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Tezele pentru plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român 

Spre noi trepte de cultură Şl civilizaţie 

C
onfigurînd sintetic amplitudinea dimensiunilor şi complexitatea momentului
actual, făurit sub conducerea partidului, în drumul nostru victorios către 
desăvîrşirea edificării societăţii. sociali.�te multilateral dezvoltate şi înain-

tarea României spre comunism - tezele din aprihe, toace strălucitele documente 
elaborate în acest an de către marele erou al patriei, secretarul general al r.C.R., 
tovarăşul Nicolae Ceauşescu, se constituie, concomitent, într-un uriaş program 
de perspectivă, într-un impresionant motor al acţiunii revoluţionare şi patriotice, 
prin care căpătăm cu toţii o imagine vie a viitorului fericit, paşnic şi înfloritor, 
al străvechiului dar mereu tînărului popor român. 

Desluşim în măreaţa epopee programatică pe care o constituie Expunerea 
tovarăşului Nicolae Ceauşescu din 29 aprilie a acestui glorios an aniversar l!l88, 
expunere atît de cuprinzător intitulată Cu privire la unele probleme ale conducerii 
activităţii economico-sociale, ale muncii ideologice şi politico-educative, precum 
şi ale situaţiei internaţionale, o nouă şi decisivă reafirmare a principiilor, îndru
mărilor şi orientărilor de excepţională însemnătate teoretică şi practică, atit de 
caracteristice Epocii de aur ce poartă mîndrul nume al conducătorului iubit al ţării 
şi al partidului. Simţim, acum, certitudinea împlinirilor visate demult, prezente mereu 
în gîndul şi în fapta luptătorilor de ieri, de azi şi de mîine pentru libertatea socială 

. şi natională, pentru unitatea şi independenţa patriei, pentru fe1·icirea poporului 
român, pentru pacea întregii lumi. Toate activităţile noastre - sublinia tovarăşul. 
Nicolae Ceauşescu în încheierea epocalei Cuvîntări din 29 aprilie - ,,perfecţio
narea pe care o avem în vedere, inclusiv activitiatea noastră internaţională, trebuie 
să aibă permanent [n atenţie înfăptuirea neabătută a programului de dezvoltare 
a patriei, <le ridicare a gradului de civilizaţie, a bunăstării materiale şi spiri
tuale a poporului". 

Se desprind, din magistrala Expunere a preşedintelui ţării, formulate cu 
incandescenţa ideatică, limpezimea de cl"istal şi forţa mobilizatoare atît de 
obişnuite personalităţii sale de excepţie, liniile directoare ale prezentului şi ale 
viitorului României socialiste şi comuniste, vizînd înflorirea armonioasă a întregii 
noastre societăţi. Se are în vedere, astfel, perfecţionarea sistemului democraţiei 
muncitoreşti revoluţionare, avînd ca punct de pornire îmbinarea organică a rolu
lui organelor centrale, a planului naţional unic de dezvoltare economico-socială, 
a răspunderii colective, cu creşterea reală a răspunderii şi atribuţiilor centralelor, 
intreprinderilor, tut�ror organismelor democralice, cu creşterea răspunderii indi
viduale, în elaborarea şi realizarea politicii interne şi externe a partidului şi a 
statului nostru, la toate nivelurile ; se are în vedere ca, plecînd de la hotădrile 
Congresului al Xiii-lea, ale Conferinţei Naţionale, de la prevederile Programului 
partidului, să crească rolul determinant al ştiinţei şi învăţămîntului în întreaga 
dezvoltare economico-socială ; se are în vedere accentuarea trecerii de la dezvol
tarea extensivă a societăţii la dezvoltarea ei intensivă, la înfăptuirea unt:i noi 
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calităţi a vieţii şi a muncii în toate domeniile de activitate ; se are in vedere 
adîncirea democraţiei socialiste prin întărirea ordinei şi disciplinei liber con
simţite, a controJului în muncă ; se subliniază încă o dată, cu deosebită tă�it•,
faptul că „socialismul îl realizăm cu poporul, pentru popor, că dezvoltarea con
tinuă a democraţiei muncitoreşti-revoluţionare constituie un factor esenţial pentru 
făurirea cu succes a socialismului şi comunismului, pentru înaintarea patriei 
noastre în dezvol1area sa economico-socială, în ridicarea bunăstării generale a
poporului, în întărirea independenţei şi suvernnităţii ţării". 

R 
elevînd necesitatea creşterii în continuare a rolului politic conducător al
partidului, a rolului. organizaţiilor şi organelor de partid in toate domeniile
de activitate, exprimînd existenţa partidului ca centru vital al întregii

naţiuni, tovarăşul Nicolae Ceauşescu arată cu claritate că, necontenit, comuniştii, 
cadrele principale ale partidului, ,,trebuie să se afle în primele rîndu.ri, în cele 
mai grele şi complexe probleme. Ei nu trebuie să înlocuiască organele de stat 
�i organismele democratice, ci să asigure buna funcţionare ;:i acestora, avînd 
intreaga răspundere în faţa partidului şi poporului". În acelaşi spirit de profundă 
luciditate comunistă, se cere, în Expunerea conducătorului partidului şi statu
lui nostru, dezvoltarea puternică a spiritului revoluţionar în muncă şi în gîndire, 
a se acţiona cu liotărîre împotriva a tot ceea ce este vechi şi a se promova cu 
toată îndrăzneala noul, în toate domeniile şi direcţiile de activitate. 

Acordînd şi de această dată o atenţie deosebită problemelor ideologice, de 
dezvoltare a conştiinţei revoluţionare, de formare a omului nou, de afirmare a 
Principiilor eticii şi echităţii socialiste, Tezele din aprilie cer cu stăruinţă îmbu
nătăţirea radicală a activităţii politico-educative, ridicarea ei la nivelul c.uceri
rilor revoluţionare ale poporului, sub conducerea partidului, relevarea în conti
nuare a justeţei politicii naţionale a P.C.R. ,,ln întreaga activitate politico-edu
cativă - subliniază _secretarul general al partidului - va trebui :;ă angajăm cu
şi mai multă putere uniunile noastre de creaţie din domeniul literaturii, muzicii,
artei plastice. Ele trebuie să participe activ, prin toate operele lor, la promovarea
concepţiei revoluţionare, a principiilor socialişte, a politicii partidului nostru, la
ridicarea nivelului general de cultură al maselor, al poporului. Presa, radroul şi
televiziunea, cinematografia, teatrul, în general toate mijloacele noastre de infor
mare şi de educaţie trebuie sâ-şi perfecţioneze· activitatea, să o axeze intr-o 
măsură mai mare pe problemele generale ale dezvoltării patriei, ale activitii�ii
pol.itico-educative. de ridicare a nivelului general de cultură al inlregului i.;oµor".

Puternicul suflu revolutionar ce răzbate la fiecare pas în ampla Expunerc
a tovarăşului Nicolae Ceau·şescu rostită în primăvara acestui an - document 
1uogramatic pentru apropiata Plenară a C.C. al P.C.R. - se împleteşte ca intot
deauna, în concepţia preşedintelui ţării privind caracterul unitar al pnliticii 
interne şi• externe a partidului şi a statului, cu exemplarul său spiril patriotic, 
punînd în plină lumină caracterul specific al edificării societăţii socialiste şi co
muniste pe pămîntul României, ca şi poziţia constructivă a partidului şi statului 
nostru în relatiile internationale, bazate pe promovarea principiilor egalităţii, 
respectului independenţei şi suveranităţii naţionale, neamestecului in treburile 
interne şi avantajului reciproc, apte să contribuie în chip consecvent la instau
rarea unei noi ordini politice şi economice în lumea contemporană, în cadrul 
căreia să domnească pacea, buna înţelegere, prietenia şi colaborarea intre popoare. 

Prin cuvîntul tovarăsului Nicolae Ceauşescu, secretar general al P.C.R., 
preşedintele Republicii Socialiste România, poporul nostru îşi exprimă plenar 
vocaţia sa paşnică, de înălţare pe cele ·mai nobile trepte din istoria culturii şi 
civilizaţiei omenirii. 
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PIESE CARE AU PUTUT FI SCRISE SI JUCATE ÎN CLIMATUL 
• CREAT DE CONGRESUL AL IX-LEA AL P.C.R . 

·n·•·Partea frumoasă a reoolufiei"*
Dramă tulburătoare despre destinul 

unui revoluţionar de profesie, al cărui 
traiect biografic este urmărit încd din 
anii premergători Eliberării, Lungă po
veste de dragoste argumentează faptul că 
talentul lui Tudor Popescu nu se reduce 
la o singură lungime de undă - aceea 
de comediograf, concluzie impusă, de alt
fel, anterior, între altele de Scaunul şi 
Nu ne naştem toţi la aceeaşi vîrstă. Piesa 
relevă una din soluţiile ·ecuaţiei cu ter
menii clasici puterea şi adevărul, ipostaza 
deloc confortabilă în care adevărul are 
dimensiunea relativului,. o dată ce pentru 
unii indivizi devine absolut, ca o expre
sie integratoare a forţei de a decide, iar 
pentru alţii inaccesibil, mereu schim
bător, după cum şi-l imaginează un 
anume gen de deţinători ai puterii. E 
vorba de indivizi izolaţi, dispuşi ca, în 
numele istoriei, să identifice principiile, 
strategia de ansamblu, cu misiunea lor 
trecătoare de a acţiona, confundînd pro
pria lor opţiune de a înfăptui nevoluţia 
"în doi timpi şi trei mişcări", ordinele 
strict personale, cu linia generală a poli
ticii partidului. Aceştia, din nefericire, nu 
şi-au propus să-şi facă timp pentru a 
lucra cu oamenii şi a-i convinge, cludînd 
însăşi esenţa muncii de partid, rămînînd 
prizonieri ai unor teze ce au deter
minat „erorile", ,,greşelile", proprii obse

dantului deceniu şi semnalate la timpul 
cuvenit. 

Se confruntă în piesă revoluţionarul de 
profesie (Dana, fiică de ilegalist), cel 
care îşi asumă fanatismul încrederii în 
victoria finală pe temeiul umanismului 
de pură esenţă comunistă, cu apărătorul 
Revoluţiei (Nastu, Tatia - personaj care 
nu apare), cel care dovedeşte fanatism 
în încrederea acordată ordinei, reducînd 
funcţia organismului reprezentat la o 
unică treaptă de înţelegere a vieţii social
politice - punerea la punct, cu sinoni
mele ei practice - violenţa, suspiciunea, 
delaţiunea, pînă la privarea de libertate, 
sarcinile Revoluţiei fiind asume.te inte
gral, fără discernămînt în îelul de a le 
şi rezolva. Destinul revoluţionarului de 
profesie autentic nu este linear, ci com
plex, supravegheat, ,,îndosariat", judecîn
du-i-se în permanenţă opţiunile, gîndurile 
şi faptele care - se înţelege - nu sint 
trase la şapirograf ; orice ieşire din con
venţie se etichetează drept oportunism, 
trădare, lipsă de vigilenţă, colaborare cu 
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• Tudor Popescu : ,,Lungă poveste de
dragoste".

,, duşmanul" dinăuntru şi din afară etc. 
Pentru celălalt, conjunctura constituie 
totul; el cade mereu in picioare întrucît 
se adaptează din mers, fără probleme, la 
jocul conjuncturii. Alteori se întîmplă să 
fie înlăturat ca o măsea stricată, consi
derîndu-se că a încercat să se situeze dea
supra partidului, deasupra statului, eri
jîndu-se ia îndrumător infai!ibil şi în 
factotum. Valoarea sacrificiului, de ·ase
menea, 1lJU este şi nici nu poate fi aceeaşi.: 
conştiinţa revoluţionarului de profesie 
autentic poartă însemnele unei struct>.i-i 
psihice monolit, modelate numai de voinţa 
de a impune maselor adevărul despre 
misiunea istorică a partidului, despre ca
paoitatea acestuia de a conduce µoporul 
spre împlinirea iclealw·ilor sale de viaţă 
şi muncă ; în schimb, la apărătorul obtuz 
al Revoluţiei se instalează o brutală criză 
a conştiinţei, intre noi şi eu insinuindu-se 
falsul, arbitrarul semn al „egalităţii". 
Propozi�iile ce1ui dintîi sint stenice, sin
cere, confirmînd puterea sacrificiului de 
sine pentru triumful noii stări de lucruri, 
procesul devenirii societăţii în măsw-ă a 
acorda tuturor „egalitate de şansă!" ; în 
care să primeze "valoarea, munca, genero
zitatea", de unde şi indemnul adresat 
(de Dana) preaîncercatului ing

°

mer-agro
nom (Emil) : ,,Ieşi in stradă, priveşte 
viaţa ! Priveşte oamenii aceia mulţi şi 
entuziaşti... Ei sînt partea frumoasă a 
revoluţiei" (s.n.). indemnul porneşte de 
la interogaţia retorică: ,,Ştii ceva mai 
romantic, în epoca noastră, decît să 
doreşti o altă lume, mai frumoasă, pen
tru toţi oamenii ?" -· în care se cuprinde 
şi răspunsul. Propoziţiile celuilalt sea
mănă cu sentinţele lansate în vremw·i de 
mult apuse, cj.nd vorbele se răstălmăceau 
şi multe din valorile ţării s-'au distrus. 
Este cazul, de altfel, al unui savant in 
felul său (Emil), care simte că oboseşte 
„ tinjind" să facă „ceva" : "Am avut idei 
(se mărturiseşte, epuizat de interogatorii 
şi detenţie pentru „petele" din biografie, 
cite din ele inventate). Cele mai multe 
s-aru perimat. Asta e gindul cel mai chi
nuitor: că am ratat". Şi, asemenea pro
tagonlstului din „Leul albastru", i se
pare peste puteri să o ia „de la zero·'.

Lungă poveste de dragoste e5te, indis
cutabil, o operă originală, durabilă, re
prezentativă pentru literatura contempo
rană. Prin toţi porii ei respiră aerul tare 
al Revoluţiei ajunse la deplina matu
r•itate. 

Victor BIBICIOIU 
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Fişe pentru 

o enciclopedie

a teatrului 

românesc 

1916-1918: 

!Ieat,iu 

Sînt destule momente d<in viaţa scenei 
naţionale pe care istoriografia noastră 
de teatru nu le-a cercetat îndeajuns. Mai 
ales interludiile artistice aşezate sub apă
sarea vremii potrivnice muzelor nu sînt 
cunoscute deplin, deşi numeroase docu
mente inedite ,gră.i.esc despre forţa patrio
tică a sluj•i.Jtorilor Thali·ei române atunci 
cînd fiinţa na�ională era ameninţată de 
vremelnici năvălitori. 

Mărturiile documentare ce urmează 
vor fi contribuţii la dreapta cunoaştere 
a vremurilor de încercare trăite de ac
torii noştri, atunci cînd întreaga suflare 
românească desăvîrşea unitatea naţională. 

ln lunca Argeşului, lată şi mlăştinoa
să, în care se prăpădise trufia cruntului 
Sinan-Paşa, obuzul muşca iar, la finele 
lui noiembrie 1916, pămîntul muntenesc. 
Generalul Prezan, cu diviziile sale, în
cerca o ultimă rezistenţă... Bătălia pen
tru Bucureşti ... 

începe exodul guvernului, al adminis
tratiei, al multor civili. ln zilele, în orele 
tragicelor despărţiri de vatră, ce fac ac
torii, cwn împărtăşesc ei soarta naţiu
nii ? Cei mai mulţi îşi vor uni forţele la 
Iaşi pentru spectacolele patriotice pe 
front, în spitale. Dar ceilalţi, obligaţi să 
rămînă sub ocupaţie, tot din înaltă da
torie morală, veghetori ai nestinsei torţe 
a teatrului naţional ? 

Cu o lună înainte de ocuparea Bucu
reştilor la 23 noiembrie 1916, se stinsese, 
în haină militară, marele tragedian Con
statin Radovici, întiia jertfă pe care ac
torii o dau războiului. Concentrat într-o 
zonă pe care n-o putea divulga în cu
prinsul unei cărţi poştale, Gheorghe Ste
rin îi scrie, ostăşeşte, cu creionul, pe 
raniţă, lui Aristide Demetriade : ,,Dragă
Magistre. Abia acum am aflat de moar
tea bietului Radovici şi mi-a făcut mare 
rău, căci ţineam mult la el. Eu sînt bine 

• 

şi aş vrea să-mi comunici d-ta ce mai 
e pe la Bucureşti, căci nu ştiu nimic. Pe 
aici merge mai mult decît bine (limbaj 
convenţional, cerut de cenzura militară, 
n.n.). Numai un aeroplan a vrut ieri să
mă cureţe, dar a dat greş. Am luat o
schijă pe care ti-o voi arăta la întoar-
cere ( ... )"

întoarcerea actorului şi a altor cama
razi s-a precipitat, căci autorităţile au 
preconizat mobilizarea în Capitală şi ră
mînerea sub ocupaţie a unei părţi din 
,trupa Nationalului. 

Despre odiseea acestor actori în Bucu
reştii invaziei prusace dau mărturie ac
tele de arhivă păstrate în colecţia sa de 
marele actor Aristide Demetriade, di
rectorul-delegat al Societăţii Dramatice
Române. 

Cele întîmplate actorilor noştri în pri
mele luni ale războiului vor fi relatate 
de directorul-delegat · într-un memoriu 
înaintat „Primăriei Comunei Bucureşti" 
la 7 februarie 1918. Potrivit fragmente
lor din memoriu, reproduse mai jos, vom 
distinge o primă etapă a vieţii Naţiona
lului bucureştean sub ocupaţie : 20 mar
tie - 1 mai 1917, interval în care ger
manii tolerează pe români în propria lor 
casă, Teatrul Naţional : 

,,(. . .) La întîi aprilie 1916, conform bu
getului Societăţii Dramatice a Teatrului 
Naţional, personalul artistic se compu
nea din 51 de membri. ln decursul verei 
au fost chemati la concentrările din di
ferite puncte ale ţării 18 artişti, aşa că 
la 1 august, data fixată pentru începerea 
repetiţiilor, nu s-au prezentat la teatru 
decît 33 de persoane. 

Directorul general, dl. A. Mavrodi, 
pentru a asigura mersul regulat al repe
tiţiilor stagiunei de iarnă, a schimbat re
pertoriul proiectat la început şi a re
chemat la serviciul activ, în virtutea le-
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gei măsurilor excepţionale, pe d-nii. · 
I. Petrescu şi P. Sburd7!li, c-.are în primă
vara aceluiaşi an fuseseră trecuţi la 
pensie. 

Repetiţiile îşi urmau cursul ; odată 
însă cu decretarea mobilizării (14 august 
1916 n.n.). Directorul General a dispus, 
pentru un timp nedeterminat, suspenda
re.a lor. In 011rsul pl'imei j.UJmătăţi a lu
nii septembrie, artiştii au fost din nou 
convocaţi pentru repetiţii şi rindurile lor 
lărgite prin rechemarea de pe front a 
artiştilor G. Storin şi I. Iancovescu, care 
au fost mobilizaţi pe loc, cu serviciul la 
Teatrul Naţional, precum şi a subsem
natului din serviciul auxiliar ; însă pu
ţin mai în urmă, din cauza deselor a
tacuri ale avioanelor duşmane, repetiţiile 
au fost iarăşi suspendate şi o bună p,ar.te 
din artişti s-au împrăştiat, de data a
ceasta prin diferite oraşe ale ţării, mai 
cu seamă la Iaşi. 
. Spre sfîrşitul lui octombrie, încetînd 
atacurile avioanelor, artiştii au fost din 
nou avizaţi telegrafic şi prin ziare, că 
pe ziua de 1 noiembrie se vor relua re
petiţiile. S-au prezentat la ziua hotărită 
toţi artiştii, afară de d1. I. Livescu, a 
cărui soţie se afla bolnavă la Iaşi, de 
d-na. Ana Luca care a cerut şi a obtinut
un concediu pe timp de o întreagă· sta
giune şi de d-na. A. Macri-Eftimiu, care 
se afla la Paris încă din primăvara a
nului 1916. 

Trupa Societăţii Dramatice a Teatru
lui Naţional se compunea în acel mo
ment din societari : A) Domnii Nottara 
Demetriade, Brezeanu, Toneanu, Sorea� 
nu, Belcot, Mihalescu, Storin, Iancovescu, 
D-nele Demetriade, Tina Barbu Filotti
Giurgea, Mărculescu, Ciucurescu' Mihăi� 
!�seu, . Zimniceanu. B) Din societari pen
s10nan rechemaţi: d-nii. Petrescu I. şi 
P. Sturdza. C) Din stagiari : d-nii. Roma
no Manu, Atanasescu, D-nele. Liniver
Gusty, Sonia Strîmbu, Elvira Popescu 
A. Radovici, L. Popovici Rebreanu Ig�
nătescu şi Cleo Pan. D) Din directia' sce
nei cu d-nii. P. Gusty, V. Enescu, Em. 
Bobescu, Amedeu Figaro Prenta şi Basa
rabeanu ; în total 33 de persoane. 

Repetiţiile au urmat regulat şi zilnic 
pînă la 15 noiembrie cînd, primindu-se 
ştiri defavorabile de pe fronturile de 
luptă, au fost suspendate din nou. din 
ordinul d-lui Director General. Ca o 
consecinţă a acestor ştiri urmînd o mare 
panică, care continuă în exodul dezordo
nat al unei însemnate părţi din populaţia 
Capitalei, artiştii Teatrului National în
grijoraţi de soarta lor, au ce�ut direc
torului să-i transfere in corpore la Iaşi, 
unde, credeau dînşii, că vor avea posi
bilitatea să-şi exerciteze meseria în li
·nişte.
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Dl. Mavrodi supunînd această cerere 
a artiştilor d-lui Ministru al Cultelor, 
I. G. Duca, a primit de la d-sa răspun
sul că nu e de părere ca artiştii Teatru
lui Naţional să părăsească Capitala, de
oarece prin transferarea lor s-ar pro
duce numai o creştere a panicei ( ... ) S-au 
decis pentru plecare zece dintre artişti, 
ceilalţi 23 s-au învoit să rămînă pe loc 
şi să aştepte desfăşurarea evenimen
telor ( ... ). 

lnainte de a pleca (A. Mavrodi, n.n.), 
mi-a încredinţat mie, în calitate de mem
bru în Comitetul de lectură, numit prin 
Decret regal, delegaţia de a-l reprezenta, 
conform art. 6 din Legea Teatrelor, pe 
tot timpul absenţei sale, lăsîndu-mi tot
deodată şi suma de 23.000 de lei pentru 
a putea achita lefurile şi pensiunile 
membrilor Societăţii Dramatice pe încă 
o lună şi recomandîndu-ne să continuăm
să jucăm şi să cultivăm mai departe 
graiul românesc, dacă împrejurările ne 
vor permite. 

La 23 noiembrie, a urmat ocuparea 
Capitalei de către armatele germane. 
Imediat ce s-a mai liniştit spiritul în
frigurat al populaţiei, am făcut primele 
demersuri pe lîngă aparatul administra
tiv român şi pe lîngă Guvernămîntul 
Militar German, pentru a obţine autori
zaţie de a reîncepe activitatea Societătii 
Dramatice. 

Incercarca mea a întimpinat multe di
ficultăţi şi sub diferite pretexte era amî
nată dintr-o zi într-alta (. .. ). 

Pe ziua de 5 ianuarie 1917, girantul 
Ministerului Instrucţiunii Publice, dl. 
M. Popescu, a numit Director General
pe dl. I. Bacalbaşa, care mai fusese altă
dată chemat să prezideze destinele Tea
trului Naţional cu un succes vădit. Im
prejurări independente, desigur, de voin
ţa şi de dorinţa d-lui. Bacalbaşa de a 
îndruma Teatrl!l.l Naţional pe o cale să'
nătoasă l-au determinat să demisioneze 
şi atunci onor minister ne-a trimis ca 
Dir-ector General Delegat, pe ziua de 16 
februarie stil nou, pe dl. '.[. Filitti. Şi, 
în sfîrşit, sub direcţia d-sale, la 20 mar
tie 1917, ne-a fost îngăduit să rostim din 
nou de pe scena Teatrului Naţional 
splendidele versuri din Fîntîna Blandu

ziei a nemuritorului nostru V. Alecsan
dri. 

In timpul de la 20 martie pînă la 1 
mai 1917 Societatea Dramatică Română 
a jucat la Teatrul Naţional alături de un 
ansamblu german, avînd o directiune 
n:i-ixtă - în care figura, nominal cei pu
ţm, ca Director General, dl. I. Filitti ( ... ). 

La 11 aprilie 1917, pe neaşteptate, prin 
adresa nr. 1687, Girantul Ministerului 
,Instrucţiunii, dl. Litzica, face cunoscut 
Direcţiunii Generale a Teatrelor că Au
toritatea Militară Germană a rechiziţie-

•

www.ziuaconstanta.ro



nat pe ziua de 1 mai localul Teatrului 
Naţional şi că Teatrul Naţional Român 
subvenţionat de stat va înceta de a mai 
exista de la acea dată, dar că Societatea 
Dramatică va putea funcţiona pe al ei 
risc şi răspundere . unde şi cum va găsi 
cu cale ( ... ). 

1n legătură cu sus menţionata adresă 
a d-lui Litzica, Direcţiunea Militară a 
Teatrului German, reprezentată prin dl. 
locotenent Dove de la Biroul cenzurei, 
convocînd pe toţi artiştii Societăţii Dra
matice, ne-a făcut cunoscut că deşi mi
nisterul ne-a suprimat subvenţia şi că 
deşi Guvernămîntul German a rechizi
ţionat localul Teatrului Naţional cu tot 
avutul Societăţii Dramatice, totuşi va 
continua a se interesa de soarta noastră, 
însă în anumite condiţiuni, concretizate 
în două soluţii, adică : A) Direcţiunea 
Germană să reducă. m,unărul actual al 
membrilor Societăţii Dramatice şi atunci 
va servi celor rămaşi lefuri fixe, garan
tate, fără ca artiştii să se mai îngrijească 
de venituri sau cheltuieli şi supunîn
du-se în schimb la ordinele, controlul şi 
dispoziţiunile Administraţiei Germane, 
sau B) Societatea Dramatică să se admi
nistreze singură în· mod independent, dar 
tttunci Direcţiunea Germană nu garan
tează nimic şi ne obligă ca, tot conti
nuind a juca la Teatrul Naţional, să plă
tim cheltuielile serale şi cota parte cu
venită personalului tehnic. 

Consultîndu-ne, am refuzat în unani
mitate soluţiunea lefurilor fixe, 'bazate 
pe excluderea unora din camarazii noş
tri, şi am acceptat pe cea de-a doua : 
aceea de a ne administra singuri, <;:um 
vom şti, cum vom putea şi de a duce 
mai departe existenţa Societăţii Dram;i-, 
tice Române cu tot complexul îndatori
rilor ce ne impunea Legea şi Regulamen
tul Teatrelor şi împrejurările grozav de 
grele prin care trecem (. .. )". • ,J J 

Nobilul act de independenţă µioralăJ ,aJ. 
actorilo:c noştri a iritat într-atît pe venh 
nasul ocupant, încît nu s-a mai. îngăduit. 
Societăţii Dramatice Române să joace · la 
Teatrul Naţional nici chiar suportînd 
cheltuielile impuse. 

OCn ziarul Gazeta Bucureştilor din 2 mai 
1917, era inserat următorul anunţ nesiw
cer : ,,Din cauza unor dificultăti de or
din tehnic, Societatea Dramatică Româ
nă va juca de acum înainte la Teatrul 
Comedia, unde va da atît matineuri cît

şi reprezentaţii serale. Prima reprezenta
ţie va avea loc sîmbătă 5 mai, orele 8 
seara". 

Dar şi aici, în actuala sală Majesuc', 
şederea va fi scurtă: 5-27 mai 1917. 
Sala avînd plafonul mobil, urma să fie 
ocupată de o trupă germană. Totuşi, 
scurta trecere pe scena Teatrului .�<;>me
dia, în mai 1917, e consemnată în:'a'rhiva 
cercetată acum întîiaşi dată. 

Ionuţ NICULE$�U
1 
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Teatrul Nostru 

Denumirea unei instituţii teatrale, c:a şi 
a oricărei întreprinderi în care munca şi 
talentul oamenilor produce, în colectiv, 
vafori materiale şi spirituale, ca şi nu
mele fiecărui ins ce se naşte pe planeta 
Pămînt semnifică sau ar trebui să 
•semnifice ! - o individualitate anume, o
,.,marcă a fabricii", a personalităţii pro
prii, de natură să-i eeleve între- semeni
funcţia, rolul, specificul, însemnătatea,
trăinicia ş.a.m.d. In acest spirit, printre
formaţiile teatrale bucureştene din dece
niul 5 al veacului pe care îne:ă îl străba
tem, Teatrul Nostru (septembrie 19-H-
-aprilie 1948) - înfiinţat de actriţa Dtna
-Cocea şi condus împreună cu Eugenia Za-
haria, Petru Nove şi Fory Etterle - :1
avut şi a păstrat, ca entitate isto,·ică, o
rezonanţă aparte ; el a întruchipat, anu
-me, din capul locului (anterior o altă
companie cu aceeaşi „firmă" se dovedise
cu totul efemeră), o idee �i un s:�op ce
prelungeau peste decenii, alături de Tea
trul Maria Filotti, existenţa tradiţionale
lor scene libere europene de la Paris,
Berlin şi Moscova, validată la noi prin
succesul Companiei Davila (1909-19122 !';i
pe urmă al companiei soţilor Bulandn
(1914-1940), asociaţi în diferite peri0acte
cu Marioara Voiculescu, Gheorghe Sto:cin,
Ion Manolescu şi Velimir Maximilifln.

Teatrul Nostru n-a fost, deci, o simplă
instituţie artistică înfiripată, ca atîtea
altele în epocă, doar dintr-un impuls co

mercial sau, de această dată. din ambiţia
unei foarte tinere artiste (directoarea lui
împlinea, în 1941, numai 29 de ani), chiar
dacă dînsa purta un nume cu o rezonanţă
combativă care îi putea justifica imboldul
şi chiar clacă era în acelaşi timp, în
linie maternă, nepoata unui alt luptător
socialist de renume, Constantin Mille (fapt
ce ar fi constituit, de altfel, în momen
tul respectiv, mai degrabă o carte ele
vizită negativă); dimpotrivă, Teatrul
Nostru exprima - foarte exact din punct
de vedere civic, dar şi cu o nuanţă de 
familiaritate mult apreciată de români -
un program : protagoniştii lui doreau ·.111

teatru al lor şi al unui public al lor, în
consonanţă cu idealurile etice şi estetice
ale noii lumi care se năştea luptînd şi
la a cărei afirmare, in plan artistic şi
intelectual, conducătorii scenei din subso
lul Teatrului Majestic aveau să contribuie
- alunei şi mai tîrziu substanţial.
Voia, anume, această nouă scenă, un re
pertoriu care să corespundă 'i1111oirilor
aşteptate în plin război mondial şi îndată
după încheierea lui, un repertoriu modern
nu nwnai prin formele sale de expresie,
ci şi printr-un conţinut de idei de esenţă
democratică ; un repertoriu (45 de piese
în şapte stagiw1i) în care s-a impus in.i-

8

tial literatura franceză· - mai mult sau 
mai puţin „bulevardieră" (H. Bataille, 
Denys Amiel, Maroel Achard), U1.16trat� 
însc�, apoi, prin nutne de certă autoritate 
academică,' precum Emile Zola, Anatole_ 
f':ranoe sau Jean Anou.ilh - pentru a se 
trece trept'at la Shakespeare (Noaptea re
gilor)· şi G. B. Shaw (Pygmalion, Disci
polul diavolului), la Mama de Karel• 
Capek şi Nemaipomenita pantofăreasă de 
Garcia Lorca, dar, mai ale5, la Eugene 
O'Neill, a cărui dramaturgie încă „proas
pă1"ă" în Europa şi-a găsit - într-o concu-. 
renţă fertilă cu prima scenă a ţării (unde' 
se juca Din jale se întrupează Elcctra)•
- cea dintîi afirmare majoră în România
tocmai la Teatrul Nostru: Dincolo de 
zare, Patima de sub ulmi, Anna Christie, 
Michael. şi Anna ; n-au lipsit, fireşte, din 
acest palmares bogat şi armonios echili
brat în raport cu durata şi posibilităţile 
particulare ale instituţiei, nici piesele 
rumâneşti, puţine la număr, dar expri-· 
mînd, in schimb, în, anii de început ai 
revoluţiei socialiste, opţiuni morale, cj
vice şi politice elocvente, aparţinînd .unor 
scriitori ele valoare, binecunoscuţi pentru 
atitudinea lor democratică, militantă,: 
Canalia de N. D. Cocea, Idolul şi Ion
Anapoda ele G. M. Zamfirescu, Reţeta fe
ricirii de Mircea Ştefănescu. 

Al nostru, în sensul unei modernităti 
ele înaltă valoare artistică, s-a dovedit a·
fi, de asemenea în consens cu politica sa 
repertorială progresistă, teatrul asociaţiei 
Dina Cocea - Fory Etterle, în ceea ce 

Dina Cocea în Senca din „Canalia" 
de N. D. Cocea, Teatrul Nostru, 
1944, regia Ion Şahighian 
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Dina Cocea în „Anna Christie", 
1944-1945 şi... 

prlveşte calitatea producţiei artistice -
asigurată pe ele-o parte ele componenţa 
trupei, pe de alta ele o exemplară cola-, 
barare cu regizorii de frunte ai vremii. 
Primul termen al ecuatiei - trupa -
depăşindu-se inconvenie11tele unui anumit 
eclectism, inevitabil în condiţiile date, 

a păstrat, constant, o valoare şi, iarăşi, 
un ech.nibru, demne de cele mai preten
ţioase instituţii similare ; cîteva nume, 
aparţinînd tuturor generaţiilor actoriceşti 
ale timpului, vor fi de ajuns pentru a 
ne edific-a deplin : alături de directorii 
teatrului (Dina Cocea şi Fory Etterle -
strălucincl, ele pildă, în Pygmalion şi în 
Canalia) în Diricolo de zare au jucat 
l.Juci•a Sturdza Bulandra, Marioara Voicu
lescu şi Maria Filotti, Gheorghţ! Storin şi 

George Calboreanu ; Marietta Rareş, 
Sarah Manu şi Lia Şahighian ; Marcel 
Anghelescu şi Jules Cazaban, Gh. Tone?s
cu-Gion, Jenică Constantinescu şi George 
Demetru, Ion Manta, N. Sireteanu, Sorin 
Gabor, Ion Henter şi alţid.. Al doilea ter
men al ecuaţiei, direcţia de scenă, s-a 
convertit într-un veritabil laborator de 
creaţie - printre cele mai active şi mai 
exigente din epocă ...:. la constituirea con-

.. .în Frosa din „Idolul şi Ion Ana
poda" de G. M. Zamfirescu, regia 
Mihai Zirra, 1948 

ceptului de teatru al nostru cont]jbuind 
cîţiva dintre aşii regiei româneşti, ca Jon 
Sahighian (creatorul spectacolelor Pyg� 
malion, Dincolo de zare, Noaptea regilor 
şi Patima de sub ulmi), Victor Ion Popa 
(cu ultimele sale montări : Discipolul dia
volului de Shaw şi Celebrii Cavendish de 
Edna Ferber şi G. Kauffman) şi Ton 
Sava (cu Abracadabra ele Noel Cowarcl şi 
Delta sălbatică, adaptare ele Ion Luca 
după un roman de Louis Bromfield), pe 
lîngă mai tinerii dar talentaţii Nicolae 
Massim, Val Mugur şi Mihai Zirra. 

Astăzi, după patru decenii de la în
cheierea activităţii sale, timp în care ma,i· 
tinerii sau mai vîrstnicii lui colaboratorţ 
si-au contw·at, în majoritate, profiluri ne, 
pieritoare pentru galeria de aur a scenei 
naţionale româneşti, Teatrul Nostru mi· 
apare ca o verigă viguroasă şi iridis'. 

pensabilă a continuităţii ei umaniste, re-, 
voluţionare şi patriotice. 

Mihai VASILIU 
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.PERh\ANEN·r A t,\ODERl'lf( A TE 
A CLASICILOR 

Gelu Ruscanu si 
' 

Camil Petrescu la masa de lucru 

Asemănarea dintre Gelu Ruscanu şi 
NJoo!Jaie Bălicescm IV'ilne din v.aJ.oo.re.a iaJ.ea
să - �tela - şi din modul sociail 
în care este înţeleasă şi practicată 
dreptatea pentru cei mulţi şi oropsiţi. Le 
este de asemenea comună pers:pecliv,a 
înialtă ; .pentru ei j•u,.stiţia esite un corn.ain
damenct; sacru, S'lllPrem şi -aa1iegoiric, ia.rrun
tind gene,'jB., creaţia J:urnii, desipărţirea 
părnîntuh.1,i de ia,pe. Fiat justitia, procla
mat de Ruscanu, este echivalentul lui 
Fiat lux, 1ar completarea ooma:ndiamen
t'lil ui, ·oa interipretairea !Lui să nu fie gre -
şită, iare şi ea rpresttgi'llll senitin.ţelor latine 
peremptorii: Salus rei publicae suprema 
lex, 51Pune IPtraid,a. Bălices,cu air fil adău
§at ÎC'U sig•ur>8.'!1ţă: Vox populi, vox Dei.
Persipootiwei de sus d'n .p.lia,n,u,l !1/Îlldirii îi
COTespum.de Îliltransigentia ·Î!Il pJ.a,n,ul vo.'in
ţei şi înidîrjirea ,î,n aicelJa iaJl ,a,oţiunii, al
oom,por.namentUJl,ui. Cu :nostalgie şi min
drie abia .aioopeni-te, Oami:l Petrescu, la 
60 de ani, vorbeşite Ide „'Uînărul apuoat" 
care er,a el· însu.si clnd t11.1:pta, î,n Litera
tură, prin •ani� '20, pentru adevăr şi drep
tate. Ce'VJa din această vehem€'Ill\;ă a tre
C'Ut :lla cei doi ero.i ai săi. Trecere înso

ţită de iaocenrt·u,area 1or S(p'I"e grav ,5i 
so:lemm, aşa cum se .cuvine oelo,r oare
trăieS1c şi J uarează ÎIIl şi cu isto,riia. 

Deosebir.i'le dintre ceJe două personaje 
se datoirează <Oircurnstan.teJor istorico-so
ciale schiiimbate, precum şi oonceptiilor şi 
caracterelor diferiite pe •Clare Je învede-
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Nicolae Bălcescu 
reaza lil piesele Jocul ielelor, Bălcescu şi 
în romanul Un om .intre oa.meni. C,a •pro
porţie şi semni.tioaţie, sceniari..uJ. istoric 
este altul în anii 1840�1848 deaît î,n anul 
1914. Bălcescu este partici/Pallt la Paris 
şi oo.ndocător 1a Bucureş:t:i .a:l irevOiluţiei 
de a•mploaire europea:nă, oarr-e. l.Ja no.i, do
bîndeşte dtimeru.hm.i naţiona.Je. Rusc:anu 
este di.T,octoruJ unui .ziJaJr sociaJl.ist oa,.-e se 
luptă cu proprietarii de tipografii, cu lip
sa de bani; cu supravegherea din partea 
Siguranţei etc., avî11d ca obiective susţi
nerea organizării muncitorimii în sindi
cate şi întT-un partid propriu, marxist. 
In Jocul ielelor, scenariul propriu-zis ră
mîne bucureştean : în primul plan redac
ţia Dreptăţii sociale, cu abundente detalii 
de cadru, iar în fundal, ecouri din Parla
meruu, din irrunistere, d.in 1gilceava· ooli<ti
că. In 1848, protagoniştii istoriei, ·cei care 
revendicau violent dreptatea socială, erau 
masa robilor, ia clăiooşiâor. a tăbăoariior. 
în luptă cu pîcla medievală, grea, apăsînd 
asupra vieţii tăranfilor şi mmţii boierilor. 
Băkescu apare oo UJI1 om Î!Iltre oamen'ii 
in zdrenţe şi iîn OO!li'be, pe de o .�. în 
blănuri de sa.mur, ,prtL!l!tre gialbeni şi nar
ghillele, pe de alba. ,In 1914, Gelu Rusoa
nu se a.n,g,ajează în •pirocesul de iafirmw-e 

-a mişdi!l"i:i munci,tare,<fGi, llra începutu:mle
sale, dar nu ,poia,te evi:ta ÎIIIJiPilioarea în
hăţişur,ille politiicii burgheze. Problema
era într-un icaz reVrOl1'uţia, tr,aigismul ve
ni,nd din Jnviazia ar.matelor a trei im- .
peril (otoman. tiar.ist. oobsbur,gi,c), iarr în
celăLalt caz, stmt�gi.a ,pen1IDu a rezolva
altern:ati'Vla : sau căderea unui minLsroru
bur.ghez SlalU eliberarea u,nui activist so
C'ia1is,t întemniţiat. De iasemenea diferă
t�polo.gi,a şi sitlllaJţiia ,I>e!l'\SOIIJJajelor. Băl
ceSIC'U este un V'izi.on:ar lucid, cu s:imtul
concretului ; RillliOalnu, un 51Piri.t s,pecUila
itiv, abstnact. Alutorull @erei Românii supt
Mihai-Voievod Viteazul se ipreocupă de
neam, de măl'()area i!Jui-, e Ulil om ail viito
Tului, în timp ce Rusc,an,u e obsedat de
un fel de iaibso.lut ,personal, disitr,ugerea
lui Sineşti, şi de drame tan@biile, de a
cum şi de aici 1(reve1aţ,i,a s.im11.1,C!iderii ta
tălui său, stnwciderea flamiliei pianis
tului).

Compia:r1a1rea spuselor şi faptelor celor
două personaje peruniJ1le elaborarea de noi
teze dnterpreba:tive şi aJungerea. 1a noi
concluzii referitor i!Ja două probleme fiun-
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da.mentale în -gînddTea ş1 m creati.a Liite
r.ară a 1Iui Camil Petrescu : . a) raportul 
dintre vaJ.Ol8Jl·� perooiruală a i.ubiTil şi a
ceea su,praiperSOil1JaJă ia dreipltătii · sociwe 
(Wertenkonflikt, în terminologia axiolo
gică) şi b) relaţiile dintre valoarea supre
mă a j,us.tiţiei şi rea11,iziarea ei concreit�, 
în viaţă (Werterfiillwi.g). Ambele alcă
tuiesc ceea ce scriitorul numeşte, cu mîn
drje şi emfază, că,uiia!r� ,absotl.utului. 

La Gelu R1usaan.u, căutarea axiologică 
comportă două cicluri, ,ambel.e cu trei 
trepte ([POsitu[are, · CTiză, soluţie), dar cu 
valori S.lJiPrerne diferite. .PriJim.tl ciclu se 
petrece tla PiaTis îrnaiinte de înc®erea 
piesei şi în centrul lui stă iubirea, abso
lutiziată de Gelu, trăidiartă (sooo•teşte al) de 
Maria şi tei:minată pl"in substituirea va
loi·i,că ,a dragostei. Gelu se satlveiază de 
la prăbuşire, .îmbrătişînd cau:na dreptătii 
soci,a;le. Mai tîxziu, î,n piesă; e prezentat 
al doiileia cidu, cu aceleaşi eitape : abso
lutizarea llljp'!;e:i jusibi;tioce, .,căderea" prin 
„compromisul" lia oare i se l)la're că este 
ob1i,giart; ·şi. @nuciderea atunci când vede 
că „dr�atea "1bsoLută" este .imposibil de 
realizat. , J,ocul_ 'ielelor ·se situează pe 0 
dubJă pozHie, ti.p.ică eroullui oarn.itl;petres
cian: anitagorusmuJ dintre iubire şi drep
tate, imposibilitatea lor de a se integ-ra 
în v.i,aţă suJb formă ,a,bsolUJtă. Pe de o 
parte, <lr,a,gosteia ia fos,t ,pe;ntr.u Gelu Rus
canu un fel de boală, iar lupt.a pentru 
d.re!l)tiatea soc,iiallă a co,nstituit leacul ei, 
pe de altă pialfl1:e, în al doBea ciclu, iubii.
rea o-.feri!tă .de Miardia. Sineşti nu-l ooate 
salva de Ja prăbuşirea idei!i lui de dreio
tate absotl.Ultă. Nu poate exista deci o 
opoziţie ma.i categoTJcă. Deşi opuse in 
psiho'lo,gia lui Gelu· Rusc.antl, iambele va
lQ!I'IÎ sî,nt. ,,prăbIB<ii1hille" şi nerecu,periabile. 
Nu e de m1r'are că în ace�te conditiuni 

Mihai Popescu în rolul Bălcescu 

Gelu Ruscanu refuză cliamantizarea vie
ţii prinur-o iubJre reaJă, lu,ptăitoare. c.u
rajo1asă, oa!I'e se via hirăni chioc d1n pje
dici, înviinse ; se va împlini .ahiar din slă
biciuni, depăşi,te. Gelu consideră ca im!.. 

posibilă o 'astfel de solutie, · biazlin<lu-se 
pe un peSli.m.ism unu.verSlall, pe un blestem 
ontk, asemeni cell\.lÎ bibl•ic, care cuprinde 
femeia, dragostea. existeniţa î,nsăşi. 

„Gelu : Răul e în noi... Totu'il pe lu:me 
este col'U(ptibi,1... Nimic nu e întreg şi ':fmu
mos... şi nici nu poate deveru... Cel mai 
frumos măr are Vliermele în el... Mai 
merită viatia ia:sta. să f.ie trăită dacă totuil. 
este atit de ci:rpit şi Îllldoieln.ic ? " 

Cu totull a,J.ilJfel prezinltă Un om intre

oameni siituaţiia iubirii :f.aţă d,e vaJoar-e>a 
supre11Tiă care în acest rollDan este revo
luţi.a socială şi niaţionJailă. La douăzeci de 

Pagină din piesa „Bălces-· 
cu" cu intervenţiile lu� 
Camil Petrescu 

1l 

www.ziuaconstanta.ro



ani, BăJJcescu simte ,primul fior al dra
gostei pentru Frusma BM-Ceaurescu, a 
cărei f;rumuset,e e întrecută Illu.mai de 
tem;Peramentul ei exuberant şi 1ian.1last. 
Boa1a de plămini 1Pe care i-o cauzează 
î<ntemn'it:,airea deareibaltă de domnitor.ul Bi
besicu şi mai a!Les cooiştii,nţia misiunii sale 
soaial şi nia,ţion;a!l revolluţiona1re il înde
părtează de .ha căurtairea fericiri,i in dra
gost.e. IIlltre o feni<lLre personală, fatal 
măr�inită, şi fericirea nesipusă, neîMră
dită şi netrecăooia;re, die a faoe să fle mai 
puţi.nă swferifi'ţă pe lume. expţi'l.lJllea lui e 
lim,pede de Jia început. lşi va îndeplini 
misiunea pr,Lnbr-un saiarifici,u împins pînă 
1a mairtill".aj. S afer,inţele run ternni tă îl 
ajută :la iaceastă lim!PeZire şi înă:ltare. O 
revede. după închisoo.ire. pe Frusina, mai 
frumoiasă oa orici.nJd, dar o pri vesite acum 
parcă de pe ,un alt tărilm. Nu este vor-ba 
aici -nici de asceză mistică, in:iidi de arnpu
tarea urnanu:lu:i. Ciţiva anii. mai tirniu, 
Bălces;ou Via simţi o iprof•undă afecţiune 
şi atracţie penitru Ll..lJcit,a F1loresau, f.ru
moiasa văduvă oare-ii dăruieşte o vehe
mentă şi n�ecUjpeţi.tă dm.goste. Băi1cesc11 
rărn:ine loial, cinstLt. airătî,ndu-i cu deli
cată s,in,ceru/tlate iprirrne.idiia. de a-[ iubi 
(boia'1a) şi imposibillitalt.ea de a-şi înte
meia un căm:Ln 1(niscurillle revoluţiei. să
răci.a. exoilull). In ciuda tuturor pied.1ci1or. 
Luxiţa va avea, în străinătate, oopHul pe 
care şi-l dorea diiagostea ei de mamă şi 
dragostea pen'lll'u băll.fuatu:J. ales. BăLC€5C:U, 
sev;el'ul iBăloesicu, ·i;xr,imeş,te vestea n,aş
tenil cu o emotie U!Illlalnă oare scaldă iu
birea într-o lumină bună, oaLd.ă, opusă 
celei crude, reci, chinuitoare, răspîndite 
de Ruscanu. Misoginismul din Act vene

ţian şi din Ultima noapte... rămîne un
dev.a î.n urmă, departe. IuJbilrea atinge 
î'nsă zeni,tul de purirtlate şi itmmsf-igurare 
în cazul sUJrocti 11.llÎ Băilicescu. Devotaimen
tu:l Tiţei e mai î,n,allt, mai :firurnos si mai 
puter.nri,c decit driagostea : ea sacrifică 
fratelui său. geniului lui creator şi mi
siuni-i sale revoluţioruare rot oe avea şi 
spam. să aibă : căsătoriia, zestrea. viiat,a 
peirso.nială. In ml.ilooul cel.or mai grele 
încercări, suferinţe şi î.nlfuiJn,g� faprtiice. 
sora lui Bălcescu este s� femeie din 
opera lui Oamill Petre.seu, î-nz€S·briată cu 
puterea de a da existenţei 'l1.Il. sens pro
fun;d, pe oare trebuie să ne mulţumim 
a-l numi benigm, dooiaTece modestia ei nu 
ar recuno,aşite niciodată că saorificiitJ.e 
co·nsimţite s,înt o :Jiol'IIIlă a sublimului. 

Sub nici •WJJa din cele trei fo:rme şi fi
guri de femei meniţiona,te, Iubirea nu 
al.cătui.eşlte un ciclu independent şi OIPUS 
ciclului valoric oentriall. : afiTmaa:-ea omu
lui p;rin revoluţie. D.impoitrti;vă, ea o fe
cundează, i se :inte$"ează, îi spoceşte re
lieful uman. Dispar antagonismul şi pre
caritatea din Jocul ielelor şi apare in 
schimb im Bălcescu şi în Un om intre 
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oameni o bucurie asemăJnă1loaire cu aceea 
de a gîndi a lui Sipi;noza, bl.llcuria s.all"lării 
omului cliin fcxrmele oele mai aipăsătoiaire 
a'l.e nefer.ici,rii. 

Pînă aioum• am tmltat des;pre re1a,tia 
„Rusiaa.nu-Băilcescu" fo p.lanru:l denumit 
de ax.iOll.ogie relatifile dintlI'e două valori 
pozitive (iubirea-dreptatea), arătînd că 
opoziţÎla. lor este 1·ewlviată Ln oa.zu1 lui 
Băloces.au .pni,n integrare şi depăşire. 

Să "ureoem ia,aum Ilia rre.haţiile dJi,ntre via
loarea dom1rua.'11ftă a dreptăţii si i"ealrza
i:ea ei în vtilaţă., dÎ!Illtre ideea pură, abso
lută de justiţie, sustirnută exalta;n,t. i:re
d:uctibill, de către Gelu Rusca.nu şi înfăp
tuirea ei in realitatea ooncretă. Exegeza 
aduală oonsi:deră problema de a rea:li7.a 
dreiptatea a:bsolută oam în fel.ul următor. 
Luîndu-se ca bază p0zi,ţÎla. şi ,.ooncluzia
epitaif" :flormu11ată ,de Briaida. se af.imnă 
că Rus.aaruu, cu inJtell!i,genţa şi sensibioli.ta
te.a lui morală, a văzut ,problema, răul 
socia!l ionoarnia-t ÎII1 crima l,ui Sines,ti. dar 
nu a şti-ut să găsească sol.utÎla. justă, oon
cretă, ,po11t,jcă a problemei .pir,in raPOrtare 
la inter€Sele ·c.lJasei ml..l1I1.CÎJtoare. Di
n�crtorul Dreptăţii sociale a ,aivut drep
tate abstract (Sineşti e o mare oanalie, 
rnc=oaşte PXlaii.dla). dJaT nu are dreptate 
concret, nu şbi.e să iiasă din dilema dis
trugătoare pe care tot el singur o crease. 

Fără .a ne� posi.b.il.i'tatea şi chiair uti.iJ.i
tatea didiaicitică ia iaicestei irutertPretărj_ c,re
dem că se pot forrrnu:Ja, cel puţin cu 
titlu de iiPoteză, două teze care ar per
mite pe de o parte .aipoofunidiarea .an.aili.zei 
piesei, ia:r pe de altă ;p.arte sbabJ'lirre.a 
unei legături cu Un om între oameni, 
unde într-0devăr se găseşte solutiia j\.lSltă, 
dial.ectkă, !la problema Îffi]llitnwii in viată 
.a va1,onii doreptătii sociale şi revoJutio.Il.alI"e. 

Aceste două i!poteze de IUCl'TU merute a 
facili-ta noi pun,c,te de vedere sint ur

mătoarele: 
1. Nici un per-sonaj din Jocul ielelor

nu esite OOIII)J)i].et creditabil, nici măcaor 
Praidla, şi nici ooma;xlet necreditiaibil.. nici 
măcar Sil!leşti. Scheima. .,pozitiv-negativ" 
,nu li se api]..ică şi nioi unu[ nu poort;e 
revend,i.c,a funicţÎla. de purtător de cuvînt 
al autorului. Toti au şi ,mai ales nu au

drey:tate, se af.ilrmă, d,a;r se şi dezmint, 
se desfăş01ară, nu Dllllffiaii Maria Suneşti. 
într�un anod vecin cu amlbig,u:i-tatea. O 
zonă tuillb1..11re, păta/tă, .i,ruc001joară trecwtul 
şi chiar preze:rrbu:l lrui Rusoanu : Praida 
se află îl!l mijlocul unei pete a!lbe. este 
nedete:rrrni;n,at, iar diJil.tre ceiilad.ţi, Penciu
lescu este un ciill.ic, Ch:irÎla.c un maniac. 
tipografii IJJişte nai"li. Mai uman. mai 
îngăduitor ca toţi, apare proourorul... 

2. Ambele SIOil:uţii posi,biJ.e [n. Jocul
ielelor sînt ohestilOIIllalb:ilre Ln s!Lne s1 în 
oonseciinţelle tl.or. Nu rew1vă problem;a. 
Atît publiaarrea scrisorii, 'l.ll'IIIllaită de des
fiinţarea lui Sineşti, oîrt; şi nepublicarea 
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ei in schimbul E:liberării lui Boruga, lasă 
deschisă prol:)lema „răului sooi.ail ", ba 
chiar o agrav,ează. Sii '1..liM şi alta creează 
un meoanism de impunitate, de si,gm-aintă 
perfectă în pr.act-ican�a fie a represiunii, 
fie a tîirguielii. ,Este o1aJr că ambelor s,o
luţii le J�pseşte ceV'a pentru a f,i ope
rante şi V'aliab!ile în viitor şi acest ceva 
există în Un om între oameni : ,,ando
sarea socia;lă ", �,a1ntia prun actiune 
practică · şi înrădăcimJa.Tea pe o linie 
istorică. 

Aceste oondiţii le îalde;pline,şte Bălcescu. 
Spre deosebire de drepitatea absolută a 
lui Gelu Rius,ca,nu, oan:e pluteşte intr-'lln 
fel de cer îngheţiat, îm regi.lunea eterată 
a i<leilOII" pure, descărnate. V'ialoarea su
premă a revoluţiei, aşia. oum o gîndeşte 
şi se străd•tl!ieşte să o nă-ptu:iias,că Băl
<:eSICU, are ,profu,nde rădăcini părrni,ntesti : 
tre,cutul se,cu1a.T ip]IÎII1 de îm;pilări şi răs
coale, de minie şi speranţă, al neamului:
pe de o parte, şi deşteptarea poporulUL 
la o nouă oo:nştiin1ă socială, revend.ioa
toare de liberitate, e!?ja!litate şi frăţie. ,pe 
de altă parte. Atît dimensiunea aceasta, 
patetică, de istorie românească, cît şi prc
zentia tu,mu1tuoasă - sau eooul ei -- ia 
maselor ,co,nş-tientizate lup.s,esc în Jocul 
ielelor, a.ar joacă un r-Otl. hotărîto1· în 
Un om între oamenî. 

ln sfirşit, mai există o diferenţă esen
ţi.ailă ilnure RUJSoanu şi Bălcescu. Acesta 
din w-mă nu vădeşte orgoliul sferic al 
infailibilităţii, convingerea de neclintit 
că nu a greşit şi că nu va greşi niciodată. 
Se frămîntă înainte de a lua o hotărîre, 
caută spr,ij:inwl unor ,pmieteni, în special 
al lUJi Arăi!)Hă, îşi dă seama ooncomite1t1t 
şi retrospectiv că aoceptarea lui Heliade 
in societatea ,,.carbona;ră" Dreptate şi 
Frăţie e o ,greşeail.ă. 

In general şi conclusiv, putem spune 
,că Bălcescu depăşeşte căutările tuturor 
personajelor oamil1petresciene îmse:baie de 
absolut - deci nu nu,mai pe Ruse.anu -. 
datorită unei strălucitoare serii de vir
tuţi, dintre oare trei mi se ]Jlar pr.incipa,le. 

1. Ii este prnprie imaginaţia binelui
care [ipseş,te chiar unoir personaje „cu
rate" oa Fred Vas:îilescu. De !:a prim11l 
lui gest oa tî,năir iuncher. cirul işi dez-

hm.că ,tru,nk.a şi se îinhamă alături de 
clă,oaşi:i aduşi cu bici'UJ pentru a SiCloate 
rădvianU!l boieresc ilm.potmolit in noroi, 
până la scrisoarea pe oare, grav bo1nav, 
spre s:f\ÎJrŞitull vieţili, i--o scrie lui Arăpilă, 
mă:rlturâ.silndu-i nevoia .fiierbinte de ,a dă
rui şi a 1prilmi o prJetenie leală, generoa
să, pentl"u totd�U!Illa, ·îmllre aceste do•.1ă 
fapte, vlila,ţ,a lui Bălcescu se ţese din 
gesturi altTu.iste (refuză eliberarea din 
temniţă fără ,aceea a tovarăşiJor săi oare, 
p.nin ,acţiune i.mpru,demiă şi fără a-'l 
întreba pe el, îi aduseseră condamnarea ; 
se solidiarlzează corutinuu. perso,n,al, cu 
cei săraoi, asupriţi sau răsculaţi ; simte 
o emoţie fră.rţească îln :liaţ;a l:u.i Avram
Iancu, deşi nu aprobă alianţa cu împă
ratul şi alrtele şi alteJe).

2 . .Posedă de asemenea viziunea viito
rului, întemeiată nu ,numai ,pe cunoaş
terea istariei, char şi ,pe î,nţellegerea ade
vărată, diia!leotică, a reLatti'lOII" diintre va
loare (pr.ilnci:piille de „dreptate şi f.răţie") 
şi viaţă (infăptuilr,i:1e istollice). l.5.toria 
poate schimba nu:me!le protagonistului 
imagilnat de BăLcesicu sau poaite amîna 
data evenimentului iprezis, dar de con
fir·mat, il co.nfilrmă. Nu es,te ctitorul 
unirii Avnam fanau, oi Cuza, nu se unesc 
românii in 1848, ci in 1918, iar republica 
nu se .pil"ocliamă ,atu,nci, ci lJa. un veac de 
cînd o preooni.za .istoricuJ.. 

3. Vede şi a.oceptă, C'U i,nduremtă în
ţelepciUJI1e, partea de suferi.n.ţă pe care 
o im;p1ică ;realJ.iziarea isrorică a orJcărui
ideal ou adevărat ilrunoiitar. Bătl,oes,cu simte
adînc ,,răul" pe .oare aativJitia:tea lui re
voluţionară îl aduce asu,pna f.amiliei,
îndeosebi asuprâ mamei şi st.nriorii sale.
Ti(la. Acceptarea stoică a propriei sufe
r.inţe este preia aunOSIC'Ultă pentru a i,n
sista asupra ei : o oons:ideră „o parte 
neînsemnată" n marii suferinţe a celor
înrobJ,ţi şi umiiJ.i.ti cu oare se identi.filică. 
Dlljpă în:fu"ilngerea revoJutiei, Bălcescu are 
puterea rară de răsicumipărare a vi,tregiei 
i.sto.rice : nu se sinu'Cide, ci sorJe o carte 
mare a neamulUJi care va menţine vie, 
in diomensitmi n,aţiOIIlaile. :fl!Jacăra eroism•J-
1 ui şi Via oon1l!iibui la bll'llli'Ilţele viitoare. 

Ruxandra Maria GEORGESCU 
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PersoJ1Jallitartea ;profund or,i1giu'l,a;lă ,a dra
maturgului Teodor Miazilu s-a i,mpus 
treptat şi nu fără potilc.nir-i î:n conştiiinţa 
rece,ptării, ifie ea ,a crdtilCii, fie ea ,a ma
relui ,public. Şocant şi fel'iIIlecător, uşor 
incomod şi (P'J.iJn de substanţă, o,bligînd 
l,a revtlzuÎlrea ;unor ponci:f.uri C'U privire 
la teatra.Utate sau Ja SJPectacuilos, uni
vensul pieselor s.a:le ,a constituilt şi con
stituie un stiQ inconfundalbfil, •iar zona 
semnifi,caţiifor s.aae reolamă permanente 
irei:n:terpretări, doViadă certă ,a vitalităţii 
operei. 1n cele ce uirm.ează ne pr0ipunem 
o .astfel de leictură, [n itrepte, de Ja stiruc
turHe mici la st.iratul .idea-tioc, către .o 
receptare, s,perăm, cwt mai coerentă. 

1. Enunţul şi sensul

Plecind de la ,arualiz,a ;pieselor scur.te, 
:primul Ju,cru care se ceire obsel'iVat este 
piuţinătateia even.imentell.or. Cu,pLurdle in
•trate în di.a:log (lmpăi.aţi-vă iubiţii, Pă
lăria de ,pe noptieră, Inundaţia etc.), nu 
,au o mişcare faptică pro,pirdu-z.isă, nu 
acţionează, cel mullt !dezbat aoti-uni :reaile 
sau posibile. Funotia narntiundi e pre
luată de discuirsul i1IIBuşi aJl personajelor, 
în OOJ1tradictie cu J.egiJe clasice ale dra
matur�iei, în oa:re evenrimentu:l s.cenic se 
tr.aduce conf,JiCJtuail.. Astfel. ,go1Uil de ac
ţiune creează pentru s,pedtator o nouă 
situaţie de irece;ptare, atenţia sa Iii,nd 
,atrasă de „ceea ce se ros.teste". 

La nivelul :rostirii insă, ne şochează 
mai inotîi repetarea: emoţia, siau mai 
degrabă atitudinea imruroată ,a eroiJor, se 
manifestă redundant. Fligu;ra repeti,tiei 
acoperă un Sipatiu foarrte larg, de la 
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Structura 

dramatica 

la Teodor Mazilu 

· cuVÎ!Ilt şi enunţ la situati1a dr.am.atică
s.au la pens·onaje. Ea funcţionează ca un
punct de ooncentrare maximă a sensului
dorit de autor : .,Ored, ;nrebuie să c,red.
chiar cred ! " afirmă .Iordiaohe din Aceşti
nebuni făţamici. Şi fraza denotă, la
urma urmeloc, atiît configur.ati1a oar.aiote
a•ului ,persooojului, cit şi whimbarea de
acţiune.

1n linii generale, dislcur'su'l pare maiie
utic. Ni se iprO(Pune o idee, iar dezvol
tarea emm,ţu1r-Jlor textului l1lll face declt 
să o con.firme s,au să o jnfir.me. Şi î.nt.r-un 
caz şi în1tr-altuJ, opţiunea fată de idee 
se dezvoltă printr-o reducere la concr•Jt. 
Investirea .unei teorii, 19. unui prin,ci\PÎu, 
a unui dezideirat, cu iallributele vieţii con
crete - citirea 'lor ,ad !litteram - pro
voacă o situa-ţie a'bsuirdă sau ridioolă. 

Pentru personaj, pra,gull dointre raţio
nament şi comporrtannent este practic 
insesizabil, �ntre ele s'tia'bHd,ndu-se o re
laţie billlilivocă : o :reiplică dă naştere 
unei mutaţii cornioortiamentale, un com
portament iP['ovoacă o ianumită ex,presie 
specifică. Ceea ce vedem sint de rapt 
.pseudoirationamente oaire vieţuiesc după 
o schemă 'Perfect orgianizată, după o
logică pe cit de riguiroasă pe iatit de
limirtativă. rCum iaipar,, .însă, şi ,cum f,unc
tionează enun-ţur,ille la;cestui limbaj, draică
limbajul este .însăşi su,bstantia ? 

O primă categorie de ,prorpozi-ţii este 
aceea ia defioniţii,1,or-subiect. Personajul 
mazili-an este mar,cat, el se iautocircum
s,crie unei ser.ii corrnportamentalle, dm 
care, 'În oazuirci extreme, es•te sii1it să iasă 
printr-un triansifer de eneir,gie exrterioară. 
Gherman di,n Somnoroasa aventură s,pune 
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Gina Patrichi şi Octavian Cotescu 
în „Aceşti nebuni făţarnici", Tea
trul „ Bulandra" 

des,pre sine: ,,La serviciu, pnin natura 
Q�igiaţitlor mele pl'od'esion.a'ie, trebuie să 
ma pre'liac lpllţin. Aoasă vreau să fiu 
sincer. La serviciu ,trebuie să fiu atent 
cu colegii mei, trebuJe să fiu .foarte 
serios, la mine acasă aş vrea, aşa ... ceva 
nostim ... " 

Fiaţă de această mi11matie, inurewul dis
curs te.atmal oare v,a urma fun,cţionează 
ca un predioat de confilrmare şi a<lin
dre. Ceea ce se poate vel'ifioa şi cu 
multe rute ,personiaje ale iauroorului : 
„IORDACHE : In S1Curt.a mea trecere sub 

soare eu vre.au să .petrec, să mă dis
trez ou fetele şi... să mor în somn." 
(Aceşti nebuni făţarru.ci) 

Acest mecanism Ide definire 1a vedere, 
amintillld de commedi,a deH'ar,te, poate fi 
lesne urmărit JJn mai toote piesele, dar 
..apare pregnant rn Aceşti nebuni făţar
nici. Silvia şi C.ameHia sînit, pnin întreaga 
lo;r evol<uJt;ie, un singur - prelungit -
enunţ. Cele două femei îşi poartă „defi
niţia" ca pe o profesiune aleasă, în care 

-

îşi dispută întîietatea şi îşi împart sferele 
de influenţă. Disputa şi împăcarea lor nu 
au loc numai la nivelul văzut, declarat, 
ci şi la cel, mai adînc, al intenţionalităţii 
mesajului teatral. Prezenţa lor antitetică 
radiografiază starea de schimb, de comerţ, 
a schemelor noastre de gîn.dire, dar şi de 
simţire. Ele nu vînd plăceri, ele vind 
cumu1ul de comodităţi ale vieţii, transfe
rat în clişee, pe două mari categorii : 
idealul şi contingentul, tendinţa spre ab
solut şi liniştea burgheză, ambiţia unici·• 
tăţii şi avantajele platitudinii. Definite 
încă de pe pagina de expunere a perso
najelor (,,0 femeie care distruge moralul 
bărbaţilor" şi „O femeie care reface mo
ralul bărbaţilor"), ele dezorganizează şi 
reorganizează succesiv atmosfera, definind 
tocmai si,tuatiia de Subiect. Mecanismul 
acestei personifi�ăTi a enunt,U!lui defini
toriu este des,compus de autor. ca ma
ximă putere de sugestie, în aceeaşi piesă 
în s,cen,a în care, pen<IIDu a se -sialva d� 
incoruptibilul Adam, e'le invenite.ază un 
alt .ÎIIl.coru:ptibil : ,, ... Am să :f.aJc dintr-o 
lichea un bă'I'biat inooruiptibi1l. Au să fie 
doi inCOTU'Ptibi'Li şi .altunci au să se mă..: 
u.în,ce între ei". CUJmiPărarea şi coruperea 
„Lk:helai îrntî.rzÎl8Jte", tÎ:mlP:imigerea sa către 
profesiunea de inooruiptibiil, se proa.uk:e 
printr-un fel de V1Mjă m care stăpineşte 
exdusiv farta limbajlt.lJ.ui. ,pr.ÎIII. sentinţe 
imperative : .,Trebuie să i'llJbeş,ti adevă
r:u'l şi să urăşti aninlC'hmia ! " ,,Voi iubi 
,adevărul şi voi 1ll'Î minciuna!" ş.a.m.d. 
C\l!ffi vedEml, orice se _poate crea pr�n 
simplul act ,al denorrninării. Ceea ce se 
rosteşte există, ceea ce a ap;icat -,ă fie 
spus ia illJaiŞtere scenic, ilJa vedere, oa 
si,tuiaţie dramatică. 1 

Astfel am trecut dej,a, pe nesimţite, 
la .a doUJa categorie de e'nuntmi, şi anu
me la aceea a ,predi,oatelor de exdstenţă. 
Acestea se manifiesită de obicei prin pro
poziţii im-perati.ve. Ai'Proa,pe fiecare piesă 
oon ţtne, mai ,ales in momen:tel.e de criză, 
de icuJmi111aţie, de schimbare a, iaotiunii, 
f.asciC'Ule ,tmperiative icaTe tr.ansaf1u mu
t.aţia sau o prQvoacă, .,o menesc" cum 
s-ar spUIIle.

.Aiparent, pr.ÎIII aceste emmturi impe
rative se 'tinde către iper'Sl.lada;re,a sLnelui 
sau ,a altuia, ,către îndeplinirea unei 
schimbări, atingerea unei stări, alta <lecit 
cea definită p:înă atunci. De f,a;pt Î:IlSă, 
î-n acest par.adis al 1imbaju1ui, fu11Jctia 
imperativeilor este .u:n,a activă, de seIDna• 
liza.re a mutaţiei, de aceea le-iam numit 
predicate de existentă. Ele fooalizează o 
fiinţare şi nu o facere. Plecarea în rai 
a .lui Iordaohe şi a iui Dobrişor, întoar
cere.a lui Iocdache in lOC"uin(Ja sa nu sînt 
fa,pte, chiar dacă sînt aatiuni diramatic.e. 
Ei pleacă prin rostirea lui „Ored !" şi 

• se întorc prin negarea acestui imperativ,
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prfo jnstalarea urii. I01xia.ohe îşi scllimbă, 
tur-retur, sbatUltu,l. La !fe'l. iubi!rea invo
cată de Don J,uan nu este nici actilme. 
nici autooonvingere. cu atît mai puţin 
aspill:aţie : ea este o negiaţie a lui Don 
Juan, o aJ.teri•tate. 

Un alt ni·vel al a:nailirei enu1n.ţuriilor 
în tea-tru'l. ilui Teodor Mazii[u trebuie să 
acopere, fără ilildoi,aJ.ă, replicile-,,joc". 
A,petitul şi măiestria sicrli.ltoru!lui in ma
terie de paradox, oa!La:mbur, aforism ,au 
fost .remarcate de !ia bun început şi 
definesc în bună măsură „stilul" autoru
lui. Jo,cu:l de cuvinte este indispensabi� 
oricăTei comedii, do:arr că 1ia Maz:illu ::on
strucţiiJe de tip afor,istic răspW1d· llJlei 
nevoi mult mai ,a,clinci decît simpla cu
loare oonamentală a situaţiei şi perso
najuJui oomic. 

Merită mai î'Illtîi analizate acele struc
turi de enunţ c:are îşi bazează strălucirea 

sÎ'Ilt un om cu un oriwnt destul de 
liarg, iubesc ,viiata". 1(ldem) 

Alteori, structurile de tip anaiaolutic 
se mmpJ.ică, se rafinează, atingîilld c:u 
mal multă .aicuitate o zonă a.foristi�
absuTdă. faită un pseudosilogism : 
„CAMELIA : fila caută ,puritaite, el caută 
puritate, şi uite a5a s� bea fondul de 
ru1meni ". (Ace.\,ti nebuni făţarnîci)

Paralogica şocsmtă şi ,comică a acestui 
tip de en-un,ţ,uri se reveilează sponitan. pe 
baza Uiilei subtiJe î1I1t,elegeri a oapacitătli 
limbajuLui de a con,ţi:ne în sine şi ros
tirea şi tă,cerea. Funotia ei este un.a de 
„rruan.i,pul.are". In replica mai sus cita/tă
a lui Gherman, anuliarea reci!J)lrocă a 
celoir două fuagmente de enunt dă seamă 
.asu.pra natmii amOlrfe a personajului, pe 
cînd, în cia2llill Coameltlei, aceeaşi figură 
desemnează tot.aJ.ia li!Psă de siooupule a 
person,aju1ui. In toate cazurile citate 

,,Mobilă şi durere" pe scena Teatrului „Bulandra" 

pe ceea ce vom ll1ll.llffii „anoacoluturi ". Dria
matu.rgic, ,a,ceastă figură nu corespunde 
ad litteram defirntiei din griamati·că : ea 
functionează într-un soi de alunecaxe, 
care se aseamănă ou cea -gramiaticailă. 
între ,nivelurd diferite de semnificaţie, de 
obicei incom,pati,bile. Conjugînd două 
fragmente de anunţ oa,re ,a,paren-t n-au 
nici un contaict, se obţin de rapt două 
tipuri de semnirfioaţie : fie o infurmaţie 
de iacliJJ,cire fjcineva s1pune ceva, dar se 
referă de f,a,pt la a!l>tceva), fie o i.nfor
m.aţie antl!lată (cineva minte, ,pentru că 
cele două firagrnente de ernmţ se con
trazic pînă 1ia lalililiillare). Această a,lune
oare ianocolutică este .totdeanma o tTădare, 
voluntară sau involluntară, a unui adevăr 
al limbii Î!Il fa,voaTea unui adevăr al 
realităţii „scenice" : 
,,€:LEO : N.u nurm:11i •că nu mi-a.m refăcut 

viata, dar stau şi foarte prost cu 
tensiunea". (Somnoroasa aventură)

„GHERMAN: Eu, stimată doamnă. d�i 
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obţinem în ,ultimă i=tan.tă, ,prin redu
cere, o judecată de exdstenţă, o definire. 
Să fie înt.împ[ător ?

O altă categocie de „jocur,i" sînt pseu
dol'laţionamentele. 
,,SILE : Măi Gore, omu!l, dacă-i om, tre

buie să fie ponc cu ,un OOOIP". (l\'Iobilă 
şi durere) 

Extrem de concis, foaJr•te expresiv, 
enuntw Cl.l\Pr.înde un �ation.ament care 
poate fi descoITiiPus Ilogic şi recompus 
gramatical, i:a-r rezllilllatu.rl pe oare îJ ob
ţinem recombin.î:nd cele trei predicate a.le 
sa.le este : ,,Omw este (trebuie să fie) un 
poa:-c oare are un scop". 

Comicul reziuiltat din s>coiaterea la ve
dere a jU!de,că,ţiloc 1Pseudologice e poten
ţat de fia.ldu.ri.!le unei retorici de îna!ltă 
clasă, menită să atragă şi să convingă 
prin asemenea .i.nsoli·te răsturnăm refe
renţi.iale, care reevaluează, în uatimă in
stan.tă, 'lumea. Excesul acestei ilpostaze 
retorice produce o receptare detaşată 
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Monica Ghiuţă şi Ion Marinescu în „Don Juan moare ca toţi ceilalţi", Teatrul Mic 

sentimental, daJr iJm!l)(lioată spiTituaJ., în 
care „aşteptiaJrea" s,poof:/atrnr,ul:u,i este diri
jată că bre o perJio1'1IIllall1,ţă ,a gî,nd:irr'H, me
die tă de limbaj. Lisba unor astfel de 
fluturări de pelerină cu greu poate fi 
oprită: 
,,MAXIMILIAN : Adevărul nu are perso

nalitate, nu-ţi ,ap,aTţine. Numai erordile 
ne aparţin". (Treziţi-vă în fiecare 
dimineaţă) 

„IORDACHE: Eu nu pro,pag ceea ce 
cred şi -nu cred ceea ce propa� ". 

(Aceşti nebuni făţarnici) 

„DOBRIŞOR : Inoaipacitia.rtea e dovadă de 
curăţenie sufJetească ". (Idem) 

„VALENTIN : Ipocrizia începe o dată cu 
cultura. Tirebuie să imai citeşti încă 
mult oa să ,ajungi să nu sn:mi ceea ce 
gîndeşti ". (Împăiaţi-vă iubiţii !) 

Cee,a ce reiese insă de aici este coe
renj)a i,ntenţionială a tuturor acestor ti
p.uri de emmţ, fie eile •de natură re,1a
ţională, fie de natură retorică. 

2. Structurile mari

Structurn .rellaţională a actanţi1or din 
oomecliile 11\l!i Teodor Mazilu este, pe ci.t 
de ordonată, pe iatît de semnifrcativă. 
Personaj,ul, despre care ,am aflat deja 
că nu are devenire. este fixat într-o ţe
sătură geometr-i,că de relaţii. D.LncoJo de 
ia.ceastă banalirtate, trebuie însă obser,vat 

�tul că, în piesele cu mei mult de 
două personaje, erouil. este mereu con
curat de un dublu. El apare fie ca o 
parte a Uillui înbreg ce se va dezvoiita 
maniheist, fie oa membru ail unei triade 
conflictuale, ce cup.r.inrle un paralelism, 
real .sia1,1 posibil. Se nas,c as1lfel nişte 
structuri steliate, care treptart; se rafinea
ză, şi care meriltă o 'cit de succintă 
prezentare de ,priillci'Piu. 

Don Juiain este cenur.ul fooail.izator al 
unei opoziţii de opţiune. El este asediiat 
de două entităţi feminine, vecine cu mi
tul, femeia cred:.uncioasă şi femeia frivolă. 
Rostul celor două ,(oa în mai toate co
mediile, v,om vedea) este de a se neu
tnaliza reciiproc. Lată că ceea ce 1a ni-_ 
-veluJ eil'unţului sem!lla!Lizam -pri,n figu;r',a
anacolutului, J,a ni•velul stl'ucturillo.r scoo
te J.a h1rrnină o consta'Il!tă, un loc geome
tric, obsesiv.

Proştii sub clar de lună propune o
structură bazată pe relaţii paralele, a
cărei dinamică se manifestă, fireşte, prin
schimbul de poziţii între cuplurile de
personaje : Gogu - Clementina, Emilian
- Ortansa.

In Mobilă şi durere combinaţiile apar
dej�t mai oomplexe, p.arailelisme1e 
fiind subordo!Illclte l(J()Til/POrtamentelor 
,,imitative", care reiprezi,n,tă toc:mai cen-· 
trul p,roblemabic ial demersului scenic. 
Aici personajele 18/\l o pre-istorie şi se 
îndreaptă către un viiltiar ipotetic. Si-
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tuaţia de cup[u Î'Il dioolva.re Gore-Mela
nia co,pi.Jază fosta situaţie Shle-Liziaa. 
Perechea Shle�Metalrtia se oonstirtuie oa 
riwlică a c�Uilui Raul-Lizilaa. Faptul că 
jocul parvenirii sooila:le se bazează pe o 
ierarhie de strategii CIOITllPQTtamentaJe e 
vizibil, Gore tinzîlnd să devină 1.llil viitor 
Sile, precum Sile îşi doreşte să fie Paul. 
Terus.i-unea. a,etiunii diI1amatirce se degajă 
t.ocmai din disitrugerea ,a,oestei. strategii 
de către viteza aiou,mulăxii, de către com
petiţia im.baurată. Miaşirua perfectă a 
acestui hexagon este sbrivită de autor ou 
forţe dinilăun,tru. autoian.ihiiliante. Struc
tura mare reproduce s1lruotura enunţului 
cifat mai sus - .,Doi .inoorupt1bi1i se 
vor mîl!lJOa mtre ei" (Aceşti nebuni fă
ţarnici) - ceea ce COIIlJfinnă ex.trema 
rigoare şi oonseoven,ţă a dernonstmtiei 
dramaiturguJ,ui. 

Ca2>u1 cel mai oorn/pJ.ex este acela din 
Aceşti nebuni făţarnici, în care triadei 
bărb:at-do,uă femei li oores,pund alite 
structuri relationalle para,le'le, oa într-o 
oglindire diublă, Î!'Il/Pi'Illgîind imaginea către 
inf.Ln,it. ,,SubHmul fin iaaz die f()[;tă majoră" 
(ca as,pmaţie către absolut) este concurat 
de „Bă1 batuil cu oaipuJ. m nori" (.oa i,nst.a.u
rare a mir,a,cllil.o&Ul1ui în oontingent). Ei 
se ucid mirosind tna.nc:Lafiri otrăviţi, toit 
astfel cum „Licheaua întîrziată" îl dublea
ză spre anihilare pe Adam. După ce în 
primul act î'n;ţelegem că Dobrişor ar în-
cer.oa să-şi concureze stă,pfo,ul terestru 
(fordMhe), el îşi schimbă ,asipiraţiile, î,n
cercind să preia funcţiile ideale ale 
Sublimului. In ultiJmă ins1laintă, se obUne 
o anihilare totală între persicmajele-rella
ţii, ce ruaşte un fel de oomic absOilut,
al dis1lrug;erii rău1ui, iasemănă,tor, prin
răsturnare. cu uciderile în :Lanit di,n fi„
nalul tragediilor shakespeariene. Schemă
care limpezeşte hăţişul de relaţii şi re
velează mecanismul manipulării omului
amorf, între receptivitatea lui superfici
ală faţă de idei şi apetitul său grosier
faţă de trăirea imediată,

3. Teze

AJ.iiIDm,aJ(;ia că teatr.ua l•UIÎ Ma.tiJ.,u ooa.rtă 
cu sine cîtevia motive obsesive, ail 1po
criziei, ail prostiei, al parvenirăi, e deja 
un truism. La urma urmelor însă, aceste 
motive sînt clasice şi aparţin comedio
grafiei europene din toate timpurile. 

Merită î111Să sub.l:imat faptul că pentru 
Mazilu motivele funcţionează ca tot 
atîteia locuri comune, fată de care co
mediograrful trebuie să-şi redefinească 
poziţia, printr-() schiimbare de per$Pec
tivă direct deltermi,n;aită de CIOC>l'don.a.tel:e 
obiective ail.e lumii. Pentru el aces-te 
constante tematke ,apair,tin nu num,a,i v.ie
ţii ci şi artei oa atare, ele fiind tra1late 
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aproape oa nii.şte mitl.l!ri. Vailorăăe eticii, 
pare să ne �pună aiu'lloruil., au fu.tă de 
v.Laţa trăită şi o :lluncţie estetică, im 
numa..i um 00<:ial-()II"d10I1Jatoa.re. La un mo
ment dat, fu'Illcţia - socila:l.ă e .amMLată. 
eludiată, de tra.nsfol1II1Jarea acestor valori 
într-un deoonaitivism ,pur. Parvenirea. 
i;Poorizia, trădia!t"ea. aa şi temele 1a oare 
ne vom opri uliterioI", SÎJ!lt sirmboluri. Lar 
rol ul lor în disfu.nJCtidillaliZlalrea valor iloir 
pe care obişnuLm să le·oonsiderăm •Lmtlia.
bile trebuie S100S .I.ia lumim.ă. Ele trebuie 
deci de...filtwatmi2>ate, de-mi-tiz.a.te : ,,Nu 
ţi-e prea cllar ce e o legendă; pentriu 
mi.ne legenda este oe-i ,pentr,u tine şef,u:l
tău ierarhic, ai iînţeles ? ,( ... ) Mdturu.le sînt
rodul fricii voastre de viaţă, nătărăiilor,
şi ad .liaşi.Jtăţii ca!I"e se numeşte fantezie."
- exclamă .I.ia un m<llIIlellJt dJait Don Juan.

La :nivelul de adJî,nciJme, tema erotică
.are un cimp oompact de desfăşurare. 
Erotica reprezintă un comportament re
laţional def.i'lliWr<iu, şi nu întî.miplător este 
motivul cel .mai demiotizat. Cum nu în
tîm,plător, sim.g,ur,a piesă care rediscută, 
teoretic, un mit este Don Juan moare 
ca toţi ceilalţi. 

Relaţta oa atare este îndeobşte un.a 
de f.r,u,sitr,axe, de ,,rpierdere" în strategia 
jocu!lui scenic. Intî:lnirea dintre parteneri 
este totdeauna „conştientă", ia:l.:fiabetul ei 
se învaţă, ,iar afectul este, de cele mai 
multe ori, sau simUil.ait sau ,povesnLt. Atî.tia 
vreme cît simt „deterrrninabile", afectele 
sînt îndeobşte absente. Pe cît de ge
neroasă este tema erosului oa. !'e1aţie, pe 
atît de absen'tă este î,nsă iubirea, căci 
avem, de fapt, de-a face, mereu, cu o 
,,valoare de intrelbuÎilll(Jaire". Don Juan, 
mitull, esite oana.cteri:zialt tocimai prin i,nca
pacitatea de a iubi, iar femeile lui sîr1t 
poli ai aceleiaşi aibsente. in toate piesele 
cu mad mult de două peI'S!Onaje (excep
tî'nd, ,poate, Sărbătoarea princiară), triun
ghi,uJ în caTe bă.Tbatu:I e di5iputat în1ire 
două ti,plhri de reros defineşte altceva 
decît dragostea : o QP\;i'U'Il.e li.rni1Jată. fie 
între apetitul temper.a.menital şi poziţia 
socLală (Proştii ... , Mobilă ... ), fie între 
contingent şi absolut (Aceşti- nebuni ... ). 

Re1aţia erotică aire cauze şi corn.portă 
mu't,aţii în măsw,a i'n care, cu detaşare, 
omul îşi schimbă preferenţial decorul. 
Gog\1.1 o părăseşte pe Olementirua în fa
voarea Or,ta•nsei, pen<bru că simte nevoia 
să iiaeă un sal1t de .I.ia minima cumsecă
denie (.L'poc:rită) J.ia trăÎll.1Îsmu1 asumat (ou 
cinism), Intre fosta seoreta.ră-gos,podLnă 
Liz1oa şi MelanLa, Sile îşi .marohează ex
clusi'V go;a,na mimetkă după o b1.111ghezie 
cu pompă (Mobilă şi durere). Iord�he 
(Aceşti nebuni făţarnici) este aruncat, cu 
eg)a:l.ă aoc�tarr:e, îlntre Oaimeli:a şi Silvia, 
ca un preambul al pendU!lării consimtite 
înwe p,ar,adi&u1 ilu2Jor:iu şi terestrul coer
citiv. Aici, î111 ;fine, tema eroSUJl:ui se su-
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priq>une cu desăvî,rşi["e ;temei ideilor-mi
turi. 

Toate piesele scurte, de ou;pJ.u, sînt de 
fapt .aflte şi ial.te :fiatete aile acestei nevoi 
de demi1Jiz.1aJre a p,a1rntomimei erotice. 
Apo[onia (0 sărbătoare princiară) e o 
excepţie vagă. Ea nu iubeşte, nu a iubit, 
ea se opune unui sistem. Person,aj care 
rărm,ne în mi.t, oare există maii degr.aibă 
ca o invooa,ţie, ea nu r;upe pr:oprJ•u-zis 
sistemul ,a,tît de coererJJt iaJ ceio["Jial.te pie
se, în oare erosul axe doar va,loan:e „uti-. 
litară". 

Cwn, ·-,in funid, ,,v,alo.ri de ÎIIl.t.rebuin
ţare" sîrit şi ideii.le genenal.e, bunurile 
etice. tracl)ţi.onale, cele . filozofice sau es
teti<Ce. Ele sint traitate CiU aondescendentia 
hazlie .a „idei1or ,giaita ;făicu'te" şi paxti
cipă la radiogr,afderea tezel•or staticuJui, 
pe oare vom înceroa să le rezumăm în 
oontinware. 

Omul, văzmt clin perstPectiiva come
diiil.01r IDla.ZliJ'iene, e dtWosediart; de stTuotu
ra sa fi:rească, a.mbi,guă, de mediator în
tre adevăr şi :liais. Pcr:ÎIJTIJa oonsecintă w
zi;bilă este că el • nu suportă deteruni,nări 
dinspre iadincul său inst:i,rrotwa.1-afec.tiiv. 
OmiuJ nu axe Î!Il,ooinş-tient, el este com,p1et 
liber în faţ;a voiill(;ei sale, şi de a,i,ci re
:zru:ltă că el nu me nroi o souză. Lucid 
şi raţional, el e marrrlipuwat de însăşi gîn
cliJ:ea sa deficitară. Malleabi!J..itatea fiată 
de -credinţe şi y.aflori ,(lfalse, pentru că-s 
i,ndiferente) îl fa�e 01IllOnf. H�pei;adapta
biliitartea îi ,aneantizează ooorenţ,a şi ver
tebro'.lii'tlaitea. ln măsuro în care gî•ndirea 
e doia;r o modia:LLtaite de semnidliicare, un 
cod, Uăl li:mbia.i, ea ,n,u creează şi nu lu
crează de fapt. Ea iintră într�un cerc w
oios, r1diool şi trogiic ÎIIl ,aice'.Laşi timiP. A
tffiilJ)emmental, omU!l m.aziJi,an îşi alege 
caracterul şi îşi oonsilruLeŞ;te des,tinU!l in
itr-o rellati vLtate aiti"t de ,deip,Jină incit ea îl 
striveşte totdeiaunta. Aceas,tă relativîtate 
dă chilclJI' subs1laJniţ;a oonflli.dtuJui s.oeniic. 
ValoriJ.e, şi nu omuil, sînt îrn:locuite. pen
tru că ele se dovedeSlc doar momen1Jan 
funcţionale. Omul rămas este fPl'.iinS î,ntr-o 
capoonă de chihlimbar, atita v:rerne cit 
nici u,rua dintre opţiunile salle nit.Hi implică 
vLaţ;a pînă l,a -absotl.ut, ,plină la fi.iniţă. L1ber
tiatea lui este sărăcia lui. 

S-a greşit, în genere, considerînd,u-se
că pers,oniajrue maziilliene se ,prefac, .,mai
muţăreSIC" trăi["i şi sentimerute. Pcr:ostia si 
ipocrizia lor au fost luate roiai toitdeaiuna 
foa:rte aiproa:pe de sensuâ lor pro,pTli,u. ca 
•ra.poI"ttmi între om şi oonjunottl['la 
Din1;potJivă, convenţia de ad1ncime prn
pusă drept teză de către teaitr.ul lui 

este aceea a llll1ei foarte ascutiite inteli
gente „Teliationia1e", ,precum şi a UIIlei sin
cerităţi vecine cu cruzimea. Aces,te per
s0r11iaje nu se ,prefac, ele ne ş•ochează toc
mai .prin ciudiarba lor eraipa,citate de ra fi sin
cere faţă de receptor, semrnalînd la ve� 
dere to,ate pr,oicedeele de trişoce sau 
trăda:re Sincerirtatea aceasta vine de a
colo de unde nu exi�tă ra:fiail:'ă şi înlăun
tru. 

Omul miaz.iili,an îşi ailege oaracter,uJ 
pentru că nu are UIIlru:l, sau rn101 măcar 
nu-i simte nevoi,a (,,Eu mă simt bine fă
ră caracter. Nu ţin să-ani amintesc ca
racteru'!" (Treziţi-vă în fiecare diminea
ţă). El este „,onest" pen-tt1u că e d,isp,oni
bi1 cu desăvfrşire ocicărei cia;l,chieri „con
j u.nctur.ale" de credinţă, şi nru are drep
tul l,a sia:lvare (,,Omul nu are nimic co
mun cu p.rqpri,a-i ete'l:'lndJtate. Eternitatea 
îşi vede de treburile ei". Aceşti nebuni
făţarnici). 

Unica valoaire de coeziune a ace&tei 
lumi rămîne deci Limb:ajul. Orice &ăire 
e înlocuită de o demonstraţie, orice 1·a
ţionament necesar este şi existent din 
clipa în care a fost rostit. Existenta vă
zută ca un schimb de definiţii între su
biecţi amorfi, dar energetic dispon.i.,bili. 
ra,p,are oa un pei,petuUlffi static, ca o miş
oar,e all.eatorie în1lr-U111 absolut repaos : 
fără afa:ră şi fă:ră lă,unltru, m.ani,p,ulînd 
şi lăsîndu-se mand,pU!la.tă cu conş.tiintă si 
acc�tari; nerJSCÎIIld nimic, lumea iaceas'ta 
îşi dezvă:lwi·e esenţ;a tragi•că prin to.crrmi 
lipsa oricărei deveniri. 

Omul maziliain se blochează în Pl'O:PI"iuJ 
sistem ,atunrci oind ia.ltennia,ti;vele de 
schi,mbare a oodu[ui s-ia:u terminaJt. în
chis î;n reduta sa alffiăgito,a["e, cu,p,lul dim 
Inundaţia este î,n,ghiţit de către limba
j ul or.gani2'lat ,a;l acumuJării p�matice. 
ln scena f,i'llia!lă, Ioodia,che (Ace.$ti ne
buni ... ) cere, din ce ÎII1 oe mai stins, să 
f.ie judecat. Ail)ro1a1pe că ni,ci nu mai e 
tim,p peinitTu asta. adrl.,că pentru .rezolva
rea problemei omului despre care este
vorba. Rezoi�vările pn:oJPrdl\.lJlwi său s-istem 
SJ;Jirirtu:al şi etic sînrt mai presante dooît 
el. Iordache se dizolivă năucit în spaima 
sa fun,d1amentală. aceea că trebuie să 
plătească. Cuvinteie-bunuri năvăJesc 
peste so,ţii „illl'U'ndiaţi ". de:1'Jlălnţuite ; .,Fe-
rJcirea" mereu s;perrată îi im.ea.că pe a
ceşti concurenţi ai uceni,culwi vrăjiitor, î,n 
tiIIlJ) ce soneria, neîilltreru,pt, sUIIlă o a.
Larmă,. oare ... 

Miruna RUNCAN 
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O viziune clasică 

asupra lui 

Petru Rares 
,. 

Piesa lui Horia Lovinescu, Petru Rareş
sau Locţiitorul (1967), considerată de o
autoritate în materie - Ion Zamfirescu 
- ,.o capodoperă" 1, urmează la doi
:m1 congresului al !X-lea al Partidului
Comunist Român, care punea capăt abor
dărilor dogmatice şi aplicărilor rigide ale
unor modele străine în interpretarea tre
cutului românesc. Istoria - ca efort de
cunoaştere şi mijloc de educaţie patrio
tică şi politică - era astfel revalorizată
şi, pe urma ei, drama istorică românească
se racorda la traditii ilustrate de Vasile
Alecsandri, Alexandru Davila şi Barbu
Delavrancea.

Horia Lovinescu făcea astfel un nou 
început şi, cum omnium imtium difficile
est, dramaturgul, chiar dacă t·c,•enea -
sau poate tocmai de aceea - la drumul 
ştiut, nu avea totuşi calea netedă. iu
torcînd spatele clişeelor unui vulgar -
pînă la desfigurare - materialism is
toric (de fapt un „dogmatism istoric" !), 
el se afla în faţa modelelor de prestigiu 
ale unor predecesori intraţi în manualele 
şcolare. Oricît de diferite ar fi fost 
Despot-Vodă, Vlaicu-Vodă şi trilogia lui 
Delavrancea, tiparul conflictului răminea 
acelaşi : un domn în confruntare cu 
marea boierime - saJU, mai exact, cu o 
grupare a marii boierimi, pentru că în 
rîndurile clasei politice el găseşte şi co
laboratori devotaţi , lupta împotriva 
Porţii Otomane, luptă condusă de domn, 
contestată însă de grupul ostil al marii 
boierimi şi, pentru ca scena să nu fie 
copleşită de istorie, şi o poveste senti
mentală. 

Tiparul acesta îşi are şi îndreptăţirile 
sale obiective, oare îl fac repetabil la 
mai fiecare dramă istorică. Evul mediu 
românesc a fost dominat de lupta pentru 
neatîrnare împotriva imperiului otoman 
şi de conflictul dintre domn şi marea 
boierime pentru irnpărţirea puterii, astfel 
că nici o dramă istorică nu poate ocoli 
aceste aspecte fundamentale ale istoriei 
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George Constantin în rolul 
Petru Rareş, în montarea 
Teatrului „Nottara", stagiu
nea 1966-1967 

noastre medievale. Iar dragostea? ea 
este - cu adevărat - o permanenţă a 
istor.iei. 

Horia Lovinescu avea, deci, ingredien
tele piesei gata fixate, iar arta sa stătea 
în combinarea lor. Desfăşurarea conflic
tului din piesă o urmează pe cea a is
toriei. A-l şicana pentru cutare inadver
tenţă nu este - am spus-o aproape de 
fiecare d.ată - în tintentia noastră. Nu 
este, cu atît mai mult cu cit autorul îşi 
afirmă limpede in�nţia de a nu rămîne 
în limitele stricte' ale istoriei. In 1542, 
ambasadorul lui Ioachim, electorul ele 
Brandenburg, mărturiseşte domnului că 
„aducerea mea la Probata in toiul nopţii 
mi s-a părut foarte romantică (s.n.)", iar 
Rareş îi răspunde parafrazînd vorbele lui 
Raymond Poincare, devenite moto-ul 
Crailor de Curte Veche ai lui Mateiu 
Caragiale : ,. Te găseşti pe un pămint 
ciudat, domnule ambasador. La Porţile 
Răsăritului, totul e posibil''. 

Aşa cum se poate îndată constata din 
limbaj, Horia Lovinescu a optat pentru 
expresia contemporană, renunţînd la ar
haisme stilistice, creatoare de atmosferă. 
Modernitatea nu e însă numai de limbaj, 
ci şi de concepţie. Piesa nu e o evocare 
istorică sau e mai puţin o evocare isto
rică, cît o discuţie despre putere şi func
ţiile ei. Raportînd-o la temele creaţiei 
lui Horia Lovinescu, w1 comentator re
levă n,u fără dreptate că „Interpretarea 
dramei Petru Rareş din perspectiva tra
diţiei româneşti a unui «mit al voievo
dului» este unilaterală pentru că analiza 
este aplicată asupra dramei luată sepa
rat şi nu în contextul general al operei 
lui Horia Lovinescu ... " 2• 

Istoricul este însă interesat de altceva : 
cum se reflectă istor,ia în drama lui Horia 
Lovinescu ? In piesă, Petru Rareş, fiul 
natural al lui Ştefan cel Mare, se per
cepe pe sine drept „locţiitorul" marelui 
său părinte şi, prin el, depozitarul vre
melnic al destinului poporului său. Dom-
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nia este asumată ca o nus1une de jertfă 
căreia el, Rareş, nu i se poate sustrage. 
Intrebat de Soliman Magnificul de ce 
şi-a riscat viaţa venind la Constantinopol 
pentru a-şi recăpăta domnia, Rareş răs
punde: "Pentru că nu puteam face -alt
fel. E o soartă pe care trebuie s-o duc 
pînă la capăt. Orice m-ar aştepta·' (. .. ) 
SOLIMAN : ( ... ) Te socoteşti păstrătorul 
unui depozit, nu-i aşa ? RAREŞ : Da, 
!nălţimea ta. Şi depozitul acesta trebuie
să plJUtească pe marea veacurilor, Nu-i
al meu, e al pămîntului meu străvechi
şi al locuitorilor lui. Eu nu sînt decît un
plutaş, care, cît trăieşte, trebuie să în
drepte încărcătura asta spre viitor". Este
dialogul-cheie al piesei, Sigur că, istori
ceşte vorbind, motivaţia poate fi discutată;
un alt Petru - cel zis Cercel -, fiul lui
Pătraşcu cel Bun - un părinte lipsit ele
strălucirea lui Ştefan cel Mare - a dscal
şi el, după o domnie efemeră (1583-1585),
venirea la Constantinopol, dar cu un dez
nodămînt tragic pentru el : a fost exe
cutat. Se considera şi el un „locţiitor"?

Oricum, discuţia este, pe acest plan, 
zadarnică, întrucît orice autor are dreptul 
la ficţiune în anumite cadre de realita
te istorică. Pentru a evita să creeze un 
simbol şi nu un personaj, Horia Lovi
nescu a simţit nevoia sa pună „ca1·ne pe 
os" şi să facă un Rareş distinct, prin 
specificităţi, de alte personaje similare. 
Unul din mijloace - se putea altfel? -
a fost viaţa privată a domnului ; întiia 
sotie - Maria - e o modestă fiică de 
ră�eş, temătoare să urce pe tron ; cea
laltă, Elena, fiică de despot sîrb, are din 
plin simţul autorităţii şi-i face lui Rareş 
o viaţă amară. Domnul însuşi are un
copil clin flori - Ioniţă -·, pe care-l va
lăsa în final să fie executat, după o în
fruntare între tatăl iubitor, silit la com
promisuri politice, şi fiul intransigent
antiotoman, mergînd pînă la a-şi scuipa
părintele. Să spunem cu regret că toate
aceste episoade - inventate de autor -
au un supărător !iz de deja vu. Cîteodată,
„recuzita" destinată să individu-alizeze şi
să resusciteze personajele coboară in pe
nibil : lui Grigore Roşca, vărul şi sfet
nicul său cel mai apropiat, Petru Rareş
i se plînge că noii sale doamne, Elenei
Brancovici, .. .îi miroase gura ! E limpede
că şi inspiraţia marilor creatori poate
fi cuprinsă de somn.

Rareş al lui Ho'.l"ia Lovinescu apare ca 
un resemnat al meseriei de domn. Stie 
că exercitarea puterii înseamnă înfrun
tarea de primejdii şi săvîrşirea -- ine
v,itabilă - de nedreptăţi, dar, stii.pînit de 
ideea m-isiunii de „locţiitor", abando
nează negoţul cu peşte pentru a urca pe 
tron, aşa cum ar urca o Golgotă. 

Rareş cel adevărat a fost - sau cel 
puţin aşa îl vedem noi din izvoareie 
istorice - mai puţin apăsat de această 

condiţie tragică. Mai întî.i, el nu era un 
obscur neguţător. Cercetări mai noi au 
arătat că mama lui, Maria, aparţinea fa
miliei boierilor Cernat 3, şi că viitorul 
domn era stăpînul unei întinse zone pis
cicole, care constituie baza unui vast şi 
rentabil comerţ. Rareş nu era, aşadar, un 
necunoscut cînd a devenit domnul tării. 
Cu acea admirabilă pătrundere psiholo
g,ică, N. Iorga a relevat trăsăturile re
nascentiste ale lui Rareş in comparaţie 
cu Neagoe Basarab, domnul muntean 
(1512-1521), în care a văzut o întruchi
pare de monarh bizantin"· Corespondenţa 
lui Rareş dezvăluie o personalitate mus
tind de energie �i hotiirîre, în care im
pulsivul pr·evalează asupra raţional_u1ui. 
Pe Rareş îl vedem respingînd încorseta
rea în formele ţepene ale ceremonialului 
şi cancelariei, nepotrivite unui tempera
ment atît de vulcanic. In toate, ,însă, 
Rareş se manifestă ca un mare senior : 
după ce a străbătut, în condiţii teribile, 
munţii, în fuga spre Transilvania 
Horia Lovinescu a găsit aici excelente 
mijloace pentru a-l înfăţişa pe Rareş la 
punctul cel mail de jos al căderii sale 
politice şi al colapsului său nervor, -, 
abia ajuns, deci, la adăposturile cetăţii 
Ciceului, a dow zi chiar, ordonă să i se 
aurească pintenii;;_ 

Este de mirare că Horia Lovinescu, 
autor cu un atît de aout simţ al dra
maticului, a omis - sau mai bine zis a 
ratat - scene care, luate din sw·sele is
torice, ar fi dat acţiunii deopotrivă au
tenticitate şi tensiune. De pildă, în piesă, 
Alexandru Cornea, înălţat în domnie. de 
fostul său patron, marele boier Mihu, 
piere - dar nu fără demnitatea de cobo
rîtor din Muşatirni - executat împreună 
cu boierii ostili lui Rareş, cînd acesta 
reia domnia în 1541. Realitatea istorică 
e mai dramatică: cel care stătuse în 
domnie mai puţin de două luni, adus 
captiv în faţa lui Rareş, îi arată că nu 
a dor,it domnia, că ea i-a fost impusă 
de boieri, şi-i cere să-l cresteze la nas -
potrivit traditiei, mica infirmitate îl 
făcea inapt la ·domnie - şi să-i îngăduie 
retragerea la o mănăstire. Rareş nu ac
ceptă şi, trimiţîndu-1 la moarte, îi strigă : 
,,Să fie pe sufletul aceluia care te-a în
demnat !" 6• In locul acestui episod real, 
autorul a preferat să dea curs imagina
ţiei sale, care, în acest caz, rămine în 
urma realităţii. 

Istoricul îi poate reproşa lui Horia Lo
vinescu nevalorificarea corespondenţei 
rămase de la Rareş şi mai ales acea iz
bucnire de optimism „Vom fi ce-am fost 
şi mai mult decît atît" 7 - care are nen-

tru istoria românească o valoare emble
matică, am spune -, subliniată de Iorga 
în zilele de durere ale retragerii din 1916, 
cînd împlinirea idealului unităţii naţio
nale părea compromisă. 
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Omisiunea cea mai surprinzătoare ni 
se pare insă a fi alta. Horia Lovinescu 
îl înfăţişează pe Rareş · ca trăind şi ac
ţionînd în umbra gloriosului său părinte, 
şi desigur că Rareş a avut din plin con
ştiinţa îndatoririi de a apăra moştenirea 
politică a tatălui său. Identificarea cu 
tatăl - ce temă şi pentru o investigaţie 
psihanalitică ! este dezvăluită şi de 
ataşamentul arătat Evangheliarului de la 
Humor, care închide în paginile saie ce
lebrul portret al lui Ştefan cel Mare. 
Pus la adăpost în cetatea Ciceului, la 
invazia otomană din 1538, evangheliarul 
a fost găsit de Rareş cînd s-a rdugiat 
în posesiw1ea sa transilvană şi „luîndu-1 
la sine şi în mîinile sale, îl ţinu la sine 
cîtă vreme a petrecut în cetatea Ciceu
lui. Iar cînd s-a dus în ţara turcească, îl

luă iarăşi, il luă cu sine la Tarigracl şi 
păstră şi acolo, în mîinile sale ( ... ) Şi 
peste puţină vreme, aflîndu-se în ţara 
turcească, se milostivi ( ... ) şi-i dărui co
roana domniei, ca să fie iarăşi domn al 
Ţării Moldovei..." 8• Rareş nu s-a despăr
ţit de portretul tatălui său, pe care l-a 
avut însoţitor în zilele de cumpăno. de 
la Constantinopol. 

Cinel se va mai relua piesa lui Horia 
Lovinescu, viitorul regizor va oute11 -
fără a modifica textul introduce 

acest element esenţial. De pildă, în scena 
dialogului dintre Rareş şi Soliman rvrag
nificul, cînd voievodul îşi defineşte sta
tutul de „locţiitor al Bourului alb", pe 
fundalul scenei poate fi proiectat portre
tul lui Ştefan din Evangheliarul de la 
Humor şi, deplasîndu-se spre el, Rareş i 
se poate încadra. 

Formulînd aceste observaţii, nu este in 
intenţia noastră de a diminua vs.loarea 
unei piese călduros primite de cronicarii 
literari şi dramatici ; sînt doar reflecţiile 
unuî istoric pe marginea unei drame is
torice, reflecţii ce urmăresc să atragă 
atenţia oamenilor de teatru autori, 
regizori, actor - asupra necesitfiţii unei 
cît mai ample documentări cînd abor
dează . teme istorice sau interpretează 
drame istorice. Am întrebat o dată pe 
unul din marii noştr� regizori ce citesc 
actorii care sînt distribuiţi într-o piesă 
cu subiect istoric. Domnia sa mi-a răs

puns că actorii sînt refractari „bibliogra-
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fiilor" şi preferă să se intemeieze în în
tregime pe talent-ul lor. 

Fără a avea cituşi de puţin intenţia de 
a transforma teatrele in şcoli de istorie, 
credem că o mai amplă „atmosferizare" 
prin contactul nemijlocit ou documen
tele timpului constitufo o condiţie de 
bază pentru crearea unor personaje au
tentice din unghiul ele vedere al istoriei 
şi reale din acela al artei dramatice. 
Intre opera unui mare istoric şi mărturia 
contemporană evenirnentuLui evocat, ul
tima este întotdeawrn ele preferat pentru 
a pătrunde în climatul epocii şi în psiho
logia oamenilor clin vremurile trecute. 
Istoricul singur, adică profesionistul, ştie 
care este valoarea ele izvor a unui text 
şi numai el poate stabili ierarhia într-o 
,,bibliografie" a documentării istorice. 

Oamenii de teatru - şi cei de film -
se tem ele obicei ele anacronisme vesti
mentare sau ele decor (deşi, acwn, inven
tivitatea regizorilor sparge cadrele crono
logice). Mai importantă însă, pentru edu
caţia spectatorului, este reflectarea fidelă 
în conţinut a desfăşurărilor istorice. Du
blat de o mai solij.dă informaţie, marele 
talent al lui Horia . J ,ovinescu ne-ar fi

restituit un Petru Rareş mai aproape de 
cel adevărat, sau, mai exact, de cel pe 
care îl desprindem noi clin izvoarele is·� 
torice. Că şi reconstituirea diferă, 11neori, 
de la un istoric la altul, e altă poveste. 

Florin CONSTANTINIU 

NOTEl 
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Pe marginea unei controverse: 

Actorul-regizor 
Cineva, care n�avea diplomă de gră

mătic, observa nu demult că o dată cu 
pătrunderea mater,ialelor sintetice în in
dustria bunurilor de consum limba vor
bită a început să dubleze substantivul 
pentru a sublinia caracterul autentic al 
produsului despre care se vorbeşte. Se 
spune astfel mătase-mătase, lînă-lînă 
ş.a.m.d. In teatru o să spunem în curind 
regizor-regizor, pentru a-i deosebi pe 
cei cu diplomă de cei fără, sau de cei 
cu semi-diplomă (absolvenţi ai cursurilor 
post-universitare de regie). Doar că în 
teatru actorul-regizor l-a precedat în timp 
- şi mult timp - pe. regizorul-regizor.
Şi nu e vorba doar de actorul-regizor, 
ci şi de scriitor, arhitect, compozitor ; 
istoria regiei moderne, din păcate singura 
la care ne putem referi cu date cît de 
cît certe, este alcătuită din opera prac
tic� şi teoretică a unor artişti care şi-au 
validat statutul de regizori prin talent 
şi nu prin acte. Şi poate că tocmai în
mulţirea punctelor de vedere asupra auto
nomiei operei scenice şi a modalitătilor 
ei de reproducere, puncte de vedere une
ori complementare, alteori divergente, de 
cele ma1 multe ori contradictorii a de
terminat apariţia şcolilor de regie sub 
_forma lor instituţionalizată. 

„Şcolirea" regJzo-rului este un ciştig 
evident al teatrului modern profesionist 
realitatea scenei româneşti din ultimel� 
patru decenii o dovedeşte cu prisosinţă. 
Regizorul s-a impus (nu fără opoziţii) ca 
autor al spectacolului prin calitatea sa 
de intelectual creator, prin aptitudinea sa 
de a transforma ideile în realitatea sce
nică a emoţiei, de a transmite mesaje 
inteligibile, de a da replici consistente 
în dialogul care caracterizează spiritua
litatea unei epoci. Se pot învăţa toate 
acestea la şcoală ? Şi da, şi nu. Ceea ce 
ştim precis este că la şcoală se în
vaţă - 5implificînd, evident - cum s-a 
făcut teatru pînă acum, cum se face 
acum în lume, şi toate aceste „învăţă
turi" sînt testate în condiţii care simu
lează realitatea vieţii teatrului. Şcoala 
creează, cel puţin teoretic, o ambianţă 
propice educării talentului, dar, cum o 
ştie toată lumea, ea nu poate crea ta
lente. In realitatea nesimulată, . cind îşi 
începe drumul în artă, regizorul se con
fruntă cu un colectiv care îi împărtăşeşte 
sau nu programul, cu individualităţi că
rora le satisface sau nu pretenţiile, cu 
personalităţi mulţumite sau nu de moda-

litatea sa de lucru. El trebuie sa-1 con
vingă şi să-i farmece, să se impună şi 
să impună, trecînd prin toate nuanţele 
care despart acceptarea formală de cola
borarea solidară, indiferenţa mai mult 
sau mai puţin amabilă de delimitarea 
pasională. E vorba de un proces de du
rată în care victoriile nu sînt niciodată 
definitive. Cred că din contradictiile ine
rente acestui proces se desprinde şi pro
blema (dacă problemă este) actorilor care 
pun în scenă. Numărul lor sporeşte, ast
fel încit devine necesar să încercăm să 
distingem ceea ce este întîmplător de 
ceea ce este motivat în acest fenomen. 
O piesă' care figw·ează în repertoriu, dar 
nu-l atr,age pe regizorul trupei, un grup 
de interpreţi care, tlintr-un motiv sau 
altul, ,.stau", absenţa unui regizor per
manent, fel şi fel de alte imponderabile 
se întîlnesc cu dorinta unor actori de a 
trece de partea cealaită a baricadei. Do
rinţă considerată de obicei veleitarism. 
Realitatea e mai complexă decît etiche
tele. Pe actori îi împinge spre regie atît 
conştiinţa propriilor limite, cit şi cea a 
propriei valori - nevoia de a transmite 
o experienţă de excepţie. E cazul ca unii 
să fie încurajaţi şi alţii nu ? Dacă e 
să-l credem pe Cehov, Stanislavski n-a 
fost niciodată un bun actor. Experienţa 
regizorală a ll11i Toma Caragiu este tre
cută sub tăcere de toţi admiratorii ma
relui interpret. 

Poate că prezenţa actorului-regizor are 
rădăcini mai vechi. ,,Ora astrală" a tea
trului românesc a coincis sau poate a 
fost determinată de întîlnirea unei gene
raţii de regizori cu disponibilitatea crea
toare a mai multor generaţii de actori, 
întîlnire care a produs mai mult decît 
un şir de succese; ea a determinat un 
stil specific, care îngloba şi interpretarea, 
şi plastica spectacolului, şi procedeele, 
şi metaforele lui. Marii actori ai scenei 
1·omâneşti, s-au afirmat nu atî,t în recita
luri sau „spectacole de aiotori", cît în 
spectacole impo-rtante, semnificative ideo
logic, etic şi estetic. 

Dinamica unei evoluţii, pma la un 
punct firească, a clătinat acest echilibru, 
şi în ultimii ani aclorul are senzaţia că 
personalitatea sa este diminuată în munca 
cu regizorul, că adevărul pe care el vrea 
şi e dator să-l comunice e jertfit pe al-· 
tarul frumuseţii ele ansamblu a specta
colului. Actorul care trece la pupitrul 
regizoral nu este doar un veleitar, ci şi 
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un artist care încearcă să compenseze 
frustrări reale sau imaginare. In postură 
ele regizor, actorul găseşte modalităţi mai 
puţin conflictuale, mai puţin iritante de 
a-şi stimula colegii, decît regizorul obse
dat de idee şi de imagine, care aşteaptă
soluţii şi iniţiative, întîrziind sau nedorind

să indice căile prin care se ajunge la
ele. Educaţi conform principiilor adevă
rului psihologic, care şi-au dovedit fe
cunditatea şi în spectacole a căror sem
nificaţie se -ridica deasupra „feliei ele
viaţă", actorii cer regizorului justificări
şi indicaţii precise (,,Nu pot să joc în
general" - se spune sau se strigă din
spre partea scenei), iar regizorul consi
deră - nu fără îndreplăţire - că acto
rul-creator trebuie sii fie mai puţin de
pendent de indicaţie, că el trebuie să-;;i
găsească pe cont propriu acoperirea inte
rioară a desenului scelliÎc. E un fel de
iubire defazată în care partenerii clin
cuplu ştiu că divorţul e imposibil, dar
încearcă să-şi ia destinul pe cont propriu.
Desigur, există şi excepţii, cum se zice
ele confirmă regula, deşi poate ar fi mai
util s-o determine.

Aşa cum se intîmplă în viaţă, tjmpul 
ordonează şi stratifică valorile, eliminind 
impostura. După curiozitatea mai mult 
sau mai puţin indignată (indignarea e 
de obicei direct proporţională cu valoa
rea ele interpret a regizorului), intervin 

obişnuinţa, uitarea - şi acum practic 
nimeni nu mai raportează activitatea re
gizorală a lui Mihai Berecl1et şi Grigore 
Gonţa la fosta lor existenţă de actori. 
De la Marin Aurelian şi Constantin Co
drescu la Dorel Vişan, Cristian Ioan şi 
Ioan Georgescu, de la Matei Alexandru 
la George Motoi, actorii devin autori de 
spectacole, unii legîndu-şi destinul de 
acest fel de a exista în artă, alţii consi
clerînd regia o experienţă pasageră. 
Simpla alăturare de nume dovedeşte cit 
ele greu este să produci o judecată gene
ralizatoare, cit de necesară este analiza 
aplicată. Prac1Jica pedagogică, în care se 
manifestă o seamă de prestigioşi actori 
ai scenei bucureştene, finalizată în spec
tacole la „Casandra", este un prim 
prag care justifică aspiraţia către cali
tatea ele regizor. in stagiunea trecută, 
Mircea Albulescu şi Florin Zamfirescu 
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au produs împreună cu studenţii lor spec
tacole care au suscitat interesul tocmai 
sub raportul concepţiei regizorale. Ne

permitem să presupunem că vor dori să 
continue experienţa şi în alt context 
decit cel al Institutului ele teatru. Cursu
rile postuniversitare de regie, pr>in care 
învălămintul artistic s-a dovedit racor
dat ia cerinţele vieţii, oferă cadrul nece
sar ele sistematizare a informaţiei pe 
care se presupune că profesioniştii scenei 
au dobînclit-o. Ion Caramitru, Florian 
Pittiş, Gelu Colceag se alătură cu „forme 
legale" breslei regizorale. 

Tuturor argumentelor care explică sau 
r:hiar justifică prezenţa actorilor-regizori 
li se poate opune constatarea că actorii 
care au pus în scenă in ultimul timp 
n-au c1"eat evenimente teatrale, spectacole
�emnifica1Jive. Cinel n-au fost încropeli
determinate de cine ştie ce necesităţi
momentane ale teatrului, deprofesionali
zate şi deprofesionalizante, ele nu s-au
ridicat mai niciodată peste nivelul co
rectitudinii. De obicei bine articulate din
punctul de vedere al interpretădi, al
descifrării relaţiilor, aceste spectacole au
uneori şi idei, dar ceea ce le lipseşte mai
întotdeauna este ideea. Este tot atît ele
adevărat că nu trebuie să fii teribil ele
rău intenţionat pentru a observa că spec
tacole „agramate" sau numai corecte fi
gurează şi sub numele unor regizori pro
fesionişti. Se poate examina ca ipoteză
şi presupunerea că problema reală nu
este cea a regizorilor cu diplomă sau
fără, ci cea a absenţei regizorului-anima
tor, care să polarizeze forţele creatoare
ale colectivului pe baza unui program
ideologic şi a unei strategii estetice con
stituite. Si aici trebuie făcută rezerva cu
excepţiile care confirmă ...

Pledoaria pentru specializare şi profe
sionalri.sm este întru totul justificată. Dar 
dacă ar fi să evocăm doar numele lui 
Liviu Ciulei, venit în regie de pe tărî
muri limitrofe artei scenice, şi tot ar 
trebui să introducem în această pledoarie 
mai multă toleranţă, să judecăm specta:.. 
colul în funcţie de propriile sale propu
neri şi nu pornind de la datele înscrise 
în cartea de muncă a realizatorului. 

Magdalena BOIANGIU 
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Claudiu Bleonţ 

interpretul rolului T orqua to, 
în piesa „Torquato Tasso" 

de J. W. Goethe 

la 

Teatrul Naţional din Bucureşti 

Deşi foarte ocUJpa<t, Claudiu Bleonţ se 
mai lasă din cînd în cind furat de cite 
un dialog în care să explice cum a făcut 
un rol. Chiar dacă, în ultima vreme a 
început să-i dea mare dreptate lui 
Gheorghe Dinică : ,.Cînd nu se vede de 
pe. scenă ce am avut de spus ... ce aş
mai putea explica eu într-un interviu? !" 

. Despre Torqualo însă, pare să fi găsit
c1teva lucruri ce meritau o limpezire : 

- Uneor-i munca regizorului e judecat;i
superficial, pripit. 1n cazul spectacolului 
cu piesa lui Goethe cred că cele mai 
dificile momente au fost depfi�ite de 
Anca Ovanez, efortul său rămînînd oare
cum anonim. Fiindcă nu atit rezultatul 
artistic în sine a fost relevant cît ini
ţierea .'ce s-a petrecut pe toi pan·ursul
repetiţt1�or, al d_iscuţiilor, al crizelor pro•
funde ş1. uneori cumplit de chinuitoare 
pe _care noi, actorii, le-am stră·bătut ală,
tun ele 13n regizor ale cărui tenacitate şi 
r�z1stenţa la efort s-au dovedit cople
şitoare. Despre aceste lucruri cred că 
11'.erită să depun aici o mărturie, ca unul 
dm_tre puţinii care au fost direct impli
caţi, ş1 în ace1aşi timp au asistat la 
naşterea reprezentaţiei. Şi folosesc acP.st 
cuvînt, _.,naştere", nu întîmplător. Fiindc.ă
el conţme toatii încărcătura de travaliu 
anevoios şi în acelaşi timp de sublim pe 
care o necesită creatia Obiectul finit s-a 
arătat ca vîrful u11ui · aisoerg din care 
apar doar zece metri deasupra oceanului. 
Dar masa monumentală, impunătoare 
supradimensionată a colosului rămîne as� 

cunsă ochiu}ui. De aceea spuneam că 
judecata critică aplicată spectacolului a 
fost grăbită. 

- Cu dumneavoastră, critica a fost
însă generoasă. Spedacohh e conside
rat unul de protagonist. 

- Adevărat. Pentru mine a rămas im
portantă nu reacţia critică, ci influenta 
acestui rol asupra carierei mele de ac
tor. De cînd joc Tasso am simtit că o 
altă perioadă a vieţii mele artistice a 
început. Torquato a fost unul dintre pu
ţinele rnluri în care am fost distribuit 
direct, n-am făcut o inlocuire. Cu toate 
că se puneau cîteva probleme esenţiale. 
Pe de o parte, eram prea tînă,-, iar în
tinderea rolului cerea multă experienţă 
şi o rezistenţă fizică şi psihică anume. 
Pe de altă parte, trebuia să stăpînesc 
tehnica retorică a versului să resoir să 
mă mişc, să simt într-u'n anumit 'fel. 
Apoi, exista o presiune colosală a tex
tului şi a personajului. Textul I'ui Guethe 
proiectează un erou fictiv, dar specta
colul voia să vorbească şi despre Tasso 
cel real. Un asP.menea rol e foarte di
ficil. Personal, cred că în felul în care 
a fost conceput la Naţional este unul 
dintre cele mai dificile roiuri existente. 
Personajul traversează un purcrator-iu 
toată evoluţia sa are ca temă suferinta: 
o suferinţă paroxistică, întru creatic. El
arde, se zbuciumă, se autoconsumă·. Tor
quato e omul în stare-limită de tortură.
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răirile lui îmi amintesc de armoniile 
simfonice. Pentru a putea reconstrui 
toate acordurile, toată complexitatea 
acestui personaj-simfoni�, au fost ;nece
sare o sumă de iniţieri anevoioase. Re
gizoarea a scris pe pielea, pe trupul, pe 
sufletul meu acest personaj, pînă cînd 
am putut să-l incarnez. Marele ei merit,_ 
marea ei încredere, a fost că pot să o 
fac. Şi mărturisesc sincer, eu însumi 
m-am îndoit la început că voi putea. Dar
ea a crezut în capacitatea de a construi
cu minuţie, cu îndirjire, au răbdare,
acest erou înăuntrul şi prin intermediul
fiinţei mele de actor. A fost un 'pariu

pe care nu şi l-ar fi asumat oricine. Am 
fost ajutat să-mi forţez şi să-mi sparg 
o limită. Aşa simt.

- înţeleg că timpul repetiţiilor l:1
fost foarte dur. Ce relaţie a existat 
intre dumneavoastră şi ceilalţi inter
preţi? 

- Restul distribuţiei este alcătuit din
tr-o pleiadă de profesionişti încercaţi. 

Experienţa şi talentul lor călit prin ex
perienţă veneau ca permanente semne 
de întrebare puse în faţa înflăcărării 
mele. Ei mi-au străjuit atent, concentrat 
şi fără îngăduinţe profesionale, iniţierea. 
M-au ajutat uneori să ies din confrun
tarea cu regizorul la limanul înţelegerii.
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Mi-au fost în acelaşi timp parteneri, ri
vali şi sfătuitori. Le datorez nmlt Silviei 
Po·păvici, Adelei Mărculescu, lui Damian 
Crişmaru şi Constantin Dinulescu. 

- Confesiunea de creaţie pe care
aţi făcut-o spune multe despre lucrul 
dumneavoastră în relaţie cu echipa şi 
mai puţine despre ceea ce s-a intim
plat între dumneavoastră şi p_crsonaj. 

- Aş_a ceva nu poate fi relatat. 1n.
orice caz, nu în cîteva cuvinte. Ceea ce 

aş mai dori să adaug însă este că Marele 

Premiu ce mi s-a acordat la Costineşti 
pentru interpretarea UillUi fragment din 
Torquato m-a onorat mai ales din per-

• spectiva importanţei pe care o acord
acestui rol în evoluţia mea artistică. Şi

poate ar mai fi de spus că sînt seri în

care regăsesc exact drumul sinuos, acci
dentat, către reconstituirea plenară a
personajului de-a lungul reprezentaţiei. .. ,

şi sînt altele, cinci starea de graţie nu se
naşte. Inainte de fiecare astfel de ieşire
în scenă mă întreb : "Oare azi .se va pe
trece minunea ?" Mă întreb, fiindcă ştiu
că întrebindu-mă, cum spunea Constantin
Noica, răspul!lsurile vin.

Convorbire realizată de 
Ioana TIMP ĂNARU 
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Personajul Ştefan Radof, aşa cum 
prea puţini îl cunosc... O clipă ·de 
răgaz ? Poate da, poate nu ! 

Ştefan Radof 

- Cum ai devenit actor, Ştefan
Radof? 

- Cred că spre asta m-a propulsat tot
ce s-a petrecut în existenţa mea s}inainte ... 

- Dinainte de a te sui pe scenă ?

- Da. Toate datele copilăriei şi ado
lescenţei mele au conlucrat la construirea 
personajului care sînt. Care nu putea 
avea alt destin decît cel pe oare l-am 
avut ... Şi implicit aceleaşi date au concu
rat la destinul personajelor mele. 

- Destinul nefiind altceva decît re
zultanta temperamentului, dispoziţii
lor ... 

- .. .împrejurărilor de viaţă şi opţiuni
lor personale, în contextul dat ... 

- Aşadar, care sînt datele care
te-au pregătit pentru actorie? 

- Mai întîi, bunica din partea mamei,
Dwnitra-plăpumăreasa... Cu lumea de 
fantasme în care trăia. Cu povestirile pe 
care le „juca", de ajungeam aproape su 
le vedem, să credem în ele ... 

- Aşa ai aflat tu despre „îngerii
goniţi, care de frumoşi ce ereau, au 
zis să se facă oameni", cum ai scris 
într-o poezie în care ţi-ai evocat bu
nica ... 

- Ei, de la ea am mai aflat şi altele ...
De unchii duşi cu vitele la păscut şi care 
s-au întîlnit cu balaurul... S-au qătut .cu
balaurul ... Şi despre şarpele bun care ne
păzea casa ... Au fost apoi legendele care
mi se povesteau în legătură cu obîrşia
tatei ... Porniţi, cică, de la poalele munţi
lor Rodope - de unde şi numele - stră
bun.ii se pare că au hălăduit cu herghe
liile lor de cai sălbateci pînă pe ţărmu
rile Mării Negre ... Aici s-au statornicit.

- Inteleg că nu puteai trăi decit
într-o iume de culoare, de imagini 
pregnante, de metafore ... 

- Teatrul este luinea în care conven
ţia, iluzia, imaginea şi metafora sînt mai 
puternice decît realitatea ... 

- Spuneai. că şi mai tîrziu, în ado
lescenţă, împrejurările te-au ajutat să 
urci pe scenă ... 

- Am făcut liceul la „Sava", unde
- se ştie - se instalase o „sucursală" a
Teatrului National. Teatrul Tineretului.
Şi-mi era foai·te uşor să trag chiulul la
anwnite ore, ca să pot urmări, de la bal
con, repetiţiile ...

- în perioada Arleziana şi Inşi.r'te
mărgărite ... 

- Iti dai seama că ceea ce vedeam
pe scenă, cu ochii şi mintea încinsă, de 
atunci, era mai tare decît cele „jucate" 
ele bunica ... 

-- Si de cum ai încheiat liceul, ai 
dat fuga la Institutul de teatru ... 

- Nu. N-am avut curajul. Nu mă sim
ţeam pregătit. Timp de doi ani, m-am 
înfundat în biblioteci... Am citit toate pie
sele care mi-au fost accesibile, diu Anti-
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chipul lui Sganarelle, 
erou comic, creat de Moliere 
în Căsători,a silită, Debut în 
Teatrul Tineretului clin Pia
tra Neamţ, 1964., 

Altă lume, alt mod de viaţă, 
alt exemplar uman - Virgil, -
cowboy cu mare experi�ntă, 
îi educă şi pe alţii ... 'Staţia 
�le autobuz de Inge. Premiera 
1965, Piatra-Neamţ.' 

Conchistador, descoperitor de 
lumi, Cristofor Columb. în 
evocarea scrisă pentru scenă 
de M. de Ghelderode. Debut 
în Teatrul „Nottara", 1968. 

Fotograful Style din Siswe 
Bans.i a murit de Athol Fu
gard. Stagiunea 1974-1975. 

Cuceritor, elegant şi plin de 
umor, Maximilian, unul din
tre cele cinci personaje ju
cate în Cinci romane de amor 
de Teodor Mazilu. Din 1981 
pînă azi, 400 de reprezentaţii. 

chitate prna azi.., !v[-am închipuit în 
toate rolurile... Am învăţat despre epo
cile de teatru ... Despre marii slujitori ai 
scenei şi mai cu seamă despre ai noştri... 
Aşa s-a făcut că am intrat în Institut cu 
dispensă de vîrstă... A,1a se face că, din 
anul I, am avut pretenţia să ţin o comu
nicare cu titlul Tragedia - de-a lungul 
anilor ... 

- Ţi se potrivea ?

- Nu ştiu. Dar l-am lucrat cu o ambi-
ţie fără măsură ... Am făcut antrenamente 
dure de gimnastică. Am ridicat haltere. 
Am alergat. Condiţia fizică este necesară 
unui actor, în orice rol. Dar pentru 
unele -· cum era Sganarelle al meu, la 
30 de ani -· ţi se cere o pregătire atle
tică specială. Paralel, am gîndit şi exe
cutat ca un cronometru fiecare deplasare, 
fiecare atitudine, fiecare gest ... Şi le-am 

Şi ai urcat pe o scenă adevărată ... 

- In toamna lui 1964... La Piatra
Neamt, în Teatrul Tineretului. Eram un 
debutant întîrziat. Si am fost distribuit 
într-un personaj moÎieresc. în Sganarelle, 
din Căsătoria silită ...
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repetat de zeci de ori, ca să obţin ritmul 
obligatoriu. Nu mai spw1 cu cită trudă, 
am izbutit să creez iluzia că totul nu 
este decît o improvizaţie spontană ... 
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- Ai mai muncit vreodată atît de
mult? 

- Intotdeauna ! Dar poate cele mai
grele probleme mi le-a pus acel fantastic 
spectacol al lui Cernescu - Viziuni fla
mande. 

Un coupe alcătuit ăin două piese 
de Michel de Ghelderode - Escuri,al 
şi Cristofor Columb. 

- Un univers magic înrudit cu lumea
de fantasme a Dumitrei, plăpumăreasa ... 
M-am simţit ca la mine acasă ... Am in•
vestigat, cu multă îndemînare - cred -,
existenta şi am dezvăluit tîlcul celor
două personaje de care răspundeam ...

- Greşeşti. Nu două, trei exem
plare umane îţi fuseseră atribuite. 
Fiindcă, la un moment dat, bufonul 
îşi schimbă identitatea, trecînd în pos
tura de rege. Iar regele - creat de 
Ştefan Iordache devine bufon ... 
Conform opiniei autorului, după care 
în orice om coabitează două perso
nalităţi : cea aparentă, şi alta, tăinuită, 
ieşind la iveală doar în situaţii-limită ... 

- Tocmai ăsta a fost greul !. .. Să rămîn
Folial-bufonul şi atunci cînd port hla-
midă, coroană şi sceptru ... Să fiu un rege 
interpretat de un bufon ... De aci chinul 
de a mă menţine permanent într-o 
dublă ipostază. Ceea ce a necesitat o în
cordare nervoasă, o tensiune paroxistică. 
Şi istovitoare .... 

- Şi totuşi peste un !'.fert de oră,
adică după antract, în cadrul aceluiaşi 

Primarul din Audienţă la consul de 
Ion Brad, 1982-1983. Parteneră, 
Cr.istina Tacoi. 

Palela, croind vise şi crezînd în ele, 
întru împlinirea universului meta
foric din Scoica de lemn de Fănuş 
Neagu (alături de Bmilia Dobrin 
Besoiu). Stagiunea 1981-1982. 

spectacol, erai conchistadorul Cristofor 
Columb ... 

- Asta ţine de harul comedianului de
a-şi schimba mereu chipul şi viaţa ... Dar
şi de o uriaşă „documentare" ...

- Inţeleg... In cazul lui Columb,
despre care s-au scris tomuri întregi ... 
Dar în cazul unui om oarecare, care 
nu aparţine patrimoniului public ... 
despre care nu s-au scris cărţi. .. 

- In asemenea cazuri, docwnentarea
este şi mai bogată ... Fiindcă un actor nu 
trebuie - nu poate să fie - egoist. 1n 
afară ele propria-i experienţă de viaţă, 
el se va interesa, va cunoaşte şi existen
ţeie celorlalţi... Ale cunoscuţilor, ale oa
menilor întîlniţi intîmplăto,r pe stradă ... 

- Cum, din ce „materie primă"
l-ai turnat pe Polonius ?

- Cu faţa şi statura mea, plus din cele
aflate în cărţi, plus un punct ele vedere 
personal... 

- Vrei să spui că ai avut o viziune
proprie asupra acestui rol din. drama
turgia shakespeariană ? · 

- Da... In primul rînd, am refuzat să
merg pe căi bătute ... Să fac un Polonius 
- simplu intrigant, curtean obişnuit, tră-
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,gător de sfori. .. Sau un Polonius bătrînel, 
uşor zaharisit... Am compus un Polo
nius - dregător de stat, care-şi asumă 
răspunderea destinelor Angliei... 

- Ştiu, dintr-o altă convorbire a
noastră, că ti-ai dorit mult rolul 
Klapka... Klapka din Ultimul bal, 
adaptare după Pădurea spînzuraţilor. 

- Da, am dorit să-l joc. Şi am făcut-o
cu o imensă bucurie ... L-am portretizat 
pornind de la două trăsături specifice. 
Una ţinînd de biografie : provenienţa lui 
din societatea lustruită a Vienei, în epoca 
tangoului şi a valsuliui. Cealaltă reprezen
tînd impulsurile interioare, mai exact ire
zistibila atracţie pe care o exercita a
supra lui Bologa. Mi-am creat imaginea 
lui exterioară după cîteva fotografii în
gălbenite, care-i reprezentau pe ofiţerii 
armatei austro-ungare ... Fotografii pe care 
le-am purtat mereu la mine ... Drept recu
zită, i-am născocit o valiză care se des
chide mereu, lăsînd să apară un sii,pun 
parfumat, un prosop şi o sticlă de 
whisky, Şi ca să-l caracterizez mai bine, 
i-am făcut o poezie: ,,Era îmbrăcat in
ofiţer de paradă / La şold pw-ta un colier
de perle, în loc de pumnal / Era tînăr,
iubea tangoul / Şi a murit în primul
război mondial...".

- Joci, acum, în Livada de vişini
de Cehov ... 

- ... rolul bătrînului servitor, păstră
torul unui întreg tezaur de virtuţi mo-
rale... 1 

- Cel care nu acceptă 111c1 gindul
că Livada... s-ar putea vinde, 

- Mi-am propus să-l realizez, fără
grimă şi perucă, la capul meu. Lăsîndu-mi 
doar părul să crească. Vreau să se im
pună spectatorilor numai prin ceea ce 
se petrece înăuntru, în el... Să-i im prim 
un minimum de mişcare. Să nu gesticu-
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leze. De asta am şi recw-s la un truc 
,,tehnic". Pe toată perioada repetiţiilor, 
am „trăit" înfăşurat într-o pătură. Care 
mă ţinea ţintuit, neîngăduindu-mi altă li
bertate de acţiune decît în sensul celor 
gîndite de mine. La spectacol, chiar şi 
fără pătură, sînt deprins cu „zgîrcenia" 
în privinţa mijloacelor de expresie... Şi 
în eroul lui Cehov, dar şi în altele, pre
gătite pentru bucuria mea personnlă, 
fără siguranţa că voi urca vreodată pe 
scenă cu chipul lor cum ar fi Tar
tuffe sau Shylock - aş dori să comunic 
spectatorilor o idee ... 

- Ce idee?

- Adevărurile adînci ale vieţii nu ne
sînt revelate de ciocnirile directe, adesea 
brutale prin care trecem. Ci de latenţa 
lor, în noi, după ce evenimentul s-a con
sumat. Numai în ceea ce rămîne în noi, 
după o încercare, după o criză, după un 
conflict, aflăm tîlcul adevărat şi adînc al 
celor întîmplate. Aflăm esenţa. Dacă ac
torul nu comunică esenţe, nu-şi ajunge 
scopul. Ideea mă obsedează. Este, de alt
.fel, şi tema unui volum pe care-l pregă
tesc ... 

Ştiu că scrii... Ţi-au apărut pma 
acum şi două culegeri de poezii. Ce 
rCţ>r.ezintă această activitate în viata 
comedianului Ştefan Radof ? 

- Un ajutor. Un excelent studiu, în
vederea îmbogăţirii personajelor mele. 
A aprofundării lor. Pentru a fi crezute 
de spectatorii zilelor noastre ... 

- Lucizi, sceptici...

Chiar cinici... Neputind fi cuceriţi 
· decît de un teatru al esenţelor, al adevă
rului ... Al simplităţii şi firescului în tră
ire ... 

Convorbire realizată de 

Sanda DIACONESCU 
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■ Doina Diaconu

Opoziţie, paralelism scenic, 
contrapunct, ambiguitate 

în „Aceşti îngeri trişti" 

Publicată în revista clujeană „Steaua" 
în 1969 şi reprezentată de atunci pe 
numeroase scene teatrale din ţară, piesa 
lui D. R. •. Popescu .Aceşti îngeri frişti 
marchează, în raport cu opera dramatică 
anterioară a autorului, una dintre pri.mele 
reuşite majore, iar in raport cu nivelul 
de performanţă al teatrului românesc 
actual, o înscriere certă în con tempo
raneitale, o etapă de sincronizare origi
nală amplificată şi confirmată de 
evoluţia ulterioară a dramaturgului -
cu concepţia de gen afirmată pe plan 
european. 

i!n ordinea individuală a creaţiei, piesa 
poate fi judecată cu un etalon concep
tual şi expresiv, relevînd în acelaşi 
timp excepţionala coerenţă a operei au
torului - privită în toate compartimen
tele - ce sfidează întinderea ei ca şi 
pluralitatea modalităţilor generice de 
conversiune artistică a realului. Cronolo
gic, Aceşti îngeri trişti ţine încă de mo
mentul cristalizărilor programatice, va
loric, ea este deja o creaţie „clasicizată". 

Se regăsesc în viziunea generalii a 
piesei, argumentate generos, temele esen
ţiale, obsesiile artistice fundamentale ale 
scriitorului - pledoaria pentru adevăr, 
credinţă în dragoste, valoarea-om - de 
sorginte în primul rînd etică şi implicit 
socială şi psihologică, în măsura în care 
interacţiunea legică a acestor laturi de
fineşte existenţa ca un complex ireduc-

de D.R. Popescu 

tibil şi conferă adîncime personajului 
dramatic, forţă de penetraţie - conflic
tului moral, aspectul de dezbatere, pole
mică, anchetă - dialogului. 

Structural, textul serveşte cu fidelitate 
intenţionalitatea conceptuală a autorului, 
propensiunea sa pentru idei cu val:abi
litate universală in funcţie de care priza 
la real, ataşamentul faţă de convenţiile 
teatrului realist reprezintă doar o etapă 
de elaborare artistică, semnificativă, însă 
numai parţial concludentă. Piesa este 
construită atent, pe un sistem de opo
ziţii, paralelisme scenice, contrapuncturi 
şi ambiguităţi care materializează ter
menii ecuaţiei morale şi conduc spre o 
evoluţie a conflictului dramatic. 

La un pol al acestuia se situează cei 
doi protagonişti - Ion şi Silvia - al
cătuind un cuplu nu numai sub aspectul 
intenţiilor matrimoniale explicite, ci şi. 
pe baza înrudirii lo·r structurale. Orfani 
sau copii nelegitimi, lipsiţi de afecţiune 
din partea unor părinţi cu tare fiziolo
gice sau morale, deprinşj prematur cu 
umilinţa şi agresiunea, victime potenţi
ale - în lipsa unei educaţii şi protecţii 
- ale celor maturi şi versaţi, supuşi de
cepţiilor sentimentale sau profesionale,
Ion şi Silvia ajung vinovaţi fără vină,
purtîncl formal, conform opticii curente,
stigmatul imoralităţii �i delincvenţei, pe
care amîncloi îl afişează gălăgios, încer
cînd să escaladeze saroastic, prin aulo-

Absolventă a Facultăţii de Limba şi Litel'atura Română din Bucu
reşti, în anul 1981, Doina Diaconu, născută la 18 augu:.l 1957, a publi
cat, între 1985-1988, în „Suplimentul literar artistic" al „Scînteii tine
retului", cronici şi eseuri literare: .,Nichita Stănescu : în căutarea Lo
gosului", .,între miraculos şi fantastic (Ştefan Bănulescu)". Scrisul său 
se' remarcă printr-un limbaj oarecum formali:tat, vădind înclinaţia au-

. toarei către metode structuraliste. 
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mistificare, condiţia presupusei lor defi
cienţe în raport cu celelalte -personaje, 
aparent oneste, tolerante, binevoitoare. 
Interpretată în cheie strict realistă, opo
ziţia dintre ei şi ceilalţi apare prea tran
şantă, reductivă, viciată ele o optică sim
plificatoare şi univocă asupra raporturilor 
umane. Dacă autorul exagerează, îngroa�ă 
notele de discrepanţă între victime şi 
1esponsabili, o face pentru a construi din 
seria frustrărilor la care sînt supuşi 
eroii. cit şi clin aparenta lor clegrauure, 
o situaţie-tip, un context-diagnostic. de
verificare a esenţei umane, un moci de
a articula efectiv reflecţia asupra anti
nomiilor morale, luînd în calcul comu
tabilitatea termenilor aparenţă-esenţă.
Ion şi Silvia sînt „îngerii trişti", eroii
prin care viziunea autorului operează o
transmutaţie morală esenţială, cleturnînd
atributele angelice asupra unor ipostaze
umane leoretic incompatibile cu purita
tea, integritatea, in expresia lor absolută.
Resemantizarea arhetipului romantic al
îngerului căzut, transpunerea acestuia în
tr-un 1·egistru uma.n deficitar porneşte de
la omonimia damnării şi reactivează sen
sul revoltei împotriva unei autorităţi ar
bitrare, de circumstanţă. Această inter
vertire premeditată a valorilor morale
se realizează pe plan compoziţional, trep
tat, progresiv, prin relaţii succesive pri
lejuite de rememorări voluntare sau
confruntări directe - în alternanţe de
tipul ipoteză-verificare - cu consecinţe
�-imilare ca efect loviturilor de tE'alru,
răsturnărilor spectaculoase de situaţii.
Accesul la adevăr, conceput ca rezuliat
al demersului justiţiar dirijat de per
sonajul masculin Ion, este un proces de
cunoaştere dozată pentru receptorul tux
tului dramatic. iar in interiorul acestuia,
pentru cei doi protagonişti în calitatea
lor de confident, martor si constiinti\
oglindă unul faţă de celălait. Nu · întiin
plător tabloul iniţial reuneşte toate per
son1ajele implicate în situaţiile anterioare 
- de natură să marcheze destinul in
dividual al fiecăruia - pe un fundal ele
bilei unde Ion ocheşte cu pu�ca „mireasa
de fier", bea şi dă răspunsuri pe dos
(ac-uzînd o surzenie fiziologică sau ca re
flex al neputinţei ele comunicare) declan
şînd în dramă mecanismul ambiguizării
raporturilor real-artificial, adevărat-fals,
esenţial-derizoriu. Personajele se vor mai
regăsi în această formaţie numai în
scena premergătoare şedinţei din actul
II, fixînd compoziţional un paralelism
şi o coincidenţă semnificative. La acest
nivel raporturile strînse între personaje
rămîn ascunse de suprafaţa convenienţe
lor sociale, mişcată din cinci în cinel de
francheţea brutală a „îngerilor". Este
totodată momentul constituirii cuplului
care va funcţiona mai departe ca termen
exclusiv de raportare pentru celelalte 
personaje. Mişcarea scenică, distribuţia 
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relaţiilor în timp e ca un desen fără 
perspectivă ; toţi stnt aduşi în prim-plan: Contea✓.:ă numai sistemul de raporturi 
vizînd esenttalizarea relaţiilor umane. 
Spaţiul dramatic schimba de mai multe 
ori semnele colectivităţii cu ale intimi
tăţii (exterior-interior) revenind de pre
ferinţă în locuinţa Silviei. Sub diverse 
pretexte, perşonaj'ele pătrund in acest 
gineceu pentru a contribui lâ reconsti
tuirea biografiilor. 

Confru,1tarea Silvia-Ion/Marcu dezvă
luie versatilitatea celui clin urmă, opor
tunismul cu care s-a. substituit lui Ion 
în ierarhia meritelor profesionale înles
nind credibilitatea acuzatiei de httliga
nism şi detenţia. Reconstituind situaţia 
ultragiului suferit - i se fură nu in
venţia, ci onoarea :- Ion explică actele 
individuale prin echivalentele lor mo
rale, culpabilizîndu-1 pe Marcu pentru 
greşeala de a-i fi răpit credinţa în oa
meni şi stabilind, la nivelul de ansamblu 
al piesei, una din opoziţiile esenţiale -
aceea dintre intransigenţă şi compl·omis, 
ca atitudini constitutive profilului uman, 
indifeeent ele circumstante. Marcu re
prezintă, clin această peÎ·spectivă, omul 
comportamentelor conjuncturale, omul 
cu două feţe, falsul predicator al cărui 
mărunt pragmalism împinge sub zodia 
derizoriului cinste, încredere, prietenie. 
Modul său de a se disculpa, afectîncl o 
toleranţ� binevoitoare în faţa insolenţelor 
lui Ion, seamănă mult cu laşitatea. 

Opoziţia dintre cele două personaje 
implică disjuncţia modurilor de a-�i re
prezenta existenţa : unul - Ion - prin 
inflexibilitatea şi consecvenţa cu sine în 
funcţie de o idealitate morală superioară 
sancţionată ca „minciuni", ,,iluzii", ,,bali
verne" ; celălalt - Marcu - sub impul
sul intereselor ele circumstanţă, respec
tiv al falselor valori. Adevăr, sinceritate, 
fals, eroare, în corelaţie cu aparenţă-rea
litate sînt dispuse scenic in situaţii si
metrice : şedinţa ele odinioară în care 
Ion e5te acuzat şi Marcu acuzator, de
ghizat de bune intentii şi principialitate, 
face pandant cu şedinţa clin actul J.I in 
care rolurile se schimbă, cu excepţia fap
tului că Ion se comportă ca un apărător 
Yeritabil. 

Confruntai·ea Ion-Siivia/Petru relevă 
responsabilitatea acestuia faţă de muti
larea afectivă a personajului feminin. 
Fotbalist şi ghitarist, Petru este un escroc 
sentimental, profesincl o filozofie neas
cunsă a cinismului în dragoste, căreia îi 
cade victimă iniţial şi inexperimentata 
Silvia. De decepţii sentimentale nu este 
scutit nici Ion, Ioana (corespondenţa ono
mastică e sugestivă), soţia lui Marcu, 
dovedindu-se a fi, într-o confruntare ul-
terioară, fata excesiv ele virtuoasă care 
întreţine relaţii cu naşul, dar acceptă să 
se mărite, de convenienţă, cu prietenul 
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lui. Una din experienţele fundamental� 
ratate de protagoniştii cuplului este deci 
cea afectivă. Percepţia deformată a iu
birii, conflictul intre ideal şi real, ade
văr şi Ials la acest etaj al structurii lor 
suflete!iti produce o mortificare, evi
dentă în atitudinea ulterior sarcastică şi 
retractilă faţă de noi angajamente. Ion 
şi Silvia îşi vor mărturisi si:stematic 'Că 
nu se iubesc, indiferent de comuniunea 
afectivă ce. se stabileşte între ei şi;p-oa.te 
deznodămîntul esle responsabil ş1 de 
dceastă teamă de noi eşecuri. 

Complementară experienţei sentimen
tale este cea de ordin familial, ratată .la 
rmdul ei sub raport. afectiv prin .defec
ţiunea fizică sau spirituală a tatălui. 
Relaţiile sc�nice includ şi acest tip · de 
confruntări. Cup'lul Silvia-Ion intră .i-n 
opoziţie pe de o parte cu Tatăl . - de
semnat generic pentru .a ,adînci contras
tul cu Jl)aternitatea vacantă, cu . v.i.tr1cgia 
desăvîrşită a . celui ce-şi urăşte fiul -
şi, pe de . altă parte, cu Cristescu, pre
supusul tată natural al Silviei, rămas 
.în:tr--un anonimat pe care revelaţiile şe.e
. . nice nu-l înlătură ·decit ,parţial. 

fo raport .cu. trecutul, . dialogul ins.ţi.tuie 
un mod de· funcţi0nare a -memoriei, pa
radoxal • şi contrastant. . Dacă victimel1:? 

. devenite justiţiari ·manifestă ,o ·exeepţcio
„ nală acuitate a .-memoriei. ·(:tn .-acest ,sens 

operează . procede.ul scenic al . materJ.ali-
zăr.1i--amintirilor), acuzaţii -. Marcu, Tatăl, 
_:cr,±stes.c.u - sînt, în grade diferite. "am-
11ezici. 

Dispoziţia relaţillor scenice. şi-. a reve
laţiilor, ancheta în legătură .cu 'furtul 
involl:liltar al sticlei de spirt, comis de 
Marcu - situaţie disproporţionată 1n 
raport cu limitele verosimilului, creată 
însă pentru a-l culpabiliza efectiv şi 
exemplar pe acesta - generează, pe baza 
disjuncţiei functamentale aparenţă-reali
tate, opoziţii subsidiare, de natură să 
lărgească dezbaterea asu.pra esenţei _per-
5onajelor ,priv>itor 1a ceea ce sînt sau 
par a fi 'ele. l�ulpabili'tatea autentică, 
aparenta justeţe a actelor, falsa cu-1pa
bilitate/eroare '(v0'l-untară sau involuntară) 
nuanţează jocul afirmării şi negării, 
lntrucit ceea ee unii asumă ca principiu 
moral -este dezminţit :de faptele relatsate 
iar ceea ee all'ţ;ii recunosc ea 1greşeală ·de 
conduită se j,ustifică prin 'revelaţia mo
ttvaţiiilor ,corespunzătoare. Dramatur-gul 
complică abil asemenea • alternative

,-
rela

tiv.izlnd opoziţia vinovăţie/.nevinovăţie 
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i:;înă la limita indisociabilului, fără să 
prejudicieze coerenţa şi limpezimea dis
cursului dramatic, obţinînd, dimpotrivă, 
•efectul de complexitate .şi pregnanţă
specific creaţiilor .majore.

Contrapunctul partiturilor rememorative
din prima par.te a piesei, visul comun
al protagoniştilor - levita.ţia angelică• -

. şi . deschidevea �pre parabola iterativă
din· final fjgurcaza. b·aiectul ascen<,ient, în
ordinea runoaşterii de sine şi . a . afir
mării .unui ideal . moral, t1•aiect _pe care
Ion• şi .. Silvia n parcur;g .. In . ciuda adver
sHăţilor ;destinului,. a�ste personl'lJe ··ră
mîn nescindate, �gale ·cu. sine pe dimen
siunea aspiraţiei spre ang9jare ,plenară
şi au.tentică în e�istenţă . . Una. din repli-

. cile. lui Ion este, în acest sem,, .repEezen
tativă : ,,Nicjodată n-am · încetat sâ fiu

. om." Valoarea morală a individu}ui nu
se c-onfl:lild·ă. cu poziţia_ lui sodală, la . un
moment dat. (,,Tu confunzi . loc.ul .tău,

• adică valoarea ta, cu .. postul· :tău .de· mais
_tru ... ") Parafrazlnd .o .. celebră maximă,
. eroul notifică adevărul �ă .omul ·.nu este
cum îş-i. închipuie el, ci aşa cum lîl .re
flectă con.�ti-inţa celorlalţi, ,omul se. defi
neşte deci _prin ·deciziile ş1 actele sale.
Iar in Aceşti 'îngeri trişti, rQlul de ·con
ştiinţă-oglindă !ii�l -asumă tocmai perso
najul în cea mai .mare măsură pr�judi
c.iat de conduita altora, a acelor perso
naje sancţionaţe într-un fel sau altul în 
final (Ioana ,îşi părăseşte. căminul,• Petru 
'îşi taie degetl"le, Marcu - se sinucide).

Impresionanta dezbatere morală . este
.susţi:nută de . un discurs dramatic care
· nu mizează · pe valenţele , expresi�i grave,
solemne, ci obţine asemenea efecte din
exploatarea replicii în deriziune, a dis
crepanţei patetic-ironic. Experienţa „dra
mei de idei", a teatrului epic brechtian,
cit şi formulele de extraordinară relev.anţă
umană din teatrul absurdului, conjugate
.cu disponibilitatea marcată a conştiinţei
dramaturgului D.· R. Popescu de a peFcepe
existenţa în laturil'e ei acut c:ontnastante
- acolo unde tensiunile se exprimă ·deo
potrivă prin tragic şi ilar, esenţial şi
derizoriu - apropie Aceşti îngeri trişti
·de· farsa tragică, de „ teatrul •existenţei" şi
o. diferenţiază prln capacitatea personaje
lor de a e:vad.a din atmosfera sumbră
prin sp.eranţă .şi perseverentă. încredere

· într-o 9p.ţiune morală.
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Un teatru: 
O stagiu.ne: 

Teatrul de Stat din Sibi� 

1988-1989 

Wolfgang Ern,st, Dana Taloş, Rodica Mărgărit şi Nae Floca-Acileni în „Pavi
lionul cu umbre". ele Gib Mihăescu 

Nu întotdeauna şi nu pretutindeni este 
valabilă binecunoscuta butadă „Pas de 
nouvelles bonne nouvelle". In orice caz, 
în teatru: orice ştire, orice noutate, orice 
încercare slnt preferabile zonei de umbră, 
de· ,,nimic nou". Iată un prim motiv pen
tru care ne-,a bucurat iniţiativa Teatru
lui de Stat din Sibiu de a invita un grup 
de critici să vadă trei spectacole (dintre 
care două în premieră) şi să discute pe 
marginea lor cu colectivul. Dorinţ� unei 
confruntări de opinii, a dialogul.Ul, tră
dează dorinţa de a depăşi inerţiile, de a 
înviora o activitate care, să recunoa�tem, 
în ultimele stagiuni - şi nu chiar puţine 
- se situase într-o... discreţie care în
teatru nu prea e de bun augur. Semne
promiţătoare privind desprinderea _de
inerţie mai recepţionasem, şi ne referim 
la spectacolul Mazilu realizat . de tină�l
regizor Mihai Constantin Ranm, creaţie 
scenică interesantă, chiar dacă nu fără 
cusur, montare vădind încercarea de a 
interpreta textele maziliene, nu de a le 

transla pur şi simplu din pagina de carte 
pe scenă. 

'Este 'o tendinţă pe care am recunos
cut-o şi în cea mai recentă premieră a 
teatrului:', Pavilionul cu umbre de Gib 
Mihăescu, pusă în scenă tot de un ex
ponent al tinerei generaţii de regizori, 
Cristina Iovlţă, o tendinţă pe care, să o 
spunem de la in.ceput, o aplaudăm chiar 
dacă materializarea ei nu ne-a convins 
pe deplin în exemplu citat. Intuind biza
reria, originalitatea dramei lui Mihăescu 
în contextul dramaturgiei nq,astre inter
belice, regia a accentuat acest .aer inso
lit, jocul ambiguităţilor şi al impulsu
l'i.lor nedefinite, balansul permanent 
între pasionalitate şi răceală, între e1'a
nuri şi autocenzuri. In lectura scenică 
povestea piesei devine un posibil chip al 
motivului ucenicului "Tăjitor, în care for
ţele malefice declanşate in joacă nu mai 
pot fi stăpînite. Soluţia ni se pare posi
bilă, Justificată de text, dar împlinirea 
ei scenică suferă - chiar grav - de stu-
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Christian Maurer şi · Rosemarie 
Miiller în „Casanova la castelul 
Dux" de l{arl Gassauer 

fozitate, de ci aglomerare de semne ili

zibile, de simboluri" dificil de descifrat, 
uneori pleonastice, alteori contradictorii. 
A.petitul reg-izoral pentru mister, pentru 
echivocul tenebros determină, de pildă, 
scoaterea din circuitul c.unoscut a unui 
personaj şi introducerea lui pe o orbită 
mai spectaculoasă,· poate, dar neînteme
iată şl de aceea nesusţinută interior, ne
convingătoore. E vorba de doică, simplu 
pe'rsonaj de · legătură în textul lui Mihă
escu, care în spectacol devine ·personifi
care a destinului necruţător determinind 
întreaga evoluţie a conHictuJui (o contra
dicţie evidentă : ,, ucenicul vrăjitor" nu 
se mistuie, deci, în pîrjolul aprins de el 
însuşi ci este victima neputincioasă a 
fatalităţii. Neayînd vină, nu putem vorbi, 
aşadar, nrci de ispăşire, "ci, eventual, de 
o năpastă).

Pe această orbită a fatidieului, a tene
brosului, a impulsurilor nestăpînite, jocul 
actorilor devine excesiv, cu un necontenit 
zbucium exterior pe care nu-l receptăm 
ca nelinişte a spiritului, a sufletului, ci 
mai mult ca agitaţie corporală şi lipsă 
de surdină vocală. Uneori, efectele ţin 
mai curînd de hazliu decît de impresio
nant, ceea ce, desigur, nu s-a urmărit. 
O menţiune se cuvine totll!;,i în legătură 
cu interpreta ea Danei Taloş, actriţă de 
forţă, creatoarea unor momente de au
tentic mister, răspindind mereu o undă 
de emoţie, un fior de nelinişte ce se în
tîlne'au perfect - şi credibil, de această 
dată - cu intenţiile regiei. 

Constantin Stănescu şi Avram Be
soiu îri' .,Trenurile mele" de Tudor
Muşatescu 

In · activitatea oncărui teatru se urmă:. 
resc "succesele de stimă" (şi ace?tei in
tenţii· i se subsumează, incontestabil, 
montarea Pavilionului cu u�bre) dar, să· 
nu ne ferim s-o spunem, şi „succesele de 
public" (de ce un specta·col, un· texi nu 
pot întruni cele două ,imperative -ne vom 
feri să întrebăm, fiindcă întrebarea a 
fost prea adesea rostită pentru a mai 
nădăjdui un răspuns limpede). Acestei 
categorii 1 · se aliniază Trenurile mele de 
Tudor Muş-atescu, pus in scenă de Petre 
Popescu• de ·la Te_atrul „Bulandra" din 
Capitală, autorul unei montări cu ·aceeaşi 
piesă la „sediu". · 

S-a urmărit un· succes de : public şi, .
probabil, spectacolul îl va avea. Nu ştim 
dacă e vorba însă de acel public c;lupă 
care orice teatru ,jinduieşte, pe care ori.ce 
scenă are menirea şi posţbilit!l.tea· de a
şi-l forma·. Specfacolul e oarecare, neam
biţionînd virtuozităţi de ordin artistic, o 
lectură originală a textului. Supără, 
totuşi, lipsa de ritm (obligatoriu în cazul 
comediilor în general şi in dramaturgia 
lui Muşatescu în special) aşa cum supără 
şi tendinţa de îngroşare excesivă a con
tururilor, de a soma publicul să ridă 
prin ocheade şi cîrlige de "categoria 
pană". Faptul este regretabil cu atit mai 
mult cu cit distribuţia cuprinde „cate
goria grea" a trupei de comedie şi ne 
referim, de pildă, la Avram Besoiu, Ovi

diu Stoichiţă sau Mircea Hîndoreanu. In 
ceea ce ne priveşte, nu credem că sala 
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obligă la acest stil, iar dovada că - suc
cesul de pµblic poate ft i;i un succes de 
stimă ne-o oferă chiar spectacolul: în 
rolul principal, Constantti.11 Stăn.escu reu
şeşte a fi comic f-ără a fi caraghios, ape
lează · la un umor de calitate, cu atit mai 
savuros cu cit e mai discret, reuneşte în 
jocul său nuanţe; ipostaze, sugestii, nu 
gaguri. U:n ·merit in plus este acela de 
? colabora - ln sensul bun al cuvîn-
ului · - cu autorul', piasînd o binevenită 

rurdină peste repli.oile ce apar azi mai 
artificiale. Uneori, il secondează in ace
eaşi tonalitate şi Kitty Stroescu, alteori, 
însă, pentru actriţă vocea ansambluiui e · 
mai puternică, probabil, şi o urmează pe 
aceasta; 

Am mai văzut la: Sibiu, in interpreta
rea· unui colectiv al secţiei germane a 
1:eatrului, Casanova la castelul Dux de 
Karl Gassauer, spectacol pus în scenă· de 
Ch:ri"stian Mâurer· şi interpretat de Rose
marie Milller, C'riristian Maurer şi Kurt 
Conradt. Un spectacol temeinic, lucrat 
cu· fineţe, in care. mişc-a-rea, banda so
nt>ră, luminile; cadrul· scenografic (Pxee
lent dect>tul Mari'ei:. Bodor-), interpretatee 
co1werg, toate;" în relief-a-rea unor idei, 
in sublinierea· unor· sensuri. Am spune 
că. montarea, nu· e- ambiţioasă dacă înţe
legem prin cuvint dorinţa unei origina
lităţi regizorale vădite, dar am numi-o 
efectiv ambiţioasă dacă• ne· referim Ia 
profesionalita,te, la· efortul de a nu lăsa 
rri:mic la voia tn.tîmplării, de a şlefui cu· 
seriozitate şi pricepere• fiecare detaliu 
astfel incit să se obţină luciul mat, dis� 
cret al autenticităţii. 

Spuneam la· începutw. atest6r · ins:em"' 

nări că· am· descifrat· semne bune în• evo
luţi•a Teatrului' din1 Sibiu, dar afirmaţia· 
pat'e' a fi contra�isă 0

• de- apretierile• con
sacrate· fiecărui spect:acoJ:. Contt,adicţia· 
există; insă- doar la prima vedere: Semne-' 
bune inseamnă, mal tntii, strădania· co� 
lectivului de• a-şi priv:i cu ochi' exigent. 
nepărtinitor, propria activitate, (şi astfPl' 
am interpretat invitaţia adresată critici
lor} ; semne- bune înseamnă. prezenţa in 
teatru a· doi tineri regheri - Cristina•· 
Iov.iţă şi Mihai Constantin Ranin - care 
îşi mai caută, poate-, drumul, dar care, 
q.u în mod .. cert un drum a-l lor ; semne ·
bune, tnseamnă · întărirea· contingentului

ttnăr de actori prin sosirea unor absol
venţi I.A.T.C. din recenta promoţie -
Raluca Peno şi Mihai Bica ; semne bune 
înscrie şi compartimentul scenografic· 
care reuneşte doi creatori valoroşi -
Maria Bodor şi Mugur Pascu. 

Pentru ca semnele bune să se adeve
rească, să-şi afle lmplinire tn spectacole 
pe măsură mai sint, desigur, multe de 
făcut. In primul rind se impune, cre
dem, o mai atentă studiere a repertoriu
lui. In afara titlurilor amintite, afişul 
sibian mai cuprinde-: La un pas de feri
cire· de Petre Sălcudeanu, Jocul vieţii 
şi al morţii în deşertul de cenuşă de 
Horia Lovinescu, Funcţionarul· de la Do, 
menii de Petre Locusteanu, Pygmalion 
de G. B. Shia.w (secţia română) şi pină 
la sfîrşitul anului vor fi prezentate· în 
premieră Burghezul gentilom sau Avanii 
de- Mol!iere1 Lunga poveste de dragoste 
de Tudor Pop.eseu (secţia română}, Conu 
Leonida faţă cu reacţiunea de I. L. Ca
ragiale· şi Ana-Lia de Dina· Cocea: După 
cum se poate. observa şi din si"mpla erru� 
merare a titlurilor ca şi din proiectele 
pentr.u viitorul an teatral (Lucian Blaga 
- Meşterul Manole, Mihai Eminescu -
Sărmanul Dionis, Theodor Mănesc-u -
- Trestia gînditoare, Paul Ioachim -
Goana, Carlo Goldoni - Bădăranii, Ion 
Băieşu - Un bărbat, o femeie, Radu If
timovici. - Destinul unei femei, D. R. 
Popescu - Timp în doi, Aldo Nicolaj -
Ex) repertoriul mai poate fi analizat şi, 
în. mod srigut, îmbunătăţit. Se im-pune. 
credem, de asemenea, o judicioasă uti
lizare a forţelor artistice de care teatrul 
dispune în to.ate compantimentele de 
creaţie, dar şi cintădrea mai exigen.tă a 
eventualelor colaborăf! (atît sub raport 
valoric cit şi din- perSiJectiva dificultăţi
lor· pe care le, poate crea teatrului d'istri
buirea Într-un: rol principal a unui· actor· 
din alt oraş, angajat, evident, mai ales 
în programele, şi proiectele proprir>i 
scene). De făcut sint multe, de rezolvat 
şi mai multe, nu ne îndoim că teatrul 
e cel mai în măsură să găsească toate· 
punctele- nevralgice 5i soluţiile pe care 
le presupun. Dar semne bune există şi 
acest lucru ni se pare esenţial. 

Cristina DUMITRESCU 
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invităm să mergeţi 
teatru: la Ploieşti! 

Spectatorul care merge la Teatrul Mu
nicipal din Ploieşti, să V1adă un speclacol, 
este obligat să stea nemişcat şi să nu 
respire de-a lungul întregii reprezentaţii. 
Pină la stagiunea trecută această condi
ţie · decurgea din calitatea scaunelor. 

Nu cred că direcţiunea cea nouă s-a 
hotărît să facă din fiecare reprezentaţie 
un act artistic care-ţi taie re5piraţia nu
mai din cauza scaunelor ori pentru că 
timplarii nu mai au soluţii să le cir
pească. Dar, oricum, performanţa este pe 
c;ile să se petreacă. Şi n-am putea spune 
că acest lucru nu s-a întîmplat tot din 
cauza unui scaun : cel de director, µe 
care-l ocoopă, din data do J 8 'iprilie, 
anul curent, scrii torul Ioan· Dan Nicolescu. 

La- această introducere. nu ştiu de ce, 
dâr-· prevăd că veţi simţi nevoia unor 
explica-ţii. în dorinţa de a vi le o•eri, 
iată:ne la Teatnrl Municipal din Ploieşti. 

Intrarea în sala fostului cinematngra-f 
„Odeon" (transformată în teatru acum 
aproape 40 de ani) se face astăzi printr-o 
.. plombă" nouă, alipită unui bloc : ş? sala 
şi foaierul sint lucrate bine, proiectate în
grijit, te fac să te simţi la teatru. Noi 
ne duceam însă la direcţiune intrînd pe 
alături : calai pe nişte dale, te strecori 
printre pereţii a două blocuri, pe o uli
cioară. in · stil „veneţian", deschizi o uşă 
nouă de- metal, vopsită in verde-brotăcel, 
şi ga-ta, ai ajuns. 

Tovarăşul director R·la „cultură", se în
toarce imediat : în biroul lui sînt citeva 
ceşti de cafea. din care una plină, două 
actriţe. amîndouă· talentate, nu vă spun 
numele, un telefon care nu sună (dar 
funcţionează optic. se aprinde un bec 
roşu) şi cîteva scaune' care, paradoxal, 
nu scîrţîi'e deloc. 

Hllia Boroş şi Marinela Pătru (ele sint 
cele două· actriţe, ce s·-o mai lungim) îmi 
confirmă ceea ce aflasem de la actorul 
Valentin Popescu şi de la regizorul 

Dragoş Galgoţiu : se simte un suflu nou 
1n teatru. Pînă să concretizăm noi su
flul. apare directorul. 

Cum e la .,cultură'', întreb, ca să ne 
legăm de ceva. 

E foarte bine, mi se răspunde. Cei 
care şi-au asumat răspunderea să mă 
numească aici, în această funcţie, şi-au 
dat seama că trebuie să aibă şi încre
dere în mine. Şi, deocamdată, au. 

Care sînt condiţiile pe care trebuie să 
Ic intleplinească U'l director de teatru 
pentru ca să se aibă încredere în el? 

Sint foarte multe. Vă spun doar pe 
cea obligatorie în relaţiile cu colectivul: 
să stai mai mult <lecit toţi în teatru. 

Sîntem într-o zi de sîmbiită, e aproape 
ora 14 şi nici nu apucăm să ne lansăm 
în descrierea climatului că se şi aprinde 
becul roşu. De unde stau mi-e greu s.'t-mi 
dau seama că „sună" telefonul şi am 
crezut că şi directorul are tot şapte sim
ţuri ca· şi mine. Dar de unde ... El ve-le 
şi aude după alte- reguli : di>ci răspunde 
la telefon. Nu, aici nu e Alimentara 31. 

Teatrul ploieştean e o instituţi� com
plexă : cuprinde Filarmonica şi Orchi>s
tra Populară, iar în domeniul de care 
răspund eu se află F�strada, Păpuşile şi 
Dramaticul. In ce priveşte autofinanţa
rea ne aflăm pe un drum bun. Am con
vingerea că la sfîrşitul acestei stagiuni 
o să stăm pe picioarele noastre.

Să vorbim dPspre actori, desprP trupă.
Din punctul ăsta de vedere, sînteţi bo
gaţi. Şi aud că încă vă mai îmbogăţiţi . .. 

Ce-i drept, e drept. Cred că la ora 
actuală sintem teatrul cu cea mai bună 
trupă tînără din ţară. De aici au 
plecat· şi ambiţiile noastre. De la con
ştiinţa profesională a colPctivului. 1\st�zi 
actorii mari nu-i mai validează nici Te
JeviziunPa, nici filmul. Teatrul a rămas 
locul în care poţi să-ţi construie.�ti o 
carte de vizi1ă. Asta v,·rau: să ariiUim 
publicului nostru că avem în teatru mari 
talente tinere. Şi pentru că începusem 
să vorbim de climat : cu jumătate de an 
fn urmă lefurile actorilor stăteau 11E'ridi
cate. la secretariat, zile întregi. ,\cum 
ziua de lE'afă a di>venit un pretext ca să 
ne mai întîlnim. încă o dată, cu toţii, să 
mai discutăm problemde care ne inteTe
sează. Zău că e frumos: parcă simţi că 
nu trăieşti degeaba. Şi mai e ceva : c:u 
un an în urmă mulţi voiau să fuiză în 
Bucureşti. .'\cum orimim ;ictori din Bucu
re5ti· : Adrian Titieni e ultimul exemplu. 
Dan Bădărău şi Camelia Maxim au cerut 
casă în Ploieşti. E ceva. nu? Aş-a cum 
un scriitor n-ar mai scrie dac.'i n-ar· 
spera să devină un Balzac, tot a1;-a şi 
noi: considerăm Bucureştiul cel mai 
mare cartier al Ploieştiului şi ne�am 
decis că merită să racem ceva pen.tru el. 

for se aprinde becul roşu. Andrei, unul 
din băieţii directorului, vrea să ştie tele
fonul Ramonei, o prietenă. I se dă soluţia. 

37 

www.ziuaconstanta.ro



Directorul teatrului 
(prozatorul Ioan Dan 
Nicolescu) îşi apără ca
feaua din care ar vrea 
să bea Alexandru Pan
dele 

38 

Secretarul literar, Aurelia Revent, 
pregătind ... replici la stagiunile vi
itoare 

Regizorui Dragoş Galgoţiu ia legă
tura cu Bucureştiul 

Actriţa Iulia Boroş : şi totuşi, solu- · 
ţia ca scaunele să nu mai scîrţîie 
e aceea a spectacolelor foarte bupe 
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Mai adăugam ceva la climat ? 
Mai adăugăm un lucru foarte impor

tant. Inainte, unele distribuţii aproape că 
nici nu contau, nu le băga nimeni in 
seamă. Acum, una-două, se umple biroul 
ăsta şi începe o discuţie cum nu s-a mai 
pomenit. Cine joacă rolul cutare, de ce, 
am auzit că, pe mine mă interesează să, 
şi aşa mai departe. Prefer acest climat 
de emulaţie profesională, de interes, de 
competiţie, unei apatii care de fapt certi
fică o mediocritate, de climat, de colec
tiv. Am oroare de şedinţe, să nu credeţi 
cumva că omogenizarea colectivului a 
dus la atingerea acestei performanţe, 
Urăsc şedinţele la fel de mult ca şi sa
lutul „să trăiţi", venit din partea unui 
actor, care ascunde în el o subtilă formă 
de slugărnicie deghizată milităreşte. Sin
tem cu toţii colegi, cu unii sîntem chiar 
prieteni, discutăm toate lucrurile care ne 
interesează atunci cînd e nevoie s-o 
facem. A crea cadrul organizat pentru 
muncă mi se pare lucrul cel mai impor
tant. Şi prima condiţie e să vorbim mai 
puţin şi să facem mai mult. 

Aş vrea totuşi să-mi vorbiţi despre 
stagiunea nouă. 

Incepem stagiunea 1988-1989. cu ace
eaşi echipă 1a direcţiunea de 6cenă : Dra
goş Galgoţiu, regizor, Victor Holtier, sce
nograf, Laviinia Mârşu, asistent sceno· 
graf, Sever Danieleanu şi Victor Stănescu 
la regia tehnică. O echipă foarte . bună, 
precum vedeţi. Dar cum vrem ca toate 
drumurile teatrului de calitate să treacă 
prin Ploieşti, chiar şi spre Bucureşti, 
Valentin Vasilescu, absolvent de regie 
film, promoţia 88, montează la noi -
sîntem deja în repetiţiri - Vrăjitoarea 
Cik la circ, iar Florin Zamfirescu sem
nează regia la Hangiţa de Gol
dani. Primul text aparţine lui Victor 
Nicolae şi e o comedie-metaforă. 11 aş
teptăm, peste cîteva zile, pe Aureliu 
Manea, care va pune la noi Trei surori 
de Cehov. O altă premieră va fi Insula 
lui Mihail Sebastian, în regia lui Mihai 
Lungeanu. La păpuşi vom lucra Pasărea
fericirii cu Gina Ionescu, de la IA TC. iar 
la . estradă pregătim o revistă adevărată 
în colaborare cu Maximilian şi Vese
lovschi. Teatrul nostru se afirmă şi pu
blicistic, prin suplimentele la programele 
de sală, pe care le-aţi văzut la chioşcuri, 
mai dorim să deschidem o sală în care 
să facem un fel de atelier de teatru 
contemporan. La toate acestea se lu
crează, cum se spune. 

Dau s·ă întreb ce-i trebuie directorului 
ca să realizeze cit mai repede ce şi-a 
propus, dar telefonul iar face cu ochiul 

său roşu. Mi-am antrenat şi eu atenţia 
distributivă, ştiu cum poţi „auzi" tele
fonul fără să-l „vezi". E simplu de tot: 
cînd se -aprinde becul roşu se aude şi un 
zgomot discret, ceva asemănător unui 
şoricel care ronţăie o bucată de hîrtie. 

Ca să se realizeze mai repede toate lu
crurile pe care noi ni le-am propus, am 
nevoie de timp, adică de zile ceva mai 
mari decît cea obişnuită, de 24 de ore, 
şi - foarte important - de ceva mai 
puţine hîrtii. Cum ambele deziderate sînt 
greu de atins, ne vedem de treabă. 

Şi cu scrisul cum mai rămîne? Intre
barea asta ţine şi loc de rămas bun. 

Teatrul m-a acaparat şi-mi macină tot 
timpul. Sigur că am fost numit direc;or 
şi pentru că am scris, dar nu cred că o 
să mă dea cineva afară pentru că nu mai 
scriu. N-am timp şi nu pot face două 
lucruri la fel de bune, în acelaşi timp. 
Prefer să fac unul singur, dar ca lumea. 
Şi acum, în ace.astă perioadă, teatrul e 
singura „creaţie" care mă preocupă. 

Iar sună telefonul şi ne strică finalui. 
De data asta riu e vorba de o Alimen
tară, ci chiar despre teatru. E ora 17. 
La telefon e Mirabela Deuer, invitată de 
secţia de estradă : n-are cazare şi impre
sarul a dispărut. Bine, zice directorul şi 
scriitorul Ioan Dan Nicolescu, vin cu la 
hotel, voi încerca să rezolvăm totul. 

!şi ia geanta, sacoşa cu cele două pîini
pe oare are „sarcina" să le ducă acasă 
(pentru masa de prînz I) şi o ia agale 
spre hotelul „Central". 

In drum spre Bucureşti, îmi amintesc 
că trebuie să închei reportajul cu invi
taţia: citiţi mersul trenurilor. Alegeţi-vă 
trenurile cele mai potrivite pentru a 
prinde, în fiecare seară, spectacolele tea
trului din Ploieşti. Deranjul nu e prea 
mare, veţi fi acasă cel mai tîrziu la mie
zul nopţii, ceea ce vi se poate întîmpla 
şi In Bucureşti, dacă transportul în 
comun se dereglează niţeluş. Eu zic că 
merită. Vă asigur. In orice caz, dac-aş 
fi redactor-şef la „Mersul trenurilor" 
primul lucru pe care l-aş face acesta 
ar fi : aş pune un tren special pentru 
ca bucureştenii, la urma urmei cetăţeni 
ai celui mai mare cartier din Ploieşti, 
să poată vedea, seară de seară. specta-
colele Teatrll!l.ui Municipal din Ploieşti. 
Un teatru care se străduieşte şi reu
şeşte să merite numele celui care i-a fost 
actor : Toma Carag.fu. 

Mihai TATULICI 
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ION NICOLESCU 

Pe Văratec 

în sus 
piesă în patru acte, 

şapte tablouri 

Personajele 

MIHAI EMINESCU 
TITU MAIORESCU 
I. L. CARAGIALE
ION SLAVICI
ION CREANGA
VERONICA MICLE
LIVIA MAIORESCU
CLARA MAIORESCU
ANIŞOARA ROSETTI
CANDIANO POPESCU

CAROL I 
CARMEN SYLVA 
N. H. STOICA 
ARISTIZZA ROMANESCU 
MITE KREMNITZ 
CLEOPATRA POENARU 
CHIBICI 
CAMERISTA 
UN SERVITOR 
ALT SERVITOR 

/ Actul I I TABLOUL 1 

Casa Maiorescu, 24 mai 1881. 

TITU MAIORESCU (machiindu-se) : Ce 
suntem noii, âecî,t nişte actori ? Nişte 
iliuzie şi n,işte realitate, forţă simbo
lică plăsmuită şi înfăptuită oo suflet. 

'Şi-apoi? Farţa caracte'rulll!i şi unica 
treeere prin marea istorie a fiecărei 
clipe. Şi, ce vedeţi c1umneaivoastră? 
Şi, ce credeţi dumneavoastră ? Se zice 
că, într-o zi, Pascaly, văzîntdu-1 pe 
Eminescu insuportabil îmbrăcat, îl 
chemă la el şi-o. dete 25 de lei, zi
cîndu-i să-şi cumpere ghete şi haine. 
Seara, cînd Pascaly îl văzu la fel îm
brăcat, ll şi luă în primire, întrebin
du-1 de ce nu şi-a cumpărat ghete 
şi haine. Atunci Eminescu ripostă, zi
cîndu-i că el a făcut întocmai şi-i 
arătă două cărţi pe oare le cumpărase 
şi pe una scria Goethe, pe cealaltă -
Hei.ne ... 

CANDIANO !POPESCU (tntrind) : Schone 
Tage, meirn Herr ... 
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MAIORESCU : Schone, schone, amice, 
intră în chestie! Presupun că -există 
o chestie, de vreme ce, contrar bine
cunoscutei dumitale probităţi orare,
te--ai prezentat în orele mele de scris.

CANDIANO POPESCU : IertaFe, ilustre 
amice, asta e, iertare, exi&tă într�ade
văr o chestie oare nu sufe!l'ă. amînare. 
Am 1uat audiţie oă junele Eminescu 
este total contrar frecvenţei mele în 
.ilustll"a dumitale casă. 

MAIORESCU : Chestia ! Care-i chestia ? 
CANDIANO POPESCU: Ilustra amiciţie 

ce ţi-o pO!l't m-a îndemnat să întreb 
dacă .n-ar fi cu putinţă ca junele 
Eminescu să nu mai frecventeze ilus
tra dumilbale casă. 

MAIORESCU: Amice nu mai puţin ilus
tru, conform învăţăturilor lui Platon, 
Tuc1dide, Socrate, Xenof!on, Seneca sau 
Ignaţiu de Loyola, eu am făcut in
totdeauna compromisuri neesenţiale, 
dar niciodată esenţiale. Deci, domnul 
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Emiinescu va continua să frecventeze 
ilus,tra mea casă. 

CANDIANO POPESCU : Să înţeleg atunci 
că ilustrul amic care îmi eşti s-ar 
putea lipsi de ilustra mea fireovcnţă ? 

MAIORESCU : Ar fi muLt mai bine să-i 
prezinţi ilusbrele dumirilale omagii Cla
rei, şi chi,ar te rog să o conversezi la 
modul ilustru de care eşti capabil, eu 
nemaiavî.nd nici un fel de resurse 
ilus,ke în acest scop. 

CANDIANO POP.0SCU : Aş virea, totuşi, 
să ştiu ce-mi impută junele Eminescu. 

MAIORESCU: N-aş vrea, totuşi, să mai 
revenim a.supra aces-tllIÎ subiect. Dom
nul Eminescu îl venerează pe .Ale
xandru Ioan Cu:m, iaT pe dumneata te 
desfide de a fi participat 1a căderea 
sa şi de a te ploconi clLnars,tiei în ven
tate de d•um.neaita şi alţi invenţi. 

CANDIANO POPEJSCU: E tînăr. Nu ştie 
şi nu înţelege. 

MAIORESCU : Domnul Eminesou s-a in
format personal. Du-te, te rog, la 
Clara. 

(Candiano Popesc'U iese, intră Livia 
Maiorescu.) 

LIVIA: Papa ... 
MAIORESCU : Zi repede, că-s ocupat. 
LIVIA (aparte) : Francmasonule ! 
MAlORESCU : Zi repede, că-s ocupat. 
LIVIA: Repedie. 
MAIORESCU : Ce vrei? 
LIVIA : Domnul Eminescu vine-n seara 

asta La no,i ? 
MAIORESCU : Nu-nţeleg. 
LIVIA: Dacă nu Viine, unde-l pot găsi? 
MAIORESCU : ln haos. Domnul Eminescu 

locuieşte în haios. Ce vrei ? 
LIVIA : M-a rugat regina să-l rog ceva 

pe domn,ul Eminescu. 
MAIORESCU : Ce amestec am eu în tre

burile tale, ale reg111ei şi ale donmu
lui Emine.sou ? 

LIVIA : Am presupus că vrei să aprobi 
trebun·ile mele, ale regLnei şi ale dom
nului Eminescu. 

MAIORESCU: Ce te-a rugat regina să-l 
rogi pe do111.11ul Enlliinescu? 

LIVIA : Regina m-a rugat să-l rog pe 
domnul Elninescu să-i traducă o poe
zie Ln limba română. 

MAJORESCU : Inseamnă oă regina vrea 
să se travestească şi vreţi ca eu să 
aprob acest travesti astfel încît dom
nul Emi111es0U să guverneze România 
în looul clina,stiei. 

LIVIA : Papa, vorbesc serios. 
MAIORESCU : Şi eu vorbesc serios şi 

credeam că fiica mea este de acord. 
(Livia se îndreaptă spre ieşire.) Livia, 
nu mi-ai răspuns la întrebare. Eşti 
sau nu de acord ca domnul Eminescu 
să guverneze Români,a ? 

LIVIA (din uşă) : Ba da, papa, sunt de 
de acord, dar credeam oă vrei s-o 

guvernezi tu. Se pare însă că tu vrei 
s-o guvernezi exclusiv pe domnişoaQ·a
Anişoara Rosetti. A venit domnişoara
Rosetti, bată! (Iese.)

- DOMNIŞOARA ROSETTI (intrînd) : Ce
biine că te găsesc singur ! 

MAIORESCU: Clara e în salon cu ami
cul Ga.nctiano. 

DOMNIŞOA,RA ROSETTI : Tata spune că 
1,eginia ar fi dispusă să te asculte în 
legătură cu povestea noastră. 

MAIORESCU : O re,gină care nu-i regină 
decît de două săptămîn.i e dispooă să 
asmute orice, adică să se bage în 
o·rioe fără să facă nimic. S-o lăsăm
să se mai coacă puţm.

DOMNIŞOARA ROSE'F.rI: Cam cîţi an.i, 
Tiriule ? ( Iese.) 

ION SLAVICI /intrîndJ: Iertaţi-mă, dom
nule Maiorescu, dar noi am fi vrut 
să n-o lăsăm deloc s'ă se coacă. 

MAIORESCU : Domnule Slavici, eu v-am 
mai spus să nu folos,iţi cu uşurinţă 
unele ouvinte. ln cazul dumitale, sw1t 
aproape sigur că atu.noi cînd spui noi
te referi la dumneata, la Caragiale şi 
eventual la En�inescu. 

SLAVICI: Domnule Titu, acest noi, Sla
vici însemnînd Slavici, Caragiale, Elni
nescu şi, dacă-mi perm.iteţi, şi Creangă, 
poate fi Ulll noi foarte greu în istoria 
neamului! 

MAIORESCU : Mă retrag din conversaţie, 
domnule S'.avici. Este adevăra,t că 
cLomnul Caragiale, ânspiratorul dum
neavoastră în această chestie, este 
dispus să părăsească z,iarul „Timpul" ? 

SLAVICI : Nu va trece mult timp şi o 
va face. Ar trebui să plec şi eu, dar 
eu, fuind airdelean, girudesc al,tfel, cum 
se zioe ; ar trebui să plece şi Eminescu, 
dar Eminescu nu ştie încă ce-l aş
teaptă. 

MAIOH.ESCU : Pe Eminescu nu-l împie
dică spaţiul ; eu cred că ştie bi.ne 
ce-l aşteaptă. Te-aş ruga să înţeleg,i 
oă toţi ştim ce ne-'3şteaptă, întrucît 
în ziua de 10 mali. ziarul „Timpul" a 
binevoit să publice „Sorisoarea III" de 
l\lLihai Em.inesr'l!. 

SLAVICI : Cu modificări, domnule Ma
iorescu. Credeţi că or să ne închidă 
pentru că jucăm piesa asta? 

MAIORESCU : ,.Sorisonrea III" nu mai 
poate fi modificată şi, de fapt, ea 
apăruse încă de la 1 mai îi1 „Convor
biri literare". Nu cunosc un gest mai 
cutezător decit al nostru. N-a.ş putea 
spune prin ce perfidie a '.(mprejură
crilor eu, care sunt ce-l mai răspunzător 
de acest fapt, voi fi i�norat, în timp 
ce dumneata, Eminescu, Caragi<:1le şi 
Creangă veţi fi marcaţi. 

SLAVICI : Şi Caragiale ? 
MAIORESCU : Poate că nu. Caragiale e 

atît de subtil ... Se va pune la adăpost 
din vreme, părăsind redacţia „Timpu-
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lui ,i .incercind să treacă o ,-reme 
n !Obsen·at. 

SLAVICI : Eu ce-ar trebui să fac? 
i\IAIORESCU : ln locul dumitale a treee 

munţii cit mai cw·ind cu putinţă. 
SL \.VICI : ă puteţi lipsi de mine? 

IAIORESCU: Deocamdată nu, dar a: 
vr a să tiu ciin timp ce vei face. 

SL ICI: oi tr munţii. i\Iă voi s a-
bili la Sibiu voi tipări Tribuna 
voi aduce Ardealul înapoi in ţară. 

1IAIORESCU : , \ a ar fi 'i fie dar u 
singur nu-l Yei aduce. Pe ine te ru,
teaptă închisoarea de la acz, de aceea 
nu te las incă ă pleci. Jar in privinţa 
Ardealului, ia seama cum vorbe. ti. El 
este dintotdeauna în ţară şi va fi lu
totdeauna în ţară. 

SLA ICI : Cu Eminescu cc va fi ? 
l\'LAIORESCU : Eminescu b:el>uie să moai·ă 

aici, astfel ca nimeni să nu poa.:ă. 
domni peste morm.intul lui. 1 nu fie 
linişte în casa nici unui român pină 
ce sufle ul a�i:tui om n . va f1 iz
băyi-. 

SLA 'ii ICI : "\! reţi sa-1 omorim, tlom.1ulc 
l\Iaiorescu? 

l\L \IORESCU : Ei vor să-l omoare, Ioane, 
.i mă tem că nu-i om pu a opri, 
dar in seara aceasta Yom asculta încă 
o dată „Scrisoarea III de Mihai Emi
nescu.

CLAR i\L-\IORESCU (intrînd.) : Titule 
domnul locotenent Candiano Popescu 
este complet deprimat. 

IAIORESCU : Stiu. Cu sensibilitatea sa 
e:,.-u-aordinară' nu se poate încă smulge 
de sub impresia funeraliilor la care 
a par icipat i este dezolat că, nea.vim!. 
vreme să-i ascul zguduitoarele sale 
impresii, n-a pu ut să mi le impăr
tă ească. 

CLARA : u, Titule, mi-a spus că te-a 
rugat ceva in legătură cu domnul 
Eminescu. 

-IAIORESCU : CeYa in legătură cu dom
nul Eminescu? Se pare că domnul 
Candiano Popescu ar fi mai liniştit 
dacă i-ar ştii şi pe domnul general 
Cerchez şi pe Eminescu în acelaşi Ioc. 

CJ..AR�: Cum, Titule domnul Candiano 
Popescu a fost împreună cu domnul 
general Cerchez ... 

1AIORESCU: Tocmai pentru că a fost. 
CLARA : u ştiu ce să spun. Era vorba 

de domnul Eminescu. Vine în seara 
aceasta la noi ? 

MAIORESCU : Precum tii domnul Eoli
nescu il evită pe Candiaoo Popescu ; 
nu înţeleg de ce Candiano Popescu 
vrea să-l evite pe domnul Eminescu. 

CLARA : Dacă-mi dai voie am să-ţi 
spun eu. Candiano Popescu apreciază 
că este suficien că aţi publicat „Scri
soarea III'" în ziua inroronărli şi n-ar 
vrea să fie sili să :mărturisească la 
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palat că voi continua i să fiţi in ad
miraţia domnului Eminescu. 

IAIORESCU : ln ace t caz.. Candiano 
Pop cu va rebui • e lipseasră de 
plăcerea de a relata la pala cu cit 
entuziasm a cultăm noi Scrisoarea III" 
spu • nouă de in u,i domnul Eminescu. 

CLARA: rei d ci, să plece? 
�IAIORESCU : Ca să vreau să plece ar 

fi rebuit să \Teau să vină iar el i-a 
lua cu de la sine putere liberta ea 
de a 1·eprezenta Palatul în casa mea. 

CLAR.-\ : Titule, doreş i un conflict cu 
donmul loco nent Cnndiano Pop �u ? 

MAIORESC · : ici vorbă ! Eu spe1· ca 
ţarii ., fie detronaţi i, în consecinţă. 
Caodiano Pope cu să fie dezavua . 

CL.-\R.a\: -u ·u ce - pun. S-O rog pe 
domni oara î să-ţi explice mn-
ecin.ele? 

;,L\IORESCU: · u. 11 voi ruga eu pe 
Caodiar.o Pope u ă înţeleagă situaţia. 
(le .J 

(llltră Jlillai Emi1te. cu şi Lît-ia.J 

LlVI.-\ : Pofti .i, domm:le Embescu, luaţi 
loc. (Emhe cu se a_ază şi scoate ciin
tr- n buzunar ni e ma1tuscrise.) Dom
nule Eminescu, in-a ll'uga regina să 
vă ro<> ceva ... (Pauză. Eminescu tace.)
Domnule Eminescu, mîine dimineaţă 
tata va primi nişte vizi e. a fi un 
fel de consiliu de coroană în privinţa 
dumneavoastll'ă şi v-a cere îmrădu:in ă 
să aud to. ceea ce vă interesează şi 
să vă sp,lllll crea ce voi auzi... (Pauză. 
Eminescu tace.J Dcmmre Eminescu, se 
pare că dezvelirea statuii lui Hcliade 
se va amina ... (Pauză. Eminescu tace.)
Domnule Eminescu. la biblia a din 
Leipzig Y-a apănlt o traducere după 
Schiller, vreau să zic un original, 
,,lfănuşa", domnule Emill]escu ... (Pauză. 
Em.tnescu. tiiice.J Domnule Eminescu, 
domnul "' e,gruzzi i-a scris tat.ei că v-a 
scr:iis două scrisori în care vă imploră 
sa-JJ. trimi1te1li :mwela lui Slavio.i ... 
(Pa.U?..ă. Eminescu tace.} Domnule Emi
nescu, la Pa."is s-a deschis prima ex
poziţie m1ternaţio1JJ1ală de eleckici.tate .•• 
(PWllzii. Eminescu. tace.} Domnule Emi
nescu, "iClll Gairne a fost numit primar 
al Iaşiloll' ... 

M1HAf EUiNESCU: Foaui!e bme. 
LIVL� : Domnule JE'.m.inescu,, am auzit că 

se pregăt!eşlte wn at:eimtat la adreSa 
p:reşedi.Intielui Stt:atten« Um11:e ale Ame
ricii._ 

EMINESCU: Nu-s de 30M"d. 
LIVIA : Domnule FmiDllesco. Iuliu I. Roş

ca a cernt-o fu căsăttmie pe ••• doamna 
Veronica, dar runsa a refuzat._ Dom
nule Eminescu, 1moi,, nu demult, am 
fo în excursie la Cei-mea şi 1a Pa
sărea, trasura noasmi avea patru cai 
şi ne-a costtat 35 de leL. (Pauză. � 
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nescu tar.e.) Domnule Eminescu, 
doamna Veroniica Miele a trimis o 
poezie la revista „Familia"... Regina, 
ştiţi, 1·egina m-a rugat să vă rog ceva' ... 
Dom.nule Eminescu, Europa are 
315.929.000 de locuitori, .America are 
94.405.000 ele locuitori, A.sia are 
834.707 .000 ele locuitori, adică pe glob 
se zice că locuiesc 1.455.000.000 de 
oameni ... (Pauză. Eminescu tace.) Dom
nule Bmine.scu, Samson i-a scris tatii 
0a să v{t Iacă profesor la In&titutul 
Ba�otă clin Pomîrla, vrea să vă facă. 
proieso,r 1a Pomîrla ... (Pauză. Eminescu
tace.) Domnule E'm.ines::u, pentru cine 
aţi scris „Pe lîngă plopii :liără soţ" ? 

E:\IINESCU : Pentru dumneavoastră, dom
nişoară. 

LIVIA : Vai, domnule Eminescu, şi eu 
care credeam că aţi scris-o pentru 
tata ... 

EMINESCU: Da, domnişoarf1 Livia, pen
tru tartăl dumneavoastră am scris-o. 
(Livia iese şi în timp ce Eminescu,
convins că este singur, citeşte „Scri
soarea II I", în încăpere vin pe rînd
şi în tăcere Maiorescu, Clara, Livia,

Slavici, dom11işoarn Rosetti, Chibici ... 

Terminînd de dtil, Eminescu zice.)

Chibiai ! 
CHlBI<;::I (apropii.ndu-se): Da, Mihai, sunt 

aici! 
EMINESCU: Chibici, nu ştii dacă dom

nul Maiorescu e acasă ? 

Actu li TABLOUL 2 

Casa Maiorescu, 25 mai 1881. 

LIVIA : '.Dată, plec .la palat. Cc direcţie 
îmi dai? 

MAIORESCU : Scriu. Nu mi-ai spus încă 
ce ai vorbit cu domnul Eminescu. 

LIVIA : A recunoscut că a sanis „Pe 11'1gfi 
plopii făr[1 soţ" pentru cinev-a anume. 

MAIORESCU : Cc-a făcut ? 
LIVIA : Aşa m.i-a spus aseară. Uiite, 

mi-am notat în carnete} auvintele lui :
„Aşa e, domnişoară, �•Pe lîngă plopii
fără soţ» am scris-o pentru cineva
anunue".

MAIORESCU : Inseamnă că tu l-ai pro-
vocat. · 

LIVIA : S[gur că da. Fiica ta este o pro
vocatoare oare îţi seamănă perfect. 

MAIORESCU : Ce te supără, Livia ? 
LIVIA : Nimic mau mult cleCfit domnişoara 

Rosetti. 
l\lLAIORESCU : Ce ţi-a făcut ea ţie ? 
LIVIA: Nimic mai mult decît oă, şi eu, 

ca şi domnul Eminescu, nu am stirnă 
pentru batracieni. 

MAIORESCU : Ai preg•ătit îndelung gîn
direa aceasta ? ,,Că şi eu oa şi" este 
un moci tare uricios de exprima.re. 
De ce nu înveţi de la domnul Emi
nescu a.rta expresiilor frumoase ? Gă
seştii duTI1il1eata că „îşi arată pooitura 
bu1bucaţU 00hi de broască" este o ex
presie demnă ele un poet at'îrt de 
genli,al ca domnul Eminescu ? Un geniu 
căzut în extaz după formele atît de 
rotunde ale doamnei, Poena:ru, o fiinţă 
cu nişte ochri Ia fel de rortunm ca şi 
mintea ei rotundă ? !. .. 

LIVLA : Papa, nu arezi că eşti preia ma
tinal pentru a mă · ·tia în ta'inele 
porbretlisticii ? 

MAJORiESCU: Nu i1nţeleg avelI"Siun.ea 
voastră faţă de neamul Rosetti şi, iată, 
mă fulgeră gîndu.l că Eminescu, că 

tu i-ai inspirat lui Eminescu aceaistă 
a;versiu.ne. Ern.inescu ar fi în stare să 
dăTlme U11Jiversul ca să facă plăc-ere 
unui copil. 

LIVIA : Papa, iţi primesc cu drag com
plimentul, clar, rogu-te, nu mă amăgi. 
Domn/Ul Eminescu nici nu mă observă. 

MAIORESCU : Sper că n-ai c!o,ri ca să 
te obse1·ve ? 

LIVIA : Domnul Eminescu este din cale 
afară de respectuos, tată ! De aceea, 
îl respect şi il apăr." 

MAIORESCU : Asprimea ta a devenit 
necuvi-inţă, iar trufia ta, impertinenţă. 
Dacă n-aş recunoaşte în firea ta ful
geir-u.l geniului meu, te-aş dizgraţia 
imediat. 

LIVIA : Tată, n-o su.port pe domnişoara 
Rosetti. 

MAIORESCU : Nici nu trebuie s-o su
po�·ţi. Trebuie docl[' să admiţi că toate 
discuţiile noastre în această privinţă 
sunt defini.tiv abandona.te. Pentru tot
deal\lna. De- acord? Mi-e ele ajuns că 
fosta domnişoară în-transigentă, dom
nişoaTa Veronica Cîmpanu, se tîrăşt.e 
a zi la picioarele mele să-i asigu,r exis
tenţa. Nu accept nimănui să mă înveţe 
ce-s vi·aţ,a şi morala. 

LIVIA: Dacă dumneata pui probleme 
educa-bive, .eu mă supun. 

MAIORESCU : Mulţumesc. Şi, du-te la 
palat. Vei găsi acolo atîta morală cîtă 
ţi-e necesară să-l veZ'Î pe tatăl tău in 
adevăra,ta lui factUTă de sfînt. Eu 
nu-s căpcăuI11Ul de Hasdeu, care a 
vrut să facă din fiică-sa o culegere 
din absurdităţile lu.mii. 

LIVIA : .Ta.tă, de ce spun toţi că nu ai 
u.mo;r? 

MAIORESCU : Pentru că nu am. 
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VOCEA CLAREI (din antreu) : Duceţi-l 
in biroul sotului meu. 

SPIRIDON (intrînd împreună cu alt se1'
vitor si aducînd un cufăr): Ne-a trimis 
domnul Hasdeu ... 

MAIORESCU: Ptmeţi-1 acolo. (Văzînd că 
servitorii nu pleacă.) Ce mai e ? 

SPIRIDON : Ne gindeam că, poate ... 
MAIORESCU : Gîndiţi-vă cu domnul 

Hiasdeu. 

(Se1'v'itorii ies.) 

LIVIA : Mă duc şi eu. 
MAIORESCU: Nu eşti curioasă să vezi 

ce mi-a trimis domnul Hasdeu ? 
LIVIA: Nu. Deloc. (Ieşind.) De altfel, 

cred că vine curiozitatea însăşi. li 
aud paşii. 

CANDIANO POPESCU (intrînd) : Amice, 
am venit să privim lucrurile în faţă. 

MAIORESCU : Zău ? ! 
CANDIANO POPESCU: Ba, chiar aşa. 

Nu-i cu putinţă ca donurnl fon C. Bră
tilanu să fie şeful guvernului, i,ar dom
nul C. A. Ro,setti să fie şeful Inter
nelo.r la guvern, şi să se mai şi în
tîmple ceea ce s-a intîmplat. 

MAIORESCU : Toată iwnea a făcut haz 
de revoluţia asta şi de republioa asta 
de la Ploieşti, dar am impresia că 
voi a�i luat puterea. 

CANDIANO POPESCU : !mi permiteţi şi 
mie să văd cillle e în cufăr? 

MAIORESCU : Ce ? 
CANDIANO POPESCU : ln cufărul pe 

care ţi l-a trimis Hasdeu! 
MAIORESCU: Tu cre21i că e cineva în 

oufă,r? Ştiam eu că sw1teţi spe,riaţi, 
claQ' nici eh.ilar aşa. Ce s-a mai întîm
plat? 

CANDIANO POPESCU : E furie mare, 
domnule! 

MAIORESCU : Ce furie, domnule ? 
CANDIANO POPESCU : Vin de la Ca

meră, domnule. Camera nu mai ac
ceptă. 

MAIORESCU : Vrei să zici că domnul 
C. A. R0,5ctti nu mai acceptă.

CANDIANO POPESCU : Nici domnul Ion 
C. Brătianu. Domnul C. A. Rosetti,
care are o slăbriciune sinC€Tă pentru
domnul Emin<c>scu, îi trimi,sese acestuia
voa·bă să se calmeze, clar domnul Emi
nescu nu1 s-a calmat deloc.

MAIORESCU: Pentru că domnul C. A. 
Rosetti n-a respectat ttrgul ce i-a 
propus domnului Eminescu. 

CANDIANO POPESCU : Pentru că dom
nul Eminescu nu voia numai legaţia 
clin Roma, cerea şi o revistă în care 
să-l ridiculizeze zi şi noapte pe dom
n ul Rosetti. 

MAIORESCU : Să-,i Ii dat legaţia, dom
nule, nu sunteţi de ieri, de azi în 
politii.că. 
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CANDIANO POPESCU : Dwnneata uiţi 
voit oe-a făcut domnul Eminescu la 
legaţia diln Berlin. 

MAIORESCU : Faceţi ce vreţi. Eu v-am

spus părerea mea. 
CANDTANO POPESCU : Dumneata eşti 

înamorat de dom.n,ul Eminescu. Dar 
no-i nu suntem îruamoraţi. Şi-o să-l 
calmăm. Este abso1ut necesar să-l cal
măm. 

MAIORESCU : Oe să mai zic ? Te poţi 
ui,ta în cufăr, amice. 

CANDIANO POPESCU : Nhoi nu mă aş
teptam 1a altceV'a de la dumneata. 
Nw111ai că te vom calma şi pe dum
neata, altfel, da1· te vom calma, fără 
doar şi poate. 

MAIORESCU : Cum, arni,ce? 
CANDIANO POPESCU : Simplu. S•implu 

de tot. O vom pune pe Anicuţa să te 
prăjească la foc mic de tot pînă vei 
înţe'1ege cw11 stai cu famili,a Rosetti. 

MAIOR0SCU : Nu cumva v,oi l-aţi prăjit 
şi pc CuZ:a? 

CANDIANO POPESCU : In politică nu e 
oruta-t nimeni, amice. Po-lilt:i,ca nu are 
de-a face ou siinti. Voi tot îl plingcţi 
pe Cuza, dar oe · mri-e Cuza pe lîngă 
Ceza[· Iulius? N-a fost sacrificat Cezar 
pentru a deveni Augustus ... 

tvfAIORESCU : O clipă ! Dacă ai intenţia 
să-mi demonsbl-.ezi că tu eşti Aug,ustus 
iar Cuza era CeZJdr, m-ai şi convins. 

CANDIANO POPESCU : Ce-mi stă, dom
nule, mie împotrivă ? 

MAIORESCU: Numele - ai un nume 
ridicol, w1 nume predestinat de aghio
tant. 

CANDIANO POPE'SCU : Şi ma.i ce ? 
MAIORESCU: Ochii pieziş, dragă. Mă şi 

mir că bietul Cuza nu si-a dat seama 
cinci ţineai revolverul �pPe el că ai 
fi tras aiurea. Alta. ar fi fost !istoria. 

CANDIANO POPESCU : Ce vd·eţi să spu
neţi, donu1t1.le :rvialiorescu? 

MAIORESCU : Te educ, domnule. Te e<l-uc 
să-ţi suporţi funcţia de la pala.t. N-aş 
vrea sâ te pierd din neglijenţa mea. 

CANDLANO POPESCU : Tot mai crezi, 
domnule, că ,am fi putut lupta singuri 
cu Poarta Otomană ? 

MAIORESCU: Avîndu-1 pe Cuza în 
frunte, da. Avea o oaste cLe patru ori 
m,ali mare <lecit Mihai Viteazul. lntr-o 
jumă,tate de an, am fi eliberat toate 
terii,toriile româneşti şi nimeni n-ai· 
mai fi ri!dioat nici vorba şi n.iJci spada 
împotriva românilor. 

CANDIANO POPESCU : Mie îmi vorbiţi 
astfel, domnule, mie oa.re am văzut 
şi ştiu bine cîţi români m�a,u urmat 
la Ploieşti ? 

MAIORESCU : Oum să te U!mleze, mă, 
ţara, cind toată ţara ş-tie că i�ai pus 
pistolul în piept lui Alexandru Ioan 
Cu21a ? Cum să te creadă românii ? 
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CANDIANO POPESCU : De ce Alexan
dru Ioan Ouza şi nu Alexandru Can
d:i•amo Papewu? 

l\ifAIORESCU : Cure era un simbol ! 
CANDIANO POPESCU: Vă place cum 

sună. M-aţi refuzat din motive falolo
gice şi rălu aţi făcut. Va trece mult 
timp pînă cînd va fi buşumaltă această 
monarhie căreia i-aţi dat drept aghio
tant pe cel mai capabil dintre români. 

MAIORESCU : Tu eşti acela ? Şă ştii că 
dacă e cineva în cuiăr o păţeşti iar ... 

CAl'l'DIANO POPESCU : Dumneata uiţi, 
a:milC'€, că domnul Hasdeu, unul dintre 
cele ma,i alese spi:ri'te ale timpului 
nostru, a fost închis la Văcă.reşii pen
tru !'impatia sa nedezminţită faţă de 
minie. 

MAIORESCU : Iar aghiotantul dumitale, 
domnul Ion C. Brătianu, este şeful 
guve['nuliui ... Ştii ce, am.ice, eu J1U voiesc 
să fiu guve,rnat de aghiotanţi. De aceea 
i1 susţin pe Eminescu la domnie. 

CANDIANO POPESCU : Mai bine susţi
neţi-l la doamna Cleopatra şi scu
ză-mă oă ţi-am răpirt atîta tdinp. 1\m 

treabă l·a palat. 
MAIORESCU : Vezi c.<Um îi pui pistolul 

lui Carol în faţă. 
CANDIANO POPESCU : Nici o grijă ! 

(lese.) 
MA:IORESCU (singur): Cine-ar crede, 

cine va obseirva şi cind va observa c;=ă 
ă,sta s-a instalat în scaunul de umbră 
al ţării, şi, ca un dom.n de umbră ce 
este, va guverna d.in umbră, el şi tot 
neamui lui de umbre, descon.siderati 
şi dispre,ţudţi de toţi şi totu.5i avînd 
o sabie şi ţinînd o sabie cleasup•ra
celor mai luminate capete? Sărmane
Dionis ! Richa,rd al III-leia c nimic
pe lîngă Candiano Popescu.

MITE KRBMNITZ (intrînd) : '.rntule, nu-i 
faci un serviciu dom111ului Eminescu 
dacă îi pui în seamă gînduri poUtice 
pe care n.u le are. 

M.AJORESlCU: Văd că dom.nul Eminescu
te-a învăţat foaa-tie bine limba română,
ceea ce i'iu poarte decît să mă bucure.
Pentru că vei înţelege că nu am nici
cea mai mică intenţie ele a mă trans
forma în servi.torni clomnulUi Emi
nescu.

MITE, A face un serviciu înseamnă a 
fi servi toi· ? 

MAIORESCU: Servitutea este o treabă 
latrinea.scă. Cine n-o înţelege latineşte ... 

MITE: Vezi cum îţi place să te com
plici? 

M AIORE&CU : Ce vre,i să zici ? 
MITE : Vreau să-mi explici nişte arici. 

I-am tradus nilşte poezii în germană
domnului Eminescu şi le-am trimis 1a
Leipzig. Inseamnă că sun.t .servi1loarea
domnului Eminescu?

MAIORESCU , Este altceva. Vorbim zil
nic clespire Erruinescu. Am număra1; : 

Ieiri am rostit eu însumi de o sută 
patru.zeci şi trei de ori numele dom
nului Eminescu. Vreau să ştiu dacă 
este o obsesie, ia'I' dacă nfl.l este o 
obsesie, atunci ce est.e? Iar peste 
toarte acestea, iironille domnului Emi-
nescu nu mai au limite. 

MITE: Oum? 
MAIORESCU , Ie1·i, nu mai depa,rte de 

ieri, aici, în acest birou, i-a declarat 
Liviei că a scris „Pe lîngă plopii fără 
soţ" pentru ... 

MITE (rizînd) : Serios ? 
MAJORESCU : Adică, dumneata rîzi ? 

Dumneata te amuzi ? 
MITE : Ce-ar fi rău într-o gLumă atît de 

iiTl.Ocent.ă? 
MAIOREiSCU , Sligm· că da. Dumneata 

arunci mantia inocenţei peste tot ce 
face şi ce spune domnul E!rniinescu şi 
apoi te miri că zairzavagiii din Bucu
reşti se preocupă de virtutea dumitale. 

MITE : Ei se preocupă în general de 
virtute. Ei sw1Jt nişte filosofi antici, 
Titule. Nu-mi pot reprezenta nici 
Atena şi nici Roma fără ,aceşti z•ar
zavagii preocupaţi de vir,bute. Cum 
ţi-ai putea explica :flaptul că istoria 
a reţinut num.ălrllll caprelor muJ.se pen
tru ba.i,a 21ilnică a împărătesei, fă1·ă 
apol!"ltul celor ce mulgeau caprele? 

MAIORESCU : Ce vrei să deduci ? 
MITE : Am dedus deja că acei ce mul

geau caprele ştiau să numere. 
MAIORESCU : Asta-i buniă ! Te rog să 

te Li111işteşk De vreme ce domn/Ul Emi

nesou a rec111noscut că a scris „Pe 
lîngă plopii fă,ră şoţ" pentru cine a 
socis-o înseamnă că n-a scris-o pentru 
dumneata. 

MITE (iese şi se întoarce cu Cleopatra
Poenaru, pe care o a.duce de mină) :
Pod't.im, doamnă. Acesta-i domn.ul care 
pretinde că clorn111ul Eminescu a seri.,:, 
,,Pe lîngă plopii fă:ră soţ" pentru alt
cinevia ! 

CLEOPA'I1RA: Şi ce-aţi vrea acum, să 
apăr virtutea altcuiva cu propria mea 
vi;r,trnte? 

MITE : Aşa s-ar cuveni. 
CLEOPATRA: Şi clacă, după •aceea, dom

nul Eminescu îi va clec!Jca şi poezia 
,,Atî,t de fr,a.gedă"? 

MITE : Acu, ce-ai vrea şi dumneata ? 
MAIORESCU (întrerupîndu-se din scris) :

Nu mai pot! Sunt de şase ore pe 
bairicade. Vă rog să mă sauzaţi. (lese.)

CLEOPATRA: Expli;iă-mi, dragă, care-i 
:mi,ste[·ul acestei brebi. Şi dumneata şi 
Titu vă purtaţi de parcă aţi pune Ia 
oale ci-ne ştie ce. Doar ştiţi că n-am 
nici o legătură c,u nici un fel de po-
1iitică. 

MITE : Nu te impacienta. Nu-i vorba de 
nici un fel ele politică. E o problemă 
de dame. 

CLEOPATRA: Nu ştiu ce fel de română 
te-a învăţat Eminescu, da.r pînă la 
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dumneata n-a mai zis nimentl „pro
blemă de dame". Ce dumnezeu vrei 
să zici? 

MITE: Nu se poate zice „pr?blemă. d� 
dame" ? Dar cum se zice lil romana 
,,problemă de dame" ? 

CLEOPATRA: Chestie muierească. Asta
vrei să zici ? 

MITE: Dragă, este o :fiantasmagorie de-a 
lui Titu. Cea mai cea dintre toate. 

CLEOPATRA: AdiJcă... 
!\.CTTE : Mă cam jenez să-ţi spun. ln oroce 

caz, Titu m-a instruit să nu-ţi spun. 
CLEOPATRA: Atunci nu-mi spune. 
MITE : Ba o să-ţi spun. Domnul Titu 

s-a ho,tărît să o primească în taină,
tn mare taină, pe Veronica Miele, care
îi soHcită inSlistent o audienţă. Titu
doreşte două ma,rtore.

CLEOPATRA: E absurd. Nu consimt. 
MITE: Nioi eu nu consimt, dar vezi 

•dumneata cine a venit?
VERONICA MICLE (din uşă) : Domnul 

profesor mi-a spus că mă poate primi ... 
MITE : Domnul profesor poate orice. 
CLEOPATRA: Vai, ce frumoasă copilă! 
MITE : Uite-te numai ce ochi neasemuiţi 

are ! Nici n-aş fi crezut. 
CLEOPATRA: lmi vine să mă-nchin. Nu 

mai 1·ez1st. Vino, te rog. (Cleopatra şi 
Mite ies.) 

MAIORESCU (intrînd) : Aşadar, ai venit, 
tatUJşi? 

VERONICA: M-a sfătuit domnul Hasdeu. 
lVIAIORESCU : lmi dai voie să deschid 

fereastra? 
VERONICA : Simţiţi nevoia să mă arun

·oaţi pe :fereastră?
MAJORESCU : Mă sufoc. Ai adus cu 

dwnneata toate florile de tei din gră
dina Copoului. Mă sufoc, literalmente. 

VERONICA : Vă e dor de Iaşi? 
MAJORESCU : Cui nu-i e dor de Iaşi ? 

Mă interesează însă obiectul vizitei 
dumneavoastră. 

VERONICA: ll ounoa-şteţi, de vreme ce 
m-aţi primit.

l\'.LAIORESCU (scoate o carte din biblio
tecă) : Astfel pusă problema, cred că 
vă pot fi înbr-adevăr de folos. (Răsfo
ieşte cartea şi citeşte.) ,,Ziua de 3/16 
februarie 1876 a flost cea mai fericită 
a vieţii mele. E)u am ţinut-o pe Vero
nica în braţe, strîngînd-o 1'a piept, am 
sftrutat-o. Ea-mi dărui flori albastre 
pe care le voi ţine în toată viaţa mea." 

VBRIONICA : A scris Mihai, cu mî:na lui, 
aceste rincluri ? 

MAIORESCU : Este o adnotare cu scrisul 
tincon funclahil al domnului Eminescu. 

VERONICA: Domnule profesor, în ce zi 
suntem azi? 

MAIORESCU : 25 mai 1881. 
VERONICA : De cîtă vreme sunteţi în 

posesia acestei dovezi ? 
MAIORESCU : Cartea nu-mi aparţine, 

dar se află la mine dinainte de a fi 
murit distinsul dumitale soţ. 
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VBRONICA : Şi n-aţi uzat de ea. De ce? 
MAIORESCU : Doamnă, ştiinţa d�·eptului 

este pretenţioasă şi exactă. Afirmaţi
tlle unei persoane despre o altă per
soană nu înseamnă nimic sau nu în
seamnă mare luoru. Ele pot fi com
bătmte în justiţie, iar, în speţă, dom
nul Eminescu însuşi aa:- fi negat veri
tatea î111scrisululi său. 

VERONICA: Vă rog ... 
11:AIORESCU : Dar dumneata mi-ai cerut 

să-ţi autentific un c1.rept consecutiv 
calităţ1i dumitale de soţie a profeso
rului Miele. E o probl:emă de conşti
inţă, doamnă Miele. Dumneavoastră 
mi-iaţi impus o normă ele conştiinţă 
morală şi un p1iincipi,u mor,al. Intran
sigenţa clumncavoastiră a determinat 
excomunicarea mea clin învăţămînt. .. 

VERONICA : Şi numirea dumneavoastră 
ca ministru, intr-o administraţie care 

a culmina,t cu num1rea rn.airelui vizir 
Brătianu în funcţia de şef al guver
nului. 

MAIORESCU : Doamnă Miele, dumnea
vaasbră aţi fost Ia mî,năstire ? 

VERONICA : Cine n-a fost la minăstire ? 
MAIORESCU : Ofelia. De aceea îi spune 

Shakespeare : ,.Ofelia, du-te la mînă
stlre." 

VERONICA : Cine ar putea şti cu exac
titate? 

MAIORESCU: Nim�ni, nimeni n-are ca
pacibatea absolută de pooesie, cu ex
cepţia dumi,bale, care n-ai avut nioi o 
ezitare în privinţa relaţiilor dintre 
mine. şi colega dumitale, iar ·acum, 
acwn unde sunt principhlle dumitale 
morale? 

VERONICA: Domnule profesor, gestul 
meu rinfantil v-a deschis calea unei 
cariere impetuoase. 

MAIORESCU : Mi-ai lual iubirea, duducă! 
La orice v-aţi gîndit, numai la faptul 
că puteam s-o iubesc pe colega dum
neavoastră, nu. 

VERONICA : Elram prea mioă, domnule 
profesor. 

:MAIORESCU : Brati mică ? 
VERONICA: Mică 

0

cle tot, domnule Maio
resc-u. 

MAIORESCU : Doa1nnă Miele, eu am 
tins întotdeauna spre o vila,ţă solemnă, 
spre solemnitatea vieţiii, refuz carica
turile de orice fel, din plllţinătatea 
marmurii. Cinci ai o singură bucată ele 
marmură, e păcat să faci din ca o 
cairioatură. 

VERONICA : Vă răneşte sensibilitatea 
mea? 

MAIORESCU: V-am spus că doresc să 
fiu şi să rămîn solemn, numai dum
neata vezi altfel, tlumneata ai vrut să 
arunci asupra presbigiului meu o man
tie ele frivoHtalte ce nu-mi aparţine. 

VERONICA: Cum aş putea să vă con
ving de contrariul? 
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MAIOREJSCU : Incetînd să mai căutaţi 
în spusele mele alte sensuri şi alte 
intenţii deoît cele ce le afi,rm. Inoe
tînd să căutaţi în preajma mea amo
['Uri şi amante inexistente. 

VEJRONICA: E clalf'. 
MAIORESCU: Ce este clar ? Vedeţi că 

nu mă oredeţi? Văd că nu vă puteţi 
lua ochii de 1a cu:fiărul acela. Credeţi 
că am ascuns pe cineva acolo ? Poftim, 
controlaţi. (Se apropie de cufăr în 
timp ce capacul acestuia se ridică, iar 
din el iese Aristizza Romanescu. Maio
rescu se opreşte uimit.) Ce? Nu e cu 
putinţă ! E o infamie ! Ce vă ima
ginaţi? 

VERONICA (retrăgîndu-se) : Vă rog 
să-mi permiteţi să vă mulţum.esc. 
Sunteţi într-adevăr foarte solemn. N-aş 
vrea să vă mai inoportunez ou frivo
lităţile mele. 

MAIORESCU (strigînd) : Spiridoane, ce 
mi-ai făcut ? Nu e cu putinţă ! Ce în
seamnă inllamia asta ? Va trebui
să-ml daţi o explicaţie, doamnă. Pre
tind o explicaţie.

ARISTIZZA ROMANESCU (strigînd) : O 
veţi avea. Vă rog frumos să vă cal
maţi. Ceea ce vă voi spune vă va 
sartisface pe deplin. 

MAIORESCU : Pe deplin ? Nu se mai 
poate. Idealul meu · de solemnitate, 
prestigiul meu ... Ce mă fac cu pres
tigiul meu? 

ARISTIZZA: Do1nn,ule profesor, e ade
vărat că P1'aton a zis că omul e un 
animal bhped fără penE! ? 

MAIORESCU (perplex): Da. E adevărat. 
ARISTIZZA : Dacă e adevărat, dumnea

voastră ati sustinut aceasta, at'UJ1ci să 
vorbim, v·ă rog,' ca între două animale 
bipede fă,ră pene. 

MAIORESCU: Dumneata întreci orice 
măsură. Oum e cu putinţă ? Nu vi 
s-a spus pînă aoum că Titu Maiorescu
are oPice în afară de um.o,r ?

ARTSTIZZA : Să: wdeiţi. .. 
MAIORESCU: Ce să mai văd? Mai e 

cineva în cufălr ? 
ARISTIZZA : Pascaly ... 
MAIORESCU : Pascaly? Doar nu vreţi 

să spuneţi... ? 
ARlSTIZZA : E la gară. Lăsaţi-mă să 

vă spun ! ... Cînd a răposait răposatul 
Pascaly, s-a făcut o chetă şi i s-a 
comandat un bust în Italia. Acum, 
bustul lrui a sosit la Gara de Nord şi 
nimeni nu vrea să mai dea cîţiva lei 
ca să-l ia de acofo ; trebuie plăti.tă 
taxa de magazinaj ... 

MAIORESCU : Nu-i numai taxa, cine plă
teşte taxa ia şi bustul. 

ARISTIZZA : E oa,re ou putinţă ? 
MAIORESCU : Avram Iancu a mmit pe 

o rogojină.

ARISTIZZA: Dar l-au îngropat cu tre-i
zeci de preoţi ! 

MAIORESCU : Ce ştii dumnea,tia ? 
ARISTIZZ.'-\. : Sper că nu vreţi să-mi daţi 

w-eun citat din Kant. Eu am venit 
pentru Pascaly. 

MAIORESCU : Daică mă şi ofensezi, 
atunci am ·să-ţi dau un răspuns cate
goric. Ored că problema bustului lui 
Pascaly este de competenţa domnului 
Hasdeu. Dînsnl, am auzit, se şi ocupă 
la Cîmpina de aş•a ceva. 

i\RISTIZZA : Asta-i tort ce-mi pu!.eţi 
spune? 

MAIORESCU : Dimpreună cu asigurarea 
deosebitei mele co11JSideraţii. 

ARISTIZZA: Inseamnă că va trebui să 
s1lau aici pînă vine doamna Clara. 

MAIORESCU: Nu, nu! Asta, ·nu! Cît mă 
aostă? 

ARISTIZZA: Do-i lei :şi jumărtate. 
MAIORESCU : Pentru dO'i. lei şi jumă

tate a,ţi făcut tot teatrul acesta ? 
ARISTIZZA : Nu. Pentru Pasoaly şi pen

tlf'u teatrul r01mânesc. O asemenea în
tîmplare nu .trebuie să se mai repete. 
Şi, vă rog să-mi spuneţi în ce fel aş 
putea să vă rămîn agreabilă ? 

MAIORESCU : Nu ştiu nici un chip. 
CANDIANO POPESCU (intrînd): Vezi,

amice, vezi, există şi luorU['i ir�1par
donabile, ţi-am spus doar. Era crneva 
în cUifăr. 

MAIORESCU : Era cineva în cufăr ? Cine 
era? 

CANDIANO POPESCU : Dînsa, dînsa era. 
ARISTIZZA : Oum îţi permLţi, domnule, 

să insinuezi asa ceva ? Chiar dacă 
eşti dumneata 1naesrtrul apariţlilor ne
aşteptate, de data aceasta eşti pe un 
dtrum comp,let fals. 

CANDIANO POPESCU: Soot pe drumul 
vedeniilor, doamnă, sun,t un om bîn
tuit de vedenii. Dumneata nu eşti alt
c�va decît •o vecienie ,a mea. 

MAIORESCU : Aşa s-ar zice. Nu te pot 
ajuta cu nimic. (Iese.) 

CANDIANO. POPESCU : Doamnă, ştiţi 
cît de mult vă aclmk, cît ele mult vă ... 

ARISTIZZA : N-a,re rost să vă agitaţi. 
CANDIANO POPESCU : Nu mă mai 

dispreţuiţi, doamnă, nu mă mai jig
ni1i, sunt o fiinţă omenească. 

ARISTIZZA : lVIă cam îndoiesc, da1· vă 
asoult, a'!n un moment 0înd simt ne
voia să ascult, dacă mi s-ar adresa 
acum o fiară din inima pădurilor 
m-aş opri s-o ascult. Ziceţi odată !
Incepu,seiţi să fiţi curtenitor.

CANDIANO POPESCU: Bu sunt un 
curtean, doamnă, un curtean, lupt 
pentru Palat, vreau să vă folosiţi ta
lentul în Palat. 

ANIŞOARA (intrînd) : Colonele, vo,biţi 
singur, aţi început să vorbiţi singur ? 
De cinci vi se întîmplă ? 
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CANDIANO POPESCU : Scuzaţi-mă, 
domnişoarră, am av11t o v�cn_ie, o
simplă vedenie. Nu vă supa;raţ1, pot 
să-mi iau vedenia şi să mă retrag? 

ANIŞOAR1î. : Desigur, oum �ă n,u, dar e 
regretabil, părea atît de mteresant, de 
captivant, aş putea spune. 

(Candiaiw şi Aristizza ies.) 

MITE (intrînd impreună cu Cleopatra.) : 
Ascultă, domnişoară Rosetti, dwnne�ta 
te şi consideri stăpînă în 086a Ma10-
resou? 

ANIŞOARA: O, :nu. V-am rug,at, pur ş� 
simplu, ,să ne intilnim aici_ fii�d ma� 
intim, eu doresc o discuţie cit mai 
intimă. 

CLEOPATRA: Şi, desigu,r, cit mai ele
gan.tă. Te rugăm să ne schJţezi .ideea 
dumi<tale. 

ANIŞOARA : E o problemă, cum să mă 
ex,prim '? .••

MITE : Dumniea,ta vrei s-o desparţi pe 
sora mea de Titu şi vrei oa noi să 
te sprijinim. 

ANIŞOARA : Nu, o, nu, ar fi prea vul
gar să-ţi cer aşa .ceva. 

CLEOPATRA: Inceairoă, Mite, te rog, 
î.ncea.roă să fii pacientă. Pire.supun că 
şi dîns,a e în admlirraţia domnului 
Eminescu şi virea să trateze ·cu noi 
acest numitor comun al .destinelor 
noaistre imp1acabile. 

ANIŞOARA : Adevărat este ceea ce 
spuneţi, doamnă CJ:eopatra, dar de 
vorbi,t împreiună vreau să vorbim alt
ceva. 

MITE: Ce? 

ANIŞOARA : E O problemă, o problemă 
de echilibru european. 

CLEOPATRA : Dom_n_ul Emmescu ?e o
problemă de ech1J;bru _ e�:opea.;1 · 

ANIŞOARA : Mă răstlălmac1ţ1, ma con
t.orsionaţi. Nu, nu este. cazul. V-am
spus. Despre domnul Emmesou ffil n-aş 
di.scuta decît cu sufletul __ meu. �u
vreau să discut o problema de echi
libru european. 

MITE: Am înţeles. Presupun că vei 
reu5i să devii soţia lui Titu. 

CLEOPATRA: Şi eu înţeleg cîte �eva, 
c:u voia voaştră, dar oeea oe nu mţe
leg .este de ce trebuie să joc eu � rol atît de infam în viaţa c:LomnulUl
Eminescu. 

ANIŞOARA : Cleo, trebuie să faci şi t� 
ceva entru echilibrul european, fii 
înţelegătoare. 

CLEOPATRA : Tata a făcut din mine 
un model şi probabil am să rămîn un 
model toa.tă viaţa. 

MITE : Nu te enerva, găsim noi o soluţie. 
CLEOPATRA: Nu g�im nici o soluţie. 

Voi uitaţi mereu că Veronica are pre
.ten.ţii asupra plopilor fără soţ. 

ANIŞOARA: Nu uităm, numai că ei 
trebuie să fie ai noştri. 

CLEOPATRA: Ai informaţii de la in-
terne? 

MITE : .AJre fler. 
OH:IBICI (intrînd) : Inoportunez ? 
MITE : Nu, domnule Chibici, tirei graţii 

slaiu 'la picioarele dumneavoastră. 
CI-IIBIOI : Mi s-a spus că aveţi nevoie

de un av,ocat. In ce problemă ?
AN:IŞOA:RA: In probleme g,raţioase, 

domnule. Nu te nelinişti. 

TABLOUL 3 

Decor la Palat, 1881. 

C.ANDIANO POPESCU : Ce studiaţi, dom-
ruişoa,ră Livi,a ? 

LIVIA: Formele. 
CANDIANO POPESCU: Pe toate? 
LIVIA : Numai pe cele trei : teofanică, 

teandrică şi trinitară. 
CANDIANO POPESCU : Dumneavoastră 

îl admira1i mult pe domnul Eminescu, 
nu-i aşa? 

LIVIA: lntocmai. 
CANDIANO POPESCU: Vă p1ace hao

sul? I ••• 
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LIVIA: Haooul şi repaosul. Sper că nu 
doriţi să vă î.noorcaţi în airta ironiei 
pe seama m1ea ! 

CAN1DIANO POPESCU: N-am nJci cea 
mai mică înclinaţie spre această artă, 
caire este, cum am auzit, apanajul 
oamenilor inteligenţi. Pe mine, inteli
genţa m-a ferit întotdeauna ... 

LIVIA : Vreţi să spuneţi că v-a ooolit? 
CANDIANO POPESCU: Da. M�a ferit în 

seru;,ul că m-a ocolit. 
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CARME.i'\J' SYL V A (intrînd) : Livi,a, am o 
idee excelentă. 

LIVIA : De a,COll'Cl, doamnă. 
CARlvlEN SYL V A : Ţ,i...am mai spus să 

nu mai fii de acord cu mfoe înainte 
de a-mi asou,lta opinia. 

LIVIA : Dumneavoastră aveţi înto·tdea
una numai opinii excelente. 

CARMEN SYLVA: Bine. Zimbeşte-mi. 
Acordă-mi un zîmbet frumos în care 
să văd toată dragas,tea ce mi-o purtaţi 
cu boţii. ( Livia zimbeşte şi Carmen
Sylva studiază zîmbetttl.) Bi1111€. Te-am 
rugat ceva. Ţi-aii îndeplinit mLsi1unea ? 

LIVIA : Precum. mi-aţi zis. 
QAiRMEN SYLVA: Domnul Eminescu a 

ilost încîntat, nu-i aşa ? 
LIVIA : Emoţionat. 
CARMEN SYLVA: Candiano, cît c.le emo

ţionat poate fi domnul Emi,nescu cînd 
aude de mine? 

CANDIANO POPESCU : M,ă tem că ceea 
ce domnişoara L1via numeşte emoţie 
este o Î!nic.lHerenţă totală. 

CARMEN SYLVA: Cum? Dumneata în
drăzneşti să-mi spui că unul dintre 
S1Upuşii mei este indiferent? 

LIVIA: Domnul ,a,ghiotant nu se teme 
însă să vă mLnie într-o aşa de fru
moasă zi de primăvară ... 

CARMEN SYLVA: Dar dumneata, dum
nea.ta îl aperi pe domnul Eminescu 
ou neruşi111are. Crezi că asta n .u mă 
poarte mLn i1a ? 

LIVIA : Spuneaţi că aveţi o idee exce
lentă ... 

CARMEN SYLVA: Da. Vreau să înte
meiez o staţiune lcJ. ţărmul Mării 
Negr.e şi să-i dau numele meu. Voi 
construi încă de anul acesta un hotel 
în fm·mă de vapor şi-i voi spune Ho
telul „Belona". Hotelul „Belonn" clin 
Carmen Sylva. Ce măreţ ... 

LIVIA : Domnul Eminescu spunea că va 
pleca la Constanţa în curînd. 

CARJ.vIEN SYLVA: Tot Eminescu? Asta-i 
tot ce-mi spui despre ideea mea ex
celentă ? 

LlVIA: Mă gîndeam că vreţi S.:t ştiţi... 
CARMEN SYLVA: Să-mi aminteşti des

pre Ovidiu. Nu-ţi convine? De ce nu-ţi 
convine? 

LIVIA : De la Ovidiu la Eminescu tim
pul merge 1n linie dreaptă. Cc să 
nu-mi convină ? 

CARMEN SYLVA: Pe numele tău de 
împărăteasă ? 

UVIA: Pe. 
CARMJ•::N SYLVA: [.,i,via, tu ştiai că 

domnul Candiano a ad11mat arme la 
Buşteni oa să atace singur 'T'ransil
viania ? 

LIVIA : Da, doamnă, şti,am.! 
CARîvIBN SYLVA: De ce nu mi-ai spus? 
LIVIA: Ali' fi însemnat să-mi clezaprob 

propriul meiu 5Uf!et, doamnă. 
CARMEN SYLVA: Zău? Ştiai şi că a 

publicat poezii sub tiUul „Cîncl 
n-aveam ce face" ?

LIVIA : Dar, doamnă, intre timp a găsit 
ele lucriu. 

CARMEN SYL V A : Aşa ? ! A găsit de 
lucru ... Dar este adevărat oă vOli faceţi 
cheta pentru domnul Eminesou? Este 
o ac.ţiu111e antimonarhică, da ? Tatăl
tău cît a dat ?

LIVIA : 'Data nu a fos,t atît ele antlmo
narhic pe cit îl aredeţi. 

CARMEN SYL V A (rizînd) : La5ă-mă în 
pace. Ştiii că mi-eşti dragă. Ai fost la 
g;ară? 

CAMERISTA (intrînd): Majestate ... 
CARMEN SYL V A : Recită. 
CAMERISTA : Nu ştiu cum. 
CARMEN SYLVA: Zi pe gul'ă. 
CAMERISTA: La Sibiu a avut loc o 

conferintă a cercurilor electoare ale 
r<JIIllânil�r din Transilvania, Banat, 
Crişana şi Maramureş. S-a înfiinţat 
Partidul Naţional Român. 

CARMEN SYLVA: De mine ce-au zis? 
CAMERISTA: Că sunteţi s,upei·bă. 
CARJ\IBN SYLVA: Cine a zis? 
CAMERISTA : Un domn cu B. 
CARMEN SYL V A : Adică ? ... 
CAMERISTA : Aşa scrie în rapo,rt. 

· CARMEN SYLVA: Superbă şi ma.i cum?
CAMERISTA: Dulce ...
CARMEN SYLVA: Ieşi afară! (Camerista

iese.) Dumneata ce părere ai, colonele'!
CANDIANO POPESCU: Uni,rea este [ne

vitabilă.
CARMEN SYL V A : Eştii un nătărău. Te

întrebasem clacă eşti ele aco,rcl că sunt 
superbă şi dulce. Livia, domnul Emi
nescu n-ar putea să-mi gă.sească nişte 
epitete m;a1i adecvate ? 

CANDIANO POPESCU : A spus că sunteţi 
o calică.

CARMEN SYLVA: Livia, ce înseamnă 
calică ? Ce-a vrut să spună ? 

LIVIA : Fermeeătoare, doamnă, ca atunci 
c1nd spune Goethe „so schone" ... 

CARMEN SYLVA: Livia, tu mă minţi. 
Colonele, ce zici ? Ce mai zici ? 

CANDIANO POPESCU : V-am mai spus. 
Dacă vreţi linişte, trebuie să scăpaţi 
de Cerchez şi de Eminescu. 

LIVIA : Istoria vă va pedepsi ... 
CARMEN SYL V A : Mă crezi Ca,terina de 

Med.ici ? Du s,unt mînclră că supuşii 
mei au personalitate. Dumneata vrei 
să-i hagi in ospiciu pe toţi cei care 
pi·in me,ritul lor şi-a,u creat o popu
laritate pe care dum.neata nu o ai. 
Ei stau în calea dumitale, nu a mea. 
„Parisul arcie-n valuri" - uitasem 
cun1 zice domnul Eminescu -, ,,Pari
sul arcle-n valuri", far dumneata ce-mi 
propui ? Sii-ţi netezesc drumul spre 
putere clecapitînd poporul care nu te 
vrea, aşa cum nu mă vrea nici pe 
mine, nici pe Carnl? De ce ? De ce 
trebuie să fac eu aşa ceva ? Ce 
ornare ! Eşti odios. Meritul tău este 
că nu gîncleşti ca domn,ul Eminescu. 
Oairol se teme că toţi românii ·gîndesc 
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ca Eminescu, iai; dum11!�ata eşti o 
cerbitucline. Dumneata nu gîndeşti ca 
domnul Eminescu. Dumneata nu gin
deşti deloc. Vino să-i expui lui Carol 
proiectele dumitale antieminesciene. 
V1no, trebuie să-l conving din nou că 
exişti, că nu se învkte totul în jurul 
domnului Eminescu. (Ies.)

LIVIA (singură): Ce ştiu ăştia ce-i. i.s-

toria? 
CAMERISTA (intrînd): Carmen. nu-i aici.? 
LIVIA : Cine ? 
CAMERISTA : Carmen. 
LIVIA: Sunt supărată. 
CAMERISTA: Să nu mă spui. (lese.)
LIVIA : Numai să vedeţi voi oe-o să vă 

lfaoă domnul Eminesou ... 

(Pauză) 

I Actul 111 
TABLOUL 4 

I La Palat, 29 martie 188·4. 

CARMEN SYLVA: Ai. văzut ce ne-a 
făcul domnul Eminescu? 

LIVIA : V-am spus că nu ele mult a 
nmnit tatăl său, iar apoi i-a murLt şi. 
un frate. 

CARMEN SYL V A : Ai fost la gară ? 
LIVIA : Nu. A fost ta.ta, cu mai mulţi.. 
CARMEN SYL VA : L-ai. văzut de cînd 

s�a întors? 
LIVIA : L-am zărit cu doamna Mite ... 
CARMEN SYLVA: l:,u am pus-o să-l 

convingă să vină la palat. 
LIVIA : Nu ştiam că m.ătuşa era în mi

siune. 
CARMEN SYL V A : E5ti geloasă pe mă

tuş,a ta? 
LIVIA : Precum ştiţi, m-am si!Lt întot

deauna să fiu în voia dumneavoastră 
în ceea ce-l priveşte pe domnul Eml
nesou. 

CARMEN SYLVA: Simpatia mea pentru 
el este sinceră. El ce crezi că simte 
pentru mine ? 

LIVIA : Doamnă, vîrsta şi educaţia nu-mi 
permit să fac presupuneri despre 
simţămintele domnului Eminescu. 

CAR:tvIEN SYLVA: Livia, tu eşti la palat 
de multă vreme şi. ared că te-a,i con
vins că eşti domnişoara mea de 
ono•are prefierat.ă. 

LIVIA: Cu ce vă pot fi de folos? 
CARMEN SYLVA: Vezi tu, intoarc-erca 

domnului Eminescu de la V}ena este 
o problemă. Domnul E1ninescu tulbură
de mai mulţi ani regabul. Inainte de
in tîmplările ele an ul trecut, articolele
domnului Eminescu d�n ziarul Tim
pul" _e�au o ameninţare continuă" pen
tru l1mştea guvernelor europene. Deşi 
n-am demit-o, am fost obligată să con
simt că trebuie cumva oprit. Nici nu 
mi-am imaginat că va ieşi giroziivia
care a ieşit. Este limpede că au vrut
să-l compromită, să-i mlădieze infle;.-i
bilitatea. Inscenarea ce !i s-a făcut îmi
displac--e profund. · Aş vrea să-i. spun
toate acestea şi. să-l ajut.

LIVIA : Ce-i cereţi in schimb ? 
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CARMEN SYL V A : De ce crezi că i-aş 
cere ceva în schimb? Ţi.-am făout des-· 
tăinuiri nepermise unei regine. De ce 
nu mă crezi? 

LIVIA : Faţă de încrederea ce mi-o ară
taţi, vă pot mărturisi că eu nu am 
fost de acord ca domnul Eminescu să 
accepte invi,taţia dumneavoas-bră. Pen
tru că nu-l înţelegeţi. Dacă va veni 
aici, şi mătuşa mea îl va aduce oare
cum peste voia lui, domnul Eminescu 
va înţelege oă dumneavoastră nu-l în
ţelegeţi, şi, nestăpînit cum este, vă va 
jigni, ceea ce înseamnă că va pierde 
ceva absolut necesar pentru v!iraţa lui 
de toate zilele. 

CARMEN SYL V A : Cum îţi iJoo,ginezi că 
domnul Eminescu m-ar putea jigni. ? 
Doar sunt regina lui. Ce ar putea 
face sau spune, ceva care să mă jig
neaseă? 

LIVIA : El nu va faee şi nu va spune, 
dar dumneavoastră vă vetL considera 
jignită. Sunt sigură că la· aceasta se 
va ajunge. 

CARl\ilEN SYL VA : De ce ? 
LIVIA : Pentru oă este atît de mare şi 

de real, incît simpla lui prezenţă vă 
va umili. 

CARMEN SYL V A : Intr-o zi te voi da 
aforă de la paLat ! 

LIVIA: Puteţi să mă daţi chi,ar acum. 
Dar trebUlie să inţelegeti. că în fata 
lui Eminescu toţi nu suntem altce�a 
decîit nişte figuranţi. Atît vede el. Ani
ma.le bil])ede fă.ră pene. 

CARMEN SYLVA: Te-a molipsit şi pe 
tine Aristizza Romanescu. a- să-l pun 
pe domnul Caragiale s-o dea afară 
clin teatru. 

LIVIA : E o metaforă. 
CARMEN SYLVA: Ce metaforă? Vrei să 

s�ui _ că în cufărul pe care mi-l va
tnm1te tatăl tău nu va fi kislizza 
R01nanesou? Vrei s· spui că în cu.f[1r 
n-a f<_>st Aristieza Romanescu şi că
Verr�o111ca Mi.ele n-a văwt-o ieşind din 
cufar? 

LIVIA: E o metaforă. Mă plictisesc. 
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(ln timp ce Livia recită primele trei

sprezece strofe din „Luceafărul" de Mihai 
Eminescu, doi servitori aduc un cufăr. 

Intră Eminescu, Mite, Carol I.) 

CAROL I : Poftiţi, domnule Eminescu. 
CARMEN SYLVA (după o tăcere): Dom-

111ule Eminescu, v-am invirtla,t• în cercul 
nostru strîmt, pentru a încerca să vă 
ciăm ceva din norocul nostru ... 

TABLOUL 5 

Decor la Teatrul Naţional. Biroul directorului. 

SERVITORUL : Dumneavoastră îl căutaţi 
pe domnul Caragiale ? 

ION CREANGA : Nu. 
SERVITORUL : Nu ? ! A'ia, care va să 

zică, nu-l căuta�i pe domnul Oaragiale ... 
CREANGA: Nu te osteni prea tare să 

gîndeşti. Dacă nu-l oaut eu pe domnul 
Oaragiale, înseamnă că dumnealui mă 
caută pe mine. 

SERVITORUL: 'mnealui nu caută niicio
dată pe nimeni. 

CREANGA : Şi, mă rog, ce-ai avea mata 
împotrivă dacă m-a1· căuta pe mine? 

SERVITORUL : Vai de păcatele mele, ce 
să am împothvă? Numai că vă văd 
venind de la drum. Ceea ce înseam:nă 
că durrnneavoastră căutaţi pe cineva, 
iar n.u altcineva pe dumneavoastră. 

CREANGA : Uite ce-i, măi omule, eu sunt 
cam sfios ele felul meu. Vin într-ade
văr de la drum şi plec la d,rum. Fii 
bun şi lămureşte-mă, c1ne-i acest 
domn Caragiale clcspi·e caa:e îmi vor
beşti cu atîta trufie ? 

SERVITORUL : Cum ? Nu-l cunoaşteţi pe 
cl01nm1l OaQ·agiale? 

CREANGA: Iaoa, nu-l cunosc. 
SERVITORUL : E un domn mar,;,, dom

nule. E un domn fără pereche. 
CREANGA : Poate fi şi fără pereche, 

dacă zici mata, clar cine-i, asta ic 
întreb, cine-i ? 

SERVITORUL : Dumneavoastră· veţi fi 
fiind prieten cu domnul Caragiale şi 
gîncldrţi să-i spuneţi cum că cine �tie 
ce-am zis eu despre clînsul. Dacă-i

aşa, să ştiţi că n-am zis nimic clecît 
oă domnul Caragiale este directorul 
teatrului nostru şi n-are si mai fie 
multă vreme. 

CREANGA : De ce, dragă? 
SERVITORUL : Din cau:.;ia Scrisorii. 
CREA.1"\JGA : Ce scrisoare, mă omule ? 
SERVITORUL : Cum, dumneavoastră nu 

ştiţi nimic? 
CREANGA : Iaca, nu ştiu. 
SERV[TORUL : Nu vă supăd·aţi, cine 

sunteţi, ele fapt, dumneavoastră ? 
CREANGA : Ion Orcangă. 
SERVITORUL : Ala cu „Amin,t1rile" ? 
CREANGA: Ala ou „Amintirile", dacă 

zici mata. Da' 111,ata ci.ne-mi eşti ? 
SERVITORUL : Spiridon, weu să zic, 

adică h·istizza Romanescu. 

(I. L. Caragiale apare în prag şi se 
opreşte. Aristizza şi I. Creangă nu-l ob
servă.) 

- CREANGA : Şezi puţin. Mata eşti femeie
ori bărbat '?

ARLSTIZZA (îşi scoate peruca) : Sînt o
act-rirţă, domnule Creangă, o actriţă.

CREANGA : Lasă că şbi.u ce-i o actriţă,
c-am iauzit că maba umbli într-un
oufăr prin casele oamenilor.

ARISTIZZA : Nu-i adevărait, domnule 
Creangă. E o închipuire a oamenilor. 
O închipuire şi o glumă. Se glumeşte 
pe sea1na m,ea. 

CREANGĂ : Mata vrei să spui că nu-i 
nirnic adevărat din cîte se scr1u în 
gazete'! 

ARISTIZZA : E purul adevăr. 
CREANGA: Păcat, mare păcat, mi-ar fi 

plăcut să fie adevărat. 
ARISTIZZA: Aţi venit pentru domnul 

E.minesou? 
CREANGA: Altfel nici nu se putea. 
ARISTIZZA : Eu zic să nu vă amestecaţi. 
CREANGA : Nici vorbă ! Cum am venit, 

aşa o să şi plec, şi nici urmă de-a 
mea n-o să rămînă. Şi, to-tuşi, nu mă 
lasă inima să nu-l văd. 

ARISTIZZA : Va trebui. 
CREANGA : Dacă zici mata. Da' de ce 

zici asa ? 
ARISTIZZA : Pentru că ni,men.i nu poate 

face nimic, cel puţin pentru moment. 
CREANGA : Păi, mie mi s-a spus că 

tm,tă lumea face cîte ceva. 
ARISTIZZA : Bădiţă Creangă, i�•i dom

nul Eminescu a fost la palat. Carmen 
Sylva a avut proasta .inspiraţie să-i 
propună să discute ca între poeţi, iar 
domnul Eminescu i-a zis „nu se poate, 
doamnă, dumneavoastră scrieţi poezii 
proaste". 

I. L. CARAGIALE : De uncie ştii dum
neata cine ce-a zis ? Brai dumneata
în cufăr?

CREANGA : Staţi, oameni buni, di n-a 
zis rău deloc Mihai. A zis chiar ceea 
oe se cuvenea ... 

ARISTIZZA : Mu!:<iu Caragiale, nu-ţi per
mit să-mi vo1rbeşti ;.1stfel. Iar uiţi, 
musi,u, cu oine vorbeşti ? 

CARAGIALE: Vezi că plezneşte. 
ARISTIZZA : Asta si vreau. Nu mai su

port, jupîne. Nu Înali suport. 
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CARAGIALE: Vrei să ne laşi, vrei să 
fii amabilă să ne laşi puţin singuri ? 

ARISTIZZA : Asta s-o crezi dumneata. 
Ar trebui să :liiru comple<bamente ne
bună. Cum îţi imaginezi dumneata că 
aş putea să nu fiu de faţă. la o dis
ouţie intre Ion Creangă şi Ion Luca 
Oaragi,ale, discuţie care, inevitabil, va 
fi despre Mihai Bmi111escu ? 

CARAGIALE : Bine, şezi cuminte şi taci 
pînă la adînoi bătrîneţe. 

CREANGA : Eu zic că ne�am spus. tot 
ce aveam să ne spunem, aşa oă o să 
mă duc în plata domnului. 

CARAGIALE : Vezi ce-ai făout, Aristizzo? 
Vezi ? Polltim de îmbună-1. 

ARISTIZZA: Zău aşa, doamne Ioane, nu 
te mîhni dJn toate cele. Dacă ai făcut 
pusti,a să vii, suportă-l cîteva clipe 
pe musiu Caragiale, incolo, presimt că 
vom merge împreună pină la Jaşi. 

CREANGA : N-aş, vrea, zău ... 
CARAGIALE: Stai, n-aş vrea să crezi că 

Amiistizza e o viespe. 
ARISTIZZA: Domnule, dumneata baţi 

cîm.pii. Spune-i domnului Creangă ceea 
ce ai de spus. 

CARAGIALE : Jupîn Orcangă, Palatul ar 
dori ... 

CREANGA : Na, că ai în0.eput-o rău de 
tot ... 

ARISTIZZA : Lasă că-i spun cu. Dum
neata nu ie pricepi. 

CREANGA : Ba se pricepe dînsul, se 
pricepe. 

ARISTIZZA: Nu se pricepe. Dumneaiui, 
adică musiu Caragiale, te-a chemat ca 
s·ă-ţi spună lUJOruri însemnate, dar 
n-are talent de povestitor, dumnealuJ
e un inbrigant şi atîta tot. Uite re-i :
anul trecut au încercat să-l omoare
p·e domnul Eminescu.

CREANGA : Nu mai spune ! 
ARISTIZZA : Şi ca să iasă cu obrazul 

cura.t, dacă Dumnezeu ao: îngădu:i aşa 
ceva, au înscenat că dom.nul Eminescu 
ar fi vr-ut să-l împuşte pe Carol. L-au 
turmentat bine La Capşa, madam Capşa 
începe de stri,gă in gura marr·e că „da, 
aşa tirebuJe să faceţi, domnule Emi
nesou, să-l împuşcaţi numaidecît pe 
o·ege" ; apare, c1in senin, nu?, un muş
teriu care îi dă u,n pistol domnului
Eoninescu, îl suie într-o birjă şi pune
birjarul să-l ducă la palat. Arnlo, îi
spune lui Miha!Î că ăla nu-i acasă şi
că trebui,e să vină albă dată să-l îm
puşte, apoi îl duce pe !\1i.hai şi-l în
chli.de în baia publică, simulînd că 
Mihai ar fi vrut să-şi pună capăt zi
lelor. 

CREANGA : Ce mîrşăvie ... 
ARISTIZZA : Nu se putea îngădui aşa 

ceva. Comisarul Nicolescu a spa,rt baia 
şi l-a scăpat cu zile. Mai mult n-a 
putut face. Pe Mjhai l-au internat la 
Şuţu, iar apoi l-au trimis în strc'1ină-
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tate, ca să mai dreagă ceva în toată 
povestea. 

CARAGIALE : Este foarte adevărat ce 
spune. 

.ARISTIZZA : Fii speraru multe altele, dair 
domnul Eminescu a vrut să viJnă acasă 
şi a venit. Iar ej 1-a.u invita,t, chipu
rile, la palat. MusJu Caragiale te-a 
chemat să-l iei pc <lomnUl Eminescu 
Ia dumneaita. 

CREANGA : M-a chemat oa să mă roage 
să nu-l 1a,u. 

ARISTIZZA : Extraordlnar ! Aşa e. Nioi 
nu mă gîn,clisem. 

CARAGIALE: Acum ai aflat. 
CREANGA : Duducă, vocbim năzbîtii. 

Noi suntem prea mioi pentru a vorbi 
despre do1IT1T1rul Eiminescu. No!Î sruntem 
biete ghiete şi haine oare se mişcă fără 
ros,t în jurul său. 

ARISTIZZA (ieşind) : Mă-ntorc. 
CREANGA: Te-apasă tare? 
CARAGIALE : M-apa,să şi aşa şi a.-şa. 
CREANGA : Dacă nu te superi, eu aş 

pleca. 
CARAGIALE: N-am altaui spune. 
CREANGA: Asta ştiu, dair mata n-ai ne

voie să spui nimănui. 
CARAGIALE: Cum aşa? 
CREANGA: Mlata ai motftangili matale, 

ce-ţi pasă? 
CARAGIALE : Erai singura mea nădejde. 
CREANGA : Şi nu sunt? 
CARAGIALE : Ba, tocmai că eştii, voiam 

să-ţi spun. 
CREANGA : De ce să-mi spllli dacă ştii 

că ştinl? 
CARAGIALE : Aş vrea totuşi să-ţi spun ... 
CREANGA : Nu, nu-mi încărc<a sufletul, 

nu pot să fac nimic. 
CARAGIALE : Bine, mă mulţumesc că 

ştii. Eşti um om marre. 
CREANGA : Nu mai mare ca mata,. 
CARAGIALE : Eu de ce-s aşa de mare ? 
CREANGA : Păi, mata ai să rămîi în 

i,sto·ria lumii. 
CARAGIALE: Cum a.şa? 
CREANGA : Pe pustii, mata nu ştii ? 
CARAGIALE: Nu prea. 
CREANGA : Păi n-ai făcut maita să se 

stingă lumindle în sală cînd se joacă 
piese de teati:iu ? Asta-i o mare cles
coperiJre. 

CARAGIALE : Mata nu poţi să iorţi pe 
nimeni.? 

CREANGA : Dumneata ai iertat vreodată 
pe cineva? 

CARAGIALE : Nu. 
CREANGA : Ce te miri, atunci ? E ca şi 

oum a1i spairge un ou şi-ai vrea să-l 
pui la loc în cuibar. 

CARAGIALE : Aşa fac eu ? Aşa am :făcut 
eu ? Atunci, n-are nioi un rost. 

CRJEANGA : Ce irost să aibă? 
CAIRAG !ALE : Să pun oul în cui.bar. 
ARISTIZZA ('intrind) : Ei nu se sfiesc să 

Iacă, ia.r voi vreţi' să ne sfiim şi să 
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vorbim despre ceea ce ei nu se sfiesc 
să !facă. 

CARAGIALE : Vorbeam despre altceva. 
Fii bUTlJă, te rog, şi du toba înapoi la 
recuzLtă. 

ARISTIZZA: Care tobă? (En,ervată cii a
fost surprinsă de gluma lui Caragiale.) 
La toba asta vă referi.ţi ? (Arată spre
o tobă imaginară.) Nu numa,i că n-am
s-o duc la recuzită - mi-o voi pu.ne
de gît şi voi ieşi pe Podul Mogoşoaici,
ial): voi vă veti încolooo în UJrma mea,
oa doi histrioni ce sunteţi.

CANDIANO POPESCU (intrind împreună
cu Livia Maiorescu) : Peirmi,teţi să ne 
încolonăm şi noi ? 

ARIS'I1ZZA: Nu. Dumneata eşti gata să 
te încolonezi la orice, nwnai coloană 
,să fLe. 

CANDIANO POPESCU : Urmez logica 
maestrului I. L. Oaira,giale. Vin ai noş
tri, pleacă-ai voştri. Aş.a-i, maestre ? 

CREANGĂ : Pe mine vă rog să mă scu
zaţi. 'Drebuie să ajung la gia.ră. 

CANDIANO POPESCU : Vă ofer trăsura 
mea. Nu-n grabă, maestre. 

CREANGA : Şi eu sunt maestru ? 

CANDIANO POPESCU : Da. maestre. 
ARISTIZZA : E un abuz de autoritate. 
CANDIANO POPESCU: Unde e acest 

abuz pe care-l vedeţi dumnea•va,astră, 
'iar eu nu-l văd ? 

ARISTIZZA : ln voce, domnule. 
CANDIA!'JO POPESCU : Să am paydon, 

doamnă, vocea mea este normală, dar 
dumneavoastră vă displace în totul 
persoana mea. 

ARISTIZZA: Sunt în imposibilitate să 
vă contrazic. 

CANDIANO POPESCU : Regret, darr am 
venit din cu totul alt motiv. 

ARTSTIZZA : Pentru acela nu tirebuia să 
vă deranjaţi. Do1nnul Oa[·agiale nu va 
ceda la nici un fel de presiune menită 
să suprime spectacolele cu Scrisoarea
pierdută, Dacă va ced,a, eu voi demi
siona. 

CARAGIALE : Demisia nu ţi-o aprob. 
ARISTI4ZA: Ce man faceţi, domnişoară 

Livia? 
LIVIA : Trebuie să-l asist pe domnul 

Cand/ilano Popescu. M-a trimis Palatul 
să înd1Ulcesc discutia dumnealui cu 
domnul Caragiale. 

ARISTIZZA : Straşnică prevedet:e ! Şi 
dumneata ai acceptat. 

LIVIA: Cu aceleaşi gînduri şi sentimente 
ou care dumneavo1astră aţi acceptat să 
veniţi întir-un cufăr în vizi,tă la tata. 

ARISTIZZA : Doa>r nu crezi că ... si dum-
nea,ta? ! 

CARAGIALE : Domnişoară Livia, spu-
neaţi că aţi adus nişte dulceaţă. 

ARISTIZZA : Beraire, nu-ţi permit. Vrei 
să fii ,galant ? 

CREANGA: Am zis €U ceva? 
ARISTIZZA : Iartă-mă, bădiţă Ioane. 

Mata n-ai zis nimic. Eu varbeam cu 

'mnealui. Mia.ta eşti iatî,t de hun, zău, 
eă nu şbiu ourn de ,suporţi i,umea: în 
oare trăieşti ... 

CREANGĂ : Da' ce, am zhs eu c-o su
pwt? 

CANDIANO POPESCU : Domnule Cara
giale, dro·inţ)a u:111animă este oa specta
colele cu Scrisoarea pierdută să înce
teze brusc. 

CARAGIALE : Altfel? 
CANDIANO POPESCU : Alt.fel vo,r fi an

gaj,aţi fluier-aşi oare să te determine 
să încetezi. 

ARISTIZZA: Domnule, dacă accepţi, eu 
îmi da1U demtsi1a ... 

CARAGIALE : Zoe, dacă îţi dai demlsia, 
cine-o ma:i joacă pe Aristizzia ? Vino-ţi 
în fLre ! 

ARISTIZZA : Dacă aud cel mai mic zgo
mot la spectacolul de astă�seară, mîine 
sear,ă joc teatru la Iaşi. 

CANDIANO POPESCU: Palatul n-ar 
pnivi cu ochi b'llifli. 

ARISTIZZA : Eu sunt Aristizza Roma
nesou, domnule. Despre ce palat vor
beşti? Bu sunt regina teatrului româ
nesc. 

CANDIANO POPESCU: Vezi, domnule 
Caz,agiale? Vezi? 

CARAGIALE : Ce să văd ? 
CANDIANO POPESCU: Greşeala dumi

tale, ,amice, e greşeala dun1itale că ai 
scriJS ceea ce nu trebui1a să scrii. 

CARAGIALE : Ce-am scris, amice ? 
CANDIANO POPESCU : Ali scris „pupat 

toţi Piia,ţa E11'dependenţii". 
CARAGIALE: Şi nlll-i aşa? 
CANDIANO POPESCU : Vezi bine că 

nu-i. Nu-i ce trebuie. Unii plîng cu 
zgomot, domnule. Lacrimile lor fac 
zgomot în Piaţa Enclependenţii. 

CARAGIALE : Şi, ce-aţi vrea, clacă des
pre prefect nu-i voie, despre pupat, nu, 
despre poliţişti, nu, despre Cameră. 
nu, atunci de�pre ce să sedu? Despre 
Miţ�• şi Dldina ? 

CANDIANO POPESCU : Despre Miţa şi 
Didina. 

CARAGIALE : Şi ce fac Miţa şi Didina, 
domnilor ? Ce fac ele ? !şi aruncă 
vitruon în ochi ? 

CANDIANO POPESCU: Cum pofteşti, 
antice. 

·LIVIA : Dum.neavoastră dormiţi, domnule
Creangă?

CREANGA : Aţipisem. Nu ştiu ce să zic. 

Elu venisem pentru bădi,ţa Mihai. L-aţi 
văzut? 

LIVIA: Da. Tata credea că ar .fi bine 
să locuiască o VTeme la dumneavoastră. 
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Bineînţeles, despăgubindu-vă pentru 
aceasta. 

CREANGA: Bădiţa lVlihai cum vrea? 
LIVIA: Tata i-a scris o scrisoare grozavă 

la Viena. Domnul Eminescu l-a crezut, 
desigur. Cred că tata a fost sincer 
cînd i-a scds. Nimeni nu putea pre
vedea că domnul Eminescu nu va 
avea tact în discuţia de la palat ... 

CREANGA : Tact ? 
ARISTIZZA : Cum, Llvia, ei au vrut să-l 

omoare, iar voi voiaţi ca· Mihai Emi
nescu să mai aibă si tact cu ei ? 

LIVIA : Ce dovezi aveţi.? 
ARISTIZZA: Avem. 
LIVIA : Şi în care tribW1al le veţi ele

pune? 
ARISTIZZA : Crezi tu că noi avem ne

voie ele W1 tribunal pentru a sancţiona 
monarhia? 

LIVIA : Vă rog să nu strigaţi la mine. 
ARISTJZZA (furioasă, ieşind): Nu-i ni

mic. Fie cum doriţi, dar n-o să vă 
placă. 

CANDIANO POPESCU (unnînd-oJ: Nu 
este carul, vă rog, nu trebuie ... 

LIVIA : Băcl�e Creangă, nu te-am între
bat niciodată, mata de ce mi-ai de
dicat „Amintirile" ? Parcă s-air fi cu
venit altcuiva. 

CARAGIALE : Unde chiteşte Jupîn 
Creangă, nu gre�eşte niciodată. 

CRE.A.i'-TGA : Eu nu înţeleg de ce vă în
verşunaţi a,tîta, ele ce să vă înver
şunaţi. Bădiţa Mihai a suferit atîta, 
că nu-l mai încape pămintul. 

CARAGIALE: Bag de seamă că mă în
vinuiţi pe mine. 

CREANGA : Vai de păcatele me:e, clacă 
iapa-i sură şi murele-s negre, pupăza 
tot în tei trage şi apa Jse SIUirpă şi 
trece şi tot trece ceva prin citimea 
unei urechi de ac prin care se pe
trece aţa şi-abia suveica de le înţe ege 
şi tot neînţelese răm.în. De aiasta-i 
păoat ele cine nu inţelcge ce înţelege 
bă�iţa lVlih�i cînd zice „vino-n codrul 
la izvorul ... . 

CARAGIALE: Crezi că n-am vrut eu 
să-nţeleg, dar dacă el îmi vorbea 
mereu despre Kant ... 

OREA.NGA : De-a:ia-i bine c•a lucrul o
dată făcut, făcut să rămină. 

CARAGIALE : Bade Cî·eangă, copil sărac 

ai fost şi mata. Nu-i aşa că atunci 
cîncl primeai covrigi de sărbătwi, cîncl 
umblaţi ou colindul, îţi venea să-i 
zgî-rii înainte ele a-i minca ... 

CREANGA : Aşa-i, măi omule, dc1r nu 
trebuie să z,:;îrii sfinţii pentru a te 
convinge că-s sfinţi. 

CARAGIALE: Ba da, trebuie să e:--iste 
o pedeapsă. Filosoful nostru, marele
nostru filosof Miha,i, un s,ingur lucru
nu vrea să înţe'1eagă, că nu ne naştem
toti la fol, că eu m-am născut pentru
a ·fi Caragiale, şi m-am blestemat sfi
fiu şi să rămîn Oa,ragiale.

LIVlt\. : Băclie Creangă, a zis tare frumos 
ce-a zis. 

CREA1�GA : Da, dar cc-a făcut nu-i la 
fel de frumos. 

CARAGIALE : Ba da, aposlole Creangă, 
faptele apostolilor se judecă numai 
după înaltul cerului. Acolo untlc-a 
înălţat privirea J\i!ihai, acolo am fost 
cu el, şi-am făcut gălăgie Îil.1 lume pe 
înţelesul celor cu spilc �i pe inţclesul 
mahalalelor că Mihai icl înălţat pri
vfo·ea spre ceq· odaiLă cu suflertul nos
tru şi IJJentru tot suifletul nostru. 

LIVIA: Ce trebuie sil ,fac, bă<lirţ,ă Crean
gă, ce trebuie să mă fac ? 

CREANGA : Ba, mata să te faci jupî
neasă şi .să nu iei seama la tot. ce 
spunem noi, că vorbim şi noi la umbra 
lui Mihai şi ne tremură glal5,u], da-i 
bine că s-a întors acasă .. Am auzit că 
pe acolo, pe la Florenţa, văzuse o 
englezoaică 7i, luîndu-se după ea, a 
uita,t încotro mergetA. şi pornise ele-a 
dreptul către casă, că alt gînd ciecît 
în lumin1a de-acasă n-a avut şi nici 
n-o să aiibă. Numai de nu l-ar mai
chinui atîta. Si mai lasă-mă si mătă
luţă, nu-mi mai scormoni suiletul de 
altli,lă atîta I 

CARAGIALE: Duceti-vă liniştiţi. Eu 
i...,am fluierat, ei or să mă flu1ere. 
Tumpul va deaide cine a fluăemt mai 
tare. 

LIVIA : Şi cu marmura cum rămîne ? 
CARAGIALE : Marmura, domnişoairă, este 

făcută din lacrimi de îngeri. Numai 
Mihai şti,e să luc-i-eze cu ea. Eu stau 
în pr,agul casei şi-i ciomăgesc pe cei 
care n.u VOT să înţeleagă de vorbă 
bună. 

CREANGA : Fie cum zici. 

I Actul IV I TABLOUL 6 

Casa Maiorescu, 1889. 

ANIŞOARA : De ce, Livia, după atîţia să nu recW1osc căsătoria dumitale cu 
ani de cînd sunt doamna Maiorescu, tatăl meu. 
tu coi;�nui să-mi spu,i „DomJ1�şoara AN�ŞOARA : Dar ea a fost încuviinţată 
Rosetti. ? ş1 recmnoscută de Palat. 

LIVIA: Este dreptul meu. Am dreptul LIVIA: Nu mă interesează. Tta<ba a efec-

54 

www.ziuaconstanta.ro



tuat un număr de elocinţă şi artă dra
matică î.n urma căruia a fost declarat 
erou în calitate de soţ al mamei, iar 
eroului respectiv i s-a recomandat 
chiar să se combine ou dumneata pen
tru că aparţii unei familii devotate 
Palatului, o familie ce excelează la 
conducerea Departamentului Internelor. 

ANIŞOARA: Mă condamni pe mine pen
tru aceasta ? 

LIVIA : Aş fi vrut să vo,rbesc cu tata, 
trebuie oa,re să-ti cer voie ? 

.\NJŞOARA: 11 aştept şi eu. Are ceva 
matLnal la Universitate. Te-aş ruga să 
nu-l superi. 

LIVIA : Sper că nu-ţi imaginezi că ai 
rcu�it prin ceva să modifici sentimen
tele tatălui meu faţă de mine. Nici 
să nu încerci. 

ANIŞOARA: Mă mihneşbi. 
MA [ORESCU (intrînd) : Frumos, foarte 

frumos ceea ce văd. Ce făceaţi ? 
LIVIA : Ne alintam. 
Ml\JORESCU : Sunt sigur că vă compli

mentaţi reciproc. 
ANIŞOARA : Titule, Livia îmi spune 

,,Domni.şoa!ra Rosetti". 
MAIORESCU : Are spirit polemic. Am 

auzit oă şi-l exercită şi la palat. Nu 
trebuie să te supe!ri pe cea pe care 
vrei să o răsfeţi. 

ANIŞOARA : Dar · pe mine cine mă răs
faţă? 

LIVIA : Asta-i acum, dacă doriţi să vă 
răs.făţJaţi... (lese.)

MAIORESCU (aşezîndu-se la birou) : Am 
ceva de scri,s. 

ANIŞOARA : Pot să rămîn ? lmi place 
să te contemplu scriind. 

MAIORESCU : Tu şi Livia. 
ANIŞOARA : Pe cine iubeşti mai mult? 

Pe ea sau pe mine ? 
MAIORESCU : Pe Albă-ca-Zăpada. Am 

de scris. 
ANIŞOARA : Tac. 
MAIORESCU : Uite-te în oglindă. 
ANIŞOARA : Vreau să mă oglindesc în 

ochii tăi. 
MAIORESCU : Ce vrei ? 
ANIŞOARA : Dacă ai şti... 
MAJORESCU : E o absurditate? 
ANIŞOARA : Te asigur că te voi face 

prim-ministru. 
MAIORESCU : Laisă asta. E o absurdHate? 
ANIŞOARA: Da. E o absurditate. 
MAI�H�SCU : Spune-o repede, ca să 

scapam de ea. 
ANIŞOARA : A,i văzut cufărul ? 
MAIORESCU: 11 văd. 
ANIŞOARA : A sosit azi-dimineaţă. Ţi 

1--a tirimis Carmen Syiva inapoi. 
MA�C?�CU : Foarte bine. S-o fi plic

hs1t sa se joace de-,a Aristizza Roma
nescu. Ce, orezi că a venit personal ? 
V.red să spui că e acolo în cufăr ?

ANIŞOARA : Vreau să spun că te rog 
să mă laşi să in bru în oudiăr, ca să 
verific eu însămi, în oalitate de soţie, 
dacă a fo5t cu putinţă ca Aristizza să 
fi veniit atunci astfel la tine. 

MAIORESCU : Eşti ge-loasă pe o închi
puire ? Ţi s-a spus că e o închipuire, 
o metaforă, cum zicea Livia.

ANIŞOARA : Dacă e o metaforă, cc te-ar 
cosba dacă aş u1tra şi eu în cufăr ca 
să văd ce este o me-taforă ? 

MAIORESCU : lmi permiţi să mă duc să 
dejunez cît timp stai tu în cufăr? 
(Iese.) 

ANIŞOARA: Te rog ... (Intră în cujăr.)
(Intră doi servitori. J 

UN SF_jRVITOR: Nu-i nimeni. 
ALT SE:RVITOR : Nu-i nimeni aici ? 
LIVIA (intrînd) : Hoţi ? 
SERV[TORII : No-i? 
LIVIA: Atunci, ce căutaţi aici? 
UN SERVITOR : Ne-a trimis domnul 

Hasdeu. 
LIVIA : Iar v-a trimis? 
ALT SERVITOR : Ca să luăm cufărul. 
LIVIA : Ce ? A, cufărul ! Ar trebui să 

înceteze odată povestea asta. Durează 
de oinei-şase ani. Luaţi-l şi să nu-l 

m.ai aduceţi.

(Servitorii ies cu cufărul.) 

UN SERVITOR (din prag) : E greu. 
LIVIA : O fi cineva înăuntru. De ce nu 

vă ui,taţi în cu.făr ? 
SERVITORUL : N-avem insbructiuni. 
LIVIA : Atunci mergeţi cu bine·. 
SERVITORUL Ati crezut că suntem hoti? 
LIVIA: Nu. Ştiu ·că sunteţi studenţi de�ai 

tatălui meu. Am glumit. 
SERVITORUL : Multumim :frumos. 
LIVIA : Aţi căzut 1� examen ? 
SERVITORUL : Da. 
LIVIA : Învăţaţi CU!rSUI. 

S0RVITORUL : Am înţeles. (Ies.)
MAIORESCU (intrînd si asezîndu-se la

birou) : Aii ceva special , să-mi spui ? 
Iţi trebuie ceva ? 

LIVIA : Ta.tă, eu sunt fiica ta, n-am 
venit în audienţă. 

MAIORESCU: Unde-i cufărul ? 
LIVIA : L-au luat. 
MAIORESCU : Cine ? Cinel ? 
LIVIA : Acum cîteva minute a.u venit 

do1 s·ervitori ai domnului Hasdeu şi 
l-au luat. Zioeai că e o meta foră ... 

MAIORESCU : Nu-i nici o metafu,ră. 
LIVIA : Nu pleca, explJică-mi. E)r,a Aris

tizza înăun1lru ? 
MAIORESCU : Nu Aristizre, ere Ani

şoalJ"a ... cura,tă nenorocite ... 
LIVIA : Eşti sing'U!rul bărbat din lume 

care-şi' ţine am<1ntele şi nevestele în 
oufăJr .. 

MAIORESCU : Livia, Anişoara era tn 
cufăr, n.u înţelegi? 

LIVIA : lnţeleg, dan.- nu vreau să te ducf 
după ea. 
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MAIORESCU : Eşti o ingrată. Trebuie să 
mă duc. 

LIVIA : Nu te poţi duce. 
MAIORESCU : De ce ? 
LIVIA: Pentru că servLto:rii nu erau 

servitori. 
MAIORESCU : Dar cc erau? Arhiman

driţi? 
LIVIA : Erau studenţi. Doi studenţi pe 

oare i-ai picat la examen. Dacă te duci 
să ţi-o iei pe Anişoara din cufăr te 
obligi să-i treci la examen. 

MAIORESCU: Nu. Decît să dau exame
nul Wlor studenţi care nu-mi ştiu 
cursul, prefer s-o las pe Anişoara să 

.iJa ma!Sa cu familia Hasdeu. 
LIVIA : Eşti, într-adevăr, un erou. 

MAIORESCU: Ce vrei? 

LIVIA : Mi.ce peste putinţă să-ţi spun. 

MAIORESCU : Ce ? 

LIVIA : Tată, a murit clomnlllll Eminescu, 

lVIAIORESCU: Nu. N-a murit. Nu vreau! 

TABLOUL 7 

La Palat, 1889. 

CARlvlEN SYL V A ( către Livia, care 
intră) : Livia, cum se spune în ro
mana : deget sau deşt ? 

LTVIA : Se spune şi deget şi deşt. Cei 
oaire au degete spun deget, cei ca!fe au 
c1e.7tc spun de�t. 

CAMERISTA (din' prag): Majestate, l-am 
ad;us ... 

CARMEN SYL V A : Aşteaptă plllţin ! (Către 
Livia.) Mi-ai adus tot ce ţi-am cerut? 

(Livia i'i arată un pachet, Carmen SyLva 
îl ia si-l des[ ace ; în pachet sînt zim·e şi 
hîrtii ; Carmen Sy!va scoate din pachet un 
act, apoi 'Îi face semn cwmeristei să-l intro
ducă pe N. H. Stoica.) 

CAMERIST.A (adiicindu-l pe N. H. Stoica) : 
Domnul Nicolae Hagi Stoica, gropar la 
Oimitirul Bcllu ... 

N. H. STOICA : Vă rog, do,amnă, nu-s 
gropar ... 

CAMERISTA : Bine, omule. Oficiarr. 

CARMEN SYL V A (arătîndu-i actul) : Tu 
ai scris şi semnat actul acesta ? 

N. H. STOICA: Eu. 
CARMEN SYL V A : Şi domnii I. Mun

teanu şi I. Ştirbu, cine-s ? 
N. H. STOICA : Domnii SWlt doi servi

tori. 

CARMEN SYLVA: Livia, ăsta vorbeşte 
latineşte? 

LIVIA : Da, doamnă. 
CARMEN SYL V A : Domnule, donmii ser

vitori Munteanu şi Ş1rurbu au pus cleş
tele aici, pe actul acesta ? 

N. H. STOICA : !ntoamai. 
CARMEN SYL V A : Şi de ce trebuia ca 

tocmai aotul de deces al donmului 
Mihai EmÎ.!1es0u să fie semnait de doi 
analfabeţi ? 

N. H. STOICA: Majestate, la înmonnîn
ta;re au participat mulţi domni din 
guvern, împreună cu domnul Mihail 
Kogălniceanu. 

CARMEN SYLVA: Pentru că domnul 
Eminescu răspîndise cîndva broşuri 
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de-ale domnului Kogălniceanu la Cer
năuţi, pare-mi-se la aniversarea lui 
Franz Joseph. Ce vrei să spui? 

N. II. STOICA: Abila la înm01rmîntare am
,aflat aLne era domnul lHihai Eminescu.

CARMEN SYL V A : V!rei să spul că nu 
ştiai oine era ? 

N. H. STOICA : Nu vreau să spun asta. 
Ştiam cine este. 

CARMhlN SYL VA : L-ai putea recu
noaşte? 

N. II. STOICA: Oum?
CARMEJ.'l" SYL V A : Pe do,amna o cu

noşti? (Arată spre Cameristă.) 
N. H. STOIC.A : Da, dînsa m-a adus cu 

birja la palat. Este favorita dumnea
voastră, Doamna Dumbravă. 

CARMEN SYL V A : Esţe reală ? Adică este 
vie? 

N. H. STOICA : Cum altfel să fie? 
CARMEN SYLVA: Dar domnişoara? 

( Arată spre Livia.) 
N. H. STOTCA: Pe tlînsa n-o cunosc. 
CARMEN SYLVA: E vie? 
N. H. STOICA : Majestate, dumneavoastră 

vreţi să ştiţi dacă eu mai sunt viu ? 
Spre ruşinea mea, eu mai trăiesc, deşi 
am scris actul de deces pe care îl 
ţineţi în mînă. 

CARMEN SYLVA (către Camerislă): 
Adu-l pe domnul Eminescu. (Intră 
Eminescu. Carmen SyLva, către 
N. H. Stoica.) Acesta este domnul pe 
care l-ai înhumat în iunie ? 

N. H. STOICA: Nu. 
CARMEN SYLVA: Atunci cine-i? 
N. H. STOICA: Un actor. 

CARMEN SYL V A : Iar eu cine-s ? 
N. H. STOICA: O actriţă. 

CARMEN SYL V A : !ţi dai seama ce-ai 
spus? 

N. H. STOICA: Că sînteţi o actriţă. Doar 
nu era să mă primească pe mine re
gi!},a în persoană. 

CARMEN SYLVA: Ţi-ai cîştigat liber
tatea, omule. Du-te. (N. H. Stoica iese.) 
Livia, tu înţelegi ceva ? 
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LIVIA : lnţeleg, pentru că ştiu. Am auzit 
că domnul Oandiano Popescu a reţinut 
o trupă de actori aTdeleni oare voiau
să dea spectacole la noi. Probabil că
vi s�a adus trupa întreagă.

CARMJ!JN SYLVA: E şi '1iaţăl tău printre 
ei. 

LIVIA: Voi fi bucmoasă să-l CUl10SC. 

CARMEN SYLVA: A!i răbdlaire, îi vei 
cunoaşte pe toţi. Vreau să respliu pu
ţin. Mi-a fost. frică, m-am temut că 
oftciarul o să mă ia cu el. 

r::AMBRIST.A: Sînieti în ma1·e formă, 
Majestate... 

CARMEN SYL V A : Sper să mă descurc 
singură, fără doctorul Şuţu. Livia, 
uită-te bine la tînărul aoesta·, seamănă, 
nu-i aşa ? Orezi că domm.tl Candiano 
Popescu vrea să mă înnebunească ? 

LIVIA: V-aş spune da, cu mare plăcere, 
clar ştiu că domnul aghiotant nu gîn
cleşte atît de subtil. 

CARMEN SYL V A (către Eminescu) : Ce 
zioi, domnule ? ZJi ceva, ca să-ţi poată 
aprecia vocea domni·şoarn Liv�a. Mă-n
cred în judecata ei limpede. 

EMINESCU: 
„El era unul pe păm.lnt 
fulgerător în toate 
iar în al lui .lumesc monnlnt 
c azi singmăta·te." 

CA RMEIN SYL V A : Ce zici, Livia ? 
LlVIA: Vreau s-o văd şi pe Veronica. 
CARMEN SYLVA (către Cameristă): Să 

vină şi cailalţi. 

(Intră Creangă, Caragiale, Titu Maio
rescu, Slav-ici, Veronica Miele, Aristizza 
Romanescu, Cnnclfrmo Popescu.) 

LIVIA : Fără Candiano Popescu ! Măcar 
acum să nu apară. 

CARMEN SYLVA: Just. Oandiano Po
pescu să iasă afară, ( Acesta iese.)

ARJSTlZZ/\. : Trupa noastră vă stă la 
clispozitie. Ce doiriti să vedeti ? 

CAR_MEN · SYLVA : O clLpă ! Vrearu să 
vad lnmormîntarea, iar Slavici era 
atunci în închisoa,re la Vacz 

SLAVICI : Nu vă î
0

ncurc cu ni�ic. Eu 
am văzut înmo,rmînta:rea din închi
soare. 

MAIORESCU : Pro patria est dum ludcre
videmur. 

CARMEN SYLVA (către Livia): Cc-a 
spus tatăl tău? Tradu-mi. 

LIVIA : Pare că ne jucăm, clar pentru 
patne o falern. 

CARMEN SYL V A : J\,Io[-i, domnule Eini
nescu ! 

ARISTIZZA : C::iamn.ă, ce urmăriţi, de 
fapt? 

CARMEN SYLV 1\ : Tu să taoi. lntîi să 
moară domnul Eminescu. 

EMINESCU: ExUă o dovadă din care 

rezultă că domnul Eminescu se ,aştepta 
să trăi-ască şarptez�ci şi opt de ani. 

CARMEN SYL VA : Lasă vorba şi mori 
imedi,at. Liv]a, mi-ai promis C?,-mi po
vesteşti cum a fost la inmormîntare. 
SpUille-i să moară. 

LIVIA (către E,\minescu) : lnchricle şi dum
neata puţin ochii ! 

EMINESCU : Nu pot. E de-ajuns să o văd 
şi nu mai pot. 

C.ARJ.vl.EN SYL V A : Ce vrea ?
LIVIA: Doamnă, domnul Bmi.nescu este

cel mai interesat să asiste la moartea 
sa, aşa că nu-l putem obliga la nimic. 

CREANGA: Eu mă duc la tutungerie. 
CARMEN SYLVA: Ce-a zis? 
LIVIA : Domnul Ion Creangă are o tutun

gerie la Iaşi, pe strada Galiei nu
mă:rul 51. 

CARMEN SYLVA: Creangă s-a .făcut tu-
·imngiu ? Ce va zice istoria despre
mine? 

LIVIA : Doamnă, înmormîntarea n-o pu• 
ileţi vedea pentru că el înşii n-au. vorb�t 
la înmormîntare. V-am mai spus, 1'a în
mormîntare au vorbit Ventura, Laurian, 
Neagoe şi Oalmuschi. 

CARMElN SYLVA: Cititi-mi clin ziare 
oe-au zis. De aceea su11teti adori. Ce 
fel ele a-otOTi sunteţi clacti nu ştiţi să 
citiţi nici ce-au scriis ziarele? (Către
Veronica.) Tu, vino încoace! Tu, cum 
ai murit? 

VERONICA: N�am murit cll'loc. Sunt vie 
şi nevătămată. 

CARMEN SYLVA (către Cameristă): Sunt 
proşti sau răsculaţi ? 

CAMERISTA: Spuneţi-mi mie ee vreţi 
să fa'Gă ei şi vor face. 

CARMEN SYLVA: Daeă rnu-mi puteţi 
arăta înmormînta,rea lui Eminesou, deşi 
ar fi -atît ele .simplu, vreau să văd mă
car cum a muri•t Veronica. Ce-i atit de 
greu ? Livta, mi-ai promis că o să-mi 
povesteşti. 

LIVIA : La vreo dauă săptămîni după 
înmorrn,întare, Veronica s-a dus la ci
miJti.r, i-a pus pe mormînt nişte flori 
cu o pang1icuţă alb-astră pe eare scria 
. .la revedere". 

VERONICA : Şi asta se ştie? Cum ati 
��? 

LIVIA : Dumneata şi cu domnul Eminescu 
să faccti cmn spun cu. 

EMINBSCU : De acord. Eu mă duc la 
Bellu. 

CARMEN SYLVA: Vă bateti joc ele 
mine ? Cum înd�·ăzmi,ţi ? 

LIVIA : Nu-i adevărat. Toţi resimţim 
emoţia cu caa·e clumneavoas.tră vreţi să 
ştiţi, adică să aflaţi ceva ... lrnpăll"ltăşim 
cu toţii sentJimentele dumnea,VJOa,stră. 

CARMEN SYLVA: N-am nlci un fel de 
sentimente. Vreau să aflu ce este în 
minţile voastre. Vreau să :fiiţi de acord 
că domnul Eminescu nu putea scrie 
.,Pe Ungă plopii fără soţ" pentru alt
oi nev a decît pe.nbl'U mine. 
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CARAGIALE : Cîlt diaţi ? 
CARMEN SYL V A : Extraordinar ! 
CARAGIALE : Mă confiundiaţi, doamnă, eu 

sunt un biet aouor din Tuan,silvania. Eu 
nu v-am vîndut nimic şi nu vreau să 
vă vînd nimic. 

C.AR.tvIEN SYLVA: Afară! Ieşiţi afară! 
Să rămînă Li:via. �ieptaiţi să vă cheme 
ea. 

( Actorii ies.) 

CARMEN : Am pierdlllt pairtidia, nu-i aşa '? 
LIVIA : Nu prea înţeleg. 
CARMEN SYLVA: Nu numai că înţe

legi, dair mă :şi campătim�t.d. 
LIVIA: Doamnă, n-are rost să exageraţi. 
CARMEN SYL V A : Crezi că nu vor să 

joace lia palat ? 
LIVIA: Aşa e. Fiind transilvăneni, oricum 

nu sunt supuşii dumneavoastră. 
CARMEN SYL V A : Dar aiu venit să joace 

teatru. De ce ,să nu joace şi la pal'a:t ? 
Cheam-o pe Veronica. 

LIVIA (aducînd-o pe Veronica): Poftiţi. 
CARMBN SYL V A : Ce să vă ofer ca să 

jucaţi l,a palat? 
VERONICA : Nimic. 
LIVIA : Prom�teţi-mi oă-i veţi lăsa liberi. 
CARMEN SYLVA: Bine. Să joace unde 

vor, dar vreal\l să văd · eu îniainlte ce 
von să jaace. 

LIVIA (către Veronica): Acceptaţi? 
VERONICA : Eu aş accepta, dar n-o să-i 

placă. 
CARMEN SYL V A : Ce vă ,pasă vouă dacă 

o să-mi pl:acă sau nu?
LIVIA: Doamnă, Veronica a murit la Vă

ra,tec, la mînăsti,re, Se zice că s-ar fi 
sinucis. 

CARMEN SYLVA: Ce-mi aisoundeti de 
fiapt? 

.• 

LIVIA : Nlimic. Se vorbeşte acolo că ... oa
menii vo:rtbesc ... 

VERONICA : Doamnă, în piesa noastră 
domnul Emiinescu apare 1a Văratec şi 
Veronica se duce nroaptea în grădină 
şi se-ntîine-şte ou domntU.l filmlinescu ... 

CARMBN SYLVA: Şi ce-i rău în asta? 
LIVIA : Doamnă, în vremea, aceea trupa 

lor se aflia prin părţile Neamţului. 
CARMBN SYLVA : Aşa e ? 
VERONICA: Da. Veneam dinspre Cer

năuţi. 
CARlVIEN SYLVA: Dumneata ai fost la 

mînăstirre la Vătratec ? 
VERONICA : Am fost. Am fost la mor

mîntul doamnei Veronica Miele. 
CAIRMEN SYL V A : Şi crezi ceva din ceea 

ce se spune? 
V.BRONICA : Joc într-o piesă, doamnă. 
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Mergem ou trrupa de colo-colo şi joc 
ceea ce mi se Spl\ll1e să joc. 

CARM:EJN SYLVA: Livta, adu-l pe Emi
nescu. (Livia îl aduce pe Eminescu.)
Dumneata, domnule, ai fost lia minăsti
rea Văratec? 

EMINESCU : Am fost cu 1mupa, în august. 
CARMEN SYLVA: Vreţi să-mi povestiţi 

şi mie ce s-a întîmpla,t acolo ? 
El\.'.UNESCU: Noi nu ştim ex.aat ce s-a 

întîmplaiti acolo, nai ştim oe se întîmplă 
în piesa noastră. 

C.ARME:N SYL VA (către Livia) : Tu ştii 
oe s-a �ntl:mplalt acolo ? 

LIVIA : Acolo, după cîte ştiu eu, s-a în
tîmplat ce se înrtîmplă în piesa lor. 

CARMEN SYLVA: Vreţi să-mi w-ătaţi şi 
,mie? 

V:EJRONICA : Trebuie să-i întrebăm şi pe 
ceilalţi. Nimeni din trupă ruu face ni
mic fă,ră ceilaJl,ţi. 

CARMEN SY-LVA (către Livia): Cheamă-i 
şi pe ceiLaJ.ţi. 

CARMEN SYL V A : De ce şu,şo1rlţi ? 
ARISTlZZA : Ll,pseşte cineva. 
CARMEN SYLVA: Cine lipseşte? 
ARISTIZZA : Llipseşte cineva din trupa 

noas'bră. 
CA,RME.t� SYLVA: Cine? 
ARJ!STIZZA : Gropa�·ul. 
CA,R:MEN SYL V A : Cum, g.ropairul cu care 

am vo:rbiit azi-dimil!leaţă e aotox din 
trupa voastră ? 

ARISTIZZA : Nu, doamnă, noi nu ştim 
ou cine aţi vorbiit d,umnea,voastră azi
dimlineaţă, l.ipseşte gropa!I'ul din trupa 
noastră. 

CARMEN SYLVA: Cine-i gropairul din 
,tr,u,pa voastră ? 

ARISTIZZA : Candi1ano Popescu. 
CARMEN SYLVA: Livia, adu-l, te rog, 

pe Candi,ano Popescu. 
LIVIA : E inutil, doamnă. In piesa lor 

nu apare nici 'll1l1 Candiano Popescu. 
Aşa e piesa. 

CARMEN SYLVA: Vrei să sp'lli că dînşii 
joacă teatru ou mine ? 

LIVIA : Dumneavoastiră le-aţi ce;rut. 
C.A:RMF..N SYL V A : Livia, te rog, poves

teşte-mi oum a murit Veronica Miele. 
LIVIA: Ve.onica l'vliid:e a plecat de la 

Bucureşti şi s-a dus la T.îrgu Neamt. 
De la Tîrg,u Neamţ, unde are o casă, 
peste clr,um de casa ei a,flîndu-se plopii 
fă1ră soţ în curtea şoolii, s�a dus la 
mînă,stirea V,ă·ratec. Acolo a întîmpi
nrat-o stareta. 

CARMEN SYLVA: Cine-i stareţa? 
LIVIA : Cum, cine ? Doamna Aristizza 

Raman.escu. 
CARMEN SYLVA (către Aristizza): T,u 

e.şti stareţa ? 
ARISTIZZA : Da, doamnă. Ce vă miră ? 
C.AJRJMEN : La diumneata nu mă mai miră 

nimic. Deci, dl\lmneata ai întîmpinat-o 
pe doamna Veronica. Cum i-ai zis? 

ARISTIZZA : Nu i-am zis nimic. 
CARMEN SYL V A : Şi ce-aţi :fiăcut ? 
ARISTIZZA : Am du,s-o în,tr-o chi1ie li-

beră şi am lăsat-o să se cu1ce. 
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CARMEN SYLVA (către Veronica): Aşa
a fost? 

VERONICA : A mai fost ceva. M-a pre
venit că se vorbeşte in minăstir-e oă la 
miezul nopţii vine un drumeţ care 
spW1e poezii şi să nu mă sperii că 
nu-i nimic adevărat. 

CARMEN SYLVA: Şi a vooit cLr.umeţul '! 
VERONICA: Care drumeţ, doamnă? Eu 

eram 011 trupa, eram toţi laolaltă. · 
CARMEN SYLVA: Nu vrei să spui. 
VBRONICA : Vă referiţi la piesă ? 
EMINESCU : Doamnă, în piesă eu spun 

ni5te poezii în ,timp ce Veronica în
cearcă să adoa,r:rnă. 

CARMEN SYLVA: Ce poezii spui dum
nea'1la? 

EMINESCU: .,Sara pe deal", .,Atît de fra
gedă" şi „Pe lîngă plopii fără soţ". 

CARMEN SYLVA: Şi Veronica ce face? 
V.ElRONICA : EnI s,ting şi aprind lumî

narea. 
CARMEN SYLVA: Şi nu spui nimic? 

VERONICA: De două orJ spun „Nu în
ţeleg, Mihaii", iar a treia oară spun 
„Am înţeles, Mihai, vin şi eu" şi ie,s 
în grădină. 

CARMEN SYLVA: Pot să văd şi eu scena 
asta? 

VERONICA : Aici ? ' Fără decor ? 
CARMEN SYLVA: Ce decoir vă trebuie? 
VERONICA : O lwnînar-e. 
CARMEN SYL V A : Liviia, dă-i, te rog, 

o lumîn,aire. (Livia îi dă un sfeşnic cu
o lumînare.) Acum ce mai vrei ?

VBRONICA: Să vă duceţi într-un colţ, să 
vă aşezaţi într-un jilţ oa să pot să :rn� 
aşez pe canapea. 

CARMEN SYLVA (duoîndu-se şi aşczîn
du-se într-un jilţ) : Maâ e ceva ?

CARAGIALE: Mai e. (Culege cîteva sfeş
nice şi le dă celorlalţi.) 

CARMEN SYLVA: Oe v;reţi să faceţi? 
CARAGIALE: Bu sînt regizorul. Şi tot

odtaJtă maestrul de lumini. 
CARMEN SYLVA: Ascult. 

CARAGIALE: Cind Veronica stinge lum1-
na.rea aprindem noi lumLnărHe. Cind 
stin,gem noi lUIITlînările, o aipirdnd,e Ve
ronica pe a ei. Numai că-n piesa noas
tră, noi aprindem luminăJriile la fe
:reastiră, in spatele decor.ului, as,tfel ca 
lumina să se vadă în curte, iar aici 
n-avem cum face asta.

CARl'vIEN SYLVA: Nu puteţi lua paa·a
vianul aceLa şi să vă ascundeţi toţi 
diupă paravan ? 

CARAGIALE : Ba putem. Să mai zică 
cineva că n�au şi reginele 1dei. 

CARMEN SYL V A : Dwnnea,1:Ja vei fi 
spînzua-at primul. 

CARAGIALE: Bufonii nu pier niciodată, 
doamnă. 

CARMEN SYLVA: Dumneata vei fi o 
excepţie. 

LIVLA : Doamnă, ei i111.l-S în puterea dwn
neavoastră. Ei sunt '1lransilvăneni. Nu-i 
puteţi pedepsi nicicum. 

CARMEJN SYLVA: Tremuri pentru viaţa 
lor? 

VERONICA : Doamnă, îmi daţi voLe să 
mor sa.1\1 nu? 

CARMEN SYLVA: lncepeţi ! 

(Veronica stinge luminarea, şi se lun
geşte pe canapea; în acelaşi timp se 
aprind lurrvlnările după paravan şi se aude 
vocea lui Eminescu recitind „Sara pe 
deal".) 

VERONICA (sculîndu-se şi aprinzînd lu
minarea): Nu înţeleg, Mihai! (Stt.nge 
lumînarea si încearcă din nou să a
doarmă ; se· aprind din nou luminările 
după paravan şi se aude vocea lui Emi
nescu recitind „Atît de fragedă"; Ve
ronica se scoală din nou, aprinde lu
mînţirea.) Nu înţeleg, Mihai I (Veronica 
stinge luminarea, încearcă să adoarmă ;
se aprind din nou luminările după pa
ravan si se aude vocea lui Eminescu 
recitind „Pe lingă plopii fără soţ"; 
Veronica aprinde iumînarea.) Am înţe
les, Mihai ! Vin şi eu ! (Se duce şi ea 
după paravan, unde se sting lumină
rile.) 

CARMEN SYL V A (după un minut de tă
cere): Ce doriţi de la mine ca să nu
mai juoaţi niciodată piesa asta ? Ca să 
nu vă mai îmbrăcaţi niciodată cu stra
!ÎJele acestea şi să nu mal aud niciodată 
de voi? 

CARAGIALE (după un minut de tăcere) .
Dumneaivoastră v-ar p1ăcea să faceţi 
;par;te diri t.ru,µa noastră ? 

CARMEN SYLVA: Chiia,r credeţi că nu 
v-a,ş putea pedepsi ?

OREANGĂ : Nu credem asta. Dumnea
voaistră puteţi pedepsi şi apa pentru 
oă e apă, şi focul pentru că e foc şi 
iubtl.rea pentru că e iubire_ 

CARMEN SYLVA: Nu. ctorm1,ule, nu pot 
face nimic din toaite Rcestea. Am în
ceroat să joc un rol pen'llru care am. 
fost plătită, pen,tn:u că voi aţi cwnpă
Tat monar-hi1a. 

SLAVICI : Nu, doamnă. noi n-am oumpă
,rat nimic şi nu răspundem pentru achi
ziţiile lui Caindiano Popescu. 

CARMEN SYLVA : Dumnea,ta abia ai ieşit 
ldin închlÎISoa1re. 

SLAVICI: Nu, doanrnă, n-am fost nici
odată închis şi nici nu voi fi. 

CARMEN SYLVA: Sigw- că da. Dum
neata eştii un simplu actor. Dumneata 
oe spui, domnule Titu Maiorescu ? 

MA'IORESCU : Exerdtairea ,unui drept 
propriu, doamnă, nu este o infracţiune. 

CARJMBN SYLVA: Credeţi, aşadar, i'I1 
tainele Romei, da ? Vă consideraţi mai 
presus de toţi şi de toate pentru că 
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voi sunteţi urmaşii Romei. Voi sunteţi 
urmaşii Romei ·1 

ARIISTIZZA : Da, doamnă, nJşte răi şi 
nişte fameni, i-e ruşine omenil"ii să 
vă zică vouă oameni. 

CARMEN SYLVA: Te referi la mine şi 
la Carol, da ? 

EMINESCU (cîntă) : Mai am un s,ingur 
dor ... 

CARMEN SYLVA : Taci ! 
EMINESCU (cîntă) : Mai am un singu•r 

dor ... 
CA.RME!N SYLVA: Ţi�am spus să taci. 
EMINESCU (cîntă) : Mai am un singur 

dor ... 
OAiRlMEN SYLVA (către Livia): Lida, 

a&ta-i o doină ? 
LIVIA : Da., doamnă, e o doină. 
CARMEN SYLVA: Şi numai voi ştiţi ce-i 

o doină, da?
LIVIA : Da, doomnă, numai noi ştim ce-i 

o doină.
EMINESCU (cîntă): Mai am un singur 

dor ... 

CARMEN SYLVA (tot către Livia): Şi 
voi vreţi 5ă dnt•aţi doina aici, da ? 

LIVIA (oîntă): Ma1 am un singur dor 1 

In liniştea serii... 

TOŢI (fără cai,men Sylva) : ... Să mă lăsaţi 
să mo;r / l.Ja marginea mării ... 

CARMEN SYLVA (cîntă): Wenn in Ver• 
gessens Dunkel... 

EMINESCU : Taci ! 
CARM.ElN SYLVA i Ioh bald entschla.fen 

bin ... 
EMINEISCU : Taci şi-ascultă dolina. 
MAIORESCU : Nu, Mihai, te..:a,m rugat. 

(Către Carmen Sylva.) Doamnă, dacă 
vreţi (scoate o funie din buzunar) dacă 
vreţi dumneavoastră, il legăm şi-I 
ducem l'a ospiciu. (Grupul se apropie 
de Eminescu.) 

CARMEN SYL VA : N-o să-i puteţi d1Uce 
pe toţi la ospiciu. 

MAIORESCU : Ba da, doamnă, pe toţi 
cei ca.re cîntă doina, pe toţi cei care 
rîd, pe toţi cei care dansează îi vom 
duce 1a ospiciu. 

C/\RME,N SYLVA: Nu, nu, n-o să-i du
ceţi, voi ştiţi, voi puteţi rlde despre 
orice, n-am crezut, pînă nu v-am cu
nosc-ut. Acum m..am convirus oă ironiile 
voastre au un sens şi că nimiJc nu vă 
poate opri. Spuneţi-mi, voi vă credeţi 
nemuritori ? 

TOTI : Noi, doamnă? 

CORTINA 
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Linia de plutire, 

cordonul ombilical 

ş1 retardarea stilistică (li) 

Dintre „cei Veniţi mai tirziu", Ion Bu
cheru pare a fi dramaturgul cel mai soli
dar cu mediul din care provine, jurna
listica. Dacă la Dina Cocea, apropo de 
statutul social al personajelor, accentul 
cade mult mai puţin decît ne aşteptam 
pe histrionism, la Ion Bucheru zi.arul şi 
calitatea de gazetar s'int elemente ale 
structurii tematice, deosebit de produc-
1 ive în cele două volume publicate pină 
acwn (Frumosul cotidian, f'ata nevăzută
a lum(n)ii, Editura Eminescu 

0

1985, colec
ţia Rampa şi Frumosul cotidian, Editura 
Cartea Românească, 1988, seria Teatru) şi 
chia1· şi în partiturile aflate deocamdată 
în manuscris (vezi Mesagerul, în portofo
liul nostru destinat publicăriij. 

Chiar �i atunci cînd presa scrisă sau 
vorbită nu se numără printre principiile 
organizatoare ale universului dramatic, 
cum ar fi cazul in Proiectul Simaciu sau 
Convoiul n-a ajuns la destinaţie, jurna
lismul este prezent prin atitudinea scri
itorului faţă de faptul divers, autorul 
preferîncl ştirea ieşită din comun (un 
oarecare laborant Simaciu este pe cale să 
descopere leacul cancerului ; legendarul 
comunist Lăcătuşu conduce din închi
soare acţiunile de sabotaj al induf,tfi.ei 
�ermane de război, agenţii siguranţei şi 
gestapoului fiind incapabili să-l identi
fice) şi realizînd, la nivelul replicii, o 
concentraţie de informaţie 5uficientă pen
tru a da dialogului o incontestabilă pon-
dere. ,, Cultul" şlirii îl salvează pe autor 
din capcanele clasice ale banalităţhl : per
sonajele sale au ce spune, iar bîlbîiala 
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nu apare decît atunci cînd intenţia esle 
vădit satiric-moralizatoare. De altfel, le
gat de acea,sbă dominantă tematică, un 
conformism funciar defineşte viziunea 
edifioiilor sale dramaturgice. Spre deose
bire de jurnaliştii lui Camil Petrescu şi 
ai lui Mihail Sebastian (personaje com
plexe, contradictorii, amestecînd binele 
cu răul), ziariştii lui Ion Bucheru sînt 
fiinţe imaculate, conflictul dintre ele -
în interiorul categoriei, adică - rămîne 
în schema luptei dinke bine şi mai bine 
astăzi deja datată isto1,ic. Legată cu u� 
cordon ombilical de dramaturg[a clasicilor 
citaţi prin anwnite laitmotive de sor
ginte melodramatică (vezi în special piesa 
Proiectul Simaciu), literatura dramatică a 
lui Ion Bucheru este construită maniheic, 
înfruntarea care are loc pare deosebit de 
clară : de o parte sînt forţele răului, de
senate în tuş negru, de cealaltă - re
prezentanţii aw-eolaţi de albul orbitor al 
luminii. Cwn observa un critic, nici ma
leficul nu este prins în „reflector" ca un 
întreg colectiv ; minimalizind chiar func
ţi•a didactică a adevărului estetic, auto
rul se opreşte de obicei la un singur 
personaj negativ, aruncînd asupra aces
tuia toate antidoturile sociale, făcîndu-ne 
chiar să ne mirăm cum de nu se sufocă: 
în Frumosul cotidian această concentra
ţie de rău se numeşte Nae Halmoş, înca
drat pe statul de funcţiuni ca şef de 
secţie, bătălia se va duce aşadar numai 
şi numai cu el ; în Fata nevăzută a
lum(n)ii rolul lui Halmoş · este luat de 
Jugănaru, directorul adjunct al întreprin
derii ; abia în Proiectul Simaciu, acest 
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Halmoş, alias Jugănaru va deveni în 
sfîrşit director cu identitatea lui Marin 
Poştoacă, dar acest „cîştig" pe scară ie
rarhică va fi plătit scump : pentru că 
proaspătul diriguitor al Centrului pentru 
Testat Medicamente va fi realmente sin
gurul reprezentant al maleficului (în timp 
ce Halmoş şi Jugănaru mai erau tutu1i 
secondaţi de subalterni în.sC>!'işi pe aceeaşi 
orbită, cum sînt, de pildă, Drăgan ş1, res
pectiv, Anghelache şi Sfîrlogea). Numai 
atunci cînd timpul acţiunii este deja bine 
conservat in arhivele statului, Ion Bu
cheru devine mai generos : acţiunea tex
tului Convoiul n-a ajuns la destinatie se 
petrece în preajma zilei de 23 A

0

ugust 
1944, iar galeria de personaje negative o 
va depăşi în număr pe cea a personajelor 
pozitive (aioi. vor apărea colonelul Von 
Bredow, şeful comandatuvii germane, 
maiorul SS Muller, Vărzaru, inspector 
şef al siguranţei din judeţ, Racoviţă, 
procurorul-şef al judeţului, Filiti, direc
torul închisorii, Bordei, comisar la Sigu
ranţă, ,,mîna dreaptă" a lui Vărzaru, 
precum şi Mardare, Boţilu, Goran şi Mi
halcea - un grup suficient de mare 
pentru a încerca să ·defineşti, cu posibi
lităţi artistice, mecanismul potrivnic, 
idealul et.ic care îl guvernează în înfrun
tarea neconciliantă cu lumea, cu o altă 
perspectivă - asupra destinului, a pre
zentului şi a viitorului - adusă prin 
universul de idei al deţinutului politic 
Lăcătuşu). Indeminarea cu oare sînt „ru
late" şi aduse în prim-plan personaje, un 
număr atît de mare de exis.tenţe esle (nu 
numai în cazul acestei partituri cu abile 
virtuţi cinematografice) un semn că apro
pierea autorului ele dramaturgie nu este 
întîmplătoare. Dar şi aici, ca de altfel în 
toate celelalte texte, este neglijat un ex
trem de important principiu estetic: cu 
cît aşa-zisul personaj negativ este mai 
anemic, n1ai uşor de „dus de nas", cu 
atît calitatea conflictului este mai joasă 
iar gloria purtătorului ele adevăr �i de 
frumos este împuţinată corespunzător. 
Monumenta1itatea lui Făt-Frumos este 
creată de adîncimea prăpastiei săpate de 
zmeu._ Comunistul Ion Lăcătuşu, aflat in
carcera, îi „citeşte" pur şi simplu gîndu
rile şi intenţiile lui Vărzaru, beneficiind 
de o magică inteligenţă, in timp ce acesta 
din urmă gafează iremediabil. Es,te ocul
tat în felul acesta martirajul eroului, 
etapă importantă într-o operă dramatică 
şi în general în orice intreprindere artis
tică. Ziaristul Mitică Valahu pătrw1de în 
• feuda" lui Nae Halmoş fără nici un fel
de neajunsuri, iar victoria lui finală, cînd
Halmoş este, cum s-ar spune, aşezat la
colţ cu genunchii pe coji de nuci, pare
neverosimilă şi nu mai beneficitază de
haloul marilor biruinţe. Fără prea multe
,,probleme" va fi demascat şi noul di
rector al Centrului pentm Testarea l\.Ie-
dicamen telor, Marin Poş toacă, cel care în 

urmă cu treizeci de ani îi furase ideile 
studentului Ilie Simaciu, indepărtîndu-1 
şi clin facultate definitiv. 

,,Porţionarea" curajului, maniheismul, 
cu estetica sa în alb !ii negru, fetişizarea 
personajelor pozitive, idealizarea, în sen
sul minimalizării, a forţelor răului, sînt 
elementele ele retardare stilistică, impro
prii unui prezent scriitoricesc în care se 
află în plină activitate un D. R. Popescu 
sau un Marin Sorescu. Atent la amănun
tul credibil - iată cum este surprins şeful 
de cadre Chiriacescu, încercînd să spună 
clouă vorbe despre un desen pe care il 
citeşte cu spaima că ar putea fi o operă 
de artă : .,Păi, cum să spun eu... mi s-a 
părut aşa, o... o ... o... dar focmai, pentru 
că era şi un... care dacă ar fi să te iei 
după cum e în realitate, atunci, nu-i aşa, 
·capătă cu totul altăăăă... ba chiar aduce,
pe departe, cu un... cu 00000... (Toată
bolboroseala este însoţită de o gestică
alambicată, care trebuie să exprime chiar
mai plastic decît vorbele haosul din capul
lui Chiriacescu. Deodată, brusc, schimbă
tonul:) Ce mai, domnule, arta e lucrul
dracului!" apt să coniere w1eori portre
tului o dimensiune psihică nu atit de
u.şor de conîunclat (vezi şi replicile lui
Priboi din Proiectul Simaciu) -, Ion Bu
cheru este mai puţin grijuliu cu liniile
directoare ale edificiului c!ramaturgic
luat ca înb-eg ; Ilie Simaciu, laborantul,
nu evoluează cu tensiunea şi gravitatea
preocupărilor sale, una dintre „ferestrele"
lecturii, deschisă de scriitor spre farsă,
pare de aceea mai verosimilă, şi efortul
autorului de a păstra în continuare mi-
1·acolul unei „ bombe a secolului'' devine
greoi, cu tot chiţăitul vesel al cobailor
din finalul piesei. ln schimb, păstrarea
personajului Ilie Simaciu, în limitele con
ferite de modelul său inspirator (camil
petrescianul Mitică Popescu) îşi găse'ite o
reconfortantă ac,tualitate. In momentul
în care, exasperat că n-a ajuns la nici
o înţelegere, Mann Poştoacă îl ameninţă
pe Ilie Simaciu (.,N-ai să termini nimic!
Nu mai faci un pas! Te di.s!rug ! ... "), acesta
îi va răspunde într-un fel menit să dea
satisfacţie publicului (cititorului) : S1ma
ciu (a luat ceva din răutatea lui Poş
toacă ; se apropie de acesta cu paşi mă
runţi, ameninţători) : Hai să văd ce-o
să-mi iei : serviciul ? E ţara plină de la
boratoare... şi dacă nu mai pot spăla
eprubete, spăl duşumele, nu mă sperii ! 
Djploma? N-am ! Titluri, glorie, onoruri? 
Nu mi-a dat nimeni !Averea? Asta e ...
(Gest cu mîna de jur împrejur) Un pat,
un dulap şi 14 cuşti cu şobolani ! Aiît
am de pierdut, domnule Poştoacă... Dar
m-aş mira să mi I� P?t! l�a şi pe-a:.tca, 
că sînt pe muncă cmstita ... 

Paul TUTUNGIU 

(continuarea la p. 69) 
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Romeo Tudor, Gheorghe Birău, Cornel Nicoară, Paul Chiribuţă şi Dan Borcia 

Acuitatea 
dezbaterii 

şi limitele ei 

Scri::;ă în urmă cu vreo cincisprezece 
ani, ,,la cald", după cum mărturisea au
torul, Puterea şi adevărul avea să de
vină una dintre piesele tle rezistenţă şi 
de re(erinţă ale dramalurgiei româneşti 
clin ultimul pătrar de vPac, luc1·area do-
vedindu-se aptă să ilustreze - alît prin 
problemalica abordată, cit şi prin speci
ficitatea unghiului de vedere auclorial -
conceptul ele teatru polilic prin exce
lenţă. Cu toate „ deschiderile" sale, cu 
loHtă forţa sa ele generalizare, sporită 
prin analogiile la care invită, cu tot pa
tosul m.ilitan.l al ideii, urmările cu 
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obstinaţie 5i persuasiune, dar şi cu toate 
,.limitele" sale, ţinî.nd de o anumită ră
ceală 11lfllematică a demonstraţiei, a că
rei „ putere" e pusă înaintea „adevăru
lui" vieţi,i, personajele neputîndu-:;i în
gădui alte tipuri ele mişcări decît acelea 
la care obligă regula jocului, similara 
celei de la tabla ele şah, Sarcina lDr nu 

PUTEREA SI ADEVĂRUL de TITUS 
POPOVICI • TEATRUL TINERETU
LUI din PIATRA NEAMŢ • Data 
premierei : 10 iulie 1988 • Regia . şi 
scenografia : DAN ALECSANDRES
CU • Distributia: CORNEL NICOA
RA (Pavel Stoian), CORNELIU DAN 
RORCIA (Petre Petrescu), ION MUS
CA (Ion), PAUL CHJRIBUTA (Tibe
riu Manu), GHEORGHE BIRAU (Va
sile Olariu), CONSTANTIN GHENES
CU (Mihai Duma), PAUL CHIRILA 
(Şoferul), TRAIAN PARLOG (Traian 
Mărieş), TATIANA IONESI (Marta), 
ROMEO TUDOR (Moş Nichifor), BOG
DAN GHEORGHIU (Andrei). 
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mai este în primul rînd să „trăia�că". 
ci să „fun.::ţioneze" în demonstraţie, să 
facă eventual să trăiască ideile şi con
c:cptele pe care le reprezintă, exprimînd, 
nu particularizat ci categorial, o anumită 
tipologie umană, istoriceşte det-erminată. 
Teatrul politic nu mai e aşadar un tea
tru al caracterelor sau al indiviclualităti
lor, dar rămîne un teatru al situatiilor 
dramatice, pe care le determină tocmai 
confruntarea conceptelor, a ideilor, pre
cum şi a metodelor practice prin care 
ele caută să se realizeze în viaţă. Obligat 
moralmente la atitudine, teatrul politic 
e somat csteticcşte la aHitudine, condi
ţia viabilităţii sale fiind direct propor
ţională cu aceasta clin urmâ. El nu ,. ju5-
tifică" faptele, ci se mulţumestc „ă le 
cxpu11d, invi linclu-ne - prin chiar acest 
mod ele prezentare a lor - la o reflec\i.e 
intensă asupra cauzelor care le-au ge-
11(.'rat, asupra motivelor care le-au făcut 
posibile. Tocmai pentru ca ele să nu se 
mai repete. Pentru că, aşa cum credea 
Brccht, Ascensiunea lui Arturo Ui poate 
fi oprită. Nu de către teatru, dar �1i 
prin teatru. Nu ele către atitudinea unui 
singur om, ci de către atitudinea unei 
întregi colectivităţi. Cită dulce iluzie se 
va fi aflîncl în spatele acestei străvechi 
concepţii asupra perfectibilităţii umane 
prin artă, la care arta însăşi nu poate 
renunţa, e o altă chestiune, care nu mai 
ţine ele specificul teatrului politic. El îşi 
face datoria averlizincl, numind fenome
nele şi cll'n udindu-le mec:anismele, a, u
mînclu-şi deci cu responsabilitate şi ones
titate menirea, cită vreme povara con„ 
cluziilor rămîne să fie trasă de fiecare 
�pectator în parte şi de toţi laolaltt1. 

Chtar clacă, penfru omul ele specialitate, 
pentru omul ele teatru, nu e poate nimic 
nou în spusele noastre, ele ni s-au 
părut necesare pentru corecta înţelegf'rc 
a acestei piese ele către publicul larg, 
dispus să „recunoască" uneori cu mai 
multă uşurinţă posibile similitudini cu 
personaje şi fapte reale, la care s-ar re
feri, în mod expres, autorul, clecit să 
vadă în ele - şi dincolo ele ele - acea 
problematică ele fond ce n'u-şi pierde 
chiar atît ele repede actualitatea. O do
vadă o constituie însăşi cariera acestei 
piese, începută clupă ce fusese mai întîi 
un film de răsunet, textul dramatic fi inel 
reluat în ultimele stagiuni pe diverse 
scene ale ţării, chlar dacă prilejuise între 
timp şi un remarcabil spectacol ele tea
tru TV. In fine, un alt argument e oferit 
şi de calitatea spectacolelor cu acest 
text, ce nu coboară niciodată ştac!1eta 
profesionalismului, opţiunea repertorială 
aparţinîncl în general regizorilor impor
tanţi şi colectivelor teatrale valoroase, 
care ·au realmente ceva ele spus. 

Acesta e şi cazul spectacolului realizat 
de Dan Alecsandrescu la Teatrul Tine-

Cornel Nicoară şi Tatiana Ionesi 

Gheorghe Birău şi Paul- Chiribuţă 
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retului din Piatra Neamţ, într-o modali
tate mai puţin frecventată pînă acum de 
colectivul pietrean. Căci, în locul scli
pitoarei fantezii şi verve de joc, care 
l-au impus, de-a lungul anilor, prin spec
tacole meritorii, se cerea acum o dgu
roasă şi austeră supunere la obiect, o
zgîraită drămuire a mijluacelor de expre
sie actorice;;;ti, un refuz al expansivităţii
şi zburdălniciei, în favoarea concentrării
lăuntrice. Şi, spre meritul său, colectivul

pietrean trece cu bine şi acest examen
dificil, dind o veritabilă probă de matu�
ritate artistică. La rîndu-i, regizorul Dan
Alecsandrescu ne obligă să'..i stimăm te
meinicia demen,ului său artistic, orientat

şi de astă dată spre sobrietatea expre
siei unui realism esentializat. Derularea
„acţiunii" împrumută ceva din tehnica
montaj ului cinematografic, susţinîncl pînă 
la un punct tensiunea dezbaterii, chiar 
dacă soluţia scenografică aleasă (avîndu-1
ca autor tot pe Dan Alecsandrescu) se
va dovedi pînă la urmă cam monotonă
prin previzibilitatea mişcărilor ei. Ca şi 
în alte spectacole din ultima vreme ale 
acestui regizor, ,,esenţializarea" implică
însă şi unele reducţii în text, riscînd să 
conducă uneori la impresia de gchemati
ziare şi artificializare a discursului pro
priu, ca şi a celui auctorial. Voita neu
tralitate a costumelor, de-a dreptul lip
site de gust, cenu,şii şi terne, contribuie
şi ea la amintita impresie. Cîte o pată
de culoare se brode:;;te ca nuca-n perete
(vezi costumul „de teren" al lui Duma
sau pălăria „domnoasă" a lui Ion), ajun
gîndu-se la efecte nedorit hilare, cac1
„scenograful" îl deserveşte în acest caz
pe regizor. Principalele merite ale aces
tuia sînt însă de căutat şi de văzut în
îndrumarea jocului actoricesc, acolo unde
bogata experienţă şi solida profesionali
tate a lui Dan Alecsandrescu îşi spun
din plin cuvîntul.

In Pavel Stoian, Cornel Nicoară are 
greutatea şi aşezarea cerute de rol, iz
bucnirile sale „temperamentale", pricinu
ite de „inadmisibila" alteritate a puncte
lor de vedere, fiind cu atît mai semni
ficative sub raportul definirii categori
ale a personajului. Sîntem ia faţa unei 
creaţii autentice, viguroase, în care acto
rul dă adevărata măsură a bogatelor sale 
resurse artistice, capabile nu numai să 
sugereze o dramă individuală, ci �i să,, 
configureze chipul unei umanităţi în de
rivă. Replica pe care i-o dă, din acest 
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punct de vedere, Mihai Duma, e mai pa
lidă în interpretarea lui Constantin Ghe
nescu, actorul (şi regizorul) propunind 
mai curind un personaj aleatoriu decît 
o alternativă viabilă pentru sinteza pu
terii cu adevărul, de neconceput în ab
senţa unei superioare forţe morale, insu
ficient sugerate. Oricum, acurateţea in
terpretării rolului rămîne cel puţin ono
rabilă, chiar dacă distribuirea lui Con
stantin Ghenescu în Mihai Duma n-o
putem considera printre cele mai inspi
rate. (Şi mai puţin fericită va fi încre
dinţarea rolului Moş Nichifor foarte
tînărului actor Romeo Tudor, care, în
absenţa oricărei strădanii de compoziţie,
îşi lasă personajul într-o stare amorfă,
deconcertantă.) E în schimb foarte bine
„prins" Vasile Olariu, de către Gheorghe
Birău, iresponsabilitatea, .,de bunii cre
dinţă", a fanatismului dogmatic, găsin
du-şi în jocul concentrat şi nervos al
actorului o întrupare conviugătoare, ca
pabilă să ne trezească nelini5tea, prin
oricînd posibila reactivare a forţelor sale
malefice. Sînt bine portretizaţi moral
ţăranul Ion, de către Ion Mu5că, şi ca
meleonicul Tiberiu Manu, de către Paul
Chiribuţă, desenul psihologic al persona
jelor fiind în ambele cazuri pe cit de
fin pe atît de .fe1m şi expresiv. Corneliu
Dan Borda schiţează corect, da:- fără
prea multă convingere şi portanţă, chi
pul celui care s-ar fi cuvenit să fie totuşi
un Petre Petrescu. Au pregnanţă scenică
apariţiile lui Traian Pârlog, în Traian
Mărieş, ca şi acelea ale lui Bogdan
Gheorghiu, în Andrei. Nu e deloc disto
nantă prezenţa scenică a Tatianei Ionesi
(Marta) şi poate fi remarca.tă acum chiar
şi trecerea prin scenă a lui Paul Chirilă
(Şoferul).

Dincolo de inevitabilele difercntieri 
valorice din interp1·etare şi de evitabilele 
contre-emploi-uri neinspirate, din distri
buţie, trupa ca atare sună bine, şi orches
traţia regizorală e nu numai corectă, ci 
şi armonioasă, pe cele mai multe por
ţiuni. Ea are totodată meritul de a fi 
atras din nou atenţia asupra posibilită
ţilor unor actori precum Cornel Nicoară, 
Gheorghe Birău, Ion Muscă şi Paul Chi
ribuţă, oferind în acelaşi timp spectato
rilor un s,ubiect de meditaţie, de reflec
ţie actuală, pe marginea unei dezbateri 
esenţiale, surprinsă de autor cu acuitate. 

Victor PARHON 
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CRO�UCJ.\ SCENOGRJ.\FICĂ 

Spaţiul 

dramaturgiei 

şi timpul 

,Cu toate ca m jurul spectacolelor cu 
piesa de actualitate se iscă roiuri de co
mentarii şi răsar lanuri de pretenţii şi 
cer,inţe, în reţeaua exigenţelor, decorul 
şi costumele continuă a fi considerate 
singw·ele certitudini. Ceea ce într-un fel 
e explic.abil : ce nu deranj�ază nici nu 
e băgat în seamă. Iar unor astfel de sce
nografii nimeni nu le pretinde nimic, 
pentru că nici nu ar şti ce le-ar putea 
cere în plus ! 

In aparenţă, nimic nu e mai simplu 
pentru scenograf decît să rombine, pe ori
care perimetru de scena·, citeva piese de 
mobilier şi cîteva anexe vag metaforizan
te, căci, la- prima vedere, în acest fel de 
texte pare să fie vorba de omul imediat,
intrat în vîrtejul unor probleme stringen
te, deci de peisajul uman curent, în care 
t'ot ceea ce întilnim aparţine, fără echi
voc, oricui vrea să vadă spectacolul. 

Se mai întîmplă că, in secret, atît tex
tul cit şi spectacolul jin, lui.esc să realizeze 
o anume intimitate locativă între public
şi personaje, senzaţia că pe scenă s-au ur
cat acei vecini ai no�tri care şi-au asi
gurat din vreme privilegiul ele a vorbi 
îndelung în numele celorlalţi şi în chesti
uni care-i privesc pe toţi. 

Jntr-o prezwntivă ic'lealitate, între unii 
şi alţii oricînd poate avea loc un schimb: 
cîţiva spectatori să urce pe scenă, iar 
spectatorii-personaje să coboare în stal. 
In consecinţă, tactia, scenograful presupu
ne şi spectatorul acceptă că spaţiul „per
sonal" al personajelor ar n ceea ce este 
comun celor două mulţimi diferenţiate 
numai prin postură (publicul şi persona
jele), munca scenografului reducîndu-se 
la a extrage din totalul bunurilor de 

de actualitate 

consum pe cele ce reprezintă cel mai ma
re divizor comun ori cc�l mai mic mul
tiplu comun - desigur, în funcţie de 
semnul matematic afiat în dreptul perso
najului. Foarte des bătutt,. această cale e 
cea a diferenţierilor dintre cît posedă un 
personaj saiu altul, raportul dintre gradul 
de accesibilitate şi apetitul proprie:tăţii 
fiind, de regulă, invers proporţional cu 
statura morală şi puterea exemplului în
trupate în acel personaj. Tîlcul r•aportu
lui dintre cantitatea de bunuri pe cap de 
personaj şi calitatea morală a acestuia, 
încet-încet, a început :;ă fie dezavuat. 

Dar se naşte în ment!alitatea spectatoru-
1ui o confuzie : de vreme ce personajul 
este omul oarecare (ceea ce sîntem noi), 
preocupat de probleme stringente (care
sînt şi ale noastre), văzîndu-1 şi îmbrăcat, 
şi vorbind, şi locuind ca noi, vom crede
că ceea ce se întimplă 'in spectacole -
cu personajele şi intre eie - 5e desfăşoa
ră în aceeaşi durată cu a noastră, că tim
pul lor este şi timpul nostru. Or, cele 
cîteva caracteristici ale dramaturgiei de 
actualitate existente, şi pe care voi în-
cerca să le semnalez în următoarele rîn
duri, par a demonstra că impresia noastră 
e pripită, pentru că, de fapt, timpul de 
pe scenă, timpurile personajelor nu sînt 
integral şi ale noastre ; e adevărat, tim
pul de pe scenă derivă din timpul nos
tru dar, foarte curînd după ridicarea_ 
cortinei, primul timp se d;sprinde cie al

doilea, chiar putem spune că decolează 
aproape vertical, dacă luăm în conside
rare ritmul, rapiditatea cu care se de
zice, se schimbă, pină la a nu mai se
măna deloc cu timpul-matrice (timpu
rile noastre, ale spectatorilor). Falsă va 
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apărea şi convingerea scenografului că

nu are cîmp pentru imaginaţia sa. Tim
pul îmi pare a fi obiectul speculativ al 
creaţiei scenografice dedieate acestei 
dramaturgii. Caracteristicile de care vom 
vorbi sînt şi sw-sa pretenţiilor pe care 
le poale avea arla teatrală tle la compo
nenta ei destinată să fie pîrgliia de vi
zualizare a semnificaţiilor. 

Prima dintre aceste caracteristici ar fi 
că, îndeobşte, o astfel ele piesă e aptă să 
stîrnească interes ca o ştire de ultimă 
oră - derutantă şi promiţătoare - sau 
cu un fapt deja arhicunoscut de noi, dar 
privit dintr-un unghi care-l constrînge să 
se desfăşoare întocmai ca o mărturisire 
nefavorabilă zilei. Dar şi ştirea şi faptul 
sînt contrariante fără CA, în final, să con
trazică într-un fel desfăşnrarea conflictu
lui (acţiunii), dovedindu-se astfel a fi 
chipuri surprinzătoare ale previzibilului. 
Aşadar, previzibilul î�i i::t diferite muşti 
pentru ca, alunei cînd se reinstalează în 
drepturile sale, sentimentul dezamăgirii 
să facă loc convingerii inevit:-ibil ului. Pre
vizibilul se impune, aşadar, :;pectatorului 
ca unica certitudine a propriei :.;ale vieţi. 

Subiectul piesei de actualitate bine 
scrise, prin savant pregătite peripeţii ale 
răsturnătorilor de situaţie, se dă peste 
cap în jurul propriei :;ale axe, întocmai 
ca volantul unui agregat de forţă, pentru 
ca, revenind repede în purie:tul iniţial, să 
te co11V1ingă de imperturbabila stabilitate 
a concluziei. 

Subtila meta-temă a drmaturgiei de ac
tualitate - aceasta ar fi a do11a caracte
ristică - este neclintirea concluziei : in
tocmai ca un far aflat la capătul dru
mului, aceasta aruncă un spot de lumină, 
călăuzind desfăşurarea subiectului. Aşa
dar, piesa de actualitate este n excursie 
pe un teritoriu dinainte 5tiu\ făcută însă 
pe un itinerar conceput ca fiind plin de 
capcane, întocmai ca un drum e:e tocmai 
se croieşte printr-un ţinut încă neexplorat. 

Iată deci că scenograhl11i îi stau în fa
ţă dificultăţi surprinzătoare : el trebuie 
să creeze prin imaginea <;cenlcă un verlij 
datorită căruia coridor•1l cel mai drept cu 
putinţă să pară întortocheat precwn cel 
mai complicat labirint. El trebuie să in
venteze neştiutul ştiutuiui.

Dramaturgia de actualilate nu ar fi 
eficientă dacă n-ar izbuti să atingă teme
rnra performanţă a dizolvării conflictu
-lui, a anulării Lui. 

Probabil aceasta e pricina pentru care, 
deocamdată, ea se aprupie de un număr 
limitat de situaţii, şi an11111e de acelea 
care sînt pe măsura sol:1ţiilor deja con
cepute, verificate şi adoptate teoretic 
drept valide şi permanente. Desigur, la 
început, situaţiei acut particulare îi este 
conferită ·o aburoasă aură de verosimili
tate, pentru a-i da, · vremelnic, prestanţa 
semnificativului. Curînd, însă, păleşte şi 
se epuizează în efortul ei de a se împo-
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trivi, dealtfel placid şi sporadic, soluţiei. 
Astfel, soluţia ia locul situaţiei, semflifi
cati vul e detronat de imperativul mo
mentului; esenţialul i.cţiUEli din piesă 
este triumful soluţiei. 

Altitudinea aspiraţiei este r:lată de com
plexitatea situaţiilor, a „calmilor" pe ca
re piesa de ae:lualitate le poate macera şi 
descompune în elementele ei deriwrii. 
Datoria dramaturgiei este să caute ceea 
ce s-ar putea numi soluţii 1:i-enerice active,
instanţe ultime în faţa cti!-<Jra orice e:on-

. flicte, oricît de grave �-3r arăta, sînt con
damnate să decadă la ranJul gratuitelor 
discuţii în contradictoriu, acestea, la rîn
du-le, pînă la treap.a neînţelegerilor ori

a înţelegerii întîrziate, rlin prir;ina unor 
efemere fluctuatii emotionale care, în 
fond, sint efcctui schimbărilor de climă, 
peisaj, anotimp. Prin anu.l:area, prin stin
gerea conflictului, Natura rcintră astfel în 
dreptul de a participa ca sursă şi agent 
ale stărilor sufleteşti. De obse1·vat un fapt 
de-a dreptul esenţial: dra!ni>tnrgia de ac
tualitate, dizolvînd conflict11l, sfidează şi 
necesitatea catharsisului ; sol1Jţia generică 
este instituită cu atit de multă e11ergie 
incit năvăleşte de pe sccn,i în sală, 
transgresează din fictiv în imediatul rea
lităţii, dovedindu-se aptă de o ,,agresi
une" modelatoare asup.ca spectatorului. 
Solutia coboară din ideal în concretul so
cial. ·Amintita transgresare are un efect 
uluitor: după spectacol, ai senzaţia c-ă tu, 
spectator, şi realitatea ca, sîntcţi fictivi, 
neadevăraţi, în timp ce ficţi•mea de r,e 
scenă este o realitate impecabilă şi încă
nemeritată. Pentru personajele de pe 
scenă, timpurile şi realităţiie spectatori
lor aparţin unui trecut depăşit, iar noi, 
publicul, abia ni le mai întrezărim, din 
cînd în cînd, ca într-o oglindă 1:ctrovi
zoare. Din pw1ct de vedere scenografic, 
problema se pune în termeni mai puţin 
complicaţi: spaţiul iniţial al acţiunii, 
realizabil printr-un imitatio, se preschim
bă, abia perceptibil, clar în ritm sus
ţinut, înlr-Lm spaţiu al promisiunii, :ii 
SJJcranţei ; drwnul nu pocite fi decit 
u�ic: de la contrastant şi zgomotos 
catre armonic şi tăcut. Cred însă că e mai
cuviincios să renunţ la a întrerupe, clin 
cînd în cînd, şirul ob-,ervaţiilor despre 
dramaturgie. Scenograful va. şti şi singur, 
fără aceste inlerstitii par,1;:itare care sînt 
aspectele care îl interef:eazii pe el care 
sînt nodurile din care pot porni fir�le vi
itoarei sale construcţi imaginare. 

Dramaturgia de actualitate se apropie 
"':.1 _P8:şi înceţi, dar siguri de performanţa 
gas1r11 un.or astfel de soluţii-scop (şi nu
alternativa la conflict) soluţii ultime care
prop_un . ş� impun spectatorului desăvîrşi
,rea md1v1duală; acţiunea piesei n convin
ge pe spectator că· individul, astfel desă
vîr:şi! �iind, �ste răspunsul stingător al 
oncarm conflict latent ori virtnal Difici
lă în geneza unei piese nu este �uita de 
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replici şi relaţii, nici conslmc:ţia persona
jelor, dificil este proiectul unei astfel de 
soluţii generice. 

Iată deci că prin pie:;a de actualitate nu 
omul imediat, nu cazul, o urcilt pe scenă, 
ci o fiinţă care mediază între cum va 
trebui să fie omul şi ce e-;te �l, cel din 
stal. Deosebirea fundamfmtală dintre ei 
este că în timp ce al doilea constituie un 
punct de start din care cu greu po;:i�e fi 
urnită fiinţa umană, prim•1l, cel de pe 
scenă, este destinaţia 1a care trebuie să 
ajungă publicul. incer,�r1ţi să apropiaţi 
discret orice conflict, cit ar fi el de stri
dent şi de agresiv, de unele per5on;ije în
tîlnite pe micul ecran ori pe sdndura 
scenei, şi veţi constat;i că el devine su
perfluu. Vacarmul der!ltant al cotidianu
lui în care conflictul se află înfăşat 
într-o magmă plină de vîrtejuri, va fi 
respins de imperturbabilul calm, de se
ninătatea înţelooptu, indiferentă şi surîză
toare a acelui personaj ; căoi lui îi este 
-caracteristic nu rîsul involuntar satiric şi 
caustic, ci zîmbetul înţelept, nu rictusul 
încrîncenării, hohotul disperat al neµu
tinţei ori revoltei, ci uşoara şi trecătoa
rea încruntare, proprii efortului necesar 
înţelegerii pentru a ajunge autoconvin
gerc. intr-o lume compusă din astfel de 
indivizi, totul se desfăşoară într-o pace 
spornică, într-o armonie ici, colo colorată 

(continuare de la p_ 63) 

Uneori dramaturgul face din cite un 
personaj clin galeria binelui un purtător 
al vederilor auctoriale asupra situaţiei. 
<;iloria, creatoare de modelP la într0pri11-
derea Frumosul cotidian, i se adrc_,sează 
Mariei Postolea, redactor-şef la Ştirea,
cu aceste cuvinte : ,,generaţia dumnea
voastră ele ce a tîrît cu ea atîta impos
tw-ă, atîtea lipitori care traicsc din sîn
gele valorilor ? ... Şi eu vreau să ştiu ! 
Pentru că visez şi aştept ziua în care 
valoarea nu va mai avea nevoie să-�i fie 
propriul impresar ... Şi clacă nu pierd eu, 
ci societatea, atunci de ce aţi lăsat pîinea 

- de rare schimburi de vorbe, vag dmin
titoare de ceea ce se numeşte :'1tre spec
tatori polemică ori discordie. Ace"t traseu
trebuie să fie şi al scenografiei : de la
agitat şi viu, ele la verosimil şi contr:i
dictoriu, de la agresiv şi clerutanL, d,:!
la agitaţia disperată şi epuizantă, de '.a
nemulţumire, refuz şi revoltă, spre armo
nie şi împăcare cu sine, spre 1.1nanimă şi
totală înţelegere, spre lini,;te şi devoţiune,
spre ordine dinamică .ibsoJ.ută. Perwr.a
jul (ca prezenţă mediatoare între omul
concret şi proiecţia sa ideală cerută de
prezentul nemediat), epurat cum este de
reacţii incomode, constituie o altă temă
dificilă pentru scenograf. Căci el pare că
seamănă cu omul imediat, clar este in
tr-atît de deosebit de el încît aparen
ţele trebuie întărîtate, stîrnite spre a se
autodemasca. 1\şadar, premisa or!carei
scenografii dedicate dramaturgiei de ar:
tualitate este că realitatea spectatorului,
maculată de contradicţii, fie şi aparente,
de întimplare şi discordie, este o eroare
ce poate fi îndepărtată ori îndreptată
pr,in adoptarea realităţii fidive, a ficţi
unii generate de texiul dramatic, d& 
soluţia generică întrupată de el. 

Paul Comei CHITIC 

�i cuţitul pe mîna proştilor şi corupţilor?" 
Aflat deocamdată pe „linia de plutire", 

Ion Bucheru este departe de a apărea 
în literatură ocazional. El pare să aibă 
un program mult mai ambiţios, şi nu este 
exclusă, într-un viitor apropiat, o altă 
ipostază a sa, conturată, fireşte, ele noi 
apariţii. Verva sa satirică ţine cîteodată 
de polemica literară, Lle ale cărei izbuc
niri el însuşi n-a fost întotdeauna ocolit. 
De nici şi acest ghimpe al personajului 
Pribu1 : ,,Cunosc un scriitor care, nepu
tînd !"ă ajungă poetul neamului, a de
venit poetul neamurilor". 
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CROi'UCJ-\ 

'fli'IEREI 

GEi'IER1-\ ·ru 
., 

Riscurile 
popularităţii 

Popularitatea ... această fata morgana a 
deşertului de aplauze, de exclamaţii şi de 
încîntări I Pentru mulţi actori, popu
laritatea e asemeni lotusului miraculos 
care, o dată gustat, te leagă pe vecie ele 
insula unde rodeşte. Şi cîţi actori tineri 
nu gustă acest fruct devenind oarneni
lotu�i ? !... Şi cîţi dintre ei sint în stare, 
asemeni legendarului Odiseu, să pără
sească blei,temata insulă pentru a desco
peri, dincolo de toate ademenri.toarele 
capoane ale succesului, propria Itacă 
sufletească ?

Generaţie după generaţie, Institutul de 
Artă Teatrală şi Cinematografică lan
sează destine artistice cu certificat de 
absolvire în regulă. Ca orice organism 
de antrenament profesional, Institutul 
funcţionează conform unei programe de 
învăţămînt, unor riguroase planuri de 
activitate, al căror scop final este iniţie
rea sistematică a studentului în codul 
legilor histrionice. Caracterul demer
sului educativ, prin forţa lucrurilor, as
cuns ochi.ului public, permite distilarea 
lentă, parcimonioasă, a datelor talentu
lui şi urmăreşte - splendidă ambiţie de 
Pygmalion - dăltuirea unei staturi ar
tistice armonioase. Un miez dur, indes
tructibil, limpede şi diamantin al perso
nalităţii creatoare trebuie să existe gata 
format în clipa în care actorul absolvent 
părăseşte şcoala. El este asemeni semin
ţei ce va rodi în decursul unei întregi 
existenţe dedioate scenei. El conţine da
tele esenţiale ale posibilelor deveniri şi 
abilitează actorul cu ştiinţa de a se ori
enta, de a păstra o direcţie sigură pe 
drumul devenirii profesiO'llale, în ciuda 
rătăcirilor momentane sau a slăbiciunilor 
temporare. Institutul e dator aşadar nu 
numai să-l iniţieze pe actorul tînăr în 
ştiinţa meseriei, ci în primul rînd să-l 
înarmeze cu un simţ al direcţiei şi cu o 
strategie a urmăririi acestei direcţii, in
diferent de accidentul inevitabil al con
juncturilor. 

ln cadrul procesului educativ, un mo
ment esenţial îl constituie întîlnirea cu 
publicul. Văzută ca practică necesară şi 
înţeleasă ca un exerciţiu profesional im-
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Carmen Galin, Ovidiu Moldovan şi, 
în plan secund, George Constantin 
în „Simple coincidente" de Paul 
Everac, Teatrul Mic, stagiunea 
1965-196G 

portant, urcarea actorului-studen.t pe o 
altă scenă decit cea a Institutului este o 
tentativă pe cit de utilă, pe atit de ris
cantă. Ulilă fiindcă, atita vreme clt in 
cei patru sau cinci ani de institut stu
denţii ar lucra în condiţii de laborator, 
doar profesorii ar urmări maturarea or
ganică, înceată şi tenace a complexului 
·uman atît de vulnerabil şi de miraculos
al celor dedicaţi meseriei de Proteu.
Spectacolele finale ar fi examenele unor
profesionişti lipsiţi de experienţă, arun
c-aţi dintr-o dată, brutal, sub ochiul de
vorator, necruţător, al instanţei publice.
Riscantă, deoarece ea permite în acelaşi
timp dezvoltarea precoce în tînărul actor
a unei psihologii a popularităţii. Şi
ce poate deteriora, rutina, .,manipula"
mai sigur o personalitate actoricească
decit popularitatea timpurie ? Ce poate
convinge mai profund şi mai definitiv pe
un actor că e bine ce face şi cum face ?
Dispus să partioipe fără a se obosi peste
poate, dispus să participe, dar nu să se
implice, omul din sală cere să vadă ceea
ce a mai văzut, adoră ca nimeni altul
repetiţia, idolatrizează cu uşurătate ima

gini. Popularitatea este nevoia de idoli.
Ea obligă actorul să devină o marionetă.
Iar strădania interpretului trebuie să fie
tocmai aceasta, de a refuza manipularea,
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de a-şi afirma de fiecare dată cu a-tîta 
forţă adevărul uman (imperfect, dar viu 
şi măreţ), încit păpuşa moartă, dar per
fectă, masca „populară" să-şi dezvăluie 
jalnica inconsistenţă. 

Nefinisată încă, insuficient sau parţial 
cristalizată, personalitatea tînărului in
terpret riscă cel mai uşor să răspundă 
greşit şi grăbit tentaţiilor celebrităţii. 
Oferită publicului intr-o fază premergă
toare deplinei structurări, individualitatea 
în formare a creatorului de personaJe se 
clislocă din curgerea firească a procesului 
educativ, descoperind gustul îmbătător al 
succesului. Mai mult chiar. Critica de 
specialitate, în cazul unor debutanţi cu 
date ieşite din comun, consemnează 
prompt noua apariţie, evaluînd-o după 
criterii profesioniste, neavind cum să ob
serve de cele mai multe ori în ce mă
sură calitătile semnalate sînt urmarea 
unor asimilări conştiente, deliberate şi 
clar direcţionate. S-ar putea ca ceea ce 
îl impresionează pe critic să fie identic 
cu ceea ce interpretul poseda deja la 
momentul· admiterii în Institut. S-ar 
putea ca, de la acea dată şi pînă la 
urcarea actorului pe prima scenă profe
sionistă, nici o adevărată desprindere 
trudnică si anevoioasă fată de datele in
stinctului· artistic sigur, · dar amorf, să 
nu se fi oetrecut. Luarea în serios (prin 
judecată critică) a acestei etalări de cali
tăţi certe (dar aflate încă în stare brută) 
ale vocaţiei poate da naştere la regreta
bile confuzii. Tinărul înţelege că nu mai 
e necesară nici un fel de aliă „devenire", 
de vreme ce prima sa apariţie pe o scenă 
pe care joacă alături de profesionişti 
experimentaţi a produs un atare efect. 
Ieşirea la rampă în timpul Institutului 
deteriorează, în cazul acestui tip de ac
tor-student, un proces de evoluţie fun
damental. ra· este oare atunci de mirare 
că o serie întreagă de absolven_i ale 
căror date păreau modeste in timpul stu
denţiei ajung pînă la urmă persom1iităţi 
marcante ale scenelor ţării. în timp re 
colegi de generaţie. consideraţi la vremea 
studiilor mari speranţe, se pierd cu tim
pul într-un inexplicabil anonima ? ! Fi
reşte că hazardul joacă un rol mare în 
carieră. dar să ţinem cont şi de faptul 
că ucenicia celor din pri.ma categorie a 
oosm mai muUă umilitate. mai !JUţine 
laude timpurii. mai mult efort al aut.ode-
păşirii · al autoconoaşteru. mai puţine 
exclamaţii în faţa copilului ten"bil. 

Profesorul, singur. cel care a w:mări 
pas cu pas evolutia, salturi.le şi blocajele 
tinerei per50Balităţi. are un rol esenţial 
m depăşirea sau. mai bine zis. în asuni
Jarea Cll"ei3toare a arestui moment dificil. 
Doar el poate observa şi cnrecta reacţia 
sru.denmlni 1n mta muaieJm- facile. Doar 
el poate interveni dnreci Jn acel moment 
eruar. pentru a-1 fnvăţa pe aclor să :se 
.apere c!e caJilC2,lllcle glmiei,. Jar critica, 1a 

Marian Râlea în „Mult zgomot pen
tru nimic" de Shakespeare, premi
eră recentă a Teatrului Municipal 
din Ploieşti 

rîndul său, nu trebuie să-şi neglijeze în 
aceste cazuri cu totul speciale. rolul for
mativ. Ea poate şi kebuie să dea ver
dicte, dar răspunderea sa este dublă la 
început de carieră, şi opinia fermă îşi 
poate găsi o surdină înlr-un ton echi
librat, iar concluziile tranşante ar fi în 
mod fericit înlocuite de observaţia anali
tică, mai rezervată, dar, în contextul dat, 
poate mai binevenită. 

Plină de o vitalitate debordantă şi de 
mult aplomb, o proaspătă absolventă cum 
este Emilia Popescu a cunoscut o pri
mire generoasă in rindul paginilor de 
critică de teatru şi de film. Laude -
să nu o negăm - in mare parte juste. 
Dar de ce atita grabă in a caliii.ca datele 
vocaţiei pe care această actriţă le-a vă
dit? O coincidenţă a făcm ca interpreta 
să apară, într-un interval relativ 
scurt de timp, atît pe scena aţionalului 
bucureştean. (în piesa Soranei Coroamă 
Stanca · n anotimp fără nume). cît şi in 
cîteva piese TV şi într-un film muzical 
(1n fiecare zi mi-e dor de tine). unde a 
relevat nea.-;teptate înzestrări pentru es
tradă. Nici una dintre creaţiile de plnă 
acum ale actriţei nu a fost însă,. cu to1DI 
ieşită din com.� ln orice caz. nicl una 
nu a în.,;;emnat în peisajul teatral sau ci
nematografie ceea ce an fnsemnat 1a un 
moment dat Canrum Galiu in impie co
incidenţe sau Gemge Mibăifă fu .Re
,conslifuitta. Şi chiar dacă ar fi făcut-o, 
cele două nume amintite mai sw pu
teau reprez.euta Ia rlndul lor apariţii 
meteorice apă un debo strălucitor, dacă 
alte cmaţil. ulterioare, n-ar :fi venit să re
confu:m.e prima impresie, De � nu 
aşteptăm ca debulantul să creasd din 
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sine însuşi firesc, aclunîncl cu răbdare şi 
atenţie cîieva po1.icneli şi cîteva reuşite 
înainte să punem un diagnostic ? Iv.Iarian 
Râlea era un actor format încă din tim
pul Institutului, dar abia acum, la şase 
ani după absolvire, acum, cinel joacă în 
aceeaşi stagiune un Farfuridi memorabil 
la Teatrul Mic, w1 Truffaldino laborios 
şi un Delfin al Franţei tragicomic la 
Teatrul de Comedie, un Beneclick 1.ur
bulen t şi ghiduş la Teatrul Municipal 
clin Ploieşti, se poate scrie argumentat şi 
nuanţat despre talentul pe care îl posedă. 

Camelia Maxim termina în 1983 Jnsti-
1utul alături de Claudiu Bleonţ şi de 
Simona l\,făicănescu (pe care critica îi 
remarcase deja în Strigoi la Kitahama).
în spectacolul de absolvire cu Agachi
Flutur, actriţa vădea calităţi deosebi1.c, 
umbrite oarecum de reputaţia ad-hoc a 
colegiilor de promoţie. Iat-o acum, după 
cinci ani, izbucnind sigur şi îndîrjit în 
montarea liui Dragoş Galgo,ţiu cu Mult
zgomot pentru nimic, în care joac;''t Bea
trice alături de Benedick-ul lui Râlea. 

Simonei Măicănescu i-au fost şi ei ne
cesari trei ani de stagiatură la finalul 
cărora să strălucească în compoziţia din 
Piaţeta lui Goldani. 

Pe de altă parte, Magda Ca,tone şi Ana 
Ciontea, absolvente ale Insti1.utului a 
căror vocaţie s-a remarcat clin primele 
apariţii pe scena profesionistă, făcind să 
curgă destule epitete despre revelaţia pe 
care au produs-o în conştiinţa critică 
nu joacă în acest moment nimic semni� 
ficativ, critica alunecînd cu dezinvoltură, 
ca urmare, pe lingă destinul lor scenic. 

In , fine, cine şi-ar fi imaginat despre
Gabriela Popescu, absolventă din 1982 a 
Institutului de Teatru (angajată pentru 
1.rei ani de Ansamblul Doina), interpretă 
al cărei „ emploi" părea să se fi canto
nat definitiv între Irene Molloy din Pe
ţitoarea şi Came1i'a din Aceşti nebuni
făţarnici că posedă forţa şi statura tra
gică de autentică vibraţie dovedită în 
recenta montare a Teatrului de Comedie 
cu Regele Ioan? ,,Portretul robot" al 
talentului interpretei a cîştigat în de
cursul acestor şapte ani de la absolvire, 
iată, o coordonată esenţială ! 

Şi cîte exemple nu s-ar mai cuveni 
menţionate aici ! 

Dar, rein lorcîndu-ne la promoţia ac
tuală, să observăm de pildă debu1.ul Mă
linei Petre, aflai oarecum la antipod faţă 
de cel al Emiliei Popescu. Personaiitate 
dificil de încadrat în categoriile deja 
cunoscute ale tipologiei ac1.oriceşti, talent 
retractil, lipsit de mobilitate şi de fre
nezie. Mălina Petre are totuşi date inie
resan1.e scenic. O fizionomie modiglia
nescă, w1 timbru straniu, aparent fals 
al glasului, o aură vag maladivă compun 
o apariţie neobişnuită (Titania din Visul
unei nopţi de vară e mai oberonică
decît Oberon însuşi). Mălina Petre es1.e
atit de personală încît bruschează posi
bilele noastre a5teptări referitoare la în
zestrare. Pentru a se putea impune sce
nic, actriţ,:i va trebui mai în1.îi să îşi
confirme genul, fiindcă atît spec1.atorul,
cit şi criticul 1.ind să asimileze cu uşu
rinţă structuri w11ane deja cunoscute.
Actrita va reusi în meserie în măsura în
care ·va avea 'curajul şi în acelaşi timp
forţa să lupte cu prejudecăţile, consacrîncl
un stil, care va fi propriul său stil, ne
repetabil.

Oprindu-mă a1c1, se impune să re
produc o parte clin impresionanta „Scri
soare către absolvenţi" a lui Victo'I: Ton 
Popa. Să stea aceste rînduri ale unui 
mare om de teR.tru şi ale unui încercat 
pedagog drept vamă celor rămase, ine
vitabil, nerostite : ,, Tată de ce, dacă-i 
vorba să alegi, parcă tot mai bună ar fi 
soarta actorului care, e hărăzit unui în
ceput anevoios de carieră. A celui

„ care 
se dezvoltă încet şi temeinic, deci învată 
bine abecedarul scenei, înainte să fi dat 
de numele mare, de rolul cons:!'inţirii 
talentului său. 

Ai fost aplaudat, tinere absolvent. Gin
deşte-te bine la ziua care poate veni mai 
tîrziu, şi cînd nu-ţi vei mai auzi aplauze. 
In schimb tu, celălalt, căruia nimeni nu 
ţi-a azvîrlit flori sau laude, gîndindu-te 
la primejdia ce aşteaptă pe camaradul 
încărcat de glorii, nu primi năpăsul faţă 
de tine ca pe un certificat definitiv. 
Puterea doarme în !inima ta - dacă este 
- şi e singura pe care trebuie să te
bizui. Mîngîie-te cu asta, •dacă simţi în
tine vrednicia şi răbdarea să răzbaţi

. printre piedici".

Corina ŞUTEU 
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La exterioritatea 

confruntării 

Regizoarea Nicoleta Toia a propus pu
blicului ieşean, în stagiunea '87-'88, o 
nouă versiune scenică a binecuno:;culei 
µiese a lui Mihail Sebastian Steaua fără 
nume; nouă. în termeni temporali, căci 
lectura textului nu s-a sold-at cu puncte 
de vedere originale în conceperea spec
tacolului, iar „descifrarea" lui s-a făcut 
la un nivel mediu, cedînd uşor în favoa
rea spectaculosului, a miN1Jului de-o 
clipă. Astfel, regizoarei îi reuşeşte crea
rea unei atmosfere extra ... terestre, ele 
evadare a celor două personaje princi
pale într-un adevărat balans cosmic prin
tre stele, însă ii scapă tocmai :sensul 
adînc, profund uman, al scenei de des
coperire a lumii interioare a lui Miroiu ; 
de altfel, personajului (interpretat ele 
Dionisie Vitcu) i se răpesc �i alte posi
bilităţi, pentru dezvăluirea coordonatelor 
sale esenţiale, generos oferite de text ; 
scena în care lui Miroiu îi parvine cartea 
mult visată sau scena apariţiei neaştep
tate a Monei în prăfuita gară de provin
cie se derulează fără partici'parea emo
ţională, afectivă a visătorului profesor, 
care, retras undeva în fw1dul scenei, stă 
cu spatele la publ•ic, refuzîndu-i acestuia 
plăcerea de a citi pe faţ,a unui mare 
actor tot ceea ce fiinţează lăuntric. Şi 
aşa cum Miroiu şi Mona sint stingheriţi 
efectiv de decor în momentele de mare 
sensibilitate ale descoperirilor interioare, 
şi celelalte personaje par a se împiedica, 

STEAUA FARA NUME de MIHAIL 
SEBASTIAN e TEATRUL NATIONAL 
,,VASILE ALECSANDRI" din . IASI • 
Data premierei : 7 aprilie 1988 • · Re
gia: NICOLETA TOIA • Scenogra.fia: 
ANDREEA IOV ĂNESCU <J Distribu
ţia : DIONISIE VITCU (Miroiu) ; CAR
MEN TANASE, MONA BORDEIANU 
(Necunoscuta) ; MIHAELA ARSENES
CU-WERNER (Domnişoara Cucu); PE
TRICA CIUBOTARU (Şeful gării); 
EMIL COŞERU (Grig ; Un ţăran) ; 
VALENTIN IONESCU, GHEORGHE 
MARINCA (Udrea); ADRIAN 'l'UCA. 
(Ichim) ; VALERIU BOBU (Pascu) ; 
TEODOR STANCIU (Un conductor) ; 
CONSTANŢA LERCA, MARIA SAN
DU (0 elevă). 

în mişcarea lor pe scenă, de elemente 
ale acestuia (stîlpii gării, de pildă). Cu 
o functionnlitate redusă deci, decorul
Andree( Iovănescu va fi totuşi sugestiv,
această calitate avînd-o în special inle
riorul camerei lui Miroiu. Ca şi decorul,
muzica din spectacol (cvasiinexistentă
pînă la scena voiajului interstelar) ii
provoacă spectatorului reacţii contrare
aşteptărilor regizorale. conducîndu-1, prin
sonorităţi exagerat amplificale, spre ex
terioritatea confruntării, anulînd discreţia
şi delicateţea dintre cele două perso
naje prinse într-un proces ele miracu
loasă descoperire de sine.

Dionisie Vitcu 1-.a gîndit pe Miroiu ca 
pe un om de o mare distincţie sufle
tească, modest, dar şi ironic, stăpinit, dar 
şi avîntat spre înalt. Personajul siiu ar 
fi avut de cîştigat dacă bagheta regizo
rală ar fi fost (în momentele despre 
care am vorbit) mai -abH îndreptată spre 
partea solistică. Siderala Mona este al
ternativ interpretată ele Carmen Tănase 
şi de Mona Bordeianu, cu µrestaţii acto
riceşti de o profesionalitate evit.lentă. 

· Prima pw1ctează cu eleganţă trecerea de
la starea de „divină' irascibilă h cea
de simplă femeie îndrăgostită într-un
moment de sinceritate şi adevăr. Cea de
a doua pare de la bun început desprinsă
de datele imediate ale realităţii, întîlni
rea cu Miroiu nemaifiind astfol un ca
talizator în şirul reacţiilor ullerioare,
tensiunea clrnmatică diluîndu-se simţitor.

Petrică Ciubotaru (Şeful gării) este o
prezenţă plină de pitoresc, în rostire şi
în mişcare, de un comic temperat. O

. compoziţie meritorie realizează Mihaela
Arsenescu-Vlerner in Domnişoara Cucu,
pendulind între comic şi dramatic, nou
tatea registrului abordat scuzîndu-i unele
exagerări. Valentin Ionescn şi Gh. Ma
rinca propun, alternativ, un personaj -
profesorul Udrea - înrudit, în ceea ce
priveşte drama ratării, cu cel al domni
şoarei băi.rine. Ei aduc un plus de tris
teţe tonului general al spectacolului. Ro
lurile încredinţate lui Emil Caşeru sînt
total opuse, el trecînd cu siguranţă �i ele
ganţa-i caracteristică de la Un ţăran la
Grig - tipul omului de lume, suficient
sie însuşi, cu un foarte dezvoltat simţ
al posesiunii.

Rolurile episodice au fost corect pres
tate de Adrian Tuca (Ichim), Valeriu
Bobu (Pascu), Teodor Stanciu (Un con
ductor), Constanţa Lercă şi i\l[aria Sandu
(O elevă).

Anca-Maria RUSU 
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Reprezenta/ie 
ritmată 

cu final fericit 
Spectacolul de la Sfîntu Gheorghe, ti

neresc, plin de prospeţime şi vervă, dez
voltă o frenezie a jocului teatral fante
zist o reală bucurie a actorilor de-a 
inv�nta şi improviza, pe canavaua tradi
ţională a comediei bufe. 

Reprezentaţia, semnată regizoral ele 
Mihai Dobre, 1:?ste ritmată 5i nuanţată 
(fără lii-alusuri şi disonanţe) şi comunică 
emoţional, inserturile muzicale fiind in
spirat compuse şi întărind latura agrea
bilă a comunicării, ca şi mişcarea sce
nică, beneficiind de o stilizare a pozei 
scenice prin coloratură coregrafică. Deco
rul este simplu, favorizînd mişcarea lar
gă, amplă a actorilor. Costumele sînt 
compuse în stilul epocii, cu linii sup_le 
şi colorit adecvat. Tribulaţiile amoroase 
ale celor două cupluri (determinate ele 
necuratele mijloace folosite de onerosul 
Pandolfo, punîndu-şi .fiica năbădăioasă, 
pe Lisette, la ... concurs!) se termină cu 
bine, prin căsătoria celor ... patru cupluri ! 
Final fericit, de autentică şi voioasă co
medie, întărindu-ne gîndul că de-abia 
de-acum încolo începe tragedia ... 

Interpretarea, în general, este în stil

satiric popular, cu alunecări în grotesc, 
cu acrobaţii şi balet preţios, cu tumbe 
şi paşi de pisică, cu intrări surpr'inzăt.oare 
şi alte exhibiţii, cu cîntecele şi traves-

CASATORIE PRIN CONCURS de TU
DOR MUŞ!"1TESCU, după CARLO 
GOLDONI • TEATRUL DE STAT din
SFÎNTU GHEORGHE, secţia română • 
Data premierei : 13 aprilie l!l88 • Re
gia : MIHAI DOBRE s Muzica : AU

REL GIROVEANU • Scenografia :
LAVINIA DIMA • Coregrafia : LIDIA

LOCH o Distribuţia : TEODORA MA
REŞ (Lisettc), MIHAI DOBRE (Pan
dolfo), BOGDAN CARAGEA (Fi!ippo), 
LILIANA PANA (IJoralice), SANDU 
POPA (Anselmo), DORIN ANDONE 
(Roberto), DAN TURBATU (Servito
rul), ZOE MARJA ALBANI (Fontaine), 
RADU CIOROIANU (La Rose), GA
BRIELA GîRLONŢA (Colombina). 

7,6 

Teodora Mareş în List:t'.e 

tiuri, cu grimase de stupoare tîmpă:·· Se
remarcă tînăra Teodora Mareş, o L1sette 
incandescentă, folosind toată gama ele 
giumbuşlucuri, intre frivolitate şi naivi
tate cu varii inflexiuni de tonuri şi cu 
o p�ftă neµotoli tă ele joc. O second�azf1
Bogdan Caragea (Filippo) - un Jun� 
amorez comic despre c<are se va mai 
vorbi (de bine !), exact în verb, gest şi 
mimică, precum şi Dorin Andone (Ro
berto), care foloseşte cu inteligenţă „ana
cronismele" textului şi pantomima gen 
Marcel Marceau, Liliana Pană (Dora
lice), de o' expresivitate mai palidă, de 
ingenuă anemică, redă condiţ�a fecioarei 
mereu vulnerabile. Sandu Popa (Anselrno) 
e şiret ca un vulpoi, cu un joc studiat 
şi plin de fineţuri. Mihai Dobre (Pan
dol.fo) reuşeşte cu gr':!U să redea perso
najul tatălui, prost cît e necesar şi ri
dicol cît trebuie, pînă la urmă simpal-ic, 
clar sub doza cerută ele partitură. Se re
ţine şi prestaţia lui R-aclu Cioroianu (La 
Rose), cu fanfaronada şi preţiozitatea 
franţuzului înglmfat şi becher. O mai 
atentă aplecare asupra rolurilor din par
tea lui Dan Turbatu (Servitorul) şi a 
Mariei Zoe Albani (Fontaine) ar fi, fără 
îndoială, benefică. 

Vlad ANDREI ORHEIANU 
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De la 

prima auditie 

la 

premiera absolută. 

Epica poliţist--poetică a poetului, scri

itorului şi publicistului �orge Arion 
(cunoscut şi apreciat pentru seria ro

manelor anterioare : ,,Atac în bibliotecă", 
,,Profesiontslul", ,,Ţintă în· mişcare", cart, 
au înscris în literatura de gen un erou 
memorabil, pe ziaristul-detectiv fără 
voie - Andrei Mladin) a găsit în trans

punerea muzicală a romanu1ui „Trucaj"*, 
destinat intrării cu succes ln lumea Eu
terpf>i, o dimensiune so-:101·ă de man�. 
originalitate. Structurile modale conso
nante, menţinînd un exemplar echili
bru între tradiţie şi modernitate, se 
impun chiar de la uvertură cu o forţă 
expresivă ce produce delectare spiritu
lui şi surpriză auzului prin sonorităţi 
timbrale (se evidenţiază suflătorii şi per
cuţia) de mare accesibilitate şi canta
bilitate, necăzînd în banal şi desuetudine. 
De aspmenea, ritmul interior al m.uzicii 
menţine pe tot parcursul discursului o 
efervescentă contrastantă cu melodia, ca
pabilă să 'sublinieze şi să sublimeze re
levant ideatica operei, aspiraţia către 
idealurile umane, de cunoaştere, căuta
rea frenetică a idealului de feminitate 
şi a celui de perfectibilitate al conştiinţei 
în luptă cu propriile sale meandre, în
tr-un moment de criză (scena „In la
birint"). 

Gîndită ca o aventură în imaginar şi 
iluzoriu, opera capătă, spre final, · gran
doare lirică, tensiune şi dramatism (în 
acel tempo di marcia) care ridică meta
forele scrierii lui George Arian la di- · 
mensiuni de simbol admirabil definite. 

Partitura constituie un debut remaroa
bil al compozitoarei Liana Alexandra in 
genul de operă. De asemenea, un debut 
ca libretist al lui George Arian şi, în 
fine un debut insolit : o primă operă 
poliţistă românească. Aceste trei debu
turi cuprind, implicit, o izbîndă certă a 
creaţiei de gen pe plan naţional. 

* Opera In labi-rint de Liana Ale
xandra. Libretul, George Arian. 

., 

Orchestra de studio a Radioteleviziunii 
şi dirijorul Ludovic Baci merită, în pri
mul rîncl, admiraţia pentru înaltul ·pro
fesionalism şi dăruirea entuziastă ce 
s-au transmis sălii în timpul execuţiei
acestei opere care ne-a redat încrederea
în capacitatea creatorilor noştri din tî
năra generaţie de a găsi un limbaj nou
şi-n acelaşi timp nesofisticat, extrăgîn
du-şi �eva din mereu marele izvor al 
simplităţii.

Soliştii Georgeta Stoleriu, Ruxandra 
Donose, Constantin Gabor au cîntat cu 
evidentă participare afectivă melodica 
fluentă a frazelor muzicale capabile să 
le pună în valoare calităţile timbrale şi 
de emisie ale vocilor neconstrînse să 
facă echilibristică vocală abracada
brantă. 

Pentru rolul Andrei Mladin (Vladimir 
Popescu Deveselu), scriitura (pe recita
tiv) a fost uneori mai dificilă, cu o ţe

sătură brusc -alternantă (între registrele 
acut-mediu), ceea ce l-a obligat pe inter
pret să penduleze între vocea normală 
şi aşa-numita „Kopfstimme" (vocea de 
c-ap). Incercările au fost rezolvate cu 
bine aici, dar Vladimir Popescu Deveselu 
a rămas totu!ii tributar secvenţelor lirice 
(şi nu intervalele poartă „vina", căci me
lodia, de pildă în aria fina1ă, e foarte 
cantabilă). Cu toate acestea, Vladimir 
Popescu Deveselu creează un personaj 
viabil (chiar în condiţiile de concert). 

Paul Basacopol, într-un rol oarecum 
secundar, s-a plasat notabil între limite 
de acurateţe, cu cîteva momente ex
presive. 

Sugestivă şi deosebit de funcţională a 
fost regia Cătălinei Buzoianu, care a 
1·euşit, prin aportul excelent al actorilor 
Stelian Nistor, Victoria Cocia�-Ş,erban, Pa
pi! Panduru, să „vizualizeze" discursul mu
zic-al, punctînd acţiunea şi metaforele 
lucrării, făcîndu-le (în cazul operei pre
zentate în concert) percutant necesare 
(aproape că „a1n văzut" opera, nu nu
mai am auzit-o !). 

Primul teatru care' a pus in scenă lu
crarea, doar după cîteva luni de la prima 
audiţie; anunţînd cu orgolioase\ majus
cule „premiera absolută", a fost Opera 
Română din Timişoara, în încheierea 
festivalului său muzical aflat la cea de-a 
XIII-a ediţie.

De la bun început, trebuie spus că
spectacolul timişorean a fost „gen con
cert" şi concertul de la Bucureşti a fost 
,,gen spectacol". 
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Extrăgînd din text părţile necîntate 
(parland.o], regizoarea, Maria Tiron
Emandi, a tins să realizeze un specta
col prin excelenţă poetic, şi - proba
bil - pentru că aventura e imaginară, 
regia, împreună cu scenograful Grigore 
Gorduz au optat pentru un cadru ab
stractizat al desfăşurării acţiunii, în care 
înseşi personajele care evoluează (dan
sind, adeseori realizînd momente de acro
baţie şi plastică scenică sugestiv-alego
rică - coregrafia Liana Iancu) sînt uni
formizate de acelaşi costum. (Excepţie 
fac cele două personaje feminine ce vor, 
prin alb şi negru, să sugereze opoziţia 
bine-rău.) IFormula suprarealistă adop
tată (chiar cu elemente kitsch ; o capră 
într-o sală de sport face notă discor
dantă !), cît şi „reducţia" de text vorbit 
amintită mai sus, fac ca desfăşurarea ac
ţiunii „poliţiste" să nu mai fie recep
bată ; aceasta nefiind susţinurtă prin ele
rnen,te care să creeze „suspans", persona
jele îşi pierd identitatea, confund:îndu-se. 

Spectacolul astfel „concertizat", aş 
zice, urmăreşte mai cu seamă o singură 
idee : aceea a poetizării luptei pentru 
adevfir. Firul Ariadnei are forma unui 
ring atunci cînd Andrei Mladîn (pornit 
în căutarea prietenului despre care î�i 
imaginează că se află în primejdie) intră 
într-un labirint. Intre limitele careului 
imaginat pe „solul" incert al unei mlaş
tini, eroul cade, se tîrăşte, se ridică, 
găseşte firul Ariadnei, şi astfel simbolul 
dublei lupte cu sine - pentru a depăşi 
spaima - şi apoi cu incidenţa stării
limită, pentru a găsi modul ieşirii din 
impas (acţiune care impune o încordare 
•eroică a vojnţei) se înalţă la cort.a unei
notabile forţe de sugestie, iar finalul
ariei : ,,Fericirea luminează departe",
cîn,taroă. de bar,iltonul Marilus Iulius l\'Lare
(salutară „transcripţia" pentru bariton a
rolului principal, fapt care, prin redu
cerea dificultăţilor vocale, a evitat stri-
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denţele primei audiţii), sună ca uv. ade
vărat imn de bucurie şi triumf a� omu
lui care învinge. De altfel, acest solar 
mesaj de încredere în forţele omeneşti 
este evidenţiat atît ele ideatica poema
tică a libretului lui George Arion, cît şi 
de structurile consonante ale limbajului 
muzical captivant al Lianei Alexandra. 

O operă modernă poate fi montată în 
nenumărate viziuni, şi observaţiile de 
mai sus nu umbresc reuşita unui co
lectiv de tineri cîntăreţi remarcabili 
(subliniem arta cîntului, arhitectonica 
sonoră a unor fraze ce au relevat 
tehnica impecabilă a Zegatto-ului la Ma
rilena Chiriei şi Agnes Contras). De ase
menea (cu toată depersonalizarea prin 
costume), Constantin Ghircău, Dan Pă
tacă şi, în primul rînd, Marius Iulius 
Mare, împreună cu solo-urile feminine, 
acompaniaţi <1e discursul fără fisură al 
orchestrei conduse precis şi eficient de 
Mihai Vâlcu, au realizat consonanţe ar
monico-melodice, care s-au impus me
moriei auditive, impresionîndu-ne ca o 
operă-eveniment, pentru că nu e deloc 
simplu de scris muzică a cărei inven
tie me1.odică să sune foarte modern, şi 
totuşi acest lucru să fie realizat cu 
aceeaşi, aşa-zisă, epuizată paletă de mij
loace a muzicii de mare tradiţie, fără 
ca părţile solistice şi comentariul or
chestral să ne violenteze sensibilitatea, 
şi percepţia să fie firească, plăcută, ae
lectabilă. Curajul de a descrie cu arta 
sunetelor o aventură poliţistă imaginară, 
încărcată de sensuri poetico-filozofice, 
atît de departe de ceea ce clasicul libret 
de operă ne-a oferit, a. merita să fJe 
onorat prin alte montări (în primul 
rînd de Opera Română din Bucureşti), 
care să pună aceaistă lucrare originală 
tn atenţia unui public cît mai lar,g. 

Cornel RUSU 
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DRAMATURGI 
ROMÂNI 
CONTEMPORANI 

I. Acto•r, dramaturg.

Paul 

Ioachim 

S--a născut la 6 octombrie 1930 în co
muna Baba--An,a din judeţul Prahova. 
Cursurile primare �i liceale Ja Buzău. ln 
1953, absolvă Insthtutul de A:r:tă Teatrală 
şi Cinema,tog:r,afuoă „I. L. Cariagiale" clin 
BUJOUJreşti şi e ang,ajat ca aotor la Tea
trul Giuleşti, unde se aiflă şi în prezent, 
în aceeaşi calhtate. 

Debutul în drnmaturgie are loc în 1965, 
cu se.iialul pentru copii Drumul spre 
7.ună, prezentat de cătire Televiziunea 
Română, i•a,r pe scenă, în 1970, cu piesa 
Ascensiunea unei fecioare, comedie sati
rică reprezentată în premieră de către 
Teatrul Dramatic din Galaţi. 

Paul Ioaohlm a scris piese radiofonice 
(Totul pentru un cal, Iubiri de--o seară, 
lntiinirea de la ora 5, Preţul iubirii, Că
lătoria mult visată etc.) şi piesele pentru 
teatru TV llarpagon '68 (1968), Ce mai e 
nou pe strada Salcîmilor (1980), !ntîm-

plări dintr--o vară frumoasă (1982), Inain-

tea furtunii (1983), Scene din viaţa Mariei 
(1985). 

II. LUCRĂRI DRAMATICE REPREZEN-
TA'l'E

1970, 26 decembrie - ASCENSIUNEA 
UNEI FECIOARE, comedie în două părţi. 
Teatrul Dramaitic din Galaţi. Regia : 
Ovidiu Ge0,11gesou. Scenogralilia : Victor 
Creţulescu. Cu : Stela Popescu-Temelie, 
Alexandru Năstase, Liana Sandl"a-Popes
cu, Florin Dumbravă, Şerban Bogdan, 

de 

la 

Gheorghe V. Gheorghe, Lucian Temelie, 
Leonard Cialea, Mitică Iancu, Dorel Ban
taş, Maircela Stoica, I.Javinia Teculescu, 
Veronica Iraşog-Teodoru, Marcel Hirjo
ghe, Traian Dănescu, Grigore Chiriţescu, 
Iorgu Vi.Jiorean,u. 

,,Paul Joachim, cunoscut pînă de cu
rînd ca actor, a intrat astfel în dra
matica circulaţie a comediei noastre 
de bulevard. Fie ca ascensiunea sa să 
nu treacă prin avatarurile «fecioarei» 
pe care în piesă ne--a recomandat-o. 
Fie ca darurile sale certe să--şi capete 
consolidare într--o piesă viitoare. 

Am pronunţat mai sus cuvîntul «bu
levard» - să nu fie înţeles în sensul 
lui peiorativ. Comediile usoare se 
scriu greu, iar succesul lo1· spectacular 
cere, fie un ansamblu prea însufleţit, 
fie virtuozi, prea iubiţi de public. 

Textul lui Paul Ioachi.m este foarte 
teatral. Dialogul, situaţiile, surpriza, 
fantezia tehnică - totul contribuie la 
delectarea spectatorului mijlociu. Dacă 
am spune că meşteşugul depăşeşte 
substanţa piesei nu am aduce decît 
un elogiu în plus aceluia care a scris 
Asoensiunea unei :fecioare. Fiindcă ge
nul cere mai ales inventivitate si cit 
de puţin balast filozofic." (N. Caran
dino - ,,Săptămîina culturală a Capi-
talei", 16 februarie 1971) 

. Alte opinii : G. Chirilă - ,,Cronica", 16
ian•uJcmie 1971; Maria Marin -· ,,Teatrul", 
nr. 2/1971 ; Adriana Rotaru - ,,Informaţia 
Buoureştin.IlUli", 12 februarie 1971. 

I 

1975, 26 septemb-rie - NU S!NTEM JN
G ERI, dramă. 

Te,atr,ul Municipal clin Ploieşti. Sceno-
grafia : Vasile Rom.an. Cu : Emsebiu Şte
fănescu, Mru-ius Ionescu, Efit.imie Popovioi, 
Ang-hel Bra,tu, Olg,a Dumi-trescu, Emilia 
Dobrin, Cornel Oirupercescu şi alţii. 

Piesa s-a m,ai juoat la Teatrul Mic din 
Bucureşti (16 oot. 1975), Teatrul „V. I. 
Popa" din Bîrlad, Teatrul de Nord din 
Satu-Miare {secţia maghia,ră), Teatrul Na
ţional din '11g. Mw-eş {secţira maghiară), 
·Teatrul „Valea· Ji,ului" din Petroşani, Tea
trul Naţional din Timişoara.
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S-a jucat şi în străinătate : la Teatrul
,,Lacrimă şi rîs" din Sofia (R. P. Bulgară) 
şi la Teatrul ele Stat clin Quedlinburg 
(R. D. Germană). 

,,Subiectul, enunţat într-o propoziţie, 
pC11'e simplu : un om şantajează pe un 
alt om (cu care fusese otlată prieten), 
prin intermediul unui document care 
i-ar putea compromite poziţia impor
tantă cîştigată în societate de-a lungul
anilor. Pornind de la această situatie
limită, Ciuto; ul propune o de::.batere
etică adesea tăioasă, orgC1niza.tă în ju
rul ideilor că sîntein în fiecare clipă
răspunzători moral de feiul cum gîn
clim şi acţionăm şi că niciodată tre
cutul personal nu poale fi considerat
un dosar închi.s, clasat. Firw.lmente,
documentul compromiţător se dovedeşte
a fi fost fals, dar simpla presupunere
că el ar exista a declansat în consti
inţa personajului principal un proces
de C1spră, lucidă evaluare a propriei
sale vieţi, din care el va ieşi schim
bat, înţelegîndu-se moi bine pc sine
însusi. Piesa are C1devăr de viată si
tensiunP. a ideilor". ( Aurel Bă.<:J°escu,
,, Tribuna României'', 15 noiembrie 1975)

„Genernţiile - spune piesa - intră 
în conflict pe temeiuri morale - li
nerii fiind setoşi de încredere în pă
rinţii lor, pe care ii doresc exemplari 
- şi se conciliază pe aceleaşi temeiuri
dacă părinţii au forţa de a-şi ret:izui
deschis erorile, manifestînd deplină şi
responsabilă încredere în copii. De
monstraţia e netă, subiectul curat şi
frumos, actualitatea dezbaterii, indis
cutabilă.

•.. Adevărul ei, drmnatic în esenţă, e 
calitCltea ei definitorie. Nu înca.pe în
doială că în persoana lui Paul Iouchim 
avem un nou dramaturg." (Valentin 
Silvesuru - ,,România literară", 16 oc
tombrie 197 5) 

„Meritul piesei constă tocmai în 
aerul de autenticitate pe care-l respiră 
personajele. Dialogul e cursiv, e ome
nesc, e credibil. Paul Ioachim a scris 
o piesă pentru cei din stal şi mai Clles
în atenţia celor care trăiesc drama po
sibilă a lui Radu Vereş. Excepţională,
acea discretă dar patetică muncă a
actorului de a se transfigura pc sine
prin dramaturgie." (Adrian Dohotaru
- ,,Flacăra", 8 noiembrie 1975)

,,Nu s'intem îngeri - să fim oameni:
iată frumosul şi gravul mesaj al piesei 
lui Paul Ioachim." (Florin Tomea 
,,Teatrul", 10/1975) 

Alte opinii : Ion Lazăr - ,,Scînteia ti
neretului", 21 octombrie 1975; Margareta 
Bărbuţă - ,,Contemporanul", 31 octom-
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bL"ie 1975 ; Tl'Climi Şelmc1ru - .,Informaţia 
Bucure!?tiului", 6 noiembrie 1!)75 ; Mar<Jf!,
reta Bărbuţă - ,,Scînteia", 18 noiembrie 
1975 ; Sanda Faur - ,,Femeia", nolicmbrie 
1975 ; Ovidiu Constantinescu - .,Viaţa 
Românească", 12, 1975 ; Romulus Diaco
nes - ,,Ramuri", '2, 1976 ; Nelu Ionescu 
- ,,Flacăra", 21 octombrie 1976 ; A. C.
Iordache - ,,Orizont", 21 octombrie 1(176 : 

George Genoiu „Români.a liberă", 8 

iulie 1977 ; Gerd Treke „Freihcii"
(R. D. Germană), H noiem,brie l!l78 ; 
Mathias Frecle „Theater cler Zeit"
(R. D. Germană), nr. li 1979.

In volum : G0orge Genoiu - ,,Teatrul 
de toate zilele", Editura Junimea, laşi, 
1980, p. 132 ; Carol Isoc - ,,Tec:t;·ul şi 
viiaiţa", Ekhtura Junimea, Iaşi, 1978, p .. 100; 
Traian Şelmaru „Acte şi antrac,c'·, 
Editura Eminescu, 1978. 

1978, 10 mai - GOANA, piesă în două 
păirţi 

Teatrul Ciuleşti. Regia: Alexa Visarion. 
Cos,tume: Eugeni•a Bassa Crişmaru. Cu : 
Tuai1an Dănceanu, Ileana Ccrnat, Corne
lriu Dum-itra,5, Florin Z,amfiresou, Adrian 
Vi.şan. 

Pies,a s-a mai jucat la Teaurul ele Nord 
clin Satu l\-fa1·e (secţia română), la Tea
trul de Sta-t din Reşiţa, Teatirul Na1ional 
,,Vasile Alecsandri" din I.a�i, Teatrul Na
ţional din Timişoara şi Teatrul Naţional 
clin Tîirgu MurB'?. 

,,!n Goana, în care totul proclamă 
că ne aflăm în zi.lele noastre, în capi
tala noastră socialistă şi contemporană, 
de-scoperim două motive vechi, astăzi 
am zice istorice, dacă nu - chiar preis
torice ... Unul este mitul „unchiului din 
America", acum abia travestit în „sora 
din Occident", cu toate luminile lJogă
ţiei pe care ar urma să le risipească 
asupra lor, şi care, normal, soseşte 
învinsă şi cu m'ima goală. Cel de-al 
cloilea este stilul de viată al «maha
la lei»·, al periferiilor de Î:icum treizeci, 
patruzeci de ani. 

Goana are ceva din Domni�oara 
Na&tas;i.a sau GToaipa, transm.ulClt iiţ
tr-un uriaş şi modern bloc de locuinţe, 
cu ascensor şi apă caldă. ( ... ) 

Pe linia iaceasta, descoperim trăsă
tura poale cea mai interesantă a dra
mei închise, secrete ( ... ) care este 
Goana-: persistenţa anumitor moravuri 
în cadrul radical înnoit, în condiţiile 
radical novatoare ,ale socialismului : 
Paul Ioachim se dovedeste un dramC1-
turg serios a ' cărui tenacitate va fi 
răsplătită printr-un progres, poate la
borios, dar neîncetat." (Radu Popescu 
- ,,România liberă", 27 iunie 1978)

,,Calitatea esenţială a piesei este rea
lismul. Piesa propune scenei o reali-
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tate - alcătuită din personaje, întîm
plări, reacţii, argumente şi limbaj · -'-• 
şi contemporană şi autohton<i. Cred că 
pe tema «nicăieri nu-i mai bine ca · 
acasă», ternă care a preocupat şi alte 
condeie dram,aturgice de az�, piesa lui 
Paul Joachim - tocmai datorită rea
lismului său ·- este cea mai bună." 
(Nelu Ionescu - ,,Flacăra", 28 septem
brie 1978) 

,, ... accentiii Goanc-i lui Paul Ioachim 
nu cade pe fotografierea unui caz, ci 
pe sublinirea faptului că societatea 
noastră socialistă are capacitatea J.e a 
valorifica cele mai bune resurse ale 
omului, de a-i ofetri - chiar şi celui 
ce a. greşit - un orizont plin de spe
ranţe, spre care a.cesta trebuie să tindă 
singur, deşi mereu ajutat de ceila/.ţi. 
Preocupat îndeosebi de posibilele me
canisme psihologice ale redresării, Paul 
Ioachim stie să acrediteze morala co
munistă nu «ataşînd-o>• de fabulă, ci 
urmărind, ca pe ceva necesar, drumul 
sinuos (o vrenie parcă fără de spe
rnnţă, al pe1·sonajelpr.) pentru înţelege
rea efectivă a valorilor acestei morale 
si Lransfo1,marea ei în principiu al 
existenţei." (NatalJia Staticu - ,,Scîn
teia", 12 iulie 1978) 

Altr opinii : Dinu l{ivu - Oaie,t-oro
gram al spectacolului de l':l Teatrul Giu
l�ti; Bogdan Ulmu - ,.Luceafărul·', 20

mai 1978 ; fl,fargareta Bărbuţă - ,,Infor
maţia Rncm·eş,tiulll!i'·, 21 mai 1978; Cris
tina Dumitrescu - ,,Teatrul", n.r. 5,l!J78 ; 
Constantin Măciucă - ,,Români-a Eterară", 
25 ma,i 1978 ; Ileana Lucaciu - ,,Săptă
mîna", 2 iulie 1078 ; G. Hă,iică - ,,Fla
C:ăJ·a", 6 iul-ie 1978 ; Margareta Bărbuţă 
- ,,Informaţia Bucure .. tiului", 16 septem
brie 1978. 

l!J86, 15 iu_j_ie 1986 - AŞTEPTAM PE 
ALTCINEVA, comedie 

Tealrul Giuleşti. Regia: Tu.dor M5răs
ou ; sccnogiraJia : Eugen.ia Bassa Crîş111an1. 
Cu : Sebastian Papaiani, IPina MazanitLs, 
Roclicc1 Mandache, Gelu Niţu, Sori!1 Pos
telniou, Ana Ciontea. 

Piesa s-a mai jucat la Teatrul d Nord 
din Sa-tu Mare. 

Autorului i-a fost decernat Premiul 
Asociatie-i Scriitodlo,r di11 Bucureşt-i pe 
an,ul 1985 pentru această piesă. 

,,O comedie veselă, aparent uş,:,ară, 
«făl'ă probleme», cu c�teva. situaţii
p-iine de haz şi ele gustul neprevăzu
tului ... Doar aparent uşoară, pentm că 
farsa pusă la calp de b·unul priet.en 
Victor, împreună cu tinerii săi stu
denţi, pentru a-l salva pe ingmcrul 

petrolist Marcel de o căsătorie nepo
trivită, lasă în _tirrnă o diră de tristeţe 
şi fatrebarea · nerostită despre dublul 
tăis al interventfei bine intentionate
în . viaţa unui om, pentru a-i reorienta
destinul, atunci cînd el .n-are tăria sau 
curajul, sau poate· doar răgazul nece
sar de a lua singur o lwtărîre. Scrisă 
cu har teatral, cu simţul replir.i.i 
prompte şi şi'iinţa crearn situaţiilor 
comice explozive, fără, totuşi, o prea 
bogată inventivitate în desfăştirarea 
peripeţiilor, comedia sugerează, dincol_q 
de faţada veselă şi de zîmbetul molip
sitor, existenţa unei problematici com

plexe a vieţii omului de azi ... " (i\.Iar
gareta Bă,rbuţă - ,,Informaţia Bucu
reştiului•', 17 iulie 1986). 

,, ... comedia este de dala aceasta doar 
o mască, lectorul (sau spr;ctatonLl} pie
sei fiind obligat să constate, în final,
că «se aştepta la altceva». Căci, în
tr-adevăr, dacă pe tot parcursul desfă
şurării i.ntrigii ai senzaţia că asişti la o
«nostimadă», presărată cu situaţii bur
leşti, qui-pro-quo-uri şi tot soiul de
alte accesorii comice care te duc cu
gîndul mai degrabă la imaginea ste
nic-frivolă a vodevilului, deznodămîn
tul ei basculează dintr-o dată situaţia
confortabilă de pînă atunci, înlocuind. 
voioşia aparentă cu o stare de amără
ciune clezolanlă, instaurînd - sau re
instaurînd în clreµturi ceea ce trecuse
neobservat domnia so?itudinii, în
spaţii cu orizonturi reci, n�prielnice.
(Dinu Kivu „Contemporanul", 4
iulie 1986).

Alte opin'ii : Nicoleta Gherghel - ,,Lu
ceafă,rul", 2 aug.ust 1986 şi 13 septe��1brie 
1986 ; Sanda Faur - ,,Feme'a", nugust 
1986 ; fi,·_ Cazacovsch'i - ,,Fîacăra", 1 au
gust 1986 ; Carol !sac - ,,Ateneu", oc
tombrie 1986. 

III. LUCRĂRI DRAMATICE PUBLICATE

9 Ascensiunea unei fecioare. Colecţia
ATM, 1969 

• Goana şi Nu sîntem îngeri. Col0cţia
R:unpa" Editura EmincsAu" Bucu-

;:cşti, 198°0 " - '
• Iubirile de afwici, dramă. Revista „Tea

trul", 61198-l
� O vară fierbinle. ICED, 1934 
,. Aşlcptum pe altcineva, comedie. Re

viista „Teatrul", 11-12, 1983. 

Adriana POPESCU 
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Scenă din premiera abso
lută, 2 februarie l!JO!J, a 
dramei istorice Apus de 
soare de B. Şt. Delavran
cea. În imagine Constanţa 
Demetriade (Doamna Ma
ria), Constantin Nottara 
(Ştefan cel Mare), Petre 
Liciu (Doctorul Şmil), Ca
zimir Belcot (Doctorul Ie
ronimo da Cesena). Auto
rul decorului, pictorul Cos
tin Petrescu, realizatorul 
mari, fresce din Sala Ate-· 
neului Român. 

început de secol la Slăni
cul Moldovei. Tineri actori 
ai Naţionalului bucureştean, 
unii hărăziţi unor mari 
cariere, organizează în ve
rile anilor l 903 şi 1904 sta
giuni estivale în teatrul 
cazinoului din staţiune. De 
Ia stînga, sus : Constanţa 
Demetriade, Adelina Măr
culescu, Dora Soreanu, Lu
crezzia Brezeanu. Jos : 
Constanfin Mărculescu, 
Aristide Demctriade, Nico
lae Soreanu, Iancu Brczea
nu. 
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Intr-o sală de repetiţie a 
Teatrului Naţional bucu
reştean, trei mari actori se 
fotografiază cu expresivi
tatea cerută de rolurile 
pentrJ care se pregătesc 
să intre în scenă. Petre 
Liciu, Aristide Demetriade, 
Nic�lae Soreanu, interpreţi 
în piesa Modelul de H. 
Bataille, stagiunea 1910-

1911. 
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Lucia Sturdza - încă nu 
Bulandra ! - în preajma 
vîrstei de 40 de ani. In tcr
pretează rolul titular din 
puternica dramă de salon 
Maman Colibri de H. Ba
taille, cu premiera în 22 
nov. 1910. Actrita era an
gajata Companiei Davila. 

Scenă dintr-un spectacol de refe
rinţă : Regele Lear (stagiunea 1909-
1910), în regia lui Paul Gusty, cu 
C. Nottara în rolul titular. Petre
Sturdza a fost Contele Gloster, iar
Aristide Demetriade, Edgar (în
imagine), într-o distribuţie care a
dat măsura deplină a valorii tea
trului românesc în per,ioada celui
de-al doilea clasicism al său.

După Mihail Pascaly şi Grigore 
Manolescu, C. I. Nottara interpre
tează cel mai greu rol din teatrul 
lumii, pe Hamlet, în 1895. Prin jocul 
său scenic, istoria teatrului înregis
tra apogeul şcolii romantice acto
riceşti de la noi în celebra partitură 
shakespeariană. 

Rubrică realizată de 
Ionuţ NICULESCU 
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■ Dan Suciu

Un reper fundamental

Cred că mi-ar fi destul de uşor să r<is
pund la întrebarea : ce înseamnă teatrul 
pentru mine? Shakespeare. Şi, formulînd 
astfel răspunsul, cred că aş spune că 
Shakespeare înseamnă mai mult decît 
teatrul, el reprezentînd alpha şi omega în 
artă şi în viaţă. Universul shakespear\"!an 
se confundă cu universul uman în toate 
reperele sale (poate chiar depăşindu-l !). 
La marele Will, pînă şi cel mai abject 
personaj, cel care, aparent, nu ajunge 
încă la condiţia umană, se t.xprimă în 
versuri de o nobilă ţinută sau într-o pro
ză de inegalabilă substanţă. lntunecata 
figură a lui Iago te convinge prin pro
funzimea trăirilor sale, concliţ1a animalică 
a lui Caliban este absolut vernsrimilă, iai· 
drama lui, reală, ambiţia lady-ei Macbeth 
apare plauzibilă, omenească, aspiraţia ei 
către mărire fiind determinată de dorinţi'! 
de a-şi vedea tovarăşul de viaţă acolo 
unde este convinsă că-i este locul ; tutu
ror acestor personaje nu le lipseşte fon
dul uman (clin contră !), greşit este „sen
sul" faptelor lor. Iar clacă ne gîndim Ja 
Hamlet la Romeo si la Julieta, la Desde
mona �au la Prospero, oricît ele sceptici 
sau de mizantropi am fi, ne imp�1,::C,;n cu 
umanitatea şi iubim imaginea spirituală 
şi fizică frumoasă a omului neidealizat. 
real, posibil, aşa cum este el creat de ele� 
miurgul de pe Avon. Şi-l iubim poate mai 
ales pe Falstaff, acest amestec atît de ve-· 
ridic ele nobleţe şi josnicie, acest poltron 
fermecător care chefuieşte, _jefuieşte sau 
se războieste dar moare doborit de tră
darea pri�t�nului său. Este „imen��� 
John" - înnobilat de sunetele muz1c11 
unui alt mare om de Leatru. Verdi, c�r� 
a conceput acest tip de teatru p_e muz1c'!
numit operă şi care - şi el - mseamna 
foarte mult pentru mine. 

.Tot teatru sînt pentru mine. şi �schil, 
Moliere, Caragiale sau O'Ne11l (1�tr-o 
ordine absolut subiectivă), prcc'.lm ş1 re
plicile lor muzicale : Wagner şi Enescu, 
Mozart, Paul Constantinescu sau Pucc1�1. 
Şi dacă adaug la toate acestea n_u_meie 
unor Laurence Olivier, Gerard Pn1l1pc, 
Irene. Papas, Giugaru şi Birlic, Caragm, 
Ştefan Iordache, Olga Tudorache, H.epan 
sau Caramitru (cărora, inev1tah;l, le . co_respuncl în muzică Şaliapin, _G1gll

'. Schwartzkopf, Folescu sau Onofre1), aş 
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toată lumea 

iubeşte teatrul 

putea întregi acest minunat şi cuprinzător 
tablou numit Teatru, pe care-l port per
manent în mine, el constituindu-se într-un 
reper fundamental al existenţei melc J>pi
rituale. De la textul abstract al Furtunii
şi de la furtuna lui Othello pînă la fasci
nanta rampă inundată de lumina reflec
toarelor, de la Falstaff-ul verdian pînă la 
teatrul c.e se joacă permanent pe strada 
sau in viaţă, iată cum �e exoJică acest 
preaplin de teatru pe care-l resi-mt bene
fic şi care pentru mine, chiar dacii nu 
înseamnă totul, reprezintă mult, foarte 
mult. 

■ Marius Ţeicu

Muzică vorbită 

Greşesc oare dacă afirm că teaf;rul ar 
putea fi definit şi ca o muzică 1;orbită :' 
Poate că ar putea fi descris ca o simfonie 
pornită dintr-o inimă către alte inimi, 
chiar dacă acest discurs ,w este pus pe 
note. 

!mi este însă mai usor ,ă vorbt?sc <lPs
pre teatrul muzical, ca o imbinare per
fectă intre muzică şi teatru, aşa cum o 
demonstrează şi marea w popularitate 1n 
plan naţional şi mondial, î ncepintl de la
music-hall şi pînă la oper.'i, traversînd
generaţii şi vîrste. Iar în lumen copiilor, 
teatrul muzical este, poate, unul dintre 
cele mai frumoase cadouri pe care oanu'
nii de artă pot să le ofere -::<>lor mici. 

De fapt, lumea teatrului muzical pen
tru copii m-a atras în mod deosebit, spec
tacole ca Mary Poppins sau Micuţa Doro
thy stînd mărturie acestui ata.,ament, care
se explică în primul rînd prin dragostea 
pentru copii şi convingerea că ei merită 
şi au nevoie de acest gen de spectacol
complex în care se împletesc într-o de

plină armonie muzica, versnl şi dansul. 
A scrie o astfel de partitură înseamnă o 
problematică aparte, căci copiii de astăzi 
sînt un public foarte pretenţios ... ,:arc nu 
poate fi păcălit niciodată ! lnseamnii. a

scrie simplu, dar nu simpli!;t, punînd în 
prim-plan sinceritatea şi adevărul unei 
muzici pornite ele la o -inimă către alte
inimi. 

Cu siguranţă, copiii merWî mai mult 
decît li s-a oferit -,înă acum, dar eu unul 
sînt convins că ·acele cadouri de care 
aminteam li se vor dărui în timp. 
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Stimate tovarăşe redactor-şef, 

Primim 

la 

redactie 

Lectura oricărui te.x:l provoaeă o anume opim.e subiec
tivă. Mai multe opinii subiective tind să fixeze o păre,,e 
obiectivă care, şi ca, evident, va fi sau nu validată de tim.J). 
lată de ce, citind în revista Teatrul nr. 8 recenz:a volu
mului „Ciripit de păsărele" de Dinu Grigorescu şi con
statind diferenţe sensibile între părerile recenzentului şi 
ale mele, ca mai „bălrin" comediograf care · aşteaptă· cu
interes fiecare comedie apărută în orizontul teatrului
românesc, aş vrea să-mi spun şi eu părerea despre o.ceastă 
carie, dar, mai ales, despre acest autor. Nu doresc să· 
scriu o cronică de întimpinare, ci să desprind citeva trii
sături definitorii pentru scrisul autorului, de la care s-ar 
putea, cindva, să pornească un regizor -ce va încerca să 
monteze un spectacol adecvat acestei modalităţi de a 
scrie comedie. 

Apariţia unui comeGliograf în cîmpul 
teat,·ului românesc este un eveniment. 
Eve,1imente au fost apariţiile unor come
diografi ca Băieşu, Mazilu, Solomon, Ca
covL-anu, Ispirescu. Cărţile lor aşteptate. 
RînJurile de faţă vor să salute, în co
lccţ;a „Rampa", un comediograf care îşi 
impune mai greu numele, dalol'ită lim
bajului său special. Aştept în aceea�i co
lecţie volumul lui Mihai Ispirescu, vioară 
cu timbru, de asemenea, aparte, dar de 
certă valoare. Dacă astăzi Grigorescu şi 
Isptrescu nu �int reprezentaţi pe sce
nele noastre aşa cum s-ar cuveni, cred 
că de vină sînt teatrele care investesc 
mai puţin într-un nume nou, mizînd pe 
pri;:a la public a celor consacraţi. 

1.Je curînd, a apărut volumul Ciripit
de păsărele* al lui Dinu Grigorescu, în 
care autorul a publicat prima ·sa piesă 
(Cil"ipit de păsărele) ca să se vadă, cred 
eu, de unde a pornit, şi o piesă care l-a 
consacrat, arătincl că dramaturgul are 
deschidere sociaiă atunci cînd 'îşi pro
pune asta. Ciripit de păsărele - v-ariantă 
îmbunătătită fată de cea jucată de Tea
trul de Comedie - deşi se cantone;izi'i în 
perimetrul mai puţin grav al probleme
lm· de familie, are, cred, meritul ele a 
fi pus în evidenţă, chiar de la început, 
trdsătW'ile specifice scrisului său. 

A doua piesă, Fluturi de noapte inves
tighează o lume nu a!it imµorta11tă prin 
giavitatea şi greutatea socială a mediu
lui şi personajelor, cît prin greutatea 
lc,r tipologică, în sensul că asemenea in
divizi devin exponenţiali �i pot fi 'intil
niţi în oricare alt mediu, de orice im
portanţă. Trioul Tronaru (şeful), Vulpa
cile (mina dreaptă a şefului), ::v1uscă 
(111îna stingă a şefului) fo1·mează o pira
midă socială de întîlnit oriunde acolo 
unele moralitatea este ignorată. Fiecare 
comediograf tinde să fixeze cîteva tipuri 
umane proprii, depistate şi prezenta-te 
de el în manieră originală. Personajul 
cel mai original al teatrului lui Caragi-

* Ciripit de păsărele. Dinu Grigo
rescu, Rampa, Editura Eminescu, 1988. 

ale este Cetăţeanul Turmentat. In co-
1nediile mele cred că unul este Grozu 
(Scaunul), cu totul original (observaţia îi 
aparţine lui Romulus Guga). Ei bi_n�, 
cred că acest triunghi social, specific 
1iouă, pe care îl reprezintă Tronaru, Vul
µache, Muscă -este unul dintre cele mai 
vriginale din comedia contemporan.'.\ ro
mânească. 

Acest prim volurn de teatru pe care-l 
uferă publioului Dinu Grigorescu dezvă
tuie cîteva trăsături ale scrisului său 
usupra cărora aş vrea să mă opresc 
(fiind mai bătrin şi cu mai multă expe-
1 ·ienţă în acest gen), uneori punînd pariu 
..;u viitorul. Este evident că tînărul co
rnediograf scrie un tip ele teatru care se 
uezvăluie, în toate virtuţile lui, nwnai 
�cenic. Este, poate, cel mai teatral, din 
11cest punct de vedere, comediograf con
temporan (l-aş asocia, aici, şi pe I\-1ihai 
�spirescu). De altfel, există opinia că 
leatrul care spune totul la lectură spune 
111ai puţin pe scenă, şi personal cred că 
1::xistă destul adevăr în această observa
ţie, cel puţin vizîncl un anume. fel _ele _ a
�crie teatru. Teatrul este SCl"'l5 sa fie 
.\ucat, şi lectura, clacă nu aparţine unui 
um de teatru, care să audă şi -;:i vadă
textul, în spaţiul scenei, el_ pare siirăcă
cios, oralitatea lui, ti.e un simplism de
zarmant uneori. Teatrul lui Dinu Grigo-
1 eseu tr:ebuie perceput în spectacol, acolo 
unde el ţşi dezvăluie virtU1ţile scenice. 
Ca şi teatrul lui Mihai Ispirescu. O 
lntimplare semnificativă. într-un juriu 
fiind, văd un spectacol excepţional cu o 
piesă de Mihai Ispirescu. In acelaşi juriu, 
si cronicarul de certă probitate Mircea 
Ghiţulescu. La sfîrşitul spectacolului, ca 
orice intelectual onest, Mircea Ghiţulescu 
imi face mărturisirea : ,,Iţi 5pw1 sincer, 
la lectură acest teatru nu mi-a spus mare 
lucru. Am sentimentul că astăzi am des
coperit un comediograf important". 

Lectura acestor două piese m-a convins 
că Dinu Grigorescu este un singuratic 
afectiv. Precizarea se impune deoarece 
adesea se crede că realitatea vine spre 
comediograf nefiltrată afectiv. Şi omul .şi 
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scrisul sînt „singuratici u , dacă pot spune 
aşa. Mi se pare că în felul său de a 
scrie, el nu are inaintaşi şi nu va avea 
urmaşi, va rămîne ca un copac în mij
locul unei cîmpii. Numai dacă ocoleşti 
efortul analizei, scapi U'$Or ataşîndu-1 
unor înaintaşi. Deşi la prima vedere 
Dinu Grigorescu poate fi trimis spre 
Mazilu (indiferenţa faţă de originalitatea 
şi ineditul subiectului, mediul derizoriu 
în care se petrece întimplarea), el joacă, 
însă, mai mult decit acesta, absurdul. 
neavînd, oum avea Ma�ilu, geniul replicii. 
ln schimb grija de construcţie este mal 
eviden,tă la Grigorescu. 

Ce îi lipseşte lui Dinu Grigorescu pen
tru a-şi lua locul său în perimetrul co-

Moda 

moda 

oine, 

f.pece ... 

Bîntuie o modă în ultima vreme în 
practica teatrală : actorul în reprezenta
ţie. Dacă ne lipseşte exact interpretul lui 
Hamlet pentru ca distribuţia tragediei 
shakespeariene să fie cea ideală, dacă 
avem toate argumentele pentru a juca 
un Tartuffe memorabil, dar în trupl'i nu 
se află actor indicat pentru rolul titular, 
practica „împrumutului" de la alt teatru 
ni se pare uşor de inţeles. Uneori se 
întîmplă astfel, dar acjesea colaborarea 
nu se justifică decît, iertată fie vorba 
proastă, printr-un capriciu. Pentru roluri 
nu foarte importante, pc care le-ar putea 
rezolva cu forte proprii, teatrele aduc 
interpreti de la sute de kilometri, hăr
tănindu-·i pe drumuri, îmbolnăvindu-i de 
inimă, dacă avioanele nu decolează, si
lindu-i să trăiac,că cu ochii pe ceas. Pro
gramările spectacolelor şi deplasărilor se 
răvăşesc şi ele cu totul, cîşligul în plan 
artistic nefiind adesea pe măsura inve.c;
tiţiei de efort. Modă fiind, credem, însă, 
că va trece! 

C. D.

77 
Oedip" la Callatis 

Prezentat în premieră absolută în vara 
lui 1987 Oedip-ul constănţean a conti
nuat să se joace cu interes şi în vara 
acestui an, reprezentaţiile - în aer li
ber - desfăşurîndu-se între 12 iunie şi 
11 septembrie în patru puncte ale lito
ralului : la Mamaia; pe malul lacului°, 
lingă Cherhana, la Eforie Nord, în spa
tele Clinicii Grand, la Cap Aurora, pe 

Reflector 
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mediei româneşti contemporane, pe mă
sura hazului său? Lipsa nu este în inte
riorul scrisului, ci în afara lui : şansa 
unui reg,izor care să-l dezvăluie în spe
cificul scrisului său. In ziua (in seara) 
cind un regizor cu deschidere comică îl 
va arăta pe scenă în unicitatea sa, un 
nou fel de a gindi comedia se va impune • 
pubLicului nostru. Mazilu a avut şansa 
lui Pintilie. Eu am avut-o pe a lui Toci
lescu. Ispirescu pe Dan Micu. Cine va 
descoperi sunetul propriu al lui Dinu 
Grigorescu ? E o problemă de şansă şi 
de timp. 

Tudor POPESCU 

Reflector 

plajă, şi la Mangalia (Callatis), în Parcul 
Arheologic. Urmărind firul vieţii lui 
Oedip, după tragediile lui Sofiocle şt 
Eschil, scenariul actorului şi poetului con
stănţean Vasile Cojocaru a oferit premi
sele unui grandios spectacol, la realizarea 
căruia îsi dau concursul actorii Teatrului 
Dramatic. şi ai Teatrului de Păpuşi, pre
cum şi ansamblul de balet al Teatrului 
Liric. Scenografia lui Constantin Ciubo
tariu şi coregrafia datorată lui Fănică 
Lupu slujesc originala regie artistică a 
spectacolului, semnată de Andrei Mihala
che şi Dominic Dembinski, din distribuţie 
fădnd parte actori ca Vasile Cojocaru, 
Longin Mărtoiu, Nina Udrescu, Eugen 
Mazilu, Elena Gurgulescu, Liviu Manola
che, Jean Ionescu şi Emil Bîrlădeanu. 
Culoarea, mişcarea, compoziţia plastică a 
grupurilor, patosul interpretării actori
ceşti şi efectele „sceni.ce" speciale, de o

spectaculozitate concordînd cu amploarea 
desfăşurării de forţe artistice, dau repre
zentaţiei - în ciuda cîtorva lungimi -
măreţia tragică şi elevaţia. spirituaiă de 
care avea nevoie. Se continuă astfel Se
rile de teatru an\;ic începute în 1978, la 
ruinele cetăţii Histria, cu spectacolul Le
g,enclele Atlrizi!or (regia Silviu Purcărcte), 
reînnodînd, la rîndu-le, străvechea tradi
tie teatrală a acestor tinuturi, traditie ce 
·coboară pînă în secolul VI î.e.n. 1n me

diul ambiant de la marginea mării, of e
rit de Parcul Arheologic rămas din stră
vechiul Callatis, spectacolul însuşi con
stituie cel mai bun aryument, dindu-ţi
totodată sentimentul unei înăltă.loare
continuităti culturale. Truda tuturoi· celor
ce s-au învrednicit să dea viaţă repre
zentaţiei merită cu prisosinţă aplauzele
publicului şi încurajarea forurilor locale
în vederea unor încercări similare.

V. P.
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. A. Buzincu - Slatina: 
Am o veste pentru tine 

· este w1 text lung, care se
citeşte greu, poate şi da
torită faptului că nu sîn
teţi fami1iarizat cu legile
construcţiei dramatice ;
monologurile interminabile
şi - mai grAV - nein
teresante - l-ar putea în
spăimînta pe cel mai în
găduitor actor. Se simte
că aţi practicat proza (a
cest fapt nu e deloc con
damnabil, am spune că
dimpotrivă), dar nu sînt
semne că aţi încercat să
asimilaţi în vederea
dramaturgiei - principiul
necesar al concentrării. Un
exemplu pe care-l am în
grabă la îndemînă este, în
această direcţie, cel al lui
Henry de Montherlant,
care, du·pă ce a scris un
roman de două sute de
pagini, l-a c.ristilizat în
tr-o piesă de teatru de
saptezeci şi cinci de pa
gini (este vorba de Fiul
nimănui) şi a declarat .că
după această dificilă ope
raţie nu-i mai rămînea
dedt să azvîrle pe Ioc 

romanul. Dar iată şi un
scw·t citat din acest autor
francez indignat de „ver
bozitatea" unor drama
turgi care se „complac•·,
se întind şi se bălăcesc
într-un adevărat noroi de
"texte i.ruutii:le", convins că
partitura dramaturgică
trebuie să se prezinte ca
:1n „comprimat": ,,O pie
;ă, prin caracterul ei în
chegat şi eliptic, pretinde
mult mai mult de la in te
ligenţa şi imaginaţia citi
lorului clecît · un roman,
11nde totul i se oferă de-a
6ata". Sigur că nici roma
'lele nu oferă chiar totul
ile-a gata, dar accentul
trebuie căutat in ceea ce
am putea numi ştiinţa re
plicii (şi a construcţiei în
tregului edificiu). Intr-un
cadru cu anume accen'te ex
presioniste, în care realita
tea acută este tr-ansferată

în vis pentru ca în final 
visul să pătrundă, în reali
late, evoluează personaje 
:u identitate generică, aşa 
:um ni le prezintă didas
::-alia : ,,BARBA TUL - in 
haine de vagabond, cu 
semne de sfială şi de stin
�ăcie, :vîrît într-o postură 
rle care nu este tot timpul 
şi pe deplin conştient ; FE
MEIA fără vîrstă, 
1mestec de frumuseţe şi 
:le urîţenie, de cinism şi 
:ondoare, de (sic !) spirit 
şi trup, îmbr5cată deşu
r.heat, ca o femeie de stra
:lă, dar şi ca una ce se 
vestimentează (sic !) din 
adăugituri; ACARUL 
in virstă, grav, important, 
labil, prins de deprinderea 
servituţii ; LOGODNICA 
- firavă, des,tinsă, puţin
preţioasă, frumoasă, por
nită pe lucruri cu cap �i
conţinut, intolerantă ; cei
lalţi, după sugestia pe care
o dă, în cazul fiecăruia,
rolul : DOMNUL 1, DOM
NUL 2, DOMNUL FOAR
TE CUNOSCUT, DOM
NUL INTELECTUAL,
ALŢI DOMNI, MENAJE
RA. Acţiunea se petrece
undeva în lumea noastră
:le astăzi" .. Textul are în
jur de 50 de p·ag:ini, clar
ar fi putut avea - în fa
voarea valodi 25. Persona
jul care deţine vestea este
chiar FEMEIA, care, în
grozită de nemaipomenitul
ei secret pe care şi-l păs
trează cu străşnicie, ca în
Halima, pentru a „acoperi"
absenţa conf1ictului dra
matic, îi dedară BAHBA
TULUI, într-o construcţie
gramaticală interesantă nu
numai sub aspectul con
.::oridanţei timpurilor verba
le : ,,Numai că-ţi cad ochii
în gură cinel auzi ce am
eu să-ţi spun". Visul se
vrea „tare", dar conţinu
tul replicilor rămîne as
cuns după uşă, pentru că
personajele nu reuşesc să
intre în camera „dezbate
rii". Este lansată (de către

BARBAT) o intenţie de 
utopie a restructurării în
văţămîntului, dar numai 
ca o ameninţare, nu şi tn 
fa.pt : este vorba de o aşa
numită Puergonomic max
intensivă, un studiu "des
pre cum trebuie privite şi 
tratate vîrstele numite em
piric copilărie, adolescenţă 
şi tinereţe, în vederea pro
filului formativ, instructiv 
şi de integrare maxim 
(sic !) ca premisă absolută 
a realizării umane totale 
şi a excluderii definitive 
a riscului de ins,ucces în 
viaţă ... " Se vorbeşte mult, 
se comunică extrem de 
puţin. Instrumentele sînt 
inadecvate : este ca şi cum 
ai trage cu praştia într-un 
hipopotam I Aşteptăm, aşa
dar, un text viabil de la 
dwnneavoastră. 

Nicolae Băra - Timi
şoara : Ne întrebaţi dacă 
personajele principale, pro
tagoniştii unei piese pot fi 
şi_ rezoneri. Dicţionarul de 
neologisme editat în 1986 
de Florin !\!arcu şi Con
.;tant Maneca nu v-a nă.6-
puns la această întrebare. 
Intr-adevăr, la articolul 
respectiv, cei doi autori 
sint laconici : ,, personaj 
d!iintr-o operă literară, Îll 
special dintr-o piesă de 
teatru sau dintr-un film, 
care reflectează asupra ac
ţiunii şi asupra celorlalte 
personaje". Provenit din 
franceză, termenul are o 
,accepţie „ tehnică" bine de
fo1ită 'în arta dramatică 
şi, din acest punct de ve
dere, întrebarea dumnea
voastră ni se pare legi
timă. Intr-arlevăr, protago
niştii nu pot fi şi rezonerii 
piesei, pentru că ei sînt 
.angajaţi în conflict, în nu
mele binelui sau al rJului, 
împreună cu credinţele 
lor, care, mai devreme sau 
ma tirziu, pe parcursul ac
ţiunii, sînt afişate ca ata
re. Aceste personaje sînt 
solidare cu subiectivitatea 
lor şi nu pot avea o per-
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specii vă obiectivă asupra 
tntr,�gii acţiuni, nu pot 
adică avea „înţelegere" 
faţă ele motivaţiile oponen
ţilor ; o asemenea posibi
litate ar anula conflictul 
�i opera literară ca atare. 
Rolul de rezoner H re
vil1e prin urmare, de obi
cei, unui personaj clin um
bra marilor evenimente, 
care-şi permite, prin apa
riţiile sale episouice, să 
comenteze situaţia drama
tică în nLUnele moralei si 
adevărului obiectiv sau aie 
celor profesate de autorul 
însuşi. Născut clin corul 
tragediei greceşti, mai pre
cis inspi,·at clin acest per
sonaj colectiv, rezonerul 
cunoaşte de la un scriitor 
la altul diferite înfăţişări 
în ponderea acţiunii. '[n 
dramaturgia noastră con
temporană, subiectul res
pectiv merită a fi cE:rcetat 
la D. R. Popescu şi Marin 
Sorescu, autori care au 
îmbunătăţit substanţial 
cehn.ica „adevărului aucto
rial". 

Nicolae Dumitru Nită -
Bucureşti : Cavalerul clrep
tăţii este intitulat textul 
clum.ne;:ivoastră, care „ata
că" o iemă istorică încer
·cată deseori de dramaturgi.
Este vorba ele figura lui
Vlad Ţepeş, atît de eronat
percepută şi azi în străi
nătate, aşezată însă pe 
O'tdevăratul ei piedestal de 
·către istoricii noştri în pri
·mul rînd, dar şi de scri
itori, de la Ion Buclai De
·leanu la Marin Sorescu.
.Din păcate, nu  stăpîniţi
-sufic,ient instrumentele 
·unui autor dramatic, nu
aveţi încă ştiinţa coi1struc
ţiei, a conflictului în pri
·m·u1 rh1cl. Tensiunea dra
matică, atît de necesară în
·oricare · tex1'- cu m1111me
·pretenţli, la clumneavoas
-fră · lipseşte cu clesiîvirşire.
-Infrunttirile sînt şcolăreşti,
personajele ·sînt. după. le
:gile manineismului, albe şi
11egre, fără ca replicile
fot· să reuşea5că· să. le de
'seneze portretul psihic la 
'necesara înallime mernora
·bilă: Dar dacă ·1ucrurile
-s-ar fi limila,t la meşte
:şt.ig, speranţe1e noastre ar 
fi '.fost încă. mari me�-
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teşugul, se ştie, se învaţă ! 
Dar o piesă de inspiraţie 
istor-îcă necesită un trava
liu extrem de di.l.iicil. Nu 
cw1oaştem bibliografia pc 
care aţi parcurs-o dum
neavoastră, dar din felul 
în care aţi construit piesa 
Cavalerul dreptăţii nll sîn
tem convinşi că stăpîniţi 
bine rînduielile epocii şi 
ale curţii domneşti. ,,Liniş
tea nopţii este sfîşiată de 
un . s_trigăt al lui Vlad 
Tepeş : Ilieee !" Aşa debu
tează textul · dumneavoas
tră, punînclu-1 pe rnarele 
domnitor în situaha unui 
umil proprietar de acare
turi, care, avînd o singură 
slugă, pe Ilie, trebuie să 
tot strige după ea, pentru 
nu ştiu care interes. 1n 
fine, apare de undeva 
acest Ilie, ·şi ce-i spune în 
miezul nopţii, cînd .fulgere 
brăzdează cerul !>moli t, 
ce-i spune •lui . Ilie voie
vodul Vlad? ,,Poruncesc 
- toţi boierii să vină la 
Sfat". Aşadar, la _curtea 
domn,i1.orului nu exista
nici un fel de protocol, nu 
existau demnitari, funcţiuni 
precise. Totul era rezolvat 
pe loc ele către sluga de 
taină Ilie. El va scrie şi 
epistolele diplomatice. Un 
oştean vine în grabă şi îl 
ilnunţă pe domnitor : ,;:-.-ra
homed al TI-lea vine cu 
armată mare să te pedep
sească". Să trecem peste 
ciudăţenia formulării re
plicii şi -să vedem ce răss 
punde Vlad .. El nu-l chea
mă pe şeful armatei de 
război, nu examinează cu 
Sfotul situa tia. El este 
prompt. ,,Vlad (solemn că
tre Ilie) : · Ilie, adună oas
tc-n g,rabă !" 

Dar absenţa documen
tării creează în textul 
dumneavoastră şi alte mo
mente ilare. Cu mulţi ani 
în urmă, în concursurile 
şcolare de la radio, se 
puneau întrebări de acest 
gen : 1i plăcea mămnliga 
lui Stefan cel Mare? Răs
punsul era cel pe care îl 
ştiţi fără indoială �i dum
neavoastră. Mămăliga, fă
cută din porumb, nu ex.ista 
pe vremea celebrului dom
ni tor moldovean, pentru· 
că porumbul a fost impor-

tat din America mult mai 
tîrziu. Ca şi tutwml. · C-a 
multe altele. Dar ce-i spu
ne personajul Selim, venit 
în calitate ele sol turc, lui 
Vlad Tepeş, acest domni
tor contemporan cu Ştefan 
cel Mare ? El spune : 
„Selim răbdare are, cum 
ziceţi voi ghia,urii un pro
verb : Trebuie răbdare si 
tutun". Bineînţeles, replica 
c:ste imposibilă. 

Un boier •- dintre cei 
1•ăi - se ascunde în spa
tele unei perdele şi, cîteva 
scene mai tîrziu; ce se va 
intîmpla ? Cunoaştem noi 
oare de undeva scena pe 
care dumneavoastră o de
scrieţi între paranteze ? 
uDeodată, în spatele unei 
perdele, un zgomot atrage 
atenţia lui Vlad. O clipă 
toţi se opresc. Se face o 
linişte mormintală în clipa 
cjnd Vlad cu un paloş se 
repede şi împunge per
deaua, J:n locul uncie s-a 
mişcat. Se aude un urlet 
ele durere, un horcăit ... " 

MAI TRIMITETI : Doina 
Fulger - Vaslui·: George 
Raidu - Giurgiu; Anato-
lie Bercaru Călăraşi ; 
Angela Suciu Tîrgu 
Mureş ; Ion Păsărin - Su
ceava.; Gelu Bruscă · -
Arad ; Ion T. Ionescu -
�raiova; Vasile Silia11u -
Oradea ; Mitică Albanezu 
- Constanţa.

DEOCA.l\.IDJ\.T A NU : 
Marin Dumbrăveanu 
Bucureşti ; Iancu Dulce -
Roman ; ·Mihai Vasilescu 
Tulcea ; Un anonim sfios ; 
Zaharia Itu - · Gnlati : 
Tudor Mlnzală - Turnu 
Severin. 

Paul TUTUNGIU 

PORTOFOLIUL. 
NOSTRU . 

(pe care ii tinem si la 
dispoziţia . secretarilor 

literari din teatre) 
• Ion Bucheru - Me

sagerul
• Paul Ioachim .,.- Ani

versarea
• Tudor Popescu

- Invenţia secolului
• Alexandru Sever -

Jertfa
•· Hor,ia Gîrbea - Ul

timul as 
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Decebal (Dacii) 

„Nu pot şti ce vreau dacă nu ştiu 
cine sînt. Trebuie, ca popor, să ştim 
bine cine sîntem, ca să ştim ce vrem." 

.AMZ.A PELLE.A 

L -am văzut intr-o 
p1·oducţie a clasei 
lui Alexandru 

:Finti, jucînd pe Trigo- . 
rin · din Pescăruşul ,lui 

Cehov. Am simtit de 
Ia primele momente 
stofa unui autentic ar
tist mistuit de nelinişti 
şi incertitudini, de o 
mare fineţe şi o mare 
noblete sufletească. Flă
căul · din Băileşti era 
un prinţ al spiritului, o 
fiinţă de o delicateţe 
suavă. 

L-am îndrăgit şi l-am 
admirat de la început 
şi, fiindcă vieţile noas
tre s-au împletit la un 
moment dat, am trăit 
împreună ani de-a rîn
dul in atmosfera unică 
a Teatrului de Come
die, eu me1·eu fascinai 
de personalitatea lui 
nepereche. 

Teatrul şi  fiimul ro
mânesc au avut uriaşa 
neşansă să piardă, unul 
după altul, trei i!iganţi: 
pe Toma Caragiu, pe 
Amza Pellea ş i  pe Oe• 
tavian Cofescu. 

Nu ne vom putea 
co�1sola niciodată de 
imensul gol lăsat de 
aceşti magnifici actori. 

Dar Amza era mai 
·mulţ decît un mare 
actor. Era un om 1e
care fiecare· din noi 
avea nevoie. El aducea 
în · dulceaţa prieteniei 
un; umăr solid pe care 
te puteai sprijini în 
clipele grele, o inţelep
ciune ca1'e venea de de
parte, din · ·străbuni, o 
cinste şi  o curăţenie 
morală fără nici o um
bră. Generos şi  bun ca 
o pîine de la ţară, <;Că-

farmec. 
Cu Domnica în dreap

ta şi Oana în stînga, el 
înfăţişa tabloul unei fe
riciri simple, al unei 
împliniri pe deplin me
ritate. Sînt oameni car.e 
n�ar trebui să moară 

Radu BELIGAN 

il})[�zijJf Jlj!jijj(j!lt; 
. ::)t:. ŢHING (Bumbury de Oscat· \Viltlc), HU:µ
. 0�;�· ;.-.-. NIKOV (O . chestiune personală de Al. 

; . t ·.; '. Stein), V�DERNIKOV- (Ani de pribegie de · 
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: . , (Fîntîna turmelor de Lope de Vega). Pc 
scena Teatrului de Comedie va cre:i · ne·� 

:numărate alte personaje, . printre .: care �X 
. _ · BRETTSCHNEIDER (Svejk în al doilea . . , 

·· · · . .  război mondial de Brecht· :- ·1962); PIE-' . ·f 
· TRO (Umbra de E. Şvarr - 1963). l\lA- -

NOLE (Somnoroasa aventură de: Teodor · 
: M;i�ilu -:- 1964), SUB�QMIS!\RUL (Capul 

--· __ ,�e răţoi de G: Cipri�rf:�: ·1�_tj6); ·_f_LATO� 

POVARA POPULARITĂŢI I

A M Z A

P E L L E A 
„CRED CĂ LUPT A CEA MAI GREA 

E CU TINE ÎNSUŢI ." 

„SIMT PROFUND CONVINS CĂ NU EXISTĂ 
PENTRU UN ACTOR POVARĂ MAI MARE 
DECÎT POPULARITATEA� DIN PUNCT DE VEDERE 
AL RESPONSABILITĂŢII LUI, SEARĂ DE SEARĂ, 

FATĂ DE PJJBLIC." 

N e · întîlneam une
ori pc o mirişte 
potopită de soare

le bolnav al toamnei, 
ori într-un eolian de 
pădure cu crengile ne
gre chinuite de pol,ara 
zăpezii. Ţineam în mîini 
arme, cel mai adesea 
nefolosindu-le, si mă 
uimea tristetea · bărbă
tească ce plutea pc 
chipul lui, cînd nu se 
ştia observat ... 

Stăteam uneori ală
turi pe maluri de ape, 
cu ochii pierduţi pe 
plute nemişcate, în as
tepfarea ipotetică ·a 
unor crapi ori ştiuci 
imense şi mă întrebam 
de unde şi de ce ;:;-1·:r:ri
tatea acestui profil ac
vilin . . .  

Nea Mărin (serial T.V.) 

Am petrecut nopti 
lungi şi  albe, în bles
temat fum de ţigară, 
migălind roluri, despi
cînd fiecare replică ce 
o scrisesem pentru el, 
încercînd să desluşim 
toate sensurile ce se
pot ascunde în dosul 
unui banal „bună ziua" 
- şi rareori mi-a fost 
dat să înfilnesc artist 
mai adînc pătruns de
răspunderea vocaţiei. A 
lui şi a altora, mai ales 
azi. 

L-am văzut ultima 
dată înaintea unei lungi 
călătorii. A mea cu în
toarcere, a lui fără. 
Ştia. Şi ceea ce se as
cundea în dosui cuvin
telor pe care ne sileam 
să le rostim, partea as
cunsă a icebergului, 
era o Iiniste - nu o 
împăcare .:_ o linişte 
care venea, din zonele 
foarte adînci ce au în
nobilat si au dat un 
sunet u.1iic celei mai 
banale renlici rostite de 
acest artist. 

Am fost de  nenumă
rate ori la filmări !!re
le, care ar fi pu,; Ia 
încercare nervii cei mai 
oteliti : îmi amintesc 
cum

. 
odată, la Selim

berg, după ce. cu· grijă 
birocratică fată - de o
biecte, au fost aduna•e 
toate snadele, �uliţele, 
bţ>mbardele, morioane
le, aparatele, încărcate 
în camioane si duse în
dată la binemeritat 
adăpost, erau doar va
lori, a fo<;t uitat în 
cîmp numai el, Amza, 
interpretul marelui şi  
tragicului Mihai Vitea
zul. Şi eu, dar asta e 
mai puţin importa .. !. 
Şi am luat-o pe jos, 
spre Sibiu, el în plato
şă, cizme înalte cu 
pinteni lungi şi cuşma 
celebră împodobită cu 
pană de cocor - şi 
niciodată n-am întîlnit 
copil mai vesel, vervă 
mai dezlăntuită, poftă 
de viaţă si lipsă de mî
nie ori de jignire faţă 
de . cei vi,novaţi de o 
atît de revoltătoare ne
glijenţă. 

,,Mi-am dorit totdeauna să joc, 
într-o piesă. un tăr¾tn oltean. Aştep
.tînd zadarnic, de la dranîaturgi, un 
asemenea personaj, l-am creat sin

Acum nimic nu se 
poate adăuga ori scă
dea din ce a fost (cum
plit cuvînt la semnifi
caţia si rostul căruia 
ne gindim atît de rar! ) 
Amza Pellca. 

gur." 
.AMZ.A PELLE.A 

Amza, suflet de haiduc 
Se-ndulceste frunza-n nuc 
Si ele verde-amărăciune 
Lacrimile-mi cad pe strune 
Mi se-ncheagă glasu-n gută 
Ca sîngele-n tăietură 

Uneori pe o colină 
năpădită de tufe roşii, 
pe tărm de ape sure 
sub ·cer de toamnă, dar 
mai ales în singurăta
tea odăii mele, unde 
trudesc cuvinte, î i  aad 
vocea uşor răguşită, şi  
ea se împleteşte cu a 
celorlalţi prieteni ce. 
s-au dus, Caragiu, Co
tescu, Coman, Vrabie 
- cu care am plănuit 

Nea Mărine, nea Mărine . . .  

Strînge-ţi ceată călătoare · atît de multe, atît de 
multe .. . Şi pe sub pămint călare 

Rotunjeşte-ţi căutarea 
Titus POPOVICI Pîna simţi pe frunte marea 

Munţii ţării-n pumnul drept 
Şi Oltenia pe piept. 

�~· - - �" - .• '
NOV (Un Hamlet , de provincie de Cehov 

. - 1967), VOIEVODUL ·BASARAB (Croi.: 
torii cei mari din ·valahia de Al. T. Po-: 
pescu · - 1969), NOAH (Arca bunei ·· spe'-; · , 

,· ranţe de Ion D. Sîrhu -:- 1970), HRISA:·· .·.' 
· NIDE (Interesul gem:r_al de Aurel · Bar·a!i-·. ·::. 

ga - 1972), HKKOK (Du[falo Bili şi in-. 
dienii de 4. Kopit -::. 1�7J). J::•e ·;· scc1rn . 
Teatrului Naţional din J3ucurcş{( dif viaţă' 

, unor personaje exponenţiale pcntrn·: _-fclul 
său de a fi şi de a ·simii, treîndu-i cori.c. 

·vingător pe PETRE · '. DINOIU · (Como"iira · 
�in deal de Co�neliu l\Îaq:u . .::.:_ 1977)� 'pen- •· 

· tru felul s,iu de · a jnţclţ'!ge i5toria şi. de · 
a se simţ-i implical" în istorie; dind un 

, � pregnant · relieL - di•amatic O lui  VLAD ŢJ!> 
· fEŞ (A --treia ţeapă de !\I arin Sorescu : -,-:. 

1!)79) . . Ultimul · rol creat in tri1tru îl 're-
< '.;_iduce pe scena Teatrului de Cori1cdie; 

:: i'ţ;;i.lizînd • _:,.. in' regia Jui Gheorghe Harag 
-��:.:.. o mem�rabilă compoziţie · în bă{rînu! .· , 
. moşier ;MURO)VISKJ, cel · cc · �e stinge· pe · .. , · 

; ���;ţ_l <�ro_��?:\� �/
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Debutează , 111 film'.:încă <lin pi-iniul · an .. . · 

de stu<l�11ţie· . (NEICA: STAYRACiiif,ilil; 

t���::mtd:9:tri�
i

-�/;:;i�i,f��l:�i:-;: 
o pifsiune - neega_lată dedL de dragos_ţett: sa 

Tudor GHEORGHE 

i'': -:�._:,_. _�,:�· .. ' ,::· .. ;�·; •- ' . .  <�- ' . . ·'· .' <•;�.,_j:;�----. -
· statorni!:_ă . pentru teatru. � l)_in pogat.ll fişă : 

a · creatiilor sale dncmăiografice ;,: vom . 
. aminti doar . citcva, !.'.U . ,/alQare dii° i·ef��. " 

:-xinţă pentrt1 ceea ce atil de complexa:p�r-_ . : 
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1:�!-Tnz

ţ:r::1:t:1�:i� :�--
cinematogr11fice naţionale. hi regia - :  lµi .. 

_. Sergiu Nicolaescu va conferi · o impresio" ·. · 
· .. nantă (orţă morală · chipurilor de efigie .. . 
· ale ·tui · DECECAL (Dacii) şi MIIIAI 
. (Mihai Viteazul), pcntrn , a. fi

° 

. apoi : IfU 
·: (Atunci i-am cOndain_nat pe toţi la moart_�). 
····trecînd şi 'priri filme' poljţiste · ca U!tirni.tl 
:· cartuş şi Un coi11 isai- 'aci.tiă . .'E D�CEBAL 

· : şi . in Columna lui  Mircea Drăgan, după .. . . 
_'. care, schimhind _ registrele şi dPzv:,luin�. - •. 
_i. du-ne mereu aHe şi neaşteptate faţete ale 
.. · viguros1ilui său . talent, ii creează •p_e _PE-. - : 
. TRE PETRESCU din Puterea şi Adevărul 

· ' al lui Manole Marcus. E aproape în egală 
· măsură prezent în filmele cu subiect is-

toric - · Mitrea C_ocor, Nepoţii gornisţu-

�!•id��it Ri�1o�•a, � ;�;��ta Şo�:i�t���;�·i 
. · Ion, :o zi din August ·_; ca şi în cele cu 
. �ubiect de 

. 
actualitate 

. . _ Camera albă; . . '\ . . . .  . . . ·' •  

. Proprietarii, . Tată de · duminică, Ana şi 
. hoţul, Intrus

0

ui, Nea Mărin 111 iliardar ...:... 
urnanizindu-şi personajele prin simpiita-

„Noi, cei de azi, sîntem noi în măsura 
în care ne simţim o verigă între ce a 
fost şi ce va fi istoria poporului 
român." 

. . .  am mai  fost colegi 
de an ia I.A.T.C. 
o bucată de vreme (el 
Baronul, eu Satin, în
tr-unul din spectacole
le de absolvire) . . .

. . .  am mai fost colegi 
de teatru o altă b'ucată 
de vreme, la Teatrul 
de Comedie (am jucat 
vn.-o două-trei roluri 
împreună) . . .  

. . .  ne-a chinui t acelaşi 
hobby încă o ultimă , 
bucată de vreme 

„.încerc, de-o ·bucată 
de vreme, să duc ·mai 
departe nobila sa tru
dă, de dascăl, prin care 
a inălţat zborul cîtorva 
nume devenite notorii 
în distribuţiile specta
colelor şi filmelor ro
mâneşti . . .  

Prietenia noastră a 
fost întocmai unui po
liedru ne-ordonat, cu 
feţele nepereche, clădit 
din multe „evenimente" 
şi tot atîtea întîmplări 
,,banale", care, toate, 
au devenit lumină sta
tornică, pază a credin
ţei în adîncul sufletului 
meu, întocmai înaltelor 
vitralii. Multe dintre 
aceste amintiri sînt nu
mai ale noastre, lăsate 
în custodia mea, de 
unul singur, o vreme, 
şi pe care i Ie voi in-
1oarce cînd Firea ne va 
alătura din nou. Din
tre celelalte, aş proiecta 
aici acea secventă din 
Puterea şi Adevărul în 
care sînt din nou, şi 
poate pentru ultima 
oară, faţă în faţă, in
ginerul Petre Pefrcscu 
şi activistul Pa"·el Sto
ian . .,Masa tăcerii", cum 
i s-a spus, această sec
venţă este una din po
sibilele mărturii despre 
viaţa noastră. Cine va 
şti să privească acele 
cîteva „planuri" se va 
aprnpia de sufletul lui 
Amza, aşa cum se zi
ci eşte el aici, întru în
deletnicirea sa actori
cea�că. 

Priviti-1 ! Priviti-1 ! 
Tena�itate, fără obtu

zitate ! înţelegere, fără 
slăbiciune ! Biru inţă, 
fără vanitate ! 

Paradoxuri care co
există doar prin natura 
excepţională a Omutui 
şi a Artistului ! 

Mircea ALBULESCU 

-_-tea şi firescul reacţiilor, prin căldura şi 
· intensitatea trăirii, 'care dau strălucire şi .- . 

alior filme, precum Duios Anastasia tre
cea şi Osînda. Concomitent e intens soli-

. _citat in emisiunile , teatrului . radiofonic şi 
: ale · teatrului TV,· realizind şi aici cîteva ., · 
' creaţii de neuitat, · între care cele din Ca-

-� davrul viu de Tolstoi;:Procesul Horia de 
. . ./li.- Voitin şi D�scoperirea )amiliei ·de Ion 

:Brad . . . . . _ . :-; :: ·.·. . . . 
· Intre · 1972 şi 1974 este director al Tea

: trului Naţional din Craiova, străduindu-se 
. să · .. .  ridice · şi· să impună valoarea trupei 

printre . cele mai bunc_·din ţară. Din 1975
• şi pînă la sfirşitul vîeţii (12 decembdc 

1983) funcţionează c� pr(!fesor la Institu
tul . de Artă· Teatrală şî · Cii1cmatografică, 
intre studenţii săi aflindu-se, de-a lungul 
an�lor, · actori

° 
ca Şerban Ionescu, •  Magda 

·catone, Valentin Yoicilă, George Alexan
dru; Poru Bando! şi Cerasela Stan. A fosl 
autorul şi - interpretul unui fa�cinant per-

. so11aj, NEA MARIN, de un haz copios şi 
o necruţătoare · ironie, dind o strălucită . . 
expresie hazului de necaz, în varianta sa 
olte�ească ; peripeţiile acestui Păcală mo� 
dern au fost adunate şi transcrise fonetic 
de . către autorul · lor în cartea Să rîdem 
cu. An12a Peliea 

www.ziuaconstanta.ro




