt epuizac, am nevoie să-mi 
adun gînclurile. ( Izbucnind.) E atît de 
greu de înţeles ? 

FEMEIA (işi mu.�că biiza ele jos) : Te 
în ţ.eleg, Adriane, dar lasă-mă să rămîn 
cu. tine. Dacă vrei, treci dincolo să 
te culci. Eu am să mă întind pe re
camier . 

ADRIAN (nu se mai poate stăpîni) :· E o 
impietate ceea ce-mi ceri ! Mîine, cinel 
o s[1 pleci, or să te vadă vecinii. C€-or
să-şi închipuie ? (Tăcere. Timpul trece
greu, apăsător.)

FEJVIEIA: N-ar să ne vadă. Şi ch.i.ar 
clacă ne văd, or să oreadă că sînt 
SOll'a ta sau vreo rudă. (Bărbatul ia 
nervos o ţigară clin pachetul de pe 
rnasă, şi-o aprinde cu mina tremu
rînc.lă.) 

ADRI.A,'if : Insist să te rog să mergi la 
hotel. lţi plătesc camera p€ zece zile, 
şi-ţi dau şi ban.i de drum. 

FEMEIA (chipul i-a devenit nespus ele 
trist) : Aclri,a:ne, şi eu mă găsesc în
tr-un moment .foaQ,te greu al vieţii 
mele. Dacă mă alungi în noaptea astil, 
mă sinucid. Şi-n loc ele una, o să ai 
pe conştiinţă două femei. 

ADRI A..1'if (încordat): lVIă ameninţi ! După 
doi ani de c{LSnicie rugi şi mă la5i 
ou. un co,pil ele nO'Uă luni I Şi după 
zece ani te-ntorci 'ii-mi pui cuţitul in 
git... 

FEMEIA : Nu-ţi pun nici un cuti t în 
g1t. Am venit să stăm de vorbă ca 
doi oameni. .A.m venit să te văd îna
inte de a mă sinucide, dacă vrei. 

ADRIAN (s-a întors cu spalele) : E-i, nu, 
că asta-i bună! (Furios.) E cea mai 
mare obrăznicie pe care am auzit-o 
în viaţa mea. 

FElVIEIA nipîncl): Numeşte-o -cum vrei r 
J?ar să ştii că tu mi-,ai distrus viaţa ! 
Asta e adevărul ! ( Mică pauză.) Nici 
măcar nu ţi-ai pus vTeoclată problema 
asta. 

ADRIAN (mai calm) : Aou.m cred într-11-
elevăr că chavo>lul exisibă. Ei bine, eşti 
mai rea clecît u:n diavol. 

FEMEIA (se riclică; e foarte tristă): 
Bine, plec. N-am bani ele hotel, clar 
ele la tfoe nu vreau pentru nimic în 
lume să primesc un sfanţ. O să stau 
în ploaie pînă dimineaţă. Iair d·imi
neaţă o să mă omor. (Şi-a luat poşelG. 
Se îndreaptă încet către ieşire.) Barem 
de-ai fi ferjcit ! ( Iese în hol. Un ma-
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ment băr/,atul rămîne · singur. Se aude 
uşa d.eschizîndu-se.) 

ADRIAN (tare) : Sonia ! (Mai tare.) 
Sonia ! Vino înapoi ! (Nu se aude· nici 
o mişcare. Uşa. ră1nîne ,întredeschisă.)
Te l'Og să vii înrapo1 !

FEMEIA (clin hol): Dacă îmi promiţi că 
o să-ti fie cît de cit milă de mine.

ADRIAN: Iţi promit. 
FE,MEIA (intră, spăsită. Pare epuizată. 

Se lasă să cadă în fotoliul clin care se 
ridicase) : Iţi mulţumesc .. (Îndrăzneşte
să-l privească 'În ochi.) Mai ales îţi 
mulţumesc oă m-ai strigat pe nume.· 
(Tăcere.) 

ADRIAN: Orkum, să nu-ţi închtpui că 
te ored. 

FEME'IA: Asta n-a.re nici o importanţă. 
1n forud, ai avea dQ·e,ptul să mă şi 
om.ad. 

ADRIAN (pe tonul conversaţiei f'ireşli) : 
Iartă-mă, nici nu te�am inbrnba,t clacă 
ai mînoat ceva. 

FEMiEIA (ştergînclti-şi o lacrimă}: N�am 
mînoat. 

ADRIAN : Hai, li,nişteşte-te. Iţi . aduc
ceva ele m111oar0. 

FEivlEIA: Ai ziLc,-o oa şi cum !i-ai arunca 
o coaj.ă ;u;n,ui cîine.

ADRIAN (aspru): Ti s-a pă.rnt. (Pauză.) 
FEMEIA : Tu ai mîncat·? 
ADRIAN : Nu mi-e foame. 
FEMEIA : Te rog, l<asă-mă să pregătesc 

eu masa pen,tru amîndoi. (S-a ridicat 
şi-a venit lingă el.) 

ADRIAN: Mai b1ne stai acolo. N-o să 
te descurci. 

FEMEIA : In bucătăria asta am gă.tit doi 
ani ! (Mică pauză.) !mi aminte$C, zi 
cu .Z'i, ce ţi-am făcut ele mîncare. 
Bunul meu asasin ! 

ADRIAN: O să-ţi cer să te explioi. 
FEMEIA (din bucătărie): Nici o grijă, 

o să vrei să mă împiedici să mă ex
phc. (Bărbatul se aşază tăcut in fo
toliu, îşi mai aprinde o ţigară.) 

ADRIAN (tnre) : Mai fă, te rog, şi-o 
cafea. E în dulapul de sus. 

FE'IVIEIIA : ,Imecli>at. 
ADRIAN (vorbind singur) : Parc-ar fi 

un coşn;liar. 
FEMEIA (pune pe măsuţă clouă farfurii): 

N-am uitat că-ţi plăcea omleta. (Se
întoarce în bucătă1·ie, ele unde revine
cu un coş de pîine şi cu ibricul.)

ADRIAN : Oonstat că ai memorie bună. 
FEMEIA : Iar eu constat că pt]rtarea ta 

mi-a lăsat un gust amar.
AD'RIA.J.'if : E o -răutate prea mrca, pe 

lîngă imensul ră,u pe care mi l-ai 
f'ăcut, ca s-o mai bag în seamă. 

FEMEIA: Mersi ! Dar nici tu nu eşti 
chiar atît ele bun pe cît crezi. 

ADtR'IA1.'if : Sper că n-ai ven.Lt să prnvoci 
o ['ăJ'UiatLă.

FEMEIA : Nu e exclus. 
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ADRIAN : 'fine seama ele starea în care 
sînt. Te-am. rugat să-mi cruţi nervii. 

FEJ.VI,EIA : Tine si ,tu cont--că sînt o ·biată 
femeie disperată, pentru caire cel mai 
bun lucru ar .fi să-şi pună capăt zi-
1clor. (Pciuză.) 

ADRIAN : Hai s-o Hisăm baltă. 
FEMEIA: Ti-'ar conveni... 
ADRIAN (1iervos): Imi pare rău că nu 

te-am 1ăsa.t să pLeoi. 
FEMEIA : Mitocanule ! Erai în stare. 
ADRIAN (are un moment de uluire:. O 

priveşte, blocat) : Asta-i bună ! Te, în
torci dupt't zeoe ani, n-ai încercat 
111.,'ica, o dată să-ţi vezi copilul pe 
care mi l-ai lăsat pe cap. şi ai îndrăz
neala sf1-rn•i zici m,itocan 1a mine 
acasă! 

FEMEIA (s'lnceră) : Te rog să mă .ierţi. 
ADRIAN : Ce bi·ne crescută esti ! 
FElVIEIA : Am fost. Cîteodată'. mi-aduc 

amin.te. 
ADRIAN : Să ne fie ele bine ! ( ,I te·1·

minat, vrea să se ridice de la masă.)

FEMEIA : Stai jos. Mai avem multe de 
disoubat. 

ADRIA,1'if : !mi pare rău că nu am tfrria 
să te claru pe uşă • afclll'ă, sau să te 
a�·unc pe ,fereastră. ·· 

FEJVIEIIA (bea din cafea): Şi mie ''îmi 
pare rău. Mai ales că nu mă a,rui1ci 
pe fereastrră. Aş term1n,a dracului o 
dată cu toată mm·dăria ,asta ele viaţă. 

ADRIAN : •Munclărie pe oare, din păcate. 
o fac oanrenii ca tine! (Pendula,._:.se

· aude nefiresc de tare.)
FE[l\lIEIA (pusă pe ceartă): Să-ţi s.pun 

cev,a, dragul meu ! In căsnida noasLră 
a,i,a nemairpomeniltră, oa[·e ,a ţinut „doi 
ani şi jumătate, dacă tu eraii ferneia 
i;;i eu eram băJ-baitul, căsăto.ri,a 110'.!Stră
a,r fi dura,� si astăzi. · .-· 

ADRIAN (fierbînd;': Ce vrei să sp1l cu 
aSlba? Că eu sînt vinov,at că ti�a-i luat 
lumea în cap ? ! Că eu te�a� î�pins 

. să-ţi părăseşti bărba,tul şi copilul, nu? 
FEMEIA (tristă) : Nu, Acldane. Vreau, să 

spun oă eu sînt vino,vată mie în sută 
de tot -ce s-a întîmplat, n,ar tu . eşti 
vinovat unu l-a sută. Dar acest unu a 
contat foarte mult. · · 

ADRIAN (uitînclu-se la ceas) : Ştii ce? 
:0u zic să-mi spui în zece minute ce 
ai ele sprus şi ,apoi să mergem fiecare 
la culcare. 

FEMEIA (rar) : · Ce am eu să-ţi spun·. ·nu 
se poate spune nici în,k-o mie de ani, 
darmite în zece minute. ·" 

ADRIAN (se 1,regăte.5te să plece) : Atunci, 
la culcare! 

FEMEIA: Nu poţi să mă laşi singură t 
Nu e cinstit din partea ta. 

ADRIAN (înfuriat) : Dar tu ai putut, să 
mă Iaşi singur acum zece ani, ou .. un 
cop�l de nouă luni? Tu ai fost .cln
stită, 111u ? 
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FEMEIA: Ha.i să fim calmi., (Se gîn
cfoşte.) Dac-d ar fi s,ă-ţi spun ceva, nu 
îu1 zeoe minu,te, în zece cuvinte cred 
că ţi-aş spune-o. 

ADRIAN : Mai bjne renunţă. 
FEN11EIA: .Aidevă.rul este;" Adriane, ca 111 

acc.7ti zece and mi-am dat seama cît 
ele mult ,te dubesc. Acesta este ade
vărul ultim, pe oa1·e ţi l....aş spw1e şi 
în J.iaţa plutonului ele execuţie. 

ADRIAN (oftează): Ce prnstie ! (Cu 1nîna 
pe clanţă.) Noapte bună. In lada re
cam.ierului ai pernă şi pătură. 

FEl\lIEIA (vine după el) 1 Sfi nu crezi că 
am să te las să dormi. 

ADRIAN: Să nu arezi că nu pot să te 
arunc afară, 1n ploaie. No•apte bună ! 
(Un moment, femeia rămîne singură.) 

FEMEIA : Laşule ! Aşa ai fost şi atunci. 
De ,aceea te-am părăsit. 

ADRIAN (apare din dormitor; e caim): 
Cel mai bun lucru pe ca.re aş fi putut 
să-l fac ar fi fost să nu te primesc. 
(J\1ică pauză.) Să nu te cunosc, înţe
legi? 

FBJ'v!E:JA: Te înşeli, ru·agul meu. Tu nu 
puteai proceda aşa. 

ADRIAN (rînjind dureros) : Imi explo•a
tezi slăbiciunile, nu? Aşa ai făcut şi 
atunci. 

FEMEJA : Da, clar nu te-a:i plî.ns nicio
clatf1. 

ADRIAN : Nici aoum nu mă plîng. Am 
înghiţit în mine, am sr.irîşnit din 
cli11ti. Am fos.t ca un bou oa.re duce 
to-tul în spate, şi chiar dacă-i vine să 
Uirle rămine mut ca o piatră. 

FEMEIA (încearcă si'i-l atingă) : ŞUu, 
dragul meu. Ştiu. Poate ele aceea e 
bine că ai ţipat acum la mine. Mi-ai 
aruncat adevărul în fa.tă, a.sta iad făcut. 
Ci·ezi că n-am simţit? ·lmi dau sPama, 
i.n,ţeleg totul. (Mică pauză.) Mi-am 
tră-it suferinţa pînă la capăt ... 

ADRIAN (lovind-o peste mină): Nu mă 
atlinge ! 

FD1EIA (lovindu-l şi ea peste mînc1 ; în 
gestul ei e simte revoltă, clar şi o 
abia sesizabilă intenţie de joacă) : Ia.r 
ou ie rog să nu te porţi ca un bă
dăran. 

ADRIAN (nu se mai poate stăpîni): S.71-ţi 
fie ruşine ! (Trînteşte uşa, retrâgîn
du-se furios ,în dormitor. Soniei rămîne 
singură. E calmă, relaxată. !şi apri,ide, 
fără să s_e grăbească, o j;igară.) 

FEMEIA : Doamne, tot copil ia rămas ! 
(Un timp, ascultă ploaia care cade 
molcom pe acoperiş. !n noapte se 
aude ţipătul unei locornolive. Sonia se 
uită la ceas. Deschide uşa holului care 
cluce spre dormitor. I se aude ql,asul, 
uşor răguşit.) Ackiane ! Te rog să 111[1 
iei-ţi. Vino să stăm ele vorbă. 

ADH.IAN (caimînclu-se): Iar eu te rog să 
mă laşi să dorm. lVI-am culcat. 

FEMEIA (trebuie să fi deschjs uşa dormi
torului) : fo_- clm-mito:rul ăsta am pe
trecut atîtea11'nopţi min:unate... lţi 
aduci iaminte ? 

ADRIAN ('iarăşi furios) : Te rog să in
cluzi uşa• şi st1 mă laşi să dorm ! 

FEMEIA (umilită) : Iar eu te rog să nu 
mă laşi sin.gua·ă. Simt că înnebunesc. 
Mă la'l·unc pe ,:J;erea.sbră. 

ADRIAN : Chi•aT te rog s-o :raci ! 
FEJVIEIA: Chiar am s-o fac. (Revine. 

striveşte ţigara în scrumieră, apoi, 
calmă, deschide fereastra. Zgomotul 
ploii pătrunde în cameră însoţit de 
aerul umed şi rece. Sonia pare liotă
rîtă să se arunce pe fereastră. Din 
dormitor apare Adrian.) 

ADRIAN: H•ai, curaj ! Baa·em ştiu o uată 
pentru totdeauna că am scăpat cie 
tine. 

FE:NLEIA (se întoarce furioasă spre el) : 
Bine că eşti sincer ! Aşa ai vrut şi 
atunci să scapi de mine! Recrmoaşte ! 
Şi ţi-'am făcut pustiul de bine că 
te-am scăpat eu. (Mică pciuză. Se p1·i
vesc cu ură.) Te ,asiguir însă că tiupă 
ce-o să moi- zdrobită ele caldairîm i�ir 

� nevastă-ta o să moară ele cancer în 
spital, o să înnebuneşti ele-a binelea, 
iubitule ! O să ajungi ca ăia care 
umblă pe străzi bombănind. 

ADRIAN : Fii fără grijă. Simt lele pe-aeum 
că-mi pierd minţile. 

FEMEIA : Nu-ţi cer clecît să stai cu mine 
pînă climi,naeţă. Ca să nu fumebunesc 
sau să mă sin-ucid. lnţielegi ? 

ADRIAN : Nu. Vreau să ţe arunci pe 
fe.reasbră ! Dacă nu te arunci tu, te 
arunc eu. 

FElMEIA : Aş vrea s-o văd şi pe asta ! 
ADRIAN (tăcere): Zău, gîndeşte-te şi tu 

în ce si,tuaţie sînt ... (Mică pauză.) Te 
rog să te culci, mîine o să avem timp 
destul să vorbim. 

FEMEIA : Nu vrei să-ţi povestesc ce s-a 
întîn1plat cu mdne, cît am suferit? 

ADRIAN : Nu mă interesează. Noapte 
bun,ă ! (A închis uşa. Sonia a rămas 
singură. Se duce şi închide geamul. 
lşi aprinde d·in nou o ţigară. Apoi se 
întinde îmbrăcată pe recam'ier.) 

FEMJ�IA: Poate a.re norocul să s�ape:
(Pauză.) Poate mai are o şansa, ş1 
şansa asta trebuie exploatată. (Bătaia 
pendulei ră.sună pnrcă prea tare, ca 
într-un loc pustiu.) Doamne, ce noapte! 
Săiracu', trebuie să fie în;l;r-o stare 
îngrozito,are ! Şi eu• Viin să-l înnebu
nesc şi mai Tău. (Tace.) Niciodată n-o 
să ajung oare să în,ţieJeg ce e viaţa ? 
(Tace.) Adriane ! .Aidrtan ! (Nici un 
răspuns. Plooia se aude monoton, li
niştitor.) Poate că aQ' fi bine să mă 
odihnesc puţin, îl 1-as şi pe el să se 
refacă. (Tace.) Adrian ! (Tace.) 1n casa 
asta am stat clrn ani şi jumătate. In 
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casa a;;;ta mi-am legănat cop'ilul ... (Se
uilă în jur.) Nu s-a schimbat nimic. 
Reoamierul e de-aţunci. Biblioteca, 
lustra, covorul. Chiar şi cieea ce nu
rneam e<U spiri,tul casei. Fiecare casă 
are un suflet al ei, ceva incon [un
clabil, o lumină aparte. (Pauză.) fie
care casă are o linişte, o tăcere a ei. 
(Rar.) Niciodată, cît am 'Umblart:, n--am 
mai regăsit liniştea asta. (Pendula 
bale monoton, sugerindu-ţi veşnicia 
curgeri'i. Uşa se deschid.e încet.) 

ADRIAN (e îngrozitor de obosit) : Nu 
pot să dorm. Aşa mi se întimplă în
totdeauna c'l't sÎlo•t prea obosit. 

FEME[A : In eamnă că o să ne petrecem 
noaptea stînd de vorbă pe îndelete, 
ca doi (Prieteni. 

ADRIAN (s-a aşezat în fotoliu; îşi pune 
picioarele pe măsuţă) : Fie ! Să .f:ie 
noaptea asta noaptea Sfîntului Barto
lomeu. 

FEMEIA (melancolică): Poate că pentru 
mine e cea mai f,rumoasă noapte. 
Noa,pt,e,a întoa,rcerii Hcaisă. Noaptea 
a:,ungern l,a liman. (Mică pauză.) Toţi 
năz,uim către ceva, ci:itre o ţinrt:ă. Vrem 
să ajungem uncl va. Ei bine, eu an! 
ajw1s aoasă la mine. Senzaţia că am 
ajuns acasă e atî,t de puternd,că incit 
îmi simt 11:oate fibrele înoardaroe. 

ADRIAN : E o iluzie. Casa e a ei şi a 
mea. Pentru mine lucrul acesta e 
foarte cla,r. l\fiine o să ne tl1espărţim 
şi sper să n,u ne mai vedem clecît 
peste foarte, foa,rte multă vreme. 

FEN[EIA: Cîncl va fa 1asta? 
ADRIAN : La bătrînete. Cîncl o să Jim 

bătrîni, obosiţi şi înţelepţi. (i\.Jică 
pauză.) Atunci abi-a o să putem sta 
ele vorbă pe îndelete, ca nişte prie
teni buni -'?i amărî'ţ,i. 

FBMEIA (oftează) : N-ai dreptate, .Adri
ane. In afara neca�ului ăstuia, viaţa 
la a fost :fii-umoasă şi Ieri'ciită. Intr-un 
fel, te-am inviclJat. (Mică pauză.) Tu 
eşti un om re•alizat, -ai 37 ele ani şi 
eşti ele m�t ceea ce se numeşte un 
om realizat. 

ADRIAN (amar) : Ai avut tu grijă să mă 
realizez ... 

FEMr�A : Nu mă în,brffi'.upe, ,\;e rog. 
Dacă nu mă crezi, te-aş întreba cîti 
oame111i cunoşti tu, în oraşul �ista, rea
lizaţi ! (Mică pauză.) Eu nu ştiu nici 
Ul1Ul. 

ADRIAN (trist): Asta e tactica ta lf!e în
văluire... (Cască.) Las-o baltă. Mai 
bine spune ce-ai făcut clupă... După 
ce-ai fugit. (Tăcere.) 

FElVJEU\. : Ai dreptate. Am fugit. Ca o 
tîmpi,tă, cea mai mare tîmpită clin 
lume. (l'vfică pauză.) Nu cred să fi 
existat în toată istoria omenirii o mai 
ma.re tîmpită. 

ADRIAN: Asta nu mă mîngîie cu nimic, 
să ştii. 

32 

FEMEIA : Sî!11t absolut con,'?lientă. (Mică. 
pauză.) E două _ jumătate... (Oftează.) 
lV1'a1i avem patru ore. 

ADRIAN : Măcar îţi pare rău de ce-ai 
făcut ... ? Ai suiferit cît de cît ? 

FEMEIA (gîndiloctre) : Enorm. De Iapt, 
nu exist.ii cuvinte ca să-ţi spun cit 
am su.flerjt, (Mică pauză.) Slnt mlndră 
că am suferit ,atîta. 

ADRIAN : I,ar începi să mă înv[tlui ! 
M1ai bine povesteşte-mi viaţ-a ta. (rl)'ară_
se aude ploaia, parcă mai bună, mai 
odihnito a re.) 

FEllVIBIA : S-o i.o11u ele la început. (Tu
şeşte de cîte-z:a ori, încercînci să-ş·i 
cireagă gfosul.) Der:i, eram e:evă în
tr-a unsprezecea. L-am văzut intrînd 
în clasă, zîmbind, pe tovairăşul Adrian 
lVlib:eanu, adică pe clu1111neavoastlră. Era 
înalt şi frumos, sau cel rpUJf;in aşa mi 
s-a pă'l·.ut mie a.tunai. Chipul lui, to,ată
fiinţa ,Jui emana un fel ele lumină,
ceva neînchipuit, cum să-ţi explic ?
Ceva care te emoţiona şi te înălţa.
(Tace.) Tovarăşul profesor Ide muzică
nu vorbea, el ne cînta. Pur şi simplu,
erau ore cî:nd cînta de la prim11l cu
vînt pînă l,a ultimul. Nici n-auzeam
clopoţelul. (Pauză. Cct şi cum şi-ar 
aduna gîndurile.) Tovarăşul profesor
nu ne preda nici1ocliată o lecţie, ci ne 
spunea poveşti, Nişte pov>eşt:i iat.lt de 
frmnoase, oare ele fapt erau filozofie 
pură. -Intr-o oră ne plimba prin toată 
istoria muzicii, prin to-a.tă cultura, şi 
u,iJt;a să ne mai aducă inapo-i. Ne lăsa 
suspendaţi undeva în văzduh, de 
unele, cîncl ieşeam cli,n clasă, ne prii
buşeam lovincl'U-ne ele irealita-tea pro
zaică. Parcă am :fii fost nlşte saci ccire 
cădeam clin cer. (Mică pauză. il pri
veşte cal.el, uimită că-l vecle acolo, îri 
faţ:a ei.) 

ADRIAtt�: Iţi baţi joc de mine? 
FEMEIA (în vocea ei se simte tutburn

rea) : Jur că nu min.t, Adriane. Că 
ele fapt nki nu se poa,tc reda frumu
seţea oa·elor acelora. 

ADRIAN (neutrii) : Oontinuă. 
FEJVIEIA (respiră adînc) : Aşa ... In cîlcva 

săptămîni, ajunsesem ,să urîm toate 
celelalte ore, matematica, istoria, tlii
mia ... Toate, pe lîngă ora ele muzică, 
erau îngrozitor ele prozaice. La două, 
cînd plecam de la şcoală, lumea, stra
da, casele, totul mi se părea neinte
resant. 

ADRIAN (se mişcă în fotoliu).: Te ascuit .. 
FElMEIA : Ce man, eram toate atît ele 

îniclrăg-osti,te ele tine încît nici rnu ştiam 
pe oe lume tri'iim. Aveam muzica cie 
două ori p săptămînă, şi noii am Ii 
vrut să avem tot t<im;pul numai mu
ziică. Er,a extraorcl·1na·r ! Iubeam atit 
de mult cultura, muzica, artele, încit 
mă şi visam ma�·e i.nterp[·etă. (Mică 
pauză. Oftează.) Ce să mai spun '? A 
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�rost -un vis, un yis fără seamăn, pe 
care-l mai visez şi acum. (Adrian o
priveşte trist.) El:am atît ele înclrăgos
Ută ele tînărul meu profesor, încît 
plut am de--'a dreptul în rai. Te visam 
noaptea, îţi vorbeam .tot timpul, ima
ginam tot felul de situaţii în care-mi 
dădeam viaţa pentru tine. (Mică pau
ză.) NUllTI'ai un clegelt dacă ai :fli ridi
cat, m-aş fi arunoat bucuroasă în foc, 
domnUJJ.e profesai-. 

.ADRIAN (ţine ochii închişi; n-a adormit
însă) : Am văzut. 

FEMEIA (rîs amar): Şi ce-o să mai vezi-! 
· (Mică pauză.) Din banca a patra

m-am mutat în banca întîi, ca să-ţi
sa�· în ochti. Ca să-ţi sorb cuvintele,
să-ţi atrag atenţia, . să te aţîţ. Ştiam
că sînt frumo-asă, recuno>aşte şi tu că
eram ! O c]1ată ţi-am surprins privirea
oprită pe genunchii mei, ai ro.şit to.t,
fii sincer! (R!î-s caid, voaiat.) Atu11ci
m-am hotărît. O fi el zeu, nri-am zis, 
da,r om este şi el...

ADRIAN : Eva. 
:F'E:M.EIA : Exact, Eva. Trebuia să găsesc 

nwclalitatea de a-ţi spune că te iu
besc. Dar cum să ţi-o spun ? Numai la 
gîndul ăsta mă şi treceau toate apele. 
Miitul zbru,rătorului este adevărat, să 
ştii, fetele îl au în in onstientul lor. 
De ce natura zburătorului este cereas
că şi diV1ină, poate nu este aşa greu 
de răspuns. (Mică pauză.) Dar eu 
te-am visat ca zburător ele. zeci', cie 
ori, Acbt-l.ane. 

ADRIAN (o priveşte un moinent. A.pai
îşi Lasă clin nou capuL pe spate, închi
zîncl ochii) : Asta e capitolul cel mai 
frumos, nu vrei să treci peste el ? 

FElVIEIA : N,u. Poate că doresc să-l mai 
retrăiesc o dată, de aceea insist asu
pra fiecărui amănunt. (i\1ică pauză.) O 
dată - parcă te văd în fa,ţia ochilor,
îţi văd linila fină a buzelor, pigmen
ţii obraZ'Ului... Te�am oprit pe culoar 
şi ţi-am spus că m-am hotărî,t să dau 
la Co111servato�·. Aş v•rea să. iau. lecţii 
de pian cu dun1neavoastră, domnule 
p·rofesor, cred că mi-ar prinde foa.i·te 
bine. 'De-ai uitat la mine într-un fel 
c1udiat, mă descopeniai şi totodată mă 
memo11izai. Am simţit foarte pn�cis 
lucrul acesta, a fost o senzaţie teri
fiantă. Mi-ai spus că nu ai pi/m acasă 
şi nici la şcoală _n-ave:m, o să. căutăm. 
şi o să găsim o soluţie. (Mică pC1uză.

· Rîs caid.} Soluţia ·am· găsrt-o eu. In
prirnăveiră, era pe ti:ei · apTilie, într-o
luni ...:__ o zi ca ăsta rămîne· memora
bilă, nu se poate uita' n:ici -după ce dC1 
cu ţărin.«'i pes.te tine ... 

ii,\.DRIAN (J'ără să c/,eschîdă ochii) : O ţin 
·. minte _şi eu.. '(Afm:ă pl-oaia se al!de

nnoioom:i!i, vie.� 

FEMEIA : Trebuie să-ţi spun că n-am 
dormit zeai de nopţi, că am rupt sute 
de ciorne, ca să sm·iu o sartsoare de 
16 rînduri. (fşi ridică privirea spre eL.J
T,i-o mai aduci aminte? 

ADRIAN : Nru. 
FEiVIEiJ:A: Tu·am si.gură. (Mică pauză.) Eu 

o ştli.u pe de rost. Am repetat-o în
gî,nd de mii de ori. (Tace.) iţi spuneam
în scrisoarea aceea oă sînt disperată,
că te iubesc cum nu cred că a mai
iilbit vreo :flată în,aintea mea· - acum
îmi vine să rLd, te rog să mă crezi,
dar atunci eram cît se poate de sin
ceră. (Jvlică pauză.) Te-am urmi:irit
cînd aii plecat de la şcoală, doamne,
cum îmi bătea inima în piept în timp
ce veneam în urma ta! Crede-mă, o
simt şi acum, mi se flicuse mică, mică
în piept şi bătea tare şi repede ca 
inima unui pui.

ADRIAN (ton mai aspru) : Nu vrei si:i 
treci mai repede peste capitolul ăsta? 
E treli dimineata. Mi-e team�'t că n-o 
să mai iavem tiinp. 

FEMEIA: E partea cea mai frumoasă a 
vietii mele, de ce nu mii laşi s-o sa
vurez? Crede-mă, îmi pl2.ce întotcJea
una să mă opresc ,asupra ei. După ce 
ne-am despărţit, a început calvar,ul. 

ADRIAN (ia de pe masă o ţigară,-.şi-o
apl'inde fără să se grăbească) :- Dupf1 
ce ai fugit, vrei să spui. De fapt, nu 
ne�am despă["ţit. 

FEl\1.EIIA : Ia-o oum vrei. Da·r te rog să. 
nu· mă întrerupi; Recunoaşte că se· 
crease o atm.osferă ele vrajă ... Pe care 
ai rupt-o. 

ADRIAN: Mă rog_ (PenduLa bate, ·în rit
mui ei.) 

FEMEIA : :Modul cum a·i 1·ezolva·t pro-
.• blema şi aii răspu�s scrisor[i mele ·c1e

clu:agoste a fost cît se poate ele _inspi�
rat. (Tăcere. fn noapte se aude stins
şuienii unei locomotive.) In · primul
rîncl, era euforia pe care nu puteam
să mi-o stăpînesc. Pa,rcă aveam creie
rul în flăcări. lri al clo.ilea rînd, era
spaima îngr6z1toare că s-ar putea
să-m� răspunzi prin tir-un 111u defini tiv. ·
(Mică pauză.) Mai era şî teama că ai 
putea să arăţi scrisoarea celo-rlalţi
profesori. 1n :fiond, era o 1faptă con
damnabilă - o elevă îf dăduse profe
so,rul ui ei o scr1so-a re cfo clragăste.
Puteam să ajung ele Pîsul liceului, să-0i· __ 

-· bată t9ţi .joc _ele 1}1J.11e, Riscam chiar.
să 1iiu exinakiiculată. La gîndul• ăsta.
îmi îngheţa sîngele în vine. (Mică
pal!ză.J Ce mai, dacă s--ar f.i îl}ţîmpl_at 

- ,una ca ·asta · ei�arn hotădtă să mă si
nucid. Mă gînciisem şi curn· .s�o. fac, 
îmi procurasem. vreo trei ou-tii de·
somnifef'e. Le-aş fi luat pe toate o dată.

ADRIAN: A1n ·vrut sfi fiu cît se poâte '.,.:. 
· de clt:!licat. ·· ·0 
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FEM:EIA: Ţi-am fost recunascătoiare 
pentru asta. 

ADRIAN : De ce nu mi....ai povestit toate 
astea atunci, sau după ce ne-am căsă
torit? 

FEMEIA: N...iam găsiit niciodată momen
tul, îmi era teamă să nu rîzi de mine. 
ln sfi[-şit, nu voiam să mă descopăJ· 
în faţa ta ... 

ADRIAN : Te asig;tllr oă n�aş fi rîs. 
FEMEIA : Peste o săptămînă, eram pe 

culoar, m-ao. luat deopaT,te. Mi-ai spus 
că vrei să stăm de vorbă. După. 
orie te-am aşteptat la poarbă. Am mers 
un timp tăcuţi unul lingă altul. 
Doamne, în ce stare eram ! Am ajuns 
1a u1tima bancă clin pairc, te�an oprit, 
parcă te văd... (Pauză.) M-am gîncl�t_ 
mult la scrisoarrea dumitale, domni
şoară... Parcă îţi a'Ud glasul, uşor 
emoţionai. Mi-ai vonbit despre dra
goste, că e un lucru mirr11li!lat, poate 
cel mai impocr:tant lucru în viaţa omu
'lui. Că dragostea face să existe isto
ria, societăţile umane, că dragosi'ea 
ţine în picioare oasele, că fără dra
goste planreua ar fi un p111sti'l.l jalnic. 
Parcă mă înălţam, pl'Urteam... (Mică 
pauză.) Apoi te-ai întrista,t, şi e,raJ 
aitît de frumos, atît de delicat şi de 
luminos, că abia m-am putut stăpîni 
să nu-ţi sar de gît, 15ă te sufoc în 
sărrutări, deşi în viaţa mea n'l.1 săru
tasem tnici un băiiat. 

ADRIAN (cu ochii închişi): Zău? 
FEMEIA (speriată): Nu vorbi aşa ! (Mică 

pauză. Vocea i se voalează din nou, 
pierdută parcă în trecut.) Mi-ai spus 
că dragostea nu este .numai cava fru
mos, ci şi ceva ce poate cliistruge 
omul. Că din dragoste s-au făcut 
cni.me, s-au Slinucis oameni. ln sfîrşit, 
încep1:1Seră să mă treacă iar apele. 

ADRIAN : Mi-ar f:i părut rău să ştiu că 
te-am speriait. 

FElMEIA : Mi-ai spus oă gestul meu ţi 
se pare nespus de fr.umos, de sincer. 
D�aită eu sînt profesor, iar dum
neavoastră elevă, şi legi'le ne opresc 
să ne afişăm împreună. Că tu nu poţi 
să-ţi baţi joc de mine, să profiţi de 
senrtlimentele unei fete. Ai surîs, în-

. roşindu� tot. Mai este şi destinul. Eu 
ored în destlin. (Mică pa:uză.J Să-l ·1ă
s·ăm pe el să hotăreiscă. 

ADRIAN : �a am zis ? 
FElMEIA : Exact aşa. (Se uită la ceas.) E 

trei jumătate. Mai avem mult de tăi
făwit. 

ADRIAN : lmi aduc aminte starea aceea. 
C� oă eram .m<?i . emCJţionat decît 
tine: (!n noapte se aude cîntecul unui 
·cocoş.)'- · 

FEMIDIA : Apoi mi-ai spus : $tiţi că sîn
ile.�i nespus de frumc--asă, domnişoara ?

t,:.,, 
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Iar eu ţi-am :răspuns : Penitir-u dum
neaivoastiră aş virea să fiu de o mie 
de ori m•ai !frumoasă, domnule pro
fesor. 

ADRIAN (gînditor, rar): Imi aduc amin
te: peI1Jtru dumneavoamrră aş vrea să 
fiu de o mlie de ori mai fl'umoosă. 

FEMELA : Aş fi dat orice, şi viaţa•, să 
fiu cea mai :firumoasă fem€!ie din 
lume. Acum chiar . ared că sînt cea 
mai :firumoasă cLiin lume. 

ADRIAN (trist) : Cînd ? 
FEJ.\.1EIA : Aoum, în clipele astea. 
ADRIAN (privind-o intrigat) : Elşti ne-

bună ! Cred că sîn tem cei mai de 
plîns C)ameni. 

FEMEIA : Nu-i adevărat. Aşa oum stăm 
unul ou altul de vo;rbă, ştiind în ce 
situa�ie ne arflăm, ored că sÎ!l1tem cu 
adevărat nişte oameni extraordinari. 

ADRIAN: Continuă-ţi povesti,rea. 
FBMEIA -(se uită la ceas): Nu mă gră

besc. (Mică pauză.) Aşa... Din ziua 
aceea ai început să-mi acorzi m.ai 
multă IÎlmportJanţă. P,rivtrile ni se în
tîlneau fericite şi complice. Numai noi 
ştiam de dragostea n oastră. (Mică 
pauză.) Mărttllri.se.sc că pîruă la dragos
tea a!Sta am foot o timic:Lă. Aaum se 
mtîmp1a ou mine un miracol... Cres
cusem in ochii mei, e;r,am mult mai 
stJăpînă pe mine, ba eram chiar foarte 
liniştită. Şti,arn că voi fi fericită. Cre
dinţa asta în mÎ!ne mi/4 dat forţe 
ex,traordnITTarre, începusem să iiau nu
mai zece. Dintr-o elevă aproap.e me
diocră, deven,isem o elevă excepţio
nală. Eu ştiu mai bine ca orricine că 
ckagoobea este capabilă să răstoarne 
şi munţid. 

ADRIAN : ' S-a văzut mai tîrziu oe fel de 
munţi ai răsturna,t. 

FElMEIA (slab): Te rog ! (Mică pauză.) 
Apoi a veniit excurS<ia aceea. De-acum 
terminasem clasa a uns,prez·eoe•a, mai 
aiveam de dat bacialaureatJul şi gata. 
Oind am urroat �a cetăţ,uie, eu am 
rămas în urmă, mă bătea un pantof. 
Ai rămas şi tu, eu ţi-'am luat m.Ina 
.şi tu mi-ai primit-o. Mi-aii. strîns de
getele, iair eu am simţit că mă topesc. 
M-am lăsat 'la pieptul ltăit.I i,ar tu m-ai
luat m b.raţe. Reow10aşte că pînă la 
mine n...iai ma[ stirîns în braţe nici o
fată'.

ADRIAN : Nu fi atî,t de sigură. 
FEM:EIA: Pot să joc pe orice VTei tu. 

(Mică pauză.) Parcă îţi era frică să 
piui mina pe mine, şi totodată parcă 
mîinile tale se rugau. Mi�e foarte 
greu să-ţi explic în .cuvinte, ,far 1n 
mintea mea am dilSecat 1a· oofinit ceea 

· ce am tiră.it a,tunci.
ADRIAN : Te-ai mai �ndtl,t la momentul 

acela? 
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FEMEIA: De mii de ori, Adriane. Uite, 
,şi în timp ce veneam 1nooaice l-am 
iretrăit. 

ADRIAN : Te asoult, spune ! 
FE)MElIA : Ti-am/ atins buzele, îţi aduci 

aminte, nici unul dJintire noi nu ştia 
să sărute, dalI" am învăţat foarte re
pede. (Rîde încet, fericită.) Apoi tu 
ţi-ai luat o poză gravă. Aproape că 
mi-a venit să rîd. (Respiră adînc.)
Mi-ai spus: E minunat, Sonia, acum
pot să-ţi &pllil1 că te iubesc. Dar t-re
ibuie 5ă fim cuminţi, şi eu trebuie să
am g1djă de tine. Tuebuie să iei baca
lalllreatul, apoii să reuşeşti ia facultate.
Ce mai, parcă erai tăticu' în persoană.
( Rîde fericită.) 

ADR[A'N: Eu n-aş rîde. 
FEMEJA : Sînt fericită, nu fi urîcios. A

trei,a zi am veni,t la tine acasă. Ce 
mai, ell"am nebiUJ1ă, nu ştiam ce e cu 
mine. Gazda tlia em plecată. De fapt, 
as5 fi V.!'lut să ne dubim. Mj-am dezve
li,t eu genunchii, am bălbu;t �ropouri, 
dar tu er,ai de neclintit, oric�t m-aş Ii 
topit în braţele tale. Cinel am ajuns 
aoasă, am rîs în hohote. Adevărul e 
că erai de o mie de o•ri mai timid 
decîit mine. 

ADRIAN: Mai slab, vrei să zirn. 
FEMEIA : Nu, pe cH e�ti de slab, pe 

atît eşti de puternic. Ored că eu eram 
mai slabă decît tine, că sînt mult mai 
slabă decît tine. (Mică pauză.)

ADRIAN : Nu vrei să treci la ce-ai făcut 
după ce-ai fugit ? Toate a,st,ea le 
ounosc. 

FElMBIA : Al răbdaire ! (Mică pauză.) Ne 
1ntîlneam seara, '.il!1 afară clin oraş. 
Zi,ua învăţam pentru faoultate, dar 
mă ginde<am numai i,a clipa cîncl ne 
vom îmbrăţişa. (Oftează de cîteva ori,
ca şi cwm ar mai retrăi încă o dată
toată fericirea IJ)ierdţltă.) A venit şi 
examenul de braoala•UII"eat, l-am Juat 
cu nouă cincizeci, tu m-aii felicitat şi 
mi-ai. spus că s-înt o fată foarte deş
teaptă iii o să reuşesc sigllilI" la facul
tate. Insistai să dau I,a zi, dar eu
ziceam că e mai bine să dau la fefe,
ca să ne că&ătorim. Am dat la zi
şi-am picat. Abia aitnmci parcă m-am
trezit puţin. (Oftează.) Ai fo$t atît de
bun ou mine, că meritai să-ţi sărut
şi picioarele. ln sfîirşit, ne-am căsăto
rit, viaţia era fr,umoasă, noi eram
tineri. Toate colegele mele mă invi
d;iau. fo toamnă am dat 'la făJ'ă frec
venţă, I.a ASE. Am 1I"euşit. Mtl-ai găsit
şi slujba aia unde stăteam toate la
cafea şi la bîmă. A venit sarcina, dar
cele mai frumoase clipe ale nO'astre
treous:eră. Tu stăteai toată ziua cu
nasul în carte - dodecafon:i.sm, sliruc
turalism, obiectivi6m, te apucaseşi să
lucrezi. şi la ,un ·roman.

ADRIAN: L-am terminat·. 

FEMEIA: Ştiu. (Mică pauzif.) Liucr'ai ca 
un a,pucait. Duminicile mă simţeam in
grozitoir de singură. Aproape că aş
teptam examenele oa să evadez din 
atmosfe1·a aceea în icare începusem să 
cred oă· sînt de prisos. Noroc că eram 
însărcinaită şi mă gîndeam tot timpul 
la el - cum va fi, cum va arăta ? 

ADRIAN: Nu eşti sinceră. Au fost ani 
minu.na,ţi. 

FEMEIA : Pentru tine, care erai absorbit 
de ceeoa ce făceai, dar eu mă simţeam 
în afara vieţii tale, de ce nu vrei să 
mă crezi? 

ADRIAN : Orice se poate explica, Sonia, 
chiar şi o arimă sau un război mon
dial. Cauţi să-ţi motivezi ge-stul pe 
oare l-ai făcwt maj tîrziu. 

FEMEIA : Mă doare că nu mă crezi. 
Ia-o oum vrei. (Mică pauză.) A venit 
copilul, a.tunci m-ai descoperit iar, 
dar mă priveai altfel. Cîncl ţi-am scris 
că te iubesc mă priveai oa pe o mi
nune, oa pe un fel de miracol. Acum 
te uitai la mine cu un respect sacru, 
ca la sfintele moaşte, că mă şi înfuriai. 

..ADRIAN : llVIersi. 
FEMEIA : Asta am gîndi,t atunci, ce 

vrei! Palf'că umbl,ai pe ape cînd mer
geai prin casă, îţi &a frică să pui 
mîna pe mine. 

ADRIAN : · Ia-o ca pe .un lucru frumos. 
FEl.\IBIA: _Poate că sînt ultlimul om ... 

(S-a cam înfuriat.) Iţi jur oă vorbesc 
absolut oonşti:ent. (Mică pauză. 1n ve
cini, cîntecul unui cocoş vesteşte zo
rile. Sonia s-a liniştit.) Cit a fost 
Dăn,uţ muc, au foot zile frumoase, d_eşi 
&am am1ndoi extenuaţi. Iarna aceea
am stat aproape numai în casă. Pe 5 
februa.rie, a venit Elena la mine. Irina 
sfilam că intrase în -sectă. Ellena mai 
fusese, .îmi povestise că eira minunat, 
că se Sli.mte alt om, că pen_tru' � a 
început o altă viaţă. lmi_ vorbise şi _de 
predicatoir, că e frumos, oă· ştie _să 
vorbească admirabil. De fapt, cred că 
ea_ se fu.drăgostise înaintea mea de el. 

ADRIAN : Care Elena ? 
FEMEIA : Elen.ia Stănescu; lucra în ace-

. laşi birou ou mine. (Mică pauză.) Şi 
m..am dUJS cu ea, cum începusem .să-ţf 
spun, la o întruni..!'le ·a· sec.tei, Era
sea!I"a, Lumînăiiile -ard�,-- răspîndind 
o vrajă stranie. Pred.iica.to:ml mi s-a
păl'ut atît de :firumos: .. · Era ceea ce
se cheamă un bătbat fatal. Nu.-i doresc
nici unei fumei sau unui băirbat să
întilneasoă un asemenea om. · (Mică
pauză.) Mi-am dat seama că .m..a re
maroa,t şi că_ se. întimpl? şi cu , el 
acelaşi ll\licru oaire se întîmpla cu mipe.
(Mică pauză.) Ce inai, mă c1m îndră-
gostisem de el. IJa a · dotia întrunire 
am hotărît :să m.i mă duc. 11il1li âădeam 
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cama de primejdia care mă pîndea. 
Prudenta mă avertiza să nu mă duc, 
dar ceva mă atrăgea într-acolo.· După 
prima întrunire, şi după ce îl ascul
tasem vorbind două orc despre Dum
nezeu şi despre iubire, că toată cre
dinta lor nu înseamnă altceva decît 
iubire, începusem parcă să cred şi eu. 
Nu întru totul, mai aveam îndoieli. .. 
Dacă n-m· fi venit Elena să mă ia, 
luna uQ·mătoaire ou siguranţă că nu 
m-aş :Iii dus. Tu te aclînciseşi în stu
diul tău despre obiectivi,sm în muzică.
(Mică pauză. Respiră adînc, ca şi cum 
cir fi epuizată.) Am fost şi la a dou,a 
întrun.iire. Cît ti1np şi-a rostit predica, 
a sta.t cu privirile aţintite în ochii 
m i. Acum, după atîţia c1111i, cred că 
c1 fost un fel de hipnoză, deşi ceva 
.din adînc îmi spunea că şi el e în
drăgost1t de mine. După în.trunire mi-a 
făout un senm clisoret să rămin. Cei
lalţi au plecat, ele Elena am scăpat 
u-;or, se grăbea să ajungă acasă. (Mică 
pauză.) Elram singuri, eu cu predica
torul, nespus de frWTios , cu chipul 
1Jransfigiurat, acolo, în mijlocul cîmpu
luti de lumi,n.ări. Emoţionat, m'i-a spus 
'Că noi doi trebma să ne intîlnim, în
tîlnirea noastră fusese ho;t,ărîtă de 
destin. lşi clăcl<ea seama că Domnul îi 

porunceşte să mă aleagă, rlar mie îmi 
porunceşte să vin către el. Lasă-ţi casa 
ta şi bărbatul tău, tu eşti mai pre
sus de ei, eşti 1nireasa Domnului. Me
nirea ta este să slujeşti iubirea lui 
Dumnezeu şi fericirea oamenilor. 
!(Adrian o priveşte obosit, absent, ca 
şi cum cir asculta o poveste din altă 
"lume.) Lumîn.ările alea aprinse, liniş
tea clin casa de rugăciuni, tobul mi se 
părea sf.int, îmbibat de sunetul lui 
Dumnezeu. A întins mîna şi m-a mîn
gîiat pe obraz. M-a întrebat dacă simt 
porunoa Domn,ului să-l unnez, şi eu 
i-am răspuns că nu simt ni1nic, ceea
ce şuiu este că m-am îndră,gosti.t de 
tine. A rîs, obtinuse ceea ce voise, 
mi-a ispus că · acesta era cuvît1,t-ul
Domnului. (Mică pauză.) Mi->a vorbit 
de cununia noastră în faţa. lui Dum
nezeu, de men�rea noastră saoră. Eram 
răvăşită şi uluită, nu ,credeam totul, 
-dar parcă mi se deschisese u1 minte
un ifel de orizont. Am zis că-l urinez,
�i că-l voi urma pînă la moa�·le. IVI-a
forţat să jur. Am jiUJrart ,apoi împreună
-să ne logodim în faţa DomJ1 ului şi să
"începem împreună nienhrea noastrft cl.e 
Bpostoli ai iubirii iui Dumnezeu. (Pri
virile li se întîlnesc o clipă, grave,
apoi femeia îşi întoarce faţa, conU-
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nuîndu-şi mărturisil'ea.) Ivl:i.--a spus că
,e bogat, părln1ii lui sîin:t de-asemenea
bogaţi, vom duce o viaţă fără griji.
A dispărut înitr-o !Odaie ele unele s--a
Intors cu o cutie plină de bijuterii şi

de aur. Atîta aur şi atitea bijuterii 
rnu mai văzusem în ,viata mea. ln 
cii,pa aceea eram hotărîtă, ·eram înghe
ţată de emoţie, dar .fer�ci,tă că pentru 
mi,ne viaLa avea în sfkşit o de chi
dere. Am jjug1t amîndoi în noaptea 
UJrmătoarc. Ţie ţi-am lăsat biletul pe 
care îl ştii. (Adrian o priveşte uimit, 
prostit.) Ne-am dus la părinţii lui, în
tr-o comună de lîngă Cluj. Aveau o 
li<Vadă �i o p�·Lsacă nemaLpomenite. 
Dincolo de 11vadă curgea un pîrîiaş al 
cărui &usur l-aş fi ascultat toa,tă viaţa. 
(Mică pauză.) 

ADRIAN : Asta a fost luna de miere. 
FEME:IA : Da. Şi cu fiecare zi devenea 

ma� tristă, mai pustie. (iVlică pauză. 
Pendula bate iar, de parcă timpul s-a.r 
fi dil-atat dintr-o dată.) lncepusem să 
mă trezesc. Procesul era profund, de 
neevitait. ln locul prO!rocului oare în 
lumina tulburătoa,re a lumînăir.Hor şi-n 
atmosfera mistică a nopţii de taină 
ştiuse să mă fascineze, descopeream 
un bă,rbat ce-i drept frumu�el, dar 
găunos şi sl,a,b pe cl1nă,untr,u ca o 
salcie uscată. (AcLrian tace. ln noapte, 
trhnbiţele cocoş'il.or răsună parcă în
tr-o lume pustie.) După trei săJptărnlni, 
îmi veneea să-mi pun capăt zilelor. 
(Mică pauză.) I-am spus-o direct. Dra
gul meu, în sea,ra aceea cîncl ne-am 
văzut pentru prima dată ai fost ne
cinstit. (Sonia respiră adînc, ca şi cum 

.ar vrea să princlă putere.) M-a privit 
cu nişte ochi p'IJi.ni de spaimă. Mă 
vedea clin cc în ce mai nervoasă, mai 
nemulţumită. (Mică pauză.) De ce 
crezi ec1 am fost necinstit ? m�a în.tre
bat. Pentru că ai uzalt de taa,te trucu
rile pe care le ştiai ca să mă ciştigi. 
( .t-llrn.osfera stranie a evocării s-a 
instalat în universul camerei.) A rîs 
trist, mînzeşte, ca un esc,roc prins cu 
minciwrn. Mi-a spus că de cum am 
intrat în oasa de rugăduni a fost 
izbi,t ele frumuseţea mea. A simţit real
mente că se întîmpŢă un mit'clcol cu 
el. Şi atunci a făcut tot ce a putut 
ca să mă fascineze. '(Adrian îşi. lasă 

ca.pul pe spate, închi2Jî,nd ochii. Pen

dula bate parcă şi mai 1·ar ; clin nou, 

dntecul cocoşilor.) L-'am în1mebat dacă 
m-'a hipnotizat. Mi-a 5pus că· nu ştie. 
A încercat ele cît_eiva ori, clar nu i-a 
reuşit. (Mică pauză.) La întnmi.rile la 
care am fost eu, la prim.a, apoi şi la 
a doua, a incercat să fie cît mai im
pt·esionant, ape.linei 'la to-t ce ştia el 
că este maii răscolitor. Era conştient 
că atmosfera aceea de vrajă, mistică, 
îi sporea efectul cuvintelor. (Mică 

pauză.) Ce mai, de-aoum mă trezisem. 
!mi dădeam seiama foarte b1ne ce se
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Intîmplase cu mine. Eram îngrozită, 
d'isperată, deşi făce,am tot ce puteam 
să n-o arăt. (Adrian tuşeşte de cîteva 
ori fără să deschidă ochii.) lmi era 
îngrozitor de dor de copil. Alergam 
de colo-colo, într-un -fel ele Cl.¼Că în 
care mă simţeam închisă fără �ă pot 
să-mi găsesc locul. (Respiră adîncl, of
thul.) Nu mai puteam să dorm, mă 
sculam noaptea şi un1.blam prin livad[t 
ca o lunateeă. Doamne, ce-am .făcut, 
ce se-ntimplă cu min.e, unde mi-e co
pilul, bărbatul, cum o să se termine 
toate astea? (Tăcere. Undeva în noapte 
se aude sirena maşinii pompierilor. 
Bărbatul tresare, speriat.) 

ADRIAN : Ce e ? 
FEME[A: Nirnic, undeva- a,rde o casă, 

sau poate ar:ele o femeie, copii ...
ADRIAN ('îmchide. ochU, lăsînd·u-şi capul 

pe spate. Liniştea e apăsătoare): Te 
ascultam. 

FEMEJA (după un timp) : lntr-o noapte 
am vrut să-l strîng de gît, să-l omor. 
Noroc că a reusit siI mă lovea-scă cu 
pi.dorul !ji să mă arunce jos. Am 
luat o vază şi i-am dat în cap. Abia 
după ce a aprins Lumina am văzut 
sîngele curgîndu-i pe Jaţă. Tremura 
tot, eira aitît de. îngrnzit înoît nu �i-a 
revcenit mult tifllp. (Tace un timp, as
cultînd liniştea rece, stranie',. în care 
sînt anUi,ndoi prinşi cei într-un bloc de 
gheaţă.) Cînd mL-am dat seama c� era 
s-ă fac, am simţit că nu mai am aer.
Picioarele îmi tremurau, oa atunci
cin.el treci printr-un mare perkol şi 
poţi să mori. Eram sleită, niC'i nu mă 
mai sim.ţeam om. (Pauză.) I-am spus 
că nu mi-am. dat seama ce fac, că nu
ştli.u ce se îotîmplă ou minie, şi ăsta 
era purul adevăr. (M'ică pauză.) :Mult 
timp n-a putut /;ă scoart.:1 nici un cu
vînt, i,au· eu eram realme111te l::i pă
mlnt. Nu eram în stare nioi să mă
ridic, nu mă ţineau pic:i.oairele. (Tace.
Se gîndeşte.) M-::i luat în b:riaţe �i m-a
aşezat în pat. L-am rugat! să-mi di:-a
ceva să mă liniştesc, tremuram toată
şi nu izbuteam să mă o,presc din 
plîns. (Nlică pauză.) Cred că ·mi-a dat
mai multe somnHere, pentru că am
dormit douăzeci şi patru ele ore f..J.rC1
să ştiu ele mine. (.lldrian t<,ce; e în
aceea.�i poziţie, ascuUînd-o.) Cîn,cl m-am 
trezit, am început să-mi . amintesc 
s-cena cli111 ajun. Mi-a spus c-a stat tot 
timpul Ungă mine şi m-a vegheat 
(Mică pauză.) Era desfigurat, mi s-a 
făcut milă ele el, pareă era . .un copil 
care tremura să nu i se întîmple ceva 
mamei lui. (M'ică pauză.) Ne-am pdvi.t
tri.5ti. I�am explicat încă o dată că
nu-l iubesc, că sînt înnebuni.tă ele do-

:ml copilului, că mi-e o ruşine îngro
z1toare de mine. (Tăcere. Afară, ploaia, 
cai'e se mai domolise, pare să înceapă 
iar.) Plouă far. (Tristă.) E bine, în
seamnă că mîine va fi senin. (Tăcere.) 

ADRIAN: De ce nu te-ai înto,rs? 
FEMFllA : A.scultă'...mă, te rog, pînă la 

capăt. (Mică pauză.) I-am spus c.:"t-mi 
dau seama ·că m-a înşelat, dar nu-i 

port picii. Ştiam că trebuia să plec 
clin casa ai,a în oare mă simţeam ciu
mată, apăsată ele toate bolile şi ele 
toate vi.nile pe care le poate simţi un 
criminal. (Mică pauză. Ploa"ia răpăie 
pe acoperiş.) Dar mai ales nu mai 
suportam să-l văd. (Tace.) 11 detestam, 
poate că 11 uram chiar, dar 1n acelaşi 
timp mă obseda gîndul că şi el e un 
nenorocit ca şi mine. Johann - aşa îl 
clTe<amă, clupă mamă e neamţ •sau po-
1-onez - fusese un om care cînclva
căutase, orezuse în ceva, sau poate
că doar înc0r0a5e să adune bani vîn
zîncl,u-şi profeţiile. Oricum, îşi clăclu5e
seama că :,,u-1 va găsi nicioclaită pe
Dumnezeu, to:tuşi continuase să-şi facă
me-sc,ri'a ele p,reclioatoir, pentru oă-i a
ducea ba·1i. (Tace, ca şi cum şi-ar 
acluna gînclurile.) 

ADRlIAN : Ploufl. 
FElMEIA : E!ra total incapabil ele jertfă. 

ln clipa cîncl mă întiloise pe mine nu 
era altceva, decit un burghez şi un 
excroc care difuza o dogmă. (Mică 
pauză.) De altfel, clupă :fiuga ele la 
parohia ce i se încredinţase, iusese 
exclus clin sectă. Emm amîn<Cloi fără 
n.id un 1·ost pe lume. 

ADRIAN (se ridicii, se întoarce spre fe
reastă) : :Miijesc zorile. 

FEIMBIA ( privind pendula) : Mai avem 
pînă la şapte. (Un timp tac amîncloi.) 

ADRIAN (rar): Trebui-a să te întorci. 
FEMEIA: I-am spus că voi pleca. Să ne 

căsătorim nu mai putea :fli vorba. l\Ii-a 
jurat că mă iubeşte şi l-am crezut, 
arăta îng,rozitor, era distrus. (l"Hică 
pauză.) Mi-a propus să mergem să 
cons,ultăm un psih.iatru la Cluj. Am 
refuzat categoric. (Respiră adînc.) A

doua zi mi-am făcut bagajele, i-am 
cerut .b:i.ni ele drum, mi-a dat ... 
(Aclrian o priveşte atent.) ... Am luat 
primul tren c.1.tre Bucureşti. Dealurile, 
pădurile, pomii mi se păreau noi, ca 
şi cum atunci Je-aş fi văzut pentru 
pr,ima dată. Era o senzaţie ci-udată, cie 
para abia mă născusem. Sufletul îmi 
era îngrozi.toir ele amar. (Mică pauză.) 
Abia după ce-am trecut de Ploieşti 
nu-a trecut prin minte c-aş putea veni 
şi acasă. Şi--acum mă întreb ele ce nu. 
mă gîndisem la asta pînă. atunci. 
(Tace u.n ti1np.) Şi iată care cred că 
e răspunsul, ele ce n-am venit r1tunci 
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acasă, deşi acum regret oă n-am. fă
cut-o : îmi eira ruşine, Adrii.ane. lmi 
era atît de ruşine, cum să-ţi explÎc, o 
ru�ine fizuologiaă, profundă, parcă mă 
vedeam înbr-'O g,roapă --aidîneă, plină de 
mu:rdă<rie. (Mică pauză.) Pe de o parte, 
era dorul de'--copil, ahia îl înţărcasem 
de trei luni, el'a şi asta ceva chinui
tor, animalic, pe de al'bă parte era 
ruşinea îngirozitoai·e, cînd mă gîndeam 
la ceea ce făcusem. 

'ADRIAN (afară s-a luminat si mai mult): 
Şi nu orezi :că era firesc?· 

FEMEIA: Nu mă îndoiesc că era firesc. 
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GreşLsem grav fuţă de omul pe care-l 
tubisem şi faţă de cop11ul meu, era 
dtrept să sufăr. (Mică pauză.) S"'mt con
ştientă că vina mea era imensă, dar 
şi suferi.nţa mea, ceea ce trăiam eu 
era îngrozitor, peste prnteri1le unwi om. 
( Adrian o priveşte atent.) Am ajuns 
la Bucureşti şi am dormit iI1 gară. 
Eram buimacă, nu ştiam încotro s.o 
apuc, ce să fac. (Mică pauză.) M-am 
glndit să mă arunc sub roţile unui 
tren. Cî,teva ore m-a obsedat gî.ndul 
ăsta. Pîndeam un prilej. E)r,am obse
da-tă de imaginea copilului, pe cai·e-1 
lăsasem în leagăn. li vedeam părul 
1.·air, ochii oăiprui. Noaptea aceea, pe o
bancă în Gara de Nord, parcă nu se
maii termma. (Mică pauză.) Dacă aş
fi ştiiut 0-ă ai să-mi tragi o bătaie soră
cu moartea şi aipoi ai să mă ierţi, aş fi
a'lergat l!a tine ca un mLel care-şi
pune gîtul pe butuc. Dar tu erai un
om miruunat, cel mai minunat om pe
care-l cunoscusem. (Tace. Trage adînc
aer în piept.) Lucrul ăsta mă îngro
zea. Dacă ,ai fi fost un afumei,at, un ·
beţiv, aş fli veni.'t acasă şi aş fl lfl<iurat
bătăile pe oare mi le-ai fi ,tras. Dar
tu eraii în ochii mei un sfîn,t, înţelegi,
un om extraordinar. (Adrian o ascultă
gînditor.) A doua zi am văzut pe jos
un ziar, era de fapt o bucată dintr-o
pagiină de inică publicitate. (Mică

. pauză.) Pnivirile mi-au că21ut, ca şi
cum mi-ar fi fost abrase de un mag
net, pe un.,anunţ al unei întreprin
deri care an1�aja, de urgenţă munci
tori necalificaţi. Spunea şi cu ce ma
şină se ajunge acolo. (Mică pauză.)
Am Luat şi eu maşin,a, am mers o ju
mătate de oră, era hăt 1a ma,rginea
Bucureşt1ului. lţi dai seama că singµ
rul lucru pe care-l doream ffi"a să mă
angajez. Abila a treiia zi, după ce mi
s-a dat un pat într-o baracă şi dor
misem o noapte ca 1umea, parcă. m-am

mai trezit. (Oftează.) lmi era inima 
grea, şi fotu.şi o .Linişte ciudată, de 
ţărm pustiu, mi se aşternea parcă în 
suflet. După cîteva zile mă mai îm
păcasem cu viaţa. Pe111lru cît greşisem
eu şi dt irău :Mousem, o duceam foarte 
bine. Mă trecus·eră la o mnmcă mai 
uşoat'<l, nu 'e!'a aşa greu. 

ADRIAN (se uită la ceas) : Ce-a,r fi să 
fucem o cafea ? S-a luminat. (lncearcă 
să se ridice.) 

FBME'IA: Ma1 stai puţin. N-am ajuns 
încă la capăt. Şi-aşa, pînă la 8, nu 
putem să mergem. (Adrian s-a îndrep
tat în fotoliu.) Dar liniştea asta n-a 
ţinut mult. Mi s-a făcut iair dor de 
tine şi de copil. Nu i�eam în oraş, 
nu-mi găsisem nici o prietenă, îmi 
vene<a să-mJi i'a,u cîmpii. lntr-o zi, m-a 
prins un nenorociit şi m-a violat. Era 
dt un tairnr, n-am putut să mă lupt 
cu el. (Mică pauză.) Uluită, scîrbită, 
nu ;reuşeam deloc să-mi revin. (Adria.n 
are o expresie de oroare.) Ce să fac ? 
AS<ba fusese vaia destinului. Pe· urmă 
m-am gfad!i.t că ceea ce mi se ·întîm
plase nu era altceva decî,t p:edeapsa
pe oare o primeam, pentru ceea ce
făcusem. M-am refugLat în convinge
ma oă :brebu!ia să sufăr oa s·ă-mi re
cîştig puritaibea. (Tace.) Gîndu1 . ăsta
venit din străfundurile fiinţei ._·a· în
ceput să mă obsedeze. M-am _rugat
de o femeie să mă bată cu o frînghie
udă. S-ai uitat la mine ca la o airă,bare:
„Fată, în tine a ânt1•at dracul". Abia
diupă aia mi�am dat seama ce p;rostie
făceam.

ADRIAN (trist): Cred că avea dreJ)tate 
femeia •ai.ra. 

FEMEIA: N-o lua şi tu razna. (1Wică 
pauză.) Nenorocirea a fost că nu mi-a 
lliSoultat 1·ugămi111tea. de a nu ·:,pune 
nimăn1.lii. (Scurtă tăcere.) lntr-o &eară, 
m-am pomenit ia,r cu namila î11'.: ba
racă. Av,llJS·ese girijă _să. nu fie 1141neni 
p�praape. Dacă ai pe dracu' ÎFI., tine, 
a rînjit, lasă că-l scot eu. M-a violat 
'iair, dar de data asta, aproape că .m-am 
bucurat .că-şi bate joc de mine şL:1-am 
lăsat să facă ce vroia cu mine. 

ADRIAN (se ridică încet, -pare năucit) : 
Te rog să te opreşti. Nu mai supor.t . 

FElMEIA': 1'e rog să nu f.aci pe dom-
nJÎIŞoara. · · 

ADRIAN (rar): Cred că eşti realmente 
nebună. Altfel nu-mi explic ce cauţi 
0Ji'Oi. 

FEMEIA (după un timp) : Dacă am . fost 
şi dtacă mai sînt cu adevărat neb_ună, · 
te rog să mă crezi că mie mi-e cel 
mai greu să îndur asta. ., ' 

ADRIAN (se uită la ceas) : Vreau să "ple<: 
lia spiital. · 

FE-MBIA (supărată); Mă suporţi · toată 
nooptea, şi-ac.um, cî11d mai ,am puţin, 

, mă dai . aiairă ! (Tar�.) Stc1i jos, şi as-
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cultă pînă La capăt povestea pentru 
că ,nu eşti sbră.in de ea.

ADRIAN : Ce-ai spus pînă acum este 
mai mult decit îng,rozitor. (Cu o ex
presie de silă.) Te-ai, bălăoi,t în infern 
ca într-o troacă de parei. 

}'EMNIA (ridicîndu-se ; e pornită) : Adri
an·e, stai jos şi asou1tă-mă, chiar dacă 
ţi-e greu. (Pauză.) Ajută-mă să mă 
spovedesc, să scap de toarte relele şi 
de toate vinile care mă chl:n,uie. (Ru
gător.) Te rog din suflet, mai ai u:n 
p�c de Tăbda.re. Gîndeşte-te cit de 
greu mi-a :fJost să vlin. 

ADRIAN (se-ntoarce încet către ea. Pe 
chip i se citeşte un amestec de oroare 
şi milă) : Cum au pui1Jut să se· întîmple 
toate astea ? (Tăcere.) 

FEMElIA: Dacă altcinev-a mi�ar :Iii poves
tit o astfel de vi,aţă, mi s-ar fi părut 
oribilă şi de necrezut. (Ridicînd din 
umeri.) Dar asta e v1aţa mea, dragul 
meu, ce să fac ? Este a mea. ( Adrian 
se asază dărîmat în fotoliu. Sonia a 
venii în spatele lui.) Pe urmă �-a pe
trecut au mine altcev,a, poate şi mai 
îng,mzi,tor : a apă,rut vocaţia autope
depsirii. Sim�eam nevoia lsă mă mur
dăresc, să mă umilesc şi mai mult. 
ln loc să ca1ut să Ies la suprafaţă, 
m�am arfundat şi mali ,a:dînc. 

ADRIAN (îşi acoperă faţa cu mîinile. Rii
mîne în nceastă poziţie un timp înde
lungat) : Dumnezeule ! 

FEMEIA (îşi aprinde cu mîinile tremu
rînde o ţigară. Abia acum se vede că 
e la capătul puterilor J : Am început 

· să mă culc cu diverşi băTbaţi, ca să
·_mă biciuiesc şi ma'i. rău, să mă învi
novăţ,esc tot mai mul;t în faţa propriei
mele conştiinţe. (Mică pauză.) Nu sim
ţeam nJici o plăcere. Eria. oribil. (Mică
pauză.) Am început să beau, cumpă
ram ra1chLu din ăla ief,tin, mirosea
îng,roziitor, puţea şi eu b'eam ipînă că
Ideam jos.

ADRIAN (se ridică brusc în picioare) : 
lnoetează ... lnţelege, te rog! Este peste 
puterile unui OP'\. 

FEMEIA : Nu-i adevărat, Adriane... Doar 
vezi că a:m putut să suport. 

ADRIA,N (agitat): lnţeieg, ai vrUJt să mă 
pedepseşti, de asta ai venJ,t. Da[· acum, 
aj,unge, mi se înto·arce stomacul pe 
dos... (Mică rpauză. Trage adînc aer 
în piept.) Hai să mergem. 

FEMEIA (se postează în faţa uşii ; abia 
se 1nai ţine pe picioare) : Te implor, 
Akf.riane ! Stai jos şi ascultă-mă pînă 
la capă( (Rugător.) Nu mai am mult. 

ADRIAN (ta.ce. E în dreptul ferestrei. S-a 
întors cu spatele) :_ �u mai plouă. 

FEM
E

IA : Iarna aceea a -fost iarna tem
niţeii mele. ln primăvară am ajuns la· 
concluzia oă aceas,tă afundJaiJ:e tn mo
cirlă, in loc să mă elibereze, mă· în
cleştase de tot. (Mică pauză.) Căzusem 
de ilapt într-un fel de mistici.sm idiot, 
trăiam în subconştient 0u sperc1111ţa că 
după ce mă voi fi pedepsit suficient, 
voi fi â.ertată şi sa1lv,ată. ( Adrian o pri
veste cu o imensă mil.ă.J Şi mai apă
ruse ,acolo, în Slliboon.ştient, vi.sul că 
după ce voi fii suferi,t cLes.tUJl., voi putea 

- să vin [a tine şi să-ţi cad în genunchi,
Adriane, am suferit destul, nici nu pot
să-ţi sprun cît am suferit, acum poţi
să mă ieriţi.

ADRIAN (pe gînduri) : Te:aş fi iertat. 
(Pauză.) 

FEM-EIA: E)feotul a. fost invers, îngro
z,itor. ,,Nişa morală", cmn se spune, 
era prea adîncă, scufundarea dlura de 
pirea mult timp. Am fost aUt de dis
perată, încîit aveam momente dnd mă 
tăvăleam pe jos uirlînd. Făooam spume 
la gură. (Mică pauză.) 'După asemenea 
crize, mă mai Iini..ş:beam. (Tace.r ln ge
neral eristam însă într-un fel de. 
prostraţie, nu mai înţelegeam, nu mai 
realizam mUJl.te luaruru. (Peste acope
rişuri se aude ţipătul unei locomotive.) 
D'e data aceasta mi-am dat seama că 
n,u mai există nici o cale de întoa.rcere, 
nici o salvare. (Mică pauză.) lţi poţi 
închipui ce înseamnă să trăieşti ştiind 
că toate drumurile ţi s-au închis ? Că 
nu mali ,ai nici o şan,să? (Adrian of
tează ; se întoarce deprimat cu spatele, 
încerdi,nd să privească pe fereastră.) 

· ne· data aceasta nu mă îndoiam, ştiam
precis că mă voi sinucide. Hotărîsem,
stabilisem ziua, să,ptămîna viitoare,
ziceam, vineri-; dar, ajunsă în ziua de
vineri, mai amînam o d!ată. Nu fiindcă
mi-era fr'Lcă de moorte, nicidecum.
Do:ream să mor, să se termine o dată
ou suferinţa, cu umilinţa, au dispera
rea. Şi totuşi, îmi mai d•ădeam. ter
mene de viaţă. (Mică pauză.) Şună
cam dostoievskian ce-ţi ,pqvestesc· eu,
e însă pllJl'Ul 'a:devăr. · -

ADRIAN (se întoarce spre ea; ar_q,tă des
compus) : Nu pot să cred. 

FEMEIA : Iţi jur că aşa· a fost. Eram 
împădată, ştiam sigur că mă voi sinu-

. cide, şi totuşi amînam. (Mică pauză.) 
l\lLai tîrziu m-am aplecat a'Slupra a 
ceea ce trăiam în momentele acelea, 
î11oercînd să înţeleg ce se întîmplă 
t�i cu minie. (Mică pauză. Respiră 
adînc.) Acum cred că am găsit · o ex
plicaţie cit de cit mulţumitoare .. (Mică 
pauză.) Amînam sinuciderea nu pen
tru că-mi plăcea vi/aţa sau - că mă. 
despărţeam greu de ea. Chiar dacă 
în'cepusem să am halucin1aţii şi vedeam 
în faţă doar c:hli.pul copil'lllui, aşa cum 
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H lăsasem. (Mică pauză.) Totul era 
stabilit pînă

„ 
în cele mai m1c1 amă

nunte. Aveam să mă s-muaid ou bar
bitwice, făcusem r:Ost de vreo �apte 
tuburi. (Mică pauză.) DaQ-, tot amînînd, 
am început să am senzaţi·a că mă joc 
ou moai11tea şi jocul ăst,a mă interesa. 
Eram oUirioasă să văd cît aveam să 
rezist, pînă unde ;puteam să duc jocul 
ăsta, 1a unrna urmelor, stuipilcl şi în
grozitor? Elram extenuată, dLsperată, 
bolnavă, eJ-am în ultimul h:al, şi totuşi 
jucam jocul ·ă,sta ! (Mică pauză.) M-am 
gînclit apoi că nu era altceva clecît 
vech1ul mecanism, vechiul reflex, prin 
care mă autopeclep:<eam; că era vorba 
tot de un fel ele autoflagelare. Aclwrnm 
şi-rrii aclînceain suierii:J.ţa, in speranţa 
că voi fi răsplătită cu ieQ·t,area. (Ad.rian 
tace:) Initr-o zi am zis : gata, vinerea 
viitoare e ultimul termen. (Mică 11au-
2ă.) Şd atunci mi-a venit iicleea să-ţi 
soriu. Şi ţi�am swis, îţi ammteşti : 
dragul meu, sînt într-o si,ruaţie îngro
zit.oare, 1am sllfferit enorm pentru gre
şeala pe care am făcut-o şi pe care 
o regret cumplit, dacă poţi să mă
Î!elrţi v1no, la adresa pe oare o găseşti
m:ai jos, sau scrie-mi. (Trage aclînc
aer în piept, apoi oftează.) Nu m-am
sinucis ncici vinerea viitoare, pentru
ec'i aştept,am scr1soarea ta sau pe tine.
(Mică pauză.) Să-ţi_ spun sincer, nu
credeam că vei vienă, clan.- eram absolut
convinsă că-mi vei, scrie. Aşa-mi spu
nea mie sufletul.JMică pauză .. ) A tre
cut prima vineri, a trecut şi vinerea
urmăitoare. :Mli-am. zis iarăşi că dacă
scrisoarea mai întîrzie o• săptămînă, 
gaiba. 

ADRIAN : AcleViă!l'ul este că ţi-am scris. 
F:0.l'vIEJA (tresare, apoi îl priveşte, speri

ată) : Ce-ai zi,s ? 
ADRIAN : Am zis că ti-am scris, am 

răspunrs scrisorii aceleia. 
FElVfElA (ezită, apoi faţa i se destinde, 

luminoasă, ca să capete iarăşi o ex
presie ele îngrijorare şi d.uio.�ie): i\cki
ane, te rogi să nru gLumeşti. (Rar.) 
(Mică pauză.) Astăzi puteam să fiu în 
mormînt. 

ADRIAN (clatină clin cap, făcînd un efort 
·să se învioreze): Nu ştiu ele ce am 
senzaţia că am surzi_t. Poate de obo
seală. (Mică pauză.) De trei săptămîni
n-am mai dormi,t o noapte ca lumea.

FEMEIA (işi trece mîinile peste faţă : 
41:1 aşteptat o Lună şi mai. b�ne scri
soo�a ta, apoi am avut, aşa, un fel 
de senzaţie că o ghiloti11ă - uriaşă s-a 
��buşit .t!in Ceil" şi mi ... a• tăiat capul. 
/Mică pauză.) Atunci am aivu;t; un mo
n;.ent ele revol,tă, am simţit ce în
se.c1:,ană să te războieşti împo:triva în-
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tregii lumi. Dacă omul pe care l-am· 
liubit oa pe ochii cl•in cap nu-mi în-
tinde mîn,a, acum, cîncl sînt afunda.tă. 
pînă în gît in noroiul vieţii, atw1ci 
lw11.ea asta, nu merită nici un pic de 
�-espect. De ce să mă omor eu pentru 
iume, de ce să mă omor pentru el,. 
cîncl i-am spus clair cît de nefericită 
sîn,t şi că-mi reg·ret nespus greşeala ?· 
(Mică pauză.) Şi s-a trezit în mine un 
fel ele mfoclde bărbă,tească, mi�am dat' 
seama cît sînţ de tare, ele pU!ternică. 
(Ad.rian, cu fălcile încleştate, pare că· 
n-o rna:i ascultţi, se uită nervos la pen
dulă.) A,cum · îmi explic, şi mai ales
şti.u, de ce amînam să mă sinucid.
Intîi penitru că jooul cu moartea îmi
clădea Huzia sau, mai bine zis, impre
sia puterii, ele oare sărmana de m:ine
aveam atîta nevoie, şi-n al clo�lea rîncl
- lucrul cel mai :important - pentru

.• că, acolo, . în aaîncul meu, mai trăia o
fădmă ele speranţă.

ADRIAN (nervos): Te înţeleg! (Se uită 
din nou la pendulă.) E şapte şi jumă
tate. Am ascultat tot ce mi...ai spus .. 
Ai vorbit o noapte întreagă, trebuie
să fii clărîmată. De altfel, şi eu sînt 
la păm.înt, mi-e creierul arnorţi,t. (Mică 
pauză.) Uiite ce facem : . dau o fugă 
pînă la spital, să-i duc ceva Alexan
clrei şi să văd c:e face, apoi mă înto.rc 
şi te duc să-l vezi pe Dan. 

FE'l\lIEIA (brusc emoţionată) : Trebuie să 
găsim o eA-plicaţie; cum să apar în 
faţ,a ·lui aşa, deodată ? 

ADRIAN (oftează) : Ai ckeptaLc, nu pot. 
să-i srpun că eşti- mama lui, acum,. 
cinel Alexandra e pe moarte. (Tăcere. 
Pendul.a bate indiferentă.) 

FEMEIA (respiră ad.inc): Oam asta am 
avut de spus, drragul meu. Pînă Ia• 
urmă, salvarea tot .a venit, da1· nu de· 
la tine, ci cbin altă parte. Iar eu m-am 
agăţ,at ele ea cu toate puterile. 

ADRIAN (o priveşte cu milă) : Tu ţi-ai 
făcut-o, Sonia. Cu mîna ta. (Mică 
pauză.) Eram hotărît să nu te iert 
niciocla,tă. (Tace.) Aoum nu simt decît
o imensă păl·e,re ele rău c-ă lucrurile
s-1c1u întîmpla,t aşa cum _s-au întîmplat.

FEMEIA: Nu s-ar outea să nu t,e duc� 
aew11. la spital ? ·(Mică pauză.) Dă un, 
telefon: . 

ADRIAN (clatină· trist din cap. S-a mai 
înviorat) : .Imposibil. Alexandn-a a fost: 
o femei.e ex1lmo!l'dinară. A ştiut să fie
pentru mine ca un balsam pe rană.
Voi răitlÎiD.e lîngă ea pmă în Ultimele.
clipe. (Se privesc o vreme tăcuţi, în
cord.aţi, fără să poată rosti vreun cu
vînt.) 

FEMEIA: Să-ţi fac o cafea, să te maî 
înviorezi. (Dispare în bucătărie.) Pe la, 
ct,t ·vii să 'mă iei ? 
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ADRIAN (se uită Z.a ceas) : Cred că pe 
la nouă şi jumă·tiate. Dănuţ are şcoală 
abia după unu, cred că putem să-l 
ved.cm. (Obosit, bărbatiil îşi ia capul 
în palme, îşi trece mîinile peste faţă.) 

Ce n.aLba, am început să vorbesc sin
gur ! (Se uită la cec�.) E ab,i,a şase şi 
jumătate. (Soneria. A.drian rămîne un 
moment înlemnit. Lumina devine pe· 
nesimţite mai albă). 

ACTUL al Ir�l�_a 

ADRIAN (în aceeaşi poziţie) : Cine să fie 
la ora asta ? (Se uitc1 clin nou le, ceas. 
E î-na!"'ijorat. De data oceasta, soneria 
. c aude pre-lung:) Alex-anclra ! (Aceeaşi 
soneri'e, prelung. Păleşte, clucînclu-şi 
mîna la inimă. Apoi se înclrec,ptă în
cet, cu aceeaşi expresie ele uluială pe 
faţă, către uşa de la 1ntrai·e. Un timp 
nu auzim nimic. A pol se ciucle vocea 
unei · feniei: ,,bună ziua, Adriane", 
Peste oît.eva di.pe o vedem intrînd cu 
paşi şovă'itori, aplecată ele greutatea 
u.nil'i geamc,ntan. Pardesiul gri e ucl, 
părul ele a.sem.enea. Pare nesigură pe 
ea, privind ci.vid obiectele clin jur.) 

FE;J\tfElIA: Nu s-a schimbat absolUJt nimic. 
(Cu o tristeţe imensă.) A5 putea să 
ared că nici n-am plecat ele-acasă. 
( În urma ei intră Aărictn. Expresiei. 
ele uluială i-a luat locul. extenuc,reo.) 

ADRIAN : Ce ciudat ! (Undeva, departe, 
.�e aucle sunetul itnei locomotive.) 

FEMEIA: Ai clreptate, totul e fuarte 
c;.iucliat. 

ADRIAN (rar, gînditor): 1n noaptea asta 
m-am gînclli,t mult la ti.:ne.

FEfl\iIEIA (fără vlagă): In timp ce veneam 
Î!l1 t.Fep, am retrăit în minte tot filmul 
vi•eţii mele. Apoi mi-am spus : pentru. 
cit am greşit, am plătit, am• suferit 

destul. (Se idsă o lungă tăcere.) 
'ADRIAN : D�zbracă-te, eşti udă. (Şi-a, 

r_nai revenit.) Dacă vrei, poţi să h·eci 
în cl'ormito.r să te scb.imbi. O. �ă plec. 

FEll\,1E;IA (ca şi cum ar privi unăeva ele
., 'parte, pe gînduri) : Sînteţi bine, nu-i' 

aşa? 
ADRIAN : Copilul e .bine. 
FEMEIA (la -început '·încet, Clpoi clin ce· 

în ce ma{ tare.) v,enincl încoace, imi 
spuneam : simt o imensă clorirnţă să
mă jert-.fesc pe111mu soţuJ şi pentru co-
pilul meu. Simt o imensă dorinţă sft 
mI1 jertfesc pentiru oameni, pentru bi-· 
nele lor. lmi voi consacra toată viat,a 
binelui. , (Mk� pouză; îşi în'clreaptă: 
către_ el o privire rugătoare.) 

ADRIAN :- O ,să te ajut să-ţi găseşti liniş-
tea, să te regăseşti. 

FEMEIA (gînditoc1.re) : De ce trebuie să 

suferim atît ca să /aflăm un grăunte 
ele adevăr? (Departe se aucle distinct, 

· neliniştitor, sfrena · unei• salvări. Fe-·
meia îşi ia geamantc1ntll şi dispare în
dormitor. ·Sunetiil sirenei se aucle ci.în
ce în ce moi tare, ca si cu.ni s-ar
apropia inexorabil. Bărbatul, rămas
singur, îşi ciprinde, fără să se gră
bească, ţigara. Sirentl scilvării se cmde
mai slcib, îndepărtînclu-se.)

CORTINA 
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DRAMATURGI 
ROMÂNI 
CONTEMPORANI 

Dumitru 
Dem 
Ionaşcu 

I. Publicist, prozator, dram,aturg, poet.
S-a năs�ut la 9 .februarie 1932 la: Tim

na, judeţJul Mehedinţi. Studii iJ.iceale în 
oraşele Turnu Severin şi Con,s1:Janţa. Ur
mează cUJI1Surile InstitutulUi de Constructii 
şi Ambarcaţiuni Navale. Intre anii 1957.:_ 
1980 lucrează ca tehnici'an miner şi ca 
pubHdist în V.alea: Jiului. 

Colaborări s1:Jatornice în publicaţiile li 
terare Astra, Contemporanul, Rarnur:, 
.�t�aua, Orizont, Vatra, Tribuna şi în co
ti�1�n�, _ ou_ repo_rtaje, proză, poezie, pu
bl1�1stica (mcl11s1v oroni,că dramJartică). ln 
perioada 1970-1972, 1uore,ază ca 1·ediactor 
la zia1rul Steagul roşu di,n Petroşani. 

iDebulul în literatură are loc în 196-1 
cu volumul de nuve� Flăcări nestinse în 
cîmpie (Editura Tineretului). 

,Debutul în dramaturgie în 1969 cu 
piesele înitr-un act Interludiul şi Fi�area 
de colţ, repre2entate la Ca�a de Cultură 
din Deva şi, irespeotiv, la Clubul Muncito
resc din Petrila. ln afara piesellor de 
tea,t.ru pentru scenă, sorie scenariile ra
diofonice Termioolul 203, Cealaltă fată 
(1979), Logodnicii din cîmpia soarelui, 
Furtuna (1984), Lunga. zi de după noapte 
(1986) şi Locul de lingă inimă (1988). 

II. LUCRARI DRAMATICE REPRE
;.�-eNTATE. 

..\:979, 7 octombrie - LA LUMINA ZILEI 
{în colaborare cu Vasile Mureşan) piesă 
tn două părţi. 

Teatrul de Stat „Valea Jiului" din Pe
tr<oşani. _Scenografia : Elena Buzdugan. 
Cu : Florin Plaur, Ilie Ştefan, M'ircea za-
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de la I ,I 

Ia 

balon, Rosmairin Delica, Valer Bonca, Fe
lix Anton Riz:ea, Corvin Alexe, A!lexandru 
Co-slreanu, Alexancliru Anghelesou, Paul,ina 
Coda �anu, FranciJSca Luoa, Nioolae Gbeor
ghe, Virgil Flonda, Mihai Cli1la, Dumitru 
Petrescu, Miircea Pânişoară, Violeta Tur
oanu, Ara Flămînzeanu, Florin Hăbian. 

" ... construcţia piesei este prolixei ; în 
ţesătura ei intră c0nflictul dintre- mi
neri. şi exploatatorii de la conducerea 
minei, acţiunile şi destinul cîtorva co
munişti, schiţe ale unor personaje de 
trădători (şi felul în care acestia îsi 
«recuperează»- greşelile pri11, 1nuncii), 
desfacerea şi refacerea 'unei fa71iiUi, 
relaţia dintre generatii si · încă multe 
altele, tlntr-o scriere· precisa şi, în 
mare măsură, adîncită în lumea unei 
lupte dramatice prin însăsi dramatis
mul ei". (Antoaneta C. fordache -
Teatrul, 11, noiemb<ri� 1978). 

Al,te opinii : Ion Liciu - Steagul ;osu 
20 ootombrie 1979 ; Dumitm Vele a· . _.:._
Drumul socialismului. 20 noiembrie 1979 ; 
!-f. N. Rusu - Viaţa studenţească, 25'. no
iembrie 1979; Mircea Mat - Ritmuri 
5 decembrie 1979 ; Victor Bibicioiii. · _.: 
Contempo1:anul, 5 decembrie 1979. 

,1983, 13 februar,ie - PRLWAV A�:Â tN 
NOIEMBRIE, piesă în două părti (c.:>pt ta-
bloli'li). . 

Teatrnl de Stat „Valea Jiului" di�- Pe
troşani. Regia : Ion Simio:nescu. Sceno
g1,afia : Ştefan Barath. Ou : Dumitru 'Dră
cea, Mihai Clita, Adrian Zavlovschii Ale

xandru Anghelescu, iMkcea Pânişoară, 
Rosma,ri:n Delica, Florin Chir-pac, Lerida 
Buchholtzer, Zizi Ilieş, Paulina Codreanu, 
Valer Donca. 

„O piesă care aduce din subteran la 
lumina rampei momentele dramatice 
(ele_ însele dramatice) de impunere a
ideilor de modernizare a muncii în 
disputa cu spiritul îngust care refuză 
acest_ proces sub motivaţia grijii faţă
de cifrele de plan prioritare. Calitatea 
artistică a acestui conflict este deter
minată de faptul că situaţiile de mun� 
că, reale, au echivalent imediat în pla
nul ideaticii." (Valentin Taseu - Con
temporanul, 18 martie 1983). 
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., ... este o piesă meritorie, cu o proble
matică majoră şi complexă, dificilă, în 
care se redă convingător, cu autentici
tate, un adevăr de viaţă dramatic. Li
sandru Malu - miner în pragul pen
sionării - luptă pentru ideea de în
noire, acţionează avid de adevăr, în 
numele responsabilităţii şi sacrificiului, 
tn numele viitorului, împotriva inde
ciziei, micimii conformiste, meschină
riei şi oportunismului, a comodităţii 
disimulate după paravanul sarcinilor ... " 
(Al. D. Ştefănescu - Tribuna, 23 iuni_e 
•1983). 

Alte opinii : Virgil Munteanu - Te;:;;::;;( 
'3 maa,1;ie 1983; Dumitru Velea - Drumul 
socialismului, 18 martie 1983 ; Virgil Nis
tor - Steaua, 30 martie 1983; Vasile 
Constantinescu - Ramuri, 15 illlflie 1983 ; 
Ion Vulpe - Astra, 11 iunie 1983. 

1984, 3 irul.ie - CREDIT PENTRU O
SPERANŢA, scenari>u de teatru TV. Cu: 
Boris Ciorn:ei, Constantin Brînzea, Tora 
Vasi'lescu, Ion Lupu, Dumitru Drăcea, 
Nicolae Gheorghe, Cornel Dumitraş, Con
-stantin Cojooaru, Ica Matache, Nicolae 
Iliescu, N. Luchian Botez. 

„Meritul spectacolului e;;te acela de a 
separa cu luciditate deşeuriie care ne 
mai populează evoluţia socială, «pro
dusele secundare» ale realitătilor noas
tre. Această idee-forţă a scrierii este 
întruchipată în personaje bine con
struite dramatic ; replica vie, directă, 
simplă şi talentul de a schiţa mi tip 
din cîteva trăsături sînt calităti evi
dente şi promiţătoare, unele · dintre 
acelea pe care te bucuri să le întîl
neşti pe scenă şi în viaţă. Cită laşi
tate, cit carierism, cită falsă ideolo
gie, cit oportunism ridică planul crea
tiei cu remarcabilă originalitate de 
fond a concepţiei, de realitate trăită, 
comunicJnul dramatic fără bulversarea 
imaginaţiei, nu cu scheme regizorale, 
cu abstracţiuni, ci cu oameni în con
diţiile şi la procesul dat ... " (Nicolae 
Moraru Ritmuri, 9, septembrie 
1984). 

,, ... dramaturgul este specializat în mi
nerit, bine documenrot, dovedind şi 
bune disponibilităţi l)')entru imaginarea 
unor conflicte caracteristice limitei 
umane, fără divagaţii poetice ori ab
stractiuni specula.tive ... " (Voieu Buga
riu :_ România literară, 14 martie 
·1985).

Alte opinii : Valeriu Bîrgău - Scînteia 
tineretului, 27 marti'e 1986 ; .t1. I. Brumaru 
- Astra, 12, decembrie •1985). 

1988, 26 i:unie - MEŞTERUL.
· Teatnul de Sta,t „Valea Jiului" din Pe
tro.,şani. Regi/a şf scenografia : Con,stantin
Codrescu. Ou : Ackian Z•avlovschi, 'Mihai
CLita, Gabdela Bellu, Paulina Codreanu.
D'oru Zamfi,resou, Aliice Barb, Nicolae

Gheorghe, Alexand1,u Cockeanu, Florin 
Plarur, Rosmarin Delioa, Şt:efan Ilie, Nico
lae Vîritan. 

,,Dramaturgul explorează filonul tre
cutului, atent la detaliul revciator, la 
culorile speranţei, la tot ce simboli
zează - de secole si secole - «cre
dinţa ţării, dorinţa ei de independenţă, 
libertate şi pace»-. Privind categorial, 
Meşterul din piesă întrupează voinţa 
de constructie a neamului, puterea 
acestuia de · a edifica pe măsura nă
zuinţelor, visurilor şi măreţiei sale. 
Zidirea lui este, metaforic vorbind, zi
direa. eternc'i a patriei. Sigur constru
ită, cu replici care au sunet clar şi vi
bratie dramatică. J\t!esterul poate con
stitui un succes". (Ioan Adam - ,,Scin
teia", 23 septembrie 1987).

,, ... !"1tors din ţările străine, colindate 
pentru a învăţa arta zidirii şi a zugră
vitului, Meşte1·ul îi pro,pune Voievodu
lui înălţarea unei ctitorii, drept «semn 
al statorniciei noastre». !ntreaga ucţi-

1 une se desfăşoară în preajma creaţiei
zidire, decupînd, asemeni unor stampe, 
într-o tensiune crescîndă, momentele 
înăltării sale : motivatia si decizia, 
căutarea şi alegerea., frămîntarea, în
făptuirea şi transfigurarea. ( ... ) !nţe
i.egem, astfel, de ce în viziunea 
«mesterului» harul nu estP. «un merit 
al omului ci al neamului». Descoperind 
veşnicia în culoarea albastrului, Me.5-
terul îşi va împlini visul 'de a înălţa 
ctitoria «unită cu cerul», asezînd «zu

grăveala în zidirea ţării». Asemen( lui 
Manole, el îşi va desăvîrşi opera zu
grăvind «frumuseţea care înfruntă 
veacurile»- : chipul îndrăgit al Anei. 
Tocmai o asemenea stare este aceea 
care permite afirmaţia că monla.rea 
piesei lui Dumitru Dem Ionaşcu repre
zintă o certă reusită a dramaturgiei 
contemporane româneşti" (Traiaa Di
norel Stănciulesou - Contemporanul, 
'15 irul.ie 1988). 

III. LUCRARI DRAMATICE PUB-LJ
CATF;. 

• Fluturaşii. Piesă intr-un ad, Comi
tetul de Cultură şi filc1ucaţie Socfolistă, 
Deva, 1981. 

• Un cartof în zorii zilei. Piesă intr-un
act, Oaiet:ele de drama.t-urgie, Deva, 1981. 

• O zi pentru podoabe. Ri<esă iritr-u.n
act, Caietelle de dram:atw-gie, Deva, 1982. 

• Surîsul interzis. Piesă în două părţi,
în volumul Nouă piese de teatru, Deva, 
1984. 

• Credit pentru o speranţă. !piesă în 
două acte (opt tablouri), Caietele de ·dra
matur.g.ie, Deva, 1987.

• Meşterul, piesă -inspirată după ro
manul „Nemuritorul albastru" de Raclu
Cioba',îllll, ,,Teatrul" 3/1988. 

Adriana POPESCU 
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Radu F. Alexandru 

• Trei fet.e tinere, trei clesline
prinse dintr-o clată în capcana unui 
tragic accident. Nu eJ:istă „premedi
tare", nu există „vinovat" - o cu1n
plită frică şi o tot mai înăbusito(1re 
remuşcare. Şi, peste toate,· viota 
care merge (ar merge) mai cleparie, 
clementă, indiferentă fată de un 
caz pe care nici o - justitie clin lunie 
n-ar avea clatele să-l · incri1nineze.
Un bă1:bat între două vîrste, pe 
care vwţa. l-a învăţat că există o 
logică în toate, şi care cl.eci îsi 
asumă pînă în ultima �lipă Ztato
ria de a încerca să descopere logica 
sub semnul căre.ia s-au consumat 
'l,)ieţile celor trei fete ; un bărbat a 
cărui judecată a căpătat rigoc,rea 
unui 7Jrogram pe calculator," ,,tră
dat''. de o sensibilitate, să-i spunem, 
adolescentină. Un al doilea bărbat 
infirm sufleteşte, chinuit de o mia: 

· pie care-i permite să confunde to
nurile cele mai distincte. O poezie, 
un vers ele Bauclelaire, titlul pro
pus : Pnivind în jur cu ochi fără
lumină. Piesa c, cleja, ,,în picioare" 
pe scena Teatru.lui „Bulandra". · Pe 
afiş : J'vforiana Buruiană, Nlirela Go
l'PCL, Ioana Pavelescu, Ion Be·. aiu,
Cristian · Hadjiculea (regia), Mihai 
Mădescu (scenografia). Nu apurc pe 
afiş, clar îi datorez o colaborare 
exemplară : Luminila Varlam se-

' crt't-ar literar. · ' 
• Du.şul. Pagina 1, indicaţie ele

decor : ,,Un cabinet medical ; un 
· birou ; o lampă ele birou· aprinsă;
un notes deschis ; un pix ; un tele-•
fon; două scaune, ele o parte şi ele
alta a biroului. 1<,a şi EL. Se
cred singuri. ln 1·ealita.te, nu

- sint singuri. EL nu reuşeşte
să rămînă singur. Cară clupă
el, într-o ·suită clu'retos-grotescă, cio
burile unei vieţi care nu-i mai
aparţine -�i, consecinţă fireasc,ă,
căreia nu-i ma-i aparţine. Disimu-

. lează, susţine cu brio �n adevărat
reatc1 l actoricesc, se zbate, se ltipt/1. 
să. scape, să' încl�ulă gura „vocilor" 
care-i cu·1.mcă în faţă aclevărul lor. 

· Reuşeşte să convingă. Cîştigă.. Ce·?

Şi cu ce preţ ?
• Imr-un pa.re, pe o bancă, 1.m

bărbot, · mi. adevărat BARBAT, se
zbate clin ră-sputeri să salveze de
la 1ţq11fra.yiu femeia pe ca.re a iu
bit-o o via.iă întreagă. lnfrnntarea
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LL.l 

e teribilă, se luptă pe viaţă şi pe
moarte! Pentru că EA, femeia ado
rată (all;fel, o persoană cu totul fer
mecătoare), nu vrea şi nu se poate 
obişnui cu ideea că „vîrsta a treia„ 

.nu-i ceva neapărat identi.c ctL „sfir
şitul". Revelaţia (pe cît de tardivă, 
pe a.tît ele brutală) efemeritătii 

, noastre o îngrozeşte şi o revoltă. Şi 
o îngheaţă. Şi EL este singurul ca.re
încearcă şi reuşeşte să reînsufle
ţească fiinţa inertă lingă care stă. pe 
bancă. Pentru că o iubeşte. Şi pen
tru că stăpîneşte la. perfecţie : Arta;
reanimăTii colective. 

* * 

.* 

_Am avu_t la dispoziţie 2,5-3 pa
gi ni dactilografiate să-mi prezint 
ultimele _piese şi să le fac „publici
tatea" cuvenită. Ce sansă tll'iasă ! 
Ce şansă ratată ! OUe variante ·în
cercate, impunînclu-mi - în timp 
ce-mi clădeam toată osteneala să li!" 
încropesc - să uit că „subiectul", 
story.-ul nu are, ele fapt, nici o le
gătură cu ce-şi propune, cu ce-oi
treb'lli să-şi JJropună să fie piesa ele 
teatru. Că între miracolul creatie-i 

(atunci cinel chial' clespre a. tll. e
vor.ba) şi firul de praf de la care se 
porneşte nu există nici o conclitio
nare. Că cele mai „grase" subiecte
- ele în sine - nu pot salva pen
tru n:imic în lume platitudinile lct 
care de atîtca ori ajungem animaţi 
doar de cele mai bune intenţii. Că 
rciportul (valoric) între ceea ce „se
spune" şi ceea ce se ascunde din
colo de vorbe a fost şi rămîne în
totclea.una infinit favo1·abil zonei ele· 
inefabii. 

Două-trei. pagini în care aş fi 
avut prilejul să vorbesc clespre oei
meni = personajele J)e CCll'e i-am 
cunoscut citindu-mi piesele ; clespre 
univers-ul în care trăiesc, clespre· 
aerul pe care-l respiră ; clespre vi
sele şi coşmarurile lor; ele spre· 
bucuriile şi temerile, despre izb,în
zile . şi eşecurile lor. Despre tot 
ceea. ce, într-un sfîrşit, ar trebui, aş· 
avea cl1:eptul să ştiu clespre ei 1 

... Şi, de fapt, chiar şt-iu. Dacă nu 
_pot, clacă ci nu-mi dau voi.e să· 
spun mai mult (aricit ele mult, în· 
limitele schemei), e pentru simplul 
motiv că sînt siguri că n-aş r�uşi: 
clccît să-i trădez. 
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Mihai Georgescu 

Am fost interesat totdeauna, ba 
:mai mult, pasionat de vibraţia în 
actualitate a actului istoric. Istoria 
trebuie să fie prima carte a conşti
inţei ele sine şi a conştiinţei co
lective a unui popor, care nu poate 
avea viitor fără a avea trecut, fără 
a-şi cinsti momentele de înălţare, 
martirii şi eroii. în acest sens, 
m-am gîndit să evoc, la a 550-a 
aniversare, dramatica rezistenţă 
populară din Ardeal împotriva im
I>ilării <le căti-e nobili şi grofi. Spon
;tan uniţi, romam, maghiari şi 
secui se transformă înfr-o oaste 
organizată, capabilă să elibereze o 
mare parte a Transilvaniei, în nu
mele dre))tăţii şi al speranţei, şi 
să-i constrîngă pe împilatori la 
tratativele de pe dealul Bobîlnei 
-{1437-1438). Armata ţărănească 
reuşeşte să ocupe cetatea Clujului, 
J>e care visează s-o transforme în
tr-o „cetate a Soarelui", ))Otrivit 
'ideilor utopiste ale secolului. Oas
tea ţărănească a fost înfrîntă, con
ducătorii - supuşi unor chinuri 
draconice ; istoria, în dialectica ei, 
-era încă departe de a permite în
făptuirea ideilor nobile preconizate
de cugetele luminate. .,Momentul
llobîlna" rămîne un simbol al liber
iăţii şi speranţei, al înfrăţirii în
1u))ta pentru dreptate socială. Piesa
Infrîngerea sau Cetatea Soarelui 
·are şapte personaje principale şi
·o figuraţie adecvată posibilităţilor
,oricărui teatru.

Pe agenda de lucru, tot legat de 
•evenimente însemnate, m-�u pre
•ocupat, Cheia de boltă, o frescă
-document dedicată proclamării in
dependenţei patriei (act de la care 
·se împlinesc 110 ani) şi Ziua cea
mare, o reducţie pe aceeaşi ternă
destinată colectivelor de teatru ale
·caselor de cultură şi căminelor
,culturale.· 

A 300-a aniversare de la urcarea 
])e tron a voievodului-martir Brîn
coveanu, ctitor de ţară şi cultură, 
a1na dintre cele mai luminoase fi. 

c::: 

LLl 

gud ale eposului românesc eroic, 
mi-a redeşteptat o mai veche 1>a
siune, astfel că am restructurat şi 
amplificat materialul de bază. 
Piesa în trei acte s-a organizat 
simfonic, şi ar putea genera un 

. s))ectacol interesant, mobil şi co• 
lorat, chiar dacă ar fi nevoie de 
27 de actori... 

Corneliu Marcu 

... o comedie intitulată Superelec
tronicus. Acest Superelectronicus 
este o creaţie tehnică de virJ a 
uno1· specialişti de la cooperativa 
„Arta inteiigenţei". Aparatul este 
un computer dotat cu voce şi cu 
o memorie specială. Cumpără, sto
chează şi revinde idei, informaţii 
şi sfaturi ce ar putea fi folositoare 
cetătenilor din cartier în viaţa lor 
de �i cu zi. Realizează, în fond, un 
adevărat schimb de experienţă de 
vioJ;ă şi de muncă. De fiecare dată 
cînd este solicitat, prin introduce
rea unei monede, ca la un post 
telefonic, pe,ntru conectare, Super
electronicus se prezintă astfel: 
Superelectronicus nu cumpără şi 

;�u vinde idei, informaţii sau -�I a
turi care ar aduce vreo atingere 
ordinii ele stat şi de drept a re
publicii, proprietăţii, •moralei şi cul
turii socialiste, păcii şi colaborării 
•între popoare". Instalat în cartier
pentru o primă testare, Superelec
tronicus cîştigă rapid adeziunea ce
tăţenilor, care�l solicită pentrz.i di
verse servicii. !n finalul comediei .
însă, la rîndul lui, , le cere ceva
oamenilor. Ce anume e deocam
dată... secret. Piesa a fost gîndită .
si scrisă ca un omagiu adus celei .
;nai superbe fiinţe ele pe pămînt :
Omul. Person�jele sînt: Vocea lui
Superelec(ronicus, Anica şi Ionică,
operatori, şi vreo zece cetăţeni din
cartier, bărbaţi şi femei, tineri şi ...
încă tineri. Plus preşedintele co
operativei, bineînţeles!
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toată lumea, r_.- -, 

iube,ţe te_at�ul_ 

Miriam Răducanu 

Adevărul lăuntric 
se descoperă în gest 

Eram studentă la I.A.T.C. Alesesem 
drumul teatrului ca pe unul înrud'it artei 
dansului, a cărei practicare, din m.otive 
de sănătate, o întrerupsesem temporar. 

Jnn,direa se dovedea iluzorie pentru 
mine. Exprimarea „rapidă" prin cuvînt 
mi se părea opusă unei ample şi totale 
participări a trupului, minţii şi sufletu.lui, 
cu care eu mă integrasem actului creator 
coregrafic. 

Am dat vina pe mine şi numai pe mm.e.
Inhibată, complexată, îmi explicam ne
putinţa drept o consecinţă a faptului că 
nu eram născu.tă pentru un alt mod de 
exprimare şi încercam să înţeleg şi să-mi 
însusesc noile lţ3gi, cu curiozitate şi inte
res, · fără iluzii, doar cu speranţa să-mi 
pot regăsi un echilibru. psihic. 

A fost determinant faptul că" actriţa 
Ana Barcan, pe atunci profesoara mea de 
actorie m-a propus ca, paralel cu stu.
dentia,' să fac parte din corpul didactic 
la un an mai mic, observind la mine, 
spunea Domnia sa, o putere de analiză a 
rolului si o înclinatie deosebită de a lucra 
cu actorii. li sini si îi rămîn profund 
recunoscătoare. 

Am considerat de la început că mişca
rea lăuntrică a unui personaj are nevoie 
de o exteriorizare speciNcă doar acestui 
personaj, tot prin mişcare; ca atare, e_atrebuie descoperită de fiecare da.tă şi fi
xată într-un contur propriu lui şi numai 
lui. Cum viaţa este mişcare, nu am ra
portat „mişcarea" actorului la da7:s, sau 
la gimnastică, sau la ... , ci la „mişcarea 
vietii". 

Bineînteles că instrumentul actorului, 
ca şi az" dansatorului, fiind propriul său 
trup, cu cit acesta va fi mai „instrument" 
perfect, cu. atît mai bogată îi va fi expre
sivitatea. 

Practic vorbind, căile de pregătire sfnt 
nenumărate şi în general folosite cu m'!i 
mult sau mai puţin succes de către regi
zori, profesori de educaţie fizică, antre
nori de sport, coregrafi etc.

Artistul adevărat ·este de obicei un om 
cu personalitate distinctă ş'i modul de a 
lucra cu el trebuie adaptat de la caz la 
caz. 
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De ani de zile sînt folosită tn teatru

drept „consultant" de miscare scenică. 
De-a lungul anilor, am trecut de la rezol.
varea în piesă a unor „momente de miş
care mai dificile", la o mimcă mai com
plexă şi mai profundă. In urma u.no1· 
experienţe, am putut observa că dificul
tatea ce se isca avea Za bază faptul că 
,,intervenţiile" mele pe felii se puteau su
prapune, în bine sau în rău, intenţiilor 
regizorului, aducîndu-ne amîndurora apro
pieri sau divergenţe. Astăzi sînt convinsă 
că numai acceptînd cu totul un punct de 
vedere comun şi o implicare totală, de 
la A la Z, mă pot integra cu toată res
ponsabilitatea. O implicare totală, ne
J.iferenţiată, care ne împinge pe toţi cei. 
ce parti.cipăm la un spectacol spre acelaşî 
scop fina 1,. O experienţă pentru mine 
unică a fost punerea în scenă la Teatrur
„Bulandra" a spectacolului O lume pc 
scenă. realizat de mine cu un colectiv de 
actori ai acestui teatru. M-am convins 
încă o dată, practic, cit de îmbogăţit este 
acel actor care dispune, pe lingă talen
tul său teatral, şi de o concepţie com
plexă despre gest. Chiar dacă această 
experienţă personală nu a fost pe placul 
unora sau neînţeleasă de alţii, ecoul ei în 
rindul spectatorilor şi implicit în pro
pria-mi fiinţă artistică a rămas determi
nant pentru concepţia mea despre tea
tru şi mişcare. 

Şi nu întîmplător, într-o încercare ulte
rioară, mi-a fost posibilă 1·ealizarea reci
talului meu intitula Maria Tănase şi alte 
portrete, în care, cu biografia mea ele 
dansatoare şi coregrafă, am avut curajul 
să introduc elemente proprii artei tea
trale. Nu este deloc inutil să adaug că 
sînt recunoscătoare acelor regizori şi ac
tori cu care am colaborat de-a lungul 
timpului si de la care a,m învătat enorm. 

Nu sînt regizor ş-i nici nu · mă cred. 
Poate că acestui sentiment îi datorez li
bertatea cu care mă arunc in teatru. Ceea 
ce este însă esenţial pentru. mine rămîne 
bucuria cu care mă apropii de creaţie. Ea 
dă omului dimensiuni nebănuite, îl îm
pinge spre înţelegeri profunde şi îl im-
pUcă în trăiri înzecite, în care• intră cu

abnegaţie doar pentru surprinderea ade
vărului şi transmiterea lui mai departe. 
Cu siguranţă însă că despre afinităţile 
mele cu teatrul şi - cu arta actorului în

special, ca şi despre eventualul meu aport 
în acest domeniu, ar putea vorbi mat con
vingător şi mai complet cei cu care lu
crez. 

toată lumea 
. _ iube,te teatrul 
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toată lumea 

Sergiu Selian 

O .,Furtună" 

aparte pe ţărmul 

mării 

Se spune, pe bună dreptate, oă teab'ul 
este, în primul rînd, a�-ta actorului. Abia 
apoi vine regiwrul. Nu ştiu dacă afir
matia i·ămîne valabilă şi pentru teatrul 
de 

0

păpuşi ... Pentru o dată, însă (şi asta, 
tocmai aoum, cînd actorul apare ca in
terpret - sau invers), ierarhia e răs
turnată. Că piesa este una de Shake
speare, însă n-ar fi de to.t şocant. S-� 
mai văzut. Că este vorba de Furtuna, de
vine şi mai explioabil. Nu este Prospero 
un demiurg care îşi manevrează supuşii 
şi nesupuşii ca pe nişte păpuşi ? J.ată-1, 
în carne şi oase, înalt, pletos, bărbos, cu 
gesturi hieratice, oficiind pe scena rni
nusoulă, printre siluete miniaturale (iar 
unele - Iris, Ceres, Junona - supradi
mensionate), dar şi printre făpturi umane 
Ia scara I : I. Cine sînt unii, cine sint 
ceilalţi - simpla lectură a piesei pare 
să-i fi departajat. Aşadar, o idee origi
nală îi urcă pe scenă, cu propriile lor 
mişcări, pe mînuitori. Cu riscul de ri
goare. Că unii (deci, nici un actor pro
fesionist) sînt stîngaci sau inocenţi sau 
monocorzi (dar alţii surprinzător de 
dezinvolţi), nu-i o dramă. -In fond, o in-

' terpretare histrionică şi cabotină se-nca
drează de minune în convenţia de gradul 
doi a teatrului de păpuşi, unde totul e 
ctedibil. ilar o idee cu adevărat originală 
în ordinea distribuţiei, poate axul cen
tral al spectacolului, este Ariel, să-i zicem 
Trifrons, personajul divizat -· cu replici 
cu tot ,....... în trei ,;actriţe" uniformizate şi 
impersonalizate printr-un costum bine 

gtndit şi el (inclusiv coliviile care le cu
prind capetele, ca nişte carcere ale spiri
tului). Şi, pentru că veni vorba de cos
tume, poate fi numit astfel veşmîntul 
amorf, singur elocvent, o pînză de sac 
interminabilă, cu o cocoaşă monstru
oasă, pe care e silit să-l suporte Caliban 
(de altfel, interpretat ireproşabil) ? Şi, 
pentru că veni vorba de acesta, se poate 
omite finalul a rebours, un Caliban pro
ţăpit dominator pe -platforma superioară, 
cea a locuinţei lui Prospero, după ce l-a 
,,încarcerat" el pe stăpînul său (văduvit, 
din păcate, şi de o bună parte a mono
logului de Ia sfîrşit) ? Şi despre ce ar 
mai putea fi vorba ? Despre muzică, fi
reşte. Ciudata şi, totuşi, atît de adecvata 
muzică, în care pianul vibrează, bateria 
ritmează, fluierele se tînguiesc, clopoţeii 
clinchetesc, în melodii de jazz tradiţional, 
în blues-uri, în folclor românesc şi ori
ental, cu „menestreli" insinuaţi uneori 
pe scenă, da, căci muzica asta bizară ca 
idee sună neaşteptat de teatral, de elisa

betan, perfect „în ton" cu fluxul drama
turgie, fie ea lirică, fie gravă, pe alocuri 
chiar hazlie. Intr-un cuvînt (şi aceasta 
ar putea fi ultima vorb�. atotcuprinză
toare), un spectacol îacînt-ător, născocit 
cu inteligenţă de oameni hăruiţi. Patru 
sînt, cu osebire, aceştia, autorii lui, i-am 
elogiat prin cele făptuite, acum să-i nu-
1nim : Kovacs Ildik:6 - regizoarea (cu 
toate acele idei originale şi încă altele), 
Dan Frăticiu - scenograful (metamorfo
zînd, într-un decor funcţional, ideile, in
clusiv ale sale), Barry Tavitian şi Cor
neliu Stroe - muzicienii (creatori de su
gestivă ambianţă sonoră, ei înşişi inter
preţi). La Constanţa, o Furtună cu ade
vărat răvăşitoare. 

toatq_ lumea :{�, 

iube,te- teatrul 
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Î ntîlnirile 
revistei 

cu 
cititorii 

Eugen Mazilu, directorul teatrului-gazelă, prof. 
univ. Ion Cojar ... 

• 

La Constanţa 

31 august 1988 

Au participat : Dan Tărchilă, Jon Cristoiu, 
Rodica Mandache, Ion Caramitru, George Mi
hăiţă, Ion Cojar, Tudor Mărăscu, Gelu Colceag, 
Andrei Mihalache, Ileana Ploscaru, Emil Birlă
deanu, Valentina Bucur-Caracaşian, Vasile Co
jocaru, Diana Cherei;i, Nina Udrescu, Carmen 
Enea-Hiji, Aneta Forna, Eugen Mazilu, Liviu 
Manolache, Harry Tavitian, Corneliu Stroe, 
Ansamblul de balet al TealTului Liric. Coordo

nator: Victor Parhon 

Jn uUi.ma zi a sezonului estival, pe 31 
august adică, la Teatrul Dramatic din 
Constanţa s-a desfăşurat cea de-a V-a 
ediţie a lntîlnirilor 1·evistei „Teatrul". 
Manifeslarea a plecat, clin start, cu două 
hcmrlicapuri serioase: la l\!Jamaia începea, 
în aceeaşi seară, tradiţionalul. festiva/. ele 
muzică uşoară, în timp ce pe stadionul 
din localitate, exact peste 60 ele m.inulc, 
pe gazon ui·ma să-şi facă apariţia nici 
mai mult nici mai puţin decît celebra 
,,Steaua". 

Destul ele timoraţi ele context, rod al 
înlîmplării, invitaţii la întîinire ai: introt 
- mai exacl, au vrut să intre - în sală
la ora_ de incep�re înscrisă pe afiş. Aici,
al treilea handicap, ce-i drept mai mult 
decît compensatoriu, în raport cu pri.mele 
două : în sală nu mai era nici un loc 
liber. Aşa că actorii Rodi.ca Mandach11, 
de la Teatrul Giuleşti, George Mihăiţă, 
de la Comedie şi Ion Cara.mitru, ele la 
,,Bulandrn", dramaturgul Dan Tă.rchilă, 
regizorul de teatru şi film !Tudor Mă
răscu, profesorul Ion Cojar, şeful caled.rei 
ele arla actorului şi regizorului de teatrii 
de la l.A. T.C., Gelu Colceag, profesor
osocint la acela.id institut, actor şi regi
zor, prozatorul şi istoricul literar I or Cri.�
loiu, reclactorul-.�ef al revistei organiza
toare a manifestării, i1npre'llinQ cu colabo
ratorii Graziela Bârlă şi !vJihai Tatulici, 
au luat loc, ca la o veritabilă premieră 
de succes

1 
pe scaune... nenumerotate. 
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Victor Parhon, ele exemplu, -5i-a uăs-it 
loc pe scenă, î.mpl'eună. cu Euyen Mazilu, 
directorul teatrului gazdă., şi lol împre
ună au asigurat prima copertă a mcmifes
tării : au fost două alocuiiuni CCII'(' au dat 
un start fericit clialoguiui-m c11·alc.,n pe 
care cei prezenţi (iubitori. c1i Thaliei, d.in 
Consla nţa si din ţară, ultimii, în concediu 
pe litoral) l-au avut cu teatrul, în deplina 
vanelale a formelor sale ele nwnifeslare. 

Profesorul Jon Cojar si-a asumc.t sar
cina dificilă a prezentiirii .1-llmanahului 
„Gong '88", sarcină pe care a dus-o l.a 

.,Bătrînul" Emil Birlădeanu 
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... dramaturgul Dan Tărchilă şi regizorul 
Tudor Mărăscu 

capăt, cu succes, în ciuda sumarului ex
trem de bogat şi a pasiunii de a epuiza 
subiectul : la pauză, am putut constata 
roadele c.fortul'ilor sale la standul special 
(!i,nenajat în holul teatrului. 

!n 1n·ezentarea de ţinută, expresiva,
7Dunctată, pe alocuri, prin definiţii cu haz, 
a lui Victor Parlwn s-au derulat şi ur
-mătoarele 20 de puncte (!) din p1·ogramul 
noii ediţii a Intîlnirilor. Lăsînd gazdelor 
ceea ce pe me1-it le aparţine, respectiv 
finalul cronicii noastre, să continuăm cu 
prezent'l:irca. bucure�tenilor. 

•De mare iiilYi!rEs s-au bucurat atît con
fesiunile dramatu:i;gu.Lui Dan Tărchilă, 
despre modul în care a scris, pentru Tea
trul din Constanţa, piesa Io, Mircea voie
·vod, acum peste 20 de ani, şi despre suc
ceml repurtat la premieră, cit fl eseul
plin de haz al aceluiaşi, clesP7·e drama
tw·nia contemporlilnă.

Invitat pc scenă în dublă calitate, de
redactor-şef al revistei „Teatrul" şi de
JJrozator, prezent cu un nou volum în li
brării, Ion Cristoiu s-a achitat de pri.ma
răspundere prezentînd modalităţire dia.lo
gului revi5tei cu iubitorii de teatru ('intîL
nirile, cenaclul de dramaturgie, almana
hul, în perspectivă -- un ciclu de restţ
tu'iri în cenaclu, în colaborare cu Teatrul
,,Nottara") şi de cea de-a doua ci.tind, cu
mare succes la public, o povestire publi.
cată, Meci ul. 

Jn dialog cu publicul constănţean şi cu
"Victor Parhon, T-ucior Mărăscu a intrat
în culisele meseriei sale, cu haz· si mo

destie, demonsti-înd că eterna boalii a re
giei, orgoliul, are un singur leac : să
montezi cu gîmlul la cei care trebuie
ă-ţi înţeleagă efo1·tul, spectatorii.

Gelu Colceag şi Geo,·ge Mil1ăiţă s-au
afirmat din nou ca fideli recitatori ai
poez-iei române.�ti contemporane : ca. ac
tor la un teatru „de profil" si ca inter
]Jret în spectacole de varietăţi ·rv, George
Mihăiţă şi-a asigurat un supliment de
aplau:::e şi cu o repriză ele glume.

, .... �.,, 

Partea I 
• Prezentarea şi lansarea Alm�na
hului .· ,.Gong '88" · (regizorul Jon
Cojar, şeful catedrei de arta acto-•
rului şi regizorului de teatru din
I.A.T.C.)
• Dan Tărchilă (în dialog cu Vic
tor Parhon şi cu publicul conslăn
ţean ; pagini de proză în lectura
autorului)
• Nina Udrescu (fragment din 
Visul de D. R. Popescu) 
• Ion Cristoiu (în dialog cu Victor

Parhon şi cu publicul constănţean;
proză satirică în lectura autorului)
• Valentina Bucur-Caracaşian (mi
crorecital de versuri proprii)
• Mihai Tatulici (impresii de „re
porter în viata teatrală")
• Gelu Colceag (,,Balada 1>ăguboşi
lor" de Miron Radu Paraschivescu) 
• Carmen Enea-Biji (fragment din
Paznicul de la depozitul de nisip
de D. R. Popescu)
Partea a II-a 
• Liviu Manolache şi Diana Che
regi (fragment din musicalul Sîn
ziana şi Pepelea după Vasile Alec
sandri, regia - Andrei Mihalache, 
muzica - Liviu Manolache) 
• Vasile Cojocaru (microrecital de
versuri proprii')
• Rodica Mandache (fragmente din
1·ecitalul Doamnele domnului Cara
giale - Zoe, Veta, Miţa Baston, 
Ziţa) 
• Emil Bîrlădeanu (Cetatea Neam
ţului de George Coşbuc)
• Ansamblul de balet al Teatrului
Liric din Constanţa (Gura lwnii -:
coregrafia Ion Tugearu ; solişti Ro
dica Raicu Uretu, Mihaela Stefan
şi Ion Gligor ; ru Monica �lăgîr�
dici, Silvia Leuştean, Delia Scot
nitki, Dorina Arseni,· Ciaudia Pop,
Mirela Badea şi Ramona Ignal)
•· Fragme1:it coregrafic diq musica
lul Sînziana ·şi Pepelea după Vasile
Alec.�andri, în interpretarea aciori
Ior Teatrului Dramatic' 1 

• Tudor Mărăscu (în dialog- cu Vic
tor Parhon şi cu publicul constăn
ţean)
Partea a III-a 
• George Mihăiţă (microrecital de
versuri - Mihai Eminescu, Marin
Sorescu, Adrian Păunescu)
• Ileana Ploscaru (fragment din
recitalul Nu, eu nu regret nimic
de Tania Massalîtinova)
• Aneta Forna (recital păpuşăresc)
• Liviu Ma·nolache (.,Play-back·')
• Formatia Creativ-Duo (Harry Ta
vitian şi Corneliu Stroe)
• Ion Caramitru (microrecital din
proza şi poezia lui Mihai Eminescu
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ln faţa cortinei, Mihai 'FatuUci, l'eali
zalor de emisiuni la Televiziune si cola
borator al revistei, ca reporter, ii incel'
cat să prezinte ceea ce publicul vede 
·foal'te rar: culi.selc. Nu num,ai pentru c,
justifica seria ele reportaje din reviste,
„Teatrul", d.c,r mai a1.es pentru a împlii;i,i
un  qî nci, acela că o bună cunoaştere a
fenomenului teatral nu se poale opri lu
sccnu.

Jntoarcerea la teatrul-teatru a Juci,t-o
Rodica lvlandache, într-un recital avînd
ca temă personojele feminine ale lui
Caragiale: urmărind-o pe această inzcs
trată actriţă cit de dezinvolt pcircuruc
registre atît de feluri!c şi de coniplcxc,
am. ;;inclit: la fel ca spectatorii: de ce
Rodica Mandacjw face atit de puţ.ine ro-

50 

Un regal ele jazz semnat Uarry 
Tavitian 

Su,ţinîndu-şi 
minorccitalurilc, 
Ion Caramifru... ; 

... Rodica 
Mandachc ... 

... Gelu Colceag 
�i George :Mihăiţă 
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Contribuţii ale reprezentanţilor teatrului-gazdă 

Aneta Forna 

Vasile Cojocaru 

Scenă dir{·. ,,Sînziana si Pepclea", .cu· Diana 
Cheregi şi f.iviu Manolache 

„Gura lumii", moment ru :dihacla Ştdan şi 
Ion Gligor 
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Zuri care i se potrivesc talentului ei ? Un 
posibil răspuns ar fi şi acest rec'ilal, tre
c.,'tit în repertoriul Teatrului „Giuleşti", 
chiar clacă e.�te o întreprindere „pc cont 
propriu", cuni se spune. 

L-am lăsat la urmă pe Ion Carmnilru,
pentru că la urmă l-au lăsat şi organiza
torii. El a intrat în sccnc1 clupă nu mai 
pu�in de şase orc ele spectacol şi, o 
clipă, am fost tentat să crccl că publicul 
nu va mai rezista la lucruri serioase. 
Fal.s. Talentul unui actor poate spulbera 
orice retelă. Proza filosofică a lui Emi
nescu a· găsit, şi la Constanţa, puulicul 
icleal, şi datorită lui Jon Carami.tru. 1n 
timp ce actorul spunea, pe scenă, gîndul 
marelui Eminescu, era o asemenea lini.5le 
în se1lă, aerul nu mai era tulbural nici 
măcar de respirllţii, încît am avut senza
ţia că ajunge, pînă la noi, zgomol1Ll mării. 

Intră acum în .�cenă contr�buţia gazde
lor la cea de-a V-a eci'itie a 1nt-îlnirilor 
revi.stei „Teatrul". Penlr� că v1·cm să li
chielăm clin plecare orice trimitere admi
ni<;tralivă, să spunem ele acum că organi
zarea a j'ost ireproşabilă şi că întreg co
lectivul t.eatrului ci fost de partea aceslei 
manifestări, clP la director 'la regizorat 
şi de la maşini.?ti la corpul ele aclori. 
Dincolo de acest efort însă, merită să su
bliniem - de la început - cali.latea pre
zentelor scenice constăntene la această 
manifestare. Ne referim, eviclent, în pri
mul rîncl la prestaţia actorilor de la Tea
trul Dramatic, dar nu cred că avem 
dreptul să-i uităm nici pe cei care re
prezintă. aUe colective ol'i inelividualităţ:i. 
{,ă ne refrim, aşadar, la calitatea inter
pretării baletului „Gura lumii", coreyrafia 
Ion Tugearu, realizată de un grup d.e 
balerine de la Teatrul Liric (expresivi.
tale, sincronie, valorificarea ritmului în 
<;ompoziţii pline de origini;tlitate), la va
loarea recitalului piI.puşăresc semnat de
Aneta Forna, la recitalurile de poezie 
scrise şi spuse de Valenlina Bucur-Ca
raca..5ian şi Vasile Cojocaru (aceste repere 
lirice originale dovedind· că, şi la Con
stan?a, există actori care nii se mulţu
mesc doar să dea glas simţămintelor al
tora), la regalul de jazz semnat J-Jarry 
Tacit.ian-Corneliu Stroe. 

Trupa teatrului-gazdă (exprimată la 
această intîlnire prin secvenţe din musi
calul Sinziana şi Pepelea, în regia lui 
Andrei_ Miha lac he) a doveclit, clacă mai 
era nevoie, că dispune de resurse care-i 
permit să abordeze orice repertoritL, în 
registre oricît de complexe. Tinereţea 
multor interpreţi nu e si11guriil argument: 
şi nu ne referim niimai la Liviii Mano
lache şi Diana Cheregi, titulari ele roluri 
importante în amintitul musical, cu ex
primare şi in spectacolul la care acum 
scriem cronica. Facem aici referire mai 
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ales la dimensiunea unor talente aclori
ceşti care merită generoase confirmări în. 
distribuţiile stagiunii care va începe nu 
peste multă vreme : e vorba ele Nincr 
Udrescu si Carmen Enea-Biji, dij'erit ex
presive în partiturile care au constituit 
substanţa monologurilor prezentate, actri
ţe talenlole, de mare viitor, cum, se spune 
şi C'tLm se aşteaptă, de „bc1trînul" Emil 
Bîrlădeanu, alit de savuros şi de calcl în 
Cetatea NPamţului a lui Coşbuc; şi cfoe 
ar putea-o uita pe Ileana Ploscaru, mereu 
tînără prin iubirea cl.e teatru care i-cr 
ciâus atîtea satisfacţii şi prin care ea 
însăşi a făcut viaţa mai frumoasă atitor 
oameni? 

Sînt la Constanţa, in teatru, vîrste di

ferite si talente felurite care reclamă mai 
mult şi mai bine, care irnpun acestei 
trupe un efort ele aiitodepăşire pe care-l 
merilă şi ele care e capabilă .. Infuzia mai 
1 ecentă de tinereţe şi d.e talent, regăsi.lă 
la nivelul actorilor clar si la cel al regiei 
şi scenografiei, esle, c1:edem, îndeajuns 
ele vuternică pentru a oferi direcţiunii 
curajul ele a trece la asaltttl celor mai 
grele redute . .tlceostă întîl1rire organizatc"i. 
la Conslania a avut, între altele, şi caTi.
tatea ele a ne fi mijlorit o mai bună cu
noaştere a iinui colecliv la care merită 
a se' reveni, deseori, în paginile revistei 
,,Teatru!". 

Să încheiem, aici, destul c!e lung(/ po
vestire a faptelor petrecute la cea de-a 
V-a ediţie a „lntilnirilor revistei Tea
trul", ele la Constanţa, dar nu înainte d.e
a da publicului ceea ce � i<;e cuvine :
mulţumirile noastre, al.e tuturor celor care
slujesc, într-un fel sau altui, teatrul
românesc contemporan, pentru extraonli
narul interes manifestat faţă cl,e f enome
nul' teatral, aşa cum a fost el reprezentat
la această manifestare. !l conc-ret-iziim .
acum prin două opin'ii. Profesor Jon Ci.o
cîrlan, de la Tabăra de pionieri Năvo
dari : ,,.rl fost o mare ferici.re şi o ma.re
bticurie această seară. Mă felicit cc1
mi-am învins comoditatea şi am venit la
Conslanţa, şi uite că seara crceasta mi-n
mine, mai muit decît zece spectacole de
teatru. Vă aşteptăm şi la noi, la Vaslu-i."
Artemisa Ră.ileanu, tehnician la Şantieru.r
naval Conslonţa : ,,Extraol'dinar Carami
tru, foarle interesante relelolt:e interven
ţii din această seară.. Eram foarte obi.ş
nttită cu concetăţenii mei, actorii d.i.n
Consatnţa, şi uite că seara aceasta mi-a
redeschis apetitul pentru teatru.l noslru.
Vă mulţumesc pentru iniţiotivă, stimată"
redacţie a revistei."

Jn ultima zi a sezonului estival, la Tea
triil Drnmatic clin Constanţa s-c, consu
mat cea mai reuşită rcliţie a !ntîlnfrilor 
revistei „Teatrul". ne pînă acum ... 

Mihai MATEI 
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Alexa Vi sarion: 

„Pe parcursul acestei 
experienţe am încercat 
să fiu eu însumi în tot 
si fn toate'' 

„Alexa Visarion regizează ca şi cum ar 
picta ou 1111 cuţit, pentru că pensula pic
torului este prea slabă" scria Liviu Ciu
lei într-o prezentare pe care i-o făcea în 
Amel'ica. Robert W. Corri,gan, critic, de
can la Fine A.rts School din Dallas, Te:w.s, 
îşi aminteşte că după ce a v.ăzut în 1983 
1.11 Bucureşti spectacolul cu O noapte 
furtunoa5ă, care „A fost una- din cele 
mai desăvîrşite şi depline experienţe ale 
vieţii mele ele spectator de teatru", cleci

după întîlnirea cu acest spectacol, a în
ceput să creadă foarte tare în regizoi-itl 
Alexa V"isarion: ,,Văzîndu-1 muncind fără 
pregot m-am gînclit că nu este exagerat 
s[1 îl pun alătoci de alţi mari regizori ai 
lumii, oa Ingmar Bergman, Giorgio 
SLrehler; Roger Planchon şi Tadashi Su
zuki". Jon Jory, director şi producător la 
Actors Theatre of Louisville, îl definea 
cer pe „o personalitate care te fasaineaz[1 
cu o concepţie regizorală puternic[1". 
Montările lui .1llexa Visarion cu O noapte 
furtunoasă şi Năpasta au fost văzute <le 
importonti oameni de teatru: Mc1.rshall 
Mason ele la Circle Repertory Theatre 
clin 1Vew Yorlc, Eclith Marlcgon de la Fun
cl.aţ-ia Forcl, Robert 1-V. Col'rigan. Impresia 
puternică făcută de a.ceste spectcrcole a 
clPterminnt priniirea prim,ei burse Ful
briuht Tra.vel-ing Scholar ,1ward. 

Debutul discut-iei c1t A.lcxa Visarion a 
fost cleci o constatare : aceea că experi
enia americană a pornit, ele fapt, ele la 
Caroainle, de la Năpasta şi O noapte 
furtunoasă. 

Alexa Visarion, Jucrînd cu Lee 
Anne Fahey (Elena Anei reevna) şi 
cu Thom Christopher (Astrov) la 
montarea „Unchiului Vanea" 

ALEXA VISARION : E adevărat că 
apropierea de opera lui Carng,iale mi-a 
fost fertilă din toate punctele de vedere. 
In primul :rînd, Caragiale este o obsesie, 
şi cred că ajutoi,ul pe care maestrul mi 
l-a dat pentru a cunoaşte lumea şi omul
epocii contemporane este foaTte important.
S;:iun „epocii con.temporane", pentru că
esle un autor contemporan sub toate as
pectele. Cele două spectacole, Năpasta şi
O noapte furtunoasă, m,i-au prilejuit un 
CO!l1tact fort!i.l atît cu lumea teatrală ro
mânească, cit şi cu speci-aliştii şi cu pu
bl ieul cUn străinătate. Intentia mea este 
su realizez o integrală Caragiale, ca şi o 
integrală Cehov. In 1981, Edith ]\1[arkson, 
clireotoare, pe vremea- aceea, la American 
Conservatory Theatre din San Francisco 
şi vicepreşeclintă -a Fundaţiei Forcl, a ve
nit la Bucureşti şi a clorit să vadă cele 
două montări ale mele. lntîmpla,rea a 
făcut ca aceste spectacole să nu fie pro
gramate în săptămîna respectivă. Aşa în
cît a văzut o repetiţie generală ou Năpasta
şi o alta ou O noapte f1irtunoa.să. Entu
zd-asmată ele jocul actm1ilor şi ele repre
zentaţie în general, m-a invitat. în nu
mele Deparrtamentului ele Stat american, 
să vizirtez, împre-ună ou un grup ele regi-
zori din Iugoslavia, Polonia şi Bulgaria, 
Statele Unite. Am stat o lună, sbrăbătîml 
America ele la Atlantic la Pacific. Am 
avut posibmtatea sC1 cunosc nuanţat rea
lizările, el&· şi greutăţile prin care trece 
teatrul american de certă valoare. Era în-
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ceputul deceniului nou{1, cînd teabnul ame
rican se afla într-o perioadă post-moder
nistă şi 1şi căula noi n10da,lităţi de expre
sie în domeniul expresivităţii teatrale, al 
r-alismului şi al metamorfozăr,ii acestuia
Î!1 realism magic. La ora aceea, teatrul
românesc î5i impunea noua gene1·aţie cie
regizori maturi, care î.ncercau să continue
misiunea îndeplinită cu nobleţe şl înaltă
profesionalitate de marile p0rsonalitiiti
regizorale ce străluciseră în deceniile �ase
şi şapte. Piuţin timp după aceea, cele două
spectacole Caragiale au fost v{1zute de 
directorul ele la Circlc Rep i-tory Theatre
clin New York, Mad·shall Mason, care a
declarat ou cn tuziasm că O non µle furtu
noasă este o piesii americană şi se poate
juoa oricîncl pe orice scenă din ,'.New, York.
tn 1982, pe dncl începusem să lucrez la
Tea,brul de Artă din Moscova, am venit
pentru o scurtă pei-ioadă la Bucw·Pşti.
Robert W. Corrigan, pc vrenwa aceea
decan al Universităţii din i\lilwaukee, se 
afla în ţara noastră - escală pe par
cursul unei călătorii p1·i:1 Em·opa, în ve

derea ,:;clecti'1rii unor r0gizori pentru un
viitor program Fulbright -- f:;i doreu să
vadă w1 spectacol al meu. Din nou, spec
tacolele niele 11u erau prog1·amatc, iar
Domnia sa st[1tea niunwi ci.ouă zile! ::)ar, 
ştiind acum „reţoia", i-am prezenwt o
repetiţie ... I-a felicitat ca'.duiros pe inter
preţi şi s-a ară tal in Lel"csat c:e o cola
borare cu mine la Teatrul Univcrsitatii

· clii11 Mihvaukce, undr. conduc.ca un pro
geam cil' specializare penbru actorii care
îşi dădc-au ,,mastcrul·'. Şi, ao;;a, cu ajulo.
rul lui Caragi1ale, am făcut pasul UL' la
Bucm-cşli la \.Vas\1ington.

ln cndrul primei burse Fulbright, ,tlexa 
Visarion a monlat la Universily of Wi,
consill, în l\Til waukee, în ,ţlauiu11eCL 198.3--
84, Richard al Il[-1ea jucnt ele Prof.i.s.
sionCLl Theatre Trnining. Criticul Ilwh 
Hasscrn comentează spectncolul: ,.Am 
stiat tr0i ore încordate cu Shakespeare şt 
cu Vlsarion, în, principala dramă a fiinţei 
umane, aceea de a fi om. Acesta, m-am 
gînd.it, este toaibrul ( ... ) Acestui �cah·u, Vi
sarion i-a dăruit inteligenţa sa, intuiţia 
d1ramatÎJCă şi precizia sa. Am citit piesa, 
-am văzut-o de mai multe oJ'i în Anglia
şi în America, dar această montare pe 
care o văd aoum mi-a prnvocat un �oe, 
o revelaţie." Criticul Robt!rt 1V. Corl'iqan
notează : .,Spectacolul a avut un ecou pu
ternk, majoritatea celor care l-au văzut
fiind ele părere că este una clin,tre cele
mai imprcsionante montări ale unei piese
shakesp '<cl1'iene. Şi mai sem.nHic:citivă a
fost opinia larg r{Lspînclită că prun spec-
tacolul său Visarion nu numai că a ofe
riit o perspectivă nouă asupra piesei, ci 
totodată a gă. it moclaliiăţi noi, surprinzf1-
toaJ:1C, întotdeauna interesan.te, pentru a 
ne face &ă receptăm cu o acuitate sporilă 

natura istoni,ci şi a schimbărHor, a rcbe
Hunii şi a putorii, aşa cum sînt ele 1·e
simtite în lumea din afara teatrului," 
Rob.erl Falls, dii'eclo,- artistic la Wisclom 
Bridge Themre; scrie entuziasmat : ,,Ce 
per['ormanţă palpitantf1 ! Am văzut pe 
puţin zece montă,ri ale ac s,t("i dificile 
piese, însă duminică, pentru prima dată, 
am simţit că văd înk-aclevăr piesa. Abi
li,1:,atea lui Visat'ion ele a o plasa ou fermi
tate în centrul is,toric'i şi al pol�ticii mo
derne este rema,rcabilă." 

A doua bursă Ful/Jrighl u însemnat şi
montarea unui nou speclncol : Unchiul 
Vanea de Cehov, in 1985, ia Actors Theall'e 
oj Louisvillc. Notti.m cîteva ecouri din 
presa CLmcricană. Robert Grnves scrie in 
cronica din „ChicCLgo Tribune" i• ,,Unchiul
Vnnen regizat ele Alexa Vfaarion la Actors 
Theatre of Louisville a arătat publicului 
amc1·i,can un aspect în întl'egime nou ni 
piesei cehoviene, viziunea amară, batjo
cori toarc a lui Cehov asupra person2 jdor 
sale şi a pcl"imetrulUl spiTituaJ stPril, 
pierdut, pc care l-au creat şi care i-a 
creat la a·înclul sC,u pe ei ( .. .) 1n Unchiul 
lTanea, Visarion nu face compromisul de 
n plasa spectacolul î,1tr-o «calc de mij
loc». In scl1irnb, creează un concept iro
nic cleosebil ele cupl'inzător, profund în 
semni l'.icaţie, în care spe1·a11ţele şi visele 
personajelo,r, frustrările şi fll!ria lor nu 
sîn,t nici ridicole, nici patetice în nici. un 
fel, rcactie sinceră simtilă la o soc-ie
tabc fondamental viciată'." .Juclith l,c.ve
rone ser-ia: ,,Unchiul Vcmca monta,i de 
Alexa Visadon ia Actors Theatrc oI 
Louiwille a fo�t mai mult c!i::icît o e:,pr-
ric!1ţă sau o solieitare aşa cum antici
pa.�em. Accsl spectacol a fo�t un p,'ilcj de 
reflecţie pentru fiecare- în parte, pe sc011f1 
sau în sală, <iar succe,qul ,producţiei ipcnt;•u 
fiecare dintre noi a depins ele măsura in 
care ne-am implicat în c1cca::.Ui 1·cp1·ezcn
taţie". 

ln d"isciiţia cu reuizornl m-a interesat 
să aflu cc cmume il ,eagă ele aceste două 
�pcctacole, prin ce anume îi aparţin. 

AL'&XA VISARlON : Cred că cel mai 
important lucru obţinut în aceste specta
cole a fo�t contactul cu o mi.,care tea
trală cunoscută mie doar prin lecturi. 
Am trăit la început o mare spaimă, nc•-
�tiin,ci ce anume din această mişcare lea
brală a,ttt ele v,astă ar putea să mă atr�gă 
şi oe an.urne clin visul meu artistic ar 
putea fi înţeles şi clorit 111 i\.morica. Fră
mîntîn<lu-mă, am ajuns la conclruzia că 
eu trebuie să mă duc în America aşa cum 
in.t şi să încPrc să luorez acolo ::15a cum 

am lucrat şi pînii atunoi. Să fiu cu _în-
5um i îa tot şi în tcale ... Dt•ci, am mon
tat Richcird al JII-lea încen:incl să acl'uc 
pe scenă o vaidantă glndită în.cţt cl,in anii 
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ţtu;d.<mţiei. l\1Iontar0a a însemnat contactul 
cu n i�te actori capobil i fră facă orice pe 
sce11-ă, făr[1 să ştie însă, la acea dată, ce 
fnseanmă ra,poritul el.intre talentul actoru
lui şi o viziune regizorală. Nişte actori 
care, prin mijloace rafinate şi pro[unde, 
realizau oi·icc dctal iu al vieţii, elair care 
�tjau mai puţin ce însc-am.n[1 ca jocul lor 
să. a.ibă o miză, o anumită sernni,frc·aţie 
!l'Cnţ>rală, inclucl'erea interpretării în gin
dire, lupta pentru o idee. Acest începul 
a fost important, botărîtor -5i reverberant, 
căci am aflat eă nu există doar teaLru 
american, teaku româneso s.iu sovieti2, ci 
�i Teatru, teatru care îşi are rădăcini 
aclînci în fiecare naţiune, în cultura Iie
răruj popo,r, şi care, prin expresivitatea 
sa spoci fică, nu fac<e clecît să m.iliteze 
pentru om şi lume. Am afl t că pe orice 
me-rirlian există o nevoie ele teatru, o 
sete ele a afla, ele a m10:-işte şi cc;·ceta 

„Un cal, un cal, rcgatu-ntreg pi--un 
cal !" Stephen Pelinski in Richard 
Ill 

Stephen Pelinski si Ellen Lockhead 
(Regina Elisabclh). 

„Ue vrei să-nşeli o lume fii ea 
lumea" (Christopher Flielle:· în 
Groparul) 

via;ţa şi ou ajutorul teatrului. 
Unchiul Vanea reprezintă 'UJl alt tip de 

experienţă. Este1 vorba ele un spectacol 
pe c:are il reali.wscm în ţ;ară în două ver
siuni scenice, la TL•atrul ele tJat din Arad 
şi la Teatrul Naţional din Cluj-Napoca. 
f\,veam nevoie de o nouă montare Unchiul 
Vanea., voiam să merg mai departe în 
hăţişul ele taine cehovi.enc ... Urma să lu
crez· în tr-m, pil"e&ti,gios teatru ele reper
tor�u, care avea o trupă t·abilă. Mi s-a 
dat rtotu.<ii posibilitatea sii-mi aleg dţiva 
actori clin New York şi Boston. I\i-am 
dus la New York �i am făcut o selecţie 
pentru rol,urilc .'\.sbrov, Sonja. lVlarinu şi 
iVIai·ia Vasili'evna. Pentr-u rolul J,u1i Astrov 
s-au prezentat la aucli,ţie 150 de actori,
iar pentru rolul Soniei, 250 ele actriţe.
A fost un contact vi,u, pl:in el 1inanţc, 
în sensul că accaslă trupă era exersată 
pe un alt tip de tratare a lui Cehov. T�i 
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au fost la început foarte şocaţi de „tea
trul ele stare" pe care eu încerc să-l nasc 
ln spectacolele mele. Li s-a pă1,ut vio
lentă propunerea de a realiza jocul pe o 
miză în afara rn,atcria1izării concrete a 
cuvintelor. J.lusbrau cuvintele şi situaţiile 
lntr-un mod strălucit sau mai puţin stră
lucit. Atît. Cind au văzut că starea, ca 
element de comunicare, pune în discuţie 
multiple nuanţe, în care conştientul şi 
mconştientul fuzionează şi Îl,1 care rezul
ta.tul nu are numai o singură diTecţic, e 
lncă[-oat de ambiguitate, plin . de echivoc 
în substanţialitate, cînd au văzut acest 
lucru, au fost încîntaţi; şi era şi firesc, 
căci in acest mod profesia lor semnifica 
Coarte mult, nu era o simplă meserie. 
E:ram împreună pent1,u a naşte o artă tea
trală profundă, care îşi propunea depă
şi,rea nivelului delectării imediate. Nu sînt 
tmpotriva delectării s,ubstanţiiale, ci sint 
împotriva unei delectăm „culina1re", ce 
anulează meditaţia. Publicul are şi el un 
rol important într-o reprezenitaţie vie şi 
pro:liunclă, fiind un partener deschis şi nu 
un sim.plu u·aisonneur care nu face alt
ceva clecit să „marcheze" specbacolul. Şi 
dlin acest punct ele vedeire, publicul ame
rican a fost şocat de deschiderea aceslor 
două montări. Era o incitare permanentă, 
d!irectă, cîteodată violentă şi tranşantă, 
alteori într-o anumită învălu.i!l'e, cu anu
mită eschivă ... Deci, spectatorii erau obli
gaţi să fie parteneri ai spectacoJulrui. PîMt 
la urmă, am pus în scenă cele două spec
tacole, cu actorii şi publicul lor. 1Rel:aţia 
e<ra complementară, furînd în ,zone-Ie ,apă
rate de inhibiţii şi conrbiţionări stereotipe. 

Lucrul. lui Alexa V-isarion cu actorii, 
indiferent dacă aceştia sînt rom.âni, ame
ricani sau sovietici, este de _fapt lucrul 
cu Actorul, făptură nelinişt:ită care tre
buie să stăpînească pe dinăuntru .fiinţa 
regizorului .5i care trebuie să se lase stă
pvnită. Starea de transă artistică în care 
Alexa Visarîon creează „prin constrîngcre 
�i eliberare" dă naştere unei lum,i adevă
rate si tulburătoare. Lucrul cu el trebuie 
să fie fa.�cina.nt şi chinuitor, epuizant: si 
incitant. Cam a.şa reiese imaginea regizo
rului cl'in mărturiile actorilor americani. 
1•Vili F/cmders, realizatoarea. rolului Soniei: 
i1u·1c,î 2lături cic ,\lC'xa este aprrap" Ia 

fel ele fruslrantă pe cît ele insp.iratoarc ... 
�•asiunca lui a început să mă mol'iqJsească. 
«Joacă», ne spuae el, şi redcscopă:r ceea 
ce am iubit la început în jocul iactori
cesc." Lee Amu· Fahey, interpreta rolu
lui Elenei Andreevna: ,.Lucrez, după cum 
mi se pare, complet angajată emoţional, 
intelectual, vizual, m11zkal,' spkitual şi 
fizic în acest proces at·tistic." Stephen Pe
linski, protagonistul din Richard : ,,Alexa 
este o sursă inepuizabilă de creativitate, 
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pasiune, corn.pasiune şi curaj. Mi-a pre
tins tot ce ieram în stare să diaiu ... şi chiar 
mai mult încă." Frederic 1\fajor, inter
pretul rolului Vanea: ,,E dificil să lu
crezi ou un regizor de tallia. şi de felul 
iui Visarion, dair sî.nt îndrăgostit de Visa
non ca om şi ca regizor. Iubesc ăubil'Cfl 
lui tle teatru." 

La fel de semnificative ca si cele două 
montări au fost cursurile de teatru si 
film susţinute în mai multe universită;i, 
incluse în acelaşi program Fulbright. ,,Im
pactul lui Alexa în oolectivitabe a [ost 
profund. El aduce o savoare şi o pasiune 
pentru teatru oare este contagiioasă şi 
inspiratoare pentru minţile studenţilor'·, 
afirma Lou Florimonte, decan la Cali
fornia Institute of the Arts. ,,Bineînţeles 
că Visari:on a învăţat mult despre noi şi 
despre teatrul nostru, dar ele asemenea 
el aduce un talent personal remarcabil, 
incit sîntem cu siguranţă îmbogăţiţi ele 
pTczen.ţa lui şi ele munca lui", declară 
Marta W. Coigney, preşedintă la Interna
tional Theatre Inslitule of United States. 

1n discuţia purtată cu regizornl am 
dorit să aflu amănunte despre tematica 
şi conţ'inutul acestor cursuri. 

ALEXA VISARION : InaLntc de a în
cepe repetiţiile la Richard al IIJ-/.ea am 
ţinut la Mihvaukee un cum despre SWrca 
- ca clement de comun:lcare teatraiă i.n
arta a.clorului. şi reaizorului, într-un Jcl
pregătinctu-m i trupa pentru repetiţii. r n
cadnul acestui ctu.s tooreti.c şi totodată
practic, actorii beneficiau de exerciţii în
care mizam pe cl-ezvoltarca acelor capaci
tăţi interioare ce fac ca cxpresivilaroa in
lerprc-tat1vă să nu depindă ele un si,ngur
punct de spr,ijin, ci să acope1ie şi <t. zonă

miste1·i.oasă, înlăuntrul c[1reia c",te posibil
orice atunci cîncl se susţine o idee. Apoi,
Robert W. Con-igan, Cclll'C era acum decan
la Dallas, la Fine Arts School, m-a anvitat
să ţin cîteva 0U11·.suri despre mişcarea tea
trală din Europa. Şi aşa am vorbit despre
StrE'hler, despre Bergm.an, despre Stein,
Vlitez, Plainchon, nu ,numai 'clin cele ci
tite, ci şi clin cele aflate din contactul
direct cu ei, Pentru că �:tiam cle;;tul
de multe des,prc teatrul sovietic, am ţinut
un CUI'S despre Dramaturgia rusă fin inter
pretare contemporană. Am vorbit despre
Liubimov, Efros, Ef.remov, Tovstonogov,
despre mari aatori : Vîsoţld, Smoktu
novski, Strtijenov, Boris Cer.bacov, Liub
şin, despre Lavrova, Demiclova, l':!xempli
ficîncl cu momente clin ,spectacolele pe 
care le văzusem şi le iubeam iatît de mult. 
La In&titutul de A1itc clin Califoi·nia am 
ţinut un seminar Ccho,v .<,i un curs de 
film, Sens şi i111agine. i\m vorbit despre· 
drumul de la idee J;i concept, despre ra
portul dintre fabulă şi ideea regizorală, 
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despre diferenţele dinbre interpretarea 
actoricească în cinema, teaitru sau spec
tacoLu'l TV. Tot în cachrul acestui curs, 
am condus un atelier de creaţie, în care 
am luorat ou studenţii pe ,scenarii propuse 
de ei. Am avut în continU&--e aursui·i la 
New York Univers1ty, la Şcoala de tea
tru w1de este clecan celebra direotoare <le 
la Arena Stage, Zelda Fichandler. Am lu
crat cîteva săptămîni ou un grup de stu
denţi care îşi pregăteau „masterul" mo
dalităţi de interpretare a pieselor ceho
viene. Am a'Vl.llt şans•a să-IIlli prezint fil
mele la Universităţile clin Boston, Mil
waukee, Dallas, precum şi la Institutul 
de ATte din California. Peste tot, studen
ţii şi profesorii s-au a<rătat interiesaţi d.e 
pr01.Lucţia noastră cinematogra:fică, necu
noscută din păcate, de a'l·ta expresivă a 
madlor actori ,români. lntr-un festival de 
film românesc ţinut la Boston, s-a spus 
in discuţiile de la Public Library di 
,,aceste filme sînt revoluţionare, căci sfi
dează mijloacele comerciale". 

„După oum ştiţi, schimburile oul.turale 
care implică maj�·itaitea amiştilor ca 
Alexa VlJSarion sînt printre cele mai pu
ternice contacte care pot lega, .una de 
alta culturi diferite", scrie Martha W. 

Coigney. Şi este adevărat. că aceste cola
borări sînt cele mai eficace soluţii de 
comunicare intre două naţiuni. Ce anume 
a cîştigat Alexa Visarion clin uceastă ex
perienţă americană ? Ce anume cm d.,ti
gat actorii şi studenţii cu care a lucrat 
sau cei care i-au văzut spectacolPle ?

ALEXA VISAR,lON: Ce ani avut eu de 
cîştigat în urma, contactului american este 
în primul rînd o studiere a unui anumit 
mod de vi:aţă, a unor posi-b'Îlităţi de mani
festare a energiei umane. Ame'!ic,a este o 
ţaJ·[1 Lncă!rcată de energie, o ţară în care 
oamenii trătlesc în alertă Iieca,re clipă şi 
tncerctnd s-o domine. Această încercare 
este citeodată disperată, cîteoclată tragi
comică, de multe ori însă ·cade î,ntr�o de-

suetucline, pentru că acest mcment ele 
forţă se transfigurează în [Practica socială 
în ne,voia de a ciştiga ... Probabil, goana 
după bani reprez,intă cam acelaşi lucru 
ca goanai după un titlu nobiiia1· din Franta 
secol!ului XVIII. Am cunoscut o lume v

0

i
tală şi Î11 acelaşi timp am cunoscut o

artă nuanţată, o artă ca.re înţelege că are 
de parcurs un dTum şi care este dis.pusă 
să cunoască tot ce se întîmplă în lume, 
s�i folosească experienţa mişcărilor tea
w:ale aivansate. O tară în care contactul 
ou .teatrul european este soliaitait şi este 
socotit necesair. Americanii sînrt; aviz,i de 
cunoaşter:e. Ce au putut să învete de la 
mine? Nu-mi dau seama. Un singn.ir lucru 
aş putea să menţionez ca important. Ca şi 
acasă, şi în America m-am oferit pînă la 
capăt, am tră.ilb nntens totul ... Am trăit ... 
Am tirăit pînă la: epuizare, încereînd să-mi 
dilat propria viaţă, să forţez o comunj
care pe toatie coordonatele pos:i!bile. Am 
arătat colegilor americani ceva din cu
noştinţele acumulate acasă, ceva din ceea 
;:e învăţasem, din ceea ce aş vrea să 
duc mai departe, şi anume că arta e o 
armă importantă pentru impunerea uma
nului. Arta este o şansă fantastică pentru 
cel care o naşte cu dăruire şi crPdmtă 
în drumul de definire a propriei vieţi'. 
Duc ou mine o sLare ele vP.ghc. In 
această stare ele veghe epuizîndu-mâ 5i 
încercÎ11d să dezlănţui în .fieccwe parte
ner, autor, actov, speclalor, o aJertii s1 
o sumă ele interogaţii. Două înirebăi·i
sînt însă cap1tale : ,,De ce ?" ,.Pentru
ce'."' Mînat de aceste întrebări, încerc:
să-mi continui drumul. Aş dori ca arta
mea viuţa mea, fie l:1 Bucureşti, 
Timişoara,, Moscova, Milwaiukee sau 
New Yotrk. să fie vie, o artă-mărturie şi 
spovedanie oare eliberr·ează neliniştile din 
mine, întrebările din mine. Omul ·trebuie 
să-şi ducă povaira umanităţii sale. Această 
povară fiind şi cununa sa. 

Convorbire realizată de 

Aurelia BORIGA 
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Eugene O'Neill 

100 de ani de la naştere 

George C. Scott şi Co
leeu Dewhurst în 1963, 
interpretînd rolurile 
principale din Desire 
Uncle1· the Elms (Pali
rna de sub ulmi) 

Regizorul Jose Quinlel'O 
şi actorul Jason Roberts 
in tim1ml repetiţiilor 
la New Yo1·k cu /\. 
Touch of the Poet 
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Scenă din i\farco l'dilll0ns, 
piesă istorică despre Marco 
Polo, reprezenlatie ce a sla
hilit le�ătura cu teatrul Guild, 
de mare importanţă în ca1•i
era dramaturgului 

Eugene O'Neill _.: uni
cul dramaturg ame
rican detinălor al pre
miului 

0

Nobel pentru 
li1en1tură 

Scenă din Ah, vVilderness (Ah ! Sălbăticie !), 
singura comedie scrisă de dramaturg 
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__ , 

Linia de 

cordonul 

plutire, 

ombilical 

ş1 retardarea stilistică. (I) 

Atunci cînd se produc la V,Îrsta deplinei 
consolidări, a maturităţii, deb.uturile edi
toriale - nu numai în materie de dra
maturgie, fireşte - nu- mai ,pot fi întim
pinate cu acea -,.înţelegere" pe care ţ1-o 
solicită placheta unui adolescent, aceasta 
fiind, prin însu"?i actul apariţiei, o promi
siune. La cei veniţi tîrziu în literatură nu 
mai cauţi semnele viitoarei opere, ci opera 
insăsi. 

Ce.ea ce nedmnereşte cititorul român 
de azi este asaltul apariţillor pe, să-i 
spunem aşa, linia de plutire. .Ambarca
tiunea dramat urgicJ, incărcatii cu perso-
11ajc, este lansată in librării, ca „merge", 
adică pluteşte, şi ar părea c·ă nirncn,i nu 
se întreabă cu ce viteză poai.e avansa 
noua .Arcă, pină unde şi cît de impor
tantă esi.t' ca în complexul de nave 
ale culturii romane şi mai ales: cît de 
nouă, de aH fel, este venirea ei? într-o 
astfel de imagine a dramaturgiei de azi,, 
vom constata· că nu toate vasele pluti
toare respiră aerul secolului douăzeci, în 
cea de-a doua parte a lui. Va uimi în 
primul rînd faptul c.:i fi cea re. arc;';. are. 
un timp stilist.ic al ei, ele multe ori altul 
decît c�l contemporan. Că asistăm practic 
la o lansare clin vatlul unor 111ijlo.1ce �i 
modalităţi ce aparţin secolului trecut sau 
primulni sfert al veacului nostru. E,;1.e 
aclevăra1, şi aceste retronave „1nerg", dor 
foarte multe scot fwn, poluează uneori, 
intr-o vreme în care spiritul se alimen
tează deja c;u energic atomică. 

* Victor Crăciun, Bobilna, Proce6ul
.,Pasărea M,ăiastră", Povestf' ele dra
goste, Editura Eminescu, 1988.

Linia de plutire are, aşadar, neajunsu
rile ei. Este motivul penfru care, contrar
obiceiului unor cronic.ari care, în cazul 
scrierilor mediocre, preferă de cele mai 
multe ori tăcerea, noi vom încerca să n 
formulăm punctul de vedere. 

Apărut în colec�ia Rampa, .. volumul lui 
Victor Crăciun cuprinde trei partituri : 
Bobîlna, Procesul „Pasărea Măiastră" �i, 
Poveste de dragoste, fiecare el.intre ele fi
ind postfaţată (la rubrica Piesa văzută
de ... ), nu cu citatele „reprezentative" din 
cronicile ele spectacol - cum ne obi�nuise 
o vreme editura -, ci cu articole scrise
special (ele sînt proaspăt datate, fără nici
o trimitere).

Bobîlna si �roccsu\ ,.Pa">ărea Măiash-ă"
sînt clin familia reconstituirilor istorice,. 
travaliul părîncl a fi săvi·rşi.t. cu acribie 
clocumen1ară- ele bună calitate în- ceea cc 
priv�şte .timP,.ml şi locul evenimentelor. 
Poveste de-dl"agoste se vrea o "pic ă lirică 
în trei acte" il1spirată clin actualitatea 
imediată (socialistă), a cărei· materie este 
infuzată ele mitul celtic al iubirii magice. 
Nici unul. dintre cele trei .texte .ale lui 
Victor Crăciun nu scoate în relief ta
lent.ul ele clmmaturg: replicile sînt ele 
obicei livreşti, greoaie, lipsite de ingenua 
spontaneitate : interesul cititorului es-te 
menţinut în primele două în spe:::ial de 

amănuntul istori'c. Conflictul· ·este ane
rnic în toate trei. Personajele au desen 
bidimensional, lipsindu-le cea de-a treia 
valoare, şi anume profunzimea. Melodra
matismul este speculat într-o cheie ve
tustă. Racordat, în piesa istorică, la Dela
vrnncea, autorul prezintă un caz de re
larclare stilistică, fenomen care via trebui 
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discutat mai pe larg. Este vorba de dra
maturgia cu cordon ombilical, legitima lă 
ele w1elc teatre şi chiar de publicaţii 1;,i 
edituri. 

Războaiele tărănesli din evul merliu 
european sînl Lrngeclii gata scrise de bto
rie. Victor Crăciun s-a oprit asupra unei 
asemenea leme, clocwnentînclu-se despre 
răscoala clin H37 din Transilvania con
du. ă de Nagy Antal clin Bucla, secondat 
de al\ i fruntaşi ai ţărănimii ardcleneş li, 
între care cronicile îl citează pe un Mihai 
Valahul din satul Vireag. Aşa s-a născut 
,.drama i&torică în două părţi" · Bobîlna. 

Zguduitoarele zile ale vieţii lui Anton 
cel Mare i ale lui l\llihai Românul (cum 
sînt numiţi în piesă cei doi eroi ai Bobîl
nei - cel clinlîi, tăiat în bucăţi de căt1·e 
nobili în lup la ele la Tur<la, care ar fi con
sfinţit înfrîngerea răscoalei ţărăneşti) nu 
i-au putut inspir.a deci scriitorului acea
specie rară a clramatw·gici care este tra
gedia ; el a preferat drama, fără s-o rea
lizeze nici pe aceasta ca atare, trecîncl
accentul în partea finală a acţiunii pe
Mihai Românul, însw·at cu Ilonka, sora
martirului Anton cel Mare, sugerînd ple
carea acestei familii la curtea lui Vlad
Dracul, în Ţara Românească. După opinia
noastr5, Victor Crăciun nu dovedeşte iu
llcest volum nici instrumentele şi nici ex
perienţa drmnaturgică necesare pentru o
întreprindere pe măsura subiectului. După
ce intrarea în scenă a lui Anton cel Mare
este pregătită minuţios şi solemn, aşa cum
o face Delavrancea în legătură cu Ştefan
cel Mare, în Apus de soare, figura erou
lui principal devine, pe parcurs, tot mai
episodică, pentru ca în final să nu mai
apară deloc. Mihai Românul nu-l va mai
aminti în „concluziile" sale exprimate în
epilog: ,,Dar Bobîlna nu trebuie să se
uite. N-are cwn să se uite. Bobîlna este
cu noi şi va rămîne cu noi, în urmasii
noştri şi urmaşii urmaşilor noştri". De
altfel, ceea .ce nedumereşte cel mai mult
între replicile deseori sfătoase ale aceslei
piese de inspiraţie istorică scrisă nu în-
h'-un registru actual, este „gînclirea poli
tică" a unor personaje, în spe.cial a lui 
Mihai Românul, .,acor9ată" destul de for
ţat sau chiar devansînd dialectica mar
xistă. Ioan al lui Iacob clin Cluj, ele pildă, 
poate singurul personaj reu5it al ace ·tui 
demers dramaturgie, de unde la început 
făcea o poză aparte, interesantă, prin fe
lul său direct c!e a acţiona şi a se ex
prima mlr-o ipostază de liber cugetător 
al acelui secol, ajunge şi el să conchidă, 
de�i ne aflăm în 1438, în aceşti termeni : 
„Eram legat de voi, trup şi suflet. De 
cauza noastră, ţărănL-'aScă. E o cauz[t 
dreaptă, merita ca şl noi oră. enii, ca şi 
cei de la sale, să mergem cu voi". 
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Nu sînt uşor admisibile replici ale lui 
Mihai Românul, de acest gen : ,,Eu am 
văzut cum trag pe spuzele lor toţi cei 
care conduc popoarele". Să nu uităm că 
şi în secolul XVIII, deci cu 300 ele ani 
mai Urziu, credinţa mistică a ţăranului în 
bunătotea împăratului încă era vie. Nu 
mai departe, tot în Transilvania, să ne 
amintim cu ce încredere şi speranţă îi 
aşteptau răsculaţii lui Horea pe emisarii 
lui Iosif al II-lea, Bălrînul ţăran Gheor
ghe, înainte de a pleca, în calitate de 
sol, la repre,zentanţii nobilimii, afişează 
un ton aproape lozincard: ,,Că nici o 
putere nu poate pe lumea asta frînge tă
ria noastră, a ţăranilor". Dar pe cît es le 
ele neatent autorul la „spiritul epocii", 
pe atît ele atras este de latura romantică 
a intrigii : Ioan al lui Iacob clin Cluj 
apare ca un fel de cavaler care trebuie 
să se răzbune pe episcopul Gheorghe Le
peş pentru că „i-a răpit" iubita şi l-a şi 
întemniţat; acesta este motivul pentru 
care el, cu ştiinţa pe care a acumulat-o 
pe cinel se afla la Universitatea clin 
Praga, se alăbură ţăranilor răsculaţi in
văţîndu-i să poarte armele nobililor şi să 
se apere în tabere aşa-numile husite. Tot 
timpul războiului, .Anton cel Mare va fi 
zbuciwnat de grija copilului său, răpit 
ele către nobili şi ascuns înti--o local'itate 
necunoscută ; el îşi va lua soţia în tabăra 
de l-a Bobîlna, unde i se va şi naşte cel 
de-al doilea fiu. Mihai Românrul contrac
tează w1 nemilos amor fulgerător pentru 
sora lui Anton cel Mare, venită o dată cu 
femeia conducătorului răscoalei, tocmai 
penlru a o îngriji ; această iubire, care 
îi va crea şi un repede trecător conflict 
cu Anton cel Mare, îl va pune în dificul
tate în legătură cu dragostea ce i-o poarU1 
lui Marica ele Chendru, femeie de viţă 
nobilă, un fel de amazoană prin vitejia 
şi voinicia ei sufletească. Ea şi-a alcăl'uit 
o mică armată de inercenari, ou oare i"irir
ticipă la lupte în ajutorul răsculaţilor.
Intrarea· în tabăra ţărănească a lui
Gheorghe Lepeş, în calitate de sol al· no
bilimii mai întîi şi apoi de „mijlocitor",
nu beneficiază ele culoarea şi tonurile' pe
care le-ar fi solicitat un asemenea tablou.
Gheorghe Lepeş n-are nimic din stră
lucirea perfidă a unui reprezentant . al
clerului şi cu atît mai· puţin a ru1uia in
mare parte vinovat de sărăcia ce-i împin
sese pe ţărani la răzvrătire'. Mai atent
lucrată în laboratorul ele dramaturg· se
arată a fi scena din clădirea patriciatului 
din Cluj în care ,". nlon cd Mare îşi potri
veşte coroana vo.ievodală (sic !) găsită ... 
într-o firidă. Cheia teatrală a scenei este 
în contradicţie cu aerul ele înfruntare 
pietroasă al momentului istoric, astfel ele 
elemente de respiro greu pot avea loc la 
nivelul protagoniştilor. Dar iată-l pe Anton 
cel Mare histrion, închipuindu-se în dia-
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1og cu riga Sigism,und, inlerpretîndu-1 pe 
cesta : ,.Ba eu sînt Riga, nu tu, Anlon 

cel Mare din Buda. Degeaba te dai tu 
căpitan al tuturor cetelor de ţărani. Tot 
eu mi-s mai tare, că-i am alăturea pe 
baroni şi pc nobili şi pe episcopi �l pe 
slujbaşi". ,.în temniţă cu ei ! Gardă ! ln 
temniţă cu Sigismund ăsta şi cu Csaky 
şi cu Lepeşii ! Eu mi-s Riga Anton cel 
Mare". 

Inabilităţile de construcţie nu sînt pu
-ţinc. Unele dintre ele ar fi putut fi eli
minate printr-o lectură mai sigură îna
inle de tipar. Faptul că se repetă, în ta
băra de la Bobîlna, replicile solilor date 
fruntaşilor nobilimii, deşi cititorul le cu-
11oştea, nu contribuie cu nimic la calita
tea intrigii. 

Aceeaşi turnură delavranciană mani
festă şi Procesul „Pasărea Măiastră",
„evocare dramaticii în trei părţi", a cărei 
acţiune, aşa cum precizează diclascalia, se 
petrece în Franţa, România şi Statele 
Unite ale Americii, între anii 1920-1928. 
Lirismul apoteotic clin final, dialogurile 
,.de taină" cu Eileen Lane, iniţierile stră
moşeşti de la Vîrful Omul (acestea amin
tesc, desigur, mai mult ele prozele lui 
Grigorie Granclea) sînt elemente de re
tardare stilistică în direcţia indicată. Per
-sonajul central - sculptorul Brâncuşi -
este nwnit, ca şi .Mihai Românul clin 
-Vireag, ,.ursul clin Carpa-ţi". Nu este
clară accepţia pe care o dă autorul accs
·tui termen fauni�tic. Un „joc cu coroaria·'
vom întilni şi aici, prilej de a-i sptme
1ui Brâncu5i ,.regele valah". Perpetuînd
.,sintaxa" lui Mihai ·Românul clin Vireag,
Brâncuşi este îndrăgostit de irlandeza
Eileen Lane, dar este pus în dificultat-e
de iubirea, cu speciale eKcentricit:1ţi, a
bogate amei'icane Peggy. Procesul rle
la Tribunaiul vamal al Statelor Unite,
dirijat din umbră de Peggy, înce,·cînd
·să facă din această acţiune juridică
o campanie de ,.pedepsire" şi deci ele
umilire a iubitului care refuză „să se în
·toarcă", va dura pe tot paecursul acte
lor II şi III, intitulate Sinea lui Brâncuşi
şi, respectiv, Lumina zborului. Destul de
lung în economia piesei, mai ales că viaţa
lui Brâncuşi nu mai este azi o ecuaţie cu
foarte mullc necunoscute, procesul este
relatat prea didactic, avîncl o funcţie
catihetică incompatibilă cu arta situaţiilor
ci ramatice. Autorul pari.ază pe 11w11ărul
ele personalităţi care îl vor fi cunoscut pc
'Brâncuşi şi le citează în contexte „in
time". Apare. astfel o galerie de monştri
sacri, unul mai celebru decît allul. lVfari
netti, Joyce, Ezra Pound şi alţii, la care
se adaugă clesigu1· Enescu. Faţă de acesta
din urmă, olteanul Brâncuşi este pus să
vorbească moldoveneşte, să-i spună aclici'i
"bădiţă, deşi era cu cîţiva ani mai mare,
'iar Enescu, însmiindu-şi o neaoşă olte
nească, îl va numi pe Brâne.uşi, cm·ect
-de data aceasta, neică. Apar curiozitii1i la

nivelul replicii. Cînd Marinetti scoate pis
tolul şi trage în exponatul lui Brâncuşi, 
la Salonul independenţilor (Paris, 28 ia
nuarie 1920). şeful poliţiei reacţionează 
în acest galant mod : .,Domnule, ce faci? 
Te rog (sic !) să depru.i. pistolul. Sînt şeful 
poliţiei Capitalei Franţei... Se poate să 
umblaţi aici cu arme ? Vine doar însu5i 
Preşedintele Franţei !" Sigur că este inte
resant pentru cititor să afle că în 1920 
poliţia franceză era prezentă la mani
festările culturale, clar „personalitatea" 
cu care-l investeşte dramaturgul pe re
prezentantul ordinii publice pare excen
trică, mai ales cinel acesta participă afec
tiv la înfruntarea clin expoziţie, luîndu-i 
brusc apărarea lui Marinetti şi spunîn
clu-şi. hotărît cuvîntul (un cuvînt greu, 
desigur!) în teritoriul estc(icii : .,Nebun, 
nebunul ăsta, dar clacă are clreptâte? 
Domnule Signac, daţi dispoziţie să fie 
scoasă lucrarea din expoziţie !" De,şi de
clară puţin impropriu, sugerîncl turnul 
de fildeş, că a „ajuns la înalta tehnică ele 
a mă concentra nw11ai în esenta artei 
mele", Brâncuşi face şi altfel ele· dovezi, 
ele i11alt patos cetăţenesc, cleclarîndu-i 
iubitei sale Eileen, pe care a dus-o pe 
culmile munţilor Carpaţi : .,Şi-acum să-ţi 
arăt Sfinxul din Carpaţi şi Babele ... Are 
o linişte care te pătrunde. De dincolo ele
spaţiu şi timp. E cutezanţa de a sta dîrz
�i semeţ în bătaia vînturilor şi ploilor.
Ca poporul meru ... " in partea a treia, rlra
matw·gul îşi reia „obiceiurile" clin piesa
Bobîlna, repetînd - fără o &nwne va
loare estetică - informaţii pe care cili
torul le deţine din primele părţi. Parti
tura devine în felul acesta plictisitoare.
Deşi la procesul din sala Tribunalului
vamal pe·rsonajul Edward Steichen ·face
.,istoricul" lucrării achiziţionate de , el,
respectiv Pasărea în văzduh, acest .,curri
culum vitae" al celebrei sculpturi este
din nou desfăşurat, de data aceasta ca 
un citat din declaraţia (in1erogatoriu)
dată de Brâncuşi la Ambasada Statelor
Unite ale Americii la Paris. Personajul
Robert Ingersoll Aitken, clepozant la pro
cesul în discuţie, îu calitatea sa de
sculptor profesionist cu luCt·ări în m uzc-•
ele americane, este pus de scrdito1· in
situaţia de a răspunde, întrebat ce C'ste
o sculptură, cu aceste cuvinte: ,.Un
lucru care a fost sculptat". Se încaldi
şi aici t·egula caliti;iţii adversarului, pro
cedeu la cure Victor Crăciun a apelat
�i în piesa Bobîlna, în legătură cu ;_)er
sonajul Gheorghe Lepeş. întreaga con
strucţie a acestei evocăei parţiale a lui
Brâncuşi este concepută ca o pledoarie
pentru valoarea moncliaUi a artistului
de la Hobiţa ; preocupat cie punerea în
ecuaţie a ace te axiome, Victor Crăciun
nu este atent la unele „amănunte" :
/\medeo Mociigliani vine noaptea in
alelierul lui Brâncuşi (este vorba de
scara cînd avea loc inaugurarea Salonului
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independenţilor, în J 920), în lipsa aces
tuia, cu două fete oatX!can�. Marietta �i 
Jacqueline, cu absint şi mortadela �i „bu
line dătătoare ele vis", aprinzînd luminări 
pentru a obţine „un peisaj balucinant". 
Or, pentru acest l'\lodi, anul 1920 este 
chiar ,mul morţii. şa că cititorul va 
tr bui s5 imagineze o anumitc'1 departa
jare în luni :;;i zile între dala inaugurării 
Salonului independenţilor şi data petre
cerii dintre noi a marelui artist italian. 
Cert este că în seara vernisajului ·.salo
nului indepcnclcn\ilor, i\fodiidiani piecase 
dintre cei vii ele cîtcva zile (24-25 in
nuarie 1920) şi - fapt binecunoscut -
ultimele să1Aămîni din viaţă, pînă la 
agonia clin 5pi tal. şi le-a �Jetrecut îm
preună cu iubitoare sa soţie. Ignorincl 
faptul că marii artişti 5Înl personallî.i:il;i 
istoric-, Viet.or Crăci un 1.ş1 penni l.e o 
astfel ele jenantă ,.licenţă poetică", de 
care abuzt!ază ele allfel în continuare, 
cinel :i\lodi.:liani revine, într-o rndodra
malică scenii „petrecută" mult timp clupCt 
expoziţia din 28 ianuarie, pentru a-i 
cere lui Brâncu�i si'i-i facă si lui un 
monument funerar ca al lui · Rousseau 
Vameşul, spunînt.l : ,,Ţj-aş face porlre�ul 
drept recompensii, dar nu mai pol". 

In Poveste de dragoste, se încearcă o 
subtilă coabitare între un plan mitic fe
cund in cultura universală si realitatea 
românească imediată. Tristan ·este un bun 
specialist, trimis in Libia pentru lucră
rile contractate ci, România acolo, îm
preunii cu prietenul său Benedict. Se în
toarce în patrie, unde cei doi copii ai 
săi, rămaşi fără mamă în urma cutremu
rului clin 1977, sint îngrijiţi de soţia lui 
Benedict. Printr-un concurs de împreju
rări, aceşti copii sint pentru cîteva zile 
trimişi în provincie, unele ajung în relaţie 
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cu o Tsolcla foarte frumoasă, elivorţat[1 �i 
bună mginer.:i la Intreprinderea de i\ulo
tw·isme din Piteşti, holăriiă să devin..1 
mnma celor doi copii şi, bineînţeles, so
tia lui Trislan. Schema dramatică se 
iransmi te fidel în personr1je, care sînt 
neconvingătoare. Relaţia c,u fondul mitic. 
vizînel un transfer eloz,at, es1c osificat.:L 
Planul „contemporan" prezintă soluţii �l 
o problematică neinteresant puse în pa
gină. Singurul element car ţine ele dra
maturgie, ele talentul acestei arte, est
scena în care bunul prieten Benedict,
gospodar şi om ele casă capabil să-şi aducă.
prietenul în propriul apartament, pentru
a locui perpetuu, se prezintă la Piteşti.
acasă la Jsolcla, şi îi declară, locmai cincT
cititorul se aşleaplti ca el să ducă 1rala
tivc în numele lu.i Tri<;\.an, o mistuitoare
iubire gen „la prima vedere". Mijloace[
ele prezentare a universului infantil sint
1·eporlericeşli sau cli ntr-un arsenal ., tea
tral" care tine - dacii vreti - de este
tica medievală. Isolda înr0gistrează pc
furiş, pe o bnnclă de magnetofon, dialogul
clinlre băieţel şi Jeliţă, descoperind astfel
celor doi soţi clin apartament obsesiile
copiilor privinc.l - între altele - mor
mîntul Alexandrei. Tehnici ale rea1 rului
radiofonic sînt exploatate imprnpriu in
vederea wrni teatru ele scînclură. MC'ga
foanelc care vor „ dezvălui" spectatorilor
clin sală conţinulul benzii operate de
Isolda vor funcţiona prea mult, Victor
Crăciun mizînd excesiv pc auditiv şi prea
puţin pe vizual. Es1C' o perspectivii care 
ţine în cor;:ile pinzei sale, ca u•1 p(,
ian.ien, întreaga sa producţie din „ll unul 
pe care îl comentăm. 

Paul TUTUNGIU 
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Grupul celor trei surori ; În plan 5ecund, Andrei 

În adîncimea 

scenei 

La ridicarea cortinei ne întîmpină un 
'tablou straniu. Ne e cu sigurantă fami
liar, dc�i, pe de altă parte, a.1i1. pUtC'a 
jura că-l vedem pentru întîia oară. Recu
noaştem cîte un detaliu, o anumit.':1 dis
punere a mobilierului, sugestia unor ar
bori prelungLnclu-se în ne&filrşir>ea stepei 
:ruseşti .5i a ,;u[letului slav, dar aclincimea 
tabloulUJi scenic c uimitoare �i ca îţi taie 
parcă respiraţia. lntreg teatrul în care 
sîntcrn nu mai e clecît rann aceslui ta
blou în care ne vom putea privi pc noi 
înşine. Nu ele la început. Nu dintr-o dată. 
Va trebui mai l:1tli să pa1·curgcm un 
drum. Drumul celor tr i suro1·i. San al 
lui. Tuzt>nbah. Sau al lui VC'1·sin.in. Sau 
al lui S:ilionîi. Ori chiar al 1i:i.i i\ncln'?i. 
Un drum al înţc!l'gC'1·ii. Nu al concesiei, 
nu al abdicării, nu al abandonului, ci, 
pm ş• simplu, al înţelc-gc•rii concli\iC'i 
noasbr,.- umane'. înţelegere care ne obligă 
la eroismul asumării aceslt21i.,1. La C'ro-ismul 
Jui trebtlie să trăim. Căci clac:'i tr�irea 

propriu-zisă n-are •într-însa nimic eroic, 
cum nu poate fi nici comică sau drn
matică, ti-agică sau voclcvilescă, clecit în 
Juncţie ele unghiul clin care o privim. 
ele-abia faptul de a trăi inţelcoi?du-ţi 
condiţia umană arc în el ceva clin fla
căra sacră a eroismului prometeic. E o 
înţckgerc austc,·ă. refuzînclu-�i c,rice re
torism, tocmai pl'n tru c1 î5i clesco;Jer[1 

TREI• SURORI de A. 1'. CEHOV • 
TEATRUL NATIONAL din TIMI.'ŞOA
RA • Data p,·cmierei: 8 IULIE J!l88 
� Regia; ALEXA VISARION. Scc
nog-rafia : EMILIA JIV ANOV • Dis
tributia: Mlf{CEA BELU (Andrei Pro
zorov·) ; LUMINITA STOIANO\'ICI 
(Natalia Ivanovna); IRENE FLAM,\NN 
CATALINJ\ (Olg;a); L.\.RISA ST,\.SE 
MUREŞAN (Maşa); MARGARETA 
AVRAM (Irina); MIROK· NETEA (1-:u

lîghin); VLADIMIR JURĂSCU (\·er
şinin); ROBCRT LIN7. (Tu·,enbah); 
JON HAIDUC (Solionîi) ; DANIEL PE
TRESCU (Cebutîkin); CRISTIAN 
CORNEA (Fedotik); ROMEO EAH-· 
DOSU (Rode) ; SANDU SIMIONIC \ 
(Ferapont) ; VICTORIA SZUKITS CO
DRICEL (.''.qfisa). 
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adevărata mincl.rie în Ulhilinţă, ,adevărata 
mi:treţie în tăria <de a · 1ua totul, mereu, 
ele la capăit. Poate fi vreo :klee de spcc
la{'ol mai percutantă decît această lapi
dară concluzie : trebuie să trăim ? Alexa 
Visarion nu ne-o impll!tle, ci ne lasă să 
privim, cu justificatft înoredere în pu
terna noastră de a înţelege, de a ne înţe
lege pe noi înşine. Sigur că în acest 
punct şi nu în altele e de viizut aparte
nenţa spectacolului la familia celorlalte 
r::rea,ţii regizorale ale sale - tea1brale şi 
cinematografice -, sigur că în acest 
punct şi nu în altele îl vom redescoperi 
pe Alexa Visarion, poate mai puţin im
petuos în cutezanţă, dau· cu sigiuranţă mai 
concentrat .şi mai profund, poate chiar 
mai îndurerait, dar nu mai puţin stenic. 
Car dacă tot air Ii să ne reîntoarcem la 
terminologia viziunii regizorale - cle
semnînd corect vîrful de lance al evolu
ţiei teatrului românesc [n ultimele trei 
decenii, prin personalită.ţi regizorale între 
care a str[1lucit, în ultimli cinc1sprezece 
arui, şi Alexa Visa.rion - sigilllr că am 
putea vorbi de o viziune ironică, dar şi 
inţelepţită. S-a1· părr-ea că [·eg,izorul se 
priveşte pe sine şi se vede - necruţă
tor - în această lume a lui Cehov, în 
care „La Moscova! La Moscov,a !" devine 
ecl1ivalen'1:lul iirealizabilului speranţelor 
noastre, despre oare se oredc îndeobşte 
că ne aj,ută totuşi să trăim. Numai că se 
poate trăi şi înţelegînd irealizabilul aces
tor speranţe, distanţa care le separă de 
ceea ce putem fi şi utopi,a care le înde
părtează de ceea ce putem face, fără ca 
prin aceasta să ne lăsăm invadaţi de o 
milă neputincioasă sau ue o cluio')ie dul
ceagă. Trei surori poate Ii deci şi piesa 
uciderii unei speranţe, prin epuizarea 
tuturor argumentelor ei, după cum poale 
fi, şi este, prin chiar acest fapt, piesa 
desprinderii de falsitatea speranţelor de
şarte. 

Ce spaţil\l teatral ar fi fost propice sem
nificării unui atare mesaj? Fă,ră îndoială, 
un spaţiu cehovian, un spaţiu în oare se 
imbini'1 concretetea clctaU,ului realist cu 
vastitatea sugestiilor metaforice, un spa
ţiu concomitent al închiderii în sine şi al 
dC'.,chiclei-li către sine, un spaţiu în care 
la nevoie să te poţi piercle, ca, Tuzenbah, 
dar în care să te poţi 11i regăsi cît de cît, 
ca Irina, Olga şi Maşa. Mult mai liberă, 
după Piesă neterminată pentru pianină
mecanică de Nikita Mihalkov, căutarea 
spaţiului cehoviian c - independent de 
filmul amJinti1l - o mai veche şi con
stantc1 preooupare a regizorului Alexa 
Visarion. Formula la care a ajuns -
prefigurată în unele detalii clin Unchiul
Vanea, de la AJrad şi Cluj-Napoca, sta
tornicibc"1 apoa în 6pectacolele ou aceeaşi 
piesă, realizate la Teatrul actorilor clin 
Louisville (scenografia Paul Owen) si la 
Teatrul . ,,Bulanclra" (scenografia l\lihai 
l'vlădescu) - ,,repeită" pînă la un punct 
şi cu bună ştiinţă amplasamentul în 
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Maşa-Verşinin : un cuplu care 
trăieşte iluzia iubirii 

cadru şi acea osmotic{1 relatie de co
municare a interiorului ou · exteriorul, 
aducînclu-le însă im,bogaţ1ri a.t:it la deta
liiu, c1t şi la substanţă. Regizorul a be
neftciat de astă dată, în realizarea prac
oică a prO!iecbului său scenograd'ic, minu
ţios elaborat, de aportul dliscret dar sen
sibil şi in.s,pirrait al Emiliei J.jvanov. Graţie 
efectului de ,perspectLvă pe care îl cl-0bîn
de:şte mişcarea actorilor în scenă, dar nu 
num0i �i nu atît datorită acestui „t1,uc" 
tehnic, cît, mai ales, graţie combustiei 
lăuntrice la care· ajunge starea actorilor, 
pw1î11.du-şi în joc, parcă nru doa1· rolu1·iie, 
ci însăşi meniirca vieţi!i lor, pînă la a-ţi 
crea senzaţia că, de fapt, cu fiiecare re
plioă, se părăsesc cîte puţin pe ei înşişi, 
spectacolul capătă un fior tragic. Fără 
ostentaţie, în schimb cu o desăvîr;;ită cre
dinţă în text, în teatralitatea lui !intrin
secă, clezvălui.ndu-se nu numai drin, replica 
lua.tă ca atare, ci şi d'in contrapunctul 
acesteia ou ceea ce fac, gîn<lesc şi simt 
personajele, în momen.tul în ORTe se as
cultă vo,rbincl. Niai o pauză nu va Ii 
mai puţin grăi,roare ca replica dd-naintea 
ei, nici o tăcere nu va fi mai puţin în
cordată sau m:ai puţin semnillioaitivă decît 
vorbele care au precedat-o· sau care îi 
urmează. Amintita adîncime a cadrului 
scenic nu e cîtuşi ele puţin întîmplătoarP, 
ci devfine astfel o cutie de rezonantă în 
care se aud tăcerile fi,reşti ale gindu
lui cc stă să se nască, tî:nguârile nelămu
r1te ale sufletului. Rareori ne-a fost dat 
să asistăm la crearea unei mai fine şi mai 
complexe polifonii teatrale, la crearea 
unor mai ubtile relaţiJi de complementa
ri:bate între jocul aotorilor şi schimbă
toa;reai sugesitivita.te metaforică a cadrului 
plastic. El ne propune. la rîndu-i, o serie 
ele personaje ce nu apar ca atare în dis
triJbuţie: pianul, leagănul Jrinei, bătrînul 
balansoar, măsuţa salonului şi, parcă mai 
mult bănuită, în grădină, părăsita sce
nă ele vară, amintindu-ne, desigur neîn
tîmplător, de Pescăruşul. Sînt personaje 
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fără replică, clar care vorbesc, �i nu puţin, 
[n specbacol. Vom fi astfel, de la început, 
şi în casa celor trei surori, dar şi într-un 
spaţiu în care s-ar putea petrece crîm
peie clin Pescăruşul, din Unchiul Va
nea seu din Livada de vişini, din Ivanov
sau clin Platonov, un spaţiu încăpător şi 
revierbe:rant pentiru întireaga dramaturgie 
cehoiV!iană. Pe paroursul celor patr,u acte, 
nu atît pri,n adăugarea, cît prin mocliii
carea şi, maii ales, prin elimin,a,re,a unor 
detalii (piese ele mobilier etc.), cadrul 
ctcesta va avea mereu o irclen,titate pre
cisă, parourgînd totodată un evident pro
ces de esenţi•alirzare, pînă ce va rămîne 
[n prim-pJ.,an doar scînclure scenei, ofe
rim:lu-se oa oglindă a laC'rim.ii omeneşti, 
pe care, o dată cu per onajele piesei, za
clairrric am încerca să ne-o mai ascun
dem. Acumularea de tensiune dramatică 
a celor trei aote premergătoaQ·e plecării 
militarilor lu1 Ver,;inlin - caire parcă iau 
ou ei şi tinereţea noastră, simţind că 
pleacă fără să se mai poată întoairce vreo
dată - se instalează treptat în fiecare 
personaj, ca şi in fiecare spectator, cles
cătu.Ş<irea de stare, adusă abia de ,:finalul 
acitmlui IV, fiind resimţită în depfinătatea 
efecluluii ei cathartic. Pînă <aproape de 
acest final ne-am dat seama de tot c�a 
ce se întimplă pe sceruă, am înţeles sau 
ni s-a părut oă înţelegem „exaot" oare 
e partea de vină a tuituror şi a fiecăruia, 
dar n-am realizat că, de fap,t, tot tim
nul fusese varba şi despre no�. cei care 
rJP. putem privi în Trei surori ca într-o 
vîrstc"1 trecl.lltă (sau trăită) a fiecă;ruia. O 
vîrscă care poate n,u ne-a părăsit ou totul, 
de vreme ce, iată, înţelegei;ea ei ne ajută 
fncii să ne înţelegem mai bine pe noi în
şme. 

Nu toată distribuţia 6peotacoluilui e la 
înălţimea stării de graţie, de necontra
facere „profesi,mală" el solicitărilor regi
zoo·ale. Şi nu toate scenele au portanţa 
spirLtua�ă scontată. Peste unele roluri se
cundare, ca bătrinul Fera,pont şi bătrîna 
ArnfLsa·, s-a tirncut prea uşor, regizol·ul 
nemaiavînd preibabjl răbdarea să-i con
ducă şi pe inteirpreţii /acestora (Sandu 
Simion,ică şi Victoria Szukits-Codiricel) la 
1'C'-descoperirea disponibilităţilor actori
ceşti, ;pretinsă de facturc1 1mrni asemenea 
spectacol. Nu se '>itllixlZă prea departe ele 
acest ni-vel nici interpretarea dartă lui 
Andrei Prozorov de către MLrce·a 'Belu, 
aotloiriul safvîndU-!;i totmşi personajul în 
ultimul act. Sînt şi ,scene i,nexplic,abil ra
taite, precum cea a beţiei meclkului Cebu
iîk.in. Dar acestea sînt nu numai foarte 
puţine, ci şi aproape ă,nsignifiank în ra
port cu des:fătătoarC'le clesfă!i<Urări ele 
energii oroa,toare ale spectaco:ului, pro
ounîndu-ne un tot armonios, clin carC' s-ar 
p11!:ea desprinde toirusi o sui,tii de sec
venţe antolo,gke. Să ;ie •amintim, astfel, 
prima, intîlnire dintre Miaşa şi Verşinin, 
în care ea e cea care U va „atinge" 

prima, parcă pentru a se convinge că nu 
V'Jsează, că biiata şi atî.t de ,scill""ta ei feri
cilre e totuşi acolo, pos�b'iilă. palpabilă, 
vie. Sau mtiln:iirea lor dlin actul III, cîncl 
ceil-alti dorm, iar el îi vorb�.�te despre foc 
şi fetiţe şi nevastă şi cum v,a fi peste 
două sute de ani, cărutînd-o în acelaşi 
timp cu o lumef1SCă înfrigurare; ori atît 
de elocventul joc cu perna, pe ca.re Maşa 
o strînge lia piept, în oursul ac-elui,aşi act.
Contrapunctul dintre „ce plictisită sînt" al 
Maşei şi „ce mulţum1t ,sînt" al soţului 
ei, K,ulîghin, scena în care Andrei în
cearcă să se explice :fiaţă iele Olga şi Irina
(instalate după două paravclil1e), ast'.l)el în
cît e obliiga,t să VOll"'bească în gol, sau cea
în care se aud n,um-ai vocile din spatele
acestor pa[·avane, evidenţiindu-se astfel
ideea solilocv.iilor paralele sau a singură
tfLţilor ca.re-şi vo-rbesc, pentru a nu mai
aminti încă o da,M cutremurătorul final
al reprezentaţiei, sîn,t momente de teatru
rnare, adevăra,t, meritînd a fi antologate
ca aitJaire.

Spuneam că nu toată clistributia e la 
mălţimea propunerilor regizo.raie. Dar 
trupa, în ansamblu, cunoaşte un p.utern·ic 
reviriment artistic, care certif.ică rolul ca
talizator al regizonului şi rvaloarea peda
gogică a clemersul'lli său artistic. 

lmbinînd ll1il1. răsfăţ niciodată uitat cu o 
continuă nemulţumi,re de sine şi de tot 
ceea ce a ajuns să o înconjoare, l\1iaşa nu 
e propniu-z1s o frivolă ci, pUJr şi simplu, 
un om viu. E o altă ipostază a Elenei 
Andree,vna, di111 Unchiul Van.ea, pe care 
Larisa. Stase Mureşan a interpretat-o 
c1111dva, la Arad, în regia aceiuia..şi Alexa 
Visarion, şi „amintirea" Elenei Anclre
evna, departe de a-i dăuna acum Ma.şei, 
o !face poate ;puţin mai nostalgică, mai
bogată în nuanţe,, scoţîncl--0 de sub opro
briul orkărnr acuzaţii posibile. De la
Nare lui Ibsen la Maşa lui Cehov, Larisa
Stasc Mure�an a parcurs o impresio
nantă gamă de roluri, convingîndu-ne că
poate exista şi  un voluntarism feminin
nelipsit de feminitate, după oum poate
exista şi ,în risipa tandreţii clescătu�ate o
fermitate a deciziei, ce nu mai poate fi
răstălmăcită ele- gura lumii. Verşinin e
un accident. Ma%[ e o :urepresibilă ne
voie ele dragoste, conson,ind C'U pămîntul,
cu fi,rea, cu cerrul rusesc şi ,cu alean.ul
mestecenilor legănîndu-se în mserări de
părtate. ,,Il iubesc pe Ver.şinin !" nu e
numai un strigăit, oi şi un cîntec ele dra
goste. Iar clacă e totu,:;i un sti,igăt, atunci
e în primul rînd un &trigăt de bi.roinţă a
fi"in,ţei asupra nefireştilor încorsetări so
ciale, înclepărtînd-o de împlinurile vieţii,
totdeauna măcar pre,simţite. ln tumultul
bănult al tăceI"ilor Ma,5ei, .în i21bucnirile
C'i dornice să ră.scumpl're într-o clipă o
umilinţă de o viaţă, în IJ)rivi.rea ei dă
rulită iubirii sau pustiită de părăsirea iu
biTii, Ladsa Stase Mureşan îJ1ţelege rostul
scrutării în sine - care e cheia acestui
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spectacol - �i i'ealizeazii o .creaţie de 
n uitat. Iar dacă înt.îlnfroa rvrasci cu Ver
şinin îi puate umple acesteia ,;i,aţa, ele cc 
n-am crede c�i şi înlîlnirea cu 1\/Ja�a, in
k-un asemenea spedacol, poate umple
viaţa unei actriţe 't 

O altă fericită întîlnire este aceea a 
.l\1argarotei Avram cu rolul Irina. DcojJo
trivă zburdalnică şi visătoare, Irina nu 
mai e totu�i o copi,liţă neştiutoare, ci o 
natură puternică, poale ma1 asemănfttoarc 
ou aceea a Miaşei clccît cu aceea a Olgăi, 
căci c dornică sfi tr[tiască si să-si c.lesco
p_erc aclevărata-i I1inţă, cl;iar ş·i accep
t111cl compromisul pc care-l reprezintă, 
pentru ca, dragosll'a lui Tuzeni:Ja!i. Ac
l1·,iţa are intuiţia ele a-i confe•ri persona
jului presenn.im.entul tragicului şi al ză
dărniciei, dind un gust amar tutll!ror entu
ziastelor ei agăţări ele orice speranţă, p[n;l 
la sri�ietoarea con�tientiza-re a de-serl:ft
cirunii iluziilor, pe care i-o rezervă fi11alu1. 
E, în jocul aetriiţci, un amestec de bucu-
1·ie tri<Stă şi ele tt-isleţc veselă, stăn·i pc care 
acest personaj cehovian le îndreptăţc-a cr1 
nimeni altul, iar in f'incţea dozajuJui ca 
şi în delicatrul palpit al fiinţei Irinei me
ri tele actriţei sînt incontestabile. Ca, de 
altfel, şi acelea ale înrbrum.ă,di regizorale>, 
conclucînd la stabilirea unor exacte �i Ii
l'eşti raporluri între persana je decuio•ind 
nu dintr-o fantezie rcgizoraiă,' ci cli1;Lr-o 
necC'sitatc lftuntrică, a structu:rilor piPsei, 
1·0fuzîndu-sc oricăror suprapuneri artiii
c1ale. O demonstrcazbi, intre alte· c, pre
cizia, minuţia şi subtilitatea nuantelor cu 
care e compus rolul Olgăi de căt1:c Irene 
FJamann-Catalina, ca şi acela, nu mai 
puţin dific], al Nataşei, în care Luminita 
:Stoianovicl nu lasă nici o îndo•ială asup1:a 
bogatclo,r sale resurse dramatice, dublate 
.de o rcma1·cabilă intuiţie ,artistică. 

Mirnn Neţca, actor poate nu întotdeauna 
judicios distribuit şi pertinent îndrumat, 

cînd ca îi oferă, totuşi, dragoste. Ca ipo
sLază a ·peiranţei, a iluziei, Vcrrşinin nu 
arc mai multă 1;1coperirc clecît plecarea la 
Moscova şi nici legătura cq ci nu poate 
avea, pentru Ma�,a. mai mulţi sorţi de 
i.zbînclă dccît are, pentru Jrjna, proiectat,1 
cf1sftrtoric cu Tuzenbah. Lui Verşinin şi 
inconsistenţei lui omeneşti îi dă un 
adecvat con.tur scc-n ic. cu s.ig-uran ţft �i o 
bine jucată clezinvoltiură, Vladimfr Ju
răscu, excelent în sc:t•nelc cu Maşa, din 
aotul al III-lea. Sigur că el nu „justi
J;icii", aproape prin nim.ic, cl1·.agostc:i J'via
şei, clar tocmai aceasta îl justifică pe el, 
ca personaj, într-o lume al cărei c-ntu
ziasm klealist se carack•rizcază în primul· 
rîncl prin absenţa oricărei motivaţii raţio
nale. Nici ten.ta,tiva pragmatică a ace:slui 
entuziasm gCtunos nu mai p.11·e posibilii, 
cel puţin în varian.ta Tuzenbah. Acesta e 
siluetat cu natiurală clisti'llctie şi 1·cal far
mec de tînărul acto;i· Robe•rt Li nz. care îi 
dă totodată un aer ele ncajuto,rarc-, spe
cific pLantelor ele se:ră, a;,t�rl încît por
tretizairea sa e încă un.a dintre acelea ele 
marc fineţe ale spedacolului. Cit cit· ·pre 
Solionîi, el bene1iciazţ1 ele acc•�1 implaca
bilă „tăietm·ă" a rolului prin care lon 
Haiduc şi-a marcat, în ultimii ani, marile 
sale creaţii. Rareori tăcerile di 11 jocul 
unui actor pot fi încărcate cu atîla ten
sirunc şi sÎ!nt înoă �i mai rari acto1·,i I care, 
spunindu-şi replica, te lasft să înţelegi că 
acezsta nu e clecît ceea cc poaite răzbate 
la suprafaţă dintr-un aisberg. 

r una clin revel,aţiile spec1:acolulrui, creaţia 
·sa în profesorul ele liceu Kulîgbin sur
prinzîncl esenţa personajului : inautenti
citat•ea, devenită a cl::ma natură e mai
puternică clccît prima, definitiv �ttată si
imposibil de regăsit, indiferent de mo
porţiile oricărrui seism. JVIereu pe ·din
afară, bătîncl cîmpii pentru că nu c în
stao.-e de altceva, Kulîgbin reprezintă per
fecta contirafaccre a vieţii, pe care nimic
n-o mai poate clinti clin morti.ficaia si
mort.ificanta. ci siguranţă de si:ne. In edifi
carea acestrui monw11ent ele nonsens, de 
viaţă irosită fără um.bra vreunll!i regret, 
actorul dovedeşte un înalt profesionalism, 
re1L5ind - cu o salutară economie de mij
loace - pe<r.formanţ,a de a face „autentică" 
aceastft inautcnb.icitale funciară a perso
najului. Căci cel .,sincer" e Kulîghin, nu 
Verşinin. Verşinin e cel care s· minte, 
cel căruia îi place să s•� asculte vo11·bind. · 
El nu are njci măcar capacitatea ele a se 
îndrăgosti cu adevărat ele Maşa, fiind în 
staTe doar să-i accepte „favorurile", atunci 

Cu excepţia amintitei scene a beţiei, 
poate încă insuficient lucratu. Daniel Pe
tirescu e şi de astă dată la înălţim2a ro
lului medicului militar Cebutîkin, tonu
rile sale, excelen.te, con [ig;u,rîn.cl o în
treagă biogrnl'ie personajului şi făcînd să 
vibreze un ,adevăr ele suflet, premergător 
pustiirilor ultime. Romeo Bă,rbosu (Hode) 
şi, ma.i ales, Ci·istian Co•rnca (Fcdotik), 
au spontaneitatea, farmecul si inconsti
enţa vîrstci atît ele tinerilor· sublocote
nenţi pe care-i interprertează. 

lntr-o perioadă în cHre remake-urile 
de tot soiul >ii ;bransplan,turile de viziune 
regizorală ele la o scenă l,a alw, prolifc
rînd pe aiurea (să zicem ele la Londra la 
New York), riscă să clcviină o practic[t şi 
în teatrul românesc (unele 111,işoai·ca poate 
avea loc dLnspre Craiova spre Pia,tra 
Neamţ sa<u Cluj-Napoca, ori dinspre Capi
tală spre p1·omcie), insLstenta revenire 
c.1·eatoare asrupra unirve1·�ului aceleiaşi 
opere, aprorundîndu-i şi actualizîndu-i 
semnificaţiile, mărturiseşte caracterul ob
sesiv al opţiw1 ii repertoriale, ca stare de 
care însuşi regizol"Ul nu se poate elibera 
clecît clucîncl-o, prin spectacol. la per
fecţiune. Reprczmtaţia Teatnilui Naţio-
nal clin Timişoara nu ajunge la ea, dar 
tinde s-o faci'i, indlieîndu-ne impo1�tanţa 
acdui drum c2.re trece p1·in noi înşine. 

Victor PARI-ION 
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Cînd comedia 
A 

se 1a 1n serios 

Mizerie şi nobleţe de Eduarclo Scarpet1.a 
(autor italian al sfîrşitului de secol XIX,
la fel de napohLan pe cit era Golcloni ele 
veneţian) este şi nu este o comedie. Lu
mea Jumpen napolitană pe care Scarpett.a 
o antren0ază într-o farsă amară iţi amin-
te.5te mai curînd de un Azil de noapte
ai cărui croi îşi iau în zeflemea, în stil
italian, propria condiţie, în loc să-i pi
păie abisuri-le, în stil rusesc. Un fals
marchiz (Eugenio) se înclr2igosteţ;le ele fala
(Gemm.a) unui parvenit cu fumuri nobi
liare (Ga tano), care nu este de acord cu
că ·ătoria tinerilor clecît în prezenţa ru
delor cu răsunătoare nume aristocratice
ale „marchizului". Pentru că nu dispune
ele aceste neamuri, Eugeriio pătrunde în
,, azilul ele noapte" napolitan, ele unde re
crutează actorii ce vor juca scena cererii 
în căsătorie. Credulitatea bogatului Gac
tano, îmbătat ele vanitatea satisfăcut;:i a 
încuscririi nobiliare, este enormă, farsa e 
gat.a să reu5ească, dar Luisella, rămas5 în 
afara „distribuţiei", divulgă înşelătoria. 
Ramificaţii ale intrigii vizează avataru-

NOBILI DE OCAZIE (MIZERIE ŞI 
NOBLE'fE) de EDUARDO SCAR
PETTA • TEATRUL DE STAT din
TURDA • Data premîerei : 28 aprilie
1988 •Regia: VJRGILANDREl ·YĂ'.J'A 
• Scenografia : Gl-lEORGfIE MA TEl •
Distribuţia: ILEANA PORTASE- (Con
cettaJ ; NARCIS� PINTEA (Pupella) ; 
I::fLIANA GIIIŢA .(Luisella); VINTILA 
CRISAN- (Oi'achiilo); GABRIEL CHI
REA (Luigino); .ANDREI PORTASE
(Pasquale) ; IOSIF COJIC (Peppe
niello); AURELIAN GEORGESCU (Fe
Iice); STELIAN STANCU (Eugenio); 
VASILE IUSAN (Vicenzo) ;, EMIL
SCHMIDT (Gaetano); RODICA LA
PUŞTE (Biase) ; MIRCEA COSMA
(Ottavio) ; STELA FURCOVICI (Gem
ma) ; NINA ANTONOV (Bettina).

rile căsnicii lor &ăracc (Felice şi Bettina 
se regăse&c clupă o lungă clc!:>părţire), pu
terea dragostei ele a trece peste barierele 
&ociale (Eu.l(enio şi Gcmma în prim-plan, 
Luigino şi Pupella în plan secund) şi 
pledează p<:,ntru trăinicia se:ati:men
telo·r şi stabilitatea familiei, răspunuerea 
paternă etc. Cum se vede, intriga e„te 
arborescentă şi vădeşte un gust al ex-

, cesului şi al coincidenţelor &pecific comc•
cliei cla!:>ice italiene, clar regizorul Virgil 
Andrei Vâţă a ştiut să încadreze mate
rial.ul divers !ii oarecwn rebel al comediei 
într-un inteligent chenar cr.itic, care mo
diJOi"că integral perspectiva asupr-a situa
ţiilor şi personajelor. Eugenio şi prie
tenul său Ottavio sînt doi iluzionişti ma
lefici ce pătrw1cl prin puterea artei lor în 
culisele mizeriei sociale si umane, încle
părtînd perdele şi clivuigîncl intimilăţi 
(prologul) prin simpla mînuire a baghe
tei. Ni se impune astfel o lume iluzorie 
ieşită clin jobenul unor prestidigitatori, o 
lume în care indivizii sînt la discreţia 
marilor conducători de joc care au deve
nit Eugenio şi O1.lavio. 1n final, lumea 
lui Ecluarclo Scarpelta, mizerabilă, clar 
pitorească, se transformă intr--un manej 
în care personajele sînt dresate să se 
mişte la com.ancln sub loviturile de bici 
ale dresorilor de meserie. Nu ne dăm 
„eama cîtă consecvenţă logică este în 
cvolutia cuplului Eugenio - Oitavio ele la 
calitatea ele prestidigitatori la aceea fi
nală de dresori care îngenunchează cu 
biciul orice initiativă, clar perspectiva 
acestei umanităţi' ultragiate este 1.ulbură· 
toare, iar seriozitatea cu care reflectă re
gizorul asupra textului, dintre cele mai 
incitante. 1-{ealitatea, fie a nevoiaşilor na
politani (nu discutăm acum cît este �e 
vinovat fiecare clin ei pentru propria 
stare), fie a bogatului Gaetano, reflectată 
prin iluzie, îşi pierde consistenţa. Florile 
nu sînt flori, coloanele de marmură sînt 
0lemcnte ele recuzită goale pe dinăuntru 
care pot fi mutate cu uşurinţă dintr-un 
loc în"' altul, bogatele mese rîvnite sînt apa
rente, totul este contur fără miez. carton 
„i butaforie într-o lume ele simboluri ale 
inateriei Ct·eată ele nişte panglicari şi nu 
din materia însăşi. Pune oare Virgil An
drei Vâtă în discuţie însăşi condiţia 1.ea
tru-lui -ele· a ·oferi ·lumi golite. de sens in 
care forma e însuşi conţinutul? Este po
sibilă şi o asemenea interpretare şi, dacă 
spectacolul are o valoare regizorală certă, 
aceasta este ideea ele bază (lumea ca o 
creatie iluzionistă), care deschide num.e
roas� posibilităţi de interpretare. Te-ai fi 
aşteptat ca în final regizorul să închidă 
coperla pe care a deschis-o în prolog şi 
să-i aducă clin nou la rnmpă pe cei doi 
prcsticligi ta1ori, arătîncl, spre uşurarea 
noastră, că iotul a fost doar un joc de 
iluzii. Dar, radical, regizorul nu închide 
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ce1·cul, ci ne abandoneaza in plin coşmar 
al unei umanităţi îngenuncheate. Decorul, 
de data aceasta neconvenţional, al lui 
Matei Gheorghe nu îşi propune să ilus
treze lumile mizeriei şi nobleţei, nici mă
car contrastul dintre ele, ci să accen
tueze cît mai exact ideile spectacolului, 
între care cea mai semnificativă este in
consistenţa materială, care determină in
consistenţa socială şi morală. Actorii -
deşi aderă la formula spectacolului de 
idei - nu acoperă pe toată durata noile 
exigenţe tipologice. Stelian Stancu· (Eu
genio) pare timorat în rolul său de auto
ritate supremă, de „eminenţă cenuşie·'. 
El este creatorul totalitar al acestei lumi 
ele forme goale pe care o strw1eşte cu 
bagheta şi cu biciul. Avîncl ele aratat şi 
o a doua faţă a medaliei, aceea de îndră
gostii care, în viziunea lui Vâţă, trece pe
plan secund, actorul nu reuşeşte tot
deauna să se pună de acord cu sine, deşi
ideea că el este, de fapt, un fals îndră
gostit, l-ar fi ajutat probabil în definiti
varea rnlului. il acompaniază cu sobrie
tate Mircea Cosma, discipol al lui Eugenio,
părtaş la declanşarea acestui coşmal" al
iluziilor, şi el stingherit uneori în dubla

sa identitate, mai ales în ipostaza de în
drăgostit vîrstnic şi caricatural (Don
Bebe). Lumea dezmoşteniţilor îşi găseşte
în Ileana Portase (Concetta - mama ita
liană guralivă şi iubitoare), Liliana Ghiţă
(Luisella - femeia uşoară şi vanitoasă,
tot pe stilul furibund a l'italienne), Nar
cisa Pintea (Pupella - cutezătoare şi plină
de temperament), Vintilă Crişan (Gia
cbino - proprietarul ramolit al imobilu
lui, care ii terorizează pe locatori cu plata
chiriei), Andrei Portase (Pasquale - cap 
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de familie degradat prin ebl"ietale), Aun::
lian Georgescu (Felice - abulic şi sasti
sit de Luisella iui, pentru care îşi pără
sise soţia şi fiul), Iosif Cojic (Pepeniello 
- insolentul şi zvăpăiatul fiu al lui Fe
lice şi al Bettinei) - interpreţi plini de
mobilitate şi culoare, alcătuind o lume
pestriţă plauzibilă în ansamblu, dar, exa
minaţi separat, nu sînt lipsiţi de imper
fecţiw1i, cei mai mulţi fiind tentaţi să
depăşească măsura, ori prea tranşanţi
(Liliana Ghiţă) sau impulsivi (Iosif Cojic),
ori exa.;;erînd în frenezie (Narcisa Pintea)
sau în complicităţi cu publicul (Andrei
Portase). In Gaetano, Emil Schmidt face
risipă de energie, dar caricatura pe care
o compw1e (bogat croită şi scenogr-afic)
este de reţinut. Pişicher şi dezinvolt, Lui
gino este interpretat mulţumitor ele Ga
briel Chirea. Intr-un rol pasiv, mai mult
decorativ, Stela Furcovici are farmecul şi
candoarea necesară în Gemrna. Excesivă
şi ea în rolul soţiei care îşi regăseşte so
ţul şi il înlîmpină cu furie corsicană,
Nina Antonov reuşeşte totuşi să acre
diteze rolul Bettinei. In rolul VicPnzo,
Vasile Iuşan pune umor şi abilitate. O
apariţie nouă, încă neconcludentă, Hoclica
Lăpuşte joacă rolul cameristei Biase, c;;i
reia regizorul îi încredinţează funcţia de
loc uşoară de comentator sarcastic al în
tîmplărilor. Desigur, regizorul ar fi pulut
renunţa la episoade întregi (mai ales că
unele personaje - Giachino, parţial Lui
gino - ies din „chenar") pentru a obţine
o constructie mai strînsă decît cea actu
ală, ale cărei contururi se dispersează
prin simetrii şi repetări.

l\lh-cca GANEĂ 
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Cvartet neunitar 

Destul de greu de analizat, din punctul 
de vedere al interpretării actoriceşti, 
spectacolul cu piesa Nervi pentru dra
goste ele Kiril Topalov pusă în scenă la 
Baia Mare d , Dan Alecsanclrescu. Greu, 
pentru că în acest caz nu se poate vorbi 
despre in tcrpretare, ci despre interpretări 
- patru, cîle sînt şi rolurile pie ·ei -
ba aproape şi despre spectacole (tot
patru sau, oricum, două). Diferenţele
vizează modul ele abordare ; atitudinea
faţă de ideile textului, de personaje, nu
ţine doar ele ionalităţi, ritmuri, nuanţe.

Judecîncl piesa prin ochii actorilor, 
_prin prisma interpretării, am fi îndem'... 

naţi să o considerăm : o comedie agre
menta tă cu elemente melodramatice 
(Tzenka Velceva Binder) sau cu ascuţi
şuri temperat-satirice (Cornel Mititelu), 
o meditaţie percutantă· despre relaţiile
umane, despre drepturile ş' îndatoririle
fiecăruia faţă de fiecare (Dan Aştilean),
�au un exerciţiu nuanţat de descifrare
psil1ologică., de cernere a aparenţelor şi
a esenţelor (Cerasela Stan). Piesa se mai
poate recepta ca dezbatere despre pro
bleme şi psihologii actuale, definitorii
pentru timpul prezent (Cerasela Stan şi
Tian Aştilean) sau despre situaţii ele
viaţă fără o înoadrare temporală. pre
cisă., ele felul acelora pe care le numim
de obicei „oricînd valabile" (Tzenka
Velceva Binder şi Cornel Mititelu). De
-sigur., o piesă ele teatru· se poate citi

NERVI PENTRU DRAGOSTE (UN 
DIVORŢ NEOBIŞNUIT) de KIRIL 
TOPALOV • TEATRUL DRAMATIC 
din BAIA MARE • Traducere: 
TZENKA VELCEVA BINDER şi 'MIR
CEA MARlAN • Data premierei: 13 
septembrie 1987 • Regia : DAN ALEC
SANDRESCU • Scenografia : FLORIN 
HARASIM • Distributia : CORNEL 
MITITELU (El) ; TZENKA VELCEV A 
BINDER (Ea) ; DAN AŞTILEAN 
{Fiul); CERASELA STAN (Fata). 

Cerasela Stan ... 

. .. şi Dan �ştilean 

scenic în mai inulte feluri, dar lipsa .ele 
coerentă.· a· ansamblului afectează. fiecare 
clin pă'rţile componente, multe calităţi se 

· pierd ori se estompează., unele sugestii
interesante rămîn nefinalizate.

Valoroasă. este, de pildă, linia pe care 
o trasează. personajului său Dan Aşti
lean. Tînărul silit de împrejurări să fie
mai matur decît părinţii, să le tempereze
impulsurile greşite, să le aplice principii
pedagogice sui generis, este conturat ele
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actor cu remarcabilă ascuţime analitică, 
cu fin ţe a nuanţelor, cu aclîncimc a in
terpretărilor. Transpunerea scenică de
p;lşcşle aria faptelor pentru a pătrunde 
în reţeaua complexă a semnificaţiilor. O 
anume intimplare ele viaţă devine punct 
de plecare pentru o meditaţie despre li
!:>ertatea individului raportată la obliga
ţiile lui sociale, famili,alc, despre respon
sabilitatea părinţilor faţă ele copii şi a 
copiilor faţă de părinţi, despre virtuţile 
şi servituţile traiului în doi, în trei, în 
patru. Sobru, expresiv, interiorizat, Dan 
.Aştilean nu modifică clat0le personajului, 
ci stăruie asupra lor - esenţi.alizînclu-le, 
totodată - conferindu-le greutate, dînd 
comediei o binevenită înfiorare de ne
linişte (sau poale doar ele seriozitate). 

M,ulle dintre accentele pe care actorul 
le plasează exact, dar foilrle discret, 1·bcă 
să r-mînă însă neobservate, pentru că sti
lul ele joc al Tzenkăi Velceva Binder sau 
al lui Cornel Mititelu este de o altă 
factură mai exploziv, mai evident, 
mai „de comedie". Personajele lor au 
toate laturile luminate în egală măsură 
şi lutnina este destul de violentă pentru 
a nu lăsa zone neclare, clar nici posibili
tatea nuanţelor intermediare, a unor in
vestigări în adîncime. Datele furnizate 
de text sînt urmărite conştiincios şi. rîn
cluite precis, fi-iră echivocuri - se rîcle 
la replicile de haz, se lăcrimează la re
plicile ce ţin ele melodramă. Această 
conslruc(ic simplă de obicei nu dă gr.�r::, 
dar în cazul ele faţă, confruntată cu o 
al1.ă formulă ele interpretare, ea apare 
nu numai simplă, ci, frebuie s-o spunem, 
simplistă. 

Oarecum între aceste două moclalit.iti 
de abordare a rolului se situează Cera
sela Stan. Actriţa nu se opreşte la o 
primă imagine a personajului său, nici 
nu-l utilizează ca punct ele plecare pen
tru o amplă dezbatere ele idei, ci, am 
spune, îl explorează temeinic, inspirat. ii 
urmăre51.e ipostazele, diversele reaţţi i 
purtînd fiecare o semnificaţie pro1ji-ie. 
P01·tretul unei tinere a zilelo1· noastre 
oferă, incltrect, repere pentru. fizionomia 
unei generaţii, a unui timp, clar aceste 
generalizări - pertinente, convingătoare 
- nu par a fi fost. urmărite cu tot din
adinsul. ];:le·, se citesc printre rînduri,
ţin ele subtext; nu ele text, şi acesta e
rolul ce li se rezervă.

Meritoriu în multe clin articulaţiile lui, 
cu momente bine realizate, spec1.'acolul 
băimărean lasă totuşi o senzaţie de ne
împlinire. Ea se datorează, sîntem con
vinşi, faptului că în cazul de faţă 1 +
1 + 1 + 1 nu reu5esc &ă a-lcătuiaJScCt un 
tot, ai rămÎl!1 1 + 1 + 1 + 1. Poate că 
vina nu este neapărait a actorilor, clar 
asta e o altă problemă, a cărei discutare 
şi-ar fi aflat locul în a·ubrica cledicati-i 
cronicii vhi unii regizorale. 

Cristina DUMITRESCU 
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Protagonista 

domină autoritar 

Greta Manta în rolul „femeii cu 
bani•' 

O FEM,EIE CB-rtfANI (MILIONARA) 

de GEORGE BERNARD SPJAW • 

TEATRUL "MARU. FILOTTI" din 

HRAILA • Data premierei : 29 apdlic 

1988 • Regia : MARIUS POPESCU • 
Scenografia : GABRIELA BONDARES

CU-CATARGIU • Distribuţia: GRETA 

MANTA (Epifania), MIRCEA VALEN

TIN (Alistar), GEORGE ŢOROPOC 

(Sagamore), GEORGE ŞOFRAG (A

drian), PETRE SIMIONESCU (Docto

rul), GILIOLA COCONCEA (Patricia), 

NICOLAE CIOCOIU (Directorul). 
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„O lemeie cu barii", ca şi „Doamna 
11cag.ră din sonete·' sau „Omul destinu
lui", nu-i dintre piesele ele prim-plan 
ale marelui dramaturg, ci dintre cele în 
care acesta părea a se :juca la modul 
cel mai spiritual şi agreabil cu propri
ile-i idei şi disponibilităţi creatoare. Cu 
toate acestea, piesa nu-i doar o glumă 
scînteietoarc, o simplă comedioară de si
tuaţii şi caractere, cum c privită ele obi
cei ; sub această aparenţă se află as
cunsă o trăsătură constantă, o clomi
nant."1 a teatrului lui Shaw, ici 'ea că 
fapta îl defineşte, sor.ial şi mornl, pc 
om. ,,Life force", elanul vital - atît de 
limpede descifrat ele către Alice Voi
ncscu în întreaga operă a genialului ir
landez - este �i aici prczen t, in jurul 
lui strncturindu-se comedia. Epifania di 
Parrerga, personajul central al piesei, e 
întruchiparea acestui principiu al faptei, 
al întreprinderii. Simpatia lui Shaw 
pentru oamenii activi cunoaşte a1c1 o 
concrclirnrc Iă,·ă echivoc. Nwnai acţiu
nea îl scoa1e pc ins din .. egoismul lui 
strîml si îl înscrie co.ntextului so
cial, îl 

0

intfi(!1ează mediului; răul se 
na Le num,1i în stagnare·; dacă nu ar 
înfăJJtui, omul ar f1 eliminat clin icr::11·
h ia formelor naturale. Idealiştii care 
aşteaplă idealul sînt, după Shnw, oamenii 
cei mai i-ăi, mai imorali decît profitorii ... 
Putem fi ele acord sr1u nu cu moclalitnlea 
artistică prin care Shaw traduce scenic 
asemenea idei in pii.'sa ele faţă, dai' va
labilitatea lor rJrnînc inatacabilă. Epi
fania e fiica unui om el acţiune. repre
zentant al elanului vila!, ea însăşi fiind 
educat.I în acest spirit. Nu se căsătoreşte 
dccît cu acel bărbat care e capabil ck 
acţiunC', care c în stare să înfăptuiască 
ceva important .,i să cîştige bani prin 
forţe proprii. Banul e aici numai forma 
prin care se măsoară rezultatul acţiunii, 
.11] vredniciei şi al utilităţii sociale a 
omului ele acţiune. 

Cum reuşeşte Shaw ca clin asemenea 
idei să scoată o comedie briantă, ele un 
·dinamism scenic năucilor, cu rapide in
terferări ele planuri comice, cu replici
tăioase şi pline de haz ? E . ecretul ge-
11 iului. Comedia e ele o teatralitate de
bordantă şi trupa brăileană, condusă cu
profesionalitate măsurată de regizorul
Mnrius Popescu, profilă inspirat de ea, 
realizînd un sp •ctacol viu, antrenant, in 
care situaţiile sînt „speculate" la maxi
mum, fără însă a fi scoase clin matca
or firească prin excese. Axul spectaco-

lului e, fireşte, personajul titular, fe
meia cu bani care, în excelenta inter
pretare a Gretei Manta, capătă o pon
dere scenică deosc::,bită. Epifania e atot
puternică şi dom.inatonre, stapîneşte şi 
dictează relaţiile nu doar pentru că po
sedă o avere imensă sau pentru că are 
un temperament vulcanic, în faţa căruia 
nu rezistă nimeni, ci mai ales pentru 
că ca este elementul dinamizator, ea e 
omul ele acţiune, care îi d termină şi pe 
ceilnlţi să acţioneze. Marius Popescu, de 
pe poziţia omului ele azi, nu a ezitat 
să o· privească ironic, să amendeze fu
murile ci ele atotputernică, clar nu i-a 
diminuat avînturile matrimoniale şi .fi
nanciare . .El a nuanţat relaţiile din pcr
!:>pectiva unei morale contemporane ca1·e 
dezavuează fericirea clăclilă pe bani, 
preferîncl-o pe cea a purităţii şi temei
niciei sentimentelor. Cuplul Ali;;tar-Pa
tricia se situează astfel. la pol(1l opus 
„teoriilor" Epifaniei, ei freclonind parcă 
binecunoscutul cîntec : ,,Banii n-acluc fe
ricirea, I lVIulL mai ele preţ e iubirea". 
Nu ern aceasta chestiunea esenţială a 
piesei, clar textul lasă loc şi unei' ase
menC'a lecturi. 

nevenind la interpreta principală, să 
notăm că actrita Greta Manta are o în
zrstrare remarcabilă pentru comedie, o 
caclenţ[1 scenică în mişcare, ge::.t şi 
rostirea replicii - fără fisură, susţinute 
ele o tempcrutură interioară înaltă ; nici 
o căclei·e de ritm, nici o stridenţă, nici
o relaţie falsă, nici o trecere forţ.ată de
la o stare la alta : simtul măsw·ii îi
ccnzurcaz:''t :jocul în acest spec1.ncol in
care excesele erau posibile la tot pasul.
Deşi Epifania domină autoritar de la
început şi pînă la sfîrşit, în spectacol
. e văd foarte bine şi celelalte personaje,
regizorul stăpînincl relaţiile şi distribuind
cu iscusintă nccentele asupra lor. Se
clistin_ge, astfel, Alistar în interpretarea
lui Mircea Valentin - cu o sobrietntc
colorată ele umor şi ironie -, apoi Doc-
1.orul lui Petre Simionescu, a cărui ini
ţială rclractiliLate uluit� se metamorfo
fozează treptat ş.l discret, veni ncl în în
timpinarea elanw-ilor Epifaniei. In sfîr
şit, George Ţoropoc, Giliola Coconcea,
George Şofrag şi Nicolae Ciocoiu au con-
tribuţii utile, în nota spectacolului. 

Doar corecte -- decorurile semnate ele 
Gabriela Bonclărescu-Catargiu. 

Ştefan OPREA 
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între teatru 
şi film 

Chiar dacă nu face parte dintre piesele 
de prim rang ale lui Horia Lovinescu, 
Ultima cursă oferă toate premisele unui 
spectacol incitant, sub semnul metaforei 
autodepăşirii, al convertirii orgoliului în 
generozitate. Vocaţia de moralist a scri
itorului se simte şi aici, fin disimulată în 
conflictul doar aparent facil, doar apa
rent conventional. Laitmotivul cuplului 
fratricid, pe care se clădesc multe dintre 
dramele autorului, îşi manifestă latenţele 
polemice, căci răsturnarea de situaţie e 
marcată apăsat: cele două naturi con
flictuale, ipostaze - în fond - ale unuia 
şi aceluiaşi individ aflat în momente dife
rite ale existenţei, se · suspecteaza reci
proc de milă, de compasiw1e, de mistifi
care. Sub spotul analizei se află „omul 
sfîrşit", care, în urma unui sever şi difi
cil proces de conştiinţă, va reuşi să sur
monteze impasul, să depăşească limita 
„imposibilului", poiluind senin pe un nou 
drum. Coordonata aceasta este dublată, 
umanizată, sensibilizată - ca ele obicei în 
demonstraţiile teatral,e lovinesciene - de 
raportarea la Eros, ca instanţă ele dam
nare sau de salvare. Mai există si un alt 
fHon conflictual subiacent, ce· se re
feră la libertatea individului de a hotărî 
singur, ele a se angaja sau nu într-o per
formanţă anwne, de a-şi asuma răspun
derea gîndului, a faptei. Din dorinţa de 
a realiza cit mai bine osmoza necesară 
dintre concreteţea realităţii şi planul ab
stract al ideilor, dramaturgul a ales, de 
astă dată, un mediu prin excelenţă spec
taculos - lumea sportivilor, mizîncl pe 
acest tranşant ilustrativism simbolic, da
tele problemei încărcîndu-se de un anume 
dramatism, patetic anticipat în titlu. Şi, 
aceasta, fiindcă, în atletism, bariera vir
stei echivalează cu ratarea timpurie, care 
dezechilibrează conştiinţe. 
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ULTIMA CURSĂ de HORIA LOVI
NESCU • TELEVIZIUNEA ROMÂNA

• Data emisiunii : 2 august 1988, ora
20,35 • Regia: OLIMPIA ARGHIR •
Scenografia : DUMITRU GEORGESCU
• Distribuţia : FLORIN ZAMFIRESCU
(Sergiu Costescu) ; RAZVAN VASI
LESCU (Mihai Costescu) ; CONSTAN
TIN DIPLAN (Zamfir) ; CEZARA DA
FINESCU (Claudia Ionaşcu) ; RALUCA
PENU (Cristina) ; GEORGE OANCEA
(Negrea).

Raluca Penu şi Răzvan Vasilescu 

Iniţial, subiectul a cunoscut o p:·imă 
dezvoltare ca scenariu al filmului O sută 
de lei, pentru ca, abia după aceea, ma
teria faptică şi psihologică autorul să o 
supună rigorilor scenei. Regizoarea Olim
pia Arghir revede textul piesei renlizind· 
un scenariu pentru un spectacol de tea
tru. Coeficientul de imagini filmate „în 
natură" este relativ mare, dar, prin supra
licitare, nu se obţin decît deranjante 
efecte tautologice, în dauna concentrării 
atenţiei asupra jocu1ui actorilor, în func
ţie, tocmai, de posibilităţile specifice pe 
care televiziunea le are faţă ele teatru: 
prim-planul, dilatarea temporală, elipsa 
prin montaj etc. ,,A miza pe virtuţile con
venţiei înseamnă a te •apropia de taina 
artei teatrale". Parafrazîndu-1 chiar pe 
Horia Lovinescu, s-ar putea repune în 
discuţie statutul incert al spectacolului 
de teatru TV. Pină atunci, despre actori. 

intr-un emploi care-i convine de mi-· 
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nune, Cezara Dafinescu s-a devotat cu 
-eficace entuziasm frwnoasei Claudia, ac
triţa ahtiată clupă publicitate, clupă cele
btitate, înfăţişîncl-o ca pe o fermecă
·toarc femeie care nu poate să se obiş
·nuiască să trăiască în viaţă •altfel decî.t
pe scenă, adică pozîn.d şi mereu în ofen
sivă. Realizînd că el nu o minte cînd o
.avertizează sobru, bărbăteşte, că îi va
dezamăgi aşteptările, se va desprinde ele
•cel în declin printr-un simplu telefon
evaziv, cu un regret incert.

Cuceritor ele simpatic, ele veridic, Răz
van Vasilescu, asemeni, parcă, persona
jului său, Mihai Costescu, la apariţia par
ten�rului, păleşte şi îşi pierde aplombul
binecunoscut. E drept, rolul se pretează,
într-o mică măsură însă, la acest subter
fugiu - mai puţin al interpretului, cît al
regiei, care nu are grijă ca aparatul să-i
surprindă chipul nici măcar în momentul
în care, într-o plimbare cu barca (una
dintre găselniţele „prizelor directe" care
.afectează nu numai acurateţea replicilor,
ci şi fluenţa acţiunii), îi mărturiseşte prie
tenei sale cite ceva din drama pe care o
trăieşte la lindul său: aceea de a nu şti
cum e mai bine să procedeze pentru a-si
.ajuta fratele, menajîndu-1 sau ambiţio
nîudu-1. Neglijat de operator, actorul
continuă să joace aproape in afara ca
dmlui.

De fapt, spectacolul a început (nu la 
legarea unui şiret!) ele la zîmbetul „lui".
Zîmbetul acela uşor contrariat, un zim
bet condescendent, încărcat ue surpriză,
-dar şi de încîntare : o vedea pentru prima
dată, în apartamentul său, pe fata aceea
zveltă, cu privirea sinceră şi ochii inte
li,genţi. Intrase pe u5ă obosit, enervat,
tracasat. Şi dintr-o dată ... Identificînciu-se
cu personajul - Sergiu Costescu, mul
·tiplu 0ampion la alergări aflat la zenitul
carierei - Florin Zamfirescu, ca de obi
cei, practic5 un Joc simp1u, modern. Com
bustia interioară o tăinuieşte, drămu
indu-şi parcimonios izbucnirile, pentru
că eroul a devenit irascibil fără să fi
fost impulsiv clin fire. Da, crizele de
disperare le trece în solitudine, dar

.aparatul de filmat nu se arată interesat
d_e _ac!'!ste clipe în care actorul ar fi putut
rtd1ca tempera lura inteqJretării. Dialogu-

rile cu ceilalţi se poartă cu insistenţă pc 
aceleaşi teme şi nu mai reprezintă, prac
tic, o comunicare. Cîteva fraze schimbate, 
însă, pe stradă cu tînăra timid-insolentă 
îl vor ajuta infinit mai mult. Intuind 
exact, cu un teribil instinct feminin, im
pasul în care se află, ea, necunoscuta, îi 
spune doar atît: efortul nu trebuie să-l 
facă pentru a depăşi un record, ci pentru 
a se depăşi pe sine. Acwn dialogul func
ţionează perfect, intre personaje, între 
interpreţi. Raluca Penu în rolul Cristinei 
este (pentru spectatorii care nu o aunosc 
încă pe absolventa clasei de actorie con
dusă de profesor Olga Tudorache şi pro
fesor asociat Florin Zamfirescu) o reve
laţie excelent „temporizată". Debutează 
cu o înfăţişare oarecare, o fată drăguţă 
ca oricare alta, de altfel pentru fratele 
cel mic şi este o cunoştinţă întîmplă
toare. Spontană, nu-şi supraveghează nici 
reacţiile, aşa cum nu se formalizează nici 
în exprimare, folosindu-se de un limbaj 
colorat argotic, cleg,ajat rostit, cu un glas 
uşor strident, aspru. Cînd începe să vor
bească despre sine - autodefinindu-se 
romantică, pasionată nu doar de arheo'lo
gie, ci şi de poezie - vocea i se încăl
zeşte, i se catifelează, ca şi privirea, care-i 
devine tot mai intensă, tot mai insistent 
îndreptată spre bărbatul căruia simte că 
i-ar putea fi spnJm. Dezvăluindu-se,
Cristina Ralucăi Penu se metamorfozează
tainic : superficiala devine extrem de
perspicace, de sensibilă, de tandră, de fe
minină. Ea îşi invită parcă interlocutorul
să-şi recupereze identitatea, echilibrul
sufletesc. In scena finală, îngrijorată, în
drăgostită, se avîntă cu ochii închişi, spe
rînd într-un sărut. Dar s-ar putea ca
sentimentul ei să nu fi fost chiar dra
goste. D ocamdată, bărbatul nu vrea să
tulbm·e frwnuseţea clipei de sinceritate
- darul de nepreţuit pe care ea i l-a
făcut într-un moment de mare cum
pănă - fii doar o mîngîie cu gingăşie pe
obraz. întorcîndu-se spre fată, el îi zîm
beşte clin nou ca atunci cînd s-au cu
noscut. Un zîmbet încărcat de generozi
tate. Generozitate cu care interpreţii s-au
dăruit personajelor. Şi de astă dată .

Irina COROIU 
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P J.\S Lţ\ P J.\S PRl�I "fEJ.\ "fRE 

Un spectacol 
tensionat 

şi limpede 
Pn,ţuitul om ele teatru Constantin Co

drescu se află la a doua sa lucrare re
gizorală pc scena pctro�cncană, clupă To
neşUi ele Platon Parclău, care se bucură 
acum de un real· succes. Noul spectacol 
este. tensionat, cu o bună gradaţie drama
tică şi o limpede descifrare a conflictu
lui, a semnificaţiilor. Se conturează cu 
claritate mit ul perman.enţei prin creaţie, 
ancorat deopotrivii în spaţiul şi . timpul 
exislenţei româneşti, ca şi ln clim.cnsiu
nilc configuraţiei lui universale. 

Regia a amplificat prezenţa Meşterului, 
abi.a întors ele pc nlte meleaguri, ,, unele n 
studiat ada zidirii �i zugrăvitului", con
flictul dintre acesta şi voievod, pentru 
,.a lăsa urmaşilor ctitorii cure să eterni
zeze lupi.a pentru independenţă şi _pace", 
propunînd o· viziune în care se desacrali
zează mitul. Punînd în loc de vietate sa
cri'fic:ată visul :le plăs!nuirc, în lor de 
sacrificiul crud, premeditat, autosacri
ficiul omului creator, autorul a aclciugat 
la tema cunoscută - care dă seama nu
mai de inţelepciunea arhaică, etnologicii„ 
referitoare la existentă dimensiunea 
estetică, relevîncl, în· eh.ip pătrunzător, 
procesul ele făuri re n valorilor prin artă. 
Structura pie. ei a permis regiei realizarea 
unor momente ele mare încordare clra1na
tică, accentuate spectaculos : disputa 
Meşter-Voievod, dragostea Anei pentru 
Meşter, viziunea Bătrînului, venită clin 

u 

MESTERUL de DUMITRU OEM IO
NASCU • TEATRUL DE STAT „VA
LE.'\ JIULUI" din PETROŞANI • 
Data Premierei : 26 iunie 1988 • Re
gia şi scenog-rafia : CONSTANTIN CO-
DRESCU • Distributia : ADRIAN 
ZJ\ VLOVSCHI (Meşte'rul) ; MIHAI 
CLITA (Voievodul); GABRIELA 
BELLU (Ana); PAULINA CODREA
NU (Maria); DORU ZAMFIRESCU 
(Dragoş); ALICE BARB (Onu); 
NICOLAE GHEORGHE (Bătrînul) ; 
ALEXANDRU CODREANU (Vistierni
cul); FLORIN PLAUR (Logofătul); 
ROSMARIN DELICA (Căpitanul) ; 
STEFAN ILIE (Diacul); NICOLAE 
VrRTAN (Solul). 

veacuri, ,,să hotărască şi să clct rrninc în
făptuirea unui vis". Ho5tirt'a textului, bo
gat nuanţată, elib<'rală ele emfaza ronrnn
tică si concC'nlrată asuma semnificaţiilor, 
pune· în valoare actual;tatca mereu vie a 
.,creaţiei prin crcnt,ie•'. Hc.�izorul a intuit 
,;,i virtut,ile eroului colectiv, norodul, edi
ficînd un spectacol în care rnrrsul isto
rici SE' învăluie într-un halou ele poc•zie, 
mcnţinînd interprc arca la conflucn1n 
realului cu miticul, a certitudinii cu ne
lini�tea, a întrebcirii cu răspunsul. Per
sonajele au, ele altfel, sentimentul c;i îşi 
consacră eforturile şi restabilirii ordinii 
universale. 

Dincolo de dramatismul su�crat cu m1-
tLu-aleţc şi dăruire ele către întreaga 
echipă ele intcrprct,i,' se impune în primul 
rîncl crcatia lui ,\clrian ZaYlovschi (Meşte
rul). în carr s-a inge;nănat viziunea regi
zorală cu reflecţia personală. îl secon
dează Mihai Cltta (Voievodul), rol căruia 
nctorul i-a acordat o complexitate mo
dc'rnă. Autoritară. dominatoare, Ana, fiica 
Voievodului, a găsit o intPrµretă ele sub
tilitate profesională în Gnbricla Brllu. 
. Un puternic filon liric, ele sorginte ar

haică, ncluce în scenă Bătrinul, interpretat 
ele Nicolae Ghe01·ghe. Actorul a . impus 
un personaj convingător, contraclictoriu şi 
zbuciumat, aidoma timpului clin care vine 
şi pc care-l personifică. Cuplul boieril..or 
e limpede inclivicluali2lat ele i\lexanclru· 
Coclt·eanu (Vistiernicul) şi Florin Plaur 
(Logofătul). 

Un cuvînt bun pentru coloana sonoră 
concepută de Timuş Alexandrescu. 

Ion CONSTANTINESCU 

Argumente 
fn balanţă 

Regizor căruia îi plac stările tensionate, 
conflictele deschise şi mai ales cele cu 
coloratură politică, Ioan Ieremia s-a sim-

EXCURSIA de THEODOR MANESCU 
• TEATRUL DRAM1\ TIC din BAIA
l\1ARE • Data premierei: 3 aprilie 
1!188 e Regia şi scenografia: IOAN IE
REMIA • Distributia: TZENKA VEL
CEV A-BINDER (Mama) ; LUCIAN
PRODAN (.Fiul) ; RADU DIMITlnU
(Tatăl). 
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1,it în largul său faţă cu acest text. Spec
tacolul e încordat, confruntările - mai 
.ales cele di11tre Fiu şi Tală - sînt con
duse cu abilitate, ca într-un .fel ele balan
soar, cinci ba un personaj e sus, ba celă
lalt, în funcţie ele greutatea argumentelor 
pe care le aruncă fiecare în balanţă. Şi 
mai are spectacolul o calitate demnă de 
-subliniat : naturaleţea, autenticitatea stă
ri101· şi acţiw1ilor, nealunecîncl nici un 
·moment spre abstracţii sau arguţie ste
rilă. Regizorul a ştiut să umple scena cu
acţiuni sau cu gesturi care dau verosimili
tate situaţiilor. Mama, de pildă, este mai
tot timpul ocupată cu bagaj -le - mută
obiecte dintr-un gcarnanlc1n în altul, lşi
.aduce aminte ele ll11 obiect rămas pe
dinafară, scoate ce i se parc de piisos etc.
- şi doar cîncl discuţiile sînt prea infier
bîntate încetează să aibă acţiuni paralele.
La rîndul său, Fiul aşază în joacă în
călţările căzute dint!'-un _geamantan una
în faţa celeilalte, în poziţie de mers. su
_gerîncl obsesia călătoriei care se apropi .
Am putea da şi alte exemple ele felul în
care interpreţilor li se dă ocazia să �i
facă ceva. nu doar să discute, ajuti1}clu-i
ă-şi înrnlinească întreprinderea scenică.

A,a se face că Tzenka Velceva-Bincler
{Mama) se află mereu într-o postură de
lJlln-simţ, fie că polemizează direct, fie că 
e martoră la disputa celorlalţi, sensibili
zată în e_gală măsud1 ele sentimentul con
jugal şi ele cel matern; Radu Dimitriu
{Tatăl) poartft cu dexteritate personajul
prin stări clive1·se şi simultane. marea lui
dramă constînd în indecizie, în incapaci
tatea ele a lua o hotărîre fermă. argu
mentele aduse în disputa cu Fiul fiind
in egală măsmă adresate sieşi, pentru a
se autoconvinge. Nu e nici atît ele a1·
ghirofil cît afirmă, clar nici indiferent la
tentaţii, vanit.::1tea nu-i lipseşte, dar la un

moment dat o supralicitea7ă. Plăcută sur
priză tînărul (înci'i) neprofesionist Lucian 
Prodan (Fiul) : capacitate ele a tensiona 
scenele, firesc în exprimarea unor stări 
contradictorii, mijloace ele exprimare con

cise şi exacte, oa ale unui actor cu expc

:rienţă. 

Dumitru CHIRILĂ 

O regie lipsită 
de entuziasm 

Revelion Ia baia de aburi, în varianta 
piteşteană, rămîne comedia incîntătoare 
pe care o ştiam. F�ră inovaţii, lipsită 
ele accente imprevizibile, reprezentaţia 
păstrează totuşi coerenţa şi claritatea 
ideilor piesei. Textul este citit corect şi 
atît. Cam puţin pentru regizorul Gi1cor
ghe Marinescu şi pentru modalitatea sa 
de lucru. Dar aceasta fiindu-i acum 
ope:·a, ne-am lăsat cuceriţi ele fervoarea 
şi prospeţimea ei. Cadrul scenografic 
semnal de Dan l\'Iaier este -funcţional. 
cu evidentă preocupare pentru estetica 
lui. Distribuţia, în general bine gîncliW, 
asigură curgerea lină a reprezentaţiei . .in 
rolul comentatorului însă, Pelru Duini
trescu este plat, inexpresivitatea sa pro
ducîncl co11fm:ie, Cele două interprete 
principale, Mirela Busuioc (Galia) şi Mi
haela Lupu (Nadia), se disting prin 
spontanei late, farmec- scenic şi fem i ni tale 
volw1lară. Spunem .,se cli. ting" în rapol't 
cu întregul distribuţiei, clar intre ele 
seamănă atît r1c· bine. tipologic, inclt: 
csti neclumPrit că eroul o preferă pe 
ul,a celeilalte. Prin urmare le-am fi 
dorit mai bine diferenţiate, cel puţin 
prin jocul accenlelo,- re_gizorale. P,·ietenele 
Nadiei - interpretate de Olga Podaru şi 
Anca Alexandru - nu sînt nici ele amu
zante, curioase, vorbăr •ţe şi agitate, dor
nic" să se amestece ,;:i uncie trebui_e .. i 
unele nu, pe cît le-ar' fi 1:lermis rolurile. 
Cu mai multă alenţi0 a�unr:i ck1a1iu!ui 
s-ar fr putut c1·ca clin apariţiile lor
momente ele un haz deosebit.

REVELION LA BAIA DE ABURl de 
E. BRAGHTNSKI şi E. REAZANOY 
• TEATRUL „A. DAVILA" clin PI
TEŞTI • Data IJl'ernierei: 14 februarie

1988 • Regia: GHEORGHE MARI
NESCU • Decoruri: DAN MAIER •
Costume : MIHAELA PIŢIGOI • Dis
fribuţia : CRISTIAN TUTZĂ (Viktor
Lukaşin) ; ANGELA RADOSLAVESCU 
(Marina) ; MIRELA BUSUIOC (Galia);

ILEAN!\. ZĂUNESCU (Olg-a Nikola
evna); MIHAELA LUPU (Nadia); 
EMILIAN CORTEA (Ii101ltt) ; DAN 
IV.ANESEI, PAUL ROMANO, V,\SILE
FILIPESCU (Pavel, Aleksandr, Mi
hail); OLGA PODARU, /\NCA J\LE
XANDRU (Valentina, Tatiana).
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Un personaj inconfundabil, în scurta 
!';a apariţie scenică, creează Ileana Zăr
nescu. 1n alt registru, dar cu egală forţă 
ele portrelizare, reuşeşte Angela Haclosla
vescu s-o contureze pe mama lui Viktor. 
Nu este vulcanică şi plină de umor ca 
Ileana Zărnescu, dar rfunîne în memorie 
prin disc1·eţia, căldura şi ironia fină cu 
care-.) defineşte personajul. Ambele ac
triţe, de certă vocaţie pentru comedie, 
reuşesc în roluri de mică i:nlindere per
formanţele interpretative ale spectacolu-· 
lui. Dan Ivănesei, Paul Homano, Vasile 
Filipescu evoluează cu mai mult sau 
mai puţin relief intr-o succesiune ele 
scene nu foarte solid const-ruitc. Cl'istian 
Tutză în rolul lui Viklor este un lo
godnic posibil, destul de lipsit de per
sonalitate artistică. Mai decis ni s-a părut 
celălalt logodnic, Ipollit, cac1, în rolul 
acestuia, Emilian Cortea cel puţin pro
pune un tip. 

Cel mai lipsit de entuziasm în acest 
spectacol ni s-a părut a fi regizorul, alte
ori destul de preocupat de o formulare 

cit mai personală a spectacolelor sale. 

Liana COJOCARU 

De la Tolstoi 

la Iacob Gordin 

Piesa lui Iacob Gordin s-a născut din 
ecourile pe care le va fi simţit în suflet 
scriitorul citind nuvela lui Tolstoi, clar, 
în ciuda titlului �i a temei, nu se în
scrie în fenomenul preluărilor. E o între-
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SONATA KREUTZER de IACOB GOR
DIN • TEATRUL EVREIESC DE 
STAT • Data premierei : 22 iulie J!J88 
• Re�ia: OLIMPIA ARGHIR • Sce
nografia: DUMITRU GEORGESCU •

Distribuţia : THEODOR DANETTI (Ra

fail Fridlender); LEONIE WALDMAN

ELIAD (Hava) ; TRICY ABRA

MOVICI, IOANA CRACIUN, ŞTEFAN 

LENKISCH, MIRCEA STOIAN (Etti,

Tili, Samuil) ; BEBE BERCOVICI
(Efraim Fidler); EUGENIA BALAURE

(Beile) ; NICOLAE CALUGARI'fA

(Gregor); LUCIA COSMEANU MAIER
(Nataşa); ŞTEFAN MACOVEI (Albert).

prindere liberă, o „ variaţiune pe aceeaşi: 
temă", ele altfel comună veacului trecut. 
a conflictelor de familie, ou mult mai 
puţină putere generalizatoare în planul 

dianoetic decît nuvela marelui seri itor 

rus. Tolstoi alacă - desigur, de pe bine

cunoscutele-i poziţii creştine - bazele 

moral-sociale ale constituirii familiei din 

protipendada rusă, demascîndu-i ego

ismul, senzualismul, libertinajul, apriga 

luptă dintre soţi pentru supremaţie, în

lăuntrul conivenţelor şi convenţiilor so

ciale şi culturale ale vremii ; Iacob Gor
din rămîne mai cu seamă la incompati
bilitatea dintre caractere. La Tolstoi, vina 
se împarte între femeie şi bărbat, deoa

rece amîndoi sînt modelaţi ele aceleaşi 

moravuri şi năravuri sociale ; la Gordin. 

vinovat este bărbatul, care, întîmplălor, 
e un camcter slab. De notat că tocmai 

această caracteristică a întîmplătoruluf 

îngustează planul generalizant al oricărei 

opere. în piesa lui Gordin, în conflictut 

dintre soţi, de la început luăm parlea 

eroinei, nefericilă victimă a moralei so

ciale, căci e izolată de bariere religioase 
de netrecut, şi, apoi, a vieţii conjugale, 

cu un soţ ce nutreşte o pasiune vino
va tă (şi împărtăşită) pentru cumnata sa. 

La Tolstoi, bărbatul sfîrşeşte prin a--şi 

ucide soţia, la Gordin, eroina sfîrşeşte 

prin a se . inuciclc. Putem vedea aici 

deosebiri etnopsihologice, dar nu în crn

nica de faţă e locul a le dezvolta. Să 

remarcăm totuşi că, dintre cele două ne

legiuiri, cea din piesa lui Gordin o înre
gistrăm nu numai ca disproporţiona ti."1 

faţă de fapte, dar şi fără temei elic, căcr 
dacă actul de a ucide poate fi trezitor 
la conştiinţa morală prin căinţă, sinuci

derea este un refuz absolut al lumii, şi, 

prin urmare, al conştiinţei. Prin aceasla, 

el este mult mai a_gresiv şi în nici un caz 

nu îl putem despărţi ele psihicul bolnav. 

Poate pentru ,a ne îndepărta ele aces1e 
grozăvii, regizoarea Olimpia Arghir a clat 
spectacolului o aură de baladesc. O mină 

ele actori, dintre cei mai buni ai trupei, 

dau pregnanţă şi în unele momente str[1-

lucire acestei poveşti ce o simţim ca ve

nind din vechime, clin secolul autorului, 
fireşte, clar poate şi din tradiţiile po

porului său. 

Constantin RADU-MARIA 
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Reflector 

De-ale ochiului, dar ş1 
de-ale urechii 

Consemnăm înecata dat· sigura dispari
ţie a fracliţionalelor pauze psihologice. 
între replicile pe care doi sau mai mulţi 
parteneri şi le• dau pe scenă, n-ai loc să 
viri un vîrf de ac. Şi dacă totuşi se 
iveşte vreun moment de „respit-o" (dar 
asta poate din întîmplare, sau clin lene), 
„pauza" se umple imediat cu „de-ale 
ochiului" : mişcarea unui actor clin pla
nul secund, gesturi nesemnificative inire 
protagoniştii momentului, încercarea de-a 
trece peste o replică sărită de către un 
actor mai puţin experimentat, clacă nu 
chiar schimbarea discretă a decorului. 
Asemenen momente se mai umplu şi cu 
„de-ale urechii" : bandă sonoră, rîsul sau 
plînsul nechemat, un fluierat, un fre,lo
nal etc. 

Nimic rău în intentia ele-a nu lăsa 
„timpi morţi". Dacă n·u cumva tocmai 
astfel se ajunge la ceva ce poate sucomba 
din c:li1>ă-n clipă (asta excluzînd formula: 
t}ăscut mort !).

Inspira/ii din lumea 
circului 

Atrage atenţia (în bine sau rău) pă-
1runderea, discretă unori, alteori sufo
cantă, in spectacolele ele teatru, a tot mai 
variale tehnici, atmosfere şi efecte ele 
circ. Este vorba atît de natura soluţiilor 
ele mişcare scenică, ele pw1erea in valoa-
1 e a calitătilor fizice ale actorilor. inclu-
5iv ale imaginii ele spectacol, cit şi de 
recuzita mijloacelor clovneşti, ele rPzol
varea unor momente-cheie ale spcctaco
luJni prin intervenţia, mai mult sau mai 
puţin ingenioasă, a unor �abloane co1nice 
ori dramatice ce ţin ele arenă. Inspira1in 
vine clin sfera circului „cu oameni", în 
pri mul rîncl, clar şi din cea a circul ul 
„cu animale". ajungînclu-se, în cazurile 
fericile, la naşterea unui tip aparte ele 
viaţă scenici'."1. 

Petru IONESCU 

Cum se joacă„ un director" 
în unele t�atre 

Ca director (ele fabrică, spital, şcoală, 
şantier - nu contează) important e cum 
arăţi şi ce arr·ăţi. 

Păi, de arătat, dacă n-ai mustaţă, nici 
nu mai intra în scenă. Şi dacă n-o ai şi 
albită ele probleme, degeaba o mai pui, ca 
şi problemele. 

Deasupra mustăţii stau ochelarii, pe 
r.are, cind. e problemo mai groasă, îi sco�i
şi îi aşezi încet pe masă, unde nu-i laşi
de izbelişte, ci-i întorci pe nas, nu îna
inte de a băga fin gură - cu gîndul la
problemă - unul din braţe.

Tocul rezervor are rostul de a fi des
chis şi închis mereu, iar în momentul în 
care ai de semnat ceva important, de emo
ţie seimnezi cu el închis, spre veselia ge
nerală. 

i\!fai există, săracul, un buton la cămaşă 
pe care îl pierzi şi îl găseşti numai în 
scenele-cheie. 

Nici pipa, nici ţigara n-o aprinzi nicio
cl ată, fiindcă tocmai te-ai lăsat ele fumat 
(clacă autorul a uitat, neglijentul, bagi ele 
la tine că nu se supără nimeni). 

Pe birou mai există - la alegere - ori 
o jucărie care îţi aduce aminte mereu ele
copilul care are scarlatină ori o fo·tografic
a sotiei care stă să nască sau e şi ea
bolnâvă.

Pe U7],Ul din peneţi sau chi.ar pe birou 
e planul fabricii, spitalului, şantierului, 
şcolii sau al unei invenţii pe care il baţi 
din cînd în cîind cu mina sau îl mingii. 
Tot mina îţi serveşte ca să cuprinzi pc 
după 11,măr sau să baţi pe spate un to
varăş de nădejde sau să mustri şăgalnic 
cu orătătorul cite o tovărăşică îndrăgos
tită ,în sceno anterioară. 

Palmele îţi servesc pentru cuprinderea 
capuLtti în mîi1ri (numai o dată sau de 
clouă ori, în locul unei replici mălă.iete la 
final de act) şi pentru a te rezema de bi
rou cinel te rătoiesti la vreun carierist de-
111 ascat de prnpriiie lui fapte. 

Picioarele se folosesc nwmai pentru 
plimbatul gînditor sau :i,nfuriat (după 
caz) spre birou şi pentru a izbi în coşul 
cii hîrtii, c_are va zbura cit colo. 

Cînd toţi care vin la tine poartă pu
foaice şi căciuli, tu eşti la patru ace, cînd 
subalternii sînl ca veniţi ele la concert, tu 
porţi cel puţin salopetă şi cizme de cau
ciuc bine văruite - Noroc, măi! 

Noroc, tovarăşe director! 

Valentin MUNTEANU 

Reflector 
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Reflector 

O siTnplă nedumerire 
Faţă ele teatrul obişnuit, teatrul ele tele

viziune şi cel radiofonic beneficiază - în 
))rincipiu - de un im))ortant avantaj. 
Acela de a-şi ))Utea alcătui distribuţiile 
fiecărui sJJectacol apelînd, practic, la ioţi 
actorii din tară; oricum, la toti actorii 
bucureşteni. ·Am S))US „în princi1jiu" JJen
t.ru că acest avantaj este nesocotit în acti
vitatea curentă. Şi la televiziune, şi la ra
dio vezi (auzi) cam aceiaşi interpreţi. De 
valoare, cei mai mulţi, răs))unzînd sar
cinii artistice încredinţate dar... aceiaşi. 

E drept, ,.trupa" se împros))ătează pe
riodic, dar tot pentru o bună bucată de 
vreme. Observaţia este valabilă şi pentru 
actorii din ţară. Ignoraţi multă vreme, 
dacă a))ar, în sfîrşit, pe o distribuţie, poţi 
fi sigur că un an-doi îi vei revedea (!le 
aceia, nu Jle alţii) în mai toate piesele 
montate de televiziune. 

Sigur, nu e nici un )lăcat, important 
este ca distributiile să fie bine alcătuite, 
fortele artistice ·11e care le reunesc să fie, 
înti'·-adevăr, forţe. Nota de faţă nu ex))ri
mă, deci, un protest, ci o sim))lă nedume
rire : cum se ))Oate renunţa atît de uşnr 
la un avantaj spre care, sîn'.em convin5i, 
orice regizor jinduieşte? 

Încă o 
dubla 

C. D.

dată despre 
distribuire 

Se constată, ba chiar sare de-a dreptul 
in ochi, exagerarea obiceiu lui ele-a se 
recurge, pentru montarea unui spectacol, 
la două au mai mulle distribuW. Şi, 
asta, fiîri1 să fie vorba de concepţii ori 
mizanscene diferite ; ba nici măcar nu 
se pune problema de a veni in întî111pi-
11arpa unor actori care-s „pe ocelaşi gen" 
şi vor şi ei rolul cutare sau cutore, înir-o 
frumoasă şi profitabilă (pentru toată 
lumeo) competi�ie artistică. Nu. Nccon
cordan�ele între actorii dese1nnaţi pentru 
i.nierpreiarea aceluia.�i rol merg ele la

diJen>nţa ele virstă-, înfc'i/i.�arc şi si'il,. pînă 
la aceea de se:x. 

Să fie asta o formulă c, teatrului t.o
t�l? ! poate, vis-a-vis de fotbal 1). 

P. I.
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Un spectacol publicistic 

S1Jre cleoseb.ire ele alţi ani şi distin
gîndu-se de majoritatea publicaţiilor 
mai mult sau mai puţin ocazionale, 
mai mult sau mai putin su))limen.are, 
ultimul SPECTACOL . apărut win în
grijirea redactiei revistei Tribuna pro
bează atractive calităti publicistice şi 
o cvasi-impecabilă ţinută culturală. Co
ordonatorul edilici - Ion Cocora -
a imprimat (în ?)voluntq.r o tentă pre
Jlonderenl teatrală almanahului cu JJ;-i
cina Si nu e nimic 1·ău în as'.a, dc
sii.;-u�· ! · Mai ales că, de data aceasta,
sint net şi nonşalant depăşite sau t'vi
tate evocările prăfuite, interviurile şa
blonarde şi anecdotele bîlbîitc ale unor
.,celebri tă li", ))referinţa pentru acura
te te artistică fiind exprimată în ma
te;·iale diverse ca tematică şi ca mo
dalitate publicistică de abordare. Tex
tele se citesc uşor, cu ))lăcere �i in
teres, poate şi pentru că puner.:-a in
pagină contribuie la valorificarea lo_rsuperioară, prilejuind un considerabil 
beneficiu intelectual. 

Totuşi, dintr-o zonă învecinată 
(există şi vecini deloc binevoitori, 
după cum bine se ştie!), ră�ar sume
denie ele traduceri şi/sau adaptări, la 
care de multe ori se omite sursa, se 
omite autorul, prezentînd un fel de 
can-can-uri mondene J>entru ll7.lll cu
coanelor care şi-au e])uizat su bicele le 
d.e discuţie la o cafea.

Oricum, vara lui '88 prilejuieşte re
vistei Tribuna un SPECTACOL de real 
interc.s, cu mici scăderi pe alocuri, 
care trebuie puse Jle scama unei per
fectibile tlorinţc de (in)[ormare. 

·Paul NAN.CĂ

Desen de P. DAN 

Reflector 
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'J,oşta 

Radu Vaida - Bucureşti : 
Maria ta, ele departe ni se 
pan' a fi mai clegrnb{1 pre
misa unui scen.ari u cine
matografic, în măsq.ra h 
carC' 1·egulile genului poli
ţist, ele o rigoare aproape 
matPmatică, vor fi rC'spcc
iate. Scenele cu clelinc
VC'nt i bruneti suferă în cli
l'Prtia verosimilităţii, C'hi,1r 
dacii în realitate ele s-au 
pr1 recut ca a Lare. 
Grig-ore Toloacă - 1\lbil 
Iulia : Bijuteriile - text 
subintitulat· ,,farsă pseudo
poliţistă" - poate interesa 
teatrul scolar. Avem în 
veder ;;tructura accentuat 
cliuaclică a întreprinderii 
clqm neavoastri.i : o familie 
admiră cîteva biiuterii ele 
aur cumpărate de li! un 
„individ cu mustăţi groase 
cît fuiorul şi cu ochl'lari 
ce-i acopereau apro,ipc 
toa1ă fata". Dar - la pu
tină vreine după aceea -
un telefon ele la un alt ne
cunoscut îi informează că 
la m,H!ilzinul de sprciali
ta�P clin localitate s-a C'fec
tuat o spargere. Apoi, la. 
uşn apartamentului va 
suna cineva. lşi_ face apa
riţi-a detectivul Nanu Tă
na·;l', care este în căula
re.i bijuteriilor „disp.:i
rutc", investigaţie CC' dă 

, fiori reci celor cinci mC'm
bri ai familiei (bunic, bu
mci.l, mama, lviarici.ca şi 
Gigel). convinşi acum c;'i 
nu achizitionat marfă de 
furat. Dai: Nanu Tănase ii 
linişteşte curîncl, explicîn
clu-le că tot el a fost şi 
„ hot,ul" care le-a vîndut 
bijuteriile: ,,Mi s-a onlo
nat. să fac un test. Ştiţi 
cit ele naivi sînt unii în 
astfel de împrejurări . .Mai 
ales cinel sînt convinşi că 
au dat peste un chilipir ... " 
Aida Moga - Botoşani : 
Frumosul clumneavoaslrii 
pst'Udonim (b.:muim că nu 

· sînteţi una şi 0ceeaşi per-

d,i,amatice 

soană cu artista de la TC'a
trul „Tănase") n-a însC'm
nat prC'a mult pentru Co
rabia nebunilor, care pare 
să , fie> o traducere, c-om
pletat5 şi adăugită, clupă 
un text clintre sulele re 
lansau „moda" surîzător
exotică, clupă primul răz
boi mondial. AcccntPle 
contemporane - ecologis
rnul, viitorologia, problema 
păcii şi a războiului - sînt 
în. conflict cu intriga mi
noră, petrecută pe o navă 
ele C'ălători românl'ascJ 
(sic!) aflată în drum spre ... 
America (? !J. în haina lor 
nouă, ele împrumut, per
sonajele nu se juslifi('ă. 
,,Contemporanizarea" 1ne
sajului anulează dram.t1i
citatea fostei comedii. Se 
vede clar că părintele Cle
mente, care c.,te surprins 
fumîml pc ascun , Karl 
MUller, căruia i se fur[t 
pistolul clin .. , _geamantan. 
.,instrumentul" cu care el 
ucisese din gelozie, înainte 
ele a fugi pe vapo1·, făccnu 
parte dintr-un an.urne joc 
al situaţiilor dramatice, în 
care fiecare personaj co
mitea o nebunie, în spa
tiul strîmt �i plutitor al 
vaporului, spaţiu capabil 
să extragă clin lume incli
vizi-eşanti.on, In forma 
actuală. textul a anulat 
viabilitatea personajelor, 
urme palide ale unui de
sen de oaracter păstrîncl 
Cabalern (sic!) Lambert, 
cu al său obic -i ele a-şi 
exprima sentimentele dez-
aprobotoare scuipînd. .•\ u 
intervenit, ele altfel, şi in
fluenţC'le brigăzii artistice 
ele agitaţie, pentru că Eu
gen Dumitrescu, singurnl 
nume autohtc,n clin cliclas
calie, este, în acest sens, 
destul ele vehement : ,, De 
la o vreme unii au devenit 
surzi, iar al\ii o•·bi (pauză). 
Ne ameninţă cu distruge
rea ele parcă Terra ar fi 

p1·oprietatca lor şi nu ţin 
scama că noi sîntem o 
forţă, o mulţime cc luptă 
şi va lupta cu toată tăria, 
pentru drepturile cc i se 
cuvin. Dreptul la liberi.ale, 
pace şi eternitate (sic:!). 
Enrrgia atomică poate fi 
folosi tă şi în scopuri paş
nice. Nimenl nu clore�1e
riizboi. Vreau ca băieţelul 
meu să crească în pace "'i 
libertate. Acuz! (se plimbă 
nervos). Herr Miiller (5pe
riai) : Acuz ! Odetie (cal
mă) : 1\cuz ! Jean Jacques : 
Si eu. Gregory King (ho
tărî(): J\.cuz ! ... " 
Ion ·nurali - Tîrgu Mu
reş : Acvariul este o piesă 
care speculează inabil fan
tasticul - <1vîncl o canava 
ele împrumut: ce este, în 
fond, .icca«tă poveste a 
unei eleve ele liceu care se

îndrăgosteşte ele peştişorul 
clin acvariu, dacă nu o re
plică imperfrct-parodică la 
po mele lui Eminescu şi 
Ion Barb,1, respectiv Lu
ceafărul şi Riga Crypto şi 
lapona Enigel? într-o 
cheie comică, textul ar fi 
avut sanse. :Mai ales că, 
aici, Mircea, în plan emi
nPscirtn Cătălin, este un 
l.inăr profesor ele matema-
1ică, destul de şiret c;:i
să-i demonstreze Angelei
- pr-in teorema lui Pita
gora imposibilit"atea 
relaţiei cu Făt-Frumosul 
acvatic, Iără a :,c mai 
apela astfel la serviciile 
clinicii de psihiatrje. Aş
teptăm şi alte pro;June1·i. 
Tudore! Arsene - Ia i : 
Nu ne-am propus deocam-
dată să publicăm drama
turgie universală, în pri
mul rînd elin lipsă de spa
ţiu. Cît priveşte programul 
nostru de debuturi în dra
maturgie, anunţat în nr. 
12/1987, el rămîne în ac
tualitate, consiclPrîndu-1 
una dintre importantele 
noastre îndatoriri. 
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Rodica Vagaş Bucu
reşti : După ştiinţa noas
tră, Nichita · Stănescu n-a 
scris piese de teatru ; spec
tacolele prezentate la Tea
tr.ul „Nottara" şi la alte 
teatre din ţară îşi ba
zează ·scenariile pe poe
mele acestui important 
poet contemporan. Sigur 
că pot apăre.1 surprize, 
cum sînt cele oferite de 
postwnele lui Dimitrie Sle
iaru, care s-a doveElit a ii 
autorul mai multor texte 
de teatru ; clupă unii cer
cetători. acestea, o dală 
editate (şi · sîntem infor
maţi că există intenţia 
unui asemenea volum la 
Editwc1 „Eminescu"), ar 
putea modifioa perspectiva 

· ::isupria autorttlui, î.n sen
sul de a-l soco1:i mai întîi
dramaturg şi apoi poet.
Marin Vladimirescu
Craiova: Ne trimiteti zece
sinopsisuri ale unor lu
crări dramatice .,·în curs
de definitivare". Noi nu
publicăm rezumate, ci lu
crări ca atare. Noi nu co
mandăm piese de teatru,
iar cei care o fac (obi-

. ceiul este valabil -în întrea
ga lume) se adresează, vă 
asigurăm, unor condeie 
consacrate. In treacăt vă 
putem totuşi spune că cele 
zece idei de piese de· tea
tru sînt neinteresante- sau 

_ reprezintă calcuri după 
. pm,tituri celebre-. 

Marin Leteanu-Dîlga 
Timisoara: · Ne trimiteti 
„spre· publicare" piesa 

. Radu şi Jenica.- inspirată, 
ne asiguraţi, .,din actuali
tate". Intr-adevăr,- lucru
rile par să stea chiar aşa. 
Radu este mecanic (cate:-

. goria a 6-a) la Service
auto, Jenica, ajutoare de 
şefă ele unitate la Alimen
tara. Amîndoi sînt tineri. 
R;adu are 38 de ani, Je-
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nica 38 şi jumătate. Şi 
unul şi celălalt sînt sin
guri ia părinţi. Şi ·U1rnl şi 
celălalt au mai fost căsă-
1.oriti fără să rămînă cu 
,, vre�.n drac de odraslă" 
clupă divorţ.· Radu şi Je
nica se iubesc .,foarte 
mult şi adevărat", dar pă
rinţii lor nu sînt de acord 
cu această căsătorie, mai 
ales că nici nu-şi vorbesc, 
fiii1d vajnic certaţi, în ca
litatea for de vecini - lo
cuitori pe aceeaşi stradă, 
casele lor aflîndu-se de o 
parte şi de alla a uliţei, 
chiar ·faţă în faţă. Cearta 
este veche şi cunoscută 
suficient de tribunale şi 
de ziarul local : familia· lui 
Hadu avea un cîine lup 
(pe cînd Radu nici nu se 
născuse), iar cea a Jenicăi, 
un gîscan (Jenica avea 
două 1uni). Intr-o nefastă 
zi dulăul ele sorginte lupus 
s-a enervat şi a sărit gar
dui. . ." lupeşte, după care a
m·mat masacrul. Familia
Jenicăi a 1·efuzat plata gîs
canului şi a început de
atunci, de o parte şi de
alta a străzii, un proces

· de acumulare a urii. !n
-acest context, recte după 
38 de ani, Radu şi Jenica 
şi-au căzut reciproc cu 
tronc. La neclintirea fără 
de inimă a părinţilor, cei 
doi copii-adulţi, deşi cîşti
_EZau bine şi aveau bani la 
C.E.C. - ba, Radu, fiindcă
avea oarnet, avea şi un 
Oltdt la zero kilometri, 
pentru că îi modifica săp
tămînal ceasul de kilome
traj, ca să beneficieze cit . 
mai mult de garanţie -

· răspund cu o hotărîre su
premă... Nu mai continu
ăm. textul nefiind sufici
ent ancorat în cheia a
ceasta, pe care noi. o gă
sim umoristică, în timp ce
dumneavoastră trataţi pro-

blema cu o 1wivă şi lacri
mogenă seriozitate. Dacă 
aţi "fi avut cît de cît talent 
de comediograf, acest calc 
după Romeo şi Julieta ar 
fi puLut interesa, poale, o 
trupă de actori. Ce să vă 
spunem ? Să încercaţi să 
rescrieti textul ? In scri
soarea · însoţitoare, ne asi
guraţi că sînteţi la a patra 
variantă. Si nici măcar nu 
se vede. 
Mai trimiteti: ·Radu Si
mescu - Giurgiu ; Amelia 
Măru - Arad · Mirică Po
pescu Tg.' Jiu ; Nae 
Popa - Roşiori; Gheorghe 
Fariseu Vaslui ; Sică 
Zărn:escu - Cluj-Napoca. 
Deocamdată nu : Adam 
Nagbiş Sfîntu Gheor
ghe ; Tudor Rizescu 
Blaj ; Izolcla lV[arinescu -
Călăra5i ; Fane Drumaru 

Piatra Neamţ ; Ion 
Puia - Timişoara; Sandu 
Tomoioagă - Bucureşti. 
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Portofoliul nostru 

(pe c,are il ţinem şi la 
el ispozi ţia secretarilor 
literari clin teatre) 
• Ion Nicolescu - Pe

Văratec în sus

• Paul Ioachim - Ani
versarea

• Ion Bucheru - Me
sagerul

• Tudor Popescu - In
ventia secolului

• Marin Sorescu
Vă1·ul Shakespeare

• Mariana Brăescu
Profesor de admit('re
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