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Unitatea de nezdruncinat 
a natiunii noastre 

în jurul Partidului Comunist Român, 
al secretarului său general 

,.. 

I 
ntrcgul nostru popor - însufleţit de măreţele sarcini şi îndemnuri cuprins·e
în ��gistrala Expunere a_ tovarăş':11ui N_icolae Ceauşescu, �arc�e erou _ar 
patne1, Ia recenta Plenara a Com1tetulu1 Central -al Partidului Comumst 

Român, a organismelor democratice şi organizaţiilo� de masă şi· obşteşti; strălucită 
sinteză a tuturor documentelor elaborate cu limpezimea, profunzimea şi clarviziunea, 
atît ele caracteristice secretarului general al partidului - îşi manifestă cu putet·e 
uriaşa sa forţă unitară, crescută dintr-o luptă milenară care îşi află acum, în. 
Epoca de aur a naţiunii române, cea mai înaltă expresie a tăriei şi trăiniciei saie. 
Sărbătorin.d,· Ja 1 Decembrie, împlinirea a 70 de ani ele la făurirea statului naţional 
i111.itar român, o facem cu sentimentul permanenţei unui ideal hotărîtor pentru 
destinele patriei, alăturarea celor două date istorice de impunătoare altitudine· 
umană şi politică oierindu-ne minunatul prilej de a medita o dată mai mult 
asupra drumului greu, dar glorios, pe care poporul român -l-a parcurs, neînceta·t, 
clin cele mai vechi timpuri şi pînă în cea mai fierbinte actualitate, pentru a-i da, 
dreptu) să scruteze astăzi, liber şi demn, viitorul s�u fericit, visul său de au1·, 
comunismul. Un drum marcat acum, încă o dată, în· mod semnificativ, prin ade
ziunea unanimă şi entuziastă a "întregului popor' .Ia hotărîrile decisive, la planurile 
şi programele de dezvoltare, ia legile adoptate în ·cadrul marelui forum al demo
craţiei socialiste, un· drum sărbătorit prin· impresioilanta manifestare populară 
consacrată împlinirii a 70 de·. ani de Ia crearea statului, naţional unitar român. 

Certitudinea şi tăria acestui clrurn i-au clat�o popo.rului român .forn,rnrea sa 
unitară · în spaţiul cai·pato-danubiano-pontic, pe stră•'vechea .1vatră de civilizaţie· 
daco-latină, intr-un mediu geografic armonios şi unitar, ceea ce a facilitat, 1,e· 
temeiul închegării limbii române, dezvoltarea· timpurie a unei euliuri popu,la,r�, , 
viguroase şi trainice,· sintetizată ulterior · în ·forme ile o expresivitate ori�inaJ_ij, , 
deosebită. Certitudinea şi tăria acestui drum i-au fost date, apoi, poporului român .. 
de constiiuirea conştiinţei de sine, dovedită definitoriu prin însăşi apariţia, fo· 
condiţii similare, a primelor formaţiuni statale feudale româneşti pe ambel�-, 
versante ale Carpaţilor, şi alimentată clin belşug cu· sîngele vărsat de români„ 
secole de-a rîndul, pentru apărarea fiinţei lor libere şi înfloritoare, în faţa expmţ
siunii şi agresiunilor regatelor şi imperiilor absolutiste 'învecinate; conştiinţă de
neam validată cu putere, încă la anul 1600, de prima .imi.ficare statală a românilor 
din toate zările, sub sceptrul marelui voievod Mihai Viteazul. 

Toate acestea s-au sedimentat în existenta poporului român, devenincl' 
treptat conştiinţă naţională şi fiind indisolubil legate. de· idealul libertăţii sociale, 
concretizate împreună în necesitatea luptei pentru indepe,1denţă naţională. Cauz�
unităţii naţionale a românilor s-a împletit astfel cu lupta ţevoluţionară a maseloi: :. 
populare, aşa cum au dovedit-o plenar revoluţiile conduse de Horia, Cloşca şi 
Crişan şi de Tudor Vladimirescu, pregătind revoluţia burghezo-democratică din .- • 
1848, care, aşa cum sublinia secretarul general al partidul�i, ,,a evidenţiat cu; 1

putere ex.istenţa - în Principatele Ţara Românească, Moldova şi Transilvania �' 
a unor puternice forţe sociale, democratice burgheze şi popllllare, cat·e acţion:au
pentru lichidarea orinduirii feudale şi făurirea unei 9rînduiri sociale superioare·'1 •. .t 

Acest ideal a rodit curînd, atunci cînd, în 1859, .ţările române Moldova şi Munten.iai 
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-au unit prin voinţa şi acţiunea energică a poporului, deschizîndu-se larg per-
-spectivele angajării României pe drumul civilizaţiei moderne - moment epocal,
-ce avea să fie împlinit peste mai puţin de două decenii, în 1877, prin proclamarea
independenţei de stat a ţării, cucerită cu_ eroismul armatei române, al întregii
naţiuni: o luptă dîrză, tenace, neînfricată, care a condus Ia Marea Unire din
1918, încununind efortul secular al românilor pentru formarea statului naţional
:unitar.

Această Mare Unire, recunoscută de întreaga lume, în 1920, prin tTatatul de
pace de la Trianon, dar realizată prin voinţa şi lupta poporului român, a inclus. 
după cum se ştie, adeziunea militantă a mişcării revoluţionare muncitoreşti şi 
democratice din România, şi, ulterio1·, a Partidului Comunist Român, care a
,ridicat lupta clasei muncitoare, a forţelor revoluţionare şi democratice la un nivel
..superior, menit să înfăptuiască aspiraţiile de bunăstare şi progres ale maselor,
dreptatea şi egalitatea între toţi oamenii muncii, fără deosebire de naţionalitate,
"înlăturarea exploatării şi asupririi sociale şi naţionale, apărarea independenţei
naţionale, a integrităţii teritoriale şi suveranităţii patriei. Aşa îşi găseşte înţelesul
deplin întregul şir de evenimente istorice care au urmat, culminînd cu· începutul
revoluţiei române de eliberare socială şi naţională, antifascistă şi antiimperialistă 
,clin August 1944. Aşa îşi găseşte înţelesul deplin evoluţia ulterioară a edificării
orînduirii socialiste "în România, care· a căpătat, după Congresul al IX-iea al
partidului, înfăţişările glorioase de astăzi, datorate unităţii întregului popor român
'în jurul partidului, centrul vital al naţiunii. In această concepţie despre unitate;
:Privind construirea orînduirii socialiste cu poporul şi pentru popor, rezidă forţa
României de astăzi si viitorul ei comunist, conceptul unitătii nationale întregin
-<fu�se, totodată, cu acela al unităţii tuturor popoarelor, a tuturor ·forţelor progre
·stste, antiimperialiste, în lupta pentru d1·eptul· suprem al omenirii, dreptul la
pace,_ la existenţă, la viaţă.

* 

l"arte jntegrantă · a culturii naţionale, născut în fo1·mele sale instituţionale 
ifocmai în cadrul fenomenelor revoluţionare care au condus, spre mijlocul veacului 
trecut, la dezvoltarea României moderne, unitare, teatrul românesc a contribuit, 
<I-e Ia bun început, din toate puterile sale, la efortul de afirmare al naţiunii noasu-e. 
El a vibrat inereu Ia unison cu aspiraţiile poporului român, prin dramaturgia 
,od"ginală şi prin arta spectacolului, atît din trecut, cît şi aparţinînd contempora
nt!rtăţii socialiste ; slujitorii scenei române şi-au 'făcut· şi îşi fac din susţinerea 
l'rteraturii dramatice naţionale un crez de onoare, exprimînd în acelaşi timp 
-�a6ate şi temeinice puncte de vedere româneşti în montarea operelo1· dramatice.
-stră.ine ; milioane de spectatori participă la acest efort de creatie, .. cu nesecată 
:bucudc, în cadrul Festivalului N�ţional „Cîntarea României", în ·vreme ce peste 
hotare teatrul românesc se impune printre valorile de vîrf ale umanismului con
fei:nporan. O dată cu 'întreaga cultură naţională, teatrului românesc i se cere acum
s·ă răspundă cu fruntea sus înaltei sale misiuni umaniste şi revoluţiona1·e, pe
:miisura luminoasei chemări a preşedintelui Nicolae Ceauşescu : ,,Creaţia literară,
.artistică, trebuie să realizeze noii opere c-are să oglindească uriaşa muncă a 
poj)orului nostru. Avem nevoie de noi romane, noi piese de teatru, noi poezii în

-care eroii principali să fie muncitorii, ţăranii, intelectualii, cu preocupările lor,
,i;i.l dorinţele lor de progres, de bunăstare, cu hotărîrea lor de • a contribui 1a
\făurirea socialismului şi comunismului în România".

i·, .. , 
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Dominantele unei atmosfere 

,,Spectacolul drumurilor era de ne
descris: bărbaţi, femei, copii, bolnavi, 
bătrîni, schilozi, pe jos, in tră�uri, în că
ruţe, călări, umblau în ploi:!iie, pe vint, pe 
frig, pe ninsoare. Unii adunaseră în grabă 
ce putuseră ciin avutul lor �l îl tîrau 
după ei. Alţii nu mai puteau înainta şi 
că.deau sleiţi ele puteri şi li!:niţi de foame 
de-a lungul şoselelor. Alţii mw·eau prin 
şanţw·i, �i trupurile lor d�scompuse erau 
lăsate -în prada corbilor. Pe lingă aceasta, 
exod1:1l populaţiei civile se ames:tec;a cu 
conv,oiurHe .. armatei în retrage.r·e, .s0lclaţ11,. 
grăbiţi s..1 treacă a executa ordinele ce 
aveau, răsturn<1u tot ce le stătea în cale, 
se năşteau astfel invălmăşeli Jngrozitoare. 
în depărtare se auzeau focurile inamicu
lui, copiii ţipau., femeile pUngeau, oamenii 
răcneau, ploaia nu .. mai .. înceta •. gerul s� 
înteţea, într-o parte un sat era bombardat, 
intr-alta se vedeau flăcările ele incendii. 
Era .o.viziune de infern" 1•

Sub impactul un9r astfel de imagini cu 
ade'!ărat dante5ti, lVIihai Sorbul a scris 
piesa Dezertorul, reprezentată pentru 
prima oară la Ia5i în ,;i.ua de 21 octom
brie. �!H7 2• Victoriil"', armatei române în, 
bătăliile ele la 1\-:Iărăşti, M;;irăşeşti şi Oituz 
estompează întrucii-.va .. fragediile retra
gerii, dar împlinirea vechii şi profundei 
aspiraţii de desăvirşire a, unităţii naţio
nale riiminea incă acoj:>erilâ de negurile 
incertitudinii. Dezertorul este un model 
tipic de dramaturg,ie angaJată, ele mUi
tantism ar�istic. Cu un '.;ubiect ele arză
toare şi dureroasă actualitate - ocuparea 
Capitalei ele către forţele inamicului. -. 
piesa era destinată să contribuie la eclu- · 
caţia patriotică a publicul.uJi spedalor. 
Pentru a nu cădea în relorisme necon
vingătoare, care sa-1 compromită ţelul, 
Mihail Sorbul şi-a plasat acţiunea într-o 
familie din mahalaua bucureşteană. Are
tia, soţia dezertorului - Silvestru Tranda
fir - este o prefigurarE: a domnişoarei 
Nastasia a lui G. M. Zamfirescu. Cu o 
mamă - Casiope Buzatu - care spune 
„Alivoar" - şi cu un bărbat brutal şi l�elos 
(Vulpa.şin se aşază în descendenţa lw), 
Aretia trăieşte drama solitudinii şi a in
comprehensiunii. Nivelul ei intelectual îl 
clepăşe5te cu mult pe cel al bărbatului .�i 
al mamei ei. Vechiului ei admirator. sosit 
acum ca ofiţer german, avînd mijloace 
de presiune ce-l fac să spere în impli
'.nkea dorinţei lui - căsătoria cia Aretia -, 

ca îi răspunde cu un limbaj cultivaL : 
,.Dumneata eşti prea fascinat ele închi
pLLi.tele mele farmece. S-ar putea să te de
cepţionez... Dorinţa e imaginativă, vede 
sau crede mai mult ... ". Nimic în piesii 
nu apală unde şi-a făcut cull:urn ; s-ae 
putea presupune că în umbra tatălui e°i.,. 
mort, dar văduva lui, Casiope, îl taxear-â 
mereu de „mitocan". Subintitulată, ca ;�i 
Patima roşie, ,,comedie tragică", piesa de 
război a lui . Mii,ail Sorbul nu ata-că 
,,frontc1l" marea temă a făuririi statu-t-ui_ 
naţional unitar român. Cunflictul dint,re 
Silvestru Trandafir şi Gottfeied Sd1watbe 
a1·e mai puţin un mobil politic şi mai rn11U 
unul se,1timental : ultimul e indrăg�lit· 
ele sotia celui dinlîi. Bste adev;;irat ci, 
Sch\vaibe a fost spion al G0rmaniei îna-

. inte ele intrarea României h1 război şf 
că, sosit ca locotenent al armalei gei·
mane în Bu.cure5tiul qcupat, ordonă arest,t
rca mai multor persoane, clar în atitudin<:-� 
faţă ele Aretia este mai multă înţelegere 

. şi chiar tandr-eţe, ceea ce îl pune în vă�Ht 
contrast cu aprigul Silvestru, care ,e 
autocaracterizează astfrl : ,,Aşa-s eu·,. C'a 
boul... Cînd dau · să mîngit pe cineva \i 
lovesc cu coarnele'··. 

Uciderea lui Scliwalbe e dictată ele ho.: 
tărîrea lui Silvestru Trandafir, bărba.lui 
,, ialuz" (cwn spune chiar el), ele a-l pe
depsi pe cel care încercase să-i ia soţia. 
Atotştiutoarea Aretia evocă activitatea 
franctirorilor, ci-ar Silvestru -- deşi ordo:.. 

nanţa lui Schwalbe, I -Iermann, îi oferă 
ş.ansa de a fugi -. preferă sa înfrunte se·n
tinţa tribunalului ocupanţilor: ,,Eu nu ştiu 
să ies pe fereastră ! Du-le şi le sp1..;.ne sa 
mă ducă la Machenson" (forma corupt& 
a lui Mackensen, feldmareşalul german). 
Patrula, în loc :să-l aresteze, îl împu!ică, 
5i ultimele cuvinte ale lui Silvestru Tran
dafir exprimă mai degrabă indignarea în 
faţa execuţiei sumare : ,,Fără jucler.ată ?·! 
Grijania mamei_ voastre de şoacăţi". 

Spectatorilor clin laşul re[ugiului, cc le 
spun.ea piesa lui Mihai Sorbul ? Sfirşilul 

· lui Silvestru TrFindafir transmitea, de
sigur, şi un mesaj patriotic -· cel aL sacri
ficiului : ,,Nu mă plînge ! C1:!ea ce am
făcut eu n-a făcut-o nimeni. Moartea ht.i
Schwalbe înseamnă scăparea multora, jm:
moartea mea cam tot atita, clacă nu 1rnri
mult". ,,Dezertorul" a eliminat un ocu
pant r-cpresiv, ş1, prin acceotarea sacri
ficiului, a cruţat populaţia de represalii.le
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Gh. lonescu-Gion şi 
Vasile Nitolescu în 

;,RAspîntia cea mare"
de Victo-r Ion Popa, 

Teatrul Mic, 
stag•iunea 1974-1975 

aularitătilor militare. Dar mca1eri Sil
·vestru 1.'randafir - ori Li'Că chitaristu'
sau AJ'elia -- nu evocă idealul unitibi
naţionale. Mihail Sorbul a preferat �â
rămînă în perimetrul unei „comedi;_ Lra
grce" şi să ofere spcctntorilor etern<'! dra
mă a dragostei într-un decor de r5zboi,
dramă în desfă�urarea căreia antagoniştii
sini soldatu.l român, Iugit de la un.itate
pentxu a-şi vedea so-ţia, şi ofiţerul ger
man, încredinţat ca a venit ceasul luării
femeii iubite drept... praclli. ele războ.i !

Cu totul alLul este 1·egistrul proble
matic in pie.·a lui Victor Ion Pop_a Uă�
pîntia cea mare:,_ Marea problemă pusă
in dezbatere este aceea a angajării res
ponsabile in marele efort a·1 natiunii ro
mâne inti·ale în viitoarea războjului.
Scrisii, probabil, in 1922, piesa beneficia,
aşadar, de perspectiva istoricei ele cva
lua1·e a cvenjmentelor, perspectivă ele care
nu dispusese Niihail Sorbul, aflat în suc
cesiunea lor raµidă şi dramatică.

Maiorul Florea nu a Iost de· acord cu
intrarea în război a Români,ei, clar, pe
măsur-a desfăşură1·ji operaţiLinjlor militare,
atitudinea lui s-a schimbat: .,Nu voiam
il'ăzboi ... ştii bine, clar a venit şi m-am în
chinat în faţa h1i. Si-a ajuns războiul Li
graniţă, la un pas de mine, şi-::im început
a-l pricepe şi a-l ierta, că era apărare ...
Şi-au venit încoace rJuşmanli. .. 5i era lupti1
pe viaţă şi pc moarte ... Si-n năruirea tu-
tt1ror gîndurilor mele ... în faţa plămîntulu,i
n1eu călcat de duşmani, aveam o min.:!i
iere - o singu.ră mîngîiere şi-o singură
mîmdric... Slăbiciunea, slăbiciunea... gre
şeala mea... o acopereau copiii mei pe
"front".

Această temelie m01·ală e.st.e însă sur
pată de refuzul ,celui de-al doHea · fiu,
M;ircea, evadat dintr-un lagăr de prizo
nieri, de a relua lupta fie pleclnd din nou 
pe, fro.ot, fie alătt:1rî-nd1J-Jse mişeăi·ii rlP. re--

zi.stenţă din teritoriul ocupat de Puterile 
Centrale ,;;i ele aliaţii lor"· Au,torul re
levă contrastul dintre laşitatea ltti i\Iircea 
şi cm·ajul celor doi. tărani - Ion şi PdTU 
al Vădanci - deveniţi - cum ar fi spus 
Aretia ciin De,:ertornl - ,,franctirori". Cel 
din urmă, după ce l�a ajutat pe Mircea 
să fugă clin lagăr, îşi pedepseşte cumplit 
soţia infidelă şi pe amicii ci nemţi (ai-şi 
în proprîa-i casă, incendiată chiar ele el} 
şi participă apoi la acţiunile mişcării de 
rezistenţă. în finalul piesei, Mircea înţe
lege cqmandament:ul moral-politic . al 
luptei in'l.potriva ocupanţilor străini şi va 
fi ucis, în 1iimp ce tatăl său înnebu11e,;,te 
de durere. 

In piesa lui Victor Ion Popa, caurul de 
familie serveşte numai penlru dezbatel'ea 
ÎJoliţjcă, o dezbatere între personaje, dal' 
şi în interiorul lor (Florea, Ecaterina, mai 
ales). Nu stăruim - nici nu avem mij
loacele să o facem, ca nespecialist - a
supra com,trucţiei dramatice, uneori defi
citară în a explica l1·aiectoria persona
jelor de la pasivitate �i refuz la angajare 
şi luptă:;_ 

Oa istoric, reproşul nostru fiaţă de am.
bcle piese vizează alt aspect. Atît coana 
Casiope Buzatu, cit şi moşiert1l Florea au 
stimă pentru germani. Temeitmile celei 
dintîi �înt date ele experienţa clin viaţa 
privată. Casiope : ,,De nemţi niciodată nu 
mi-a fost frică ... în tinereţele mele, maică 
- clc-aci-nainle pot să ţi-o spun, c-ai in
trat de mult în rindul femeilor (se arire
sează fiicei ci, Aretia - n.n.) - învîr
temn cinci nemti dintr-o dată ! Uite a.5a
_jucau tontoroiul· în Jurul meu : «Madam
Casiope !»... �Frau Casiope !». «Main
hert !» Fd-le-ar hertu al dracului, că nu
mai de beţie sînt buni". La Fierea, mo
tivaţia atitudinii este mai elevată : .,Da' 
ce? Nemţii mănîncă oameni? Da; fit'
trebui să ne rugăm lui Dumnezeu să ,�ie
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nemtii aici, ca numai a�a am mai căpa 
de ticalo�,,ni,1 d la noi. Ehei ! ti ,·ed<'a 
Yoi at unei r0;.:ulă i dreptate. .. " _,\.mîndlli 
Yor fi crunt dezamdgiţi : coana Casiope 
<'Sl<' arestat{ d<' ,::kh\\ albt' după <' luaseeci 
cina „în familie" , Fiorca ya îi martorul 
brutalităţilur . ă,·h .1tc de o�upanţi şi ya 
f1 el însuşi inl rnat în lagăr pentru un 
timp. 

Victor Ion Popa a ţinut să sublinieze 
că în opini public.: românească spiritul 
.,colaboraţionist" nu a cunoscut extmdere: 
„E aterina : ... r u yezi tu că r011ânii 
no-:,tri nu pot su{o?ri nibia? 1 u vezi:• Dar 
ia toate vestile µe care le avem din 
pre;iji.1·- .. i-ai să Yezi... Sînt, e drept, 
ciu'va secătwi... cit '\'a lich0le ... Florea: 
?\Iii ... rnii sîni. Ecatl nna: Da ... mii. 1Ju 
uita în.·ă Cei tot cc-a fost mai Yrednic ,:.i 
m i bun ,, pe front. Dar de-aici din ă, tia 
răma�1 înt <;;i de cei care merg, 11u la o 
moarte posibilă, dar la o mo rte ,igură ... 
Şi pentru ce? P.,,nlru dracrostea de ţara--. 

Formulat în aee5ti termeni, conflictul 
Li pierde specificitatea : în toate timpu
rile �! pretutindeni a existnt fenomenul 
colaboraţionismului (în fond, nu există 
pădure fă1·ă u cături !). 

L1 societatea românea,;e:ă, dezbaterea 
din anii 1914-1916, care s-a prelungit �i 
în anii războiului, a angajat personalităţi 
de marcă ale vieţii publice, călăuzite, în 
atitudinea lor, de alte raţiw1i dccit cc>le 
ale> coanei Casiope ,au ale moşierului 
Florea. Pentru a le înţelege trebuie por
Hit de la contexrnl i. torico-politic în care 
ay,•a să . e făm·ească în Hll8 statul natio
nal unitar 1·omân. Tovarăsui Nicolae 
CeaU!,escu a rclev::it cii „I toria, e ·enimc-n
tde ne învaţă că C:uminaţia trăină, exis
tenţa în vecinătatea ţării noastre a unor 
imperii au intirziat într-o perioadă sau 
alta dezYoltarea economico-socială a po
porului, formarea naţiunii române, a sta
tului naţional unitar·' 6• 

!n acest context au fost abordate mo
dalităţile de realizan• a unităţii tuturor 
români101· în frontier le statului national 
-:;i d asigurare a securităţii naţionale. 
Tratatul din 1883 care legase România de 
Puterile Centrale nu a îns,•mnat în nici 
un fel abandonarea rom5niior aflati sub 
stăpinirea mona,hic·i austro-U11gaic, ci 
căutarea unui �cut irnpotriYa politicii de 
expansiune' J Imperiului ţai·ist, carp pro
Yocase cunoscuta tensiww în rela�iile 
dintre Bucure-sfi �i p t l sburg în peri
oada dinire traiatul preliminar de pace 
dP la San S1.efano �i Congre ul de la 
B,,r]in ;_ 

În di cutiile' din anii 191-1-1916 nu a 
fost pus ub semuul într bării idealul uni-

6 

tăţ.ii naţionale, ci doar chipul lui de l'ea
lizare. N.a cum formula sinletir datele 
pt·oblemei istol'icul I. C. Filit1.i, din pcr
!ipectiva partizanilor alianţei cu Puterile 
C,mtrale : ,,_,\.devărul este că Austria tre
buie de, compw; ă, e putredă, dar nu azi, 
căci ar fi în fblosul Rusiei �i nu trebuie 
să fie a,:;a" 8• 

Eslc semnificativ că pc a..:ea5tă poziţie 
<-,-au intilai1. oameni cu orientări . i con
cepţii alit de diferite ca mo�ict·ul conser
vator P. P. Cm-µ ;i poporanistul C. ,'-tc,:e 
(.,R ·a nu 1w va da T1·illl 1lvania. l u ia 
\Tea trîmtcrile, va trece pe te t1·uţml 
nostru ca să le obţină" �punea cei din 
urm-- 9). 

In ace, ti termeni . -a desfă'im·at con
fruntarea de opinii care a pt·ecC'dat in
trnrea Român.iei în razboi si ca1·e a con
tinuat .,i după aceea latent; 1Jc11tru a 1· -
apă.na în zil le tra�ice ale discuţiilor de 
pacP cu Puterile Centrale �i cu· aliaţii lor, 
la începutul lui i9l8, cind, izolat,ă �i 
abandonată, Român.ia tt-ebuie să e plece 
temporar în faţa for\<>i. 

Astăzi cind dispWlen .a it de o amplă 
documentaţie, ci:t �i <' o is±cri<' ndevă
rată a războiului poporuiui român pentru 
reîntregirea 11aţ10na.lă ,ia luptei sale pen
tru Marea UnJl'e din 1918, reflectarea 
acestor c-venim ·11t<' u1 dram.ab.11."gia 11oa-.
fră poate fi făcuta în -co plexi tea lor. 

Florin CONST ă IT.L."'UU 
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Presa teatrală 

în vremea Marii Uniri 

In Ia')i i pribngiei şi ai speranţei în vic
toria a 11nate1 11ationak, 19 16-1918, actorii 
societăţilor dramatice din Bucureşti ,  Cra
iova şi la"5l. voi· constitui un an mnblu 
fără precedent în analele scenei noac;tre. 
70 de actori, majoritatea societari, pregă
tc-. c un repertoriu clasic, autohton şi uni
versal, pentru rampa aţionalului, pre
cum ::;i reprezentaţ i i  speciaie pentru spi
tale, front, penl1·u oraşele şi sat.ele ;s.,rol
dovf'i greu încercate. Directorul teatrului
gazdă, l\Uhail Sadoveanu, e:o.tc mobiliz.:it 
la Marele Cartier General, tmde i se in
credint ază ziarul de front România. Con
ducerea Nationalelor o orl'ia d irectorul 
bucurc .. tean ·Al. ·:!\!0vrod i: în dceea�i vre
me, la Bucureşti, cei răma.5i prin dispo
ziţie oficială să întreţină, sub ocupaţia 
du�mauă, flacăra artei teatral e  românc�ti, 
sînt grupaţi în jurul actorului Aristicltc 
Drm etriad e. 

.Abia în urma arm.i sliţiulllli de la Foc.5a111 
din 26 noiembrie 1917, vor şti unii de c i
lalţi .  Presa politică din Ja,;i, România,
Neamul Românesc, Tribuna etc., '5i cea 
din Bucure!iti, Gazeta Bucureştilor, ffiu
mina, informează atent despre cite înfăp-
tu.iau actorii .  Presa de sp ciali1atc, însă, 
e1·a gr u de �usţinut malerialict'-. te (o sin
gură exceptie : ziaTul bucm·e5tea11 See11a, 
condus de dramatm·,gul A. de Herz). De 
aceea, în �ţara l iberă", pubi.icaţi i  teatrale 
apar fo ri doua parte a războiului între
giri i ,  după biruinţele de la Zvrărâ eşti, Mă-
1·ăşt i ,  Oituz. r\u viaţa efemer.ii şi sînt im
primate prin eforturi le cîtorva impăiimiţi . 

In timpul pregăliiilor pentru pr-emicra 
comedliei 1rag1ce Dezertorul (2 I octontbric 
1917). :'lfil1a'! Sorbul s�a însoţit cu publi
cistul Dinu Dumbravă pentru a pun ub 
teascuni Cronica artistică i literară. Fon
durile publice conservă rloar 111:. 11 din 
H februarie 1Ql8 al revistei cu apat"iţie 
bilunar.;i _ Ofiterul-dramatur_g exclamă în 
ed1tori;:1l : .. 1\d vărul şi realitah'a . 1 ' ic i  d 
se poate două muze mai d-arnice în i nspi
raţii !" Tot el, s�mnînd Silves tru Tranda
fir (., el zertorul " piesei sal , ! ), infor
mează că Marele Cartier Genen1l a di. -
pus chemarea de pe fronturi a 1 1 1turor 
pictori lor 51 sculptorilor, cerîndu-1 s�i 
imortalize7e, cu uneltele artelor lor, epo
peea întregirii naţionale. Din ace:-t JJumăr 
de revistă (cine l-o fi adus din pri be�i '?), 
recondiţionat cu greu la Biblioteca i\cad 
miei, aflăm ansamblul ocieiăti-i Romane
de Operă (nucleul Operei d� S1at din 
1 921 !). Sînt mari voci l irice : El na Dră· 
gulinescu-Stin,ghe, n. Vrăbiescu, NiculPscu
Basu, E<lgar Istrnty, Jean Atana. iu, Cos
tescu-Duca . In viitoarea Românie, opera 

era menită .,să contribuie la regeneL·area 
noastră intelectuală. prin clezvollal'ea sen
timentulUi curat şi înălţător al artei•'. 

Tot la aPta nomâniei unitare visează 'i i  
cei cute îi1Iăptuiesc revista Teatrul de
mîine. Scoa5a la Iasi, în 15 martie 1918, 
ea se va muta la Bucure. ti abia dupJ. 
marea unire, ap,iPÎ!ll:l cu mapi întreruperi 
pînii In iai'ltta!'ic 1 920. Di1·ecwr i-a fost 
dramaturgul Const. Rîuleţ. Caseta n:
ciactionulă a priniUlui număr arc valoare 
de document : ,.Apărem cu ochii înălţaţi 
către teatrul ele mi ine, în nădejdea că 
vom izbuti să-i creăm. o atmusfcră priel
nică, clacă nu vom avea norocul ele a-l 
vedea înfăptuit. Un vis de seami.i în fri
gurile vremuriloi- cumplite prin cme tre
cem (se oerfeotu i nrobiton.il. llh:atal de
pace de ia Bucul'eşti, 2'1 aprilie 19l'i -
n.n.) .  Wi-i drag al!e&t vis şi vom încerca 
să-l :raaem simpatic !li altora ou ajutorul 
celor ce au aaolaşi ideal autisfilc oa ş1 noi." 
Dramntur.�ul C. Uîtileţ ste increJ int,at 
că : �ll'ENttrul de ntiine va lfi al J)l•oble
melor -socidle. Cu oit -va ;fi ,nai simplu, 
mai iliiră arfiiiioii, cu atît --va intCYCf;a =ai. 
mult o generaţie pedepsită :le lruriile ele
mentare clezlăn,ţuite .de afi: ea pâ:cate ale 
rrec.utulUi apro;:uat:' 1n.tr-aclevăr. cur'î.nil, 
e i ntegrează in ,-1iaţa publici'I „generaţia 

tranşeelor", care 'Va schimba multe iîn etil
tura noastră. 

La "'Bucmreşti. pc toatâ pe1:i:,)aâa ot·upa
ţiei, p1nă-n preziua ultimatum.Ului âat ae 
guveunul rom'l'm inmnioului (:TT octmnb�ie 
..1918), apare ziarul cena (27 m.1,gus.t 1917 
- JJ. noiembrie J9J8). ou 314 n.umerc. O
vreme. cmlaborcază I>i i.u Rebreanu. cro
nicarul drarm1tic al 7. i nrului .Immina con
dus de C. Stere. Cel car€!, ncmpte ele
noapte, trudeşte la i:tito1•irf'a n:mrnnului
nostru moclenn era înclreptăţiii .să sorie :
,, In fota cerinţolor artei trebuie să dis
pară oniC1e ·an ităţi muri sau nici . Iar
ambitia aci Yăralului artist cl1·amatic tre
buie ·să f iP nnincetat întruparea desăvir
., ită a unor oameni noi." Din păcate. zi.a
n1l nu a urmat acest ,indemn. O an1Jlan�ă
de pntimi ,  ele răfuieli personale. încarcă
sumare]�. număr de nurnă1·. i\t!ul(a it1for
maţie esie uti la isto11iogra1iei ,  nu pru:lenţă
însă. Scriu A. Davila (Scrisori către ac
fornl X), Adrian i\ianiu, G<1la Galaction,
V. Demetrius, Topinwanu (după ce a (ost
eliberat din l agăr - ou mintiri din Tur
tucaia) etc.

în aceer1�i rnnnieră a µmnfletului abu
ziv se prezintă şi ziarul Cţ·onicarul, intt1 
trimestrial. apoi coticlian, intre l7 august 
�i 31 decembrie 1�18.  E diriguit de fai
mosul Caion, resemnat în po t1,1ra de me-
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morialis,t. Ici şi colo. cont.ributii serioase. 
La intoarcerea maestrului C. ·Nottara de 
la la;,i, scriitorul D. Karnabatt scria cu 
dreptate : ,,Francezii, în clipele ele în
frîngere sufletească ale războiului, au 
apelat la versul ero-ic al lt1i Corneille. 
Nottiara e _ver:,ul cornelian 'in viaţă, cu

eleganţa lw solemnă cu bărbătia lui im-
punătoare.'' ' 

S-a clifuzal, la finele anului 1917 tot în
�ucureşti, Excclsior. Almanach de' teatru.
literatură, artă, muzică pe anul 1918 cu 
meritul ele a fi primul nostru almanai� cie 
t_eatru. Al. Maceclonski dă un fragment 
c1111 drama Moadea lui Dante, B .. Nem
ţe�mu publica versur,i romant.ice actori i 

sînt întrebaţi cum au ciebntat p�blicistii 
L Tcdescul ş� Em. Cerbu, îng;-ijitorii iui, 
ns1p111cl multa şi măruntă informatie tea
trală, cu onestita1·e !Si pricepere. 

_Din entuziasmul lui Paul Proclan, cro-
111car dramatic, vfrlor director al Teatru
lui Naţional, apare sc'iptăminal în Bucu
reştii .,,păcii separate'·, Revista critică,
literara, teatrală,. Rrtistică, muzicalii (oe-. 
tombne 19_18 - l martie J 919). Programul, 
care va lt respectat, este vibrant: ,,tn 
faza_ ci� refacere generală care urmează
unm razbo1 crud, forţe noi trebuie cbel
tmte pentru restabilirea vieţii normale �i 
pentr� ? _i�ai . bu21ă inclrumare a gînclirii
şi activ1taţ11 f1ecaruia ( ... ). Tinzincl a ur
mări . numai ceea ce poate înălţa nivelul
ai-bsţ1c, pornim cu încredere la muncă 
c111sl1tă." Se ci�csc slanţele ttnărului poet 
Tudor Vianu, Gala Galaction si Luca Ion 
Caragiale semnează fronici · plastice, 
Edgar Istraty, cea muzicală iar clirecto
n1l îşi rezervă cronica clram'atică. 

Nu11�ărul 10 c:i n 7 decembrie 1918 este 
număr festiv, închinat Albei-Iulia. In 
�ceste zile, Naţionalul bucureştean 1-ci-a 
arama lui Zaharia Bârsan SP face ziuă,
rnsp_irată clin revolta moţilor conduşi ele
Ho�ia, _Cloşca şi Criş-an. La premiera clin
1910, piesa provocase protestul diplomatic 
al reprezentantului cezaro-crăiesc. tnsusi 
autorul. ardelean, era prigonit ca ,,deze1:-
1or" clin armata impedală. Acum, scrie 
Paul Prodan, .,Se face ziuă, drama dlui 
Bârsan scrisă acu.m cî.ţiva ani, poate î1{ 
sîirşit si!J fie _iucată in toată libertatea, pe 
tot întinsul 'fârii Romilne�ti. Dl. Bârsan 
e un luptător şi la izbînda zilei de astazi 
îşi r1rr o mică parte." 

• !n fine, jo_i J5/28 noiembrie 1918 l'eapare
JŢJ Buc�1-eşh Rampa nouă ilustrată, pur
trnd, mmclru, pe frontispicIU. numărul 338.
an TI, deşi apari fia încetase în J 6 august 
_191_6. , Cu îndreptJţire patriotică, redac�
tor11 1g11O1'au. silnica întrerupere şi nume
r_otau în continuare colidiannl. Deşi actul 
dl;' la Alpa-Iulia nu se parafase încă, zia-
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rul continc rubrica în România Mare : 
,,ln R01i1ânia nouă si mare sînt multe, 
multe ele făcut. i{uinele pe care le-a liisat 
război,ul vor dispare. Sîntt,m un popor 
mare, unitalea naţională s-a făcut, gra
niţele care ne despărleau el fraţii 11O,}tn 
au dispărut. ( ... ). Să arătăm omenirii c;; 
sîntcrn la înăltimea frumoaselor noastre 
victorii...;<. Acesl cotidian, UJUC, poate, in 
lume, prin longevitale (l!Jll-1948, cu 
cîţiva ani ele înţreruperi), a adunat, prin 
timp, cele mai strălucite condeic ale eul� 
turii. Informaţia oferită e3te fondamen
tală pentru cercetare. 

Deşi cu n înlir�i t·e ele aproape două 
luni (stagiunea Tealrului Naţ-ional bucu-
1·rştean se cleschjse�c la 5 octombrie Ell8), 
se scriu aceste pătrunzătoare rîndurt 
despre drama \'iiorul, rep,czentată si
multan la Bucureşti şi la Iaşi, în ine� 
moria marelui dramaturg mort în durerea 
refugiului : ,, Epoca tulbure 5i grea a ,,vi
forului» Ştefănii;ă, epocă clin care totu�i 
Moldova a ie�it nevătămată, a fost fiarca 
un simbol <!l renaşterii ţării care, pe 
atunci (octombi-ie l!llB, n.n.), era sub apă
sarea odioasei păci ele la Bucureşti." 

Tot în acele zile fierbinti ale unirii de
pline se reia actul alegoric Pe aici nu se 
trPce ! ele Mircea jJăclulescu si Corneliu 
i\folelovanu, cu p1·e1nicra absolt.1tă la Ia�i. 
în mai Hllî. Zianll isi infonnează citi
torii că, în preajhrn bf;tăliilcr decisive de 
pc fronturile Moldovei, clin vara anului 
Hll7, actorii acestei piese, 111 f.1unte cu 
C. 1'iol1"ara �i l\.faria F.il(Jtt.i, străbă1.eat.1. 
zeci ele kilometri pc zi în maşini miliCa-re,
pentru a juca în faţa soldaţilor, îmb6.rbă
tînclu-i cu apninsP.le lirade vitejeşti. De ra 
teatrul. improvizat in bivuacul unei d·iv.i
zi i, ostaşii pornt>au 'iă · oc;upe poziţii ,c[p 
luptă... Acela a răsunat �i vioara Jui 
Enescu, adesea chiar in tran.şce, eroii ctwe 
luptau pentru dczrohit·ea sfînlu:u·i pă
mînt străbun ,cerindu-i maest.rulu·i nepe
reche al clasicului r0perloriu să le ,,,;i'eă" 
doine pe viu-ară. Dar Maria Ventura, so
cietara Comedic·i Franceze, întoarsă grab
nic îu patrie din primul ceas al luptel:or, 
pentn1 a .fi cic folos cu arta sa, printre, 
răniţii spitalelor, care o r11g:iu să recite 
poemele independenţei ale lui Va�i:le 
/\Jecsandri ? 

De necuprins în cuvinte dipe ... Des1;ire 
cite au înfăptuit- actorii no.5tl'i, adesea cu 
jertfe trecute · sub nobilă tticere, laolaltă 
cu întreaga suflare românească, penb'U 
împlinirea ide,.i.lului milenar, tezaurele 
ducumentare dau măl'turiP. Trebuie doar 
să se aleagă, dintre noi, cronicarul vrednic 
să· le evoce deplin. 

Ionuţ. NICULESCU 
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PIESE CARE AU PUTUT FI SCRISE tŞI JUCATE ÎN CLIMATUL 
CREAT DE CONGRESUL AL IX-LEA AL P.C.R. 

Libertatea sau drumul către Unire* 

„Ascultind parcă de o porW1că, m-am 
întins pe pămînt cu bi,aţele în cruce, 
mi-am lipit obrazul de iarbă şi am simţit
cum pămîntul mă cheamă. Erc1 o senzaţie 
înfricoşt.toare şi duioasă. Pamîntul Tran
silvaniei mele! Sint copac; sînt fir de 
iarbă, sint s5mînţă. Îmi vune să rîd între
bînclu-rnă : cine o ii Andrei Dumşa ? 
Parcă am auzit cindva ele numele ăsta !" 

Rîndurilc ele mai sus, ce t·ezumJ în
tr-un anumit fel şi, în acelaşi timp, anti
cipează întrebările grave, căutările „ele 
substanţă·' ale piesei lui Horia Lovti
nescu, Patima fără sfîrşit (subintitulată 
Sîngel�) •, sînt desprinse din „jurnalul 
de front" al locotenentului Andrei Dumşa, 
unul dintre multii ostasi ai Armatei Ro
mâne care, în c1:îrncena' toamnă a anului 
1944, într-o lwJgă şi aprigă încleştare cu 
hoardele hitleriste şi horthystc ce ne cotro
piseră ţara, şi-au dat viaţa pentru dezro

'birea ei, pentru libertatea, independenţa şi 
gloria neamului nostru. 

Tînăr.ul de douăzeci şi şase de ani scrie 
toate acestea într-un miez ele noapte, în
tr-o clipă ele acalmie de dinaintea atacu
lui clon care n-Ptvea să se mai întoarcă. 
Ele ne vor ti însă aduse la cunostin�ă de 
către Povestitor, un personaj-chei� ai pie
sei lui Horia Lovinescu, tm fel ele „lega-
1Br tesk1mentar" al memo:1:iei lui Hamlet 
- ,,prieţen pîn' la moarte şi mai ales pe
urmă şi dincolo de tot ce-mi pot ima
gina", aşa cum frumos grăieste unul din
tre poeţii noştri contemporai1.i. Povestito
rul Î!ii închină, astfel, în chip mişcător, 
,, supravieţuirea" sa rec01npw1erii me1no
riei celui dispărut, începînd ou Inseşi ni
dăcinile neamului său. Pentru aceasta, el 
are de parcurs un drum extrem ele ane
voios, printr-un trecut nu întotdeauna 
uşor de desciifrat, clar în adincurile căruia 
ne ajută să descoperim, ca-ntr-o galerie 
fosforesc�tă, o <lată cu fascicolul ele lu
mină proiectat, şirul aproape _nesfîrşit ele 
.eroi ce-l preced pe acesta clin urmă, oa
meni - caracterologic vorbind - oliimă
diţi clin aceeaşi rocă dură a hotărîrii de
a nu-şi pleca niciodată capul în faţa viei-

* Horia Lovinescu, TEATRU, vol. II,
seria „Teatru comentat", Editura Emi
nescu, 1978, pag. 5. 

situclinilor vremii, oameni prin singele 
cămra curge, din tJată-n f,iu aceeasi pa
timă fără sfirşit" a dragos�i de nea� şi 
de ţară. 

,,Două noaptea. Acrum pricep : nici in
somnie, nici nelinişte, n,ici frică. Veghe ! 
Vegl:ea e o lumină. Veghez la căpătîiul 
şi poate la capătul neamului meu, al 
Dumşilo-r ... Căci m.iine, în zori, peste două 
ore... Cine a fost bunkul meu, Andrei 
Dumşa ?" citeşte, ln continuare, Povesti
torul, clin „jurnal de front" al tinărului 
Dumşa. Şi, mal departe : ,,Sînt toţi a.ici, 
în jun.tl meu, şi tata, şi bunicul, şi stră
bUJnicul. li simt. Nu-i văd. Orb ! Cer ce,c1 
şi eu n,u-i înţeleg. Spun ceva si eu nu 
aud. Un cuvînl. Trebuie să exiis,t� un cu
vînt ele răspuns la apel. Bineînte'les. Era 
la îndernîna oricui. 11 scriu. Îl rostesc 
şoptit : prezent !" 

După oum ne informează apoi „prie
tenul lui Harnlet", Povestitorul. toţi cei 
din neamul Dumşa ră•spunseseră cu ace
laşi cuvint - ,,prezent !" - în momentele 
ele cumpănă ale 1stori.ei. Faµt pentru care 
toţi, fără nici o excepţie, plătkeră cu 
aceeaşi _monedf1 : sîngele lor vweaz, jertfa
suprema! 

,,in 1849, la un an după t·evoluţie. tri
bunul Andrei Dumşa, prietenul lui J\vram 
Iancu, a dispărut în condiţii misterioase, 
probabil asa:;inat. F'iul său - bWlicul 
despre care vorbea prietenul meu, tot 
Andrei, căci toţi Dumşii au purt;:it acest 
nume - a fost împuşcat pe graniţă in 
1877. Fiul acestuia, încercîncl, ca şi Andi·ei 
Bofoga, să dezerteze din armata austro
ungară pentru a nu lupta împotriva rol'nâ
nilor. â fost, ca şi Bologa, spînzw-at. 1n 
sfîrşit, prietenul meu a căzut în '44, bă
tînclu-se eroic pentru cliberare;;i Transil
vaniei". 

Iată, aşadar, premisele acestei tulbură
toare drame psihologice - Patima fă1'ă 
sfîrşit -, prin care Horia LoVi.nescu. fără 
a-şi „ trăda" mijloacele sale specifice. cai·e
l-au consacrat ca pe un fin şi jne,galabil
analist al infinitului univers familia], rea
lizează ele a�tă dată o operă de o putet
nică ,angajare socială şi, în acelaşi timp, 
ele \111 fierbinte patriotism, operă cai\� 
se constituie, indiscutabil într-o sectiu11c 
aparte, într-un capitol o\stinct al ori1:;i

, nalei sale dramaturgii. 
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Prin mijlocirea Povestitorului, care arc 
run rol dinamic, participativ în desfăşu
rarea întregii •acţiuni, Horia Lovineşcu se 
•opreşte asupra unui singur moment (1877),
Tespectiv asupra unui singw· Andrei 
Dumşa (bunicul celui ucis în 1944), pentrn 
:a lua, din tumultuoasa desfăşurare a vieţii 
.acestuia, o „probă de foc", ori, dat fiinc:l 
subtitlul piesei, peaku a a�eza sub lupă 
un „Pşantion reprezentativ" din sîngele 
:bărbaţilor acestei familii <le vechi români 
transilvăneni, care-au ştiut întotdeauna să 
pună, mai presus de orice, dragostea pen
tru pămîntul natal, pentru aspiraţiile de 
veacuri ale neamului lor : unirea şi uni
tatea tuturor românilor.

Aşadar, începutul acestei irigenioase,.
profunde şi mişcătoar evoci.iri dramatice 
ni-l arată pe Andrei Dumşa (cel de l::i 
1877) tocmai întors acasă, de la Viena, cu 
diploma de avocat în buzunar, însoţit de 
tîniirul conte Haller, fost coleg de stu-· 
clenţie şi prieten nedespJrţit, care va face 
aici, la castelul baronului Mailat, bunicul 
dinspre mamă al lui Andrei, un scurt po
pas, în drwn către distinsa şi bogata sa 
familie clin Sibiu. Pentru Andre.i, acest 
bunic falnic, dar scăpătat, prin vinele că
ruia mai curge sînge valah, dar can:, în 
virtutea acceptării de către strămoşii săi, 
pierduţi in negura timpurilor, a compro
misului de a face parte, prin înstrăinarea 
de neam, din nobilimea imperiului asu
pritor, se consideră încă, unul din stilpli 
acestui şubred edificiu, pentru Andrei, 
spuneam, acest bunic falit, dar ambiţios 
reprezint:'i singw·a sa familie sau, altfel 
spus, el este tot ce-a mai 1·iimas din fa-.
milia sa, despre care, de altfei. nici nu 
ştie prea multe lucruri. Baronul Mailat, 
a cărui deviză este : .,Noi nu şîntem nici 
români, nici unguri, sînterr1 Mailati" vede 
însă în Andrei. aşa cum observă· c{i ma
liţie contele I-Ialler. ,,nn fel de cal de 
curse cu care speră să ciştige marele pre
miu". Care este acest „mare premiu"? Nu 
altul, deci:t mina (şi deci averea) domni
şoarei Irene Kencly de Balaszfalva odrasla
unică a unui neam <le grofi �utentici, 
plini de „bani <;;i moşii". Prin acest aran
jament matrimonial (o adevărată lovitură 
de maestru!), baronul Mailat este hotărît 
să-şi realizeze tirarnca sa obsesie de a-si 
reface „un efemer domeniu Mailat", cee·a 
ce i-ar permite să conteze din nou nu
numai de jure, dar şi. de facto, printre 
reprezentanţii de seamă ai marii nobllî:ni 
ardelene. Idealul baronului nu este, însă. 
şi �dealul nepotului său, care o prefera 
Pf: �ara - fata nnor ciobani valahi, pri
paş1tă în casa lor - in locul fermecă
toarei" domnişoare Kendy de B�iaszfalva, 
,,impei·tinentă, vioaie şi plină de nuri", 
aşa cum el însuşi i-o descrie prietenului 
Haller, în încercarea (reu�it::i) de a-l face 
pe acesta să se ocupe o vreme de ea. 

Vorbind despre strămoşii Marei, Andrei
(cPl de la 1877, fireste) spune : ,,Pe lingii 
ciobanii ăştia, Mailaţii sînt nişte parve-
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niţi". însuşi contele Haller îşi aduce a
minte că un uncl1i al său, profesor, ,,sus- , 
ţine că tradi�iile româneşti sînt imemo
riale, mai vechi clccît istoria, mai vechi 
decît primii locuitori ounoscuţi". 

Sînt puse asliel cu subtilitate în balantă 
cele două feluri ele noblete : aceea a unot:a 
precum Kendy de Balaszfalva, constînd în 
bani şi moşii şi alte bunuri, toate clobîn
clite prin „singe şi dmeri", şi cealaltă, a 
„ păstorilor diu munte'·, a păstrătorilor 
de grai şi de ob.icei românesc, a continua
torilor fireşti ai unui popor care şi-a men
ţinut prin milenii, neîntinată, fiinţa umană 
şi fiinţa naţionalii, în ciuda tuturor năvă
lirilor, în ciuda tuturor jafurilor, silni
ciilm· şi omorurilor. în ciuda tuturor în
cercărilor de asimilare în masă. 

Cumpănind cu luciditate toate acestea, 
Andrei, despre care prietenul său va 
spune că este „w1 roman,tic optimist", re
fuză cu încăpăţinare să fie obiectul tîrgu
lui pe care baronul Mailat l•-a şi pus la 
cale, chiar dacă: perspectiva cealaltă -
„să moară în pielea unui funcţionfo·aş cu 
surtucul lustruit în coatE: şi însurat cu o 
femeie mereu însărcinată si căreia nimeni 
n-o să-i dea bună ziua" _:_ îi este înfăţi
şată cu toată cruzimea de cătrP contele
Hnller. Pentru că, deşi nu cunoaşte încă 
amănuntul că este fiul tribunului de la 
1848 (el, copilul acestuia, fiind înfiat cie 
baron, adică de părintele defunctei sale 
mame, şi. în consecinţă, părind a fi uţti
m..il ·Mailat), Andrei cel de la 1877 simte, 
deocamdată nedesluşit, că undeva, cindva, 
nu prea iîrziu, il aşteaptă o misiune ade
vărată, mai presus decît toate „fantomele"
care bintuie prin închipuirea neînduple
catului său bunic. De altfel, în această 
stare·.de spidt,.el i �e spovedeşte priete
nu1ui său: ,,Nu ţi' s'..a:n'tîh1plat · n'iciodată 
să ai senzaţia că tot ce faci e provizoriu, 
că nu are cu adevărat importanţă, că le 
laşi amăgit şi că de undeva, cîndva tre
buie să 1·ăsune un semnal, o chemare la 
care spontan, fără nici o ezitare şi cu 
inima plină de lumină şi certitudine sii 
răspunzi : prezent ?" 

„SEmn�i:tl" despre care vorbeşte Andrei 
vine chiar mai repede decît s-ar fi aş
teptat. La '.l Mai 1877, .,Principatele va
lahe s-au declarat independente", ii 
anunţă, în toiul w1ei petreceri, contele 
Kendy de Balaszfalva, care, colonel în 
armata austro-ungară fiind, se grăbeşte 
spre unitatea sa militară, pentru că, aşa 
cum remarcă baronul Mailat, ,,asta în
seamnă ră:tboi cu Turcia", iar colonelul 
simte, chiar înainte de a primi ordinul de 
mobilizare, că „românii din Transilvania 
nu vor rămîne nepăsători". Că este a.şa, 
o confirmă şi starea de enervare a baro
nului, atunci cfnd constată că "toate zia
rele româneşti j'ubilează" ! - "Nu pri
cep, ce ţi se pare nefiresc - îl înfruntă, 
pentru prima oară. Andrei. Crezi că o 
frontieră poate despărţi u.a popor ?" -
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„Care popor? Un popor nu ex'istă decit 
în măsura în care are o patrie - încearcă 
să-l aducă ,<pe calea cea dreaptă» baronul 
Mailat. Şi patria noastră e Transilvania, 
nu ţările de peste munţi". - ,,O patrie cu 
capitala la Viena ! îl înfruntă, mai de
parte, Andrei. După cîte ştii, românii ele 
aici vorbesc româneşte şi nu ungureşte 
sau nemţeşte". 

Dar transmiţătorul propriu-zis al „sem
nalului" este, în piesa lui Horia Lovi
nescu, Hoinarul - un personaj simbolic, 
de o frumuseţe cu totul aparte, cumulincl 
ceva clin figura legendară a ,.zburătOTului 
cu negre plete", ca ;;1 din aceea, extrem 
de concretă, a creatorului „Luceafărului". 
Hăituit ele poliţie şi adăpostit pentru o 
vreme în castelul Mailaţibr, el mărturi
seşte că a trecut munţii ca să-şi cunoască 
,,fraţii şi cîntecele lor". Dezvăluinclu-:i va
rianta ardelenească a Mioritci, :Mara este 
cea dintîi care izbuteşte să-( descifreze cît 
ele cit mesajul,: .,Omul ăsta e altfel decît 
noi - ii mărturiseşte ea lui Andrei. ,Nu 

·: ştiu cum să-ţi ·spUJ1, e foarte apropiat,
prietenos, glumeţ şi totodat.=: î1 simţi ma,i
îndepărtat decît luna de pe cer. Zice că 
vine de dincolo,. de peste munţi, dar parcă 
ar veni de pe alt tărîm, unde noi nici cu 
închipuirea nu ajungem. Ştii cum mă gin
desc eu la el ? Ca ia un sol" ! 

De altfel, ,,solia" aceasta îi va fi trans
misă' în întregime �i în chipul cel mai 
diistinct lui Andrei însuşi, de către Hoi
nar, într-o scenă, socotim noi, memo
rabilă: ,,Cunoşti imnul lui Andrei Mure
şianu ? Scris acum aproape treizeci de 
ani...", îl înt::-eabă . Hoinarul pe Andrei. 
- ,,Ştiu că e interzis", îi răspunde acesta.
- ,, Da - acceptă Hoinarul -, oamenii îl
îngînă sau îl mur;:nură cu uşile î1ichise
şi perdelele lăsate. IJar dacă asculţi bine,
îl auzi cum se \nalţă peste munţi şi peste
frontiere, în toată ţara asta care odată
şi-odată va fi iar întreagă. Asta-i viziunea
mea. Şi a lui :Mureşianu, care nu degeaba
evoca laolaltă umbra lui Corvin ·cu a lui
Mihai şi Ştefan". - �Cum ? se mirii sin
cer Andrei. Chiar crezi că Ardealul va fi
vreodată al vostru ?" - ,,Dar este ! " ii
spune cu hotărîre Hoinarul, arătîndu-i
apoi „ treptele" ce d,uceau către Marea 
Unire : ,,Primul pas a fost unirea prin
cipatelor, al doilea independenţa şi răz
boiul de-acum, al treilea urmează inevi
tabil. Trebuie să fii orb ca să nu vezi.
Unitatea naţională n,u poate fi numai o
chestiune de conştiinţă, platonică. E. o
realitate concretă, cuprinsă într-un anu
mit spaţiu. Şi spaţiul acesta al României
viitoare reprezintă o unitate pe care nici
o vitregie istorică n-o poate dizloca."

Nu nwnai îndemnat. dar chiar con
vins de către Hoinar· sa-şi caute „o 
cauză" în care să creadă, şi hotărîncl 
apoi, după aflarea adevăratei sale identi
tă·ţi, să renunţe la numelcc ele l\.iailat, ca 
şi l<ă titlul de baron, pen'ln, a , deveni, 

asemenea tatălui său, un simplu Andrei 
Dun,şa, adică un alt aprig luptător „pen
tru Dacia reînviată, pentru un viitor care 
să nu trădeze trecutul", eroul piesei lui 
Horia Lovtinescu, Andrei Dumşa cel de la 
1877, află în el puterea unei confruntări 
tran,:.ante cu impetuosul său bunic, că
ruia, după ce-i reproşează, cu o acidă 
irome, intenţia acestuia de a se im bogăţi 
prin comercializarea unor „tăuraşi de 
rasă" şi clupă ce-i aduce la cunoştinţă, 
fără nici un fel de echivoc, intenţia sa 
ele ,a-şi oficializa legătura cu Mara, de la 
care aştepta, de-acum, un copil, îi spune 
plin ele minclrie, cu acea demnitate a 
omului ce şi-a găsit într-adevăr cauza 
pentru care merita să trăiască şi, dacă e 
nevoie, să moară : .,Un om care-şi regă
seşte obîrşiile nu e un renegat ! " 

De aici înainte, viaţa lui Andrei Dumşa 
- fiul tribunului de · 1a 1848 şi tatăl
,, dezertorului" de la. 1918 - va fi închi
nată în întregime cauzei poporului său,
care va constLtui nu numai propria-i cauză,
clar care va drcula, precum sîngele prin
artere, clin generaţie în generaţie, pl'in
conştiinţa tuturor celor din neamul sau.
far această cauză nu va fi alta decît aceea
a idealului de unitate naţională, şi de
dreJ.,tate socială. O cauză încpinată bine
lui ;d fericirii. unui popor greu încercat
ele istorie.

T1imis cu o misiune secrP.tă „în ţară'' 
(era vorba de denunţarea w1ui complot 
care �e urzea în 5patele Armatei Române, 
în tnnpul strălucitelor ei victorii din zi
lele Războiului de Independenţă), Andrei 
Dumşa, nepotul baronului Mailat, este 
surprins de o patrulă ele grăniceri şi îm
puşcat mortal. La ceremonia de doliu, ,,pe 
sicriu Mara a aşezat. fără ostentaţie, însă 
hotăl'ită, o mică basma tricoloră", ne in
formează Povestitorul. 

Dar să-i lăsăm tot lui şi ultimul cu
vîn t cu care se încheie ele altfel această 
Patiină fără sfîrşit, pentru a subiinia mai 
pregt1ant, dacă n-am reuşit s-o facem 
pîna Roum, eleganţa simplii., reţinutii şi-_napar-enţă rece a stilului lui Horia Lovi
nescu, în spatele căreia, însă, ca în_ inte
rioruil. misterios al unui vas de-nalta pre
silille, clocotesc ineplllizabile enei-gii. 

"După cum v-am spus la început, fiul 
lui Andrei �i al Marei a murit spînzurat 
în 1918, iar nepotul său, prietenul meu, 
locotenentul Andrei Dumşa a murit ne
căsătorit în 1944 în luptele pentru Ar
deal. Dacă povestea lor tragică pe care 
am încercat s-o evoc, pentru că mi se 
pare legată de istoria noastră frămîntată, 
a mişcat pe cineva dintre dumneavoastră, 
îl rog pe acda să dăruiască in cuget o 
clipă de tăcere amintirii lor". 

Bogdan IRA V A 
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PERl'1\ANE�rrA 11\0�ER1 rr;.\"fE 

A CLASICILOR. 

Tudor Vianu; 

:rr ,mmrrrl'IT5PN'Nf,.,.. 

critic ş1 teoretician 

al teatrului 

Inleresul lui Vianu penlru artele cu 
directe viTtuţi educative (teatru, film, 
plastică) slă in slrînsă alianţă cu ideea 
pc care şi-o face despre mişcarea spiritu
ală în societate. Oricît de ciudat ar părea. 
Viam.1 consideră cullura ca o condiţie pri
mordială a comw1.icării, a sociabilităţii 
supa·ioare. şi nu acceptă efectul culli
vării acesteia din raţiuni idealiste. Dac;'i 
ar fi rămas la atare înţelesuri restrict.ive, 
cu siguranţă că ar fi consiJern.l' nesatisfă
cătc.are legitimarea lor exclusiv sub pre
siunea speculaţiilor filozofice. De allfei, 
ele ce si.I nu observăm că, prin totalitatea 
activit:'iţii ctepuse in slujba valorilor, Tu
dor Vianu postulează consecvent necesi
tatea de a pronunţa despre existenţă (deci 
şi despre cultură) un imperativ : fundarea 
pe cunoaştere, pe experienţa practică. 

Artele ce se definesc sociologic ca ima
gini (şi prin imagini) ale realităţii trăite 
ori înd-ipuitc ne transpun mtr-o slarc 
emoţională graţie modului în care percep 
rrolul, îl reprezintă fenomenal, îl desco
peră sensibil. 

Artele ar fi rncomplete dacă, în dia
logul lor cu publicul, mi s-ar sprijini deo
potrivă pe o natură vibrantă la frumos, 
dar şi pe influenţa acesteia. considera
bilă, asupra celor ce simt nevoia să le 
recepteze mesajul. Rezultă - în cele din 
urmă -- că tea�rul, cinematograful, plas
tica, muzica nu înl&tură iluziile simiului 
comun. ln schimb, accentuează ?epe�1-
clenta organelor de simţ de expenenţe1e 
cun�aşterii. prin legitatea iluziil�: �rtislice, 
ca ,acte de reprezeni.are, de activa rapor
tare la tot ce se petrece în jurul nostru. 
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Cit priveşte teatrul, pe.u.t.ru care Tudor 
Vianu a avut vreme de o jumătate de se
col _numai .cuvinte de caldă preţuire, el 
se raportează primul la n1ţionamentul pe 
care l-am amintit. Primatul tn teat1·u al 
imaginii scenice (ca rod al relatici re
prezentativ - reprezentat) apare deosebit 
şi, cumva. de sine s,tătător. Cu o con di ţie. 
Ca teatrul să mi:ilocească, obiectiv vor
bind, cu un ceas mai devreme, contactul 
dintre opera d1·am,atică şi spectatori. Să 
concretizeze (intăresc termenul) prin su
�estic scenică textul. să-i atribuie plasti
citate. Nu altfel exotică Via nu unul din 
meritele lui Cehov cînd ia în discutie ce 
finisaj primeşte scrisul acestuia în lectură 
regizorală. Cehov, sublin.ia Tudor 'liauu, 

. a.-e talentul cf, elimină în piie:.cle sale 
procedeul clasic abstractiv. Aduce, în 
schimb, cu mare profit de. prospeţime, 
ceea ce se cheamă ambianţă. Aceasta 
joacă 1m rol deosebit în teatrul cehovian 
. .în sensul stării . de �pirit pe care o re
flectă şi o provoacă în spectatorul lor ca 
prezenţă d.ifuză" 1. Ea face ,,din presimţi· 
rile, din melancoliile, din nădejdile şi 
planurile către o lume mai bună" flamura 
unei spiritualităţi tăioase şi totuşi tainice ... 

Tainic:1, întrucil ne întrebăm şi astăzi: 
cum creează Ce,1ov magica lui .,atmos
feră" ? Graţie, stabileşte Vian,u, aderen-
ţelor cliaiogului cehovian. Un dialog ne-

1 T. Viaiw. ,-1rta poelică a lui Cehov. 
Opere, val. 5, Bucureşti, Minen.1a, 1975, 
p. 607-609. 
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!cg:-.t, în relaţie independentă ele unele
pt'rsonaje, în ă determinat de starea lol'
<le spirit comună.

„Dialogul ncle6at" uneşle, defineşte în 
,cele clin urmă, relaţia personajelo1· cu 
. imptomatica generală, iar ce rezultă pri
mc,:;te înţelesul de „instantaneitate a ima
_sinii ··. 

Este nir.1i greu de explicat cum se insta
lează în privitor şi cinel anume. In moci 
si.�ur, curincl după ce în fiiuţa sa intimi, 
privitorul/spectator descoperă în universul 
lui Cehov înfrunlari dure intre poziţii 
anacronice �i rl'speclill faţ.':i ele 1·aţiune, 
între impostură şi seriozitate. între lim
buţie şi convingeri ferme. ln sistemul 
cehovian c!P. refccinte figurează constant 
o cerintă la care Vianu facP. aluzie : cn
rnun.ica1:ea umană dincolo de orice con
troverse.

Partea aclivă a spiritului ele cuno::iştere 
vine, 111 termenii fiziologiei teatrului, să 
afirme pentru etil . ensibil o cvasisimulta-
11citatc: succesiunea internu de trăiri trece 
imperceptibil în afat·ă într-o suită de răs
frîngeri ce intervin modelîncl un curent 
<ie simpatie. Avem, pinii la urmă, st'.!ri ele 
şpirit ce se ,amestecă, se desfac, se reper
cutează de la autor la public într-o infi
nită multiplidt'.tte de fatete ale textului. 
Tudor Vianu a nwrât o· asemeneaa fuzi
une, acel quid proprium al motivării ra
ţiUI)ii tangibile în limbajul sentimentelo1·, 
„simbol intelectual". Iar cinel va aduce în 
oiscuţie cle2Yoitar1ca lor pvlifonică, Vianu 
va reţine în seama lor că. împreună, sim
bolurile intelectuale stabilesc acea armo
nie profundă dintre elementele compo
nente ale operei de artă. ,,Planta, );iterară 
înfloreşte fericită, în toată splendoarea 
.. �i" 2 cinci polifonia ele care pomeneam 
oevine purtătoare proteiformă de cuvint 
a unor atitudini ele viaţă, de creaţie. 

Prefigurări cseblice ale examenului este-
1.ic la care va supw1e, curlnd, teatrul,
Vianu propune încă <l:in culegerea de ar-
1icole apărute 111 1925 sub titlul Frag
mente moderne, cînd consacră - expresio
njsmul ui o sum� de coment3ni. In linit
mari, emoţia culturală recuperează tona-

. Jităţile depresive ale noului curent. Dar
Vianu face mult mai mult de.::ît să în
chege no lele distinctive ale modernităţii
expresioniste. El limpezeşle ele ce este 
înnoitor expresionismul, ce il conduce 
spre un teatru al esenţelor altfel con
diţionate clecît în realism sau naturalism. 
Căci este protestatar într-un model pro
pr�u. probează o atitudine proaspătă în 
promovarea polemică, derruistifieatoare a 
relaţiei dintre temperamentul uman şi 
mersul irezistibil înainte al societăţii. 

2 T. Vianu. Opere, vol. 12, Bucu
reşti, Minerva, 1985, p. 539.

In Jurnal Vianu a inclus şi medalionul 
p_e care i l-a dedicat lui Ion Sava, apre
ciat rcgizo,· şi animato1· al miscării tea
trale clin perioada interbelică. Textul, 
prin amplitudinea reflecţitl.:>r, clepă5e,;,te 
stricta comentare a unei personal I taţi. 
Tocmai pentrn că, înainte de toate, clari
fică nu puţine clin datele procesubi ai·
tistic ca spectacol. Astfel citim : .,El (re
gizorul - n.ns.) este arListul care face 
dintr-o mull:iplicitale o tolalitate unitară. 
lnsemnătatPa pe care i-au dat-o împre
jurările speciale ale t.eatrului modern 
justifică indt>a,1uns faplul notorietăţii lui 
în cre.�ll're. Dar importanţa actuală a re
gizorului nu legitimcaza nici tendinta de 
a dilat<1 elementul speclacw.0$ în ciauna 
ce1ui li ll0rar, nici tendinţa L1e a da părţii 
văzule a spectacolului o preocupare mat 
înti11să clecil lucrului cu aclorii. .. " ::_. 

S-ar părea că Vianu trăciează aici un
accent conservator, de replie::e în aria t1·a
diţiei saero;;ancte. At· fi să nu-l cu
noaştem bine, să ne '\ndoim de mani
festa lui cle5chiclel'e �i peren abilitate la 
nou. Pe această linie, exact în medalio
nul despre Ion Sava, Vianu povesteşte 
cum a colauo1·at cu acesta in lunile di
recto.ratului pe .ca,se profesorul 1--a asli
mat în anul 1945 la Teatrul Naţtonal. 

Ion Sava a pus în scenă Ma<·beth. L-a 
Jucat cu mă:;Li, deşi expel'imentul .avea 
în el ceva revoluţionar. La premieră, pu
blicul a văzut, cum notează Vianu, ·o re
prezentaţie dintre cele mai intere.:;ante. 
De .o pf!rte, pentru că Shakespeare însu.51 
îndepărtase masca di..n teatru, ca să ofere 
actorilor r·evelarea deplină a fiziionomiei 
vii şi a penetraţiei psihologice. Dar Ion· 
Sava, dorind să marcheze tenebrosul din
tr-un univers terorizat de crimă, a rearlus 
măştile la rampă. 

In feounrla iui carieră. marele om de 
teatru a realizat incă un spectacol .,fan
tastic şi zguduitor", în condiţiile· crc<;terii 
moderHe a însemnătăţii demersului regi
zoral. 

Meşteşugul acestuia, •ca şi al lui 
C. I. Nottara, în alt plan, intervine spre
a valoriza un tezaur c,le observaţii. Vianu
îl recuno�te, ca parte Psenţială din circu
laţia morală prin care actorul face s;1
vibreze „durerea şi iubirea, ura şi spaima,
perversitatea şi candoarea".

Tot în Jurnal, în tulburăioarea secţi
une intitulată Fotoliu, ne rcîntilnim cu 
ideile e'"puse de Vianu incă clin ci::rceta
rea sa Lumea ca teatru, inclusă în volu
mul Studii de literatură• comparată şi uni

versală. 

Este afirmată, întreg 5i plenar, adezt
unea lui Vianu la .::oresponclenţa (ca în-

� T. Vianu. Jurnal, Bucnreşti, Edil.
Eminescu, 1970, p. 49. 
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deletnicire, dar şi ca modalitate de studiu) 
frămintării emotive cu rigoarea disci
plinei mentale. Vianu mărturiseşte mereu 
înrudirile între arie. cum şi constată in
terferentele între tehnicile de comuni
care: ,,Cînd am fost în India, am aflat 
din explicaţiile unei dansatoare învăţate 
că primul gest al ei era U11 simbol iero
glific şi că dansul in intregimea lui reia 
o întîmplare. Dansatoarea ridica mîna
stîngă, arătîndu-şi degetul mic şi arătă
torul, şi •asistenţa înţelegea că i se arată
coarnele unei vite, o cireadă întreagă. Cu
mina dreaptă dansatoarea îndemna ci
reada care începea să se mişte. Eroul po
vestirii îşi ducea turma la păscut. Gin
direa conceptuală nu este exclusă din
arta mimului, a dansului şi a baletului şi
această împrejurare le înrudeşte cu lite
ratura. 

( .. .) Pe acesta se înaltă o structură de 
alte valori artistice. apărute ca o w1itate 
în fantezia 1·egizorului şi realizate prin 
contribuţiile conjugate ale dansatorilor, 
ale compozitorului, ale pictorului sceno
graf etc. Grupuri plastice, văzute parcă 
de un sculptor. se încheagă şi evoluează 
în atmosfera ,difuză de culori, care se 
aşează pe reţeaua uşoară a veşmintelor, 
pe catifeaua sail.1 mătasea lor, · cu nuanţe 
variate în fiecare clipă. Este � picătură 
în mişcare, într-un cadru arhitectonic sau 
peisagistic. · Muzica devine viziune" 1• 

!n numele ei, al centrării artelor într-un
ansamblu umanist, Tudor Vianu a anti
cipat perpetua actualitate a actului crea
tor. Unificat prin inteligenţă, întruchipat 
de simţire, nuanţat în registrul interior al 
examenelor de conştiinţă. 

Imago muudi (cu distincţia aferentă pri
vind artele de obligatorie percepţie ima
gistică) nu i-a apărut niciodată lui Vianu 
drept o simplă încropire ; unda fervorii 
artistului trece cu intensitate prin spaţiul 
de expansiune care, pe măsura lui i,nago 
mundi, are o mare putere de absorbţie. 
Surprindem astfel adevărul central al 
temperamentului unui om ce a putut trece 

� Jurrual, p. 1�2- -153. 
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drept cerebral. lnsă, pentru a respecta 
adevărul devenirii sale, să spunem că 
biografia strictă respectă biografia ideilor 
vianeşti ·= tu1 melancolic dionisiiac, para
lizat în distirnpuri de crize ale afectului. 
se metamorfozează într-o structură ambi
valentă. Fondul iniţial tinde, sub îndru
marea opţiunilor critice, spre distincţie 
apolinică, nu înainte de a conveni să PJ'!
regrineze faustic între extreme. 

Scrierile despre teatru îi rezumă cumva 
traiectoriile. Dacă alcâtuiesc, pe unJeva, 
o soluţie teoretică de mijloc, nu putem
considera atare manifes,tări nici margi
nale, nici com:iliator<ii. Cum s-a văzut în 
calificările rezervate de Vianu tealrului 
expresionist (Lucian Blaga, August Slrind
berg etc.), solida lui armătură teo1·etică 
nu înlătură, vreodată, sîmburele genera
tor, întemeiat simpatetic. Avem, de :f.ie
care dată, în termeni remarcabili, fereslre 
deschise către subtextul formulei. 

Ca un di;:ignostician, decis şi convingă
tor (vezi volumul din 1926, Masca timpu
lui), Vianu descoperă in teatrul lui tu
cian Blaga (deşi precizeazâ tehnica ·de 
elaborare) altceva. 11 preocupă datul na
tural, rolul binevenit al lirismului. Acesta 
dă teatrului, mai exact şi teatrului, cum 
va da şi filozofiei lui Blaga, caracteristica 
esenţială. Vianu, într-un strîns comen
tariu (pag. 113-126), stabile�te că în Za
molxe şi în Tulburarea apelor drama· ate 
substrat poematic pentru că la Blaga sirn
bolul general, expres\ionist, se însumează 
dintr-o serie de situaţii simbolice parţiale, 
irigate poetic de frenezia simtimentuţ�i 
comprimat. Om ele idei, . Lucian Blaga 
extrage clin univers esenţele cele mai 
pure şi le dii.spune în formă mitică. . , ·

Cînd nota aceste pertinente observa_ţii 
Vianu postula (nu greşim, afirmînd, în 
stil definitiv) cîteva clin judecăţile de 
delectabilă fosforescenţă ce aveaJU să mai·
cheze sw1etul vocaţiei sale de interpret 
şi îndrwnător al artelor. 

Henri ZALIS 
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Brînduşa Zaiţa-Silvestrn (Teatrul „Ţăndărică"), Aneta Forna (Teatrul de 
Păpuşi din Constanţa), Aurica Spirk şi Adela Moldovan (Teafrul de Mario

nete din Arad) 

Conştiinţa profesională în prim-plan 
Meritoriu �i admirabil în această Gală 

,e faptul că rninuitorii, colectivele teatre
lor participante şi-au vădit, în prelungile 
-<:liscutii pmtate seara pină tîrziu, după 
fiecare din cele trei. runde de recital, do-
11inţa <le a-şi instrumenta teoretic cit mai 
-complet posibil conştiinţa profesională.
Fiecare participant, indiferent ce nivelul
artistic al reprezentaţiei prezentate �i su
puse inerentelor dezbateri colegiale, s-a
străduit să-şi exprime convingerea că 1.en-
1ativa sa ele a străluci în această com
petiţie nu este expresia unui orgoliu ste
ril, ci o necesitate izvorită din respectul
şi atenţia acordate spectatorilor - fie ei
mici. san.t mari. Aproape toate t·ecitalurile
s-au desfăşurat în faţa rmor săli pline
de copii preşcolari si şcolari ; astfel că,
graţie excelentei organizări a Galei, parti
·Cipanţilor le-a fost ingăduit să verifice
practic efectul real asupra publicului avut
de aceste spectacole „speciale". S-a putut
astfel constata încă o dată subtanţiala
diferenţă dintre ropotele de aplauze rit-
mire care, de obicei, însoţesc fiecare me-

* Gala Recitalurilor Păpuşăreşti -
Botoşani, ediţia a II-a, ll°-13 noi,:m
brie 1988. 

lodie mai sincopată din orice spectacol şi 
reala emoţie stirnită de mesajul 5i de 
virtuozităţile adi.stice ale reprezentaţiei. 
Copiii sînt generoşi şi expansivi, predis
puşi către imediate î:ncîntări şi inocenle 
exuberanţe ; nici un mînuitor, nici un 
artist al teatrului <le animatie nu mai con
fundă, acum, participarea: exersată di
dactic în grădiniţe �i şcoli şi practicată 
la silabisirea cîntecelor, cu implicarea 
emoţională şi intelectivă a copilului la 
cele ce se mtîmp1'ă pe mica scena: iatâ o

schimbare de mentalitate al cărei cot·olar 
este un important salt pe tărîmul exi
genţelor pe care şi le pot stabili ei înşişi, 
artiştii mînuitoni. Palmaresul galei re
flectă cu cea mai posibilă fidelitate ierar
hia valorică a recitalurilor prezentate. 
Consensul spontan al participanţilor cu 
aprecierile exprimate de juriu a fost po
sibil întrucît manifestarea a avut o stră
lucire aparte : cele două recitaluri extra
ordinare care au încheiat prima şi cea 
de-a doua zi a Galei au constituit indiscu
tabile şi entuziasmante culmi de măies
trie, astfel că toate comentariile şi toate 
comparaţiile au avut drept model practic 
şi reper teoretic :recitalurile realizate de 
Aneta Forna şi Brînduşa Zaiţa Silvestru. 
Chiar şi naivitliţile teoretice- ivite în dis-
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PALMARES 

TROFEUL GALEI: ADELA MOLDOVAN şi AURICA SPIRK (Teatrul de 
Marionete din Arad), pentru recitalul O rază de soare de Al. T. Popescu
PREMIUL SPECIAL AL CONSILIULUI JUDEŢEAN BOTOŞANI AL ORGA
NIZAŢIEI PIONIERILOR: DOINA IARCUCIEVICI şi VIOREL VIRLAN 
(Teatrul „Luceafărul" din Iaşi), pentru recitalul Punguţa cu doi bani după 
Ion Creangă 
PREMIUL I: GABRIELA NISTORICA (Teatrul de Păpuşi „Vasilache" din 
Botoşani), pentru recitalul Să rămînem copii de Sanda Diaconescu
PREMIUL II: CSAK ZSOLD şi VARGA IBOLYA (Teatrul de Pă1rnşi din
Cluj-Napoca), pentru recitalul Jocuri de copii (pantomimă)
PREMIUL III : IONUŢ BRANCU (Teatrul de Păpuşi din Timişoara), pentru 
recitalul Povestea cucului clin· ceas de .Şerban Foarţă

Viorel Virlan 
(Teatrul „Luceafărul" 

din Iaşi) 

cuţii porneau tot de la cele două perfor
manţe interpretative; ,întrebarea „cunr 
s-ar putea defini recitalul?" revenea cu
obstinaţie în dialogurile iscate între parti
cipanţi. Opiriiile potrivit cărora r.ecita,lul
ar fi o reprezentaţie „pură" - realizată de
mînuitor fără ajutorul scenografului, regi
zorului şi scenadstului -, opinii stîrnite
de bijuteria interpretativă a Anetei Fon1a,
ar fi exclus de la dreptul de competiţie
şapte clin cele nouă participbri. Faptul
că Aneta Forna are atlta virtuozitate îndt
textul, coloana sonon:i şi chiar păpuşa pă
lesc în comparaţie cu forţa ei de a însu
fleţi, de a vitahza orice obiect ce încape
pe mîinile sale, este o fencită excepţie.
Refuzîncl dreptul şi accesul mînuitoeului
la amintitele componente ale unui -speeta
col de animaţie, într-o asemenea Gală :ar

. trebui invitaţi, fatalmente,. nwnai perfor
mer.ii care multiplica acea sp0cială factură
.interpretativ;'! întrupată ele. Aneta Forna.
Pot fi oare defalcate clintr-w1 spectacol
procentele ele valoare care apartin textu
lui, �cenograîiei,. · sononzarn, l��inilor?
O atare defini ţie restrictivă se în�ămo--
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leşte în compiicaţii de procedură ş1 m 
imposibilităţi ele cuantificare. Trofeul Ga
Jei ,acordat spectacolului O rază de soare
a fâcuL inu,il excesul ele rigori coercilive ; 
spectacolul teatrului arădean, clin cite au 
îost prilejuite de textul lw Al. T. Po
pescu, este cel mai striilucitoi·, cel mai 
emoţionant. Şi a fost eYiclent că actori l 
Adela Moldovan �i Aurica Spirk şi-au dat 
măsura pwfesionalilăţii lor in mînuirea 
micilor obiecte neînsufleţite. Recitalul 
Jocuri de copii (Doi ori doi) interpretat 
ele Csak Zsolcl şi Varga Ibolya - ele alt
minteri validat cu premiul II pentru exce
lenta impresie artistică - a iscat alte dis
cuţii intre cei prezenţi la Botoşani : poale 
fi socotită recital ele păpuşărie o repre
zentaţie în care personajele sint două pe
re�hi cl_e mîini înmănuşate la fel, şi 
clnerenţ,ate doar prin culoa,·e ? ( pecta
colul celor doi actori de l::i Teatrul ele 
Păpuşi clin Cluj-Nr,poca amintea cie cel 
al teatrului londonez ele pantomimă, inti
tulat „Hancllet"). Juriul i-a validat pre
zenţa ş1 valoarea sugerînclu-ne pr.in Jus
teţea aprecierii sale că tealrul ele pZlpuşi 
este, ele fapt, una clin subspeciile teatru
lu_i ele ... animaţie. Teatrul pentru Copii �i
Tineret clin Iaşi a prezentat spectacolul 
Punguţa cu doi l>ani, un inspirat recital 
ele actorie, scenografie şi mînuii·e, atrac
ţios şi prin aura stilistică „retro" culti
vată cu. măsură şi ingeniozitate. Brîndu�a
Za1ţa Silvestru avea să orere în specta
colul său cu Arvinte şi Pepclea o mostră 
de energie, ele vitalitate, de măiestrie si 
ihventivitate artislică uimitoare reînviincl 
în faţa publicului fascinant·,1e' moment, 
ele teatru po1Jular care vor fi fost cînclva 
în veac şi graţie cărora, . astdzi, putem 
spune că arta scenică este Iăr.:i ele moar
te ... Nu e exagerntă afirmaţia că această 
artistă de primă mărime marchează una 
dintre cl.irecţiile tealrulu.i contemporan de 
a_nimaţie, şi anume aceea ele reclescopeeirc 
ş1 de reevaluare a vecl:ilur traclitii care 
iată. încăpute pe mîini ele virtuoz' inge: 
nios, îşi reciescoperă modernitatea.· Dac[1 

excelenta trupă clin Iaşi izbuteşte 
prin Doina iarcucievki şi Viorel Vîrlan 
să ofere o reprezentaţie amintind de 
cea admirabil realizată de teatrul clin 
Sibiu, cu Tică picâţel, recitalul Păpuşi, de 
altădată, al teatrului „Vasilache" din Boto
ş<ani, rămîne doar la nivelul bunei intentri 

O posibilă altă direcţie ar fi cea mar� 
cată, pe ele o parte, de Diana Cosma ('.i'ea
rbrul ele Păpuşi din Cluj-Napoca, recitalul 
Ilavuzul), pe de altă parte, de Ionuţ 
Brancu (Teatrul ele Păpuşi clin Timh,:oara, 

recitalul Povestea cucului din ceas). Di
ana Cosma pare a fi intuit că relaţia din
tre mînuitor - ca mască in sp ,ctacol -
şi măşli - ca personaJc manevrate în 
scenă - poate revigora metaforicul, ale
goricul şi Speculaţia livrescă în specta
colul ele animaţie. Tentativa e însă, deo
camdată, confuza şi inconsecventii. Ionuţ 
Brancu tinde �el introoucă miscarea fili
granată, pauza elocventă :$i surp1·iza even
tualei dedublă1:i vcntriloce; impedimentul, 
cleioc neglijabil, este alura ele teatru fa
milial, prea cameral, pe care l-a luat re
prez ntaţia sa. 

Inleligcnt:J organizare a Cc1lei s-a vădit 
nu numai prin iniţiativa de a invita clouâ 
autentice valori ale ac stci arte - căci, 
într-un fel, cele două invitai.e ele onoare 
asigurau fără nici un efort prestigiul ma
nifcstârii --, ci şi prin id:!ea de a găzdui 
spectacole „ubişnuite", .,nonnale'', cu puz-. 
cleric ele personaje !:ol mai mulţi mînuitori. 
Prin aceasta, manifestarea a îngăduit 
scurte priv.iri prosµective asupra posibilei 
traiectorii artistice a colectivelor care s-au 
fncumetat a veni la Boto�ani. Dinke oas
peţi, Teatrul de Păpuşi dfo Cluj-Nc:por·:.1 
(secţia românii) a pi-ezenlat w1 astfc�l ele 
spectacol. Dar, Trei pisicuţe drăguţe s-a. 

. dovedit a fi o montare clezlinată, preten
tioasă şi sterilJ, în ciuda abuzului de arti
ficii spectaculoase -;i a efortL;lui depus rie· 
excelenţii minuitori. Teatrul-gazdă ·a ofe
rit în deschidere spectacolul Păcălici :;,i, 
Tîndălcţ, iar în finalul galei; cel intitulat 
Aventurile unui cocoş, ambele in regia lui 
Liviu Steciuc. Dacă primul dintre ele pă
cătuia printr-o molcumeală prea puţi.n 
colorată, pt·intr-o �enioare lL5or cliclacticil. 

, cel ele al doilea - ve5el, ,strălucind ele 
umor şi ironie, ele o sensibilitate incîn
tătoare - se arată a fi un spectacor 
centru toate vîrstele. inteiept şi mucalit, 
amuzan,t şi alert, care a dem01�str.1t CG 
trupa acestui teatru. ele o indiscutabilă 
profesionalita.te, este rJevotald cu trup ')i 
suilet artei păpuşăreşti. Un spectacol. care 
a însufleţit mulţimea. ele invitaţi şi parti
cipanţi, încreclinţînclu-ne că acest teatrll' 
îşi iubeşte preteJ1ţiosul privilegiu de . a 
fi gazelă a uneia dintre cele mai impor
tante si mai utile întîlniri îr,tre trudi
torii acestei arte dedicate copilăriei :;;i dra
gostei ele frumos. 

. Paul Cornel CHITIC 

lT 
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Teatrul 

Municipal 

,,Maria 

Filotti" 

din 

Brăila 

Jn ansamblul teatrelor ţării, Teatrul Municipal „Maria 
Filottt" îşi impune p1·e2enţa prin seriozitate, hămicie, unga
ja1'e civică, .rigoare profesională. j\'umărul ma:·e al pieselo1· 
vehiculate în repertoriul curent est,e validat de calitatea lor, 
ca si de vaioarea expresivă a tra.nspunerilor scenice, atestînd 
con.ştiinţa profesională a unui colectiv stabil, bine închegat, 
capabil a răspunde oricăror solicitări. Ne-am putut con
vinge de această realitate, cu prilejul unui turneu înlTe
prins în această toamnă la Bucureşti, turneu în cadrul 
căruia au putut fi văzute ele publicul capitalei cinci spec
tacole variate ca gen, ca formulă artistică, dominant con
temporcme, _expresie a unui program riguros şi echilibrat, 
reprezentînd o parte a roadelor unei stagiuni. 

Mobilă si durere de Teodor Mazilu, Ulti
mul set cie Marica Beligan, O femeie cu
bani de G. B. Shaw, Şa1>te martori de 
Peter Karvas, Cei care plătfsc cu viaţa
(Condamnat Ia libertate), deamatizare de 
Ion Bălan după romanul lui Dinu .Săraru 
(le-am citat în ordinea prezentării în 
turneu) - iată un program care poate 
onora firma oricărui teatru ciin ţara noas
tră, fidel misiunii sale de institllţie de 
educaţie prin artă. Dacă mai adăugăm �i 
-cîteva din titlurile pieselor aflate în re
pertoriul curent -- Vlaicu-Vodă de A. Da
vila, · Familia de Dina Cocea, Balustrada
de Paul Everac, A douăsprezecea no.apte
de Shakespeare, Evantaiul de Goldoni -
fizionomia teatrului cîştigă încă în ou
loare şi substanţă. Aceasta explică şi
faptul că publicul îl frecventează cu inte
res (,,avem public" - ne-a asigurat di
rectorul Ion Bălan, la consfătuirea orga
xµzată la A.T.M. cu prilejul turneului) şi
că o politică înţeleaptă şi echilibrată de
turnee şi deplasări (o stagiune permanentă
la Focşani, un schimb de microstag1uni
cu Teatrul din Galaţi) îi lărgeşte aria de
acţiune, fără a produce perturbări în or
ganizarea activităţii de la sediu, în ritmul
repetiţiilor, al preIIlJierelor etc. Recent
inaugurata sală Studio contribuie la di
versificarea profilului spP.ctacular, iar
noua sală mică, în curs <le construcţie,
va permite şi desfăşurarea altor activităţi
artistice şi culturale.

Opţiunea pentru comedia illlli Teodor
Mazilu nu străluceşte prin originalitate.
Recenta stagiune a cunoscut vreo cinci
şase versiuni scenice la diverse teatre din
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ţară, pe Ungă cele care-şi continuă cari
era pe alte citeva scene, de ciţlva ani. 
Mi-am amintit de situatia de acwn 
30-35 de ani, cind penuria de piese noi,
inspfrate din n.,aiitatea constructiei so
cialiste, obliga la înscrierea aceluiâşi tiţlu
în repertoriul a cel puţin 10-15 teatre
într-o singură stag.iune. Acwn nu ne pu
tem văita că ne lipsesc piesele. Dar uneori
apar obsesii, sau fenomene epidemice,
care pot da t·epertoriului un aer de mono
tonlie.

Din fericire,• calitatea spectacolullJli 
brăilean juslifidi alegerea piesei. Nu eă 
ar fi lipsit de cusurw-i. Dar regizorul 
Mihai Lungeanu ne propune o formu1â 
convenţională interesantă, pe care o dez
voltă cu inteligenţă, cu rafinament pe 
alocuri, dînd spectacolului o finalitate sa
tirică 1impede, melaforizînd, esenţializind 
sensurile textului. Calitatea principală a 
spectacoiU!lui este tocmai modul cum pune 
în valoare comicul de replică, specific lui 
Mazilu, printr-o rostire fals emfatică ce 
dă valoare emblematică aforismului. Per
sonajele apar propulsate în scenă ca de o 
maşină a timpului şi dispar, în final, în
ghiţite de timp - un ceas enorm. Costu
mele, de un alb imaculat, pot fi şi un 
semn ironic la adresa maculării lor mo
rale, dar şi negativul unei fotografii -
ceea ce tot acolo bate, pentru că intenţia 
e de a ne sugera caracterul lor conven-. 
ţional, de ipostaze, de entităţi morale, şi 
nu de oameni vii, concreti. Colorarea cos
tumelor în ultimul tablou pare să subli
nieze umanizarea prin dramă. Ilustraţia 
muzicală, aparţinînd regizorului, creeaz� 
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Scenă din 
.spectacolul 

„Cei care plătesc 
cu viaţa" 

Marilena Negru şi Sorin Dinculescu 
în „Ultimul set" 

Greta Manta şi George Ţoropoc în 
.,O femeie cu bani" 

19 
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Două secvenţe din spectacolul „Mobilă şi durere", cu Anamaria Pîslaru,
Marin Benea şi George Ţoropoc 

un comentariu ironic pe1·rnanei1t, prin Io
]osi,•ea muzicii de operJ, a corurilor în
deosebi, prc,cedeu care, chi:1r dacă nu e 
JHJU, se doved�te şi aici eficient. ,Si,1t însă 
în spectacol inegalilăţl şi inconsecvenţe 
·stilistic-e, protuberanţe disarmonice, unele
-scene naturaliste care ies din convenţia
spectacolului, jocul L1neori încărcat, care
.anulează tocmai umorul de replică,' dtmul
1'(reoi, lent, al ultimului tabluu - petre
cerea -, în care o cortină c;le tul secţio
nează în mod inexplicabil .gruJcJUrile. Sce
nugrafia llui Radu Corciov�. reuşită in 
cazul costumelor, e mai puţin inspirată
în ceea ce priveşte decorul, care înca
,drează scena între nişte du.i.apw·i uriaşe,
prea puţin funcţionale, şi prin ser1·arele
-cărora ies - adică intră în scenă - Elin
cînd în cind, unele personaJe.

Actorii s-au integrat cu aplomb, pe a
facuri cu strălucire. conventiei. Ei sînt
·aceia care dau valoare replicilor, dindu-le
o ,ezonanţă de o pregnantă şi surprin
·zătoare actualitate. Se remarcă în prim,ul
Tind �Iarin Benea, excelent, organic în
conturarea servilismului şi a ambiţiei de 
-a parveni ajunsă la dw·e1:oasa culme a
siluirii sufletului, caracteri5lic lui Gore.
Actorul sugereaz,1 convingător imaginea
unui vierme. George Ţoropoc împrumllltă
un fel de bădărănie jovială lw Sile, schi
-ţînd o uşoară parodie amuzc1ntă de gang
·ster a la Humphrey Bogart. Un relief
deosebit faţă ele alte spectacole văzute cu 
această piesă capătă cuplui Paul-Melania,
prin interpretarea de un comic arn,1r a
lui 1\,!ihai Stoicescu si aceea exuberantă a
Anamariei Pîslaru, care, totu;;i, pe alocuri,
subliniază ostentativ intenţiile, ratînd rno-

'20 

mentul muzicii folk clin µrea mult zel 
parodisLic. Cu dezinvoltură şi i:t-onie lan
sează Ildy Codrescu, în sală, t·eplicile afo
ristice ale Lizicăi, in timp ce George 
CUstură desenează cu ambiguă elegantă 
chipul dascălului de mondenitate Ure
oniatu. 

Un bun recilal actoricesc a oferit 
Ultimul set, pe uu t'ext bine scl'i5 de 
Marica Beligan, virulent critic la adrcs·a 
societăţii burgheze, în care relaţi.ile _ba· 
zate ne interese mai.eri-ale duc la dezum.a
nizarE'. Este drama unui cuplu ajuns la 
un moment-limită, o seară a adevărului, 
in care, treptat, fiecare dezvi:.luie abjecţia 
celuilalt, ca într-un meci „care pe care". 
într-o tensiune crescînM1, cu surprize şi 
momente de suspans, cu un deznodă
mint • c-atiastrofic. Regia actoriceascA, de 
matură experienţă, a lui George Motoi
i-a condus pe cei cioi interpreţi spre qn
Joc- organ.ic, nuanţat. de î11altă tensiun:e,
în care se remarcf. Marilena Negru, lu
cidă, raţională, străbătută de unde de dra
matism, de emoţie. în rolul Laurei, şi.
Sorin Dinculescu, mobil, agil, bogat în
mijloace, construind un personaj cu Ialse
candori şi mari perversităţi, victimă, în
esenţă, a unui mecam ·m social, Luc. Sce
nografia sugestivă a lui Constantin Russu
a creat un cadru �i o ambianţă favorabile
desfă5urării dramei. 

Cu spectacolul Şapte martori a fost 
''inaugurată ·sal,a Studio a teatrului din 

Brăila. Şi este, înlr-adevăr, un spectacol 
de studio. de profundă concentrare inte
rioară şi susţinută tensiune, într-un spaţiu 
mic, de cameră. Interesată îndeosebi de 
,eiaţia dintre cei doi anchetatori în cău-
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tarea adevămlui, relatie văzută ca un 
proces al cunoaşterii de sine, tîniira regi
zoare Anca Florea a conceput spedacolul 
pe două pl::iuuri, dind planului doi, sirn
boiic, melafuric, funcţia unui comentariu 
vizual-auditiv asupra fiecărei scene des
iăşu ra le în plan ul în Ui, rc>a lis l. In.te!'C
:,ant ă la început prin insolitul ei, pt·111 
sugestiva prezenţă a mă�tilor şi motivui 
muzical ins•inuanl, meditativ, creat: ele 
Mircea Boclolan, ima�inea plastic-muzical[1 
iin Jw1dal a devenit însă monotonă s1 

plictisitoare prin repetarea ei statică, 
piL'rzindu-şi ficienta. ln 5chimb, jocul 
conccntrnl, bine gradat, al actorilor, con
dus cu îermitate, a pus în valoare atil 
decalajul de mentalitate dinti:e cei doi 
anchetatori (Vîrslnicul, blazat, cu w1 ve�
nic zîmbet si;::ur ele el pe figură, inter
pretat de Nicolae 'l'ăranu cu calm si mă
�ură, Ti.nărul, ,,mistuit'' de clori1�ta· ele a 
cunoaşte aclevărui, clocotind de revoltă ,;;i 
nerăbdare pînă la izbucrârea re_velatoarP, 
intcrpret•at cu o totală angajare ele M:i.rcC'a 
Bodolan), cil �i ideea majoră a pie ·ei 
sui Karvas, pledtnd pentru responsabili
tatea civică a fiecăruia dintre noi, prin 
e·eaţia substanţială, adevhrată perfor
manţă actoricească, a lui Bujor Macrin, 
care, cu fineţe, subtiLitate şi siguranţă 
profesională, a conturat cele ş,ase ipostaze 
ale laşităţii ,'ii indiferenţei, diferenţiind 

· personajele din inter·ior, cu clemente dis
crete de coslwn, gestică şi mimică . .i\liai
pu.ţin anE(ajat{1 în dezvăluirea ideii cen
trale, Liliana Ghiţă :i prezentat, totu!;,i, o
compoziţie interesantă . .Scenografia laconi
că a lui Gheorghe Mosorescu i-a fost regi
zoarei un partener fidel.

Programarea spectacolului O femeic cu
bani în paralel cu altele m-a împiedical
să îl revăd în cadrul turne>!.lui. Păstrez
însă, din cadrul Galei .Coniedi!:'i de la
Galaţi, amin\,irca unui spectacol alert,
bine articulat şi ritmat, care expl0c1tează
situaţiile comice ale textului lui G.B. Shaw
cu btme ;�1iJloace clin arsenalul tradiţional
al genului - uneori şi tradiţifl îşi dove
deşte viabilitatea, şi Marius Popescu a de
monstrat că o stăpineşle de minune -,
fără a neglija C'i.tuşi de puţin a-:centele
de critică socială. Verva, ritmul lăw1tric,
temperamentu1 năvalnic ale Gretei Manta
s-au coalizat cu succes în configu1·area

roinci principale (totuşi, pe alocuri, cam
prea autohtonizată), cu concursul plin de 
haz al actorilor Georlje Ţoropoc, Pelt·c Si
mionescu, Nicolae Ciocoiu etc., ansi:'.mblul 
rea1izînd un .5ir de scene ilariante, spre 
deliciul publicrului. 

Tunieui bucureştean al brăilenilor s-a 
încheiat în tonalitatea gravă, majoră 
adînc meditativă, transmisă de spectacolul 
Cei care plătesc cu viaţa. Un spectacol cie 
idei, dens, esenţializat, începîn.d cu deco
rul lui Gheorghe Mosorescu �-i continuînd 
cu .iocui actorilor, care au creat cu bune 
mijloace caracterizante, 1-a.corl'i.ce şi suges-
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,,Şapte martori" de Peter Karvas. 
In centru, Bujor Macrin 

tive, lipu,--i. atitudini morale, mentalităP 
în cadrul w1ei categorii Lipologice mai 
cuprinzătoare, de mare importa11ţă poli
tică şi ideologică, aceea a activi5lilor Î:le 
pai-tid. dar şi în oadrul altoi· ,;ategot'ii so
ciale, rcprezen tind epoci r<!VOlu le. Un :,pec
tacol construit ele Mi.rcea Marin cu rigoa
re, cu clari�ate şi auste1·itate totcidau:i, 
cu puterea de a potenţa duiamica ideilor, 
de a da unitate caracterului mozaicat 
al textului - inevitabilă capcană, datorată 
dorinţei autorului dramatizării de a tese 
în materialul dramatic toate firele epice 
ale romanului şi de a coagula totul în 
jurul unei idei dominante, aptă a de
clanşa înfrun,tările si a crea şi o stare 
de tensiune continuă : căutarea adevarului 
şi triumful acestuia, în numele supremului 
ideal al reVolutiei :>ociali�te : demnitatea 
umană. Avea. ·desigur, dreptate Natalia 
Stancu, care observa. în cadrul discutiei de 
la A.T ,M., că atît diramatizarea, cît şi 
spectacolul au acordat o ponoere ::J'rea 
mare relaţiei Alexandra Hud,�anu,-Anghel 
Toc5obie, impietînd ::isupra ech"librului 
construcţiei şi confruntării de ide.i. Dar 
ansamblul se constituie într-o reusită d!:' 
net.:igăcluit a teatrului. care a alin"ic1t, în 
nwneroasa distn bu1.ie .. un şir de actori 
ele prim rang, într-o remarcabilă omo
((enitatC' stilistic;'i şi angajare ideatică. 

l\lircea "\'alentin (uşo1· rito�. dar impu
niad- prin calm $t reflexivitate. în Dumitru 
Dumitru), Marin Benea (conrurînd cu so
brietate un birocrat al sufl.:-tului ca Vi
sarion). George Custw-ă (schiţînd· ct·, fi-
(Continuarea la p. 72) 

Margareta BARBUŢA 
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Scenă din spectacolul „Poveste" (I.A.T.C_. Bucureşti) 

A doua editie a Galei Recitulurilor de Pantomimi.î, 
organizată de· C.C. al V.T.C. şi de Biroul de Turism 
pentru Tineret în staţiunea Piriul Rece, a prilejuit 

p
. 

întîlnirea unor persorialităţi ale vieţii arlistic-z din ant0ffi}ffi8, 
diverse domenii şi prezentarea în concurs a unor 
tineri actori profesionişti şi a-:n,atori, pasionaţi ai ge
nului. i'vlanif estarea 1i-a propus să stimuleze şi să 
întreţină. i.nt@resul pentru un domeniu cu statut deo
camclată marginal. Sr:.opul său a fost, credem,, ati11JS. 
Dintre oamenii de artă şi cultură prezenţi, ciţiva au 
consemnat sub forma inierviului, a notei.or sau co

mentariilor innpre8ii despre Ga!ă. Le reprod11,cem ală
turat în dorinţa de a pune în dezbatere a"eastă ini
ţiativă, pi!! cît de originală, pe atît de meritorie. Poate 
că astfel, la următoarele gale, numărul �riticilor de 
specialitate va rivaliza cu cel al creatorilor. 

în 

patru 

scenaru 

posibile 

Tradiţie 
şi pantomimă 

Am auzit adeseori in ultima vreme af[r
maţia că pantomima este un gen nou la 
noi, deşi în „Anabasis" există o descriere 
a unei panton1.ime jucate de războinici 
tcaci sub ochii lui Xenofon la începutul 
secolului al IV-lea î.e.n. 

1n perioada cuprinsă între tabăra gre
oilor de la Cotyora şi tabăra de panto-
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mimă de la Sibiu, pantomima poate fi în
tîlnită în teatrul popular tradiţional (Mu
tul din dansul Căluşarilo_r, pantomimele 
funerare cu măşti de la Nereju-Vrancea, 
cele prilejuite de sărbătocile de iarnă -
Urîţi.i din Moldova de nord - sau de 
primăvară - Cucii în sudul ţării). !n 
aceeaşi perioadă ma•i sus amintită panto
mima a fost practicată şi de personali,tăţi 
marcante ale teatrului românesc cum ar 
fi Ion Sava (care ,este şi autorul unor 
mimodrame). Pantomima a fost prezentă 
în mllllte spectacole de teatru dramatic. 
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Gru1>ul „Facies" al Casei de Cultură a Tinere
tului din Botoşani într-un recital ))lin de dina
mism şi imaginaţie : ,,Secvenţă" japoneză ... 

• 

.. .In ti-en 

Altă „secvenţă" japoneză 
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La dentist (tot gtupul „Facies") 

Grupul de balet „Contemp" 
într-un recital de înaltă tinu-
tă artistică 

• 

: La Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ 
. au existat momente ele pantomimă memo
. rc;1bile în spectacolele Tinereţe fără ba-

trîneţe (regia Cătălina Buzoianu), Zigger 
Zagger (regia Cornel Todea), Slugă la doi 
stăpîni şi tot aici Costin Anghel a pus 
in scenă un spectacol de pantomimă „i 
dans (Trepte). Pantomima a con
stituit o preocupare constantă a Teatru
lUi pentru Copii şi Tineret din Iaşi, a 
Teatrului Studenţesc „Podul" şi în multe 
din spectacolele de la „Casandra" panto
mima a fost bine reprezentată. Montările 
in genllil com.m<:!diei dell'arte au apelat 
în majoritatea cazurilor la pantomimă, 
ca şi multe spectacole de balet sau dans 
modern. Istoria acestui gen la noi este 
deci •:lestul de bogată, iar cunoaşterea ei 
nu puate decît să contribuie la evoluţi-a 
jntelectuală a acelora care practică a
ceastă artă străveche. 

Manifestarea de la Piriul H,ece (excelent 
organizată de către C.C. al U.T.C. şi 
B.T.T_.) a sms în evidenţă faptul că in 
acest moment pdntomima tinde să fuzio
neze cu dansul şi cu teatrul dramatic. 
Un singur spectacol de pantomimă pură 

2! 

a fost prezentat în concurs : momentul 
,,Păpu<�a" interpretat de Crenguţa Hariton . 
Actriţa a dovedit o ;;iregatire tehnică se
rioasă, maturitate artistică, sensibilitate. 
ln toate celelalte spectacole prezentate in 
concm·s am asistat la îmbinarea teafrulu, 
drainatic cu pantomima. Acest fenomen 
nu e grav dacă o.intern con7tienţi de e!. 
Mişcarea actuală grupală în jurul ideii 
de pantomimă a determinait ele fapt prac
ticarea w1ui gen de teatru în care ab
senţa cuvîntmlui rostit stimulează creati
vitatea actorului, îi atrage atenţia nsupra 
posibilităţilor dl=! expresie ale corj)ului. 
Un exemplJU de creativitate a fost spec
tacolul grupului "Facies" clin Botoşani 
condus de către actorul Dan Puric, spec
tacol care a încintat publicul prin nouta
tea temelor abordate, abundenţa gaguri
lor, ritmul susţinut. bucuria jocului. Un 
spectacol viu, viguros, proaspăt, expr9sic 
a unei atttudini creatoare, a unei ati
tudini personale faţă de realitate . ./\ceasta 
mi se pare o cale ·fertila. Mergînd în 
această direcţie, grupul de tineri conduşi 
de către Dan Puric poate realiza spec
tacole importante, mai ales dacă va face 
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-0 selecţie matură a temelor �i mijlo.:tcelor
de expresie.

Gala a mai pus în evidenţă şi un alt 
a pect - deosebit ele important : pregă
fa·ea profesională a studenţilor de la 
I.A.T.C. Spectacolul r·ealizat ele către l\1Ii
hai Mălaimare cu studenţii sâi a iluslrat
nivelul profesional la care se poale ajunge
prin ecl ucaţia expresiei corporale.

Lipsa de idei, lipsl:1 ele expresi •,1i tate, 
lipsa ele claritate, banalitatea, diletantis
mul, confuziile estetice prezente în unele 
spectacole ·1ăzute la Pîrîul Hece pot corn- . 
promite acest gen ele teatru, pot înde
părta publicul spectator. Prezenţa activă 
a ci·iticii ele teatru 'prnfesionist, obiectiva 
şi compelentă, este absolut necesară într-o 
asemenea manifestare întrucît o s rie 
ele personalităţi marcante ale vieţii artis
iice de la noi au prezentat puncte ele ve
,dere interesante şi propuneri construc
tive. ManifE:sli:irii, deşi plină ele contra
dicţii, i-a lipsit conflictul (oare, se ştie, 
e Le o condiţie a progresului). Pdvit.'i ca 
atelier al tînărului actor, ca tabară ele 
creaţie, ca întîlnire de lucru, Gala a fost 

,excelent organizată. Dar condiţiilor de 
lucru excelente puse la dis;,oziţie ele câli-e. 

,-0r_ganizatori •ar trebui sa li se răspundă 
-cu o pre 'ătire mai temeinică a speclaco
Jelo.e.

S-a afirmat în acest festival că intre
teatrul de păpuşi şi pantomimă Psle o 
strînsii legătură �i câ practicJrea panto
mi1r,ei il ajută pe actorul păpuşar în pro-
fesia lui. Dacă este într-adevăr a�a, alunei 
ar trebui să fie valabilă �i reciproca : 
actorii numi se pr gătesc penti-u panto
mimei mînuind păpuşi. Am fi cu toţii fe
t·iciţi să pulem constata • vreo influ�nţă 
benefică a practicării pantomimei asupra 
artei păpuşarilor ; clar ne lipsesc pîna 
acum exemplele. Pot da iusă nmneroase 
exemple de mari maeştri ai teatrului de 
păpuşi care n-au făcut pantomimă. nicio
dată în viaţa lor. Este drept că au pictat, 
au construit păpuşi, s-au uitat la televi
zo1· :;;i au făcut poate drumeţii, cl·ar ·n-aş 
putea să afirm că există o relaţie _prea 
strînsă între aceste activităţi r;,i ffiE•seria 
lor şi că una ar fi · cauza, iar 'cealalhi 
efectul. Deşi a fost cindva un funcţjonai· 
care s-a lăsat ele nieseria lui �i. s-a ap,ucat 
ele 1:iicturi:i, totu.5i nu a stabilit rnim.cni le
gătura dintTe cele două activit�iţi �i nu 
cred că ar folosi la ceva. Eu sînt de 
acord c::i alpirli�ti i să măr.înc-!'! orez cu 
lapte dacă le face plăcere, dar 11u -Jnă 
obligaţi să cred că accsteu sint activi
tăţi e�hiWtleHt.e �-i complementare. 

Cristian PEPINO 

Pseudojurnal Piriul Rece 
Colocviul de la Pîri.ul H.ece -- un apendw: la Gala. Recitalurilor 

d-e Pantomimă - a debutat sub semnul teoriei pure. Avînd cti
invitat dansul (GrupilZ „Contemp''), Gala şi-a vc1.dil ip,m facto con
vingerea teo,-etică a necesităţ'ii intru-lunirii celor ,două arte des
prinse cîncl.va din ceea ce Zielinski "" a descris sub denumirea de
triuna horeia (amalgam, de poezie, muzică şi dans, în car8 dan:sul.
,,horeia", avea rolul cruciaL).

Liana Tugearu, deschizâto1"1.ll ele c1;,vi,nl, a citil un contrapu.ncl 
- poC1le necesar - în două pagini axat pe „diferenţele· sz;ecifice",
pe ceea ce separă aceşti gemeni biunivitelini: clu.nsul şi pantomima.
Improvizarea 'În teoretician a.l pantom.im,ei est.e inevitc:bilă atunc�
cinel vrei să priveşti cu o distanţare metudoLngici1. un f eno:nen care
face primii paşi în sensul unei apropieri de critică, A.flată abia la
a doua ecliţie, Gala nu se aflii totuşi abia la al doilea său pas ins.pre
a-ceastă întilnire; inflăcciraţii pantomimi reuşmd o „ardere a etape
lor", o rapiclă maiur:i,z,are artislică. şi, teor('ti.�ă..

La nivelul ·,id<.iior, încrucişările de florete - rii
„

i:rwite cu· artă 

• T, .Z.ielinski - S. Srebrny, Literatura şlarozytn •y Grecyi n.iepodleglosci,
I, 1923 . . 
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Stiinta si miracolul , , , 

meseriei noastre 

Cu 

Dan Puric 

- Dan Puric, tocmai am văzut la
,,Casandra" spectacolul ele pantomi
mă Secvente pe care l-ai realizat îm
preună cu ·uu grup de tineri din Bo
toşani şi cu care ştiu că v-aţi prezen
tai. şi la Gala de pantomimă de la 
Pîrîul Uece. De unde a venit ideea 
acestui spectacol ? 

- IdC€a a venit de la mstructoarea
Elena Hariuc ele la Casa Tineretului 
din Botoşani - o mare iubitoare de 
frumos, de artă. Dupct ce a venit ideea, 
au venit copiii ... 

-- Cine sint copiii ? 
- Să-ţi spun numele lor, nu ? Dana

Tapalagă, Carmen Ungureanu, Vlad lva
nov, Daniel Badale, Duiu Onofrei .<;,i fe .. 
tita Joana H-ariuc. Slnt membri ai cer
cului de pantomimă care funcţioneaâi Ja 
Casa Tiner0tului. ... Uite, vreau să-ţi spun 
următorul lucru : toată cunoştinţa mea 
în materie nu ar fi dat rod dacă nu a,;; 
fi întîlnit ni�te nr.ii.uri creatoare în .stare 
să asimileze rapid &i sa se bucure de 
ceea ce au învătat - NU SA EXECUTE! 
Intîlnirca cu ac��ti minunaţi copii a fost 
o 1·elaţie în care am dat �i am primit
recipq:ic. De 11ceea spun că spectacoiul a

fost făcut împreună �i, cl!ncol-::> de toate 
stingăciile inerente vîrstei şi lipsei de 
experienţă, ele timpul scurt de lucru, fe
ricirea mea este că clin el a rezultat 
ceva esential : bucuria creatiei ! Asta cle
monstreaz1 că există talent· pentru expri
marea în acest limbaj care la noi încă 
n-a fost investigat decît foarte timid.

Aş dor,i �ă scrii o idee a mea de ci·e
clinţă (pentru că mi s-a reproşat că nu 
folosesc codul exact de pantomimă - ca 
si cinel ar Ii fost legiferat o dată pentr.1 
totdeauna ele o personalitate i ! !) - clupă 
o mi11uniată expresie a lui Beethoven:
Nu r:xistă lege pc care să n-o încalci
atunci cînd există Ioc pcmtru mai frumos! 
Dincolo ele asimiiarea limbajului tradi
ţional - obligalorie în etapa de uceni
cie - estE: vital pentru noi, la ora ac
tuală, să re-formulăm acest limbaj în
funcţie de dimensiunile spiritualităţii
nc,astre. Concret - pe mine m-a paswnat
extrao,rdinar (şi subliniez : acest speatacol
este doar o etap:"i !) sa transpun în spec
tacol wnorul rumânesc, care face parte
clin fiinţa noastră şi reprezintă o laturii
a atitudinii noastre in lume. Vorba lui
Nenea Iancu: noi avem atita umor înci t
µutem da întregii Europe !

- Cum ai ajuns la pantomimă ?
- P1·imele lecţii ,le limbaj' în panto-

mimă, ele ceea cc se poate nwni „gra
matică corporală", le-am primit la 
I.A.T.C. de la minunata profesoară Vic
toria Moldovan ; c!insa cunoştea limbajul
clasic, ştiinţa mi�ci:irii: a ju:foca în ac
ţiune, a gîndi cu t1·u;)ul... Apoi am con
tinuat cu colegul meu, actorul Ionel Mi-

şi sportivitate (iată o aită i1.itru-unire fericită.), au transJorrncit co
locviul intr-o mică siirbd.toa.re a spfritului. Bogdan Ulmu, in mij
locul acumulărilor heteroclite ele şpan rezultat <lin încercările 
multiunghiulare de „aşchiere "a subiecttllui, a 1 ămas în me1iwriP. 
prin folosirea unei p;ese sintetiza�oare, r.onglomerind spirolatele 
aserţiuni intr-un b�oc compact. coerent. Sintagma „Cercului ele 
cretă· caucazian" ar vnlida, după el., in „disputa" celo·r ,fo�Lă · arte 
pentru atribuirea unilaterală a mijloacelor panlominiei, adevărata 
,,mamă", arta din care s-a născut cenlaltă, prin gestul 1.1,nei renun
ţări constructive, capabil să împiedice sfîşierea „copilul11i" re
vendicat. 
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Profesorul J.Sălişle<;1,nu, veritabil Proteus, vorbeşte ca un dan
sator despre clans, ca. un pantomim despre pan_t;ominiă, ca un pictor 
despre picturil, ca un artist despre toate, vădind o admirabilă ca
pacitate de pătrundere sincronă în in,teriorv.l ramificat al nrt.elor 
întrunite. I. C,·istoiu a făcut un competent semn de aducere pe o

terra ferma a unor probleme ce păreau că ţin de miponderobil 
(profesionalitate, profesie, profesiune de crerlinţă etc.), într-o ne
cesară chemare ad res. Făcînd salturi de 99 de picioa1'C între citate 
(bine reconstituite din memorie) clin Mircea Eliade, 1itJ. Gorki, 

· Brâncuşi, a surprins Dan Puri:c, prezent <?1.l un spectacol izbutiL
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hăilescu (un mare talent în materie), şi 
imoreun5 am căutat să aprofundăm ceea 
ce· am invăţat. In perioada stagiului am 
lucrat singur. Dar ceea ce con:;ider foarte 
nmportant pl'ivind mentalitatea faţă ele 
acest limbaj - poziţia de: pe: care faci 
.:1ceastă artă - mi-a clarificat-o unul 
dintre marii noştri pedagogi ele teatru, 
profesorul Ailenei Traian, s•.1b îndruma
rea căruia am realizat dc,uă recitaluri 
,(Jocul şi Muzică şi pantomimă - ultimul, 
alături ele Matbe Găzo de la F'1lannonica 
clin Botoşani) şi căruia mulţi acton din 
1.inăra gener.:iţie li sînt datori. Am ur
mărit împreuni\ idei cum ar fi: dezinhi
biţia Cd atitudine creatoare î.n faţa vieţii
�i apoi reconsiderarea 1iaturii prnteice a
actorului. Pentru mine contactul cu pro
fesoeul !-\ilenei Traian este atît ele im
portant deoarece ciun,nealui dă credit
11•aturii creatoare a actorului, îl reinvcs
te�te cu o clemnitale aproape pierdută -
cca de .,re�'.e al scenei." din perioad<'!
,commedici clell' arte.

- Există, văd. pregnantă, ideea pan
tomimei ca limbaj individualizat Este 

· • arta actorului într-un moment î1� care
are nevoie de întoarcerea Ia acest 

·limbaj? ... In fond, de ce faci panto
mimă?

· - Siocer : eu fac pantomimă ca :;ă pot
vorbi ! Pantomima este o stare de comu
nicare prin intermediul „gestului" ca 
semn al sufletului şi poate cie aceea calea 
c_ea mai clir<>ctă de comu·nicare de la om 
la om. Deci -- din nevoia de a vorl::i 
,lincolo ele starea ele suîeri,nţă a aclev::tru-

lui care este w1eori cuvîntul. 
Ideea centrală esle că în panton1imă 

1Tupul nu mai este sluga sufletului, ci 
chiar reprezentantul lui. Trupul nostru 
este o minmiată plăsmuire a n1atudi, pe 
care noi o neglijăm, sau am uitat-o în 
existenţa noastră de zi cu zi, în care cu 
picioarele mergem, cu mîinile mîncăm ... 
Panto:nima este redescoperirea unui tărîm 
uitat ... 

Există o dimensiune a pantomimei pe 
care eu o numesc pantomimă comporta
mentală şi care reproduce acţiw1i fizice, 
atitudini, compat·tamente omeneşti, ba• 
zînclu-se pe „mimesis" şi expt·imat.'î teh
nic prin puncte fixe, poziţii izometrice, 
izolare corporalJ, şi există o altă dimen
siw1e a pantomimei - pe care eu o ruu
mesc pantomimă poetică şi în care o 
mînă intinsă poate să devmă un vers, 

corpul întreg - un poem; este acea pan
tomimă care te face să transcenzi con
diţia umilă a trupului şi să redescoperi 
virtuţii(, lui iniţiale. Aşa cu•n în ·cea 
comportamenlala mîna mimului trebuie 
să aibă rnem.ol'ia obiectelor, a atingerilor 
concrete, în cea poetică · trupul trebuie 
să aibă memoria bucuriilor �.i suferintc
lor sufleteşti. Prin această p·antomiJnă ·se 
ajunge la' simbol. c·ele dou.::i genuri RU 
se exclud ; ele coexi.stă în aceeaşi măsură 
în care coex,istă viaţa cu poezia )i au 
nevoie una de alta ... 

Pantomima este o artă care. ca orice 
artă, reflectă realitatea, însă nu cu umi
linţa set"vilă a oglinzii, c1 c:.t model11l 
ideal în faţă, avînd drept scop permanent 
reabilitarea condiţiei noastre. 

Afirmaţia Zili Eliade: ,,Roniantis·m,11.l este o poziţie 'in Univer::" pi.eda 
în favoarea u1iei pisici neorealiste al cărei olfact suferea într-6 sală 
de aşteptare, truvai pus pe banca acuzătii de către juri. Ioan Tu
gearu a vorbit cu profesionalitate despre amatori. Adina ('ezm· -
într-o secvenţă practică a colpcviului - ne-a demonstrat, printr-un 
rnic laboralor de tehnică Aiartha Graham, de ce a obţinut cali.fica
tivul „tres bien" pe diploma ei conferită de ,,Schola Cantorum" din 
Paris. Liliana Iorgul�scu a avut un schimb de păreri „tehnice" cu 
Milwi .'\llălaimare pe tema incongruenţei clelibernte a unor mişcări • 
într-o coregrafie. Subsemnalul a prezentat o lucrare din anul 197.J 
(an al începutului), un fel de „antet "al grllpului · ,,Contemp", pe 
muzică ele T. Albinoni, explicînd cum îi înţelege din perspeciiva 
acluali.1 clemersul cvasiinconştient de atuw"i,. 

Tem,a colocviului, ,,Aspecte educative ale spectacolului de pan
tomimă", a :fosl trăită, in fapt, ele toţi participanţii, care au recu
noscut că au avut .fiecare în parte ceva de învăţat de la ceilalţi şi 
cu toţi-i de la spectacolele prezentate. Incitat de interesanlde dez
bateri, am, redescliis acasă. ,,Despre dans'' a lui Lucic:n din· S0t1no · 
sato, din care citez în r:ontinua-rea temei colocviului: ,,4. T.ykinos: 
bacă. e să vorbesc fără ocolişuri, e11 de la teatru mă rrîntorc cu 
mult mai -înţel�pt, aşa incît pot să privesc ru o părrv.ndere m,ai 
mare lucrurile vieţii. Mi se pare potrivit: a-ţi aminti însuşi versul 
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- Da1· cel.ilalt mod d� expre!.ie?
Ce ti-a oferit scena de la Botoşani in 
cei trei ani de stagiatură pe care toc
mai i-ai încheiat? 

- Am debutat în Bacalaureaţii (ele
Constantin A:..:cutc) - un spectacol care 
vorhc,1 despre adolcscen1a, pe care l-am 
iubit foarte mult şi care mi-a dat mari 
saiisfac\ii. Tot în regia lui Evg n Traian 
Bordusanu. a urmat Mătrăguna (<le N. 
Machiavelli), iar după ca o experienţă 
artisticii ele o factură mai d osebită : mu
sicalul Romeo si Julieta la Mizil, în l'egia 
aclorului Mihai· Mălaimare. 

- tn vrivinţa colaborării cu un re
gizor a existat o intîlnire ? 

- Da ! Ce1·cul în vatru colţuri (ele
V. Kataev), regia a aparţinut lui Laurian
Oniga. Inttlnirea a fost esenţială în mica
mea carieră şi experienţă drtistică pen
tru că m-a marcat în munca mea cu
m.ine. După părerea mea (şi fărd să vreau
să supfu' pe nimeni !) este cel mai puter
nic regizor din tinăra generaţie. M-a 
provocat şi am sondat impreună dincolo 
de fimitele obi5nu.itului. Un asemenea re
g.izor cred că este absolut necesar pen
tru tînăra generaţie !... Am făcut apoi,
'tot în t·egia Jui. Truffoldino din Slugă
'la doi !>t:ăpîui ; nu stiu dacă sJi)cctacolul
� fost foarte bm·1, dar ne-a marcat pc
toţi. De-asta mi se pare important con
tactul cu Laur - uu spectacol lucrat cu
f>'t· presupu� ori înfrîngcre, ori victorie;
în· nici un cai, mediocritate I Acest lucru
declanşează în tine. interpret. o slare ele
criză ... cr-eatoare. Din acest punct de ve-

clere - si !lU numai - a lucra cu Lat1r 
este un pri viiegiu ! 

- Să vorbim şi despre film': !
- ... Eu am făcut filme, clar n-am făcut

roluri in film... Cecd că mai bine ar f1 
să scrii altceva : am un gînd care ma 
urmăreşte tot timpul de cind am început 
să fac ,ac0astd meserie, ceva care L1 mo
mentele de nelini')tc şi de:,cw·ajare vi.ne 
si-mi dă forţă : bucuria jocului ! Ea mi-a 
fost d,1n1iUi an de an în Institut de câlre
marele artor şi profesor Dem Rădulescu. 
Un om care poate recunoaşte dintre mai 
multe persoa110 fiinţa creatoare, care ,;;lic
s-o cr·e,.3scă, fă,·ă a-i C:ărima i niţiat1·,ele,
Iară r1-i strivi personalitatea cu propria-i
mare pcrsonalilale, bururîndu-�.e de mi
cile izbînzi ale elevului ca de propriile-.i.
mari bucurii, cerlîndu-te fără să te lo-•
voască, iubindu-te fără să-ţi arate -
acela este după mine un mare pedagog.

Şan�a mea a fo:,t îi1lîlnin.:a cu pro[eso
ruJ si artistul Dem Rădulescu ! De c 
spUJi „şansă" - pentru că ele la w1 pro
fesor poţi învăţa m.u.lte lu�ruri folos,iloan� 
ce ţin ele „stiinţa" meseriei (şi .lle
carc le-am invutat !). do1J' dincoio ele ele 
exist;:; ceva cate· se-nvaţă la nivelul afÎ-· 
ni tă ţii suflPtc,:;t1, ceva re se tran:;m.:ile· 
prin c,:mt.aminare, fără cuvmte, şi Ci,jce 
1.ine ele miracolul sau rni::;terul meseri i

· noastre, ceva pri 11 care un pedagog s
poate ins tala în sunetul tău ca un pA1·inlc
întru 111P.seric. Şi de aceea prnfesm·ur
Dem Hă<lulescu e1,t0 părintele meu intru
teatru!

Interviu realizat de Mihaela BURDA

lui Homer care ne spune că privitorul «s-a întors desfătat; si cu sti-
inţa. sporită»" *'". 

· · 
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Poale iH occet1.�:i icl.ee ele îmhincire a. cdor doucL arte, part.ici
pa.nţii au hotă rit sâ facil puţină nfrşc:are (8 km} de la Pîriul Rece 
pînă la. gara Predeal, pantomima arătînclu-şi cf icienţci fn rapidi
tatea cu· care primal şofer a înţeles din semne dorinţa noastră ele 
a ne despovăra de baga_je. 

Ca o curiozitate, power play-ul colocviului l--a .1uca.l cuvîntul 
„uşa.t', rostit de 150 de ori ele Ionn Tugearu şi o dată c.ie Mihai 
Mălaimare la „inchielerec;" lucrărilor. 

* 

Lipsită deocCLmda.tă de o muză ( Ausonius, sec. IV e.n., considera· 
că. Polymnia ar putea fi muza. pantomimei, chestiune discutal:ri.Uî.), 
,,Ga.l.a Recitalurilor de Pantominiă" şi-a găsit în schirnb �n entu
ziastul }'rf.ihai Mălaimare un �eritabil musaget:. 

Sergiu ANGHEL 

** Vezi Odiseea, XII, 2.64-265. 
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Profesie, profesionism, 
pantomimă 

Profesie, fiindcă îndeletnicirile artistice 
ale celor prezenţi la Pîrîul Rece înţre 9 
si 12 octombrie 1988 sînt baletul, pictura, 
;-egia, actonia, minuirea _păpuşilor, critica 
si bineînţeles, ... pantomima. 
· 'Pr-ofesionism, fiindcă participarea în

. coBcurs a unor artişti neprofesionişti a 
dal m1�tC'l'e unei îndelungi ,)i pe alocuri 
amuzante controveese privind statutul 
m,natoriJur �i dreptul lor de a rivalizu cu 
cei „de n,c�."erie". 

Pantomimă, fiindcă sub acest generic 
s-a cies.fă�tu-at gala, ca pentru a demon
stra' cit de multe cuvinte_ se pot isca in

,::"af-ar sce1i.ei, pe margine::i unor reprezen� 
taţii FI căror regulă de bază este tocmai 
lipsa cuvintull:li. 

.Aşadar, Gala Recitalurilor de Panto
mimă de la Pîriul Rece a reuşit citeva 
ori,ginale performanţe. ln primul rîncJ, 
tntil.nirea prufosio-rniştilor clin variate do
me.nii artisţice, rcuniţ.i in dialogul despre 
o artă a interfa·enţelor. In al doilea rînd,
c01[firmarea faptului cJ pasionaţii panto
mi.rn.e:i nu pregetâ să-şi împărtăşească
J1)ati.JIIl.a. urmărind pennan.:!nlizarca Ji 
co.�1tii.nllitater1 domeniului în r:ircuitul cu1-
tural romanesc. (Existenţa taberei de 
pa,Ntomimă de la Sibiu, a .�rupului ele 
tim'!-rl clin Boto ani,. condus de Dan Pune, 
a ti n-erilor de la Institutul de Adă Tea
trală i Cinematograîic.5 con:!uşi C:e Mihai 
Mălaarrrnre es-te, în sine, n�velat.oare.) in 
sfîrsit, punînd problema condiţiei amat·o
n1lu.i, ca şi pe cea '1 conc.liţiei profesio
nlstl:llui, galet a oferit prilejul unor par
tiale clarificări. clin icluril'te unghiuri ele 
.;,eriere. !nse!nnă!ic1tea compP.tiţiei !>-a crj -
talizat ca urmare nu atit fn calitlit a 1:c
nr0czentatiilor cit în comentarea ior de 
către asistenţa mai muJ.t $au mai puţin 
.avizată.-.. 

Uri film rE'f!fo:at la Cluj şi intitulat 
·Atelier 7, în care i:1rupul ele pantomimi
. condus ele Kovacs lldiko prezent<i cîleva
: nmnere clasice ale genului, a fost un

.:,unct ele reper necesar pentru necunos
cătorii 1:igorilor tradiţionale ale panto
mimei. Prin raportare la acest film par
ticlpanţii la concurs par (în rna_rea lor
ffi.il,ioritate) sti fi trădat convenţn spec1-
-lke clomeniul.ui. ,\stfel, rocitalurile au 
aclu.s pe scenă uneori mai rnulţi inter� 
pircţi, au folosit benzi vorbit� _sau benz•
muzicale, au sacrificat exch.i.sLv1tatea mo
cla!Hfiţilor corporale de exp�sie _în Ia

:voarea unor inovaţii care sa ma.reasca 
ort11ruat.icitatea anecdo1icâ. Nu cred însă 

că aceste moclificiiri de convenţie să fi 
urmărit altcc>va clccit extindere-a graniţe
lor între care panlomima devine specta
col. Asa cum nu cred că amatorii din ..Botosa1�i ar fi evoluat cu mai multă acu-. 
rateţc, dina>11ism ŞL originalitate clacă ar 
fi fost stuclenti la institutul ele te::itru. 
Sau proies1onişli. Discuţia rămine i11s_ăîn aceste privinţe deschisă. Sau oţioasa. 
Sµlendida demonst1 a ţie (teor( tică şi l?rac
tic;'i) a profe'.,iuni:7lilor .i;rupulu1 ele oalct 
,,Contemp'" (Adina Cezar, Liliana Tudor:_, 
Sergiu Anghclj care a încheiat ac0asti.l 
i;al<J a gestului mă obligJ să t·eeuno�c 
ceea ce unnl dintre participanţi obserl'a 
la un moment dat: ,,Atunci cinci nu mai 
poti vorbi, atunci cînd cuvintele n•J··ţi 
mai 5Îni suficiente, începi �ă clan,-.e;:i". 
Iar 'Jan,tomima �e dezvalu1a şi ea ca o 
artă' de clin.colo de cuvînt. Să-i ofe1•im 
aşadar, într-un ·!>paţiu al tăc·l'!'Îi, după 
spusele lui Halu Calvinu, .,c1repluJ la 
existenţă" . 

Cori.JJa ŞU'l'EU 

Fotografiile clin grupaj : 
Sorin LUPŞA 

PALMARESUL GALEI 
: RECITALURILOR 
· DE .p ANTOl\'lllVIA

Pîrîul Rece, 9-12 octombrie l 988 

MA�ELE PREMIU: 

Spectacolul Năluciri (Teatrul de Pă
puşf din Sibiu) 

.. PREMII DE INTERPRETARE:
I) Spectacolul ,. Şe�venţe (G.-u1iu�
,.Facies", Casa de Cultură a l'in<'1se-
tului din Botoşani) 
2) Recitalul Pi1pU-5a (Tcatrnl de Pă
puşi clin Ploieşti, inte1·pl'd: Cren
g'uta Hariton)
3) Ex-aequo, recitalul Uşile (Te::itrul
ele Stat cltn Sfîntu Gheorghe, înt�
pret: Ionel Mihăilescu), -recitalul 
Fantezie (Teatrul Naţional clin Bucu
reşti, interpret : Eugen Cristea) 

PREMIUL SPECIAL AL JURIULUI 
Spectacolul Po\·este (I.A.T.C. Bucu
re.Şti) 
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... ,, Trei ,surori!' de Cehov .

. la Teatrul Nat Iona I din Timişoara 

www.ziuaconstanta.ro



Irina (Marga1·eta Avram), Maşa (Ladsa Stase Mureşan), Olga (Irene �lamaim 
Catalina) şi Cebutikin (Daniel l>etrescu) în finalul spedacolulu1 

lin final 
memorabil 

Cînd redacţia mi-a propus să co!llcntez 
-o „secvenţă an.tologica" c!in spectacolul
Trei surori, VE:rsiunea timi-şoreană, am
rf,mas dE'scwnpanit. Nu reţinw;em vreuna
,cu pr.ioritate. Am t·eviizuc spectacolul şi 
impresia că nu avem de-a tace cu un 
spectacol secvenţiai 111.i s-::i. înlc"1rit. l\Jon-
1:area lui Visarion nu e iotogenicâ, nu 
invită la fotografiere. Nu incinta o:::hiul 
-mai mult dec1t trebuie. Putem decupa
mult, dar nici un decupaj nu este elocvent
pentru tipul de creaţie realizat aici. Trei
-su1·ori ai lui Visarion e un spectacol pu
icrnic, care îl descoperă pe Cehov din
interior. lnainte de a fi o exhibiţie acto-.
ricească, e u.n eseu, înaink de a propun,e
1-»le:taJore, ofera un discw·s coerent despre
,o lW11e, să o nw11im cehoviană. Pentru
·coerenţa discursului importante sînt ioate
., părţik", toat secvenţele.

Observ că aclc.'St lip ele creaţie este re
lativ rar, şi cinci scriu rar n.u ma refer
-cu precădere la teatru: mă refer, în ge
nC'l'al, la tipul de creaţie care nu mi
zează pe metaforă, ci pe metonimie. Nu
trăieşte din licitarea imaginii, ci din vi
zi:une. Nu exploatea� resursele unui iim
baj, ci devine, el însu'.5i, limbaj.

32. 

Fiindcă lli.1 Vl'eau �.:-1 Pvit. tntw,i, ·un 
răspuns. oplez pentru finalul spectac\;}�u
lui. Cele trei surnri îşi rp.stesc, împreună, 
monologul final. CuvinleLe se supra�n, 
se adună, se risipesc unele intr-a,,eLe, 11l
.tr-un bocet :.-t, trebuie s.:i fie doar aCT;t: 
un bocet, o ptîngere, un limbaJ de�arli;cu
lat. Sîntem pe o ValE' a Plin;::L'ri1. CtJ:vin
telc nu mai pot i·f1111i11e C'le în,ele .. N,u 
mai pot exprima decil o durere l,).t:cra 
profundă ca ea să fi'e doar a piesei. Odată 
plecaţi ofiţerit, odată încheiată _săi:bătva
rea, putem asculta şuierul arncnmţator .al 
subteranei. 1 ncheiat Cehov, putem !>ă-1 
ascultăm pc Dostoievski. ln-cetînd sonu:rile 
ianiarelor, putem asculta acel ex oihifo 
pe care Şestov îl leagă, cu atîta încrince
nare, de numele lui Cehov. Şi cin.ci 01g-a 
(Irene Flemann Catalina) spun€ : Sm-oiill' 
mele dragi, viaţa noastră nu s-a !iiicşit 
încă si Dacă am �ti, dacă am şti, dacă 
am şti ! înţelegem că �i pe această V;;ile 
a Plîngerii poate exista o umbră a spe
rante.i. Atît ma.i rămine : Viaţa aoastră 
nu s-a sfîr1?it incă şi Dacă am şti. Ac st·Ci..l 
sînt cuvintele ca1·e mai rămin. Care au 
rămas în urma dczaslruluL Ele �înt Arca 

Dar mai rămîn c1lcva cuvin.te. De fapt, 
o in.ter:jecţie : 'Iarara-bumbia. S-au scris
studii despre Tar.ara-bumbia. Este inter
jecţja care, rostita de Cebutîkin (Dan.i,el 
Petrescu), vorbeşte despre celălalt tllf) de 
revărsare în gol. Despre alt ti1:, de ine1·
tie. Vocea hîrîitii a lui Daniel Pct.res�u. 
chipul emaciat al actorului vot·besc dit:s-
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pre o UZU1'8 a omenescului. Limbajul· s-a 
deteriorat, comunicarea nu mai e posi
bilă decît prin aceste ritmuri tîmpe. 1\şe
zat pe un scaun, în faţa scenei, doctorul 
face trecerea către un public care poai.e 

· percepe aşa plînsetul lung, agonia celor
trei surori. Intre Beckett al limbajului
dezarticulat şi Ionescu al cuvintelor go
lite de sens, Cebutîkin Ivan Romanovici
trăieşte, în deplinătate, finalul. Grupul
surorilor îl prelungeşte într-un necunos
out tulburător ; medicul îl trăieşte; cu 
faţa spre public, lingă public. Cejlalţi au
fost, el a rămas. El e nu numai agonia,
el e mo'l.rtea.

Comei UNGUR�ANU 

ln jurul 

unui. fotoliu .. 
din- proscenium 

Există, într-adevăr, în colţul drept al 
rampei, un fotoliu. Foarte aproape i:Je li
mita scenei. Destul de departe de intra
rea în spaţiul scenografic - pătrundere 
liniară, îngustă, clin sdndură : un fel de 
podeţ clin lemn, deci. Paşii celor ce vin, 
revin, pleacă, bat cadenţa, cîteodatâ ener
vant de tare, astfel că miş(:area ele du-te 
vino, a personajelor, nu poate trece ne
observată. Sînt clipe cJn·d nimeni nu ştie 
încotro trebuie sii se îndrepte. Debusola
rea ele direcţie e unul dintre semnele -
sonore - ale nevrozei de a�teptare. Apoi, 
cuvintele, valul de cuvinte, orgia spunerii, 
filozofardă, poetică, într-un ritm tot mai 
strîns, ridicîndu-se în atmosferă asemeni 
unui turbion. Pînă cinel surorile, nemai
ştiind să se opună vîrtejulu.i, vor Incepe 
să urce, deodată, Impreună, purtate de o 
chinuitoare vorbiz'e, într-un discurs pus
tiitor, din care urechea nu mai poate 
recupera decît mici fragmente verbale, şi 
care este un stri�ăt comun--patetic-dispe
rat, sau o întrebare către destin ... 

Dar, există, în prosceniU1n, un fotoliu 
retras întrucîtva din imaginea plasticii, 
un scaun aflat la tărmul dintre „aici" şi 
„acolo", pe graniţa· undei tăcute - care 
ţese, întreţese, lucrează continuu, insidios 
-, caută figura şi o găseşte, pătrunde 
interstiţiul sonorităţii generale, marele 
zgomot. Răstimpul dintre replici tinde să 
configureze, despre lU1Tiea celor trei �u
rori, o poveste teribil de tristă, .,de ne
rostit în C'UVinle", doar în gesturi c-are se 

aplaacă, moale, unele spre celelalte, ş1 rn 
priviri subţ,iale, trimise în zadar spre o 

• ţintă - o speranţă particulară --, lucind,
parcă, în imediată apropiPre ... Nimic nu
este, încă, la capătul drumului prin tă
cere. Nimic clecît. solitudineu enormă, în 
care surorile au locuit de la b'..!n începl,lt·
şi care ern îti ele, în toţi, in fiecare. Şi
atunci, cît de ::;traniu se petrece .totui,. fn
acel cocon pentru -fluturi de mătase, fre
ieră, cu treieră pc dinăunlrul umliri lei
sfere, construinJ ceea ce lusese dintotdea
una c•.1prindere<, dramei lor. Rezumata,
poate, de nelinişlila bolboroseală a lui
Cebutîk111, care priveşle ameţit cioburile
preţiosului ceas scăpat clin mină înainte
să se consunic sensul gestul:.1i întins spre
obiect (il luase pentru a-l privi „cu încor
dare"): ,,Poate ni se pc1re numai c3
trăim... clar de fapt nici hu existăm ... "

Zarea rotunjită a scenei, parte dm cear
cănul ce înr:ondeiazd univer�!ll surorilor,
ca un pere,e perfect etanş, cîteva trun
chiuri de arbori uscate, un pian, in mie
zul lucrurilor din decor, e, undeva, .;pre
fundal, c0frajul improvizaţiei pentru tea
tru in aer liber, îr1tre arlechinii căruia,
odinioară - sau într-un oarecare moment
din viitor -, sau tot timpul monologhea
ză Nina Zarecinaia, .,nimeni nu mai ştie
nimic", deoarece instrumentul de măsură
s-a făcut ţăndări, ca �i exi5tenţa, iar tim
pul devenit „tuluna" abia mai tic.ăie, din
cotro-încotro, .,dacă am şti" ... Jar fotoliul
care există în proscenium e un loc surd i
aialogul promisiunilor pe care şi le fac
Andrei şi Natalia Ivanovna, în timp ce

Solionîi (Ion Haiduc) 
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lumea elansează, nu se distinge, de f?.pt, 
nici ei nu \·or mai înţelege, în curînd 
clespre ce ;.i fost vorba ; deopotrivă cu 
Verşinin şi Maşa, care promit acolo, in 
amăgitoar�a oază de linişte figurată clP 
scaunul retras ambianţei, o altă clesfăşu
r are decît aceea la care vom asista ... Kic:i 
u•n f)roiecl nu re:dslă. 1. ici o întîlnire. 
;-..Iirosul mîinilor lui Solionîi e impregnat. 
în obiecte, in gesturi, ln priviri, în cu
vintP, în silabe, în litera scenariului rc
tuncl. De jur-împrejurul fotoliului din 
proscenium ... In întreagă „secvenţa" cP.lor 
,, trei surori'•. 

Antoaneta C. IORDACHE · 

Ce-i spune 

Verşinin 

Maşei 

Incencli ul J fost sUns. E greu- cie ştiut, 
numai ch.1p,1 z:-irva stîrnită, dacă a fost 
pojar sau bagatelă. Nu-i exclusă bagatela, 
dacă ne ginclim că provincia cehoviană, 
depărtată de a\lţările capitalei, îşi face 
w1 evenimC'nt clin o,rice fiea�. Oricum, e 
linişte. Acea ],inişte zdrenţuită urmînci, de 
obicei, agitaţiei mutile. A�ezaţi ele o parte 
şi ele alta a mesei, Maşa ş1 Verşinin sint 
singuri. Kulîghin ş1 Tuzenbah au adormit. 
Nu e sine-urătatea celor patru pereţi, ci 
- graţie imensului spaţiu al scenei -
'>ingurătatea universului întreg_ Verşinin
îi vorbeşte Maşei. S-a apropiat de ea şi,
strîngînd-o în braţe, mingîind-o, E vor
beşte întruna. Gesturile, cuvint,i!e stau 
sub o patimă devastaLoarP.. Se vede lim
pede că ele nu a_jw1g tumultului care-l
s.tăpîneşte pe bărbat. Despre c�-1 vorbeşte
Verş"inin Ma5ei? Nu despre iubire. nu
despre ei doi, cum te--ai aştepta clupă qes-
turi, ci despre viitorul omenirii : ,,Sint 
fncredin�at: că, peste două-trei sute• de 
ani, lumea va privi înapoi sprP. vremurile 
noastre cu groazil, cu batjocură. Via•ţ.a 
noa.�I l'li ci e azi li se va părea gl'eoaie, apă• 
sătoarq, stranie ... ( ... ) Şi cum vii. spuneam, 
ce viaţii frumoasă va fi atwici 1 !nchir,ui
ţi-vă numai... Acum sînteţi 11umai trei 
ii'). tot 01,aşitl. Dar în gen.r,raţiile viitoare, 
numărnl celor de-o seamă cu· voi va fi 
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Verşinin (Vladimir Jurăscu) şi Maşa 
(Larisa Stase Mureşan) 

mare, clln ce în ce :nai mar.,-... $i va veni 
vremea cînd totul se va schimba si se va 
triii după cum qincliţi voi. DIJ,r şi voi veţi 
îmbătrini. Se va naşte o :ume nouă ... mai 
bună, din c:e în ce mai bună ... " 

Secvenţa e semnifkativ[1 pentru fur\a 
întregului spectacol de a surprinde ames
tecul de comic :;;i tragic din universul 
cehovian. Momentul e comic, pentru că, 
într-o astfel ele situaţie, Ver5in in ţine un 
discurs despre viitorul umanităţii. Din 
acest punct de vedere, el se dovedeşte un 
tipic personaj cehovian. Ca toti rirn11i sa-
tirici, Anton Pavlovici Cel1ov e un ne
milos radliograf al vanităţii on>ene5ti. Nu 
i-a fost lui greu să observe d, în Rusia 
vremii sale, vanitatea lua inf'\ţişarea da

tului cu părerea. S-a spus despre eroii Iul 
Cehov că vorbesc la nesfirşit. S-a adău
gat, cu titlu de subtilitate, că ei fiioso
fează prea mult. Prin aceast=1, Cehov e 
un luaid obs�rvator al timpului său. Rusia 
prerevoluţionară e o babilonie de păreri. 
Se discută despre orice. Despre maica 
Rusie, despre eltberad·ea i,obagilor, ·despre 
catar şi împădu,irl, despre nemurirea su
fletului, despre tracii,ţionaLism şi mocler
nirun în literatură. Aceste lung,i şi inter
minabile discuţii au loc nu numai în cărţi 
şi broşuri, dar şi în viaţa Lle toate zilele. 
Ele se desfăşoară nu numai în caoitală, 
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în redacţii şi cafenele politice', ciar �i în 
ryrovincie, la ceaiurile de pe terasă, la 
balurjJe anuale ale z mst-,Eci, la mesele cu 
musafiri clin judeţ. Nu numai publiciştii 
şi scriitorii se arată îngrijoraţi de viito
rul planetei, dar şi boiernaşii ruinaţi, actri
ţele ratate, impiegaţii. judecătorii ele µace, 
fetele bă trî.ne, gradele superioare din ar
mată, învăţătorii ş1 medicii, literaţii mo
d rnişti şi generalii in rE:Lragere. Doar 
mujicii n-au astfel ele obsesii, apan,;ij ex
clusiv al intelighenţiei. Ei se mulţumesc 
să bea vodcă, să dsude şi sa bată mătănii. 
Dar Cehov, ca orice mare scriitor, clepă-
5eşte simpla radiografie a realului socînl. 
El cată a surprinde, dincolo ele ace�t dat 
cu părerea, vanitatea. Vanitatea de ;:i ave':! 
o soluţie, numai a ta, într-o chestiune
morală. socială sau chiar filosofică, aprig
discutată în ncel moment. V dn i,Latea cie a
�usţine şi impune în fdţa celorlalţi acest
punct ele vedere. Puţin importă cum s-a
format el. Putem presu·µune, citind u,1 alt
mare racliograE al datului cu părerea. Ion
Luca Caragiale, ca e rezultatnl literaturii
�i publicisticii ieitine a vremii. Important
e faptul că acest dat cu pilrereP. consti
tuie raţiunea de a fi a persanajului. ln 
mediocritatea vieţii depărtate de capitala,
a avea un punct de vedere in problemele
vinturate de ziare C'.3 vitale pentru ome
nire înseamnă a te crede, o clipă, cineva
foarte important. Comicul cehovian . se
întemeiază, c-a orice. comic, pe discrepanţa
Jintre aparenţă şi realitate. 1;;roii lui
Cehov, asemenea lui Verşinin, îşi expun
tezele privind chestiunile arzătoare ale
Yremii cu aerul că de ei ar depinde so
lutionarca acestora. 1n realitate însă, e\ 
sî,it nişte mărunţi provinciali. Discre
oanţa ci intre ce sint şi ce. se cred ei ca 
importan�ă stirneşte rîsul. O clisc:reponţa
dsemănătoare vizează şi domeniul moral.
In nesEîrsitele lor filozofări, eroii lUJ
Cehov sin.t gen,�roşi, lirici, sentimentali.
în viaţă sînt însă ele un egoism feroce.
Pe cit de buni sînt ei cu omenirea în 
general, pe atît de cruzi sînt ei cu semenii
din jurul lor. Şi nici nu e de mirare,
dacă ne gîmlim că, spre deosebire de
omenirea teoretică, oamenii concreţi le
pot afecta interesele. Ca toţi marii lirici,
Cehov e lllt duşman neîmpăcat al sen1i
menta!ismului ie.ftin. El suspectează, �i
pe drept cuvîr.t, vorbele mari, tiradele
sforăitoare, cleplîngerile abstracte. vl\lul
care ascunde, de fiecare dat'.i, interesul.

Aceastc'i secvenţă � însă şi tragică. Ea 
reliefează o dominantă modernă a teatru
lui cehovian: imposibilitatea cornunt"ăl"Ît. 
Intreaga fiinţă a lui Verşinin e încordaiă 
pentru a soune ceva esenţial despre el 
însuşi. In locul acestei destăinuiri tul!JLt
rătoare, el se trezeşte rostind un text fără 
nici o legăturii cu trăirile sale. Un text 
ştiut pe de rosl, pe care l-a spus de cîte\·a 
<lri pină acum. Distanţa dintre ce simte 
�i ce spune eroul e categorică. Exage-

rînd-o, Alexa Visar.ion a vrut să facă evi
dentă pînă la şoc drama comunicării în 
lumea din Trei surori. De�i voorbeşte atît 
de mult, Ver�inin nu spune nimic. Şi nu 
numai pentru c�. văzut îndeaproape, d 
e un personaj înstrăinat, falsificat de 
clişeele literar-publicistice ale vremii. dar 
şi pentru că el nu poate extcxioriza nimic 
din ceea r:e trăieşte .• Asemenea tuturot 
ero.ilar cehovieni, Ver,;;inin rămir.e închis 
pentru totdeauna în singurătatea fiinţei 
sale. 

Modern, fără a fi strident, spectacolul 
semnat de Ale}:e Visarion e un exemolu 
de lectură in adîncime a unui text clasic. 

Ton CRIS'fOilJ 

Aveti-vă 

ca fraţii .. 

Cun, cîţiva intelectuali se pronunţă în 
ultima ,·reme critic, deloc ceremonios, in 
scris şi în felurite oraţii, despre arta re
giei, în aşa fel .încît reiese limp!'Je că nu 
cunosc: nici care e natura ace�lei arte şi 
nici cum se săvirşeşte ea în pn.1clică, a', 
reaminti că una din prerogativele mese
riei e organizarea a tot ceea ce se petrece 
în scenă pe fluxul unei id•�i cledi;se ciin 
text. Din această idee-ax se ·amif;că ide
ile personajelor, ale mediului, CE•Je ce 
diriguiesc conflictualităţile şi gradăriie. 
Alexa Visgrion, care a lucrat mult arn
prn dramaturgiei cehovienE', a iăeut de 
pildă interesanta descoperire că oamenn 
din lumea oraşului provincial al pit--sei 
Trei surori e.u legături fragile, friabile. , 
Cel mai important argument regizorul îl 
află în „copiii generalului" : între surori 
şi fratele lor relaţiile sufleteşti. cl.:.că au 
existat vreodată, s-au tw:it (despre ceie 
intelectuale nu poate fi vorba}, �entirnen
tele familiale au fost măcinate de izol-ared 
fiecăruia în sine însuşi şi de ratarea, Lk 
către toţi, a cuplului : Olga e singură, ce
libatarâ trecută ; Maşa are o căsnicie ne
noroci tă şi apoi un amor ilicit, de scurtă 
durată, care se consumă în exaltări fac
tice, disperare şi recădere in starea ante
doară; Irinei ii este ucis logodnicul în 
preajma căsătoriei - căsătorie acceptatJ 
d ea fără nici o bucurie. D:1pă ce, deci. 
două clin surori au avut parte, într-un 
fel sau altul. de imbecili (nu prea cunoaş
tem biogr-afia Olgăi, dar nu este exclus 
să fi trăit şi ea cindva o atare experi
enţă), mai cade peste ele şi pacostea unui 
:'rate nevol�1ic, fi::·e incerti:_ orovocînd 
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Irina (Margareta 
Avram), Olga 

(Irene Flamann 
Catalina) şi 

fratele lor, 
Andrei (Mircea 

Belu) 

încurcături, mizerii dome„tice, dovedind 
incapacit::ile dE' a inţelcgp ce se petrece 
în jw·ul său, aclucînd sub acooerisul pi'\
rintesc o harpie, soţie adulterină ·lacomă 
şi gro�olană. 

In admirabilul spectacol timi�orean su
rorile nu par a comunica. Cehov îi scria 
lui Gorki că a creat trei eroine cu acela,i 
tată şi aceeaşi mamă, ,,dar iiecare trebuie 
să-şi aibă genul ei". Pe scenă, c''iar a5tfel 
şi sînt. Larisa Sh1se Murc.::an zur,răveşte 
cu excelenţă mintea scurtă a inamcratei 
Maşa, despre care propria ci sor.:i m;;_i 
mare va spune (nu cu tancl1·eţe rnrîză
toare, ci sec şi ritos): ,,dintre noi trei, tu 
eşti cea mai proastă". Olga e lovită de 
blazare �i are o nuanţă ele cinism în in
diferentismul ei rece. Trina mimează a 
fi transportată, romantică, suavă, dar di-
vulgă. din cîncl în cinel, calculul, vidul 
stiflelesc şi chiar o anumP mărginire ti
vită cu meschinării. Ea nu trăieşte tragic 
vestea funebră ce i se aduce, ci mai mult 
dezamăgită şi cu un aer damnat; n-a 
reuşit nici de astă dată ... 1n sporc;,văiala 
lor continuă nu există propriu-zis asµirn
ţia spre dialog, astfel că nici nu avem 
,cleeît ;·are::iri ocaz.ia să le ascultăm vor• 
·binclL1-şi. confesîndu-se una alteia, ciiuhnd
rc>almente sprijin ori sfat. Preooupări!e
lor sînt divergente - sau, cu puţine
puncte de interferenţă ; de aceea, finalul,
cînd fiecare boceşte pe cont propriu o
viaţ.ă irosită, fără sens, e o interesantă
surpriză, legitimată logiic. Iar Andrei e
mai rău decît un frate vitreg. Combinaţi
ile lui oneroase sau prosteşti, care rui-
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nează casa, supuşenia timpă faţci de ori
bila-i nevastă, slugărnicia fată ele şeful 
său ierarhic - amantul :tfataliei Ivanov
na resemnarea suferito'clre, într-un 
ori20nt definitiv închis, vor determina o 
ruptură clară cu surorile. Acestora nu le 
rămine decît să-i acorde cea mai de jos 
comizeraţiUJ1e: nu-l mai întreabă nimic, 
nu-i mai cer nici o socoteală, nu-i dau 
nici un indemn, au înţeles că nu mai au 

cu cine vorbi ! 
ln acest sens, Alexa Visari,1n a creat . 

o scenă absolut e:;..:traordinar'.i : Andrei
îşi ţine discursul lăcrimos nu în faţa
celor trei femei. ci a pa·ravanelor clupa
care ele s-au culcat şi de unde răsµund
arar, alene, greoi, ca în vis. E c)rept c.i
sîntem în actul trei, dup8. 1.eribilul in
cendiu, cu alergăturile şi emofiile ce le-a
provocat, într-un moment cîncl - cum
zice dramaturgul "toţi sîn.t obosi\i,
aproape că dorm" şi e „o atmosferă întu
necată".· Dar î11 spatele paravanelor se
simte nu sforţurea cît ele cît binevoitoare
de a asculta totuşi, într-o clipâ apasa
toare, o ultimă explicaţie, ci lehamitea
totală. Se semnează aici, tacit, despărţirea 

definitivă a fiecăruia de ceilalţi. Legătura
ele sînge s-a frînt, iese la iveală violent
relaţia definită de teribdla noastră zi
cală (cum şi cînd s-o fi n§scut ea ?)
,,Aveţi-vă ca fraţii şi mîncaţi-vă ca cînii''.

Valentin SlLVESTilU 
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Paravane indicate 

de autor 

Departe, o scenă improvizală rămine, 
împotriva aşteptărilor, nefolosită. Podeaua 
unui salon, o podea de sdJidură frumos 
lăcui�ă. ca o alb scenă de tratru, este 

despre o căsătorie stupidă şi despre o 
iluzie cu care trăiesc leneş, fără o reală, 
imediată dorinţ::i. (nu fac nimi� să o păs
treze •şi să o facă să fie ceva mai con
cretă), iluzia-vorbă, iluzia-gînd, vorbă şi 
g[nd ::iscunse după un pâra·,an, un para
van pus pe o scenă ... 
11scena e pusă J)(' scenă, o scen/i 1\devă
rată, şi paravanul devine o lege şi lege 
a textului interior, ce se adună încet 111 
spatele corpurHor de Actori, în spatele 
vorbc'1or, pe su!J scaune risipite şi în cor-

Andrei Prozorov (Mircea Belu) 

înconjurată şi pe cale de a fi înghiţită 
ele nisipul ce macină to.tul, tra.nsformînd 
totul în pustiu şi nimic. Podeaua frumos 
lăcuită, trayersată de oameni, aşteapt[. o 
petrecere, petrecerea se alilină, pianul 
uri•aş stă inutil fără să cînte, un inL·endiu 
are loc mai departe, dar nici el nu reu
şeşte să schimbe, nu rivneşle, nu arde, 
scîndura rămîne intactă, pustiul rămîne 
pustiu, nici comic, nici tragic, dramel<?. 
celor care lrave1·. ează scena. aceasta clii
dită pe nisip, sau scufundată aici, sînL 
ascunse şi mute, fanfara oraşu,ui se aude 
cîteva clipe de foarte departe, to,qtă lumea 
aşteaptă ceva, ceva nu se produce, nu se 
întimplă nimic şi pustiul ne upasă prin 
vorbe. 

Două femei se ascund, îşi acoperă chi
pul şi corpul cu paravane, două paravane 
puse pe scenă - salon cu scindura fru
mos lăcuită, şi vorbesc fără patos cu ade
vărul lor măcinat de viaţa meschină. 
Două femei, Irina şi Olga - vorbesc 
despre zvonuri, despre UJI doctor beal 
care bate podeaua (chipurile lor sint 
brăzdate de gratii. dar ele nu se agită", 
vorbesc blind şi· nici măcar gindul lor nu 
se rnvoltă), vorbesc despre singurătate, 

zile marelui pian inutil, se adună in ni
sipul din jurul scenei de lemn lăcuit 5au 
lingă scena improviza.tă între copaci, re
Iuzincl sa urce deasupra, pe scenă, cu o 
incrincenată cenzură, cu o mare putere 
de stăpînire. Aceasta e legea spectacolu
lui. Aceasta este puterea lui. Paravanul 
din text ci.vine metodă, instrument al 
unei maieutici anume, şi textul re.zisti 
în simplicitatea ace.asta, şi spectacolul, 1·e
fnzinclu-şi spectacolul, trăieşte cu o ;rnste
ritate reală, nedemonstrată, cu o bărbăţie 
mai rar intîlnită pc scenă.

Parav,an.ul lui Cehov, obiect-metaforă 
ce domină finalul actuiui trei, a devenit 
strategie de înţelegere şi pdncipiu de re
prezentare la Alexa Visarion, în Teatrul 
din Timişoara, 

Nici o explozie. Nici o fanfară. Nici 
clansw·i. nici crize de nervi. Doai· aştep
t•area decentă, doar cancerul ce macină 
totul ca nisipul, �i efortul de a fi acievă
ra t prin ridicarea Paravanului între scenă 
şi sală. 

Virtuoâtate? Nu. înţelegere a textului 
scris de Autor, print,·-�;i R�.;;(<'.Or. 

Dragoş GALGOŢIU 
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Ultima dorinţă 

a condamnatului 

La Cehov, scena despărţirii lui Tuze 1-
bah de Trina, înaintea funestului sciu c1uel 
cu Solionîi, ocupă ceva mai mult decît o 
pagină ele text. In spectacolul lui !,lexa 
Visarion - cîteva minute bune Visind 
impresia că regizorul ar fi dilatat t;xtul. 
ln �ealitate îl joacă respectîndu-1 aµroape 
cu:71nt cu cuvînt, oarecum pe îndelete, 
aratînclu-se destul de scrupulos si cu in
d_icaţiile ele regie ale autorului, din· creînd 
simultan şi senzaţia de cuncentrare ele 
densitate sporită: De altfel, întregui ::pec
tacol d9 la Tumşoara - în ciuda aspec
tului sau de maraton scenic - este ca-· 
racterizat ele această densitate, de elimi
narea oricărui loc conrnn, într-atît regi
zorul reuşeşte să încarce cu semnific3tie 
fiecare scenă. · 

Tuz_en_bah urmează, deci, să plece �i să 
moara 111tr-un duel. tocmai cînd reu,ise 
să ia hotărîrile capitale de care viata' sa 
a�e� n_evoie =. va pări\si armata şi se va 
casaton cu Irina : .,Vom munci vc;m fi 
b_ogaţi, _vj�urile mele se vor n:al'iza ... Vei 
fi_ fericita . Dar peste aceste solicitări ale 
v_1itorului flutură un voal negru. 'frina a 
simţtt ceva straniu în purtarea baronului 
(.,N_ikolai ... de ce eşti atît de dislrat a -
taz1 ? ... Ce s-a întimplat ieri în fata tea..: 
tru]u! ?"_ - întrebase ea cu cîteva clipe 
mai 1nainte). Doi actori în stare de oratie 
- Robert Linz şi Margareta Avra';:n ·_ 
dau secvenţei proporţiile unui dublu con
cert de vioară. Excelent pe tot p8rcursul 
spectacolului, Robert Linz 1-·a „făcut" pe 
Tuzen bal� cu un mers legănat, parcă 
mereu batut de vînt. cu gesturi nu întot
deauna coerente, în spatele cărora clete:
tăm stîngăcie şi timiditate (de unde si ab
senţa oricărei şanse în confrunldrea cu 
SoHonîi). In �ceastă scenă gesturile par 
ş1 ma1 dezarticulate, o nervozitate visce
rală îl stăpîneşte, privirea i se îndreaptă 
spr_e toate punctele cardinale, ele rarcă
retma ar vrea să reţină totul si doar (;in 
c�nd în dncl şi spre Irina, \?� furi5, ca 
ş: cum 1-ar fi interzis s-o privea,ră pe 
saturate. Nu e interzis dar n-o face de 
teamă să nu se trăde;e, în timp ce în 
sufletul Irinei premoniţia se i115talează 
clipă cu clipă. :Margareta Avram are şi 
ea momentele sale de virtuozilnte : ea 
simte tremurul interior, nările se dilată, 
pnivirea devine incandescentă, iar cîncl ' 
face dureroasa mărturisire a incapacităţii 
afective (,,Voi fi soţit ta, îţi voi fi cre
dincioasă şi supusă... �Iar de iubit... ce 
pot să fac ? ... sufletul mi-e ca un pian 
preţios şi închis, a d'trui cheie s-a pier, 
ciut !"), înke vorbele şi simţămintele pe.'.1· 
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sonajului se deschide o prăpastie : abta 
în acel moment Irina îşi clă sle'ama cit ele · 
mult îl iubeşte, totuşi, pc Tuzenl)ah ::;i 
ce mult ar vrea să nu i se intîmple nimic 
1·ău. Cuvintele apartin unui capi1ol deja 
epuizat în timp ce inima a deschis altul, 
nou. 

Tuzenbah intuieşte situaţia şi acel 
,,Spune-mi ceva !" de mai 11111lte ori 1·e
petat, la tonalităţi cliferilc, devine o im
plorare de retractare a cuvinlelo, ante
rioare, speranţa obţinerii unei marturisiri 
ele dragoste. Cîncl - lnainle de a părăsi 
scena - cade în genunchi, sărutind cu 
o frenezie disp rată mîinile Irii1ei, iar
aceasla i le oferă fără reţineri, dindu-, 
primele semne ele autentică iubire, o 
aclîncă tristeţe pare să-l cuprinc;ă, pen
tru că el simte că aceste semne vin nu 
ca o speranţă de viaţă, ci ca implinirea 
ultimei dorinţe a �ondamna,ului la 
moarte, 

I Dumitru CHIRILi\. 

Tuzenbah (Robert Linz) şi Irina 

(Margareta Avram) 
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Irina (Margareta Avram) 

Andrei (Mircea Belu) şi Nataşa (Luminita Sto
ianovici) 

Fotografii1e din grupaj 

Dorin STANCIU 
Cebutîkin (Daniel Petrescu) 
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Prezenţe SJJectraJe, într-un spaţiu dezagregat ... 

Un tărîm al nevrozei 
:\lexa Visarion este, în această mon

lare, dublul lui Cehov. Texlului - un 
proiect impecabil săvîrşit - parcă abia 
acum i-a fost hărăzit& desăvîrşirea. Iar 
desăvîrşirea este o implozie orbitoare �1 
rece. După ultima fulgerare dintre actori, 
înconjurul rămîne vid, purificat prin ira
diere, şi intang1 bil. .După spectacol pare 
de-a dreptul incredibil că aceeaşi scenă 
ar mai suporta să fie populată cu hăţi
şul înc.:îlcitelor !iimicuri disperaţe ş1 ome

neşti. 
Personajele sînl transe : se slujesc de 

actori. istovindu-i ca pe nhte hipnotizaţi. 
As(;lmeni unor astre., ele nu au umbră. 
diferenla dintre ele fiind de luminiscen
ţă; stiălucesc întunecos ori resemnat, 
jucău� ori epuizant, pîlpîinct agonic uri 
consolator, zadarnic• fremătîncl ori gratuit 
patetic. Se autodevoră irad.iind. Prezenţa 
loc pare lipsi lă de corporalitate ; pur şi 
simplu ele fiind - pe scenă se naşte un 
ideal cosmos bîntuit de tensiuni abstract 
siderale. Sînt 1rnstiitoare cu cît se arată 
a Ii mai dezarmate : înfăşate într-o ne
putinţă universală, ele se consumă într-o 
calcinare nucleară din care au fosl epu
rate reziduriile contingentului, ale lw1ies-• 
eului. Dintre toate personajele, doar ::-J;:i� 
laşa progresează, doar ea s.trâbate traiec
toria de la intenţie la realizat ; dar şi 
voinţa ei, capacitatea ei de a făptui se 
dovedeşte a fi nimicitoare : printre altele, 
îşi propune să taie aleea de brazi şi să 
semene locul cu flori parfumate. Allmin
teri, celelalte prezenţe - spectrale, inerte, 
suspendate, ca nişte divinităţi definitiv 
sterile şi preocupate doar de ele însele -
sint devastatoare. Ele se topesc, i5i epui
zează energia pînă la dispariţie, dezagre
gînd spaţiul, f&cindu-1 ciPplorabil. Dar 
acea:,tă mutilare a spaţiului nu este să
vîrşitl:'1 Iizic, nu e efeclul unei furii des
tructive, nic-i urma vreunei cotrcpiri -
e o 1r..utilare provocată de umilirea prin 
sfidare şi ignorare, prin terorizare psihică. 
Semnul schilodirii fizice îa scenă este 
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mai înlotdcauna frîngerea verticalelor, 
doborîrea lor ld pă1nint. Excelenta sceno
grafii. Emilia Jivanov găseşte o s0luţie 
salutară pentru a îmbrăca scena pe mă
wru celor ce se petrec în eE• şi asupra ei ; 
concepe un perimetru nevrozat. Realul 
obiect scenografic este suprafaţa scenei 
care trăieşte o ciudată scufundare în 
mîlul frisoanelor, lăsîndu-se acoperită de 
ridU1·ile unei maree albe. Aşadar, sceno
grafia e1,te un aşternut suferind (de aceea 
spectacolul trebuie văzut de sus, din 
lojă ; dan această impusi:"t plas::ire a spec
tatorului ideal, mai presus de orizontul 
personajelor, decurge privilegiul urei fas
tuoase detaşări prin tristeţe :faţă de cele 
întîmplale acolo, departe, jos, pe scenă). 
Cele palru acte sînt treptele descompu
nerii anulante a perimetrului. Intîi, a�
ternutul scenei pare o mirabilă insulă 
lucioasă, ca pardoseala sălilor de bal ; 
doar pe marginile ei, culele albe amenin
ţă cuviincios cu inundarea : mai apo,, 
dezastrul se petrece : epiderma sticloasa 
e acoperită de falciurilc ele alboare opacă, 
nesiguranţa, dezordinea sălbateca de µe 
laterale si din fundal invadează irever
s!ibil, se caţără peste tot, pe mobilier, pe 
oameni, prin lundnă; în final, perimetrul 
este aidoma w1ei grădini de mult păra
site : tronează rictusul, crisparea mola
te ·' abandonul in nesiguranţă şi provi
z Tot ce este mobilier vertical cu
noaş şi el o mişcare fals haotică ; la în
ceput ordoneaz,1 primitor accesul spre 
avan.scenă ; în final sugerează un estuar 
deschis către IundaL spre o ieşire într-un 
larg care închide orice putinţă de sal
vare. Acest decor îndură masacru! teorl'
tic săvîrştt prin d zlănţL1ita logoree a per
sonajelor; îmbătr:neşte zbîrcindu-se ca o 
cicatrice; spaţiul e cel care moare încet, 
chircindu-şi înf&\işarea, ab::;orbind în el 
morbideţea alîtor speranţe şi promisiuni 
a�uritoare, moare blînd şi izbăvitor în 
locul celorlalţi şi pentru toţi, ldsînd să 
plutească deasupra lui o lumină derutată 
şi împăcată cu sine. 

Paul Cornel CHI.TIC 

www.ziuaconstanta.ro



Şl 

Umor, 

putină 

muzică. 

sociologie 

la 
' 

'' 

„Tănase 

Prin amabila rezervare ele locuri din 
pari-ea directorului ·vasile Donose, intrăm 
sîmb{1tă seara la Teatrul satiric-muzical 
,,C. Tănase" din Bucureşti. Sai1a, plină. 
Ne mirăm, pentru că spectacolul (Varie
tăţi pe portativ) e vechi şi lumea simte 
şi nu. se înghesuie clacă evenimentul nu e 
,,in centrul atenţiei". Facem prima con
s�atare sociologică, deci : lucrurile s-au 
mai schimbat, publicul are incredere 111 

„marca fabrici1" ele ,umor şi muzică. Cer 
1.111 program de 5ala şi w1 om de ordine 
îmi confirmă constatările: ,,n-avem, că 
spectacolul e vechi ,si distribuţia s-a cam 
schimbat... pregăli111 o supe1·-revi;,ta, 
atw1::i o să avem ... " în ciuda vechimii şi 
.a schimbărilor, afişul de la intrare arată 
proaspăt. La sCirşitul reprezentaţiei 
.aveam să const.al, totuşi, că Oana Sîrbu 
ne-a zîmbit inutil de pe afiş deoarece pe 
scenă nru s-a arătat. Mă rog, pierderea a 
fost destul de mică fu.ţă de cît de · nia1·c 
,era fotogi·aiia. 

Care-i publicul ? 

Constatăm că la „ Tănase" vine. ca şi 
pe vremuri., public eterogen. Femei sau 
bărbaţi, mame şi soţii in compania· în· 
tregii familiii (evident, şi copiii. unii ele 
vîrste fragede, am văzut şi. odrasle de 
trei anişori), perechi de· tinel"i, chiar gru
puri, în ţinute dintre cele mai felurite, 
de la ha.inele de seară pînă la tradiţio
nalul „deux pieces" : blugi şi giacă. Unii 
aşteaptă în hol începerea speotacolulll.i ';-i 
fumează. 

Acelaşi om de ordine care rr,-a lămurit 
pe mine îi ajută şi pe ei : ,, băieţi, avem 
şi scrumiere". Tinerii se conformează, se 
dau jos de pe un pervaz de fereastră şi 
arw1că resturiJe de ţigări în scrumierele 
de alwnmîu. 

Intru în sală şi dau să continui radio
grafia sodologică a publicului. Dar nu 

mai am condiţii. Chiar lîngă mine, în 
rîndU'l do.i, un tînăt· în giacă de b�ană şi 
blugi vorbeşte lare cu p1 ietena lui, fă.cind 
aµt·ecieci care, trădează pasiunea de a 5e 
da în specbacol. Il aud : .,Al meu are 
dou::izeci ele capele". s.:1 fie vorba d€ un 
balaur '? Tot el mă lămur2!ite imediat : 
se ridică i11 picioaee şi strigă tare, ca pe 
deal, la coasă, către \lll peieten de la 
balcon : ,.F.111e, şi tu ai givisi ?" De la 
b.alcon, Fane confirmă. lnţeleg că e vorba
d.e un radiocasetofon JVS, produs in
Hong-Kung (., unde-a fost olimpiada", pre
cizează tinărul), �i care urmează s� co·n
sLituie baza matPrială a unel petreceri pe
care o V"! organ.iz-a mîine seară. Pe tlnăr
îl cheamă Pavel, dar prietena lui îl alintă
Paul, ,.Paul. te rog, nu mai fi aşa nebun,
că m.i-e pu-:;ine, l� las şi plec". Dar iu
birea e tare şi e;a n-a plecat, deşi Paul
a comentat lot spectacolul, dînd replici
actorilor, apostrofînd cînl,areţii, făcind
aprecieri p1·ofe:;1onale la adresa balerine
lor. Socio-logic vorbind, ca să răml.n<.>'m In 
ton, Vasile Murariu avea perfectă drep
tate în „monologul unui moldovean":
„drumurile moldovenilor de multă vreme
nu mai duc ta Roma". Normal, a avut
succesul scon,tat. Printre albe� gînduri care
mi-au venit in minte cu ace<istă ned01:ită
ocazie, doar pc acesta îl scri,u : actorul
de la „Tănase" n-0re o viaţă uşoa1·ă in
lupta educativă pe care o duce ou toţi
aceşti „ replicanţi" (ca să băgăm în aceastJ
oală .;;i personajeie unui celebru film al 
lui Ridley Scott).

Care-i genul ? 

Ne referim, evident, la genul de spec
tacoL Teatrul satiric-nrnzical „C. Tănase" 
este unic în ţară ca gen de instituţie. Ca 
o adevărată uzină de satiră, umor, muzică
şi dans, el produce toale genurile de spec
tacol : de la aşa-zisul spectacol „ocazional"
(cwn ar fi Umor şi muzică, eveniment
care s-a produs, recent, la Polivalentă) şi
pină la spectacolul de revistă „scenari
zat", în care tot ce se „toarnă" în scenă
trebuie să fie nou sau să aibă legătură
cu pretextul spectacolului (cum e Savoy, 
Savoy)_ Intre cele două tipuri de repre
zentaţii e loc de numeroase alte sµecii.

Pe vremea lui Alecsandri, teatrul se 
ocupa de îndreptarea moravurilor : cum, 
între timp,. dramaturgia noastră origi
nală a descoperit problemele general
umane, meditaţia filozofică, existenţială·, 
şi altele, îndreptarea moravurilor a rămas, 
încetul cu încetul, doar în sarcina tea
trului de revistă. S-a achitat, genial, de 
această :·ăspundere cel care astăzi d.:i 
numele teatrului la care ne referim. A 
făcut-o la acelaşi nivel şi Toma Oaragiu 
(mai ales în „revi!rte!e" sau show�urile de 
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la Televiziune, semnate ele Bocăneţ),
despre care puţini ştiu ca a şi înfiinţat 
estrada clin Ploieşti, pe cinel era directorul 
Teatrului Municipal .(prin 1957, parcă). Şi 
vă .asigur că tradiţia acesto1 nume mari 
continuă. CI1iar claca săbiile satirei s-au 
mai tocit, avem şi a5tăz1 o pleiadă în
treagă ele actori . ele cometl1e. care au tre-. 
c1,1t. cu succes, �i pe la revista. -De la Dem 
Rădulescu la Marin Moraru, ele la Radu 
Gheorghe la Vasile :i\liurariu, există în 
toate .genera ţiilc de actnri care acti-.;eazi"1 
astăzi pe scenă un· microb al umorului cu 
adresă, .ai Sl'l-tirei, al comediei oare „ajutci 
îndreptarea relelor". De aceea vin oa� 
menii la teatrul de pe Celea Victoriei : 
p1mtru că vor să ridă, vor să audă cine 
sînt şi ce probleme au, vor să vadă viaţa 
101, aşa cum o reflectă umorul românesc. 
Si chiar clacă în sală se sm1te c-a venit 
iarna, chiar ·clacă orchestra sună sărăcuţ, 
chiar da:ă unele „vedete" îşi etaleazii în
deosebi ridurile, tot mai rămîne destul 
loc pentru minunatul umor: românesc, 
q:1re are -· cu siguranţă - o viaţă mai 
lungă chiar cl.ecît sistemul nostru solar. 

·De aceea, sociologic vorbind, ca să ne
autoironizăin, teatrul de revistă are suc
ces mereu: ·pentru că e un spectacol ro
mânesc. Şi chiar dacă, la Polivalentă, 
Stela Popescu combate alătun de Romica 
Puc anu, chiar dacă - la sediu - re
vista Mi se pare că mă-nsor şchioapăUi, 
pe ici-pe colo, din pricina distribuţiei, 
::hiar clacă - în spcctacolw la care ne 
referim - se a;_ici multe lucruri deja cu
noscute, lumea vine cu plăcere penb-u că 
se întîlncşte, în două-trei ore, cu tabloul 
cpmplet al propriei sale existenţe coti
diene. $i pleac:ci de la un a;,tfel ele spec
tacol rîzînd, clar noi ştiru deja că rîsul ii 
face pc oameni maii buni. Aşa că. lăsincl 
baltă şociologia, să privim relaxaţi la Va
rietăti pe portativ. Noroc că titlul nu 
mai cqntecţz[! ele mult. 

Varietatea varietăţilor 

· Au prezentat acest spectacol de varie
tăţi (adicătelea, cu de toate) Ion Mihail şi 
Radu Stoenescu. Asta pe la început şi 
parcă pe la sfirşit.· Apoi, unele n wnere 
s-au prezentat din off de o voce femi
nină, _iar altele nu s-au prezentat deloc.
Dar, cu toate rezervele cu care am plecat 
la vizio11area acestui spectacol (aşa-i omul, 
n-are incredere in semenii săi, căci ştie
el că spectacolele se erodează ·pe măsură
ce se tot dau), senzaţia finală a fost
una plăcută, reconfortantă. Au contribuit
la instaurarea acestei stări (cred că la
toţi spectatorii) : Ciupi Rădulescu (în haz,
cu vervă), Mihai Fotino (profesionist), Va
sile Murariu (fermecător), grupul „Im-

puls", Constantin Stănescu �multe calî
tăţi), George Bunea şi Jean Pmmescu (ale 
cărur voci si a căror vervă, clin p:lcate, 
nu le-am 'înlilnit la soliştii tineri). 
_ <:;inel sq 1;{llte bine, omul devine 1 !ng��auttor: Da.r nu fatr-CJ asemenea ma-,ma
incit sa nu \'adă ceea ce ar fi trebuit să 
vac;lg -;;i alţii..... .· ._ 

Mii-una Birău, prezentată pompos (,, ac
triţa binecunoscută din filmele .. .''). a 
dezamăgit intr-un monolog fi.tră haz, aflat 
permanent in pericol ele a cădea in aluzii 
ele un gust îndoielnic. Păcat, .pentru că-i 
tînără şi. poate. talentată. Gabriela Mi
halcea, solistă tinără de muzică uşoară, 
a dat in tremurici la piesa a' doua. Oare 

·nu clieijează nimeni mişcarea soliştilor in
scenă? .,Duo Constantin" (prezentaţi ca 
iluzionişti !) ne-au arătat că un om poate
inghiţi douăzeci de lame de 1-as şi că un 
bărbat poate schimba locul cu o femeie· 
închisă într-o cutie ferecată cu două la
căte şi o sfoară. Ambele trucuri au fost, 
explicate, cu ceva ani în urmă, într-o 
emisiune de televiziune şi prezentate şi· 
într-un almanah. Ca să nu mai spunem· 
că primul număr a fost şi complet ne
i.c:ienic: să inviţi spectal·orii clin sală 
să-ţi bage lamele în gură, mJ se pare 
mult prea periculos, cită vreme Sanepidul 
cere ca vînzătoarele să împacheteze pră
.i iturile folosind paleta. 

Roxana Stăne5cu (distribuită dezavanta
jos), Patricia Gri[(oriu (cîntînd că bărba
ţilor le plac femeile piinuţe), coregrafia 
Anetei Păunescu la piesa disco, Lucia 
Boga (fără talent în dactilografa gafeuză)·
0i alţii au confirmat ca deşi varietăti în
seamnă „ele toate", genul rămîne greu de 
abordat cîncl îl tratezi prea uşor. Şi, cu 
toate aces,tea, cum spuneam. senzaţia fi
nală a fost plăcută. Semn că ce era de
calitate a rămas, ce nu - s-a uitat, că 
omul e generos cinel e bine dispus. 

Credem însă că atunci cînd se montează
acest gen de spectacole, nu veselia şi 
generozitatea ţin loc de scenarist ;:;i re
gJzor. 

Teatrul „ C. Tii.uâse" are în aceastJ sta
gitme. evident, spectacole mult mai bune· 
(şi mai. noi). Unele, le-am pomenit. Dar·· 
să nu 'uităm că spectacolul ţine mai mult 
de -o premieră, w1eori mai multe stagiuni. 
Din respect pentru Tănase şi pentru ideea• 
care a dus la înfiinţarea acestui teatru, 
să avem grijă, clrag.i colegi, de tiecare· 
seară în care publicul vine să se intîl
nească cu satira, wnorul, muzica şi dan
sul. Uite c-am uitat de balet : ce-ar fi ca 
teatrul· nostru să revigoreze odată care-
grafia de revistă? Pentru că, deocamdată,. 
ea nu există. 

Mihai TA'l'ULICI.. 
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· -· Mircea Diaconu 
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• Tia Peltz

Gînduri 

_ Puţini _sînt copiii care, cind încep să
v.1seze, sa nu se dorească actori... Cu 
m'irra pe inimă declar - eu n-am făcut 
J'tieJcîncl excepţie ... şi nici de visuri n-am 
scăpat. !mi luam un scăunel, păpuşile si 
tot ce îmi mai folosea închipuirii si ;n·ă 
aşezam într-un colţ. !mi cream 'astfel 

· scena şi, ore în şir, imaginam, eu şi pă
�-w�ile mele, lumea pe care mi-aş fi do
nt-o. Nu cornunicam nimărnui, nu tre
ceam prin nici o co.m;isie, şi, de la text 
t-� regie şi pînă la scenografie, totul, dar
absolut totul, îmi aparţinea. Mai tirziu 
pînă în zilele noastre (ale mele), poves� 
team, convingeam, că la 15 an.i am dansat 
pe scenă ... dacă e adevărat ori nu nu 
ştiu sigw·, cert e că a.tît de mult' am 
visat, 'incit am ajuns să-mi amintesc ceea 
ce poate n-am trăit... Să fii actor să 
}CJC.i teatru, �ă poţi, măcar o stagiun�. să 
f1! . altul_ dec1t cel de fiecare zi, să poţi 
sa-i faci pe oameni să plîngă şi să ddă 
cu tine - ai bagheta magică. Cînd un 
om poate să plîngă soarta altui om în-
1:,eamnă că este atinsă o planetă nevă
zută, sensibilă, a inimii celei bune întru 
si_mţire .... A5 vrea, chiar şi acum, o sta
�une :11ac_ar, să fiu actor, să am un rol 
�are sa-m1 dea puterea să distrug l"ăul 
m folosul binelui, urîtul. în favoarea 
frwnosului... aş umple sala cu dragoste 
de om pentru om... urîţilor (sufle,teşte) 
nu_ le-aş da bilete ele intrare la reprezen
taţia_ J?ea, 'incit, măcar o stagiw1e, să fiu 
[ene1ta ... Ca pictor, nu sînt adepta artei 
goale_, a art�i _înţelese doar de a1ţiva mi
meun. Nu 1J111 pun problema temei in 
artă - am intrat în ea cînd m-am năs
cut şi VOIÎ. ieşi (poate) cînd voi muri 
Tot_ul _e, în. acest parcurs de viaţă, să
f1:!c1 clrn ,arta o scenă a sincerităţii. Cred 
ca toate artele au ceva comun - sufletul 
Te<alTui are· o vraj2 în plus, o vrajă 
pentru care actorul munceşte clin greu 
- confruntarea imediată cu publicul,
partizan al trăirilor actorilor al rîsului 
�i p1însului şi emoţiei purificatoare -, 
mc1t omagu.ul actorului vine firesc, în loc 
de încheiere - aplauze, ca în teatru, şi 
gînduri bune pentru arba cea de toate 
zilele. 

toată lumea 
iube,te teatrul 
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toată l1imea 
iube,te teatrul 

■ Petre Ghelmez

Actorii noştri au har 

- Stimate Peh'e Ghelml"z, vă place
teatrul? 

- Ca fiecărui om : foarte mult !
- Ce 1·eprezîntă penh-u dvs. arta

Thaliei? 
- ... Oglinda teribilă în care oamenii,

societăţHe s-au privit de cînd s� �tiu. 
Se spune, de pildă, că desenul ar fi 
cl{Părut o dată ou fixarea primei umbre 
umane pe peretele peşterii... Dar cind 
acel om primitiv „poza·' confratelui' său, 
iăsîndu-şi umbra prinsă în zgîrietura căr
bunelui, pe stînca zgrunţuroasă, nu făcea 
o.are şi puţin teatru? ! Ca să nu mai
vorbim de momentul dansurilor rituale 
prin care omul dorea să im.blînzească 

·stihiile naturii, divinităţile ... Antichitatea
grecească, şi nu numai ea, a luat oglinda 
aceasta fantastică şi i-a pus-o omului cu 
putere drept în faţă. Şi omul, văzînclu-se, 
a plîns ! Şi ca să nu-l înfricoşeze de-a 
binelea, a întors oglinda, şi omul văzin
du-se, a rîs ! Intre ris şi. plîns, cele două 
feţe ale oglinzii, se află întreaga istorie 
a teatrului. La drept vorbind, de cele 
mai multe ori, cele două feţe se supra-

- pun, aşezîndu-ne dinainte acel risu
pllnsu" despre care folclorul românesc 
vorbeşte ,atît de lulbw·ător. Nu stiu dacă 
lacrimile de bucw·ie şi .cele de durere au 
a:elaşi grnd de saLinitate ... Sînt sigur insă 
ca amestecul ambelor categorii a dat sa.o 

linitatea optimă pentru naşterea vielii 
A vieţii teatrului...

· ... 

- Care este dramaturgul dvs. pre
ferat? 

- ... .,Shalcespeare ! adesea te gindesc
. . . , 

cu jale,
Pr.ieien olmd al �1.1.1 letului meu
Izvorul plin al cînturilor tale'
lmf sare-n gind şi le repet mereu.
Atit de crud eşti tu şi-atît de moale 
Furtună-i azi şi Hnu-i glasul tău'.
Ca Dun:i,nezeu te-arăţi în mii de feţe
Şi-nveţi ce-un ev nu poate să ie-n-

-z;ete"
Asta a _spus-o Eminescu, iar noi, oeilaiti,
de dupa el, 1;-u ma,i putem spune altfel! 

- Dar Caragiale ? 
- Pe Oaragiale îl ştim pe dinafară.

El e „de-al nostru" ! Păoat că geniul lui 
pi:ea acut, _o „il:chis" calea, ,a epuizat-o .. '. 
I:m. ţrun�h_rnl sau ele esenţă tare n-a mai 
rasant mc1 o ramură care să nu se ofi
lească. Ca să izbutească ceva, dramaturgii 
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de clupă el sînt nevoiţi să apuce alte 
căt'iiii. Pe cinel clin· trunchiul, la fel ele 
viguros, al lui Emţnescu au răsărit Ar
ghezi, Blaga, Bacovia, Nichita, chiar ... 
Altă esenţă !. .. ,Eminescu a „deschis" ca
lea ... determinîncl cu geniul său persona
lităţi creatoare, lăsîndu-le să fie ele în
sele, nelerorizîndu-le, cum fuce Caragiale ... 

- Dumneavoastră aţi scris, scrieţi
teatru? 

- După cc vorbim de Caragiale, o ase
menea întrebare devine ele-a cl1·eptul pe
riculoasă ... Ocolcşli locul dt se poate mai 
pe departe... Deşi, aceasta nu depinde 
întotdeauna 11uma1 de tine ... Se pare că, 
fără· să vreau, în unele poeme pe· care 
le-am scris, s-a insinuat o anume drama
turgie, ca în· aceaslă „Judecată'· clin care 
amintesc începutul : 
Priveşte, drept în dreptul privirilor mele, 
Şi răspunde-mi, Poezie ' 
- .fli miniit?
- Am mint:it .1 Am numit .ţtelele
Ochi neier-tritori a.i Universului, 
Şi ele nu sînt a.Ltceva 
Decît ni.5te biete furtuni de materie in

candescentă, 
Pierdute în .�pa�iu. 
- Ai furat?
- Doar sufletele oameni.lor si ale lucru-. 

ritor, 
Asezîndu-le în turnurile mele de abur. 
(;um aş fi avut inima 
Să· văd frumuseţea pierind, 
Fă.ră să lase vreun semn, 
Jn trecerea-i' 
Miicdr cit ur;1W unei umbre: 
- Ai ucis vreodată ?
- Doar uneori, cu uitarea: Altminteri
Mi_ se întîmplă ceva foarte ciudat :
Chiâr si tiranii care-si meritau moartea,
Pierind în ştreang de· pedeapsa mulj;imi'i,
Sub cuvintele mele de fo.c
Au înviat, travers_înd peste secole.
S.înt blestemată precum regele M_'ldos. :
Tot ce ating se preface!

Simt cum replica îmi pune piper pe 
Jimbă, uneori, iar aceasta, se. pare, ţine, 
totuşi, de teatru ... 

.. ·· - Ce părereî" aveţi despre· acto1·ii 
. noştTi ?. 

Niu este vorba de nici o .. exagerare'. 
ActOTii noştri" au har : pot umple scena 
cu un s·ingur gest, cu o �ingură replicii ! 
Iar cînd mai întilnesc şi regizori de taltia 
unor Li:viu Ciulei o-ri Cătălina BuzO!i.0nu·; 
ca- să· nrUJniJn doar doi dintre atîţ1a caTe 
ar putea fi numiţi, viaţa scenei- începe să 
concureze viia,ţa ... 

-· Vreti' să rcvedeti vreun specta-
col din acest an? 

toată lumea 
· i u be,te. _ teatrul

toată� ·,lumea 
iube,te teatrul 

- O, desigur: O' scrisoare pierdută la
Teatrul' Mic, în viziunea lui Silviu Pur
cărete ; Dimineaţa pierdută la Teatrul 
,,Bulandra", în viziw1ea Cătălinei Buzo
ianu, şi nu numai pe, acestea. 

Dialog realizat de 
Ioan 'VIERU 

■ Daniel Drăgan

Un fenomen- cosmic

De ce iubim teatrul ? Iubim noi oare ?
Iubirea este frumosul ��uperlativ, cosmo
sul! Dacă-l atingem cu aripa simţirii 
noastre, dacă reuşim să-l clădim în noi ·Şi 
să ne dăm lui pentru o clipii, clipa aceea 
€ste divinii. Dar ea nu se obţine -cu im 
bilet de dnsprezece lei şi nici cu o· 'invi
tatie de favoilrc. Teatrul nu este doar o 
institutie cu cont la bancă, un pod plin 
ele scripete si sfori, animat de o trupă de 
paiaţe ambiţ'ioose şi puse pe sflldă, nici 
chiar un tem,plu populat de preoţi şi ves
tale. Teatrul e iubfreo însăşi. A vedea 
Teatrul este neîndeajuns. Teatrul trebuie 
i_vit, gîndil „şi riis-yîndit, petrecut în _fiinţn 
ornului si a vremurilor, treat şi rc•-2reat, 
trăit si · re-trăit. De to/.i. Şi �le ei .5i de 
noi. (Sou invers .1/ Al.tfel rămîne doar o 
nostlllgie, în cel moi bun coz, un dor. 

Şi Teatrul nu ne este tlat în fieccire 
seară, inclif P.1·ent cine ar semna afişul sem 
ar t1·age cortina. Teatrul este clipă 1_-a:·is: 
sirri.ă în . existenţele noastre. Rans·1ma 
pentru că ea scînteiază numai la înlretii� 
ierea liniilor <le foriă ale spercmţei sz 
clispe1·ării, ale furiei şi înţelepciunii, ale 
generozităţii şi ambiţ-iilor în1;erşunate. ale 
clurcrilor ascunse cu pudori Feciorelnice 
sau strigate cu glas de arhanghel. 

Cortinele urcă, cortinele cad ; Teatrul.
cit e; deasupra vremurilor este. vremuind . 
Adună lasitctte si vitejie, candoare :,i -z;i
goare, adevăr şi minciună - pe toate 1::
toarnă si le întoarnă într-o fiinţare noua, 
mai pre.sus de cele cr--au fo�t. El. e r:u.tia 
cLe· rezonantă a speranielor nerostite, clo
potul pus sii ridice demnitateu omulu·i toc
mai la ora cînd el pollte fi gata s-o piardă. 
Teatrul e fum din cădelniţele paradisului. 

- scînteie · rătăcită din vîl.vătăile infernului.
El face si des-iace de fiecar<> clotă rwnea 
intreagii; Teatrul -e un .[enomen ·cos·mic, 
e· totul sau nimic. 

Atît adevăr în teatru, c-îtă f,rwmuseţe 
(Spera.te!). Şi citii frumuseţe, atît iubire. 
Dar poate· fi' fubiriza cuantificatc"i ? l'.cr 1111; 
este nici m.uW1, nici puţinii. Ea e�te· m·i 
nu este. Atît .1 
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.D,RAMATURGI 
ROMÂNI 
CONTEMPORANI 

Tina Ionescu 

Demetrian 

r'.' Actniţă, c.rmnaturg, poetă. 

S-a năsr.ut la 6 aprilie 1924 la Găie.,ti, ju
de.tul Dimbovi ţa. Şcoala primară în oraşul 
'natal, liceul la Bucureşti. In 1947, �şi ia li
'cenţa la F'acultatca de Litere şi Filozofie 
clin Bucuresti. Intre 1G47-1951 urmcaz& 
'cursurile F�cul-tătLl de Teatru clin Bueu
i·eşti. lncă c!Jin ·uinpul studenţiei este an
ga.iată la Teatrul Nationai (dm 1948), unde 
funcţioneazâ c::a aclriţă, m,întrerup.t, pi1'r.P 

în an ul l!J8-1. 
Debutt'ază fn drc1n1.a,tUJ·gic cu piesa Ali
zu,w, rcp,rczentală 1.n 1%9 pe scena Na
ţionalului bucureştean. 
E autoarea a trei volume de versuri ( [,;
chi11are lui E11dymion - 197�. Aceastcl 
albă, simplt1 floare UJ8-0, Cheia de iarba 

1936). 

iI. LUCR,-'lW DiV!.iHATICE REPREZEN
TATE 

J.969, octombrie - t\LlZUNA
Teatrul Naţional „I. L. Caragiale". Regia :
q.,,orge Teodorescu. Scenopiafia : Eie,nil
:Pătrăşcanu•-Ve;:ilds. Cu : Maki Alexan.dru,
Constantin Rauţc:1i, Ovidiu Moldovan, Sil
via Popovici. UIZ�lf' Vrabi-c, Simonc> Boll·· 
!ioc, Aric•rta Olteanu. Ile.3na Iordache. Ti.na
;l.onescu-Demetria1i', Viorica Pcti·escu, ca�
tiţa Ispas, Aimee' Iacobcscu, !\. Gr. Băld
nescu, Liviu Crăciun. Draga Olt�anu, 
C. Diplan, �i alţii.
}:'icsa s-a m·ai ju..:at la Teatrul de Stat din
Sibiu şi a fost ·premiată la con.cui·sul de
drama urgie al C.S.C./\. pe anul 1969.

de 

la 

Al1zuna nu face decil să co,ifirme o 
;ocatie drnmwli.că Si iirică deos,�bil'ii. 
Tina· Io11escu-Oemel1 iun realizeazi.i, în 
scrisul · ei, pe căil0 · cele mai ftre.5li, 
si11teza creatoare o puezfoi cu tţritrul .. 
În Alizuna este vorbo c/.c un f:;lclor 
se111ilcye111:lar. de un cl-imal ît,. care· 'per� 
sonaj,i suprnre11lc Lrăzcsc o JJDVesic de 
un 11nturnlism S(llVCil' i11,să df!. auru 
et,!rnei poezii." (N. · Caranclin◊ 
,.Steaua", decembrie 1%9) 

.. Alizuna aminle.5'le ele feei:iile liii 'Vic
tor Eftimiu şi, nwi depw·ti#.,' de Ond1pe 
a lui Girmdou.r. ,\ceeasi utilizare fc1rii 
prejwtecă�i (I unor mritiue cte basrn şi 
legendă populuril (pPţilnrii, clrc1ga'ice1,e), 
în cadrul 1mci m.::Lafo1'e Ur'ice .51 dra
matice originale. Aceeaşi· i11vestire a 
fantasticului cu scnsuri apte s·ă î11•l1·e
gească sfere; realului, a r,menescului. 
Aceeaşi atenţie acordată· -:;irL1iţ1lo1� de 
e:rprl':sie poetic<.i si fo.cmi taţie · u limbii .. " 
(Natal ia Stancu - "Scînteia''; 1 ·1ioiem-
brie 19691 ' ·, 

„Tina Ionescu De11ietria11 se. expnmă 
în drnmatiir9ie cu o .. surprinzătoare fi
nct c• şi eleganţă iii elaborarea cuvin1-1i
lui sc;ris.· ( ... ) ceea ce surprinde plăcu.t 
în cnzul dp .faţ-ă c.,;Le to<."11Wi p1·iorilatca 
care se r,cord.c1 e .. cpi·e.�ivităţii. şi logir.ii 
cw,î11tului, zar pe un .. plan 1nai /ar;J; 
l•imliajul propriu-;;;is teat1·al. Fraza a11e 
o rmumr- rnliidierc poetu:ii, 0 sonon.la.te
.�i un ritm inlerio·r care o fac .�ii 1Ji1i 

gustată ca un JJrodus Uterin· di;., au0 

tcnlică valoorn." lCon.sta:1tin P,n'a,sd1i, 
vcscu, .,T,�alrnl", 10/l9(;9) , 

. ·. '·,, .· ,
Alte opinii : Jl-1. Djcntcmirov - ,.Steaig,j.il 

roşu", 4 noiembrie 1969: Sanda Faur __:, 
"F1acăra", 8 noiembrie l!J69 : Victor Bibi
cioiu - "Munca", 2 decembri:e 1969. ' 

III. LUCRAI-U DRA1W !lTJCE PUBLICAT'(,�
• Conma, piesi: istorkă : Antofir al lui

Vioară; ellizu-z.a. Eo1Lura Eminescu, co
lecţia „Rampa", Bucureşti, 1988.

IV. OPINTI CRITICE GENERALE
„Legenda şi istoria con.,lituie .mb3tan�a
de predilecţie o dramnturg'iei Tinei
Ion,iscu-Demetrian, cure aduce, hi tra
ta.rea lor, un aer poematic, distilat sub
ţire, cu gcstw·i usor 1ue1·atice, cu în
crustă1•i în cuvinte alese, cu ecouri din
vechi litanii. şi scriptm·i populare.
Lirnba T!Jmdnească minuită de acea-sti'i
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poetă a ve1·bului su:,ă molatec si slră 
lucitor, bucurind acleseori ureci1ea cu 
întorsături neaşteptate, căutate şi bcle
-obşte gcisite. U1, abur pluteşte deo
siipra per::;onajelor, nimbînclu-le vite
jia cu ·isteţime. alteor'i cu înţelepc.:iunP, 
apropiindu-le vederii, clor �L ţiniii.du-le 
:/,c, c-uviincioofd cli,.tonţă. Se aud adesea
m,s��noase .�oe, µte venind clin genu.neo 
·unei mitulogli româ;iesti căreia autoo
Tea îi dă ']lcis cu o plăcere spccia/.'i, Tz
mic!ă în cele aic: vie/ii, ea e bi'i.rbată
cu umbrele, pc care le foce să c:urgă
diafan 7)'-: scocui unei pătzmo,)e aclucP.ri
C1m.inle." (Paul Everac. -- ,.Un- cu-rJint
de cleschidc,·e" ia volumul. citat)

Petru 
Ispas 

I. Ziarist, prozator, dt·amaturg.
· S-a născut la Buzău, la 30 martie 1931.

Şcoala generahi la Brăila, apoi liceul şi 
Facult•atea de Ştiinţe Juridice la Buoureşti. 
Intre 1945-1947 este muncitor la Fabrica 
„Biruiinţa" din Bucureşti, înt;re i947-1!.l51 
este activist U.T.C. Face parte din colec
tivul care a editat gazetele „Tinărul mi
ner" (în Valea Jiului) şi „Tinărul con 
structor" (la HunPcloarai - între 1051-
1952. Intre 1952-1953 urmeazi"i cursmile 
d� z'iarisLi.că, activîncl apoi ca ziarist Ja 
,,Scînteia tineretului". 

In tlilată ::iceastă perioadă cplab.rirează 
în presă (la „Scînteia", ,,Români:i ilbe• â", 
„Flacăra", ,,Contemporanul", ,,Informaţia 
BucureştimluJ'' etc.), la Rfldio şi la Tele-
vizitine. 

Debut edilorfol în 1958 cu volumul de 
reportaje „P.r.i,etcni adevăraţi". 

Debutul în dramaturgie în 1978 cu pi,esa 
de teatru pentru televiziune Brigada ro
mcmticilor. 

Scrie piesele radiofonice Fii- de bcn=an
gic, Valea- cea frumoasă, scenarii de film 
şi e autorul unui volum de schiţe �i po
vestiri „Şi a venit ziua", apăTut în Edi
tura Politic�, Bu.cureş:bi, 1972.

II. LUCRĂRI DRAll.fATICE REPREZEN-.
TATE

1978, 15 iunie 
CILOR 

BR1GADA ROJ\�NTI-

Teatrul TV. ScenografiP: arh. Teo'dor'a 
Dinulescu. Cu : Ho-raţiu lVfalJele, Mircea 
Albulescu. Joana Ciomîrtan, Anca Alec
sanclra, Dan Condurc1clle, _. Maria Pfoae, 
Valeriu Preda, DaL1 JTasil:iu. I;raian Stă
nescu, Cornel Ci:nnan·, ,M.ircca �,Cruccanu, 
George Opmna. Mî,rcea Dciseatitic, N. Gr.
B[1][inescu �i altii •. _. ' · ,- .. , • • • 1 •• ,.-

1979, 17 iulie � J\-IUSAFiRU,L UE :;:)lJMI-
NTCA 

. . 

Teatrul TV. Reg1a : Nae c·q_sme•;cu. Sc-e
nografia ; Ioi1· Ofaru. Cu : Cornel C:oman, 
Colea Răutu,- Ştefan Ra4o.C: Fl6rhfa Cercel, 
Costel Coi1st;aqtii1;.:_Vlădimir;' Găltari, .D�.n·a 
Doga1·u, So,r\n MP1deleni. · · ----

III. LUCRĂRI, DRAMATICE PUBLI,CÂ.TE
. -' .. ., � 

• Trei zile ele război cl.upă î1icheirrip.
păcii. Tragedie eroioă .. ,Te-atl'ul". 1/1983 
(text amplWcat al piesei racliofoni� 
„Fit' de borangic") ·, 'i 

• O fal�. Tragicomedie . .,Teatrul"; D/l!J�
• Un om ulil. Piesă sat.irică (flr�g-rn.eH�.

_,,Tribuna", 10/l:JB6. . , ' · \ 
,.Piesa ciceasto (0 Ja,tă - n.rl..) e, 

realmente, remcircabilă atît prin sub_
stanţa sa <1,ramatică, prin intriga. sa
complexă, în niecanismul căreia sînt 
prinse 'personaje vii, defel cbntrafă
c;ute, reprez_entind tipologii umane pnr
'ticularizate cu vibratie, din perspectiva 
ttnor atitudini morale distincte, cit Ş'i 
prin scriitura transparentă., cursivă, 
lipsită de artificii-, cleopotrivă de con

vingătoare şi de sigură şi la nivelul
replicilor şi /.a acela al situaţiilor. 

... Petre Ispas e un drama.turg de vo
caţie, cu ştiinţă a compoziţiei şi a cre
ionării personajelor. El izbuteşte să 
scoată semnificaţii morale şi existenţi
ale .mperioare dÎn b'iografii simple, 
clintre cele care fac 'adeseori obiectul 
unor reportaje." (Ion Cocora - ,.Tri
buna", 31198-6). 

Adriana POPESCU 
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Intre 11 şi 18 noiembrie, S-t.i aflat 
în vizită la B-i.Lcm·eşti directorul ge
nera b· al revistei italiene de teatru. 
,,Sipario" - Mario Mattia Giargetti. 
Oaspetele a avut întrevederi cu 
membri ai conducerii Uniunii Scri.
itorilor, cu dramaturgi, critici, oa
meni de cultură şi a asistat la spec
tacole ale unor teatre bucureştene. 
ln continuarea unei asemenea între
vederi - la care s-au discutat pro
bleme legate de posibilităţile de 
c:0labf1rare româno-italiană î11 do-

meniul teatru.lui -, r/.l. Giorgelli. a
acordat revistei noastre u.n interviu. 

- Ce ne puteţi spune despre situa
tia dramaturgiei italiene contemporane? 

....:. t-n ceea ce priveşte dramaturgia, în 
Jtalia se con.stată un fenomec1 ciudat. 
Există un .aer de criză, i:;cntru că drama
turgii nu s1nt in relaţii optime cu regi
zorii - şi doar se ştie că regizorii nu 
de-venit ade,văraţii realizatord ai s.pc-::taco
lului teatral. Autorul se găseşte oarecum 
izolat, penku că nu ştie cum Sci-şi re
:wlv-e problema. Şi ca.re e problema lui ? 
Problema e următoarea : ne găsim în 
faţa unUi nou mod de a face teatru. a unui 
nou mod de a sorie teatru, dat fiind că 
1•egizorii le cer autorilor sii.mnle pretexte, 
nişt.e „materiale", pe care apoi, după bu
nul lor µlac, tind să le „spect:aculanzeze"', 
să 1-e µreschimbe în spectacol. De ce cer 
regizorii „materiale"? Pen.t:ru că azi, ln 
ltalia, teatrul se face cu mai multe sor
tu!'i <l.e nujloace ele comun,icare: cuvintul 
a fosi, lntr-u11 fel, marginalizat, împins 
într-o fundătură. Regizorul c.-aută alte 
limbaje de comunica.re, ce merg de la 
gestu<aţitate pînă l3 utilizarea tehn.ic1i, de 
la imagine· pînă . la sunete-le ampl'ilicate 
de scriitura scenică. Şi iată că, clc:oda.Lă, 
auton1l nu 1�1�i are nrici un r:ciport cu cei 
care fac teatru. Regizorii, în ceea ce-i 
priveşte, nu mai au dorinţa de a-i insera 
pe autori în pruiectele lor, astfel incit 
s!i-i stimuleze să scrJe altfel un te:-;t tea
tral. Deci ne aflăm într-c srtu:aţie de·
stagnai·e, ele expectativă din partea dra
maturgilor. ln timp ce din partea cercl':-· 
t.ătorilor şi a criticii există interes pen
tru a readuce tealrul la un teatru al
cuvînbului, a recupera vaienţele poetice
ale literaturii r]ramabice - atUudinc care
nu se bucură însă de favoarect celor ce
lucrează în teatru. Aceasta e situaţia in
general. In particular, mai sînt autori care·
tind să se propună ca autori literai:i, c:.i
autori poetici ; din păcate, însă, aceste
eforturi se soldează do.ar cu ni:ste· lextc
care, în cel mai bun caz, găsesc calea
spre publicare, dar nu pe aceea spre r;>
prezent.area scenică.

- S-a vorbit, de altfel, despre· o
criză a· textului. 

- E o criză reală, şi din cauză c.:i. lip
sesc obiectivele de atins. Azi, în Italia, 
autorii . se află în faţa multor problem�• 
urgente, importante, care trebuie înfrun
tate cu limbajui cuvîntulu.i.', dar, cum 
spuneam, oamenii' de i atru nu sînt sen
sibili la aceste probleme, el, mai de,,rabă; 
sînt preooupaţi să se proiectde pe ei 
înşişi în chip de creatori ai spec.tacolulu:i. 
Dau un exemplu concret : să zicem că 
dramaturgul simle nevoia să vorbeasc�i 
despre problema drogurilor, una dintre· 
cele mai dramatice probleme clin llalia 
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de azi; iată o. temă i::are nu poate .fi tra
tată cu eficacitate decit printr-un teatru 
de analiză, un teatru dialeotil'. A:;ta nu 
găse�te însă înţeleherea cuvenită la oa
menii de IP-atru, care vor, in schimb, să 
„spectacuiarize:::e'', să facă un teatru 
bazat pe efecte de surpriză, pe emoţii 
ta:rj, p(;? imagini „tari•', clar nu un teatru 
cu adevărat dialectic. 

- Aşadar, nu există o colaborare 
între regizori şi dramaturgi_ 

- Cred că această col&borare 111c1 n-a
existat vreodată, in Italia, ca de altfel 
pretutinrleni. E vorba, de fapt, despre 
două corpuri separate. De ce? Peutru că 
există o infatuar-.e din .paril:'a regiz,9rului, 
care ou se 'mai c0nsideră un coocdonator 
al spectacolului, ci primul său cr<:.'0for. 
Aces!:ct ar f1 un subiect de dezbătut, căci 
dacă regizorul tot se crede unicul reali
zator al sped.acol,ului, atunci nr;.;re <lecit 
să-�i şi sa·ie singur textele şi nu :;â 
n\eatgă 1n căutarea altor texte, m..inipu
lîndu-le, transformîndu-le, modificîndu-le 
(chiar şi textele clasice) pent.ru a face din 
ele un discurs personal, de exhibare a 
calităţilor sale ct·eatJve, mai degrabă 
decît un discurs dl' sensil:>ilizare, de im
p.li.care critică a publicului. 

- Atunci, care credeţi că sînt per
speetivele autorului dramatic ? 

- Cred că aulorii italieni - dar �i
a.lţiii -'- trebuie să · aJun�ă sii participe la 
momentele decizionale ale spectacolului. 
să se '.,itueze inăuntrul sistemului; să nu 
fie doar in;;i care oferă un text şi apoi 
se trag liniştiţi deoparte, ci să �e implice 
ca oamen·i dispu.5i să colaboreze la această 
- dacă vrem - nouă scriitură scenică.
O1·icun:i, ei trebu.ie sa !ie întotdeauna iz
vorul. mesajului, al momentului creativ.

· :· - Şi• sînt ei dis1mşi la aşa ceva ?

..:....: Cred că tinerii•·sînt, şi pot să citez 
un• exemplu concret în sprijinul a:·irma
ţi-ei ; in Italia e pe punctul ele a se cle�
chide· 'O :,coala, un 1aboratu1· de scriitura 
scenica, unde �în.r invitaţi tineri autori 
care ·să-':-i s-crie ideile,· temele, .,pe �cena", 
cu ajutorul actorilor. al mijlo:.1cdor teh
nice, al spaţiului.· Ce vreau să spun prin 
,,a scrie" ? Cinel un a\.lJl:O'r arc un subiect. 
poate să aducă la lumiriă prin actori, 
prin improvizaţi.i, exact clesfăşm·arer1 ideii 
sale. Astfel, prin aceastci experienţă di
rectă ·pe scenei,· poate reuşi. să găsea ·ci.i 
limbajul·· - • un limbaj compozit. alcătuit 
din cuvîn.t, · gesturi, acţiuni;- subînţdesuri 

care să-i dezvol1e ideea. 

- Dar a·ceasta nu afectca.ză concep
. tul de literatură dramatică ? 

- Ba da. De fapt, ne îndepărtăm de
scriitura dramatică propriu-zisă. Acesta 
e fenomenul la care asistăm. Dincolo însă 
ele diferitele uinbaje <cuvîntul scris, ac
tiunea scenică etc.) teatrul este, prin ex:
celentă, un loc de comunicare - cu con
diţia · ca publicul să identifice tipul ele 
comunicare ce i se p1·opun<' ; or, întrucit 
obiectivul final e publicul, trebuie si'i 
încercăm să fim in sintonie ::u nece:;itJ
tile lui. /\sta nu î11Seamnc'i că trebuie 
abandonat <lomeniul literaturii poetice 
destinate teatrului. N-u, e vorba de a 
găsi, incet-fncd, un public ca1·e să se 
identifice cu un tip sau aitul de teatru. 
Trăim lntr-o societate care tinde sa se 
stratifice, să se „s.pecializeze". Televiziu-

.. ..nea r-ie-a dăunat şi în acest sens. ln 
această societate. teatrul fiind activitateu 
unui cerc restrîllS, va trebui �ă se ape
leze la acest cerc restrins în care opera 
teatrală scrisă găseşte audienţi. Teatrul 
s€ .,,Pnrcelează", se subdivide, se t1:a.cţ i�,nează, creînd o mulţime de „ pir11a,:;c . 
Adică, se fărimi(ează. 

- Dapă părt!rea dumneavoastră, care 
sînt cei mai reprezentativi autori ita-· 
Jieni de azi '! Şi cei mai reprezenta!i... 

- In Italia, tinerii re;irez.::ntaţi sint
reprezentaţi numai fiindcă in numele lor 
se obţin consistente subsi(:1i ministeriale. 
Dar sint reaLizµri formale, adică finalt
zate numai pentru a încasa, pentru u 
pune mina pc ;,ceste subsidii. In aceastii 
situaţie se află Giuseppe Manfridi, Renato 
Sarti. Elio Pecora, Ann.i b::ile Ruccello, 
Manlio Santanelli. Aceştia ar fi autorii 
i1·aiJieni -- tineri - care au ceva de spus, 
dar care nu găsesc <lecit un spaţiu re
strins ele reprezentare. Din păcate, !Sis
temul de antrepriză - de producţie, aclici'i 
- apelează încă la a5a-zişii clasici. un
mod sigur <le a invesLi bani. Să nu uităm 
că ne găsim în faţa unui sistem de pro
ductie diferit de al clurnneavoastră. un 
sistem în care pină &i ministerul răspun
de la logica „numerelor". Adică, se pre
miază. mai mult decit calitil.ţile, cantita
ţile. E o optică pe care nu o împărtă�esc,
ciici, din p;=icate, nu �e premiază proiec
tul, inventivitatea, calitatea artistică, ci
rezultatele: biletelf' vindute, numărul de
re'prezentaţi i etc., independent de val oa·· 
n� artistică. 

- Şi care ar fi „clasicii" ?

Cei ştiuţi, ele la Piranclello la Gol
clonj. Acu:-n se profită excesiv ele ani ver
sări. Acesta a fost un an D'Annun;:io, ele 
pildă, pentru câ s-au împlinit 50 de ani 
de la moartea lui. Aş vrea să precizez 
că e vorba despre o atitudine fundamen
tal instrumentalizantă ; ca toate între
pri11der1le care caută un ciştlig, şi ceie 
teatrale aleargă clupă 'acel subiect care. 
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în momentul respectiv, este cel mai 
·,,cerut". Anul acesta a fost D'Annunzio.
la anul va ii ma ·u cu care alt dra
matun,{. AFeşlia ar 1 ,.clasicii revalon
fioaţi". 

Şi „clasicii de azi", ca să zicem 
aşa? 

- Clasicii de azi ... mă întreb care sinl.
1n dramaturgia noaslra de azi nu v[1d 
autori care să poală aspira la titl�1l ele 
,,clasic". 

- Stiu că în H3lia se constată,· în
ultima vre_mc, o întoarcere a publicu.
lui la teatru. Am citit în, ziare că .sii
lile de cinema sînt IW?l�, în timp .c� ... 

- Da, publicul revine 1a teatru din
tr-un motiv foarle firesc. Teatrul e făcut 
cu oameni, ,;;i- omul clo1·c�te să· )ntil
neasc�t alt om. Adică e vorba despre, o 
comunicare directă, care dă un sens 
vieţii. 1\ici, la Bucureşti, am văzut teatre 
mereu. pline, cu loale biletele epuizate, 
ceea cc mi s-a păeut u11 lucl'll foarte, 
foarte frumos, h1cru care, în llalia, o 
bucată d0 vrcmp nu s-a întîmplat. /\cum 
publicul italian revine la teutru. în pri
mul rînd pentru ca se simte agresat de 
televiziune, care, ele fapt, .ni-:::i nu mai e 
o televiziune ele in.!:ormare, ci o televizi
une de reclame, nu mai c o tc'eviziune
de do-::umentarc, ci una agn::siv.:i, ele jocuri 
stupide şi, trebuie s-o spun, degradante.
Publicul a ajuns să capele rnn<;tii nţa
acestui lucru �i reacţionează, clore,:1e să
redevină stă.pinul propriilor sale opţiuni.
Televiziunea nu permite opţiuni. Cinern<1-
tograful a intrat ln criză tot clin cauza
televiziunii, căci .5i a te duce la cinema
presupune o opţiune, iniţiativa de a pleca
de acasă pentru a merge într-un loc
public. Şi atunci', clacă arc c1e ales intre
<louă astfel ele locuri, teatru, şi cinemato
graful, omu� preieră să meargă la tealTu,
dacă nu ele altceva. măcar pen.t1 u că ast
fel i se oferă prilejui de a se insera in
tr-un moment colectiv, mai uman ,;;i mai
complet.

- Se pare că asistăµl şi la reîntoar
cerea la tearru a unoc actori consa
craţi îu film : Monica \'itti, Marcello 
Mastroianni ... 

- Această întoarcere e de analizal, în
sensul că trebuje să ne întrebăm dacii 
ei chiar doresc să se întoRrcă la tealru 
sau dacă o fac fiindcă sînL siliti la asla 
de cria1 cinematografului. Ld1· ·să admi
tem că o fac din proprie voinţă - ne 
bucurăm cd �e întimplă aşa. 'foluş1, ra
mîne bănuiala că · clacă cinematogpaful 
le-ar da clin nou de lucru, s-ar reîntoarce 
probabil Ia cinema. 
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- Cum c privit actorul . in teatrul
italian de azi? Există un cult al v�
detei sau actorii sînt folosiţi ca un 
simplu instrument? 

- Trebuie să vă spun, în acest sens,
că luna asta ,.Sipario" a scos un. număr 
dedicat în întregime actorului, pe,1Lru că 
am constatat o lransform1:;re: Situaţia 
actorului, la noi, c tragică. Actorul de 
teatru se împarte într;e mii ele solicitări: 
dublaj cinemato:1;(1·afic, publicitate.' iotoro
mane, televiziune, film. E \,111 actor .,îm
praştiiat", un actor pe punclul ele a-';,i 
pierde propriul eu. Şi toate' a;;tea pentru 
că, în Italia, activitatea actorului c pre-

. cară, nu e garantat.:i de nici o instituţie. 
Im.presatul aleaegă clupl1 ac1 orul cel mai 
cerut de public nu pentru calităţile saJ·e 
artistice - cilci vedem cîleodată actori 
foarte populari care nu si11t mari :1clori 
- c' pe1itru· că arc capacitateă tic a

alluce spectatori. Şi, cum am spus, numă
rul ele spectatori esle ceea ce contează
în primul dncl. i1.şaclar, vedeta se na5te
ca vedetă mai mull prii1 publicitatea care
se face In Jurul ei clecit prin calitatea a
ceea ce·· oferă: Acesta - a�a cum susţi
nem în numă1·ui- clin• · ,,Sipario" de care
vorbeam - e un fenomen pcric.ulos. fi
indcă tinde să lipseasoă puulicul de acel
clement in care să se recunoască. Pe de
altă parte, am văzut că aici, in RomJnia,
publicul î1 iube�te mult IX' ador:, iar
actorii �îJ1t foarte sensibili lfl public.

•- Dar ce face. prad.ic, revista· ,.Si
pario" în privinţa celuilalt fe11omt;u 
negativ pe care l-aţi sc-mna1at, situa
ţia dramaturgiei contem.por.i.ne ? 

� .,Sipario" îşi deschide în mod constant 
paginile autorilor clramatiri ita!i-eni, ca ş1 
alior autori. Aş vrea să prcci.zez c5 „Si
pario" nu dore,:,tc să fie o revistă strict 
locală, de anvergură pur naţ1011.ală. Nu, 
„Sirpario" e un i1:i.strument care aparţine 
tuturor oamenilor ele cultui-ă, tuturor d!'a
matm·;::ilor, tuturor cel-01· care lucrează 
pentru teatru. ..Sipario" doreşte. a�ad.ar. 
să-şi lărgească vederile, să acorde Sj..laţiu 
mai multor propuneri, chiar din alte con
tinente, tocmai pentt·u ca să existe o 
confruntare de idei. ele s<:riituri, de op:i
nii, de calitate. Aşadar, ca să apelăm Ia 
o imagine, ,,Sipario" lrebm0 văzută ca un
,,ring" in care pot u.rca mai 111 ulţi pre
tendenţi la titlu, şi cel 2arP are mai
multe lucruri de spus va r1ve11. cîşti� de
cauză,

Revenind la arfa s.pectacolului., 
care sînt reg-iwrii italieni Hneri ca1>e 
contează astăzi ? Dincolo, deci, de 
Ronconi, de Strchler ... 

- Da, să zicem de cei deja „îmbălsă
maţi" ! Ştiţi că în Italia exi,stă diverse 
moduri de a face teatru. Există un teat.ru 
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0xperimcntal, cal"c acum are o mare au
<:lienţă, e foarte căutat, şi e;-,"j:,t.'\ un teatru 
ele_ trudiţi,'. un teatru aşa-zis civic, pu
blic:. Am spune că Strehler, Ronconi, Aldo 
Trionfo, Giancndo Sepe sînt, intr-un iei, 
<'lasicii 110,:;trî. Dar există regizori foarte 
interesanţi - Mario Martone, Meme Per
lini, Sepc·, care a obosit sii stea pnntre 
„clasici" ... , Gia ncarlo Cobelii ... Trebuie s[l 
spun cfi_ nu creativitatea lipseşte în llalia, 
·poate ca e chiar prea multă! Ceea ce Jip
!:>eşte, în schimb, e voinţa forţelqr poli
tic• de a face din teatru un instrument 
-ele cultură pus în slujba. colect.i vităti1. 
Instituţiile .publice ·inl prac:ţic absente 

0

Ln 
,ceea cc p,·iveşte acca�lii angajare, ·r.1c2ast5. 
mcn i re, şi prevaleazii, cum am m<)i spu,,
<.1n teatru c;aLT tinde sa transforn,c spec
tacolul întl"-o marfă, un teatru consu
mislic. Trebuie să admit insă că c un 
consurnism ele calitate. !ld1c2, imprPs:c11·ul 
a devenit abil, confecţionează spectacole 
de receptare• ie�nioioasă, ele lectură Jesni
c(_oasă, dar cu un grâl!nle de angajare care 
sa nu-l expună unui refuz totnl cli11 oartea 
,criticii. · 

Spuneti-mi citeva cuvinte despre 
situaţia criticii. 

� Siluaţia critici.L c \ra
0

gică. ,,Sipario" 
-a deschis o dc1..Lalcrc şi p,� această tema,
pentru că instituţiile publice au recurs la 
o operaţiuno care, in cele clin urm;=i, s-a
cioveclit periculoasă. Ele au .,fagocitat'· au 
., simi lat propriei ior st1'ucturl .,i multi 

0

cri
t_ici calificaţi, care lucreaz·ă ,;entru · col.i
niene importante, cllnclu-lc sarcini spe
cifice, sarcini ck- responsab-ili1ate. Cu asla. 
.cr>iticul nu a renunţa[ la rolul sou ele 
critic şi continuă să scrie critică, clar şi-a 
pierdut clin •,,'!reclfoil i late. Clici cu111 an. 
putea oa1�e să-i credem pc irn critic - care 
face parte dintr-un organism ele pro
ducţie - atunci cinel judeca un alt '-P<cC'
tacol? Aşa că s-a deschis o cor,frun larc > 

încrîncenat.:1 între crit,icii „puri", adică 
aceia care fac doar criUcă, şi criticii-ope
ratori cultumli. Şi sint multi clintre acestia 
în Italia. Din punct ele vecit'rc: strict 01�e
nesc, r,ot să-i inţeleg. pentru că nu înlol
cleauna criticul poate supravieţui doar prin 
munca sa şi c normal si'.1 caute şi o allă 
slujbJ . .  ,Sipario" nu urmează însă .'.lceast:� 
linie, şi a invitat şi critici clin alte tări 5.j_ 
discute despre acest subil•ct·, pe□lru că 
clacă noi nu 'incercăm să-i redăm criLidi, 
în ochii publicului, credibilitatea, ponclc
n,a, capacitatea tic intervenţie. dacă NU-i 
acordăm, în presă, spaţiul necesar penisu 
a-şi îndeplini oficiul de rdlec\ie, de nwdi
taţie, iar nu de a Iace servicii de „pT0-
111ovare", el ...

- ... rle p-ubli.citate ...

... de public.ilaie - cind ;;pun promo
vare înţeleg publicitale -, ciacă 1rn-i re-

dăm criticii toate aceste pi·e:·o.�ativc, vom 
ajunge să pierdem prezenţa Ut1Ul elcmenl 
cleLermin-ant pentru ca1ita.Lca teatrul11l. 

- Dar publicul italian cum priveşte
critica? 

- Eh, publicul - publicul cai:e merge
la teatru - rareori alege pe baza a ceea 
ce spune critica. Din două motive: 1. nu 
stim ciţi oamei1i citesc ele fapt critica �i 
2: �a�a o . citesc, sint _ întotdeauna su;p;
c;oş1 rn pnv111\a Judecaţii ele valoare toc
niai din cauza acestei imagmi a criti�ului 
care nu mai· e o in;aginc credibilă . .'Cred 
ca publicul italic1Jt �nvesteşle în acel tea
tru care ii nfedi sigu1·a11t�'i. adică se duce 
s_ă vadă _un spccta_col _ p�ntru .('.ă e .fi,icut 
ele un anume regizor si şlie că acel re.r:izor 
ofedt 1111 anume produs, �au se ·c1ucc să 
Yadă un anumit actor pentru .. că cie ta 
acel acto1· obţine un _anumit ',.răspuns''. 
Oricum, investe<::te mai puţin în d,c!menţe 
ele calitate artistică - acl1cJ text conti
nuturi ele . .:..._ <;i m-ai mult ir. ,.pe'rsonaje 
pub1ice" cai-e fac .tC'atru . .Soect3lor-ul vrc•.it 
să fie si,:ur că i·rn cheltuie!ite banii de
ge:::tbf'l, pentru că în Italia teatrul e 'scump. 

- Dar JJublicul nu vrea să vadă pc
scenă dramaturgie ariginal.ă? 

- Nu. Şi tot ciin cauza f,gptului c� nu
vrea să-.5i rişte banii. Există o rezervă î:n 
privinţa noului teatru, atitudine carc-s>i 
arc•. e:,plicaţia sa: dacă, în anii '60-'7�, 
publicul era dispus să mear�a în Jocu..rîle 
cele lllai incomode, in· pivniţe, in hang-�re, 
să· su•a în .frig, pe simple uănci ele !cmn,, 
pentru a descoperi noul tedtru, asti;zi mi 
mai vrea să ri<;te. De ce ? Pet1tru că in 
r1cel fenompn care, la început,. pra fuarLP 
frumos. creativ, pozitiv etc., s-au infiltrat 
elemente poauat1te care ,tu coborît nivelul, 
au discreditat ideea. Care sint ac�te eie
mcnte? Existc'i o inlreagă forfotă de ac
tori - e foarl u�or să 'ctcvii profcsion.ist 
astăzi în Italia - care nici nu p-rovin 
clin ,:;coli, ci clin experienţe ale unor �ru
puri de amtilori care au beneficiat de o 
circul«ră a ministerului ce permitea cri
carei cooperative să aibă acces la sub•· 
sidii, astfci că toţi ,'ei ce avc><1u veleilăti 
teatrale s-au or;-::ai,izat ill asemene:t co
operative. Şi, a<;a, nivelul ofertei te:.:i(ialc 
a fost coborit. Am văzut actori care nu 
ei·au actori, rngizori care nu erau reg·i� 
zori, spectacole care nu erau specţacole. 
Acest-ea au general o Deincredere fată de 
ace5t _fel d� teatru. Să spt:răni că ·noua 
lege -:-- pe care o a�teptăm ele patruzeci 
ele ani - o să ndqcă uu dram de rlisci
pli nă, ele selecţie in ceea ce-i prive<;;te pe 
cei .care fac teatru, 

- Cît 11riveşte revista „Sipario", am
înţeles că dodţi să f.aeeţi drn .ia o
revistă internati-0nală, cu o deschî-derc
internatională. 
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- Da, ,,Sipario" şi-a manifestat deja
intenţia de a deveni o revistă cu o opticii 
internaţională. Căci. aşa cum spuneam, 
nu p11tem face teatru fară a ne confrunt:.i 
,;;1 cu alte realităţi. Teatrul trebuie s:� fie 
ca un sistem d0 vase comunicante, tre
buie să aibl'i posibilitatea de a se compara, 
de a vedea ce se intîmplă în alte ţbîri. 
Cred că asta trebuie să-!;,i asume „Sipa1·io" 
ca principiu ... principal. Pe de altă ;;arte, 
nu ignod.1m propriile noastre realităţi 
looale; ar fi absurd ca, dintr--o dat::i, s:1 
uităm cee:.i C<' se înlimµlă în Halia. Da1· 
atitudinea de foncl. o;ă-i •zicem, va 1i 
aceea de a privi spre lume. 

- fn acest sens, îmi puteţi �pune
ceva despre oolabora,·ea cu teatrul ro
mânesc? 

- ./\5<1 cum a fă-eul �i cu alte ţări - Po
lonia, Uniunea Sovietică-, ,,Sipario" vrea 
să iniţieze o relaţie �i cu Român.ia. De cc 
tip? ,.Sipario" încearcă să aducă l.:i cu
noştinţa publicului italian o'parte din is· 
torfa teatrului românesc, noile voci ele 
dramaturgi - tineri sau nu, cinci spun 
,,ncri" mă gindesc la teme, la conţinuturi; 
să creez:e un făgaş cu dublfi direcţie, astfel 
înc.it şi în Jwmânia să ajungă materiale 
şi propuneri din Jt.alia. Şi, de fapt, în 
această scurtă �edere la Bucureşti, am în
cercat să-mi concretizez prezenţa' prin 
două operaţimii : pe <le o parte, sâ sta
bilesc o înţelegere cu Uniunea Scriitorilor 
pentru a începe o colaborare care să an
greneze dramaturgii si criti(:ii ; pe ele .:.lt[1 
parte, cu. ajutorul a,la�atuiui -:ultural al 
Ambasadei Italiei, proI. Urbano lirbinati, 
să aducem la Bucureşti o mărturie pe 
care "Sipario" a· realizat-o - adică peste 
patruzeci de ani ·ele teatru reflectaţi în 
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pagi.J1ile revistei -, o expoziţie care oferă 
o documentare asupra a ceea ce s-a iticut
în Italia si chiar în lume după război !;,i
pînă acun� şi, o data cu c;.,:µoziţia, întîl
n.irj, conferinţe, dezbateri în jurul unoi·
personahtăţi ale spectacolului, c:.ire pot fi
un regizor, un dt·amaturg, un p0el, un
actor. Asta, pentru a stabili contacte intre
oamenii ele artâ.

- Aţi văzul spedacol'i' la Bucu
reşti ? 

- Da, ::im v,1zut Amadeu:;, :1poi O scl'i
!>oare pierdută, Dimineaţa pierdută ;;i, le 
'.fcatrul Naţio·nal, un ... - clacă vre\i, o 
mare pantomimă muzicală, clar asta nu 
intră, · cred, în rînclul spectacolelor de 
lea.trn. 

- E vorba cumva de Clovnii?

- Da, asta era. Si am mai văzut �i
prima parte din Drumul singurătăţii de 
Schrnitzler, 1.JJt la Nat1onal, la sala Am fi
lP•atru. 

în înci1eicre, c1ş vrea să spun., pur -�i 
simplu, că toate aspectele negative pe 
care le--am relevat în legă1ură cu teatru-I 
italian nu sînt altceva clecît remarci tin
zîncl să aibă o dimensiw1e c::instructivb. 
Nu trebuie cu nici un preţ s& ne amăgim, 
nici pe noi înşine, 11ici pe ceilalţi. A 
critica înseamnă uneori a construi. ln 
schimb, a fi ipoc1·it înseamnă întotdeauna· 
a distruge. 

Convorbire realizată de 

Alice GEORGESCU 
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1Întîlnirile 

revistei 

cu cititorii 

• 

Reşiţa 

7 noiembrie 1988 

Ş1-au dat concursul : Ion Luci-an, 
Stela Popcs.cu. Silviu Stăncoles-cu, 
GeorgE Mihăiţă (Teatrul de Come
die), Al Repan (Teah'ul „Nottara''), 
Tora Vasilescu (Teatrul „llulanclra"), 
Adriana Tranda[ir (Teatrul Giu
leşti), Alexandru Arşinel (Teatrul 
,,C. Tănase"), Eugen Cristian Mo
triuc (Teatrul Mic), Paula Sorescu 
(Teatrul ,_.Ion Creangă"), Luminiţa 
Stoianovici (T�atrul National din 
Tin,işoara). dramaturgul l."udor Po
pescu, poetul Octavian Doclin, ac
torii teatrului-�azdă Damian Oancea, 
George Drăgulescu, Grigore Alexari
drescu, Mihai Verbiţchi, Valentin 
Ivanciuc, Emil Şerban, Coca Miha
lache, Constanţa Taraulca şi Came
lia Ghinea, regizorul Eugen Vancea, 
directorul institutiei. Au participat : 
Ana Toboşaru, · Sorana Coroamă 
Stanca, Margareta Bărbuţă, Ion 
Cristoiu, Victor Ernest Maşek, Victor 
_Bibicioiu, f"lorica Ichim, Dinu Kivu, 
Juiieta l'intea, Liana 'Cojocaru. Co
ordonatorul mannfestării : Victor 
Parhon. 

In r.ursuI zilei, actorii . şi criticii 
s-au întîlnit cu oamenii muncii de
la Intreprinderea Mecanică Reşiţa.

Partea I. 

• Luminiţa Stoianovici (la pian - Im
promptu de Chopin).

• Alexandru Repan (fragmente din Craii
de Curtea Veche de Mateiu Caragiale).

9 Adriana Trandafir {Cosmetică sufle
tească de Ecaterina Oproiu ; Basm de
Geo Bogza).

• Dami-an Oancea (Răfuieli de Marin So
rescu).

• Octavian Doclin (Dins.pre F.minescu -
versuri în lectura autorului).

• Luminiţa Stoianovici şi Mihai Verbiţchi
(fragment. din Pădurea impietrită de
Robert Sherwood. in regia lui Emil
Reus).

• Emil Şerban (moment poetic)_
• Tudor Popescu (Problemele păstoritului

modern, proza salirică ln lectura au..
torulu.i).

• Constanţa Taraiulea, George Drăgu
lescu, Valentin Ivanciu.c (fragment din
Hoţul sentimental de Tudor Popescu, în
regia autorului).

• Stela Popescu şi Alexandru Arşinel
(momente şi cuplete satirice).

Partea a Il-a_ 

• George Mihaiţă (microrecital de ver·
suri).

• Tora Vasilescu (Sonetul V de Sbake
&peare, Ceasul încrederii de Veronica
Porumbacu).
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Luminita Stoianovici' prefatînd '1i1tîlnirile 
„Tcatrui•• în acordurile muzicii lu,i Chopin 
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Alexandru Repan 
reînviind poezia 
ele Curtea Veche 

� 
Alexandru Arşinel 

şi Stela Popescu -
un cuplu antologic al 

umorului românesc· 

Grigore Alexandrescu,. 
• Constanta Taraulea,

Camelia· Ghin ea şi
Coca Mihalache

.într-o scenă din
Casa cu vise

de Petru Vintilă
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Ion Lucian - străluci-. 
tor în pantomimă, qui
pro-quo şi confesiune 
ironică 

Luminiţa Stoianovici şi Mihai Ver
biţchi într-o scenă din Pădurea im-'' 
pietrită de Robert Sherwood 

I' 

Adriana Trandafir - polivalenţa talentului ac
toricesc 

Tudor Popescu specialist în „Problemele 
păstoritului modern", şi Eugen Cristian Motriuc 

ver,vă, , ironie, . dezinvoltură şi originalitate 

Tora Vasilescu - o prezenţă la fel de ataşantă 
prin cîntec şi vers, şi . George Mihăiţă, la fel 
de bun recitator al 11oeziei clasice· şi al celei 
·contemporane
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• Coc3 Mit.plc1che, Constanţa T,;u,3ulea,
Grigore Ale:-..amlrescu, Cc1mclia Gl1inea 
(fraiment din Casa cu vis,� de Peti:u 
VinWă, în re�a lui Eu,..:en Va11cea). 

• Luminiţa Sloianovici (Vii, ve;;etal de
Magda Isanos). 

• Silviu Stănculescu (micron•cilal de ver
suri).

• driana Trundafh- (iµostazele mu?.icale
atP actorului). 

• Eugen Crist.ian Molriuc (ipostaze-le umo
ristice ale actoruLui). 

• Tora Vasile!:>cu (ipostazele muzicale ale
actorului). 

• Ion Luci.an (microrecital de pantomimă;.
• Ion Lucian :?i Paula .SOrcscu (qui-p,·o

quo-uri).
·• Ion Lucian (aminti1•i din teatru).

Intîlnirilc revistei „Teatrul" tind să de
vină, tot mai mult, un fertil cadru de 
emulaţie proics1onaJă în 5,paţiul în care 
scena şi sala (actorul şi p11blicul) se in
tîlne!:>c, mereu, prin intermediul dialogu
lui. Constatare intar.ită şi d.e ultima „în
tilnire'', organizată în cadrul celei de-a 
18-a ediţii a „Zilelor cultw-ii l'a Reşiţa", 
manifestare cuprinsă in calendarul .ma
relui Festival al muncii ş1 creaţiei „Cin
tarea României". 

Avantaja:te repertorial (invitaţU se pre!. 

zintă cu secvenţe profesionale care-i defi
nesc), ca varietate de stiluri interpreta
tive (redacţia nu invita niciodată la o 
man.ifestare doi actori cu proftiluri ase
mănătoare), ca nivel valoric (sint prnen\i 
actori de prestigiu ori tineri în plină afir
mare), ca formulă de spectacol (sobră şi 
eJfpresivă punere în valoare a numerelor 
şi personajelor care intră 'in scenă, reali
zare a criticului V,ictor Parhon, prezenta
tonul intilnirilor), manifestările revistei 
„ Teatrul·' oferă celor prezenţi multiple
motive de satisfacţie : de la descoperirea 
unui binecunoscut actor . într-o ipostază 
nouă pină la explicarea mecanismelor care 
compun act-.tl teatral, făcută chiar de cei 
care contribuie la fericita lor funcţionare. 

Toate aceste constatări se pot exempli
fica şi la RPşiţa, acolo unde s-a prodU5, 
o putem spune, o intilnire ,·eprezentativă
pentru ceea ce redacţia şi-a propus şi 
pentru ceea CE' publicul aşteaptă de la 
aceste acţiuni. 

Manifestările au debutai la Intreprinde
rea Mecanică din Reşiţa, compania acto
rilor Ion Lucian, Paula Sorescu, Stela Po
pescu, Alexandru A1·:;;inel, în final Silviu 
StăncuJescu şi George Mihăiţă, oferind 
celor peste trei sute de muncitori prezenţi 
un original şi fertil schimb de experienţă 
profesională, urmat de un regal de actorie. 
Ion .Cristoiu, redactorul-şef al rPvistei, a 
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prczC'nlat publicului mijloacelC' prin care 
,.·evista intermediază diversificarea co·n
lactelor actonlor cu spectatorii, iar ingi
nerul J\drian Marinescu, dirpctorul între
prinderii, a făcut o subslantială informare 
despre rezultatele ln muncă ale colecti
vului de aic:.i. Nu credem că e o gre?eala 
dacă vă informăm, în acest context, ca la 
întilnirea de la Intreprinderea Mecauică 
s-a afirmat "?i un poet plin de talent,
chiar în persoana directorului unităţii. 

Celelalte secvenţe s-e pot u1tegru, fi
resc, în noţiunt::a de succes, dc.1r ea e deslu,l 
de saracă pentcu a rl.eiini căldura şi inte
resul N:istent de ambele oărţi, actori -::i 
·muncitori, în dialogul (cu excmplifică.ri)
susţinut aici. 

Seara. ia. saLa Teatrului dC' Slut din Re
şiţa s-a petrecut cea de-a VII-a ediţie a 
lntilnirilor revistei „Teatrul". Fie şi nY
ma;i înşiruirea numelo1· invitaţilor Re 
scuteşte de efortul de a mai aprecia cali
tatea acestei reuniuni. Dacă o facem, tfJ
tuşi, este pentru a sublinia, în mod deo
sebit ;;1tît contributia actorilor din teatrul
gazdă cît şi presl.atia corpului regiz?i:_al
tehn.ic care a contribuit la buna reuş1ta a
manifestării. 

Ea a debub.:'1t cu un cuvînt de bun sosit
al directoruiui Teatrului de Stat din Re
sita Eugen Vancea, care a transmis, apoi, 
pre;ogativele prezentării către Victor 
Parhon.

Luminita Stoianovici, tîni:'tră actriţă a
Teatrului· National din Timi�oara, a fost 
prezentă în spectacol în dublă ipostază :
ca pianistă, într-o sens-ibilă interpretare a 
unei partituri de Chopin, dar şi ca parte

:neră a lui Mihai Verbiţchi, într-o scena 
expre:;,ivă din Pădurea impietrită.

Alexandru Repan binecunoscut actor
al Teatrului "Nottara·• din Bucureşti, a de
monstrat încă o dată, în interpretarea pro
zei lui Mateiu I. Caragiale, un înalt pro
fesionalism şi o subtilă înţelegere a sen
surilor textului.

Fostă actriţ.:i la Reşiţa, acum în trupa
Teatrului Giuleşti din Capitală, Adriana
Trandafir s-a reîntilnit cu publicul reşi
ţean avînd mari emoţii, dar şi o efală
dorinţă de a dovedi că timpul consumat
înseamnă pentru un actor pm,ibilitatea
unor substanţiale acumulări. Monologul
din Cosmeticii sufletească de Ecaterina
Oproiu, Basmul lui Geo Bogz-a )Î, în partea
a doua, melodiile interpretate au făcut
din prezenţa Adrianei Trandafir la aceas-tă
ediţie a întîlnirilor revistei „Teatrul" un
punct de mare succes.

Proaspete, surprinzătoare, sensurile pe
care Damian Oancea, actor al teatrului-

www.ziuaconstanta.ro



qa�.l:\'; le0a · de,sco1ierit •î1{ poezia lui, 1,ra·rtri ··. · )1escu, Mat'
0
i'n. Sorescu, ,iopirc�an·u·; :f...i{t'iµ-

Sofcscu. La â'cclaşi nivel de sensibilitate lescu, Ioan ,Alexan,clt.u), amµ1tind astfel· ţă 
caC:.{{ prestaţia poelului 1·eşiţean Octavian actorul ele comedie are·. si alte, nebănuite, 
Dq_ţ,lin, care a oiliţ din versurile p,ropri1. res'lll"se, în timp cd Eugen Criştian JVJ.o-

}�i1ijl Şerbnn, aclor reşiţean, a înflt-ăznit triuc. a parodiat . cu talent un anumit 
�i ·.ii"--i'euşit să prezinte publicului, cu suc- .,slil" al poeziei contempornne, în cafo 
cd'{: un poem-pledoarie pentru eleyarea devine posibtlă confuzia înLrc autori. 
-;pi r·ituald.· Cit despre intervenţia drama-· Pr�zen ţe marcanle la întîlnirile revistei 
tut.�tilu.i . Tuclor Popescu la această editic „ Tealrul"; Silviu Stănculescu _şi Ion. L(l-
a 1i{dinirilor; a nu poate J'i apreciată ele- cian au reconfirmat iaptul că evoluţia 
cit}J1j liniei cal1tăţilot; .clral1Jaţurgiei sale: profesională a personalil_5ţil9r .,cenei rq-
o fi'!JJlică plină. ele ·u1nor, de inteligenţ8, mâneşti se·. ir1temeiază, dintotdeauna, p:e 
-::atJâ\ saurlc{1 · dobinclincl consistenţă prin cultură, pe gust; cC:i asumarea . 11.oe;de,i, 
car_w::terul tipic al personajelor. confestunii, p4ntomtmei · şi textului clra-

·Prima part_ s-a încheiat ct1 un ,moment _matic se f:lce în deplina cunoaştere a sen-
care _va intt,a, cu sigwanţd, în an.tologia surilor acestora. 
:p_i;szţ.u.ţe:l\),1.\ Iiv_.,înlîJn,i1'lle" revistei. El a Un -sanu·os supliment de qui-pro-quo-uri 
foşC' scmi1at -�le. Stera Popescu şi Alexandrn a fost oferil publicului de Ion Luci�in,' în 
.Ai•sinel, .rare s-aLţ •.:întrecut pe ei inşişi în comp;:i.nia Paulei Sorescu . 
.A.-.tlc'mo11i;tri'i. p,ubfiq.u;lui că tale11t1ul, bunul Am lăs::ii intenţionat, la sfirşit,' consem-gu\ţ,'. a,plombul; . . i;;i, :f:iu\mecul personal fac narea prezenţei scenice a actriţei Tora 
naHc, din_ br1gaJ.etc··· l�r-. ele fiecare zi, câ Vasilescu: complexă, pljn,ă de fijrmec, cie 
Îna1.:r'1;,c1cţqi:( ni, tea•b.;'uiui' ele estradă şi de tcmper,;m•erit, Tora Vasilescu· â" încîntat 
rcvXsfA sfo'lL ,pui si siniplu, mari actori ai publicul reşi ţcan, demonsfrînd vaienţe 
tt,,ift'Lili.11 l:0ll13i1esc. 

. ,,. mai puţin cunoscute ale bogatului său 
. ;,tite ,d�(fă secv�iîţ� ·· de �pectacol au talent. 

i1p6/ţinut actorilor ;'t'.îiatrulll!i-gazclă (i-am Beneficiind de• prezenţa la această edi-
ndl�Jlf JJ·e ,G9.ns.t.a1iJa ,T1fr·%u le.:., George Dră-
. ·r" ·•· • '-·� ·, ·1· •• 1 ţie a unor reprezentanţi ai forurilor locale 
'/;tfr��cu, . \�l�\l ti:1;;,_,: .}.'.�Jţe;iuc,_ Coca lvli 1a-
1�tl1�;. Ca,ll1f'.�fa ½�HtM'f¼, Gngore Alexan- ele partid �i de. stat, a secretarelor A.T.M . 
�li::9)fll)�Jf:"f-�i� fă<.:1:lli\;!ln faţa pub�i�ului Ana Tobo.�aru �i So1'ana Coroaină Stanca, 
:rt;;�%\;f�1!i: s1�r' ŞI :,i;J, ,i�1�n.tţroşilpr ,..snt.!yl_,,_cl_e . precum si a unoe metnbri ai secţiei de cd
ti;ţt),t::i_t;. pi;e�cnţr .·gu;• :;l_'C�_şt p1·rrnrt11··'s�)1a. · ': ; . . . . . . .. 
clo:vld�(i::''ă'··a1'{a':af'ti''i"1-il'Încă lain'eşTfă ri'iH1ta'•h„tlca:a A. T.M., a WlOt· 1.mpoltanţt pubhctşh 
lT/.;ij_. n1yf.f in,ţer_�s ?�.clL ._îi ... �.f.O.r.r/�m,.,_, . .!i(?O.,· d� .tct.at1y_,di11 presa C ntrală!_fotilnirile. re: 
r,i:d1c,,.1n, cr9n1_cile clq1_ prew c<;>µtţ'a,Ja_,. . . viş.ţ�i,;J,'ţ;itru,l de. h:1 Reş.iţa ati,r�i9\r,at, î-nc;:a 

Cele doua 1ragmente_ ,_du� fl,9.t�l,..-..[it;D_h�., 0 ·trată· inciJjUi:>.abilcle· :.resui·ş:e. ale
. 
tentru-

-m.enta_l,.de Tµd.01:.}:o,pes�u:.Ş,\ .�al\�t,c.4 .".1!te ' · , ·· ,. -:-• .. ·. ·.:· '·;_-d� .. P�ti·u VrntiJ.a _atţ dovgdit,, 
.
c�. TE:_µtrul ioi .. ·î·dinânesc, taAentul 1�ohvalent al sluJ;__ 

d� ,'/3t�ţ Ain- Hc_$Jţa_ �e -�flă . .:e<cli l!,nii.if c{t 10\::ilor să'i ,. : ·.' 
. 
·,-,.; ' . . . . . ·. bu11, P,Ulllnc;lu-ş1. .. rcal1zapJe.ŞL\P semnul .ca- jl,_pla4��\e '.t.e ·fitii:11 ale unui .·J:,_µ6Jic e,ţitu·-· 

1it_a·'ţii 'a .·rtr�tice .. ,·•·:··. · .... ..... · · ··· · ·, ., · · .. , ., ., .... • zi-st :-n-.iaw f5cut: decit să confirme 11ec�si.-
:J€o;·ge l\4\h;;iiiţil'.'şi }:;);.!gen .. Crhtiân · Mo�: taCea ca' •lri lî.Lt1:irile ·t·evistei „'l'cafrtil". să 

h:'il.ic, primul '"7,actor al.Teatrului ele.Co-· ·· · , ·• ·•·· ·.· ... · .
m:eydiC', celălalt- - c1:i -T�atrult.ii·· Mic; .din. se _j:Jeltn!ic� îi� cît i;nai m<1lle locuri din 
IhicH.re!:iti, fil,1 pnp:.entat, f:i.ec-are; .Y�c.italui'i. ţară. 
liric·e. George -M-ihă,iţă a .-mers .în, pro-. 
I-unzimea sensurilor poeziei: (Nichita--Stă- l\'Ii.hai MATEI 

I ·
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Regizorul Dragoş Galgoţiu, întorcîndu-şi numai gindurile spre aclo.rii
distribuiţi în textul lui Horia Gîrbea 

Cenaclul de dramaturgie 

,,Al treilea as" 

de 

Horia Gîrbea 
Poetul şi drama.tur-gui 
debutant Hori-a Gtrbea 

Cea de-a dooa �edinţă (2� ootombrie 
1988) a stagiunii cenaclului de dramaturgie 
al revistei, desfăşurată, ca de obicei, în foa
i�r-ul Săl<ii Majestic, a propus spre dezba
te-re nu numai textul unui nou (şi bine) 
venit în dramaturg;ie (Horia Gîrbea - Al
treilea as), dar, prin vîrsta şi profesia celui 
în cauză (inginer, 25 de ani), a stabilit şi 
două originale rec-orduri _ în materie. Fi
reşte, însă, că nu acestea a-u fost prin
cipalele merite ale serii, dar, în măsura 
în care vorbesc: desµre preoC'uparea con
starită' ş( 11eobosită a organizatorilor de 
a descoperi şi conduce spre luminile 
rampei noi :;,i n-0i talente, r,reOC'llpare vi
zînd deopotrivă clipa de faţă, ca �-; per
spectiva mai indelw1gată a le::ilrului nos
tru, ele se cuveneau, credem, remarcc1te. 

1 To-t aşa cum demnă de relevat ni se pare 
şi strădania actorilor Teatrului Giuleşti
(George Bănică, Nicolae Urt;, Sabin Fii
gărăşanu, Irina Mazanitis, Mircea Creţu, 
Constantin Cojocaru. Corneliu Dumitraş, 
Gelu Niţu), care, sub îndrumarea atentă 
şi inspirată a regizorului Dragoş Galgo7 
ţiu, au realizat, şi de asto datâ, un spec
tacol-lectură atractiv - generoasi'i „rampă 
de lansare" pentru un debutant şi, în 
acelaşi timp; incitanti'.1 premisă pentn,1 
Qlis,ruţiile aprinse, deşi nu întotdeauna 
contradictorii, ce s--au purtat în continu
:are. Ca să vii puteti face o idee despre 
,,deschiderea" lor, ele au mers d-e la co11-

testarea aproape absolu:t.ă f-l t.exlu1ui, t,.îm.i 
la admiterea aproape n1:.,ron.dt,ţion-aUi a 
lui (Laurenţiu Ullci ). 

Discuţiile acestea. deosebit. de Rflim.ale, 
au fost prefaţate _şi de un luterviu. r,e 
care Aurelia Boriga i l�a luat tlnărul;u.i 
autor. Teribilismul unor răsp1rn.su.rî 
(,,Scriu poezie încă din liceu. dar nu m(ll 
ţin birw mintt! data debutului", ,.t\le:!'f!" 
Ioarte rar la teatru ; ba, po-t spune, chiot' 
îl evit", ,,ln spectacol, tE.atrul î5i puni-· 
seşte autorul" etc.) ti·ebuie pus, desigm·, 
pe seama vîrstei autorului. a'?3 cum a 
făcut-o, de altfel, ele la bun început prn-
1esorul Horia Deleanu, care, oprindu-i.e 
a1Xl'.i la piesa prezentată, a apreciat, in 
primul rind, virtualităţile de scriitor d 
teatru pe care H. G . .,le ure în sînge'· : 
,,laconismul cons•trucţiei, vivacitatea re
plicii, sigura conturare a personajelor, în 
special a Trişorului '?i a 0ene1·r,lului, 
tentante pentru actori". Socotind că „a -
ţiunea estE' bine condusă, deşi în mace 
măsură previzibila" !'ii găsind nu numai 
inutilu. dar şi ,,periculoasă ideea decodi
ficărilor rudimentare", vorbitorul a 
mărturisit că i-ar fi plăcut totuşi ca lucru
rile „să se rezol\:e dinăuntru, şi nu drn 
afară, prin apariţia Necunosculului". El 
a remarcat, de asemen-ea, atitudint,a unU
militaris-tă a piesei. ConsLantin Ra-du 
Maria a arătat că, �dramaturgie vorbin1. 
nu este un text ril-u scris, în afară de 
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Gelu Ni-ţu, alături de „Spionul" tex
tului, Cornel Dumitraş 

Profesorii Ion Zamfirescu şi Romu
lus Vulcănescu 

Un pilon al.,, .. ·· 
cenaclului., " 

criticu! Laurentiu 
Ul�ci 

George Bănică 
în luptă cu 
sensurile aşilot: 

Criticii de teatru 
VaLei;a Ducea 
şi 
Hol'ia Deleanu 

Cronicarul 
ceL1aclului 

Ştefan Dim.ifriu 

di9 
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ul t ima lui parte" ; d in  punct de vedere 
tematjc; şi el l-a: a�cu1J. ,,în: rîndul 1 ex\P.
lor paciîiste". i\nalizind personajele _pdn 
prisnu unui „relativism etic. ,  ce exaltă -
pai;:e-!;e - individualismul", · C.R.n1. a ·  re-

i marcat consistenţa dramatic� a . T1 işorului ,
i • · ,. el.ar �i i nsuficienta pregătire a apari ţiei
i . Nec1111oscutului - după . el, ,,o prezenţă 
l absentă". ,,Autorul a mizat pe c;tlam-

bur, şi in repl ică,' şi in crearea perşona
jelor", a spw, Paul Miutukscu, insi�tînd
apoi asupra faptului  că „pic-sn csie foarte.

, i n t  resantă, ind iferen t  ele modal itate-a în
' care a fost scrJsă". ·  U n  punc1: ele vedere

b i 1w su<;ţinut a anus in · d iscuţie ,;;i
' Cri;;l jan Popescu, în a căru.i i nterpretare 
ierna principală a pje:ei lu i  II .  G. n-ar fi 
pacifismul, ci  „problema puter i i  pusă în 
balantă cu problema libert[1ţi i  rincl.iv i-

, duale·'. U n  repro.j fâcut colegul u i  său ele 
generaţie : dramaturgia acestu ia  · e·ste 
deocamdată „prea mult voi-bilă": , ,Ne a
flăm în faţa lucri:i rj i • clramatice „i unui poet, 

_JW _c;,11:c .. P.O\'Zi.iJ 11tJ7l . . rhai •.:saUsI.a.cc ca. iu0d 
ele coinunicare", a spus Ramiro · Sofronie,

remarcîncl ,  în conti nuare, , ,acţiunea laco
n ică, l imbajul concen tra t, cu idei ele mare 
atractivitate şi ci '  oat·ecare elevaţ ie" .  , ,La 
vîrsta sa - a spus vorbitor1J l - H. G. a 
realizat · foarte m ult.' . si• · ci-ed că poate fi 
'socoţfi.t c/ , . ce1.-tă ţJ1:�1h'işfohe". Pentru 
Corina,. Şuteu, -i nsă, pl.esa lui ·Horia Gîrbea 
estţ „w1·. 'i;,xc,,.·�iţ�tl dramatic, oare n ici n-a 

·. avut preteri1i·a să ' fie mai  m u lt decît atît ;
' :�l· ci - Jicirnit, Cl,!/ll singur mărturiseşte, de
, 'lp• un' 9i•alog, . ;:;-crjs în  urma cu ciţ iva an i ,
.,p,e_ l::.i3.ri

ţ 
F.;i P!?l:YO!tat, i n  t i ;np ş i  spaţ iu,

_ pn n  HiScenarea u nor si tuati i  exislentiale"
'1-n . ciuda UJÎei :)i 11eari tăti" care „sare-1�
-1ochi", v6rhitoa.rei

'
. irn i-a · scăpat „relativa

'. Q'rigjnc),litatc' 9 µnghiul u. i  de vedere", 
· j,9.{91.ind î n:,� - că autorul „va trebui să 
·_;sfr�bată . !,Ip pnbŢL · lung, pînă cînd îşi va
-,;,lp1pluni tjestinuJ. -\ău  de dramaturg. Deo-. ca\nclată,' pi·JJ:1: puţ inăta1ea, la propriu şi la 
(ţ;i'gur,a'ţ;,_ .<! p,erso 1iajelor sale,  · ca_·' şi "jii:i'i1 ' 
y1te1'.es·u). _sp1cial pen tru cl inlol?', aven'! _de-a ·
-·f•!;lCE, Ţlrni mul t' cu u n  teatru ·de· t ip TV" .  
Remarcînd apoi · "modul inei 11ere�_... î n  
sensul b u n  .:i l cuvîntului ,  î n  care Horia 
··pîrbecr l·eu.<3eşte · să aducă în dramaturgie 
:,,UT)_- �piri t - _)jmpecfe". Cori na �uteu a apre
_ tiaţ ·,,curaJul autorului ele a se arăta î n
· i1,1.mţ ·1a acenstă vîrstă drnnrn turgică".  ,,Nu
·,vreau să· vă i nv i t  la clem'e'n tă· !" · si-a
încfuµut Paul Cornel Chi tic avî 1i"tatul S&U
cli�urs-, ai'i.itîncl apoi meritele incontcs
'tal;>ile· ,ile t înărulu.i ilramatur_g, care
• , ,porneşte s2i scril' o piesă ele teatru ele la
probleme de maximă g neralitate şi · 
importanţă".  Astfel _ după părerea sa, 
,,tema piesei n u  est-e µacea sau războiul, 
ci relativitatea slogan urilor sub care se 
poate î nscrie un <:onflict sau altul ,  
clemonstrinclu-se astfel faptul că, î n  ultima 
insta nţă, toţi sin t  manevrabil i  şi mane-

. vraţi". Opri ndu-se asupra constJ·ucţiei 
. _dramat ice, ca ş i  a realizări i  personajelor, 

. 60 
: �· 

vorbitorul a spus : .,1 u cred că prcvizi-

:{i;,�i�,aţJ\titJtf· d} . r;�t�Y1ti�feă�·:1 
'-' cibse.hr/hsă, : c�;,- excepti)Jqv�l . PI'!':. J'.ri, or 
;, Şi pe Gt>'n�p°I, "-i::�i�la1ţe J��l'$oii&.je •�j ti • ::grca 
. au co11s1s.t�nţă- ch1amaticiff(' . El a 'tndtMal 
, la re( d · patetic\ ',,Est� ci€' dntoria îi�â�}ră 
' să-l ' :p,-.ini irn ct,t toat(:\ căfd(ira · pe' ' ,âţJisl
/ 'j. înăr dramâ:ţu.rg ; ,_, .t'l.;jel. / la · care· · · ' ţ-d�a. 

Cristescu, coleg: de gehoraţic Ci..i H .  ,r;w a 
', fo'.<.;t nJai JJUţm · .rd;epti v. l"l.stfel, în n§ip:'ii.le 

linei ' î1rnlte , , re,/SPOJ1Sab1lit;lţi crltic�/'/_tcl 
:,i-a prcipuş sf\ a_n·ali ,:Eize eµ toată vigojltţ,a 

· ,,in .ce măsur .. \ 'textul · ate!;ta po;;1te fi v-ăli
clat ca l iteratu\·ă sau c„t . pos;bilita.ti!. · "_be- .
transpunere sce-ri�că'·_' Rezt:1lfatul 1n.ib:1,rţi
oasei 5i neiertătoarei 1!;ale pi1alize :_ .,;!T(ţ._!->a 
· n u  · are conflict: ,Auto Ful . J:it<iveşte te:aţî•ul  
·pr intr�un ·cli.51211 !;tresant. }2ste . aglomc1'ată
a1c1 foarte m llltă ideologie. O singm-ă 
caiita te - clialo�ul permanent, purtat 
î n„ă în tre anumite l i n;1ile". Concluzia 
parţ ial8 : , ,II .  G. � L-a t{tiat craca de suh 
picioare, cinel ş i -a ales, pentru µersonajc le· 
sale, nume simbolice". Concluzia finală : 
, ,Textul n u  este :val idat estetic. Diaiogu
t!+. •' )lU, .treţ i·c1;!ţ.P.a" ,  Apreci inc1 că w;ieic 
·'a .na,li.7, a ntl'.!doare · ·,,au mers· cam pc-alit
;�µr1"','.ii1C:lP.r.u1-.'Cdti1c, l ·oumifraş, un•ul Uintre
)ţi'tci·m:eţiţ şP,i· i i ,  a . �.rătat că ,,ideea " in.:ijgră 
•�f."J;iies�t-· este că '"'.toale· n'izboaiele n i n'iic i-
1o�/e.\lcl1e acestei l'umi :n u· i?"bt f i  prnvoţal�
g�tît, flf trişori"; indem1jî,n'f

f
u-ţ pf tţţr.ă(ul

'cleb'tJ'tai1't· · - să�si;•· · continue: · cu ' ;:ii;l�ft1.�i 
'�j_:iloi1,'ti,'' tlrumul său Îl1 ' . cfr.amahi:�Uic.
t,�nt(1t Cătă.Ji1\' Tîrlca,, pieşa pr1-t. q}':'d<; 
's-�5.ţh1!l-: a,p1_-qawr :în ' toată_ cleş[a�?rar!�fiJW':
C1t\pr,_1x_cşţ� - �P<\l'l ţ l !i , clr.n înl{l.l · � -�sţXui 
·- ue11_ş·•·ix machm'a, .  er- a gasij.�o· .tb;,.o�li t)J;µ�--
ţiţit�ţ�\, _,:ţŢe�,½Ln:9�,:11,tul' răsioa1:n â' ·,c;?§R.}'.P.lllt df ;��.r�c;: 111 y;1z�91 . Era poat� J.1?-;ct\ft.fţc
F�sş1�Ji;·d_'<\><:a n„4' r;�,� 'Ş" ! J>etre .Şţcfău·ţi,,�CU 
fHC1iip_i11f� tttţ: im.pi;-esia că :;text�1t ,y p}ă
cu�,:. <Je 3; }��l�- ţ_9_a1,fe, 1;reu d!; · �1/nira_J,};�l 
,ce;: Arnt1pcţ · ·a_pof Cf! (;!l poate· l! i:1ţft-' ·Jn 
�1 ivq·ş9_ -;,chei " , :_: ygrbiţorul . a "cos :' \.�l in 
buzl)nar" s i· cheia• ·şa ·: . , , ll .  G. ne adu�c în 
Ja�, . ochilq_i; ,uKii()Jil , ·  SÎ_!11PlU ;  l:Î1:J1VE;?i;�#:tt .de 
'isto1-ie, o victimi'.i a uilor , 1i1an ipulatori 
manipulaţi '• . In allă 01•d ine  de idei ,  . ,clc�L 
n u  exi stă acţiune, i_n sensul clasic al  cll
vîntulu i ,  în p iesa luii. Horia Girbea se· 
întîmplă muite ; el a1·c, ele asemenea, o 
replică b1mă pentru u n  debutant, ca· '-t 
o" şt:i- i nţă ·a construcţiei ' şi a l�gă'tµrii .înl1: 
1iărti". · Laurentiu · U!ici si-a, început: . de 
ast.l da i·& c'uvtntul pri11lr�un i'epros adL.5 
n LJ autonilu.i în· cl is�uţie, ci unor vo�b[to1·i 
cl i n  cenaclu: , ,Ne-am ohişnuit  cu o c1� t1că 
ele primă i nstanţi'\, reduct ivă - a sp1 1si el 
.....'.., .iudecînd totul după un model pe ca�;c-1 
avem .în min le. Transpw1înd ,Je alt pla n ,  
s ă  ne  înch i pu im c ă  acest modc;J a r  fi pru-
11<;1 . Ei bine, noi continuăm să vorl'J)·m 
despre prună, cil iar :;i tunci cino î n  }ala 
avem, î n  moci evident, 1�1ere şi pere''. ];!e-
ferindu-s� apoi la piesa l u.i Hori� Gîrbeat 
pe care o s·ocoteşte· , , intel i g  nt scrisă- ,;-i 
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profund polemica" şi în care .,eroul prin
cipal se verifică pc sine prititr-un con
tinuu dialog", el a arălal c:'\' ,,1nateria ele 
viaţii a acestei pic-se nu c ·o sitm!ţie ele 
viaţă, oi ideile'·, ca ,,în ciialogul cu Gene
ralul se află ele rupt tntreaga piesc1" şi c.'i, 
,,dacă există Intr-adcvâc un :::inism al Tri
,;;orului, acesta nu e ele ordin' ·moral, ci 
filosofie: d �tie' c�t adevărul absolut nu 
e;·ista !" Se produc astfel „demitizarea �t 
chiar .,neantizarea fanatismului, ceea ce, 
'ln planul ideilor curate, se ti-ac1uce ;::irin: 
totul este detetminat !" Si el are rczc·rvt• 
a�upra fin::ilulu1, pc G:i°re-1 găseşte „în 
contradicţie cu clemorn;traţia ele pină 
aici", a[irmînci apoi. apr1rcnt parado:'-al, 
că „piesa s-a terminal prc:a devreme'' ,;,i 
că ea „trebuie dusă pî11i:"1 la capăt". n po
sibilă cale ele continuare: ,,autoclcmiti
zarea ca clemitizator" ,;au, cu alte cuvinte, 
,,1t111 război civil al ideilor, pentru c,iuta
rea adevărului". !n concluzie : ,, Un debut 
mai mult d0cît încurajator, f5cut cu in
strl.ui1cn Lele trnui om care _g!ndeşte". Radu
Serg-iu Huba (.,Contact foarte net Intre ca
tegorii le de idei"), Maria Mierlă (,,Tri�orul 
gă�eşte o c:ile ele salvare, Jevenincl duµJi
cHar nu numai cu c�•ilalţi, dar chiar �i ·cq 
sine") şi Ramona Foliade (,,Un text rom
plex, int„iligent · scris, iri ·care modul de 
existenţlt este dialogul") au · pregălit, 
parcă, il'ltervenţia• tui Ion Cristoiu, care 
a început prin a remarca „ preze11ţa m.:isivă 
în ·saJ;'i a promoţiei '85-'9o·•.· clin care 
fac0 parte şi Horia Gîrbea, un fel de .,vid 
_ele lance·' krn;;at. în teritoriul dramntur ,::iei, 
unde, după cum s-a auzit din· sală, ,,mai 
sînt' Jocuri libere'' şi unele, aşa cum arata 
vbrbitorul, ' .. nu există o delimitare atit ele 
riguroasă între generaţii". Cit ·c1espre µi-esa 
în cliscuţi·e, 1on Cristoiu a 1·emarcat „ vi
zium•;a ei lucidă, ·demitizantă, :;tsupra lumii 
întregi,· a vorbelor rnari şi goale, în spa
tele rărora se· a.scund acle5Pori intci-cse 
a'tît de meschine"·. As!.icl, deşi .,la noi clo
rrtină dramatlllr,�ia realista", <1Sta nu în
seamnă că numai · aceasta trebuie consi
deratii .. de actualitate", ci · şi teatrul sim
bolic sau parabolic.· 'c'are · .. poate lărgi 
perspectiva noostră asuprgt lumi F contem
porane". h, ceea cc µtiveşte construcţia 
piesei, vorbitorul a observat că ca „ sle 
scrisă la o anwnilă tensiune şi de ciitre 
un bun ineşteşugar care, la ;nomentul po-

trivit, tie s::\ scoată asul ascw1s In mî
necă". Elogimd trnpa giul �te.:ină �i pe 
regizorul Dragoş Galgoţiu pentru interesul 
cu care s�au aplecat asupr::t acestui text, 
„greu dc pus ia scenă, pentru că esle o 
piesă ele idei•', Ion Ct·istoiu a spus: ,,Acest 
spectacol-lectură m--a convin:, încă o dată 
că la noi s-a născut. într-adevăr, un nou 
gen ele spectacol teatral, pc care-l putem 
considera ca o primă treaptii către spec
tacolele din Studio sau clin Sala Mare" ! 
In încileier·'.l ş clinţei, Paul Tutungiu, pre
�eclinlelc cenaclului, a ţinut să evidenţieze 
reuşita acestui clc:.Jut, care-l îndreptăţeşte 
să creadă cici „sînt sanse să apară şi la 
noi, pe oceanul cl1·amaturgici moderne, 
vase navigînd ru combustibil atomic•'. 
Subliniind a;:.,oi, prin cuvintele unui ve:;tit 
muzicolog, specificul dramaturgiei lui H.G. 
(,,A c.'1uta un loc rece pe pernă"), el a 
ma,i spt,LS : ,, 1Vfarin Sore5cu a fost primul 
nostru ch-amatw·g care-a mutat con.flictL l 
ele pe scenă în con�tiinţa publicului. Pc a
ceastă linie înc,·arcA s;,i se înscrie acum 
5i Ho1·ir1 C.:îrbea, care, dacă şi-a tăiat in
tr-adevăr craca. a�a cum su�ţinea cineva, 
a făcut-o pentru a plonja, cu şanse reale 
ele r0u5ită, în cîmpurile nrni no-i ale ci ra
mal11.rgiei contcmµorane''. Paul Tutun.c(iu 
a salula1", d,. asemenea, prezen';a în snlă a 
colegilor ele generalie ai autorului serii 
(,,deşi cu - a spus vorbi.torul - nu cred 
în generaţii literare.· ori, <1il.fel spus, mă 
consider �i-t consider pe toţi seri, tori i 
clcm ni ele acest num,� ca fi'icî1;d parte din 
aceeaşi generaţie cu Heroclot şi Homer"). 
m.a.nifestînclu-şi (totw,i !) speranţa că, clupă
alitea valuri. cie mari poeţi )i prozatori,
aceasta va -fi .,generaţia clramaturgi_ei".
Speranţă care ll Iinc, · de altfel, treaz la
�latot·ie şi pe cro11icarul cenaclului, care,
dacă a0u111, cînrl scrie 1.m nou răvaş către
postei"itate, î�i suflă clin cînd în cînd în
palm·e. n-o Iace neapilrat pentru a-\,i în
călzi cit ele cît de½etele, ci mai deQrab.:-1
pentru a nu lăsa să-i îngheţe cerneala din
stilou,

Pc astă dalo. replir.a serii '1 fost 1°ostit[1, 
socotim noi, de Că!ăiin Ţîrlea: . .. Piesa 
n-are de f„wt clccî1. un personaj, restul
fiind 11işte bucăţele de leucoplast, care
vor să acopere rănile Trişorului" 1

Ştefan DIMITRIU 
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Cercul 

de critica 

ŞI 

teorie teatrală. 

. �ea_ de-a. treia şedinţă a cercului <le cri
tica ş1 teorie te�traiă al revistei „Tealrul" 
a avut ca baza de cliscuţie articolul ele 
debu_t al _Doinei Diaconu în paginile re
v1st�, articol publicat în „Teatrul" nr. 10. 
Artr�olt.:.l �n :5i _1!e a fost doar prelextul şi 
�cazi? 112ti�mrn, cauza fiind chiar pie�a 
ctezbatuta 111 el ; a fost deci o întîlnirc 
cu dramaturgia lui D. R. Popescu şi cu 
c!·eatoni � două montări, w1a la ,,Nottara" 
ş1 cealalta la Constanţa (actriţa Dana Do
garu ŞI regizoni iVIircea Cornisteanu Do-
11:i_nic Dembinski). Discuţiile c� au �rmat 
c1tir21 materialului s-au concentrat pe 
doua probleme majore: ce ec.te criticul 
teatral şi ce este 1·egizorul. 

T_oţi cei_ prezenţi au partiaipat in!ens,
şed1nţ,a lumcl aspectul unei mese rotunde 
colocviu pe tema relaţiei dintre crilicui
de J>rofesie _s.i criticul-artist.

Tor.iul a fost dat el regizorul Mircea 
Cormşteanu, semnatar a două montări cu
A_ccşti îng·eri trJşti, el remarcind faptul 
ca autoarea a facut o analiză literat·ă · de 
tip universitar, o analiză fără aplicabili
tate pentru oamenii de tealru, penlru cei 
care practică teatrul. 

J\naliza este serioasă şi corectă, clar nu 
�nă forţează să gînclesc altfel despre i�xt 
111_ vederea unui (alt) spectacol viitor. 
J:?11; acest unghi, al oamenilor ca,·e prac
tica teatrul, ar fi fost poate mai interE"-
sant un eseu oare să aibă ca punct de ple
care o analiză a spectacolelor· cu /\ct>şti
ingeri trişti. A5 Ii dorit ca această incer
care să fie profilabilă pentru cei care 
practică teatruJ, pentru că deşi, î1� gene
ral, regizorii au, cred eu, capacilatea ele 
a-şi găsi un drum propriu prin hăţişul
textului, pentru a ne stimula, am fi fost
interesaţi de o analiză chiar ineorecl�t a
piesei. Eseul nu este i;eneros pentru lumea
teatral;} aşa cum, de exemiJlu, pă3trind
proporţiile, a fost carlea IL:i Jan Kott,
carte care a 1·evoluţionat, a stimulat o în
treagă ginclire spectacologică". Do1:in\a ex
primată de regizor, �i anume ca acei cri-

tici litera11i care cocheteaz-:i. c·u teatrul 
să-şi pună problema că exegez-a lor peâte 
deveni odată spectacol, va sta în centrul 
discutiilor ulterioare ce vor lu2 ciliar 
aspect polemic uneori. Afirmînd existe111ţa 
unei contradiclii in spusele lui Jl,iircea 
Cornişteanu, Liana Cojocaru va lărgi pro
blema punînd-o în termenii unei intre
bări.: oare criticul nu-şi construie5te un 
spectacol al lui personal prin analiză ! 
Răspunsul va veni de la cdticul Con
stantin Radu-Maria, care, parafrazindu-1 
pe Ma1lanne, face apologia unui tip ele 
receptor, ajung[nd la concluzia că poetul 
francez propw1e de fapt, o rdee a vizuali
zării ca dat fundamental al criticului : 
„orice critic este un regizor �i orice regizor 
este un crifr:. pentru c.;i amîncloi văd". 
Vorbitorul este de acord cu Mircea Cor
nişteanu că analiza propusă de Doina Dia
conu nu incită spit·itul reg.i;:oral, inlre
bînd dacă nu cumva greşeala este în me
toda folosită, dacă o crilic:i psihanalitică, 
de exemplu, nu ar fi dus la nişte des
coperiri interesante. ,,Oare chiar nu este 
nici o idee demnă de atentia unut re.C!izor, 
în textul critic ?'· continui"t să se ît1trcbe 
criticul. 

Regizorul Dominic Deinbim,ki va răs
punde acestor întrebăd cu delicateţea cu
noscută, spunind că autoarea a greşit cind 
a ierarhizat personajele, pentru c[t 3c-estea 
sînt de fapt egale ca importanţă, fiind 
loate n.işte „îngeri lrli!;,ti", adică mşte ca
zuri morale. Cit priveşte problema artistu
lui, .,w1 artist este mai mult s-a,u mai pu1)in 
conştient de ceea ce face şi ecordâ, ele 
obicei, o mare importanţă intuiţiei. Ca per
sonaj scindat, el aruncă în text nişte 
sonde, căutîi1d accenteie, pen1ru că un re
gizor interesat de toate te:nele va crea 
o operă corectă, dar închisă". Pentru a
ceasta Aceşti îni:;eri ti·işti este o piesă
care solidtă şi' Mircea Cor11L5teanu are
dreptate cînd aiirmă că este o piesă cu
trimiteri multiple. Regi.r.orul este un se
ismograf ce detectează şi adw1ă î.n spec
tacolul său liniluenţe, tendinţe, fenomene
chiar exterioare sau pel'iferice textu-fui,
dar are libertatea de a le transforma in
motive centrale pe baza unor cril"erii. In
teresant ar fi fost ca autoarea să m• so
licite atenţia prin 1u·mări1·ea unei teme
san unui motiv pentru a ne reda un alt
text sub o altă cheie de lectw·ă. Acesta 
este de fapt şi rolul criticului şi de aceea 
salută iniţiativa revistei de a crea acesţ 
loc de formare şi conştientizare a 6cestui 
rol. 

Criticul Victor Parhon îsi ci.edară mul
ţumirea că organizatorii cercului au avut 
iniţia!.iva de c• .invita oameni de !eatru, 
pentru că, datorită prezenţ2i lor, dialogul 
nu poate fi c!ecît fructuos. După p,jrcrea 
sa eseul Doinei Diaconu este judicios, 
corect, dar are o eroare de concepţie : 
urmărind dem.:instrarea literaritătii textu
lui, autoarea nu a dat atenţie teatt·alitf..ţii 
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şi dpamaticităţii lui. ·Revine la afirmaţia 
cri.ticului Constantin Radu-Maria referi
toarie la vizualizare ca dat fundamental 
al criticului şi spune că dincolo c\e aceasta 
este nevoie de o anume disponibilitate ele 
a fi receptiv la orice propunere ele spec-
tacol. 
· Dlll]l)ă 'Ciieva intervenţii scurte, Dan Pre

descu găseşte ocazia să încerce să urien
te;:e <Tiscuţiile spre text ca literatur.:i,
po.,rni.nd de la constatarea că acesta estt:
produsHl •Unei perioade ele contesta;.ii -�i
din .această cauză cîstigă· ca importanţă in
contextal clrarnaturgiei contemporane.

Pe o poziţie opusă şi radicală, Carmen
Firan p11(l)pune să folosim mai fault invi
taţii, să-i solicităm. Desr,>re analiza Doinei 
Diaronu �Ji).une doar că tot ce s-a spus 
esite ade:văr-at, în plus vede c.: lipsă de 01·i
ginalitate, .,;este prea <:orect şi didactic 
penu·u a incita la discuţii". 

.Qll ·spirit ·critic sintetic scriitorul şi i�
toricllll literar Ion C1·istoiu observă că ce:i 
•dai r-egizorî nu se contrazic şi că au pus
in discuţie -0 sin�ră problemă: a ·rolului
criticului liiterar şi teatral faţă în faţb cu
criifoul-arlist. Critîcul literar are o lec
tu·ră proprie, diferită de cea a criticului
.arti,s:t (in s�, regi:c'orul). Ar.ticolul Doinei
DÎlil:Conu se i11scrie î·nk-o anumită tendinţă
;a ,cri.ti,cii l'iterare, cea universitară, cu
minte, şi din •această cauză regizorii au
fofit nemulţumiţi, pentru că . ei aşteptau
o lectură 0rigînală sau esenţial orientată
spl'e revelarea unei teme, voiau o ·lectură
modernă.

Leciura modernă este de fapt un oti
znn-t de mrtep-tane al regizoit·ilor �i al cti
-:iicilor î:n general. De aceea, de ·exernplµ-, 
a insemn0.t atît de mult pentru lfimeu 1ea-
11:ra1ă -cartea .l111i Jan -Kott, pentru că ea 
-a fost o lectură modernă ' a lni Shake
spea1,e. Pe a·ceeaşî. temă intervenţia lui 
Dominic Dembinskî va ·aduce· o nouă 
idee, aceea că „noî •aşteptăm ca, prin 
fel-ul cum scriu, criticii să ni �e cle�c0pere, 
să-i cunoaştem"'. in acc:;t moment al în
tîLrfrrîi tînăru1 crHuc Bogdan Popescu i::}1-
seste nimerit să aducă autodrei un elogiu 
p�ntn1 tipul de critică J)r'ac1.icat, dominat. 
de bun-simţ, căldură, afectivitate. Pentru 
,că Bog,d;m Popescu a dat w.rmJ intrării 

tineril@r :îia dialog. Ioan Gristescu începe 
prin a ·afirm.a că intilnirea şi' dezbaterea 
la cave participă este o experienţă ine
dită pentru el ; aici se confruntă „pe viu•' 
,cle fapt două moduri ele exprimare a fap
tulmi 'itl't'ti'stic, du.pă cum bi11e s-a remarcat 
de Ion CrisltGiu. Eseul citit pierde prin 
limbaj, un limbaj, pretenţios, adesea ele 
un arti:l'i'cial oe escamoteazi'! ideil2. Lim
bajul îl conduce la inerţie ; este un text 
critic care moare, nu incită, pare prea 
perfect,• pentru că deşi nu se poate spune 
.că au.toaroo nu urmează o metodă, nu i-a 
·găsit piesei metoda specifică de investi
gare ş1 propune o întoarcere la text sau 
Ja temele ,şi motivele lrn. 

Parcă în completarea spuselor sale ante-. 
rioare, ·Mircea Cornişteanu vo-rbe�te ues
pre spectacolul de la „ Nc,ttara" şi măr
turiseşte că a rncercat să dea, un răspuns 
violent vi-ol�nţe-lor din text. ,,Spectacolul 
este astfol realist (dar liric în realismu! 
său). Am vrut să văd cine e mai tare , 
noi ca oameni sau suma d·e factori ca.re 
nu ne lasă să trăim cum vrem". 

Invitată să vorbească desJ)Te cele d'"o-uă 
interpretări ale sale (cea din 1376 la 
I.A.T.C., sub regia lui l\fihai Manolescu,
şi cea ele la Teat1·ul „Notta1-a", din 19'S3), 
Dana Dogaru simte că între cele două 
este o foarte mare diferenţfr. Experienţa 
de scenă şi de viaţă a d·etenninat-o să 
gîndească altfel personajului: (Silvia). ,,In 
1983 am început să joc acest rol cu senti
mentul că n joc pentm prima dată·". R�
,gizorul spectacolului de J.a „Nottara", 
•Mircea Corniştenau, o întrerupe pentru a
sublinia o altă ii.dee şi anurr.e câ montarea
în sine a fost un miracol pentru că dato
rită acestui text s-a putut stabili un ra
port de intim'itate intre. reg.izor şi actori. 

Dana Dogaru tace afirmativ. Orele sînt
înaintate, iar coordonatorul cercului, cri-

. ticul Constantin Radu-1\iaria, concluzio
nează c5 dialogul din seara aceasta nu a
pu-tut fi clecît util �i plăcut penl.l.'u toţi
şi face invitaţiile pentru următoarea .7e
dintă. Sentimentul ele reală comu�,1cdre
.era· pregnant.

Ioan VALERIU 
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CUVÎNTUL 
CITITORILOR 

ln deschiderea' rubricii COllSCICrale opiniilor 
cititoril,or, publici

i

m articolul profesorului Va
leriu Anghel ele lei Şcoalo Tulnici, judeţul 
Vrancea, consiclerînd rniţiativa sa drept o bine
venită conlributie la clezbaterea tle permanentă 
C1ctual'itate des1jre rolul formC1liv Cil teatrului. 

Textul dramatic În şcoală f.. 

într-un interviu mni vechi, scriitorul 
Marin Sorescu sesiza tcnclinta istoriei 
J10astre literare „ele a minimaitza textul 
dramatic, de a-l aşeza undeva la coada 
literaturii". Nu ştim cit adevăr exist[1 în 
constatarea reputatului poet şi dr.:una
turg, dar putem afirma, fără 11ici o i·eţi
ncrc, că dacă s-ar fi referit la progrnmelc 
şi manualele şcolare ele română pentru 
'învăţămîntul obligatoriu, observaţia sa 
n-ar fi putut p,·imi nici o obiecţie.

În ceea ce priveşte dramaturgia, elevii
. înt lipsiţi nu numai de o informare 
adecvată în ceea ce numim arta tc:-,:tului 
dramatic, ci şi ele inslt-umentele şi (;'Xer
ciţiile ele investigare a acestuia, în rapor,t 
,cu textele epice, lirice şi clesc1:iptive. 

Avîncl în vedere bogata activitate edi
torială în domeniul dramaturgiei studiate 
în clasele mai mari (Viaicu-Vodă şi Apus 
ele soare s-au· tipărit în ultimii ani în 
mai multe ediţii, faţă de Moromeţii•,. d� 
pildă), clar şi diversificarea genului ca

spectacol (pe lîngă · teatrul scenic. tradi
ţional, mass-media a impus teatrul t-v �l 
ieatrul radipfonic, lăsîncl la o 1'.Jarte ma'� 
siva dramatizare a epicii, de la schitii la 
roman, prezentată la radio şi televiziune·, 
pe disc sau bandă magnetică), ·putem con
,chicle că instilutiile noastre ele învătă0 

1nînt nu fac, în 'momentul de faţă, p�eil 
mult nici pentru receptarea dramaturgiei, 
ca literatură, nici pentru alcătuirea unui 
Tepertoriu dramatic şcolar, la înălţime·a 
poeziei, să zicem (scrisă pentru a fi citită, 
dar �i declamată, cita !>e poate clcclaii1a). 

Programele de română pînă •·1a 'c'lasa 
a VJTI-a nu conţin nici măcar un element 
de iniţiere a elevilor în constt-ucţia tex
tului dramatic, în decodarea mesajuJui 
său estetic, care să le permită acestora 
comentarea unei piese de teatru, a unei 
scenete, ca modalitate artislică de cu
noaştere a reaUtăţii, ca mijloc specific ele 
exprimare �i comunicare. 

Este adevărat că manualele pentru cla
sele gimnaziale îi cer elf'vului să citească 
„pe' rolw·i" anumite fragmP.nte din textele 
epice în care dialogul predomină ca mod 
ele expunere, dar nu-i arată de cc şi cum 
să facă acest lucru. Nu-i spun ca prin 
cxcrcitiilc ele accentuare a cuvintelor, de 
debit, ·ele frazare, de mişcare scenică lec
tw·a pe roluri este o activitate complexă 
care duce la realizarea unei lecturi nu
anţate şi expresive, specifică mai ales 
textului dramatic interpretat de actori. 

Manualele îi mai cer să alcătuiască şi 
compuneri pe, baza vizionării unor specta
cole de teatru (scenic. sau tv), clar nu-l 
învaţă cum se rezu111f1 ci pie�ă de teai,:u, 
o scenă, cum se caracler:izear.ă un perso-
1iaj, cum c co.ntu1·ează conflictul, plecînd
ele la textul literar. .

Prin obîrşi i Ic. sale, · tc-atrul înseamqă 
spectacol. Textul dramatic e�tc„ î11 primul 
rinei, li ter·atură. clar o literatură scrisă 
pentrn a fi jucafă 'pe scenă, �upusă i?rin 
însă�i 11,atura ci s6ectacolului teatral I� 
baza că1'uiit' va sta. �eceptarca operei 
clrninatite riu s'e po'ale face. pi°·i 11 pură ]ec.:.. 

tură, ·ca· 111 ·:cazul cclorla1te producţii lite
rai:e menite· să· d\111-î11'ă', tol tim'pul numa,l 
scrise. Nu 1�e pulei11 'îi1ch ipt,Li că ar. rxişta, 
vretiri scrii'tor care să 'fi c1'cat piese ·de 
teatru făi>ă a le' 1·apo1·ta jq jocul aclor'i.lor·, 
la dt'eo'ruri, la . costu111c C>tc. ·Di111en'si�nca 
esteti,că � OpE:rei dră1i1atice. nu ponte. fi 
recepta'tă 'Î\'i.i,ă. aceasta .th1:iortj:r'r9 .. Tlj!ittil 
este validat ·în primul . rinei ele spccfacol. 
De aceea 11u-i• pul·�,n c·1:c-dc pe ·R�clu, Pa�
pcscu cînd afirmă ci'i Marin Sorescu „nu 
ca1Ută· şi ·nu v�dc, ·cfi11cofo · ele pagi'na ·pe 
care o scrie_: teatrnl, scen·a,' cu specifieu.l, 
cu ceri·n•tel'e si. tehnicile lor'.'. ·Că· în tea
trul lui i�ari;1 Sorescu îiitîlni11l o infuzie 
a-poeticuLuf-în. drrfmalic, cum există.şi· -a
epicului 'in unele piese '<\le ·1ui· D. lt. Po
pescu, ·pste. cl.1 totul altcev_a. l,i!Tibajul dr1,t
matic implică ·a}�e mijloace· ele realizat:e 
faţă de limbajul poetic, con�trucţia 1>er„ 
sonajel'or se face altfel în tcat1,u · c\ecîl' în 
nuvelă .sau roman, concentrarea .conflic
tului d,:amatic," absent. în' alte genuri 'şi 
specii literare, c.je,vine.. aici unul cl•in ele-. 
mentf'le defin.itori.i ale genului•. 

Ce ne cirată, sub' acesre· â'spccle, o „radio
grafie" a manualelor şcol,are şi a metodi
cilor, a ,. i ntroclucerilor" sau postfe\Plur la 
ediţiile ele autor şi la antologiile ele tea
tru destinate elevilor, a glosarelo1· care 
le însoţesc, a volumelor de teatru pentru 
copii publicate sub ,ge-ne1·icul „Micul ac
tor"'? 

In afară de manualul penlru clasa a 
VUI-a, unele este definită (poate cam 
perifrastic) opera dramatică �i unde se 
aminteşte în treacăt ce înseamnă o scenă, 
un tablou, un act în „edificiul" w1ci piese 
de teatru, toate celelall:f' comentarii se 
referă mai mult la problematica operei 
�i la natura eon.flictului, mai puţin la 
mijloacele de expresie, la celelalte ele
mente din care se încheagă textul dra-
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malic. Nimeni nu a încercat pînă acum 
să-i explice copilului, la puterea lui ele 
inţelegerc, în ce constă invenţia ,artis-, 
tică' a operei literar.e pe care o îricaclrăm 
în genul dramatic. !n afara manualului 
'amintit, insuficient în ansamblul proble
mei, elevul nu află ele nicăieri, explicit 
sau implicit, că în teatru, ca li tern tură, 
imaginea . artistică se consţi.tuie clin text, 
dialog şi indicaţiile scenice raportate la 
spectacol. Aflăm doar noi, profesorii, ele 
la C. Parfene, care în Literatura în şcoală 
precizează : ,,Recept,ată numai ca text li
terar, piesa de teatru poate fi văduvită 
ele semnificatii estetice v d. r t u  a 1 exis
tente în structura ei. Pentru prefigurarea 
acestor virtualităţi, elevul receptor tre
buie stimulat în actul receptării textului 
dramatic să întrevadă împlinirea lor plas
tic-scenică, s p e c t a  c u 1 a·r ă. Pe11 tru a
ceasta, el trebuie pus in situaţia ele a-!.'i 
i m agi na, pornind de la el i a  1 o�. de 
la laconicele �i su_gestivele i n el 1 c a ţ i  i 
p a r  a n te t i c  e, comportamen,tul scenic 
al pci·sonajelor, prezenţa lor fizică, mişca
rea, cadrul spaţial, într-un c.uvînt ima
ginea plastică de ansamblu". 

Programa pentru clasa a IX-a oferă 
studii erii gen urilor şi speciilor literare un 
spaţiu mai larg, dar genul dramatic ră
mîne tot .,la coada literaturii". Dacă ge
nul epic cuprinde poemul eroic, epopeea, 
schita, povestirea, nuvela, romanul, iar. în 
clasele anterioare elevul a luat cunoştinţă 
şi de legendă, baladă, fabulă, basm, genul 
dramatic se referă nwnai la tragedie, co
medie şi dramă, comedia şi drama slu
cliindu-se pe texte care se reiau în clasa 
a X-a, ceea ce nu permite ilustrarea aces
tora cu un. număr mai mare de P,roclucţii 
dramatice. Despre farsă, vodevil, melo
dramă - nici un cuvînt. In schimb, din 
prezentările dramaturgiei pe epoci şi din 
comentariile pe care le parcurg ·în manu
ale sau clin interpretările critice selec
tate în volumele ele teatru recomandate 
ca bibliografie, · ele.vii află că mai există 
şi tragicomedia, comedia. socială, bufă sau 
de moravuri, farsa lirică şi sarcastică, p11-
emul dramatic, parabola etc. Nu i-a in
vătat nimeni pină acum ce semnificaţie 
poate avea o replică, ce este O scenă,. Wl 
travesti sau quiproquo, ce rol au incli

catiile scenice ale autorului, că există 
conilicte interioare, iar dialogul se poate 
interioriza, clar toţi îi obligă să �omen
teze 1 i t e r a  r o piesă, şi nu aşa, oricare, 
ci una din fondul nostru principal de 
cultură. Ne îndoim că în aceste condiţii 
elevul poate deosebi o melodramă con
ventională care stoarce şiroaie de lacrimi 
sau· o comedioară ieftină care stîrneşte 
hohote de , rîs, de adevăratele piese de 
rezistentă emblematice pentru drama
tucgie şi pentru mişcarea noastră teatrală. 

Cunoaşterea valorilor fundamentale ale 
literaturii naţionale şi a cîtorva creaţii 
de vîrf din literatura universală a de-

venit ele mult piatra de încercare în apre
ciarea culturii generale a oricărui tînăr 
care a. absolvit invăţă)11.î.nt)11. obligatoriu. 
In domeniul clramatw·giei, carenţele sint 
mult prea evidente, sub acest aspect, 
pentru a nu ne întreba : ce este ele ff1cut? 

Fără a fi depozitarii unor soluţji sal
vatoare, sugerăm măsuri posibile pe care 
specialiştii şi factorii de <;1-ecizie le pot re
ţine în mapa lor de lucru. 

In primul rînd. trebuie să (re)aducem 
teatrul în şcoală, ca literatură, ca moda
litate ele expresie, dar şi ca spectacol, 
clacă ne gîndim şi la genurile de formaţii 
artistice ale elevilor prezente în fiecare 
an în Festivalul Naţional „Cîntarea Româ
niei" : recitaluri şi spectacole de poezie, 
montaje şi procese literare, teatru etc. Nu 
cerem un „manual de teatru", cmn s-a 
cerut cel de folclor, dar introducerea unor 
texte dramatice, cît mai variate ca specii 
ale genului, în toal:e manualele de ro
mână, începînd cu clasa a IV-a chiar, 
comentarea acestora prin aparatul ele în
trebări, exerciţii şi teme specifice vîrstei, 
ar fi un cîştig. Dacă avem un Teatru ]\Ilic 
şi un Teatru Foarte Mic, ca instituţii, de 
ce nu am avea, ca literatură, cel puţin 
pentru uz didactic, şi un teatru scurt şi 
foarte scurt ? Ca să nu mai vorbim de 
virtuţile educative ale te)i"tului dramatic, 
vizincl, ele-a lungul timpµlui, toate valo
rile şi defectele personalităţii mnane, 
idealurile 1năltătoare sau scăderile unor 
epoci, nimic clin marile frâmîntări ale· 
omului nerăminîncl in afara scenei. 

1n al doilea rîncl, explica1·ea în glosare 
a tuturor termenilor legaţi de teatru, ca 
liţeratură şi spectacol, şi ataşarea unor in
dicaţii de montare la piesele incluse în 
antologiile destinate elevilor ar fi un alt 
cîştig. N-ar fi ele neglijat nici aportul re
vistelor pentru copii şi tineret în această 
clir·ecţie, aşa cum a făcut-o Cutezătorii cu 
filmul, într-unul clin numerele sale. 

Conjugind puterea ele creaţie şi patrio
tismul dramaturgilo•r cu tradiţia, puuinţa 
şi vocaţia invăţămîntului românesc, solici
tănf clin partea celor în măsură cl0clan
şarea unei „bătălii" din care să iasă în
vingători toţi : şi scditorul, convins că 
opera sa va fi înţeleasă de un public edu
cat, şi învăţămîntul, principalul ;izvor de 
cultură şi civilizaţie, şi elevul, ca viitor 
cititor avizat ele literatură dramatică şi 
spectator competent. Căci, orice s-ar spu
ne, ,,arhitectw·a" literaturii dramatice nu 
se poate „descifra" şi „gusta" clecît prin 
selectarea şi comentarea unor texte cit 
mari variate, ca specii ale genu1ui, în ma
n;u.:alele şcolare, cărora le-ar conferi prin 
aceasta o mai mare unitate, form,i şi 
relief. 

prof. Valeriu ANGHEL 
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Dramaturgia feminină, azi 

Ioana d' Arc,. între legea 
morala ş1 scenariile 

pentru monştri (I) 

Succesul aproape ieşit din comui:1 'de' 
care s-a bucurat, pe scenele teatrelor cel 
puţin, debutul Ecaterinei Oproiu în dra
maturgie (Nu sînt Turnul Eiffel, în re
vista „Teatrul", nr. 1/1965) 1,mne acum mai 
multe se'mne de întrebare cercetătorului, 
obligîndu-1 pe acesta să plonjeze în E'pocă 
fără a se ridica, aidoma pescuitorilo:· d� 
perle, cu prea multe răspunsuri la supra
faţă. Tex1Jull nu-şi mai păstrează azi verva 
polemico-ironică de acum douăzec.i şi ' 
ceva de ani. Cei doi protagonişti (El şi 
Ea) văzuţi în desenele ce prefaţau şi res
pectiv postfaţaJU paginile piesei, ca replici 
peste veacuri ale cuplurilor mitice, nu 
prezintă din punct de vedere literar prea 
mare interes. Constructia neortodoxă a 
acestei călătorii dramai:urgice pare a fi 
făcută cînd sub cerul Beatnicilor englezi 
cînd sub arcul de triumf al „absurdiştilor" 
francezi. Ai spune că personajele, pr�as
păt ieşite din bibliotecă, au urcal cn fi
şele pe scenă : ,,El : Respectă-l cel puţin 
pentru că e mai bătrîn. Ea : BolO\ anul 
din faţa casei e mai bătrîn şi nu-1 dau 
bunăziua." sau „Cibernetica şi bomba ato
mică ne-au făcut să nu ne mai înduioşăm 
noaptea în tren. Cît despre exaltare -
crede-mă - un tînăr modern va �ieclara 
mai u,;;or că are siiilis, decît că este sen
timental..." sau „Ea : Cum adevărat? E 
perucă ! E din plastic. E din pachet. 
Dac-o scot, rămîn cheală. Călătoarea 
cheală. (Îşi despleteşte părul, şi-l înfoaie 
şi îi atinge faţa cu pletele, cu feminitate, 
cu cochetărie, cu răzbunare)". Alternanţa 

�, Ecaterina Oproiu, 
deasupra noastră, colecţia
tura Eminescu, 1987. 
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(' erul ii1Stel at 
Rampa, Edi-

plaruuri101· (diil cînd în cind „refl�!ctorul 
se reaprinde pe colţul ficţiunii") crorhi;,il 
verbal, calchiind umorul „in5ular", sec, 
de tip „dumneavoastră, dumneata ai to
curi, eu a1n examen" sau „El: Pozezi în 
cinică ? Ea: : Dimpotrivă ! Pozez în Fîn
tîna Blanduziei. Nu mă auzi cum sus11r ?", 
precum şi tropismele antagonice ale celor 
două personaje principale, simulind un 
duel spiritual şi a căror aventură - sufi
cientă în timp şi spaţiu - nu le conferă 
totuşi mai mult <lecit o identitate bidi
mensională ; ,,pendula" dialogului, cn re
pezi treceri de la o stare psihică l;;, alta ; 
echilibrul - totdeauna pe muchie de 
cuţit - pe hotarul dintre cîteva specii 
dramatice - toate acestea sînt punc-te de 
contact pentru proteice mizanscence, au 
în vedere „cameleonismui" hisktonic, 
stimularea acest:.Jiia. Aşa se explică pro
babil îndelunga carieră scenică a textu.: 
lui, în ţară şi peste hotare. Nu sînt
Turnul Eiffel face parte din categoria 
partiturilor care îi hipnotizează pe actori', 
oferindu-le tentante &i lejere posibilităţi 
de expresie. In aceeasi · familie intră si 
Interviu, exerciţiu drarnaturgic care pune 
în valoare cîteva „descoper,iri" reporreri:

ceşti în direcţia feminismului. El şi Ea 
fiind aici ziarişti de televiziune, ,, rneste
cînd" replici celebre :;;i aducind, in nume
le unui recognoscibil militantism, cîteva 
portrete pitoreşti prin adevărul Io-- pro
priu, în faţa reflectoarelor : Sudoriţa, O 
femeie la fin, avocata, primăriţa, doamna 
din pachet... Publicat în revista „ Teatrul" 
cu titlul Handicap, textul are o "istorie" 
a lui, care explică multe şi despre care 
luăm cu mare interes cunoştinţă dm ron
vorbirea acordată de scriitoare unui alt 
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11tnţi,r de :i.nteNh:t:ri 'in voluni., ·m'edrcuJ.pu,

bl.id°st Virgil S„'in : .,Piesa s-a născut -
ca să zic aşa - la �n�rea lui Liviu 
a,i:wei. care î,ntr-o după-amiază mi�a 
s\Jl'lat la uşă. Era ou arhitectul Dan Jiti
an:u şi voia să discutăm business-uri". 
Liviu mi-a cerut „să dramatizeze" pentru 
Teab·ul Municipal intei·viurile din Contem
poranul. I-am promis foarte sceptic.:i c-am 
să mă gîndesc, după ce i-am explicat de 
ce „din materia asta nu poate ieşi nicio
dată o piesă". Liviu avea în cap o for
mulă de spectacol pe care eu n-o vedeam. 
Piesa (. .. ) s-a născut deci, nu clin dorin
ţa unei duble lecturi, ci clin dorinţa a 
doi regizori. Primul, Liviu Ciulei, cel de 
al doilea, Cătălina Buzoianu ... " (Vezi Vir
gil Sorin, Personalitate şi succes, Lditura 
Albatros, 1987). Există, aşadar, şi un 
„răsfăţ" în destinul scriitoarei, bm.at pe 
comuniuni nu atît de generaţie, cit de 
personalitate. El se manifestă c-a ua pro
ces de iniţiere şi accesul evident la tre
zoreriile splirituale nu întîrzie prea mult 
să fructifice w1 alt fel de rnd. Intr-ade
văr, dacă Nu sînt Turnul Eiffel şi In
terviu sînt partituri care vor interesa în 
special istoria spectacolului, Cerul înste
lat deasupra noastră... - piesă publicată 
în 1985 în revista „.Teatrul", la douăzeci 
de ani după debut. ţine deja de istoria 
literaturii. Este un text surprinzător de 
profund, cu înalte geometrii secrete, an
corat în clipă şi în durată cu o 5tiinţă 
a construcţiei pe · care nu o poate avea 
decît acea calfă, care după ani de cris
pată trudă şi tăcere. a primit aur -ola de 
arhitect. Şi nu aiit sansa w1ei lecturi pe 
mai multe niveluri uimeşte în acest caz; 
cit modernitatea acută a înţelesurilor, si
guranţa cu care cui cel bun scrutează 
destinul noptatec al omenirii, aruncînci 
spre cerul înstelat un sfişietor strigăt 
moral. 

Ca o reminiscenţă, protagoniştii sint tot 
anonimi, adică o Ea şi un El, dar struc
tura ps,ihică şi istorică - eminentă - a 
acestor personaje se revendică ciintr-0 
altă perspectivă. Dacă în Nu sînt Turnul
Eiffel energica Ea practica cinismul 
terestru (,.să fim realişti. Nu mai sîntem 
cei trei muşchetari. A trecut moda Joanei 
d'Arc care, între noi fie spus, s-a purtat 
aşa cum s-a purtat pentru că avea o tu
moră de toată frumuseţea pe lobul stîng. 
Din cauza asta auzea voci, din cauza asta 
nu i-au ars intestinele ... "), iar „naivul" El
se înscria in entuziasr.nul utopic (,,Am să 
ridic străzile pe deasupra ca5elor. Maşi
nile o să circule prin aer, pe punţi de 
aluminiu... Oamenii trebuie să stea cu 
capul în nori, ca să afle cum miroase 
cerul") în Cerul înstelat deasupra noas
tră... fosta actriţă de prima mărime Ea
(care şi-a. întrerupt repetiţiile la rolul 
visat,. fecioara din Orleans, însoţindu-şi 
bărbatul aflat în misie în străinătate) va 
continua în propria-i viaţă „lupta cea 

mare'' a Ioan.ei cl'Ar.c, indu.siv claw;.tr;;i
rea şi condamnarea la mor;trte dii! c:ăt.te 
.,englezi" într-un tragic balans spre trarn,
cendent, iar El, reprezentant comercial 
profesionalizat „la nivel mondial••, ., teh
nocrat" oare vorbeşte cinci limbi in ace
eaşi şedinţă şi propw1e trei scenarii pen
tru fiecare posibilă afacere, gravitează 
matematic în empfric, fiind mîndru ele 
ţeasta sa cibernetică „first class", care îl 
face acum egal partenerii.lor din jungla 
mondială, dotaţi - cum .se exprimă el -
cu un „va1npirism jovial". 

Bidimensionalitatea perso11a.ielor - w1 
fel de emblemă deliberată pe care o re
marcăm în Nu sînt Turnul Eiffel (care 
lasă la latitudinea regizorulUi şi actorilor 
ma�imum de libertate în alegerea şi crea
rea celei de-a treia dimensiuni, acea pro
funzime care „croieşte" caractere) este o 
modalitate la care scriitoarea renuată în 
actualul demers, concentrîndu-şi energia 
polemică într-o operă fără ambiţii stilis
tice exterioare, în care adîncimea psiho
logică a „măştilor" - mergîn.d pină la 
fondul abisal - este un deziderat. Intr-a-· 
clevăr, atît Ea, cît şi El au, în Cerul în
stelat deasupra noastră... obsesia pro
priei lor izvocliri, pe care o repetă în 
faţa ci1litorului cu conştiinţa că nu sînt 
nişte simple gîze zvîrlite in neant, tot 
acest proces mnemotehnic sunînd ca un 
ritual iniţiatic. Altfel spus, cei doi Eroi 
reuccă de fiecare dată „scara" celor două
sprezece etaje la care au ajuns în căsni
cia lor, 0ridecîteori a<lică ajung în ceasul 
adevărului. Ei ne prezintă, în date con
temporane, spectacolul vieţii şi c::mctam
nării la moarte a Ioanei d'Arc. Cititorul 
ia cunoştinţă de existenţa lor psihologică, 
istorică şi simbolică în momentul în care, 
într-o mare metropolă a lumii, ei lecu
iesc deja într-un apartament ele.:::ant de 
la etajul a,l doisprezecelea şi trebwe, în 
chiar aceeaşi zi; să se "mute" la etajul 
superior. Este o situaţie-limită la care 
didascalia va adăuga „un singur dE'laliu 
bizar, dar esenţi�l : un lighean a.5ezat pe 
o găleată în dreapta scenei. La balconul
ele deasupra s-a spart o ţeavă şi, <lin cînd
în cînd, o picătură : pic-pic !". Aqiunea
se declanşează· ele asemenea într-o limită
politică (obsesia unui nou răzbG>i mondial)
şi într-o limită cosmică : unul din cel� 
două momente ale anului cînd Pămîntul
se găseşte la cea mai mare distanţii. de
Soare; solstiţiul ,de iarnă care marchează
��ocl.Ji)tea cea mai luni;ă. ("El : Pe ce lume
trăieşti ? Ne-aşteaptă două mari 2veni-·
mente : Crăciunul şi Apocalipsul ! Toate
străzile sînt pline de globuri. (Ii .:irunc:i
în păr un pumn de confetti.) Toate zia
rele - poftim - sint pline de misile.")
Conflictul propriu-zis este „alimeutz,t" de

(Continuarea la p. 76)

Paul TUTUNGIU 
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CROi'IIC;.\ 

Fiorul 
al 

tragic 
satirei 

Fără si'> aibil proliîicilatca unora dintre 
confraţii săi, l\Iihai lspin;scu e un dra
maturg nu rrn1i puţin sîrguincios pe oi-:o
rul lui propniu, cultivat cu rîvnă si te
meiniciC'. lncă ele la primele piese, scurte, 
ongrnalitaLe:i autorului era frapantă, mai 
ales prin particularităţile st.iEsticc ale 
discursului dramatic. Dar ea e la fel de 
puternică şi sub raportul semni.:katiilor 
acPstui discw·s, surprincierea slere�tip1-
1lor psihosuciale lăsînd <;ă ti.·ansparci., 
tre-ptat, tabloul unei cuprinzătoarL' co

medii umane a n1istificării. Lumea ispi
resciană - ci11eva tot \rebuia să-si în
carce cugetul cu aducerea pe lume a 
acestui cuvint ! - e alta decît cea maz:
liană şi tot atît de diferită ca �i a'.'.:ea�l:! 
clin urmă de lumea lui Car-dgiale. 

Personajele lui CaragialP, în hahalet·is
mul lor simpatic, oricîl s-ar complace în 
�inciună, s'int preocupate să-şi trăiască 
viaţa şi să profite cit mai mult de ea, 
drept pentru carp au nevoie de salvarea 
aparpnţelor, de „onorabilitate". Persona
jele lui Mazil1J, renunţînd lc1 aceste apa
r:-r'.ţe, . penţ.ru a-ş} dezv;:ilui cu orgoliu
tt�aloş1a, aJw1g sa se izgonească sin_:.,'llre 
din paradis, intr-aLît e de marc• foamea 
lor de real; de viată din care să se 1n
fru.pl1�. intrînd !',Î în „ fondul de 1·ulment". 
Esenţa personajelor lui Mihai Jspirescu 
o consLituie, din.potrivă, i·efuzul vietii
reale, în favoarea apărării unei m istifi
cări, care devine mai puternică şi mai
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irnpol'lantă drcît viaţa însn,;-1. Condi�ia 
JJro-;perilăţii �i a salislal'crii vitalitâtii · 
personajelor n-o mai rcprczini.ă nici sal
varea ai,arcn\elor, nici ticăJc.,şia făţi�ă. ci 
statu-quo�ul Ţnistificării, �ingurul oare 
poate asigura un „concQcliu nelimitat" 
sau „un loc pe teraso'·. 

Oricit s-ar urî şi s-ar lJale inlre ele · 
pentrJ obţinerea unei anumite camli<la
turi de deputat, persom.1jel!! caragialccnc 
�,înt pină la urmâ solidare în apărarea 
unui alt tip de statu-quo, al existentului, 
al vi,�ţii reale. Cele mazili ne, nu mai 
puţin rapace în a-şi trăi viaţa pe !>pina
rea altora, dorni�c să-şi schilodească sin
!!Ure sufletul în chiar acest scop, se soli
clarizeclză şi ele, însă intru extirparea 
umanului, devl'nil stînjenito.r în lupta 
pentru dobîn.direa unei desăvîr:;ite ticf1-
loşii, aceasta _garanti.nd acum locul privi
legiat la masa realului. Sr,rn deo,ebire 
şi de unele> �L de- allele, personajele lui 
Mihai Ispirescu, nu mai puţin carabii 
de orice tic.ălo,::ie, se �olidarizează a�ia 
întorcind spatele viPti-i reale, pentru aJ!)ă
rarea unui statu-quo al abstractiunii 
scl1ematice, care i s-a sub5tituit. Si ·toată 
vitalit.o.tea per5011aJelor se va c"on,;urna 
nu în trfu1·ea vieţii reale, ,•i în încerca
rea disperată de a face să trăiască fic
tivul, iluzoriul, realizarea in,�xistentă dar. 
raportată ca reală şi „intrată în circuit"· 
vieţii reale nPmairămlnlndu-i altceva el� 
făcut decît să se .,caleze" pe capriciile 
acestei suprarea_lităti, din care oamenii. 
îşi pot face chip cioplit. O lume de 
.. ochelari, păpt.L'?i, podoabe", o lume în 
care personajelr tL-aie�c doar pentru a 
însufleţi fanto.';;ele pc \'are le reprezintă· 
e fără îndoială o lwne pe dos, olanul 
vieţii roale putînd să mai apară doar în 
coşmarurile E'i. Numai că „ 1« co pătul fi
rului" a)lea.ptă inlotdeau11a o ,.trăsură 
la scară", zbaterea de o viaţă î.m�,otriva 
vieţii binemcritîndu-şi cioar momentul 
exiincţiei. Nu procedeele teatr:ile ţin aici, 
de absurd, ci ·.,logica" substitull'ii realu
lui ele către fictiv; sali_ra Jra'rnaturgului 
fiirid obligată la aceeaşi necruţare cu· 
care personajele î�i permit să trat-eze 
v:i•aţa reală. Caci ere ..:,or av,2ci mereu „şi 
alte proqlerne, mult mai impertante" de-· 
cit viaţa, conside:i:ată „destul de matura 
ca să răspW1clă de ea însăşi. Coaptă; -c�,
să se descurce şi singură.", 
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-.i\Îqc;,,LiJisrnclc · .t:·•nurati ve �·i .. , carab'tcn:11; 
sisţe111 ic. al bi t:ocra.lismulu.i mistif-icăi;ii 
sînt. ;:;nrprjnse .Cl.l. O· .exlr::tu!•climu-ă ac1J1i
ial12, ali-c11<;1r0a conditici tunane fiinci ur
m,ărită ·pin� la ,clefi.niliva pierdere- a iden
tiţăţiL . -5i. .totuşL, fiecare personaj arc 
pai-că o arie a sa, pe care o cîntă mereu . 
.ap4·oap ·, indiferent ele ce spun ş1 ce fac 
ccilalţi. Ca şi cum fiecare şi-ar vedea de 
.,,c)rumul" s,f;u, de felia sa de mistificare, 
.Precis _delimitată in atribuţii şi raza ele 
acţi·unc, astfel irncit punctele ele conver-
��mţă·, dictate ele siwaţia-limiti1; nu ex
clud şi nu anulează u11 paralelism fw1-
cia1·, generator ele srngurătate, apăsare şi 
spaimă, con.figurine: w1 terific univers 
po_slkafkian. Ce şansă i :;-ar putea oferi 
ace;;t.ei lumi a conll:·afacerii, ajungînd să 
-confund absoluLul cu raportarea w1e,l
cifre fictive? Nici una. Şan::.a nu poate
veni decît de la repunerea vieţii în
lir�pturile-i f;reşLi, motiv pentrn care
departajarea planurilo1: va fi cil se poale
clq clară, ,.viiloruJ" făcîndu-si apariţia !:'i
vizi ta ele „documentare" doar in lduntrul
fii11ţelor umane aclevbrate, ii şi auten
tice, singurele prin care .viaţa poate
·merge mai clepade.

E tributar acest teatru lui Mazilu, Râ
ieş.u sau Tudor Popescu.? Or-i chiar lui
Baranga? F:5ră îndoială cii nu. Chiar
dacii „influenţele" tlt-amaturgilor amin I.iţi
nu lipsesc, sinteza e alta, avinclu-şi pro
p1)a-i organiciwte, iar autorul, propria
1,IUJ1gime ele undă", de pe care emite din
c, în ce .mai clar i mai percutant. Cit
de!jpre procedeele comice• .folosite, dacă
ne,-.am referi, cîc pildă, la „reactia în
1anţ", ce conduce la proliferarea· enor
mităţii într-o progresie geometrică, ca• ar
:putea să ne arnintea�că, la fel de bine,
de Caragiale ca şi cie Gogol, de l\'laia
kovski ca şi de Ivfrozek, făeă a-l uita,
bineînţeles, pe Kafka, şi fără a-l omite
pe marele maestru al ordinului, Eugen
Ionescu. Ceea cc nu implică automat o
judecată de valoare, simpla constatare
vizînd ,obîrşidle unui procedeu _aVîl"ld ŞI
·ea dreptul la existenţă, chiar· claca nu
ar� nimic comun cu obişnuinţa ele a-ţi
"im-agi11a .dramaturgii numai. ieşind unii

clin alţii.
Care ar fi însemnele originali1:ăţit sli-.

listice şi semantice a,e acestui . disCUr!Ş
dramatie substanţial. preocupat de .psenţa·: .
fenomenelor investigate ?- O .Feplică el ip
tică, frîntă, parcă niaiodată dusă pînă la
capăt, clar cu atît mai intens caract:cri
za111tă, deopotrivă sub raport psihologic ':'i
tipologic. _conforă discursului o marcaq
oralitate şi o nervoasă tensiw1e drama
tică, gidncl totodată autenticitatea ·lite
rară a' pers·onajelor,_ ;,Stroescu : .. .l-ai ...
Aspasia (explozie) : L-art1, da ! ... " Iatii. un
schimb de replici de o savurrosă econo
micitate, cu atit ·mai generoasă pentru
posibilităţile de nuanţare ale interpretării

Horaţiu Mălăele ş.i Mh·cea Diaconu

' ,. 
actorice-?li. Acela.şi Stroescu, iposta2:iind 
deruta continuă a subalternului obligaţ 
să ghicească intenţiiie �dului �i ch·ar. 
să-i o.fere soluţii, pe c:-are acesta să le ac-·. 
ceµte ca fiind ale sale, e într-o perma
nentă 1.atornare ,:;i aproximare a lere,ul:llui, . 
sLrăcluindu-se sJ se ., plieze" la noile si-:: 

tuaţii care apar, fără sj comită vreo 
eroare, astfel încil va repeta sîmptorr:1atic, 
aprc;ape <lupă , fiecare variancă propusă, • 
,, ... Nu? Sau, cum_?", automatismul veţ·b�l. 
ofcrindu-sq iarăşi, cu gener.ozit;:ite. inter-. 
pretării actoriceşti. De altfel, prEZenţa . 
automatismelor . de. limbaj ar merita :;::i 
comporte,' o discuţie apal"le, autorul_ Ţe-. 
zcrvînclu-·le un inall rang ele .expresivi- . 
tate în uiscur:ml dramatic :;;i folosindu-le, . 
tocmai ele .aceea, cu .:::gircc11ic, peqtru, rle-:: ·;_voalarea unui mo_d de ,a concep� ex�s� . 
tenţa, acPla �1� cat'e \:qndi_ţla uma_nă . 
ajunge a-şi subi11ţelcgc lipsa oricărui rost 
în a�ara „sistemuh.il'', plac•..1t peste ·ade- ' 
vărul vieţii. 

Remarcabil este �i fap�ul ca autorul, • 
avînd un excepţional simţ a1 · .. replicii �i · ,,. 
al situaţiei comice, un ·mn-0r- · suculent !fi , '. 
o vervă ·satirică necruţătuare, -nu�şi mai '
îngăduie, o dată cu noua ·� pi03ă,-,cuJU: �
va.rea · ,,poantei·" în -$ine .şi a· comi.cului-i
gratuit, desprins de fl:lll<;ţia s-a- icaracteri'-' 1 

zantă. Tentaţia replicii aforistice, memo-
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t'.âltll.e, s� s.ulr�rclonea.ză şi �a at:l!.stei 
�'C'ţi-i <.�. iţ.ttisfăatte .icum 
<!,ll o rar în1ilnltă persev«euţâ !1i siră
:li:u:;ire. €hiar şi folosirea inversată a pro� 
verbelor, ,procedeu de mare efect comic, 
se circumsctie &.ceieiaşi precise şi efici
e,n,te intenţionalităţi auctoriale. Pe1,"S.Ona
je1e lui Mihai Ispirescu nu s.e am.uză �i 
Jl!ict măcac nu fac haz de ne,caz · ad'ucîn
Ju-şi a1uinte de înţelepciunea proverbe
lor, oi recurg la ele din dorinţa folosirii 
lor ca citat cultural de autoritate, capabil 
a le justifica atitudinea într-n caz sau 
altul. Iată de ce tocmai „inversarea" ter
menilor sau „contaminarea" semantic.5 
între două prove1·be, apropiate ca semni
ficaţie, denotă nu nwnai extracţia şi 
poziţia socială a personajului, ci şi stilul 
de autoTitate de la care se revenctică, Iar 
această autoritate este una tiraillică, dar 
care se vrea în acelaşi timp foarte „ popu
lară", dornică să fie simpatică �i „ pe in
ţeles,ul tuturor", ceea ce ascunde în fond 
precaritatea spirituală a uuui mod jalnic 
ele captatio b()ncvolcniiae. Inventivitatea 
unor asemenea trăsnite combinaţii se
mantice parc şi ea inepuizabilă, încit 
chiar că-ţi vine să „rămîi, colac peste 
pup;iza, tablou", cwn rămîne Stroescu în 
faţa lui Berzea. 

,.Sol1J,J:iile" pe care le întrevăd perso
najele sînt groteşti deopotrivă prin enor
mitatea, precaritatea şi ineficienţa lor. 
Strooescu cr_ede că poate scăpa de Ne
născut.. suprnnîndu-1. Numai că nu se 
gîndeşte la o suprimare fizică, aşa cum 
poa,te ne-am aştepta, ci la o suprimare 
mult mai „logică", făcută ou... guma : 
"Şt1,>rgem cifra umflată şi o trece,n pe 
cea reală. Rămîne in aer. Să vedera, pe 
ce bază mai apare ?'" Căci, pentru Stroes
cu, totul există şi apare „pe bara·' a 
ceva, bcJ ;nici nu se poate „des!>rinde" de 
bază: aşa c\Jin va fi învăţat el că stau 
ilucrurile în mai toate domeniile de acti
vitate. Replica lui Berzea va fi · însă, şi 
ea,· pe măsură : ,,Pesemne ţi-ai pierdut 
minţile... CUm să-l ştergem cu guma, 
cµm să ştergi cifra dintr-o situaţie pe 
care ai înaintat-o, Stroescule, a intrat 
în circuit ... " Această intrare în circuit e 
sinonimă cu constituirea. meta-realitătii 
pe care o slujesc personajele, cu o incre
dibilă putere de sacrificiu. Dar ea şi e, 
intr-adevăr, mult mai puternică decît rea
litatea, căci e chiar "baza" pe care pot 
exista un Berzea şi un Stroescu. Nu ei, 
ci in,săşi „ baza" existenţei lor se vede 
deci ameninţată la apariţia unui repre
zentant al "vuitorului", sosit la "documen
tare", la faţa locului. Vestea are toate 
motivele să fie mai alarmantă df:(_cît so
sirea oricărui revizor, de aceea şi pregă
tirile· care se fac pentru a-l intîmpina 
cum se· cuvine pe acest tovarăş Nenăs
cutu, în chiar persoana lui Georgescu, 

701 

c!�:i;lă$esc tţ)l ce-� :c� -şHll' ·f.i 1:ll)�\tn uua
gina odi·n1oară un l:tlest.iko·'-'. 'EHmiliarea · 
„harababurii" din Geu1rgescu {a vtetii iu1 
:autentice, simple �i adevărate-), pentr1.J1 a-'l 
face „corespunzător" nii viitorulu1, ci 
„cerinţelqr" singurului fel în care B!!rzea 
şi,. Stroescu şi-l pot imagina, e o pagmă. 
de teatru antologică, autorul conducinr.. 
nu o farsă; ci o satira· a disperării la fior· 
tragic. ln aceas.tâ prezenţă tulburătoare a 
fiorului tragic, ce devine cansubst:mţiai 
discursului comic, avînd un crescenrio 
proporţianal cu verva satiric:ă implicată, 
stă nu doar o dovadă de măiestrie şi de· 
originalitate a scl"iitu.rii, ci şi de înţele
gere a omului şi a vieţii. 

·Nu e mai puţin adevărat însă că piesa
prezintă �i unele carenţe de construct1e, 
unele hiatus-uri, în cursivîtatea discursu-· 
iui şi în fluenţa naraţiPi, astfel incit var 
ex:ista şi în spectacol mo1cente ce par 
mai curînd .. implantate" decît organice 
în clesfă�urarea actiunii. Nici limbaJuf 
„poetic" al Neni:iscutului nu e îndea,iw1s 
cie lucrat pentru a căpăta un statut de
echivalenţă cu eclalanţa stilistică a sati
rei propriu-zise. Cristina, logodnica lui 
Gt>orgescu, rămîne un personaj valid, crr 
funcţie de t·elaţie, prea p1..1ţin dezvoltat 
ca partitUI·ă actoricească în trama care-l 
implică. Sînt şi meandrizări inutile, chiar
pleonastice faţă ele firul conducător al 
acţiunii, însă acesta e puternic �i struc
turant, chiar cînd pare să curgă o vreme 
pe suh pămînl, devenind ceva mai greu 
ele urmikit cu auzul şi privirea. Dar e 
o piesă vie, de o literaritate cuceritoare
si de o dr.amaticitate intensă, avîncl mai·
presus de toate un adevăr al ei, pentru
care se bate şi care reuşeşte să iasă la·
lumină.

Meritele re6'1izorulu.i Dan Micu nu sînt 
nici ele puţine. Dacă primul său spectacol. 
Ispirescu, de la sala Studio a Teatrului' 
„Nottara", cu Trăsura la scară, reuşise să 
fie unul de acredita,·e a unui nou dra
maturg, cel de acum, de pe scena mare 
a c1celuiaşi teatru, cu piesa Intr-o dimi

neaţă, reuşeşte să fie deja un spectacol 
de consacrare a unei vocaţii rJe drama
turg. Pentru că, dincolp de fluctu.1ţiile dP _ 
umoare ale montăr,ii. dincolo de prop1·iile · 
suprapuneri de planuri semantice, crea
toare de �atmosferă", punerea în scenă a 
lui Dan Miou e pe cît de generoasă, pe 
atît de eficientă în surprinderea şi subli
nierea originalităţii de fond a ·autorului. 
Asigurindu-şi o u-ipletă comică de aşi -
Viorel Comănici, Horaţiu Mălăele şi 1vLir
cea Dia.conu - regizorul Dan Micu s-a 
retras de astă dată în spatele ei, obli
gîndu-ne �ă vedem în strălucitul succes 
al acesteia rodul unei munci tenace, deo
sebit de stăruitoare · în- cizelarea nuanţe
lor şi percutanţa detaliului compoziţional. 
Iar sentimentul acesta, de regal actori 

www.ziuaconstanta.ro



cesc, sfot iu stare să ni-l producă doar 
spectacolele regizorilor ajunşi ia deplina 
maturitate artistica. Ei nu mai au nevoie 
.să se vadă pe ei în�işi în spectacol, pre
ferind în schimb să se simtă, căci nu se 
mulţwnesc pînă ce textul pe care-l spuu 
actorii nu se şi vede prin jocul acestora. 
J'ilu-i o renunţare la dezideratul teatrali
tăţii, ci doar o concentrare a focarului 
.acesteia pe jocul actorului, solicitat la 
un maximum ele expresivitate în transfi
gţ,irarea ideilor textului. S-ar putea spune 
că fiecc1re actor nu mai are' de jucat doar 
_propriul r·oJ, c:i întreaga piesă, ,, văzîn
du-şi" replica în contextul tuturor semn.i
.ficaţiilor textului. Nu e deloc mai uşor, 
<lar rezultatele sînt de-a dreptul impre
:;ionante. 

Condiţia de şef, a lui Berze=1, nu e de
�oc de invidiat. Dreplul de a-şi teroriza 
-subalternii e plătit pînă la centima cu 
1eroarea pe care o simte el însuşi la su
Hetul telefonulllli.. Acesta e „sabia lui 
D„1mocles"1 atknind permanent peste vie
ţile tuturor t·otiţelor angrenajului din 
piesă. PP.rsona.ide au încetat să existe ca 
o,,meni, dar exi<;tă ca iun-::ţii, în virtulea 
t::nei investituri, care le poate fi însă re
trasă, în orice moment. Şi Berze=1 nu are 
v.oie �ă greşe;:iscă. Pe cînd Stroescu o
poate face, fiind, din acest pun:::t de ve
dere, mai liber, chiar pdn statutul lui
de subaltern. ln preocuparea exclusivă
pentru ce va zice Nenăscutu „despre pre
zent", în ignorarea t·ealului, căruia i se
fa.ce ·111să cinstea de a fi .,imbun�'ttăţit"
şi fardat pentru a Li găsit „corespunză
tor", stă mareic „talent" al lui Berze.a,
şi Viorei Comănici î�i va compune perso
najul cu o extraordinară siguranţă de
�ine şi capacitate de adaptare la orice
sHuaţie, deruta asociindu-se sur-prinzător
.ou depă�irea . ei prin dezinv9Jtură, iar
continua sµaimă, cu masca niciodată
scoasă a optimismului de cirournstanţ,i.
,Aflat intr-o excelentă formă profesională,
<lemonstrînd deopotrivă rafinament şi 
subtilitate, forţă dramatica şi virtuozitate
histrionică Viorel Comănici realizează in
acest rol � mare creaţie, care-l situpază
·1n prima linie a actorilor Teatrului ., No-
ttara" şi a comicilor 

Greul e dus însă. într-o şi mai mare 
·măsură, de personajul Stroescu. ,,Liber
·tatea" condiţiei de subaltern se plăteşte
şi ea, cu acceptarea stării de nevertebrat 

pe scara evoluţiei - şi în revelarea hido
şeniei, dar şi a tragismului acestei stări,
stă acum excepţionaia creaţie a lui Ho
raţiu Mălăele. Patetismul pe care actorul
il pune în apărarea acestei jalnic� . con
ditii e de un comic enorm, dar sfiş1etor,
fi�rul traaic marcind o magistrală com
'POzitie a

0

ctoricească. Scena distrugt'rii
planşelor „create" de Stroescu, ,, trase din

mine" cum zice el, pe bună dreptate, cac1 
acestea au ajuns să-i reprezinte p1·opria-i 
viaţă, e cie o tulburătoare relevanţă pen
tru arta actorului şi pentru specificitatea 
discursului auctorial. Să ne opnm o clipă 
asupra inventarierii bunurilor de care 
dispune Berzea, ctŞa cwn le vede Stcoescu, 
care nu are decît satisfacţia executării. a
cestor planşe, acestor scheme periecte 
gîndite însă de aiţii. "Dumneavoastră 
aveţi casă, masă, familie, aveţi copii 111-
mica sfint, ele toate a veţi !" - spune 
Stroescu. De-abia avînd si nimica 
sfînt", ba .chi_ar dreptul,. dat0t:ia şi privi
legiul de a avea „nimica sfînt", Berzea 

. are, în ocbii lui 3Lroescu, de toaite ! De 1/l 

. un posibil „n-aveţi nim,ica, sfînL" la acest 
aveţi „nimica sfint" saltul e api·oape cos
mic, indicînd nu doar o ierarriie so·cial�. 
ci şi un· fel de altă ordine „morală", a 
lumii, un alt fel de destin, aflat �ub un 
alt ascendent zodiacal! Iar originalitatea 
dramatw·gului şi atei e de vazut, în fon
dul chestiunilor puse in discuţie şi în pro
funzimea sondării naturii umane, pe car.e 
o întreprinde demel·sul său. Mare;ţ art;ă
a ·Lui Horaţiu -'\iălăele constă tocmai în 
transfigurarea acestor profunzimi ale tex
Lului, cu o uimitvai:e fortă a clezv:1luirii
esenţelor, .de la şoaptă (.>înă la dezlăn
ţuiri paroxistice, rămînind însă pennanent
sub controlul actorului.

Lu·crînd inspirat, cu fineţe şi meticu!lozi
tate, regizorul Dan Micu a găsit subtile 
;nodalităţi scenice pentru a face preg
n�mte apariţiile „Viitorului'' şi. _a marc.a 
trecerile de la Georgescu la Nenăscutu, 
problemă nu tocmai uşoară, dar· în· car'e 
a;:>0rtul actorului Mircea Diaconu va fi 
hotărîtor. El îl imaginează pe Georgescu 
ca pe un soi de Mitică Popescu al zilelor 
noastre, pt·ca generos ca să nu se pro-

___ f(te de pe urma lu,i şi prea sens_ibil pentt:a 
a putea riposta de fiecare dată cu duri
tatea ouverută la ameninţări. Georgescu 
e de fapt individul car.e nu, şi-a pierdut 
candoarea, care n-a început să moară, 
pentru că încă nu şi-a pierdut copilăria, 
şi tocmai această ingenuitate, această dis
ponibilitate sufletească e cea care-l apro
pie de Viitor sau care face ca Viitorul, 
Nenăscutu, să se apropie de el, dorind 
să-şi cunoască antecesorii autentici. Un 
zimbet jovial, de o bonomie n2trucată, o 
infinită curiozitate şi o netărmurită dra
,e;oste de vi,qţă transpar pe ·cbipul actoru-
lui ori de cite ori îşi face apariţia Ne
născutu, spulberînd prin prezenţa-i lă
untrică toate temerile şi înfricoşarea la 
care e supus măruntul funcţionar Geor
gescu. Pentru a :face viabil acest perso
naj straniu al Nenăscutului era nevoie l.n 
primul rînd de o interpretare cuceritoare 
prin naturalpţea şi firescul ei. calităţi. pe 
care le conţine în cel mai înalt grad ata
şanta prezenţă scenică a lui Mircea Dia-
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conu. Si mai .e ceva. l\,Iai e un amestec 
foarte preţios, de bun-simţ 'popular şi de 
ru.sticitatc aparent neajutorată, dar plin.ii 
de ,o -forţă. latentă, care Iace ea cc face 
şi pînă la urmă trebuie să ·răzbea�c:1 la 
lumină. Căci arc de pat"tea' s;:i adevărul 
vieţii, încrcder a :;,i speranţa. Iar cind 
toale aceste sugestii pol să ·transpară "drn 
jocul unui actor, Iară nici o ostentaţie, 
putem fi siguri că ne aflăm, . din nou, m 
faţa· unei înţelegeri profunde a rolului, 
conclucîncl la încă o remarcabilă c1·caţie 
actoricească. 

Un rol generos este şi acela al Aspasiei, 
femei,a-unealtă, capabilă să aplatizeze 
orice clan şi să strivească orice urmă de 
personalitate a celor pe care-i 1a, "inel pe 
rinei, sub aripâ ei protectoare, ca sub 
aripa morţii. Motivul femeii :iclucătoare 
ele moarte (cei puţrn pentru viaţa spiri
tualii. şi personalitatea bărbatului) nu c 
nou în clramature:ia lui Mihai Jspircsc.u şi 
persistenţa lui s-ar cuveni şi ea anali
zată, poate cu altă ocazie. Ca nevastă „pre
conizată" ele Berzea pentru Stroescu, ea 
treb.Ltie să fie .,o femeie serioasă, cum;:,ă
tată, gospodină, intelectuală, să-ţi ·h1căl
zească inima, supa, să-ţi lumineze niţel 
cămjnul ... ". · Con.ferirea aceluiaşi rang de 
însemnătate· 1ncălziri_i inimii şi supei cc:m
cluce, clesigui, la un savuroş efect comic, 
dar ascunde şi un mod· de a vedea _lucru
rile, chibzuind ,:;1 curnptin.i11d la _egalitat� 
între una şi alta, ' ::;i în asemenea ilu
m.iitări ale replicii se .afli¾ de multe ori 
secre_t�1l perruta1rţei lor scenice:· Pe Aspasia 
o intei·pretează. cu ve_rvă şi nerv Camelia

(Continuare de la p., 21) 

nete u.�oara tendintă carieristă a lui l\'Iiha
]ache),

. 
Bujor lVIacrin (lăsind să plutească 

o vagă ambiguitate asu.p·ra lui An�hel),
Romeo Muşeţeanu (parcurgincl cu sinceri
tate evoluţia lui Păianu), Petre Simio
nescu (mereu surprinzăLor prin or.iginali
tatea compoziţiei, în Colonelul), Mirela
Comnoiu Marin (sensibilă 1:<i vibrantă în 
dramatica Alexandra), Rodica Mu5eţeanu
(impunătoare prin rigoarea cpmpoziţiei
în Bonifacia), George Ţoropoc (emoţionant
şi patetic cu m.;\sură în Mihnea), Ildy
Codrescu (autentică prin discreţia compo
ziţiei în Viorica), precwn şi George Şo
frag, Sorin Dinculescu, Cristian Pirvu
lescu, Nicolae Ţăranu etc. au realizat o
galerie de portrete reprezentînd un uni
vers uman şi ideatic de puternic impact,
invitîn.d: la reflecţie. 
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Zorlcscu, sesizîncl ca 111 sistemul ele valori 
al pe1:s011ajuJUi · pas_iunec-i .. i „rătăoit:_e_a_"·
1Ubi'rii vor îi întotdeauna anihilate ··de 
ceea ce se cuvine !:,efului, rcprczcntînc_i Ih.1 
altceva clecît contribuţia pcrsonai;'i 'fi
rească la funcţionarea angrenajului cbii
stituit. Lipsa de feminitate a femi111li'lţii 
care se 6feră clin calcul nu e nici" ţa 
tocmai U'$01· âe jucat, şi tocmai clP aceeh 
cvo!uţ;a Cameliei Zorlescu ni se 1'la1·'c 
acum eemarcabilii, prin p rspicaoitatea · ci"
tirii personajului în esenţa motivaţiilor
salP interioare. · '· ·. 

Tinerei Cristina, cu care nici autol"lil 
n-a fost prea darnic. ii dă iniţial un 'cb't/,...
vingăto1· conLur scenic A;1ca Bejemli.-u, 
jocul actriţei diluinclu-se in5E°1 pe parcLl"_rs
pîmi la inconsistenţă. Poate că nici regi
zorul n-a insistat .�uiicient asupra rolul'ui,
căci altfel ar fi gâsit cu siguranţă moda
lităti ele dinamizare $i insufletire a aces�
tei partituri poate deficitare, d·ar nelipsii!I'!
ele interes.

Deco•rurile Laviniei Mîrşu şi costw1iel'e 
Ancăi Pâslaru, u�or ostentat.lve, şi 1.11ief_c 
şi altele, în a spune despre ce-i vo1'ba, 
au meritul ele a nu slînjen1 imaginaţia 
spectatorului, slobodă să alerge· şi dincblo 
de ceea ce i se arată uneori pr a limpede. 

Cutremurătorul final r1i spectacolul\�, 
„în căutarea omului pierdut·', poartă_. ,.1i 
el, deopotrivă, inconfundabilele semnătt,l'lli 
ale 1ui Mihai" tfspirescu !';Î Dan Micu, ·trmi!,'
gresînd denivelările accidentale. ale 1foe1 
rostiri esenţiale. 

Victor PARHON 

Cu asem.enea acl0t·i, Teatrul clin Braila 
poate realiza proiecte aricit de arnbiţ'i:
oase. Unele dintre ele ne-au fost înil:i
ţiş-ate dia! directorul Ion Bălan la înlîl
Rir�; ele la A.T.M. Sînt, cu adevărat, i;�-i.
tante, îndeosebi in perspectiva dublei ani
versftri a teatrului, d,in 1989 : 40 de ani 
de la înfiinţarea Teab:ului de Stat �i" 
130 de ani de teatru profesionist în Bră
ila. Unele mai au nevoie ele reflecţie, tot 
în lwninu acestor aniversări. N-are rqst 
să anticipăm aici, concretizînclu-le. N,u 
putem decît să ne raLiem aprecierilor în 
general elogioase exprimate d

1 
Dina 

Cocea, Ion Toboşaru, Natalia Sllancu, Va
leria Ducea, Sorana .Coroamă�Starica, 
Dinu Kivu, Theodor Măne�cu şi alţi pat:_ 
tiailpanţi la întiln.irea de iJJa A.T.M., urJ11-
du-le hi' continuare succes. 
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CROi'UCA 

li'rfERPRE·r ARU 

1-,c·roa1ces·r1 
., ' • 

Adriana Trandafir 

în Maria Tănase 

Sint rare 00az111e cinci pute1;, observa, 
cîncl putem simţi, ca în caizul t!P. faţă, c[t 
trăirea unui rol, ea singură, _aproape nca
j,u,ta,t{t ele cdelalte ingrediente scenice, 
i·eusc•�te să conligmeze, reuş�te· să fie un 
spectacol. Rareori, de asemenea, se î11-
tîmplă să vedPm că într,:, trăiire şi po&i
bHLtatea. de a o ,�:<..prima, ele· a co;1:;trui 
aclicf1 un sistem coerent de senine teatrale. 
există o asemenea con.co{·cia!1ţ•ă 'bazată pe 
em.ii'atie încît expresia pare ·51pontană, fd
cihclu-ne să.creclei.n - o clipă -·.că :eh
nica ;:ictoriceas,:ă ori nu există, ori cslc 
de o· importantă cu totul secundară, iafi..r 
mî:ncl c,unoscuLtil paradox· al 1uj Didel'ot. 

Am avut ac'€astii impresie persistenfo 
urmări.nd i•eciialul Ad'rianei Trandafir. Pc 
pa1·cur:ml unei ore si jumătate de spec
t?coi, µre�u,p.1,111e:rea iniţială, că tr_ebuie .s,:i' 
fj existat o anume afinHatc cu pe1·sonajul 
inteirpretat, 'arc Limp să' i:ie ti'ansfonne în 
cerii tui.ii ne. Tîn.ăra · actriţă are tempera
mentul v'1lcanic al 111c1rii di.spărute, (au de 
aitrita vreme plecată. dintre ·uol încit cel
puţin unii să mi şi-o mai amintea2că şi 
al.tfel clecit ca pe o voce ab.�ractă, de w·

iliscuri), . astfel incit 1 olul „îi vane c:a o 
mănu';'ă", părîncl chiar scrLs c.nume pentru 
ea. Naturaletea, spontaneitatea, petulanţa 
p:roprjj interpretei, duse w a vivace ex
pn?sivitate în cîkva clin reu.şit.ele-i de 
pînă ;:istăzi, par să se sup,apună perfect 
c�rc1c.te:i;ului şi temperamentului 1\1ariei 
Tănase. La car.:: se adaug�'\ o asemănare 

PASAREA MĂIASTRĂ MARIA TĂ
NASE de GEORGE SBARCEA • TEA· 

,TRUL GIUI..EŞTI • Data premierei: 
I .25 octombrie' 1988 • Regia: GEORGE 
,. BĂNICĂ • Coloana sonoră : MARIAN 

MEGAN • Distributia: . ADRIANA 
TRANDAFIR (Maria Tănase) ; GEOR� 
GE BĂNICA '(Ziaristul}. 

.fizică .frapa;i tă ÎJ'l an.u:1ni.te mom�n ti; clin 
S)Y.'!Ctacoi, cI.nol se poate vorL,i ele o aqc
v5.rată trct,Dsffgu,rare. c·u nimic lr.clatoi'ată 
ma�hlajtilui. Faptul Q&te i;vident atunci 
cînd interpret.:L se. 'Încumetă s�i cînte, în, 
conti,n uarea vocii înregistrate pc . bandă .. 
Cu „Doina din Ivia.ramm·eş" ,;1 „Ciulean
cJ.ra" osmoza reu.5e,şte parcă în cel mai 
foalt grad. r1i1'P'Şk, nu poate fTi vorba ·ele 
a o „concura" pe: marea cîntăreaţă pe pr9:
p1�Lu-i teren. Arta cl.ntului n.ai înseamn�1· 

şi peo:formanţă vocală - �i nu pe aceasi,a 
şi-o propune, Îll primul rînd, acti:i,ţ:a. Dai· 
pînă şi vooea pare si:i aibă aceeaşi „fac
tură" - un alto c.înci foarte timbrat. CÎiJd 
aproape giutural - �i, mai ales, peisajul 
ufletesc se simte a J.i fost, cumva, ace

laşi. Secvenţele cie cînt propriu-zis s.înt 
cele în care iluzia scenlc,;'i. funcţionează 
integral, cînd spectacolu[ ,,crc�te·' pînă la 
nivelul comuniunii <:,U o sală electrizată. 
Această voce, surîzătoare sau plînsă, �nsi
nuia.nt:':i, firenetică. tr.agică. marca :incon-
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fundabilft 0i, cr,�dcm. irepebbil;;i a Ma,riei 
Tănase (mărLurie sta;i.1 ·cele cîteva inter
pre.te de folclor C;])re au înccrca,t în zadar 
sii-i preia, parţial, repertoriul) îr,scmna, pe 
lîngă toate celelalte, şi meşteşu.r : actorie 
de înaltă clasii. Adriana T1·andafir ne 
reaminteşte acea.sta. 

Pe un text care, după tonte aparcnfele, 
nu este dedt o transurier-c brUJL-repc.rtcri
cească a unor amintiri ale eroinei (alcă
tuit de George Sbârcea cu utilizarea unei 
biografii semnate Petre Ghiaţă şi Clery 
:Sachelarie, după cît se pare), protagonJista 
·subliniază apăsat expresia frustă ori 
şocantă şi trece, imediat şi firesc,
1a evocări larmoaiante, de gust dis
cutabil, însă de efect garantat asupra
unui public dinainte cucerit. Adriana
·Trandafit· nu  face parte din categoria
actriţelor care trebuie îmboldite ca să Iacă
ceva anume pc scenă ; dimpotrivă, ar ave;i
nevoie ele un r·eglzor P.e măsura înzestră
rii sale actoriceşti, apt să-i tempereze şi
mod•uleze prea-plinui prezen.ţei sct?nic-e.
Nu-l vom afia însă, 11ioi de această dat.ii,
în persoana apreciatului actor George Bă-

. nică, semnatarui regiei. Să mni spunem că
nici scenograf!a nu e.<.te semnată şi nici
Ioaieru.l sălii „Majestic" nu ccmstituie sp,·J
ţiul cel mai potrivit unui spectacol de tea•
tru; prin simplul fapt al ,inexistenţei culi
selor se produc timpi morţi (ce-i d•rept,
nici George Bănică, partene-rul protago,ni,s
tei, cu rol mut şi aproape imobil, nu schi
ţează lintenţia de a-i acoperi). Toate aces
tea ţin de un anume diletantism. Şi poate
<:ă o personalltaLe ca aceea a Mariei Tă
nase, definito!"ie pentru stra!Jul profund
.al sensibilităţii estetice româneşti, ar Ii 
meritRt mai mult : ln primul rînd, o evo
-care de o altă ţinută literară, ca<rc-, pc ltn
_gă plasticLtatea şi expresivitatea interviu
lui, să fi posedat şi ceea ce, de regulă, se 
numeşte „stil" ; �i. nu în u!1Jimul r;nd, o 
punere în scenă r:ompetentă şi aplioată. 

Insă, cu toate imperfecţiunile sale, one 
wornan show-ul Adrianei Trandafir trece 
rampa - şi o va mai face, probabil, mult 
timp de acum încolo. Cumuniiunea cu p·er
soµajul şi emoţia receptării acestei co
muniuni sînt ceie mai bune g,aranţii în 
-acest sens. Drept care, aşa cum este, spec
tacolul giuleştean prilejuieşte unul dintre
marile succese actoricesti ale actualei sta
g.iruni.

Dan· PiţEDESCU 
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O distribui ie 
_(aproape) ideală 

Cu Si.ilpii societăţii, scrisa 111 1877, Hen
rik Ibsen deschidea seria celor douăspre
zece piese de maturitate, de o puternică 
factură realistâ. Cu zece ani mai înainte, 
nemul\umit de primirea făcută dramelor 
Brand şi Peer Gynt, el scria unui prie
ten : .,Revolta im1 multiplică forţele. Vor 
război 't Ei bine, voi face t·ăzboi ... mă voi 
face fotograf. Voi pune să-mi pozeze in 
faţa obiectivului pe ţoţi contemporanii 
mei, unul cite unu.l. Nu voi cruţa nici co
pilul de la sîn,•.11 mamei mele, nici un 
gînd, nici o intenţie fu6ară ce cau1-ă sa

se ascundă în dosul cuvintelor". \:;i,. în
tr-adevăr, această dezvăluire · succesî'i,.-ă a 
unor substraturi ce se masd,ează fastuos 
în vorbe înalte despre corectitudine şi dă
ruit·e spre binele societăţii, despre mora
"itate desăvir.;,ită şi frumuseţe a simţă• 
mintelor, despre credinţa în idealuri şi 
dorinţa de a le transforma în realitate 
constituie' substanţa piesei amintite, de
mascînd fariseismul şi ipocrizia, imorali
tatea înrădăcinată. într-un univet·s în care 
minciuna stn'il"ucitor înveşmîntată a pus 
stăpinire pe t-::il. Consulul Bernik, mai
ma,rele într-un orăşel în care notabilită
ţile se 'fntrec, parcă, în a-şi demonstra 
buna credinţă şi înălţimea morală Jev(l
nită motor al deciziilor şi traiului- ·coti-

STILPII SOCIETAŢII de H. IBSEN • 
TELEVIZIUNEA ROMANA • Data 
em1s1unii : 29 septembrie, 6, 13 �i 
20 oclombrie 1988 • Adaptarea TV si 
regia : DAN NECSULEA Re•lacto.: : 
ALEXANDRA ORBAN • Decorul : VA
SILE ROTARU • Co�t:umele: EUGE
NIA BOTANESCU • Imaginea: OVI
DIU DRUGA• Cu: VICTOR REBEN
GIUC, SILVIA POPOVICI, IRINA PC
TRESCU, GINA PATRICHI, MARIAN-\ 
BURUIANA, TRAIAN STANESCV, 
VIRGIL OGAŞANU, MARCEL HTREŞ, 
ZOE MUSCAN, AGATHA NICOLAU 
VIOLETA BERBIUC, CONSTANTIN 
DINULESCU, MATEI GHEORGHilJ, 
MARIAN HUDAC, ALFREU IJEME
TRIU, copilul l\UHAI BRĂTILA. 

www.ziuaconstanta.ro



di!!.li, e§'te eo11si-6e1,a t o pileli de co.rnp®
tatt{�t s6cial, tJn om făl'ă pată, dedieat bi� 
n� g�:neraL Dar, apariţia neaşteptată a 
u�r: rruie hulite, juderote a fi încălcat
leţea �mm·ală, va ,J;i grău.nte:le de nisip ce
va, da peste cap angrenajul minciunii -bin�1 

pc.uruldate, scoţind Ia lumină adevăruri
,grave, indivizi meschini, o ipocrizie ce 
mt se dă în lături nici de la crimă pen
tru a nu fi datd în vileag'. Căci, nu numai 
că. · 1a 'temelia devenirii soda.le a „stHpu
]uf' Bernik st.ii o minciună, o î11.5ehitot·ie
gr.avă, <lar în continuare . existenta lui 
este o escrocherie abilă care ia ap.arer:!ţa
binelui făcut societăţii. 

Aici, în sublinierea nuanţată â acestei 
dimensiuni a Lextulu,i ibsenian, spec1aco
lu[ de televiziune realizat în regia lui Dan 
Necşulea şi-a găsit nota sa de originali
tate. Un spectacol, trebuie spus de la in
ceput, solid construit, reunind actori din
tre cei ma,j_ de seamă ai scenei noastre, 
adu.cîncl, in s.fiqit, după cam multă vreme, 
în faţa telespectatorilor un· text impor
tant al dramaturgiei universale într-o in
terpretare contemporană românească. 
Menţinîndu-se tot timpul in nota acut 
realistă a textului, Dan Necşulea a ur
mărit - şi mi se pare a fi în spiritul a 
ceea ce trebuie să însemne teatrul de te
leviziune - să impună ideile piesei prin 
interpretări relevante, prin cizelarea par
titurilor, a fiecărui rol, prin insistenţa 
asupra evoluţiei personajelor şi a relaţii
for dintre ele. Fără spectaculoase mişcări 
de aparat, fără să încerce să afirme o vi� 
ziune regizorală neaşteptată, el a „L'lsat" 
actorii să creeze viu eroii ibsenieni, · să 
intereseze şi" să cucerească privitorul prin 
forţa şi talentul lor. In asemenea situa
ţie, desigur, deose•bit de importantă a fost 
alcătuirea distribuţiei, c,u ntît mai mult 
cu cît şansa de a reuni artişti din diverse 
trupe era sinonimă cu alegerea actorului 
ideal ca interpret al unui anume rol. Iar 
intuiţia sau cunoaşterea lui Dan Necşulea 
privind disponibilităţile fiecăruia tlintre 
ce:i aleşi s-a dovedit aproape fără greş. 

?4ai intii, a fost Victor Rebengiuc in 
Karsten Bernik - un adevărat recital de 
zile mari. Consulul creat de el a fost o 
personalitate fascinantă, fascinantă "in 
capacitatea ei de a construi din minciună 
- şi nu dintr-una. ci din mereu altele,
într-o învăluitoare şi veninoasă logică
proprie, găsind argUll1ente „omeneşti"
pentru orice mîrşăvie, părind a regreta
urlţenia' unui gest pentru ca de fapt să-l
continue prin altul f,i mai josnic - o rea
litate ce-i poate inşela pe toţi ceilalţi.
Meschinări.a lui e de an•.-ergură, imorali-

{ate.a lul 4- altâl,?ăto;ite şi '1:t!'d;i.g}.�aasă Cu 
un Virtej fără f'lilnd, egoisn.liai: lui e in 
slare să convingă prin forţa unei argu
mentaţii desăvJrşite, regretele lui iau în
torsătura unor capcane în calea o,:icărui 
posibil acuzator. Răstălmăcit-ea adevăru
lui pare pt·ofesiunea de credinţă a consu
lului Bernik în viziw1ea lui Vie-tor Re
bengiuc. O extraordinară ambigulitale în
văluie personajul acesta întrupat de Re
bengi.uc. Nu ştii niciodată cînd minte ca 
să acopere un adevăr care nu-i convine 
şi cînd recunoaşte adevărul ca să-şi poatd 
continua nestingherit minciuna. De aceea, 
in finalul uşor forţat dat de îbsen piesei. 
- trecincl printr-w1 moment de gi·oa:dî.
(că şi•a pierdut fiul !',i că societatea va
afla şi care-i este adevămta faţă), după
care totul revine la normal, Bernik va 
recunoaşte public minciuna ;;i va face
apologia adevărului şi dreptăţii - Viclot·
Rebengiuc lasă să se intrevadă o nuanţă
de incertitudine : această recw10aşte-re
care-i aduce din nou ovaţiile cetăţeni.lor
nu cumv11 este tot o stratagemă a abilu
lui manevrant ? Forţa demascatoare a
piesei capătă prin interpretarea lui Victor
Rebengiuc o dimensiune nouă. 

Un rol complex şi dificil este şi cel al 
domnişoarei Hessel, sora vitregă a soţiei 
llU.i Bernik ; conştientă de faniseismul so
cietăţii în car? trăieste, ea fuge, împreună 
cu fratele ei, departe şi se întoarce pen
tru a restabili adevărul. Gina Patrichi, in 
neconforin.ista Lona. dă personajului o 
a!Ură ele dw·ere ragică ce se ascunde sub 
aerul sprinţar de femeie independentă 
care n·esocoteşte convenienţele. Tristeţea, 
singurătăţii poate fi ·atenuată, mai bine· 
zis răsplătită doar rn nevoia de adevăr, 
ou dorinţa de a restabili adevărul. Nu un 
om pornit să se răzbune este Lana -
Gina Patrichi, ci unul dornic: să reci:,1rige
pentru drei:,tate o fiinţă in care a crezut. 
pe care a iubit-o. O replică, într-un fel. 
a ei este domnişoara Bernik, întruchipată 
de In.na Petrescu, tăcuta_, şi aparent su
pusă convenienţelor. păstrînd insă 'in ea 
gingăşia şi sufletul curat al tinereţii, ca
pacitatea de a se sacrifiro pentru alţii. 
Scena din fin.d dintre ele două este una 
dintre cele mai frumoase ale spectacolu
lui. Convingătoare, compunind cu subtili-
tate rolul Dinei Dorf, Mariana Buruiana. 
Reoeptî.nd ou o sensibilitate de plantă de 
seră tot ce o înconjoară, simţindu-se su
focată de mediul ipocrit în care trăieşte. 
Di.na·- Mariana Buruiană va avea pute-· 
rea să discearnă şi să aleagă, să opteze 
peptru o vi.aţă în care să se realizez-e pe 
sine prin propriile forţe. In opoziţie cu 
ea, pro!esorul Rorlund, interpretat de 
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1\larq,l Jun'ş, r�;t� ţocmaf lipul ele•, ip9c1·il 
care fdc� ţ1p.ologin idei lor inallc cînd de 
fapt L'l este rcpre�entantul tipic al mc·s
ch i nă1·ipi şi al cor; vcnţionalism Ltlui c:esa
vî.-şi t. Şi Silvic, Popo·vici face să tra11!>
p�ră,. dincolo cil! bunălnlPa sµpu.<;ă �i par
Cc1 depersonalizată a doamnei Bernik o 
fijnţă care a ales să fie ştearsă pe11°tru 
ca „aşa se cade", clar cart' poate dovedi 
forţă, cunoa)lcre a adevărului atun i cinci 
în .ioc este viaţa. O vagă bănuială a ade
vărnlui ii dă �i ei un fel dP trisicte a 
renun \arii. M·1i puţin convingător, T,:aian 
Stănescu în Johan.n. Ca interpret, nu i-a

putut ţine piept lui Victor Hebcngi,1c, ŞL 
-ele aceea rolul său a răma.- clPsq1peril. 
Poate nici aparenţa nu l-a avantajat, iu
birea Jintre Joi1ann ,i Dina devenind 
uşor i·iclicoE1. De Japt, este vorba aici des
pre ochiul nei 1·tător al obiectivului, de 
însăşi nota puternic realist.-'i in r::ire a 
fo;,t conr('put spectacolul şi de Ja care, 
în acest <"a;:'. !>-a f.iicul abatere. Tot „scă
pări" care :rn discordat in unitatt•a 111011-

1(Co11t'i:.nuare de la p. 67) 

orele G dup--.::\-amiaza. timp sbcjbilit pentru' 
„verrrisajlll" 1UJ1ei descope;Firi epocale (un 
computer al vieţii, c-apabi) s�t enunţe data 
precisă a morţi,i unui inciivid care se su
pune testelor necesare) şi la care. neapă-
1·at. din interesele mdei, El trd>ulP. să 
participe însoţit de Ea, în calitatt:a ei de 
original paspartu în fa\a inviktţi ior, a 
unui Capone II, mare om de afacui, în 
speaial. Or, Ea: nu tmai) poate ,fi prezentă 
la inaugurarea ,.minunii secolului", la 
această surprise-p:irty, nu numai pentru 
că a intervenit cev<1 neaşteptat (Tit•.1s, 
regizorul spectacolului cu ,oana cl'Arc, 
încremenit în repetiţii de la plecarea -ei 
clin ţară, se află acwn, în calitatea lu,i 
de „idol la nivel mondiai' in acelaşi 
hotel. Nu ţ-a văzut or „nouă ani: trei 
luni, c-inci zile şi patru ore". A fix.it ful
g erător o întilnire cu el, în holul n:ccp
ţiei, la orele 18), ai şi pentru că o înspăi
mînta g.Lndul că invenţia respectivă air 
putea funcţiona cu .adevărat, că misterul 
existenţei noastre ar putea fi denuntat 
astfel încît incertitudinea Speraniei -să
fie şi ea misilizată. aşa cwn apocaliptic 
este ameninţată lumea cu dizolvare;i în 

i)clrticule. 
Pe fondu,! acestei vaste teme, insu(iC'ient · 

străbătută de' autori. a românului în �tră-

16 

tării s-au p,elJ'ec_u·t la nivC'lul sce1)ogrţl.fil'!L 
semnate dt' ,v., H.olart., (v ,zj, ·cl!VOHr0le 1ie1'�:. 
sane ·ele pc 1.erasă; vezi aj)U.;1.11 pe cartoi11 

desenat din fin::ili !:-i al co,-lu,1ll'io;· '1chi�r' 
�i rn':.:01{vcn\i�nala Lon�· nu s-ar fi

0

putut' 
îmbrăca în slraie moderne de azi şi nici 
dCYrnnişoara nernik, de la Fon.Jui plastic!). 
Sigur, .<;,i realismul scenic L!sle o conven� 
ţie, clar, o dab.:1 adoptat, trebuie . res-, 
pectnl, sau, cinel intervine o notă disc0t·
dantă, ea tt-cl:mie s„i aibă un rnsl, să sem-· 
nifice ceva. 

Cu spectacolul Slilpii societăţii de 
I-:I. Ibsen, în n�gia 1u1 Dan Necşulea, tele
viziunea a făcut un gest de adevărată 
cultură, faptui' de a prezenta publicului 
mari texte ale literatur:ii dr�maţice uni-. 
versale şi ·naţionale, în interprPtări presti
gioase, fiind oricînd binevenit. 

Miruna IONESCU 

inălatc, Ecaleriua Oproiu realizează o 
conslrucţie orjgirnală, alăturîndu-se efor
turitor de a c911,feri aşteptata nobleţe li
terară dramatw·giei noastre. D.tnd o 
nouă expresie umanismului kantian, 
scriitoarea împrumută din dualismul res
pectivului sistem filozofic, legat tiE: teza 
„autocefaliC'ităţii" libertăţii, cîteva tlin 
poeticele în,ţelesuri adunate Ln CUîV'iinte:, 
1nai întîi Î11 concluzia la Critica raţin:nii

practice „ două lucruri umplu s·ufletul, 
cu mereu nouă şi crescindă admiraţie ş i. 
vener�ţie, cu cît mai des şi s-tăruitor gin-· 
direa se ocupă cu ele : cerul În'>tei.it d�

asupra mea şi legea morală în 11',ine."

Este laibnotivul pe care Ea, interpreta 
Ioanei d'Arc din mizanscena regizor.ului 
Titus, îl va repeta cu conştiinţa · cri trâ� 
ieşte în reperele acut contemporaue de5-
tinul Ioc\nei d'Arc, că est� Ioana ct'Arc. 
Laitmotivul este "primi din zbor" şi de'

El, dar numai c� o i.nsignă a partenerei 
sale de viaţă. Interesant este felul î11 care 
scriitoarea reuşeşte să facă clin ace;t lait..: 
motiv: nu o străl�cir� r�tardată, ca' C oa- ' 
recare cul,oare de fond, ci o energie me�
nit� să _sprijine crezul moral modern; ·în
tr-o demnă emancipare a omenirii, stib. 

, 
-· , ,  

care se .poate ro?ti. cu un profund infinit ..
înţeles "Hai la lupta ·cea mare!",.,

www.ziuaconstanta.ro



Criza universului 

domestic 

Spre finalul ei, sLagiunea '87-'88 a ofe
rit publicului ieşean o t-eîn.tilnirc cu 
D. R. Popescu, c!rarnatw·R la carp s-au
oprit opţiu.nile Naţionalului - nu de· pu
ţi ne ol"i in ultimii ani. Textul ales ele
Bogdan Ulmu (rcgiwr şi scenograf) se
circumscrie problemalicii geuerale a pie
selor semnate de D. R. Popescu ; de data
aceasta însă, universul socio-mora: îşi
restrînge coordonatele, zona ci� investi:4a
ţic fiind una cte tip clorneslic, familial. 
Asistăm deci la un moment de criză 
conjugală - nimic nou, nimic senzaţio
nal -, la clipa în care femeia (tipul 
uşor schematic al mamei şi soţiei devo
tate trup şi suflet), obosit.:î de monolonia 
mirosind a ceapă şi fosole a vieţii sale, 
plictisită să tot aşteple un soţ mere.:i 
prins în rezolvarea u.nor probleme Lu·
geni.e, mati. muli- ale obştci clecît ale sai.e. 
pare să e trezească dintr-o amorţealu 
Indelungală. Şi cwn orice t.lezrnorţirc 
doare, EmiUa e cupri.11sc'i parcă de frisoa
nele lntrebărilor, ale neputinţei şi refu
zului de a mai accepta platitudinea fra
zelor unui soţ obişnuit să ni:;punclă prac
tic, in acest fel, ele esenţa· însăşi a per
sonalitaţii ··aie'. Se pune astfel în miş
care angrenajui unui proces pe de o µarte 
distructiv (Bm..iUa tinde să rupă orice le
gătură .cu trecutul, cu viaţ8 alături de 
Silviu), pe de alta - puratloxal ! nea
t.iv, sau, nrni corect spus, re-c:·eativ: re
memorarea tretulului aiături ele soţul ei, 
tentativa de evadare în braţele epicurei
cului Horia na5te în sufletul femeii me
lancolie· mai întîi; tulburare, 1wli apoi ,şi, 
în final," 

. 
certitu'.dinea unor senfrmenle şi 

TIMP · ÎN DOI de D. R. PQPi::SCLi
• ',TEATRUL NAŢIONAL 
ALECSANDRI" din IAŞI. • Data pre
mie1:ei -: 18 ii.Inie 1988 e Regia şi sce
i10grafia : BOGDAN ULMU • Distri
b.uţia .; DESPINA· MARCU (Emilia) ; 
FLORIN �1·IRCEA (Silviu); ·ADI CA
R/\.ULEANU (Horia); DORINA CRI• 
ŞAN-RUSU (Pianista). 

trăiri rl:'alc, durabile, indestruclibik. 
Timpul, ială o a cincea prezenţi'i în 
spectacol, !X! lingă cele patru personaje 
existente, o dimensiune căreia regi,.orul 
Dogclan Ulmu i-a aco1-clat - ::,i pc bună 
ci.reptate, căci lt.:xtul oferea cititorului avi
zat �ansa ele a descoperi importanţa ele
mentului lcmpural - o alenţie deosc-bilă, 
muntînd, deasupra cadr·ului de desfăşurare 
a acţiunii, două angrenaje de orologiu 
care, imobiile µînă aproap1.o de final, încep 
a se roti : timpul, o dată ·momentul de 
criză clepaşit. o dată găsita soluţia reîn
serierii vieţii pe coordonatele ştiute, hi 
reia curgerE·a lîni�Lit, depăşind amintiri 
care ţe-s fire nevăzute intre oa.rneni. Aşa 
se explică şi .faptul că sp,•ctacolul poartă 
titlul Timp în doi, D. R. Popescu o[crind, 
ca de ubicci, m.a.i multe versiuni (sugeslii): 
Timp în doi s,au Hoi:ia sau Lapte de pa
săre. Să adăugâm că amintitele m2şinarii 
ne-au sugerat, la un moment ·dat,· �i o 
idee, să-i spunem, spaţ.ial.71 : dou.[1 enorme 
biaicle!e pe care Sm:1.ia şi Silviu parcurg, 
alături, acelaşi drum. Acela'?i ti_ll}P, ace
la.5i drum, în doi. Aceleaşi ami1it)ri: ace-
1a�i vii lor, aceiaşi ei doi. 
Apariţia celui lle-al fre1lea per:;onaj, 

Horia. introduce in, l<jJcctacol o notă şpe
cificii teatrului lui D. R. Popescu: «mbi
.�uitatea ca rezultat al ame5tecului Jinlrc· 
real şi imaginar, dintre cutidian şi v-i
sare, dinl1·e concret &i proiecţEle lăuntrice 
ale personajelor. Spectatorul este lăsat să 
decidă singu1·, conform 1>0tenţelor sale 
creative, .imaginative, care este, in reali
tate, statutul acestui personaj. Sigur că, 
o dată scena ucideri1 lui Horia de către
Ern ilia consumată, o dată cc şocul primei
uimiri se estompează, spectatorul va rea
liza· că el, amantul dor.itor de iubire, (:011� 
servat prin iubi.re, adept al faifYlosului 
,,carpe diem", nu reprezintă rJecît o. ome
nească evadare feminină în posibil, in 
dezirabil şi, în cele din urmă. în derizoriu. 

Emilia. în interpretarea convingătoare,, 
nuanţată a Despinei Marcu, se autotes- • 
tează, se caută pe sine· prin Horia, lep·ă
dîndu-şi- capotul ele i;ospo"dină şi intTÎnd 
....:.... albă şi întinerită - în lumea presărată 
ou flori- rupte din propria-i grădină - pe 
care i-o oferă iubitul. (noul, inecl:itul) Yisat. 
_-\ctriţa parcurse cu elegan\ă claviatura 
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'1'l'IJU1Ui, pă'�in\)..-l'le !ql.ai c.(!llVJ)J� t,itn:e u,1 
momento'l „veîr,:fineri�fi-", �1 cl·u.i.0:asclor 1··ţ� 
âesc_iweri�'.i,, , . .i,1 - 6or.i,n:ţe'i nelnc.rezătoare, 
Uşo·r co.m.plexaf.e. 

Mai constant ca evoluţie '<lctori,cească 
nJ s-a nărut Floril1 Mil'cea. un Sil-✓1u cam 
obtuz, sufocant in repetatele sale incursi
uni verbale prin zonele mediocrităţii, plic
tisitor în graba sa de a strivi ceapa :,i de 
a sti·înge, ca factor competent, sfecla ra
masa pe cîmp, clar :)i speriat - trecător, 
ce-i drept - de eventualitatea ca soţia 
să-l parăsească ; acelaşi Silviu pronu-nţă 
cuvintele clar, răspicat, s,i.gur de sine cînd 
'ii citea.ză pe alţii, domolindu-le în clipele 
cinel, din adincul înceţoşat al amintirilor 
şi tdiirilor sale, îşi fac loc, fragile, me
lancolice ori revoltate, secvenţe obse
dante ale trecutului său. 

Ca interpret al unui personaj imaginat, 
visat, construit de dorinţele refulate ale 
unei femei trecute de prima tinereţe, Adi 
Carauleanu a g5.5it soluţiile optime în con
turarea unui erou cu un statut nu foarte 
comod. Evitind capcanele unei posibiie vi
zfo.ni „donju.1neşti", Adi Carauleanu mo
dulează fără efort tonalităţi aspre şi iro
nice, duioase şi mieroase, fiind, rînd pe 
rînd, amant cuceritor şi bărbat plictisit. 
Personajul cîştigă în credibilitate - a
ceasta mai ales dat-0rită interpretului -
în două momente pe cit de diferite ca 
realizare şi conţinut, pe atît de strins 
�te in definirea lUf : momentul Orfeu 
ş1 momentul evocării eşecului său con
jugal. 

Se pare că sarcinile mu!tiple cu care 
regizorul a supraîncărcat-o, pe lîugă aceea 

de compozitoare (autoare a unei muzici de 
scenă cam languroase), au pus-o în difi
cultate pe Dor_,ina Crişan-Rusu la 
prima ei apariţie pe scena Naţio
nalului ; ea e pianistă. şpicheriţă, 
raisonneur al celorlalte personaje, miliţian. 
Mai ales în cea din ucmă postură, e disto
nantă şî deranjantă. Credem că soluţia-· 
narea acestei probl�me, precwn si folo� 
sirea cu adevărat funcţionalii a :un.or- sim-, , 
boluri , s�enice (omul rle zăpadă, spre 
exemplu), ,ar spori calitatea spectacolului, 
altfel plăcut şi ca1rnant. 

Anca-Maria RUSU 
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Accentele necesare 

Fără îndoiai.;, Tudor Popescu ştie să· 
construiască o acţiu11e, să adauge elemen
tul de neprevăzut care tensionează întîm
plările, dar marele său merit constă în
capacitatea de a c:rea caraclere, de a 
contura tipm·i umane diver!'.e, uneori pi
toreşti. Este ceea ce a exploatat cu priso
sinţă regizorul Constantin Codrescu avind 
în primul rînd, posibilitatea une/ clistri: 
buţii adecvate, pe care o conduce cu mină 
sigură, punînd accentele necesare pentru 
nuanţarea intrigii. 

Lupta disperată intre dragostea păti
maşă şi contopirea în.1:.t-u ideal uman pri• 
lejuieşte actriţei Carmen Petrescu (Sat·a
na) impresionante schimbări de registru ; 
cu reală forţă dramatică, ea trece prin 
întreaga gamă de: sentimente, ele la iubire
la ură, de la gelozie la devoţiune. Anton 
Filip (Petru) întruchipează tenacitatea 
eeouluj anonim, spiritul ele sacrificiu fără 
ostentaţie, crezul fierbinle l11Lr-o lume 
nouă, mai bună, clar ,;i prudenţa necesară 
a celui nevoit să ducă lupta în condiţiile 
ilegalităţii. Creînd un tip in aparenţă ce
nuşiu, Victor Ianculescu (Nica) este mai 
convingător in prima parle, afişînd masca 
bonomiei, clar momentul demascării sale 
e aprcape ratat. !şi revine sp>re final, cînct 
disperarea îl împinge spre o atitudine mai 
wnană. lnb·-aclevăr pitoresc, plin de sa
�oare, Constantin Cotimanis (Driclea) a 
compus un agent al siguranţei brutal, fără: 
scrupule, c;,u inteligenţă şi o Luna doză de 
arutoironj.e. 

Mruzica originală, discretă, dar insinuan
tă, compusă de Timuş Alexandrescu de
vine un util· comentariu sonor, ajutînd la 
plasarea spectacolului în epocă şi la men
ţine.ea ritmului său interior. 

Mihai CRIŞAN 

DEPARTE DRAGOSTEA'. SE-ASCUN
DE (S0RANA) de TUDOR POPESCU 
• TEATRUL DIN SFINTU GHEOR
GHE • Data premierei : 12 octombrie,
1988 'e Regia: CONSTANTIN CO-

. DRESCU • Scenografia : I.:A VINTA
DIMA • Muzica : TIMUŞ ALEXAN-
DRESCU • Distribuţia : CARMEN PE
TRESCU (Sorana) ; ANTON FILIP 
(Petru); VICTOR IANCULESCU (Ni-
ca) ; CONSTANTIN COTIMANIS (Dri
dea). 
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„Cum sîntem 

cînd începem 

să nu mai/im" 

Spectacolul, semnat regizoral ele actorul 
Ion Mâinea, are note ele modernitate in 

xpresie şi multe scene ele solicitant vol
taj, păstrînd ţnsă şi unele tratări · c,;1_1_n 
monotone. S-a optat pentru o transpunere 
scenică transparentă, preocupată de va
lorarea mesajului, ca şi de asigurarea unei 
ambianţe fireşti personajelor şi relaţiilor 
dintre ele. 1\şa încit. fără să dea montării 
străluciri sau performanţe, act::Jrul-regizor 
a dirijat cu onestitate profesională an
samblul, construind un edificiu teaL1·al 
abii marcat, cu un crescendo bine cumpă
nit. Deşi i-au scăpat unele subtilităţi ale 
partiturii, reprezentaţia izbute5te să facii 
din „camera de alături" foc'.:lrul iradiant 
de valol"i moral-spirituale pe care-l inten
ţionează textul. 

Disfribuţia, bine alcătuită, reunind ac
tori merituoşi ai scenei orădene, surprin
de cel mai adesea detaliul caracteristic 
de fizionomie spirituală a personajelor. 
Simona Constantinescu pla�cază potrivite 
accente pe tulburarea şi îndoielile ce pun 
stăpînire pe Alina Bondoc, impunîndu-şi 
personajul prin reliefarea mişcărilor sale 
lăuntrice. Ileana Iurciuc are Jeruta, iz
bucnirile temperamentale, momentele de 
reflexivitate ce par a o conduce pe Mira 
Bondoc pe drumul spre adevăr. Ion Abru
dan reţine la modul caricatural, poate 

CAMERA DE ALATlTRI de Paul 
EVERAC • TEATRUL DE STAT DIN
ORADEA • Data premierei : 11 octom
brie 1988 • Regia : ION MAINEA • 
Scenografia : BIRO I. GEZA • Distri
buţia : ION MAINEA (Marcel Bondoc);
SIMONA CONSTANTINESCU (Alina 
Bondoc) ; ILEANA IURCIUC (Mira
Bondoc) ; DORU J?ARTE (Teofil Hotă
ranu) ; EUGEN HARIZOMENOV (Pa
vel Cristian); MARIANA VASILE (So
nia Cristian); ION 1\BRUDAN (Venia
min Flaviu) ; MARIANA NEAGU (Reta 
Sloleru). 

Actorii surprind detaliu I caracteris
tic fizionomiei spirituale a persona
jelor 

uşor exterior şi îngroşat, de:c:abuzarea ;;i 
perfidia criticului blaslic Flaviu. Debu
tantului .Duru Fârte i-a revenit sarcina 
întruchipării Llnărului. in,:in�r Teofil Hc
tăranu, rol rezolvat la cote· de onornb-ili
tate, în ciuda precipitărilor ce ţin, proba
bil, de emoţiile premierei şi ale debultllui. 

Partea leului, cum se ;;icc, a 1:eveni L 
interpreţilor celor două personaje, ale câ
ror mentalităţi se artă în confruntare. 
iapt ce-şi află configurarea stilistică prin 
opoziţia marcată Intre sim.plilatea ome
nească a biologului CristiHn ş1 grandiloc
venţa directorului Bondoc. Aflat într-un 
ceas bun al carierei sale, Eugen Harizo
menov elaborează pentru Pavel Cristian 
un reu.5it aliaj de duritate, inteligenţă, 
amărăciune, cinste si candoare, iar Ion 
Mâinea, interpretul lui Marcel Bondoc, 
semnează o reuşită imagine despre „cum 
sîntem cînd începem să nu mai fim", sub
liniind arivismul şi goliciunea interioară 
a personajului, drapate în gesturi largi, 
fraze sforăitoare, bune maniere şi respec
tabilitate trucată. 1n roluri de mai mică 
întindere, Mariana Neagu şi Mariana Va
sile contribuie cu intensităţi varii Ia 
cursivitatea spectacolului. 

Mircea Em. MORARIU 
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Priza 

actualităţii 

Un titlu cvas1-oximoronic (bucurii dulci
amare) ne transportă în universul. fami
]jei - unive.rsul predilect al a'utoaroi -, 
făcî.ndu-ne p;c'irtaşi la întîmplăl'i mai mal'i 
sau mai m;:ii;-uotc, la cîteva de-a dreptul 
beni·gne, avind o semnific,iţie arti'stică 
moclicil, jar desigur emoţionante clacă le 
privim' clin ungl·,iul existenţei cotidiene. 

_Car\'!nţ;;i dramaticit(1ţii se compensează
'prin tema generoasă, c]jalogul viu, însu
fleţit, firescul <:ic�balerilor casnice,. credi
bilitatea ccua\,iei părinţi-copii, ritmul ale
gru. Dacă Î1�mtru unele atitudini, fapte i?i

· · intimplări -'ale µei-sonajelol' lipsesc moli
vaţiilC' psihologice mai adînci, piesa răs
cwnpără acest' deficit pril�tr-o alternare
judicioasă şi credibilă a planurilor epice,
a accentelor principale, pott'nţate de o
regie discretă· şi eficace. Bo5dan Ulmu a
OJ)tat pentru o naratiune scenică fluentă,
coerentă, expresivă, in care fiece detaliu
îşi arc ,;ostul său numai în structura in-
1.regului .. i in rare relaţionările eliniinâ
aleatoriul şi nesemniiicotivul. Restituind
scei1.ic textul, regizorul şi-a reprimat in
clinaţiile auctoriale (vizibilC" altă dată),
aîirmîndu-5i prezenţa cu parcimonie·· ',i 
doar r.ind a fost absolută nevoie. In ace
laşi sens al integrăl'ii discrete a fost gin
dită �i scenografia (semnatar, prof. Ioan
Vînău), ale cărei virtuţi plastice funcţia-
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DULCILE, AMARE BUCURII ele 
DINA COCEA • TEATRUL „VICTOR 
JON POPA" DIN BIRLAD • Data pre
mierei : 3 . noiembrie 1988 • Regia ; 
BOGDAN ULMU • Scenografia: prof.
IOAN VîNAU • Distributia : ELENA 
PETRICAN ( Florica Bus·uioc) ; VIR
GIL LEAHU (Mircea Busuioc) ; DANA 
TOMIŢA (Mirela Davila); MARCEL 
ANGHEL (Sandu Busuioc); LILY 
POPA-ALEXIU (Lilica Busuioc); ŞIE
FAN TIVODARU (Dr«goş Busuioc); 
EUDOXIA VOLBEA (Sanda Movilă) ; 
DIANA PASCAL (Nineta Busuioc); 
FLORIN DUMITRAŞCU (Ion Stănoiu) ; 
PETRE BOROŞOIU (Johny Davila) ; 
GRETA CRIHANA (Anca Busuioc) ; 
VASILE MIHAESCU (Vecinul). 

nează la ni·✓e1L1l sugestiei fine, aluziei C'ro
matice �i tonalit[1ţilur estompate. Adecva
rea scenografic-regizorală ni s-a părul 
ineliscutabil,i (să nu uiiănt că c1uloarea 
şi-a intitulat piesa comedie lirică), deşi nu 
se pot nega Lmele ,;c;:idl·ri ele tensiune 
dramatică, mici sincope şi chi::tr secvenţe 
de viei scenic. Elena Pelrican (Florica Bu-• 
suioc) a ap�sat pi; latura sentimentală a 
per�onajului, conturind o mamă afectuoa
să, pas.ionată, matern-posesivă uneori, co- • 
ple'?ită ele o tristeţe iremt'diabilă alteori, 
o făptură ft'ămîntat.:i, neliniştită, prizo
niera dragostei penll'U copii. Virgil :'..,eal,u
(Mircea Bus�1ioc) trasează liniile ele por-·
tret ale wrni ziarist cam zaharisil .5i abu
lic în priJRa parte, mai feriT, şi consistent
în cea ele-a doua parte, un pater familias

bonom, tolerant -ii complice inocent al
propriilor copii. O .1,ropunere intercsanlă
ele rol face Eueloxia Volbea ; bu111ca a1:iri
g[t şi niţel cinică, o l1eclonistă tîrzie, spii-·
silă clupă experien1a amară a străin:1tb\ţ1i, 
care alternează cu pricepere du,·il.'=iţile· 
femeii experimentale cu blindeţea cieca-· 
nci ele vîrslă. Intrările falnice, franc:1eţca 
limbajului, clialcgul fără eufemisme �i 
Liră menajamente întregesc un registru 
expresiv co1:.vingălor. '!';otele false sînt 
puţine şi necaraclerizantc. Au contribuţi_i 
exacte, conforme, pe partituri fără i:nlin
clere, Pana Tarniţă Gllirela Davila), Iv[ar
cel .Anghel (Sandu Busuioc), Lily Popa
,\lexiu (Lilica Busuioc), Ştefan Tivoclaru 
(Dragoş Busuioc) - un derutant Mo� Ge
rilă (ideea regizorului!), care edulcorează 
finalul pîni'\ la siropos. Petre Boroşoiu 
(Johny Davila) creionează e�<:celent un soţ 
hirsut, cinic şi impertw-ba.bil. Cei mai ti-:· 
neri interpreţi, Florin Dumitraşcu (Ion, 
Stănoiu), logodnicul 1:irnid şi complexaţ, 
Diana Pascal (Nineta Busuioc), adolescenta 
voluntară şi imprudentă, şi Greta Crihană. 
(Anca Busuioc), tinăra soţie decorativă, 
se integrează jocului echipei, fără discrc-· 
panţe ori nesincronizări. 

Spectacol luminos, agreabil şi tandru,. 
Dulcile, amare bucurii este gustat in ·1a
tura cleconeclantă de spectatorii nevîrst
nici, cleclanşînd resorturi nostalgice la 
maturi, care apreciază omenescul faptelor 
scenice şi priza actualiiăţiL 

Teodor PRACSIU 
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Riscuri 

conştient asumate 

Spectacolul birlădean regizat ele Cris-
1.ian Nacu se di ·tinge în prinrnl rine; prin
expresivitatea realizată cu măsurt1 şi acu
rate\e profesională. Scenele au alternanţă
lo:Ci"ică şi to!J bine marcat, personajele se
impun pr,m precizia şi claritatea desenu
lu\ într-un tablou general dominat de
-ek,i;�mţa tuşei şi adevăr omenesc, Ceea ce
dă r·eprez ntaţiei relief şi r·ezonanţă.

Ccmtril.mţia scenografică a lul Ioan Ola
ru este definitorie în acest context, sugc
rînd prin cele trei niveluri ele joc şi 1:irin
fi 'ii.le' �tîrnate' Îll fundal at1n:os:fera co�
glomeratului vtiza·t, sord.id . ş_i sufocat în
sp::iţiu. Cu accente rn uzi cale inspirate
pui,ctează satira iiustraţiâ Eu·geniei iii:\ri"a'
Pă�ca. Buna prestal[e. a inlr�gii c1ist.-'ibu-· 
-ţi{ ·e :un semn că s-a luc1:at

. 
cu seriozitate

PIATRA LA. RINICT-ÎJ de_. P1\UL 
EVEI<AC • TEATRUL ,,\'1Cl'OR ION

. . POPA" DiN BlRLAD e Data prcmie
: 1:ei : 15 sepfeinbric 1988 • i�cgi� : 
"C_RISTIAN NACU •. Sceno�rafia: J;OAN 

·. ·o;L,-\RU • Distribuţia: MARCEL AN
·GHEL · (Virgil Urechiatu) ; 5iIMON

· SALCA (Directorul Farfuz); .ŞTEFAN
TIVODARU (Administratorul Hără-· 
bait�) ; VIRGIL LEAHU (Preşedintele 
Strungă) ; FLORIN PREDUNA (Docto-

. - ru I Banchiş); GABRIEL CONSTAN
' TINESCU (Responsabilul Dăi_cuţoiuJ ;

VASILE Pţ{EDA (Picolul Scur:tulcţ);
: MARCEL. BRINZEIU (Funcliona,·�I
: "Peşcheşanu) ; ZAHARIA VOLBE/\ 
. (Contabilul Roşcovă); GETA CACEV-
. SCHr (Camelia · S!răcşin<::anu) ; VALY
MUIALACHE (Contabila Mardare) ; 
ELENA ŢUŢliLAN \Geta Plăcintă); 
DIANA PASC,\:L (Sora medicală); TA-

. MARA CONSTANTINESCU (Secretara 
Pica) ; RUXANDl�A PETRU (Funcţio
nara Costiţă) ; DANA TOMIŢA (Doc
tor Odobîcă) ; ELENA l'ETRICAN (Se-· 
cretarul). 

Tamara Constantinescu· şi•·· Mat'C'el" 
Anghel --1. · 

. . ,  ." ,: .. ·· ... · . .  · , .·· ,-. •' . 1, · , . .  _ 

şi aplicaţie, înlr-o .. fon(atiy_ă l.('tuqal:iilă .. d,!i!, 
a ,depăşi ·comkuL facil

° 

si ecourile• frivîale,. 
Marcel i\ngh�l, ir{ t-�i�l · iui. Vi;gij U1�:.; 
chiatu. evolueazi cu o sfoce,itaLe· 'cotl"t'a'-' 
mitianlă·; crr;Ind . (111 pe1;sonaf :fo;esC: "i:6'.ii-Î� .
p!�!c A �o;��-indto,: in alitudi�ei:, l�'i d�
fr�11C!ă ·faţă de lichele. 1!- secoild�zA, pe: 
un ton ·a:pro)Jiat 5i cu. aule!'itlce note ae·

adevăr' omenesc, Tan�a�-a Coi1s�1�tinesiu 
şi Geta Cacevsc!-,i. ln ipostaze .. c;�rica_t·l;-· 
rale de. efect. evoluează. Sim.on Sakă, Şie-: 

fan Tivudaru, Virgil Leahu .(cu deosebiL;i· 
sugesli·�itatei, Fiorin Predună, Gab.ric1 
ConstantLn�scu. Vasile Preda. i.VIarcel 
Brîm.eiu, Zaharia,· Voi.bea . .Elen� Ţu„a1an, 
Vaiy .Mlhalache (buna pl'es't�ţi� ln dd"ini
rea de;;potis_mulu:i), Diana :Pa:,cal. lntr ... un 
rol mic; Dana Tamiţă aduee naluraleţe_ şi
forţă, iai"- Elena Petricau, prestigtu �ceuic 
într-o aoaritie de „deux .ex inachina" . 
De altfeÎ, fi�aiul. e5te ·singurul puuct dis
cutabil a-l spectacolul u·i, aS�pra căruia re
gizorul a interv nit. peq,tru ori tabl9u su
gestiv ca mişcar , neconvi 11găt-0r ca text . 
Rist: conştient ai,umat, întrucît conven�ia 
poate fi acce1'Jltjt;1 şi- aşa. 

Coristant.in PARASCHIVESCU 
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Veselul joc 
al contrariilor 

şi opţiunea obligatorie 

Hotărît lucrU: povestea fermecătoare a 
luj Calaf, pi'inţul nefericit, şi a orgolioa
sei şi nelndurătoarei Turanclot are o soar
tă privilegiată pe scena românească. EcO\ll 
clin O mie ţ;1 una de nopţi se dovedeşte 
irr•zistibil, ca un ciuli ascuns fo.tr-o sticlii, 
care se eliberează, din generaţie în gene
raţie (de regizori), lăsat parcă moştenire. 
Cariera acestUi text se justifil'ă, la prima 
vroere, prin libertatea şi supleţea de 
„joacă" aparentă„ care cer·e mereu sJ fie 
umplută cu o culoare semnificativă parti
culară. O anumită prnlixitat.c p!icantă (în 
gîndire) invită la lipsă de prejudecăţi, la 
invenţie ,şi la viziune originală. M<'i în
trebam, î.n orele de după p.r1::mieră, care 
ar fi · motivaţia de adîocime a acest01· rt>-

·- veniri. Ml se p;u·e eă se intîlnesc aici
tlouă 5-tt'a turi s-1.il:istice (legenda orienta I ă
în fiirul epie !i-Î commedia clell'arte în
structura teatrală}, ci i11 a căror asociere
,accidentală se na�te un produ:s complet
nou, tles<:c'ituşat de obligaţw verididlâţi1, 
oe tiran�a o.bsesiv-d a unui realism foto
·gmfic. Pe de alw par1.e, cootrapunind
două sisteme•·d:e convenţii de v'lrste dife
J'rt4", teatralita·tea · discursului e afirmată
făţiş_, spectatorul o inscri� în ordinea
necesarului ş.i · 'rămîne astfel total (sau
aproape tnta-H disponibil faţă de pro
blema tiC'i3 şi dofla:iâril-e de sen� din spa-

-tele simbolt:i:•jlor. Amestec.ul ele bufonada
şi dramă :î-ac.1.� 1oc unei ampJ.e mişdl.ri a
i'deiloi' şi a.nticipeazii - cu o surprinză
toare pred11:.i-e -· farsa trdgid\ din te-au-ul
postbelic.

Montarea -propusă de teatrul· gălăţean
t:Ste .o foarte imp-1.ic-ată adaptare a piesei
lui G_ozzi, apa.rţinin-d regi.zorului Victor

TURANDOT · de CARLO GOZZI • 
TEATRUL D-RAi'\fATIC din - GALAŢI 
• TradllCere de N. AL. TOSCANI •
Pata i>remicrei: 23 octombrie 1968 •
Regin : VJCTO'R IOAN FRUNZĂ •
Scenografia: ADRIANA GRAND •
Distributia: FLORICA DINICU (Tu
randot) ;· MARIA EREMIA BABOI
(Ad�ma) ;_ JOANA CITTA BACIU 
(Schirina); RADU JIPA (Altoum); 
GRIG DRISTARU (Barach); LUCIAN 
TEMELIE (Tartaglia) ; GEORGE SER
IDNA (Pautalone) ; AI ,EXANDRU 
NASTASE (Timur); CLAUDIU STA
NESCU (Calaf); SERBAN BOGDAN 
(lsmaele) ; GABRl1ILA HEDER (Zeli
ma) ; MIHA.i URSACBE (Călăul). 

Joan Frunză. Libertatea faţă de litera tex
tului e marcată : păstrind curgerea fi
rească şi binecunoscută a naraţiunii, a
daptatorul renunţa ia o parte elin perso
najele planului doi. clegajeazii conflictul 
de încărcătura stufoasă şi ghiduşă a od
ginalului - eliminind cileva scene - !;oi 
imprimă confruntăr�i dintre prinţul Calaf 
şi lumea împăratului Altourn o anumită 
sobrietate, emanind. in mod ciudat, toc
mai dinlăuntrul unui spaţiu halucinant. 
Bufonada barocă este înlocuită, pe de o 
parte, de mişcarea bogată, vitaiâ şi plas
tică a actorilor, pe de alta, de un ton irn
nic foarte ascutit. ln acest ton i1·onic tre
buie căutată şi ·cheia viziunii. Victor Ioan 
FrUJ1ză îşi propune să adincească mitul, 
nu să demitizeze. Operaţia adîncirii pi·e
supune însă. c!111 punctul lui ele veclei·e, 
o anumită demistificare, căci, fără îndo
iala necesară, eroismul n-ar mai putra
astăzi căpăta ctedit şi nu �i-ar mai cl',
tiga exemplaritatea. Intr-o lume domi
nată de absurd şi de dezordine, Calt•f
aduce, şi ineearc5 să impună, ordinea,
p-rin dragoste. Lege11da prinţesei înţelepte
si neclintite ca sfinxul devine în fa{a
11oastră un fals. In trebările ci, enigmele
pe care le p -ropune. se dovedesc nt.1te
biete plăci cie gramofon. Pentru că Tu
rando-t nu apără puritatea, cu isteţime,.
aşa cum pretinde. Turandot este stăpi.nii
doar pe un fet·oce orgoLiu, or�oliul unei
unicităţi sterile, !;<i din această absurdilate
nu pot ll!a naşte1·e <lecit violenţa, min
ciuna, nedreptatea si moartea. Faţă in 
fată· cm ea •• Calaf abia clacă are vreme !-ă
se - îndrăgostească ; f'l inLră în joc, nu cli-n
trufie, ntci vrăjit de farmecul n€înţek.'i.,
ci minat de iieputiilţa de' a accepta o 1no1�
sl.ruozitate. Cal-af e lucid şi îşi joac'i:i
viaţa : frumu5i,:ţea nu are dreptul s·ă· siu
jească morţii, i-ar inţelepciune-a t·eală 11u
poate fi pusă în slujba crimei. Ideea pe- 
gizorală centrală e conţinută de ar.ea tă
curiozitate activii a omului-erou, de' im-
potrivirea sa la aberaţie.

Peste întregul spectacol- pluteşte un fel 
ele tensiune continută, între contrari'ilc· 
care se "1trag !;,i ·se, resping_ Secţionat pc· 
o diagonală. fumlaiul e conceput în două
culori, între cc1re, verl.ical, se ridic:'i un 
'fel ele fantă luminoasă, centru de iradiere 
a mitului (scenografia, Adriana Granci). 
Construcţia scenkii _e simplă, împ:'irţind" 
mereu. ln tu')e pe cît de curaj'oase pe aUt 
de discret marcate, fiecare element la doi; 
cie o parte, un soare care apare sfr�luci-
tor, din cînd în cinci, de cealaltă o paslă 
magmatică, incandescemii. Majoritatea· 
costumelor sînt compuse, ele asemen a, 
în clollă culori, sugestia de arlechinada 
acoperind însă şi a·uplicit::itea funciară a·. 
personajelor. Troirnl lui Altoum este o· 
pasăre stufoas�. apro:.ipe vegetală, cu o· 
tentă heraldică, dar si cu mujţime tic as-
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<l'!Unzi..')tiri tiin care pot pîndi, coll'l.oil( )in
trigau ţii co�silieri. 

Ura, stîrnită de cai'.ît·ieiul mol'tal al 
principesei în lumea ·care o înconjoară 
e concurată dom· de fridi şi de la7itate. 
JJ«r concurenţa aceasta creează în jurul 
-celor doi eroi o ţesătmă aut de compli
cată şi de soliei;'\ îndt nici o salvare nu e, 
practic, posibilă. lmpăriiţia imaginară a 
1ui Altoum este bolnavă de suspiciune. 
-aici fiecare filnţă se dezice, vrind-nevrînd,
de iden litatea sa. Calaf nu este amăgit
de vi�ul ele evadare al preafrumoasei
prinţese--sclave, Aclelma. Trădarea aces
ieia e mai degrabă involuntară. Calaf ce
dează pen lru că, jertfindu-se făţi.5, poate
-sr..1ulge acestei lumi bolna•1e masca uno
Tabililăţi l, o poate obliga la clez-văluire.
Tura11clot nu învinge prin viclenie, ci
doar, la capătul clrwnului, este silită să
al agă, definitiv, intre putere şi înţele
gere, între adevăr ş1 min_c1u.nă,' între €I rep
ia le şi nedreptate, între iubire şi ură (a
,dică moarte). Alegerea e, inevitabil, ne
gativă.

Insi tenţa cronicarului as1ipra problemei
personajului cen,tral se dc,torează n,u nu
mai constrncţiei regizorale, foarte limpezi
')i echilibrate, ci şi, fă1·ă. îndoială, felului
·111 care interpretul lui Calaf a reuşit �ă
dea consi'>t�·nţă şi fior accst'!i v1zmni.
"Tînt\r şi totuşi foarte matur în mijloacele
sate de expresie, Claudiu Stănescu ştie să
-dozeze cu o raiinată inţelcgere lumina
,eroismului cu naturaleţea omului obiş
-rmit, are pres-tanţă, clar şi naivitate. patos.
-dar şi autoironie, pe o graniţă subţire
dt firul de p.1r. El îşi ci.5tigă tragismul
i1·eptat. d.inlăuntru, ca pe o aurf-c!oli'i. Flo
ri.ca Dinicu, dimpotrivă, rămine constant
.-alături cu propunerea spectacolului, jocul
său- e artificial. nervozitatea îi e mai rle
grnbă răzgiiată, iar suferinţa - stlngace, 

,-expusă, nu ,asumată. S-ar putea ca apa
riţia ei pe scenă, încă de la început, în 

-postură de furie dezlănţuită, să văduvea�că
.afit rolul, cît şi povestirea de aburul acela
de mister care s-ar fi cerut abia pe „ par

,curs sfişiat de adevărul crud. Oricum,
frumoasa idee regizomlă a enigmelor-lita
nie este ,,executată" cu totul şcoU1re�te,
'iar în prezenţa scenică a actriţoi transpare
un soi de frivolitate care nn încape deloc
in demonstraţie.

lVIai departe însă distribuţia este ·omo
genă. Se remarcă Iomrn Citt,a Baciu, în
Schirina, rol dificil atît ca mişcare, cit şi
în ce priveşte complexa sa motivaţie ·(de

-voţiune, revoltă, spaimă, -trăd'are June
,coasă), dus la bun siîrşit -cu credinţâ �i
profesionalism. Cuplul Tarţaglia-Pantalo
ne estr excelent pus In µag.ină, ca dialog
.duet, ele Lucian Temelie. (escroc, cumsP.-

Claudiu Stănescu şi Grig Dristaru

cade, intrigant, birfitor, neputincios, în 
Tartaglia) şi George Set•bina (fricos, pî.rî
cios, circota�i !:>i sforar, în Pantaloue). Ma
ria Eremi.a Baboi ofe1·ă o interesantă re
zolvare g-raţioasei pi•inţes-, Adelma, care 
devine 0 tînără ari.stocrntă suferind de 
pe urma orgoli,ului nlnit. dat· în acelaşi 
timp şi o încirâgoslită ţ>Intu�tă de pasiu
nea sa, egaU cu speranţa. Scena is;:>i tirii 
lui Caiaf e5te una c'llinlr·e ceie mai i;,;bu
tite, acl.riţa eeuşind s-ă itnpl"itne persruiu
ju.lui, pe muche de cuţit, candoare şi şe1·
puire, d,h-uire fret•binte şi couştiinţâ a 
culpe-i. 

De 1a Turaudot de Ca-rfo Goo:zi la spec
tacolul con.::eput de Victor Ioan F1·uu7:ă 
este o distanţă acope1·ftă 1m doar <de im..
provizaţia liberă penniisă (.şi chiar cerllliî) 
de dramaturg. Fără să-şi pi.ardă străluci
rea şi s-pontan.eitatea, cu to,ate că renunlă 
delibePat la o mare parte din coloratura 
comică, punere-a in scPnă aruncă asup-ra 

· feeriei o lumină crudă, făţiş dramatică.
Lucrul ar putea speria dac;".. n-am fi fă
cuti oărtasi la o ciernonstratie extrem de 
caimă şi ·1·igurcasă. emoţioi1antă pe în-
treaga sa desfăşurare. Premiera gălăţe-aua
este o reuşită în primul rin:I pentru că ea 
îndeamnă pe spectator catre meditaţie,
fără tezism, către gincliren aceea profun
dă clin spatele povestirii. Crudă, sîngeroa
să, ele neoculit, avem înaintea noast,::i op
ţiunea.

l\Iir.u,e.a RUNCAN 
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, Pqve,s_ie lungă 
' 

• • 1 "' 

şi plic tist toare 
) 

Sugestii pentru •petrecerea nopţii de 
An111l Nou se �cisesc si în textul (mai pu
ţin' tli'·amatic) adoptat ele Naţionalul crai o 
vean µcntru a sc1tisiace J1 voia cir mclo-
1di-âmă ,a unei caLegorii de �peetator'i. lln 
bărbat şi o femeie ... deci, clar. departe ele 
Doi pe-un balansoar, işi analizează sin
gurătatea în noaptea cea mai lunl{ă (a 
anului) ,;;i elcs�ul ele plictisitoare _(pci1tru 
noi), �vocind (şi nu trăind) tristeţea cu
plului, cu meandre mai ştiute, mai ,xtra

. vagantP, bîjbiind (destul c!c Ct'ţos) prin 
iubire !ii (rn)Jideiitate. Nimic TILl surprincle 
în această povl'sle mult încercată, ,;,i toc
mal ele acc1c.'i1 gi cm ele rescris, poale doar 

· _opţiunea lui Vd'eriu Dogan1 de a f.:lcr (';;1) 
,, . regie; una cumi11ţ'e !5i · ccinfo6n istă, dep�wi.e 

·-�--;:L,.-·: .•. J'!-c v11co descoperire _ori orii;;inalita.te.;.; 
· · .. ,.-... ·•. Prea corect.'i si monotonă în reaLlzare· 

este şi reprcz_enla·ţia Noaptea tăcerii, noap
tea singurătăţii (pretios .tiUu, ,.nepreţioa
să" finalizare), în care Eugenia Chimeanu
Jiga şi acelaşi Valrriu Dogaru î�i cauLd 
tonul firPsc şi naturaleţea trăirii, osc-ili.ncl 
între blazare ş1 exuberanţă, clar pn.ifu.i[i 
mereu. Co'nstrnţa Nicolau,' pl'ez0f1ţă epi-· 
soclic;;, ?C:Cen·lnează o- anume 1r,şţralitale 
a rostiii·ii. Arnericănea_.;că, plastica. su):(es
tivă. · triocle'r'ni1 es1e �cen6grafo,· semnară 
_de Viorel Peni�oarfStegaru; care ar crea 
'u·n cadru •şi :·cd „JJoeziei · sent.irm nt,ilc'·, -:-i 
al' sufcrinţc•i muscate; Jjrin' efo1·tul de a 
lua viata d0. la început. · 

Munca 11.uastră. 
a Jost inult w1urată pi·in

cumpărarea ·µrograi11ului d,� sală (o fbiţo 
plăpindă,. chTctifografială-Y.\.TOgi·afiată), in 
.care S<'Creta1-ul iit1frar · al teatrului se des
'Iăşoan�' îi1ti--o adevărata croni'c.'l dramatică 
a spec-tacolului, cu darul ele a convinge 
�pectator\i· ·(pe · cei care ·ere:] pe cuvînt) 
de „tulburătoarea noapte ele lih.1rgh ie pro
fană" ... 

Altfel. ce mai'· şiiarri rirni aflăm o dată 
din tf"xlul rosLit cu clţcenţl'i de actorii 
craioveni. 

Ş4 

Carn'lcn FIRAN 

NOAPTEA TACERil, NOAPTEA 
SINGURATA'flT, adaptare de :'.'IJJCO
LETA TOIA şi ANDREI BANTAŞ 
după ROBERT ANDERSON • TEA
TRUL N:\'.f.'ION.AL DIN CRAIOVA • 
Data premierei: 29 octombrie 1'.188 • 
Reg-ia : VALFRIU DOGARU • Sceno� 
grafia : VIOREL PENlSOARA-STE
GARU • Distiibutia: EUGEi.'liIA CHIO
REANU-JIGA (Kathe1·ine); VALERIU 
DOG.r\RU (John); CONSfANŢA Nl
CQLA U (Mae.), 

Nouă actori 
în căutarea 

unui rol 

Penti-u a prezenta debutul studenţilor 
anului V Arlc1 c,clorului curs seral, lecL. 
univ. Adriana Marina Popovici s-a aven
tuJ·al rnti--o riscantă intreprindere: cot 
la cot cu viitoni actori, a richcat pe scenă 
un text de studiu ciupJ cele două p ic�l' 
sut·ot·i Iată femeia pc care o iubesc .. i 
Prof. dr. Omu vindecă de dragoste. Pe de 
o parte, s-au investigat noi posibiiităţi
inte1-pretative, llncrii actori alegînclu-�i
personajul �i remor.lc:lîndu-şi aptituclin.ile 

în funcţie de o µ[urală solicitare. Pe ele
altă parte, fiecare a trebuit să-şi restruc
tureze volwnul ele rPplici şi acţiuni inti--o
intrigă r.are s,i le inglobczc coerent, dar
şi ... imprevi;:ibil. Meritul acestui demers
taxa.t ca inlertexLualist este de a-i fi
condu.� pc studenţ:i intr-o ambiţioasă ex-
perie ll�ă care nu ţi ocolit exegeza camil
pctresciană şi re�pcctiv „dialogul" cu Pi-
ranclello, cel cc reuşise, într-adevăr,. ,.a 
face clin. expunerea ideilor însuşi trupul 
piesei" (apuci G. Gilinescu). Nu s-a t1itat 
nici o clipii c[1, optincj pentru comi;ct1e, 
_autorul ::i avut Uria să-şi persifleze 1110-
tivul- centra� al operei : pasiunea care în
tunec2t lur.iditatea. Spectacolul intărc.-:-le· 
suita ri'lsturn21rilor de situaţie !'ji a quipro-

PROFESOR DR. OMU, text de stu_diu 
clupă pic.�ele lui CAMIL PETRESCU 
IATĂ f'EMEIA PE CARE O IUilESC 
şi PROFESOR DR. OMU VIXDECĂ. 
DE DRAGOSTE e I.A.T.C. • Dala Prţ
mierei : 27 octombrje 1988 • Regia:· 
ADRIAN I\ POPOVICJ • Scenografia: : 
DIANA CUPSA 1> Distributia: 
MIRCEA 1\NCA. <Prof. dr. Omu),. 
OANA IOACHIM anul III, clasa prof. 
univ. Ion Coj::ir (Dr. Ana Zaclu şi lJclla 
Zadu), ADRiAN VÎLCU, anul III, clasa 
prof. univ. Ion Cojar (Băllan), MIIIAI 
CONSTANTIN <Al. Gurău--Doih::şti},
TATIANA CONSTANTIN (Maria Sinu), 
MARCLA ANGHEL-JUGANARU (fa
mcralcJa· Nicolaidc), ILIE GÂLEA (M-i
hai Stăncul<'scui, OANA MEREUŢA, 
anul JV, seral, clasa cadru didactic 
asoc. Gelu Colr.eag- (Liana Bolclf'nachc). 
OVIDIU VOICU, anul IV, seral, dasa 
cadru didactic asoc. Gelu Colceag (Hci,·
becarn). FELICIA CONSTA�TINES€U
(Bunica), MARIAN DESPINA, a11ul II,
seral, clasa cadru didactic asoc .. 
Mircea Albulescu (Dagoe). 

www.ziuaconstanta.ro



Un spectacol�studiu care solicită imaginaţia creatoai·e 

· quo-ut'ilor psihologice. Scenele sfnt gîn
di'l.e ·pen�che, de exemplu, în cleschiliere,
agitaţia medicinistei îndrăgostite şi, în :h-

. Jial;'surescitarca profesorului prins ·în cap
ca,w iubirii şi• iii1plicit a geloziei. Planu-
rile se 'interferează şi ambiguitatea· ·me
·elic-bolnav se insinuează tl'eptat accelcrîncl
rHmul de far. ă.

Perform(;!r al „con.ti-aclicţiilor armonioase"
. Camil Petrescu, sustinîncl de0potrivă două
extreme - �i primatul textului şi pri
niatU!l- jocului teatrnl - iasă cîmp de ma
nifestare nu doar „fanteziei. distribuţiilor
simpliste", ci şi „imaginaţiei creatoare''
care să mizeze şi · în perspe'.::Hvă pe de
V-enirec; JJ>ersonali tiHiior actodccşti încă

, în fonn:1re. Cu gratie. feminină neosten
tativă;· Oana• Joac:,im s--a identificat cu

, Ana, pentru ra apoi să-şi aplice.·,, masca"
. frivolitătti Be.\lei; impresionincl . , în ,moci

dee�ebil' în-mo111entul de gravă asumare a
dublei · identităţi ... :Mircea Anca are pr �
tanţa, eleganţa . şi inteligenţa necesare
pentru afi�area aerului doctoral, a gJaci
·alei. demnităţi, a. i.ntra11sigenţei, dar ş1 -a
obtuzului orgoliu masculin. Un plus ele

. . sagacitate--.şi o dcla,;are. (auto)ironici\ ar 
.ccynvin_ge şi rnai mult că nn doar perso
najul Profe�orului Omu este clin familia 
lui .. Pietrani, Hut;ca11u, Gr&lla, ci �i ac
torul, clio stirpca virtualilor interpreţj :cii 
acesto1· .dificiie partitur1. Ca Esme1·alda 
Nicolaide. encr�ică femeie ele afar-eri ce 
se defulează in \.veek-end de,·enincl auto
ritară împ[trăteasă

'. 
Marcla t\ n.<;.hcl-Jugt1-

na1:u demonstre,1ză un temp2rament Yul
canic, electrizează nu doar sala, ci şi 
scena, fără să-ş1 eclipseze partene1-ii, dim
poirivă, clinamizindu-i. Tati::ina Constan
ti-n .s�l1iţ<�ază două portrete într-unul sin-

gur: Maria Sinu este la început o no�limă 
;1:văp.ăiatâ, extrem de intimiclatâ de pre
zenţa celui iubit (în această postură exi{;
tincl remediabil alunecări spre vulgari
tate în i;esţ şi emisie vocală), ·�1:>oi p fe
meie mînclră, ineleµ ndentă, neîndupler:at 
ele ambiţioasă, Oana Mereu.ţa este u pa

.Jiclă, aeriană Li.ana Bolclenache, ce �e ,re
montează „la-vedere", trec.:încl pe baricada 
pacienţilor vindecaţi, care întorc mediC'i
)._or .sfaturile primite. 1n aclmh1istr2torul
doctoi· Gurău, :\ll1hpi Constantin, păslrind 
�n;isura, face o compoziţie ,.el .. � maturilate'' 
d.in c:îleva tuşe ferme: clirecteţe, eQlii
libni,. s•arcasm şi înţeleapt;J „clocilitale"
în respectarea convt'nţiilor care guver
nează J.,,ioc:11''. Medicul Băl.lan, în inler
pretan.c:a lui Adrian VUcu, nu arc un pro
fil bi_nc definit, ip scj1imb Ovidiu Vuicu,
;purtînd o ca.notie1·ă dată pe spate, i,:bu-

- tcşte un Berbecaru mai mt.ill aiurit el c!Cit
maniac, in oricc caz· sin,patic partener de
replică· şi atitudinp în \Jlliversul �1b:rnrcT
al nebuniei lif:ier con.simţite. i\farian Des
p�na dă · chip fugitiv df'rutei, iar regi
zoarea tehnică Felicia ConswntineS()U �ar
jează o miniaturală caricatură: Bunica .
Fizionomic, s-ar putea spune că Ilie Câlea
aparţine cu precădere tci-itoriuJu.i comi
cului. dar e:a Mi hai reu.5c�te arlecvarea la
i;ol nu int.r-o cheie oatetic:ă, posibil gro
tes_că, ci în registrul moderaţiei triste. ceea
ce-l păstrează însă într-un plan secund.

Unicul spaţiu de joc pentru care s-a
optat - holul .,Casei de si:inălate '-'na
gov" - este r-•xtins prin decorul Dianei
Cupşa, CE· avanscaz�i în proscerniu ş1 ri
dică o tPrasă în fondal.

Irina COROIU 
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Stop-cadru • Stop-cadru • Stop-cadru 

Statutul belicos 

al criticului 

. Imaginaţi-vă in America, ap1·opo de
filmele Hollywond-ului sau dl" producli-ile 
de pe Broadwa1/, un nonsens atît · de 
mare ca o dispută serioasă despre drep
tul de _semnătură al regizorilor, decurgînd 
doar din faptul că au sau nu diplomă de 
r�gizor__. Imaginaţi-vă, dacă puteţi, aceeaşi 
disputa - nu despre competenţă, ci des
pre diploma ele regizor 1 

- referitoare la
:�emnatarii montărilor clin teatrul sovietic,
incluszv de la Moscova şi Leningrad ! 
Transmutaţi-o - cu bunăvoinţă - la is
wria., mai restrinsă, a teatrutui românesc r 
Sau, dacă vă e mai uşor, încercaţi să vă 
:•1Ţl,aginaţi. cin�matografia italiană, şi apoi
in,treaga istorie a cinematografiei mondi
-a le, omiţîndu-i pe i.oţi regizorii fără di
plomă, măcar de la Chaplin la Fellini. 

Sigur că ar fi o absurditate si că nică
ieri în !ume nimeni nu mai �11;e tirnp de 
fleacuti .1 Şi totuşi, iată că mai putem fi, 
înc_ă o dată, protocroniei, măcar prin coe
hcientul de retarda.re al unor a$tfel de 
dispute teoretice. Căci numai la noi o 
��semenea „dispută" - de neconceput, pe 
mt,·egul mapamond, cîtă vreme cu sau 
fără diplomă, actorii, regizoru, ' scriitorii, 
ha chwr şi twmplarii, zugravii, tapiţerii, 
cl1ilgherii, pî.nă şi diplomaţii se împart în 
�ni şi_ proşti - putea să „prindă", gă
sindu�şz destul de repede „opozanţii", pă
trunşi de responsabilitatea profundă ce le 
revine în a-şi spune decis şi mai ales 
,,�ui-ajos" cuvîntul, în sfîrşit, într-o „ces
tiune m·zătoare la ordinea zilei" ! Care e 
totu.�i explicaţia că o asemenea falsă pro
b-lemă poate trece în clipa de faţă drept 
ttna de fond ? r.ii, pornindu-se de la o 
sta.re de lucruri - din păcate - reală, 
dar pasageră, se poate ajunge la o gene-
1'ltlizare -teoretică atît de eronată ?

Vor fi existînd, cu siguranţii, ex:ii.il'a!it 
•,:r1,u,ltiple. Una dintre ele o con�tituic însă. 
în orice caz, vizibilul efort al un<>1· critici 
de a-şi asipura, in orice context, un statut 
belicos. Oind uită că datoria si menirea 
lor nu este aceea de a bagateliza si res
pinge orice alt punct de vedere, ci de a. 
susţine prin temeinicia argumentelor pro
prii valorile teatrale autentice, cînd uită 
că numai pe acestea trebuie să le apere, 
nu să justifice cu orice preţ maculările 
scenice lipsite de orice justificare, ind'ife-
rent de teatrul care le-ar produce, şi cînd, 
pe deasupra, se mai şi erijează în îndîrjiţi 
apărQ,tori ai unor cauze mai mult sau 
mai puţin inventate, care ar avea nevoie 
tocmai ele intransigenţa punctului lor de 

:86 

vedere, cri:ticii respectivi nu fac de.cit 
, să-şi dezamăgească profund cititorii, care 

constată, cu amărăciune 1<i tristeţe, că 
un reper spiritual e pe cale de dispar'ijie. 

Să se reducă oare toate problemele a.c
tua le ale teatrului românesc la faptul că, 
în afara regizorilor cu diplomă, sînt si 
dîţiva actori, şi ei, cu dipiomă, care 
semnează regia unor spectacole ? Cum 
poate oare criticul să respingă teoretic,
de plano, tentativele unor actari de a 
face regie, cîtă vreme chiar exercitiul 
critic curent are sarcina de a descuraja 
încercările neconcludente în domeniu, 
valiclîndit-le, în schimb, pe cele iz
butite sau măcar promiţătoare ? E oa1·e 

critica mai blindă - sau ar fi datoarn 
să fie - cu eşecurile celor cu diplomă, 
clecît cu eşecurile ceior care n-o posedă ?

Sau, dimpotrivă, dacă a.r putea fi vorba 
de o anumită îngăduinţă şi de lnţekgerea 
nesiguranţei primilor paşi, ele ar trebwi 
să se manifeste de abia în sens contrai• ?
Şi n-a.r fi drept să ne întrebăm, la it1'7n.a 
urmei, de oîtă ceci.tale dă dovadă un 
critic care, în loc să apere valoarea (:cu 
sau fără diplomă) şi să descurajeze 1wn
valoarea (cu sau fără diplomă), opeve-ază 
dintr-un condei substituirea • valorii cu 
patalamauct care, chipuriie, a1· 9<1ra.nui-o ?

MubatLs mutanc:.is. ce ne-am face oa1·e 
clacă n-am „accepta" tn cimpul criticii 
t.eatrale - ele la cel mai autorizat .si ve
nerabil reprezentant al ei pînă la• cel mai
vehement contestat începător - decî,t ab
solvenţii cu cHplomă ai defunctei facu1ităţi
de teatrologie ? Profesorii ei n-o · p:u,tu
seră absolvi, iar studenţii şi absolvenţii
ei, mai ales din generaţi-a. tfo.ără, s:i.nt
din ce în ce mai greu de găsit pri1.i.tre
semnăturile valide ale corpului critic. Nu
e o acuză, ci o consta-tare.- la:r diacă
vom conveni că nu d,iploma îi .face pe
critic, oare ne va fi chiar atît cle0·g.1·eu st'i.
admitem că şi în cazul regiei (profes-i , ie
prin excelenţii creatoare 1) nu diYJ-l·mna, e
cea carp îL „face", in primul rînd, pe 1•P
gizor ? 

Că toate 11Cf'stea Un de domeniul e,:,.i
denţei e adevărat. Dar, dincolo de me1•i
tele-i inco11testalJ'ile, .wu tocmai da.tori:tă 
lor, cine il poate opri pe critic, atunci 
cînd obişnuinţa. i-a devenit o a doua na
tură, să emită. infail-ibil, sensuri si contra
sensuri a.le vietii teatrale si ale. cursuiui 
critic, trimipîmd astfel la. · odihnă orice
alterita.te a punctelor de vedere, şi chiar 
să inventeze, din cînd în cînd, cîte o clis
pută teoretică ele tot hazul, m,enită măcar 
să ne aducă aminte că n-a renuntat la 
autoritatea „absolută" a statutului siiu be
licos ?

Victor PARHON 
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1-,oşta 

• IOAN MlCU _: Bra
şov : Foarte multă vorbă
rie in această Aşteptarea
este totuşi o-ntrebarl', ig
norîn,du-se cu desăvîrşire 
caracterul de �xiract, de 
CG,ncantrat adi-t:ă, al lilera
tur-i.1 dramatice. Aşteptarea 
unui Radu ele ditre două 
femei - o supratemă -
se va consu1na llU intr-Wl 
sfer.t de oră, ci in ană, fără 
ca., îniţi.al, cele două pro
ta-go11:i.ste sa �tje cum arată 
ace:;;.t Ha-c.l-u (numele sem-ni
ficii nu ;:;pcranţa, ci - eti
molo:r;:-j,c Fru1m.1seţea, 
p,r.hi e.xtensi.c - Fericfrea). 
SJ:1re deosebire de celebra 
pJesă be.cketUană, în care 
aş,'te.]9-tarea face - cum am 
virzu't şi altă dată în ca

dru\l. paş4.ei Jileratucn cira
maUce -· imporranţi ep·i
g(;).n,C' in •:-ertul dumneu
vaas:t.ră �e'.':i·t '"Rgtlu ap,are, 
a1°e ilialogu.ri polemi.ce -eu 
cale două tinere. Da. în 
Ul:li)ID.J 'parte a textuluî, 
apare 5-i un !�adu JI. Pro-
1;)-Jem-ati-ca rămioe la nive
lul �dalei. Sin t f-olo!:>i te 
cîiteva elemente ele tehnică 
teatrală ·modernă (nu· foar
te J'l'lodernă !) - d1m ar fi 
pu.n-erea la tjmpul _prezent, 
pt•e:ce.ntul scenli-c, ici episoa-
uelor ,•vocate, prin .,văr. a.: 
rea" oersona1elor în alte 
personaje. Oricum. trebuie 
să perseveraţi, sînt nece
sa,1,e înc5 lecturile di> haz,'i. 
Stilul pe ('are îl practicaţi 
es:re feminin, uneori 1·cpli
ci:le p.ar a fi _gîndHe in allă 
limbă <lecit româna, deşi 
personajele •:lum ncavoaslrJ 
m.il:itează prntru ·corcdil.u
d,inea gramatical;:1 (.,.'-'ă li
ni-ută mi'' e<;te u.n mic leit
motiv). Diclascaliilc v,or . ă
ne convin.gă de ;;oliditatea
cuil'Joştinţelor autorului, i-ar
personajele_ prmcipale co
m,it asemenea imprudenţe
cu1i:u,raJ.e : .,Femeilor li se
roc.omandă de către unii
pllle.ţ.i să stea nemişcat<> ca
nişte statui, pentru a stîrni 

d,iamatice 

admiratie �i nu pofte". 
A ten ţie·, de asemenea, la 
pleonasme. 

• ::vu�RIA GEORGE RU
CAHEANU - Alexandria : 
Ne tr-imiteţi, ca şi· alţi citi
tori ai revistei., sinopsisu
rile unor posibile piese de

teatru. ,.Va rog să-mi co-

1rrunicati de cr1re dintxe a
ces-1.e subiecte teatrale me
rită să mJ apuc". Vă puieţi 
„apuca" de toate sau de 
ni<:i unul. Este o chestimie 
care vă priveşte pe dum
neavoastră personal. Noi 
nu sintem o întreprindere 
de el istribuit opţiuni. lt1 
ire-ac:ăt, vă putem ':i]DUJJ•e 
di, 111 urm<.1 cu <l-ouă7eC"i �-i 
ceva de ani, 111 cafenelele 
b-ucureş lene mai pute-a fi
fotilnit un aulo!· de sinop
sis-uri : îşi povestea pe rio-ci
s·u.b.iecte de 1-umane ':'Î de 
pi.ese de teat-ru, cu volup
ta·te desigur, unele părea.11 
chiar a fi inte1·esan.te, dacii 
într-adevăr li aparţin.eaiJ 
- se purta şi pe JWnci
trasul cu ochiul la liiera
-�rdis�sfră.ine -, dar ·nido
dată nu venea c. u un sin-·
gur rînduleţ scris. RezuJ-·
tatlil ? Din toată gălă.i!i-a
lui .•- '<!ra desiul de ·-IJlIU
murat. -de altfel. - n-a mai 
rămas clecit probabil aceas
tă relatare. SA · reţineţi, 
aşatlar, că vă put�ţi adresa 
revistei cu piesa de teatru 
pc care o veţi scrie, nea
p;.irnt <lactilografiati'l I.a 
două.rinclui:i. Iar dacă în_a
inte de a o expecli11· ·µe 
adresa recbc:tiei, o veti citi 
în cenaclul ci i n loca ii taie. 
n-ar fi nimic rău ci, vii
asigurăm, dimpotrivă.

• MARIN TUDOR T1N
JALĂ - Bucureşti: Cin
tezoiul, dramă în două 
acte, este povestea - alt
min ten credibilă - a unui 
tînă.r c:u oarecare har poe-

he, care vrea cu orice chip··· 
să parvină in literatură pe· 
c:ăi, lesne ele înţeles, exfra-· 
literare. El î.i clenunţJ Ges
tapo-ulu.i pe (.;e1 care sint 
mai talentaţi dedt el, îra
pieclicîndu-i sâ-�i publice 
c�rţile, fădndu-le viat.a cit 
St:' poate cie grea, dorin
�iu-le exterminarea. Scenro 
in care el încearcă să dea 
foc casei acelui Mălinescu, 
J.!;.Lo,ic şi critic literar, pan' 
i11t:eresant scrisă, mai ales 
µent.ru psilwlogiil dem.onictt 
a protagonisl-ulu.i. Din 'pă
cate, dincolo de neîrn�!i
ninie dramaturgice, J;psesc 
o serie de clemente cano�
fac parte din cle{;orul epo
cii. Este greu de înţdes,
ele pildă, de ee-1 ţineţi la
clistanţ.1 pe Cintezoi de nie-· 
cliul care îi er-a fără nici 
o înduial.ă, prin pPactic:il.e
kl care recurgea, atît de
propriu : es-t.e vorb:si d:e
mişca.r·ca let-:ionară, des·p.re
care aminUti. numai în:
treacăt. Dâcă ar fi scris
isto-rie, î.n mod sigur Ciil
tq:oiul ar fi p,articipal hat
asasina ren lui Iorga. O,r.
personaJul clumneavoas-tră
r'ămine .Î fl afa1-a motivaţi�i
politice, aceen.t.i,11 fiirid 1j,us
Pc. desenul lni insolit J)e'
ceie' trei planuri:_ con�tie.nt.
subconştient şi. în mai
mica măsură, ştr;;tul in
con�tient. Pe Cintezoi nu-T
intere .. cază cine este sau
cine vine J,i putere: con
stient r]e limite"ie clcu-e,
filră nici o \,ansf.· de alti
tudine. ale takntului său,
el înţelege să lupte cu în
verşunare pentru a intra
în „t0p''. avîncl convirige
rea că posteritatea nu m.ai
are t.imp să citească tol ce
:,-a scris pinii :a ea şi că
generaţiile care vin prei,1.u
clin mers, ca uemers valid .. 
lotul dt' valori „cernute« 

ele antecesori. l'.-fonolor.urile 
sînt uneori lipsite ele ne
cesarul suflu dramaturgie. 
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Din această cau,:ă, elt' se 
parcLu·t: destul de dificil. 
Jlcplica este rareori scîn
tnictom·c. .Sentimentele 
scriiloi·ului fa(ă ele µcrso
naJ ,,int prea vizibil'. /,
vcrsi1mea pe care v-o pt·o
voaca Cintezoiul n-ar LrP
bui să fie atît ele .,palpa
btE,". Ln ora actuală, scrie
n'a dumneavoastră se a
JJt'opic foarte mult de pam
flet. incercati o nouă ver
�iune. dar t1umai clupă ce 
veţi lua distanţă faţă cic 
nctuiJ lui text. 

• -VASlLE -T. TALANU
- Buzău : OsJJăţui lui Tri
malchio e vrcc: o · · farsă' 
inspirată clin l\:trnec1 ;.1clu--
c1!·,'i, a •salului: derlul'cit la 
bnnudle ("'OOperativei agn ° 

cole\ Ba'l'bu Mi.rică, f1ltas 
Trimalchio, îşi înţelege 
funcţia de · pi'cşeclinte al· 
u11itiiţi1•· -numai in. · vederea
b:rnc:1etelor să iJtămî1aale 
pe· cai,e le or.ganizea;:ă la 
o caban,'."t ·nou· cow,tru1LJ
;1e- ·malul.· ek,şteului clin•
păclun:-a ·Drncului.- Pazni
cul· de-noapte Mai-în Aioa
nei, pro fi Uncl · de· telefon ul·
cia:t m · miezul nopţii· de
cineva de. la, iudet, în
cem·ca !,,a-t inocute·ze lui:
Trimalchio un· minim bun
sjmţ şţ mo1·alitate, -pu
nh1cl la cale o ,;;otic c.-are
aduce, -prin natura ei .foJ
dorici1, ·c1e sno,i v,'i popu
laru', cl1 111i1·ul caprei cu
ti-ei, · iezi, în ca:r-e lupul, Ii
re,:,.te, este a ·pru . pcdep!:>il.
HP-tarclată stili"tic, scrisă
adică In manienr • primilor
1101,;lq dramaturgi, p.arli
lura d.um11er1voaslră prc
zin Lă Lotu!:,i cîteva note de
prc.>"s-pcţi111e. iar -în cel:!a ce 
pri?eşte replica. vioiciLUwa. 
ei chiat� d:ă semne de talent. 
Presupunind c:\ sinteţi su-
ilcien-t ele Unăr; vă sfătuim 
să ii·u abandona"ţi lecturile, 

ss· 

ci să le activaţi cu mai 
muita insisLC'nţ:i, în ceC'a 
cc priveşte literaturn dra
matică, atit autohtonă ci.l 
�i str,jină. De asemenea, 
în masura posibilităţilor, 
u1 m�ri\i spectacolele tea
trelor µrofcsiomste. 

• ilHOAI-U\. LAINICI -
Ciuj : Spectacolele-lectură 
ele la cenaclul ele elrama
lm;!ic al revistei noast,·e 
nu sînl, cum vă exprima\i 
d umncavoastră, un... gen 
nCJu. Esle, �acă vreţi, o 
�iluaţie intermediară,. l\C
fii1Jd JJici _ lectură la mas{1, 
el,i"t· ·nici prnJere' în scena 
p,:opriu-zisă. Este un fel

° 

Llc spectacol îii pregătire, 
aflal in,,ii �a jumătatea 
rlruinului dt.1itre d·ramatu·1;;:i 
'ii. "ccnă. Scop11l snectarolu-
11,ii:-lecLură c�

f
o âe a pros

pcda t'elatia �xtulu·i ru ac

to;·µ( cu· ·;·cgizorul, clar, fa�·ă 
nj(.;i o lpsloială. şi q1 publi� 
eul. /\�esta .. clin ur\11.:i va 
,:..tdcc;,c1 nu .iwmai nal1..1ra 
lit�ra'ră a partitm'ii. ;Jrc\
zcnlatc·. Cl si. eventual.a ei 
re.leva tit"a

. 
scc°i1ic,T Fonn.uia:

. elţ s{jeclµcol�lectură per� 
mile alterruii·ea scenelor
c_i(ite ·pur ·ş_i simplu. _cu
cele jucate (hisfrionbilei. 
Dar,·. aici, fante�ja regiztj_ 
rilpr focă riu· s-a consum1ţt, 
ne. put_em a;;tepla o_rici ud 
la desţelenirea UIJUi diu:,i,. 
Dec,>c·amelâtCt nu s-a pus 
peoblema r0lu[wii vreuriu
ia din specl:Jcolele-lectu;:ă 
pr·c.zentalc la cen.acluf nos·. 
lni. · Cwn . i1ţi aflat d(n. 
presă', Îll ilO<fl stagiune a 
ccrnaclul,ui, regia spcctaco
J.elor a fo!':t seimwtă · de 
D-ragoş Galgoţiu. 

Paul TUTUNGIU 

MAf TRIMITEŢI : Miron: 
L.ili.ac Iaşi ; Ya�ile Dtil
ccscu - Craiova ; l\,J ugur 

Simionescu - Iaşi ; Elena 
Silva� - Galaţi ; Angela 
Miclău - Turnu Severin; 
Ma--.;:im Sbirbea - Cara
cal ; Geor?e Altuclc,rei -
Suceava ; Marcel Rupea -
BucureşLi ; Sandu Lam
bescu - Călăra5i ; Victor 
Sosu Piatra Keamţ; 
Niculina Lăzărescu - Si
naia ; · Vion:l Salaj 
Arad. 

DE:OC.AMDATĂ, NU: Ion 
Paraschivcscu ,- laşi; Ma-· 
1•in Gi.lcă --'- Slobozia•; Nae 
FilipC'SCU � . Bucureş_ţi ; 
Dc•J·ina Cioba,nu - CluJ ;. 
S)mton Parîng -·- Bacău.;_
Virgil. ,-\lăutu - Craiova;
Mirela Dogaru - Gjurgiµ;.
George .Pelc1..1lcţ,. - ., ,Sf.
Gheorghe ; 1/.e.naicla Ichim
- Hădăuţi ; Olga Olo,ru .:.
ClµJ ;_ Crina Condei·
Slatina ; V.as i Le. :V:iroa_r:ă- ·-:
P lo ics Li ; Georgel T:ui·cu. _;_,.,
Fclc5li; Tudor: Brînzaru.
- Braşov ; Lic.i Baro,, -- .
Tulcea .. 

• ,.: • I 

PO�TOFOLIUL ·• , . 
.NOSTRJJ .. _ 

(:Pc. cari:: îl ţi.nem şi -ta, 
cl"i-spozitia secreta1,�lo,r. 

literari din .teatre},, .. 
-�,. . .

' • Marin·=Sorescu _ ..:_,. Vă
rul Sht1ke!-;pea1·e· · 

• Tudor Po.p<!s�u _;•'in
ventia soco[ulu.I" 

• • 
••• ;'• I 

·• Alexanifru Sevei:"'�
Jertfa

• Ion Buchet·u - ·l\l["e
sagerul

• • Paul loac
.
hi� - Ani-• 

versu rea
• Morfa Girbea _:_ Al

treilc·a as 

• Mariana Brăescu .
Profesor de admiit+e
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,, ... ln teatrul românesc, Radu Be
ligan este chiar un mare semn de 
întrebare. Un motiv pennanent de 
nedumerire şi pînă la urmă de ne
linişte pentru tot ceea ce este aşe
zat şi tacticos, cuminte şi convenit, 
în lumea act-Oricească de la noi. In
tră în scenă o făptură firavă mai 
curînd şi sala pe care n-o domolesc 
matadorii cu biirl>i matusalemice 
încremeneşte toată... Beligan are o 
autoritate rareori întîlnită, înainte 
încă de a scoate o vorbă. ( ... ) ln 
realitate, Beligan nici nu e actor ... 
E un poet plin de subt�litate. un 
cărturar cit trei academicieni... un 
iubit-Or de teatru ... " 

,,Căci nu este teatrul o artă prin excelenţă publică, implicată direct în sfera vieţii poli
tice? Mai e oare nevoie să reamintim că marile momente ale teatrului au fost acelea 
în care el a luat parte la bătăliile prezentului purtat spre inima maselor de valul unor pre
ocupări comune? ... Hotărît lucru, teatrul a fost şi trebuie să rămină expresia unei con
fruntări şi un act de luptă." 

CAMIL PETRESCU 

de Mihail Sebastian. ln naivul profesor· de 
matematică Miroiu, fascinat de misterele 
astrelor, vedem azi capul de serie al unui 
şir de personaje în care actorul Radu Be
ligan se va descoperi pe sine în cc priveste 
resursele de sensibilitate, simt al poeticu
lui, fineţe intelectuală, dar si în ceea ce 
priveşte capacitatea de a transgresa limi
tele unui rol. SJ>re a explora un orizont de 

Radu Beliga.n s-a �ăscut la 14 decembrie semnificaţii esenţiale. Claviatura sa se î.m-
1918, în comuna Galbeni ·(Bacău). După pri- bogă\cşte acum cu rezonanţele unui lirism 
mul an de studii la Academia Regală de grav, tulburător, de aci înainte definitoriu 
Muzică si Artă Dramatică, Victor Ion Popa pentru majoritatea chipurilor sale scenice. 
îl invită să facă parte din echipa noului l,inele dintre cele mai preţioase daruri cu 
teatru "Mum·ă şi Voe Bună". Cele · dintîi care l-a hărăzit natura sa artistică s-au 
roluri comice de7.văluie. originalitatea talen- dovedit a fi luciditatea· critică, puterea de 
tului. său, siluindu-l din start printre favo- .,utoanaliză, aptiludinPa de a se obiectiva 
riţii publicului. 1n anii în care companiile în J·aport cu propria-i evoluţie. E ceea ce 
llarticulare · se fac şi sc desfac după legile 'ii· va îngădui - d111>ă cc va fi cunoscut îm
�ucccsului instantaneu si ale căderilor ful- bătătoarele triumfuri cu care SJH'Ctacolul 
gerătoare, va juca alături de Ion Ianco- comercial îşi răsplăteşte aşii, âupă cc va 
vescu, de M,iria Filotti, de Marcel Anghe- fi trăit cxpcricn\cle atîtor pasagere alianţe 
!eseu, . în• trupa condusă de Tudor .Muşa- actoriceşti - să se desprindă pentru totdea
tescu . .Este perioada unor roluri în regis-. una. cu fibra creatoare nealterată, de acel· 
Iru minor ....:.. comedioare si melodrame, lip dl' teatru, intrînd cu o pcrsonalitattl vat de străfulgerările unei şmecherii nati
adaptări după· piese franţqzeşti ori italic-. pc deplin s�mcturată în arena marelui re-· vc, cu imprevizibile re�urse ,;le adaptare Ja 
ncşti, meşteşugit scrise, pe care foarte tî- JJPrtoriu, odată cu integrarpa, în anul 1948, · sistemul care-I umileşte. Apoi, Tuzcnbah 
nărui actor lţ investeşte însă cu atîta far- în trupa Teatrului Naţional, reorchestrată (Trei surori de A. P. Cehov), un timid cc 
mcc si autenticitate incit "sparge plafonul" <le Sică Alt•xandrcscu. . se autoironizează, generos, total dezarmat, 
genului. Ignorînd cu seninătate reţetarul Cele mai multe roluri din acei ani sînt ncînstan•, cu preţul vieţii, să-şi depăşească 
<.omcdiantului versat, el vine spre personaj n·l'a\ii antologice, marcînd nu numai ca- fatala. dclic<Jtc\c. ln sfîrşit, explozia - ex
cu o sinceritate cuceritoare, destins, într-o riera actorului, ci aurcolînd emblema pri- traordmarul Hlcstakov (Revizorul de N. V. 
stare de imponderabilitate - un „Fifi La mei noastre scene. Notăm aici tripleta ca- Gogol), impostorul absolut cu alură de bă
Plume·• aterizat într-un univers prozaic şi ragialcană Dandanache (O scrisoare pier- iat cumsecade, şiret, crud, li'psit ele scrupule. 
frivol. Radialia acestei prezcnlc mută cen- dută) - savant dozaj de viclenie, scnili- , Matur, pregătit pentru experienţe artisti
trul de greutate al spectacolului şi modi- tatl', perfidie, slăbiciune si cinism ; Rică cc angajante; Radu Beligan devine, în sta
fică raportul cu sala. ln stagiunea 1943-44, Venturiano (O noapte furtunoasă) - ima- giunea 1960-61. întemeietorul unei noi in
una .dintre acele rare conjunclii de gesturi ginc sesizantă prin prospeţime, joc pe mu- stituţii teatrale, Teatrul de Comedie, ce 
şi decizii care se dovedesc hotărîtoarc pen- -chc de cuţit între avîntul patetic şi inso- avea să se impună exemplar, 1>rin anvcr
tru destinul unui om şi al unui actor: re- lenta abilă, rol nemurit de filmul omonim ,;ură intelectuală şi efort înnoitor, în via(a 
cent înfiripatei companii Nora Piacentini Sl'mnat de Jean Georgescu ; Catindatul de culturală românească si să obţină, prin tur
- Marcel Anghelescu - Radu Bcligan i se la percepţie (D-ale carnavalului) - năucul nec, faimă internaţională. Continuînd să 
oferă spre rcprezcatare Steaua fără nume mereu la marginea catastrofei şi mereu al- 1oace cu strălucire (în Capul de răţoi dl' 

,, Ce-a fost Millo pen
tru vremea sa şi Notta
ra penh·u vremea sa, şi 
Iiţncu Brezeanu, Ianco
vescu, Tony Bulandra, 
Timică, Ramadan pen
tru vremurile lor, e as
tăzi Radu Beligan pen
tru noi. Nu e numai un 
foarte mare a.rtist, ci, 
şi un cărturar anima

l tor, profesor. conducă
t-Orul celei mai impor
tan ic scene a tării... O 
strună de aur ·a lăutei 

- române." 

VALENTIN 
SILVESTRU 

pierre (Prima montare a capodopere, camil
G. Ciprian, în Hinoc,•rii şi în Ucigaş fără petrescicne Danton), Richard al III-iea 
simbrie ele Eugen Ionc·sci1, în Opinia pu- (Shakespeare), Romulus (Romulus cel Mar" 
blică ele Aurel Barang!l, in alte piese ro- - Fr. Diirn•nmatt), Cherca (Caligula - A. 
măneşti valoroaşe ale mome,ntului, c�rora Camus), Sal'icri (Amndeus - Peter Shaffer, 
girul său le deschide calea. unei receptări · ·În reprezentaţie la . Teatrul· Giuleşti); un 
l'ntuziaste), director1J.l-animator aşază · în om'- man show ·(Contrabasul - Patrick Sus
prim-planul preocupărilor sale o politică kind). Paleta a'rtistului complet• - incluzînd 
teatrală curajoasă si responsabilă. ce·ntrată şi cîtcva experienţei regizorale, . şi · fil11Jul. 
pe afirmarea dramaturgiei autohtone şi pc şi teatrul radiofonic şi de televiziune, ş1 
sincronizarea repertoriului cu dramaturgia harul condeiului (două volume la graniţa 
universală modernă. · 

. dintre .memorii, şi eseul literar) - este va-
Calităţile clrmonstrate la cîrma Teatrului . lorată prin vasta informaţie culturală, prin 

de Comedir decid numirea sa ca director discernămîntul 'fără greş şi printr-un solid 
al Teatrului Na\iohal, răspundere imensă în 5Îm\ al echilibrului. Cu aceste puncte car
exercitarea căreia se . împlinesc în aceste di11ale, �adu Bcligan �i-a orientat propria 
zile două decenii. Paralel cu îndatoririle carieră şi pe cea a colectivelor pe care a 
ce-i reveneau în această calitate, actorul fost investit să le conducă într-o inspi
şi-a cizelat în continuare stilul-unicat. Jo- rată deschidere spre nou, spre rxperimen
cul lui armonic, neostentativ, tra.risparent, tul fertil, pă.strind totodată reperele sta
are o dominantă simpatetică. Beligan, pe bile ale- tradiţiei teatrale româneşti. Locul 
scenă. e Candide - dar privirea uimită, său în mişcarea teatrală nu numai româ
aerul ingenuu, surisul discret sint instrumen- nească (in calitatea sa de preşedinte al In
te ale unei inteligenţe tăioase şi ale unui spi- stitutului Internaţional de Teatru) este re
rit cultivat. ,CitPva interpretări magistrale din zultanta unei depline autorităţi profesio
accsti din urmă douăzeci de ani lasă loc nale, · a unei reactii mereu vii, prompte, 
unei optici interpretative mai necru\ătoarP, spontane, la actualitate, şi a unui militan
distilînd substanţa dramatică pină la esen- tism rcali�t si capabil de înnoire, în sluj
ţclc ei amare : George (Cui i-e frică de ba aceloraşi 'mari idealuri, care sînt şi ale 
Virginia \,\'oolf? - Edward Albee), Robes- scene• romaneşti. www.ziuaconstanta.ro




