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„Fie ca Anul Nou pe care îl începem să 
aducă poporului nostru ,noi şi măreţe îm
pliniri în toate domeniile de activitate, să 
asigure ridicarea patriei noastre pe noi 
culmi de progres şi civilizaţie, de bună
stare şi fericire · a poporului, pe cele mai 
înalte culmi ale civilizaţiei socialiste şi 
comuniste, să ducă la întărirea şi mai pu
ternică a forţei materiale şi spirituale, a 
independenţei şi suveranităţii României !" 

NICOLAE CEA.UŞESCU 
(Din Mesajul de Anul Nou 

adresat întregului nostru popor, 
la posturile de radio şi televiziune) 

Un vibrant mesaj 

pentru oi/tor 
lnţeleaptă şi măiastră sinteză teoretică a ·politicii interne şi externe a 

partidului şi a statului, mărturie de granit a înaltului crez comunist şi uma
nist care stă la temelia acestei politici, Mesajul de Anul Nou adresat între
gului nostru popor de către secretarul general al Partidului Comunist Român, 
Preşedintele Republicii Socialiste România, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, des
chide larg porţile anului 1989 spre încheierea cu succes, în 1990, a celUi de 
al optulea plan cincinal, moment hotăritor pentru trecerea patriei la un nou 
stadiu de dezvoltare şi, în consecinţă, pentru conturarea din ce în ce mai 
evidentă a înfăptuirii, pe străvechiul pămînt al României, a visului de aur 
al omenirii, comunismul. Analiza strălucită a realizărilor din anul trecut, 
focalizate în hotăririle istorice adoptate în cadrul marelui forum democratic 
de la sfîrşitul lunii noiembrie, fermitatea spiritului revoluţionar care străbate 
întregul Mesaj al conducătorului partidului şi statului nostru, incandescenţa 
accentelor menite să mobilizeze pe toţi cetăţenii României socialiste la înfăp
tuirea marilor obiective ale noului an în toate domeniile de activitate econo
mico-socială, geniala clarviziune ştiinţifică şi politică in aprecierea situatiei 
internaţionale, nobila demnitate cu care sînt afirmate în mod consecvent 
principiile existenţei paşnice, libere şi egale a tuturor popoarelor lumii, în 
mijlocul cărora România joacă şi va juca neabătut un rol de primă însemnă
tate - toate acestea conferă celui dintîi document politic românesc al anului 
1989, o dată cu excepţionala sa calitate programatică, acea extraordinară capa
citate de însufleţire a maselor, de mobilizare şi unire a întregului popor în 
jurul partidului care constituie temeiul de nezdruncinat al tram,l'ormării 
unor principii şi hotărîri în realitate obiectivă, istorică. 
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Sub acest cuprinzător semn al desăvîrşirii edificării societăţii socialiste 
multilateral dezvoltate în România, cu poporul şi pentru popor, o semnifica
ţie înălţătoare capătă, în prima lună a noului an, sărbătoririle atît de dragi 
naţiunii române, cu prilejul cărora, într-o impresionantă unanimitate, bărbaţii 
şi femeile, tineretul, pionierii şi şoimii patriei eXJJrimă secretarului general 
al partidu1ui, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, tovarăşei sale de viaţă şi de luptă, 
academician doctor inginer Elena Ceauşescu, renumit om politic şi savant 
de largă recunoaştere internaţională, o dată cu alesele lor sentimente de stimă 
şi recunoştinţă, profundul ataşament pentru cauza socialismului şi comunismu
lui în România, angajamentul lor solemn de a nu precupeţi nici un efort 
pentru jzbînda comunismului în patria liberă şi independentă, pentru izbînda 
cauzei păcii, a prieteniei şi colaborării între toate popoarele lumii. O dată cu 
această atmosferă de efervescenţă sărbătorească, cea dintîi lună a noului an 
a cunoscut şi primele consfătuiri de lucru din 1989, iniţiate de tovarăşul 
Nicolae Ceauşescu la Comitetul Central al P.C.R., cu scopul de a impulsiona, 
de la bun început, în spirit revoluţionar şi patriotic, realizarea întocmai a 
sarcinilor şi orientărilor subliniate de secretarul general al partidului în 
Expunerea din noiembrie 1988 şi în vibrantul său Mesaj de Anul Nou, vizînd 
accentuarea laturilor calitative, intensive, ale activităţii economice, progresul 
multilateral, în ritm susţinut, al întregii ţări, al întregului popor român. 

Planurile şi programele de dezvoltare economico-socială pentru anul 
care a început, larg dezbătute şi aprobate în cea mai deplină unanimitate de 
Marea Adunare Naţională, de toate organismele democraţiei noastre munci
toreşti-revoluţionare, practic de întregul nostru popor, sînt de natură să asi
gure, în 1989, o impetuoasă dezvoltare, perfecţionare şi modernizare a tuturor 
domeniilor de activitate, să determine ridicarea continuă a nivelului de trai, 
material şi spiritual, al oamenilor muncii de pe întreg cuprinsul ţării, de la 
oraşe şi de la sate deopotrivă. Energia neistovită pe care secretarul general al 
partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, o imprimă necontenit pentru transpu
nerea în viaţă a acestor planuri şi programe conferă garanţia înfăptuirilor 
de azi şi de mîine, pe calea civilizaţiei socialiste şi comuniste a patriei. Poporul 
român întîmpină astfel, cu fruntea sus, cu demnitate naţională şi fermitate 
revoluţionară comunistă, cele două mari evenimente ;storice ale anului : a 
-45-a aniversare a victoriei revoluţiei de eliberare socială şi naţională, anti
fascistă şi antiip1perialistă, de la 23 August 1944 şi Congresul al XIV-iea al 
Partidului Comunist Român. Sînt acestea prilejuri de mare sărbătoare şi de 
mare bucurie pentru toată suflarea românească, întrucît ele leagă indisolubil, 
într-un gigantic arc peste timp trecutul glorios de luptă al poporului nostru 
pentru libertate socială şi naţională, pentru apărarea dăinuirii sale ca neam 
şi· ca entitate statală suverană si independentă, cu cel mai înalt punct pe care 
îl atinge, deocamdată - dar într-o etapă decisivă - în drumul său tot mai 
drept şi tot mai larg spre realizarea visului de aur al comunismului. Sînt, 
acestea, momente de intensă vibraţie umană şi socială, patriotică şi revoluţio
nară, care răspund plenar celor mai fierbinţi năzuinţe ale poporului român, 
ale fiecărui cetăţean al Republicii Socialiste România, ale spiritualităţii noas
tre naţionale, intrînd într-o amplă şi profundă rezonanţă cu exemplara che
mare spre viitor cuprinsă în emoţionantul Mesaj de Anul Nou, adresat na
ţiunii române de marele său erou, ctitor al Epocii de aur, preşedintele 
Nicolae Ceauşescu. 

I 
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Aniversarea 

tovarăşului Nicolae Ceauşescu?

secretar general al 

Partidului Comunist Român, 

preşedintele 

Republicii Socialiste România 

Exemplu impresionant 

Milioane şi milioane de oameni de pretutindeni socotesc, pc drept cuvîn.t,. 
că ceea ce este ma1 rcprezenbtiv pcn tru fiinţa noastră în lume poartă astăzi nu
mele celui căruli.a i..;cim dăruit adeziunea· întreagă şi dragostea caldă. 

Pe tovarăJ;,ul Nicolae Ceauşescu îl simţim al nostru �i al aspiraţiilor noastre� 
fiindcă pasiuneJ justiţiei sociale, elanul constructiv, C'1wrgia morală, omenia şi 
lumina pe care le radiază sînt înseşi trăsătw·ilc prin care vrem sii. ne definim în 
acest tâmp mondial de „zgomot -�i fw·it•", cum spunea Shakcsp!'are, în acest timp• 
cînd planeta, mai acut ca oricind, este confruntată cu imperativC'lC unor m:1ri pre
faceri sociale, cu imperativele conlucrării internaţionale. nlc păcii. 

Nimeni nu exprimă mai deplin decît tovarăşul Nicola{' CcauşC'scu idealul 
nostru de a trăi în so:1re, în dreptate, solidari cu ceea cc a J'o:-,t mai nobil în tre
cutul poporului român, solidari cu idealurile viitorului comunist. 

Aceste obiective, aceste trăsături distinctive ale noii noa.sin' �ocictăţi se află. 
în centrul preocupărilrn· pre�edrintelui ţării. Prin toată activitaka :-,a, d ne oferă 
C'Xemplul impresionant al conducătorului care se află într-un deplin acord cu nă-
zuinţele poporului său. întreaga S3 operă, călăuzLtă ele setea idealului. de imagi
naţia creatoare, de luciditatea fără gre�, de simţu\ posibilului. constituie un neîn
trerupt proce5 de .fiuzi.une cu inima ţării. Rareori o personali,tatc a du� pe culmi 
mai înalte ceea ce înseamnă ştiinţa necesităţii momentului şi perspectiva istoriei. 

Pentru noi, tovilră."?ul Nicolae Ceauşescu întrupează conştiinţa răspunderii, 
pas1unea revoluţionară, patosul patriotic şi senlimenrt:ul umanităţii reunite în li
bertate, în dreptate, în armonic. 

Să adăugăm, la satiJSfacţiile depline ale acestei epoci 'înscrise cu litere de
arur în istoria şi conştirinta naţion3l.ă, prinosul nostru clP recunoştinţă şi bucuria 
ele -a-i adresa, cu prilejul aniversării, ce-le mai calde urări ele sănătate şi viaţă· 
lungă, ele bucw-ii şi noi împliniri pe drumul avîntJat şi clarvăzător pe care l-a des
chis tutw·or aspiraţiilor poporulUii român. 

La mulţi ani ! 

Radu BELIGAN 
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O operă revoluţionară de inestimabilă valoare 

ln aceste zile s-ărbăto,1·cşti, cinel gînclurrile şi sentimen,tele tuturor oamenilor 
muncii clin l'oomânia soaiitlistă se fac purtătoarele înaltu1ui omagi.u adresat con
ducătorului iubit, �i breasla noastră, a oarnenHo,r de artă, salută cu entuziasm şi 
fierbinte rcou.noştinţă aniversarea zilei ele naştere a tovară�ului Nicolae Geau.5esau, 
secretar general al partidului, preşedintele Republicii. 

Sînt convins că ex.prim gîndurile tuturor coleg1lo�· mei, slujitori ai teatrului 
românesc, atu.;1ui cînd îi mulţumesc celui mai iubit fiu al poporului român pentru 
opera revoluţion,1r[1 de inestimabilă valoare, ca1·e va n'imîne mereu vie în con
�tiîoţa popoi:uJ.wi nostru, cu ciarn a îmbogăţit viaţa de zi cu zi a naţiw1.ii noastre, 
pentru tot ceea cc a .făcut şi Jlace în interesul patriei. al poporului nostru, pentru 
a rămîne .uniţi In cuget şi-n s.-imţiri", întru propăşirea neamului românesc. 

Strălucit clarvăzătoarea Expunere a secretarrulllli general al partidului la 
recen,ta Plenară din noieinbrie are valoarea unei sinteze ele o excepţională în
semnfutatc teoretică şi practică, ştiinţifică şi creatoare, însufleţ1tă ele un tna1t 
spirit revoluţionar şi un fierbinte patos patriotric, sinte21ă în caTe sînt prezente 
adevărurile fundamentale �i imperativele ·esenţiale ale societăiţii noastre aotuale 
şi perspectivele opei•ei de făurire a sociiaJismulu.i muJtilateral dezvoltat în Români·a, 
expresie a celor mai nobile idealt.!ri <'!le poporului nostru. EX!pune.rea secretair,ului 
general al partidului constituie un demers analitlic şi sintet.iz.ator ele mare profun
zime :;;i acuitate asupra fenomenelor şi proceselor esenţiale clin societatea româ
nească ele astăzi. cuprinzîncl soluţii originale pentru rezolvarea marilor probleme 
imprn,e de necesitatea perfecţionării permanente a întregii activităţi economico� 
sociale, a muncii şi vieţii întregului popor, în scopul, ridicării ţării la un, grad 
superior ele civilizaţie, la stadii tot mai înalte de dezvoltare, toate acestea regă
sindu-so în înfăptuirea neabătută a ţelului suprem al politicii partidului - creş
terea continuă a calităţii vieţii şi muncii î.ntregului popor, în. condiţiile întăririi 
şi afirmării neîncetate a libertăţii �i independenţei patriei. 

Nouă, oamenilor de teatru, tovairăişul Nicolae Ceau,5escu ne-a Îll(lJX'dinţat o 
mis1une nobilă, misiune de rnal<bă cinste şi maxim.ă ră&punclerc, · anume aceea ele 
a-i reprezenta pe s<:enă pe era.ii fa,pt.,eLor comuniste de muncii şi via,ţă. con
st1·uctorii soaialismulu1i , şi comunisrnwlui pe păml!I1ibul străl:>u:n al patriei, în care
îşi găsesc ex,pre!Sie crue mai înalte înstL5iri =irale, idealunJe şi activita.tca exem
plară ale omului deplin al societă-ţii comuniste. Prin reprezentarea convÎillgătoare
a unor asemenea eroi, permanent Îll1 l-uptă ou tot ceea ce . este vechi şi penimat,
promovind întotdeauna spiritul combativ şi revoluţionar. ,atît în viaţă, cit şi pe
scenă, înţelegem să n.e aducem permanent pninosul nostru de rcc�tin"ţlă secre
tarului general al partidului, celui maii iru.bit fi;u al poporului nostru - 'boWl!răşul
Nicolae C1:-a:uşescu.

Silviu STĂNCULESCU 

Genial iniţiator 
I 

Sl 
. 

strateg 

Fiecărui om de cultură această primă 
lună a anrului îi oferă prilejul w1ci me
ditaţii profunde asupra rostului artei şi 
culturii în societatea noastră socialistă 
multilateral dezvoltată şi asupra îml!ltelor 
îndatoriri ce revin tutur01· acelora ce acti
vează pe tărîmul spiritualităţii, căci, clupă 
cum se ştie în întreaga lume, în toate 
documentele de partid culturii, artei şi 
literaturii le sînt acordate o deosebită 
atenţie. Jn programul de dezvoltare a 

societăţii noastre, nouă ne revine înalta 
responsabilitate de a participa, prin mij
loace specifice artei. la edificarea omului 
nou ; nouă ni s-a acordat cinstea de a 
întruchipa, din zestrea ele haruri şi. virtuţi 
ale poporului nostru, w1 model ele viaţă 
şi ele conştiinţă, model care - prin forţa 
emoţională a idealului ce ne animă - să 
se constituie în far călăuzitor, pildă vie 
tutnlrOT generaţiilor tinere. 
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Intr-adevăr, nemaicunoscuta dezvoltare 
a patriei noastre şi uluitoarele prefaceri 
din ulti!mii 'două2eci şi oinei de ani, al 
căror genial iniţiator şi strateg este to
varăşll!l. Nicolae Ceauşescu, secretarul 
general al partidului nostru, preşedintele 
ţării, cel mai iubit fiu al întregului po
por, au produs mutaţii esenţiale, funda
mentale în viaţa noastră, a tuturor. ln 
această nouă epocă - pe care o numim 
cu îndreptăţită buourie epoca ciauşescu 
- sînt necesari oameni noi, oameni pen
tru care devotamentul împins pîn.ă lia
eroism şi e:p.tuziasmul revoluţionar sînt
dimensiuni plămădite în fiece clipă pe
vastul şantier unde se edifică noua noas
kă societate.

-

Sîntem profund îndatoraţi faţă de con
ducătorul nostru stimat şi iubit, pentru 
climatul. de libertate a creaţiei, oe s-.a 
instaurat după Congresul al !X-lea, pen
tru condiţiile minunate de muncă şi viaţă 
ce ne sînt oferite, pentcu grij'a şi preţu
irea ce le acordă roadelor muncii noas
tre, pentru rolul ce îl atribuie culturii şi 
artei, pentru luminoasa perspectivă ce 
ni se deschide în viitor. Iată neclintitele 
motive pentru care, acum, îi urăm. din 
inimă, mulţi ani, sănătate şi putere de 
muncă, pentru a ne conduce şi pe mai 
departe pe glorioasele culmi aile comu
nismului. 

Traian NIŢESCU 

. 

prtnos Şl bucurie

Roadele de aur se află în boabele de aur, în căldum mîinilor care le încre
dinţează pămîntului, în priceperea celor care le ocrotesc germinarea, creşterea ş·i 

/ rodirea, in destoinicia oamenilor care auresc în vrednicie ogoarele patriei, ·inimile 
incandescente ale cuptoarelor şi ostoiesc setea de cultură cu apa limpede a izvoa
relor primite moştenire de la strămoşii întemeietari de ţară şi unitate spirituală. 

Prinos al hărniciei e aburul înmiresmat al pîinii. Laudă a competenţei sînt 
marile ctitorii, care împodobesc în chip întineritor perspectivele ţării. Semn de 
bucurie sînt creaţiile 'Spirituale care alcătuiesc fizionomia demnă a cuUurii ro
mâneşti. 

Laudă, prinos şi bucurie închină la început de an întreq poporul canducă
torului său iubit către bunăstare, progres şi fericire, tovarăşului Nicolae Ceauşescu, 
a cărui aniversare a devenit simbol al recoltelor din oare se plămădeşte cu devo
ţiune exemplară Epoca de aur. 

Cu acest sărbătoresc prilej, tradiţionala urare „La mulţi ani !" se ridică şi 
de pe buzele noastre, ale cel(Jlr' care trudim prin arta teatrului la făurirea şi conso
lidarea unei conştiinţe colective efervescente, în măsură să genereze valori mate
riale şi spirituale, pe pot1iva conceptului de om nou, prin care şi pentru care se 
edifică viitorul comunist al României. 

6 

Cu tinereţe spirituală, demnitate istorică, ;frumuseţe morală şi optimism 
constructiv, avem datoria de a prelua de .la înaintaşi tezaurul de valori culturale 
inestimabile, pe care, păstrat şi îmbogăţit cu propriile noastre aspiraţii şi înfăp
tuiri, să-l transmitem viitorimii, ca semn al apartenenţei la o civilizaţie a păcii 
şi progresului. 

Din lamura de aur a limbii române e făurită urarea strămoşească : ,,Să ne 
trăiţi întru mulţi ani 1" 

Mihai MANOLESCU 
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Datoria noastră de onoare 

Cultura este una din formele dialogului planetar pe care-l întreţin azi po
poarele lumii. Teatrul românesc, afirmat de-a lungul vremurilor în opere artistice 
de .o necontestată valoare, ,ăl,imentată de adînci tradiţii culturale, însoţind astăzi, 
ca o aură strălucitoare, progresul politic şi social al poporului nostru, îşi cristali
zează acum -încrederea în viitor. ,,Oamenii de artă di17r România - spunea tovară
şal .Nicolae Ceauşescu - au datoria să ci!irme cu pasiune valorile spirituale ale 
poporului român". Iată, formulată clar şi concis, perspectiva în care teatrul în-

13.�e9e să-şi înscrie activitatea.·- · 
A eterniza prin cuvînt chipul contemporanilor noştri., a reţine vibraţia zile

lor pe ca.re le trăim, a desprinde din clocotul adesea dramatic al vieţii sensurile 
atotbiruitoare - iată un mod comun·ist de a ne înţelege cauza, atît de înălţător 
simbolizată şi sintetizată în persoana şz activitatea secretarului general al parti
duh1i, tovarăşul Nicolae Ceau.�escu, la a cărui zi de naştere ne simţim datori să-i 
adresăm simplu, limpede şi firesc, urarea ele „La mulţi ani 1"

Olga Delia MATEESCU 

Ctitor al României moderne 

26 ianuarie al :fiecărui an ne aduce, de acum tradiţional, săr,bătocirea zilei 
de na.�tere 0 rov.arăşulni Nicolae Ce,aiuşescu, secretar general al partidului, pre
şedintele Republicii, ctiitor. al României moderne. O:tlea deschisă de Congresul al 
IX-iea al P.C.R. spre epoca de aur a zilelor noastre, cu elocventele realităţi de la
tot pasul, ale oraşelor ţării, cu străzile. cu casele, cu economia înfloritoare şi cu 
lăcaşurile de cultură ale acestora, cu elocventele re:llităţi ale noului sat românesc
mobilizat de amplul pi:-oo:-s al revoluţiei agrare, oo elocventele realităţi ale întregi.i
vieţi spirituale a întregii iRomânii socialiste, ne îndreptăţeşte ca asuăzi, după mai
bine de două decenii, în deplin consens cu sentimei)Jte]e întregului popor român,
şi noi, artiştii scen�, să spunem wvară:Ş'ului Nicolae Ceauşescu un călduros „La
mulţi ani !". Prin această urare ne exprimăm o dată mai mult recunoştinţa că
înţeleapta conducere a partidullllÎ şi matului nostru ne îndrumă spre realizarea
visului de aur al bunăstării şi civiliz:1ţiei din societatea comunistă.

Aşa cum ne îndeamnă secretarul general ·:11 partidului, tovarăşul Nico�ae 
Ceauşe5cu: ,,Avem nevoie de noi romane, noi piese de teatru, noi poernii în care 
eroii principali Să fie munaiJtorii, ţăranii, inrt:electualii, cu preocupările lor. cu do
rinţele 10lr de progres işi bunăstare, ou ho.tărkea lor de ,3 contribui la f,ăm,irea so
ci,aJismului şi comunismului în Români.a", noi, sluji.borii scenei româneşti, ne stră-
duim să răspUil1dem înaltelor deziderate, dînd viaţă, în lumina reflectoarelor, per
sonajelor aduse din realtităţi, din uzine şi fabrlici, de pe ogoarele mănoaise, din 
laboratoare şi institute de cercetare, convinşi oă prin 1;1ceasta contribuim şi noi 
la ,făurirea societăţii comuniste, la promovarea permanentă ,a noului, convinşi că 
eternul „nou" este una ldlin celle mai importante· pîrghii ale progresului. Intemein
du-ne pe spir1tualitatea :m.iişcăr:ii culturale naţionale, Festivalul ".Cînta.rea României", 
noi, artiştii profesionişti, oăutăm să întruchipăm tot ce poartă mai bun şi mai 
nobil în suflete şi în iruimi poporul nostru abu11ci cinci cu sinceritate profundă 
urează conducătorului iubit „La mulţi ani!". 

Rodica MUREŞA.i.V 
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Angajare 
A 

lll spirit revolutionar 
, 

Cultura, cu toalte Iormele ei: de expresie, deci şi teaLruJ, îşi găseşte în ,tezele 
din aprili , în doaumentelc PlenaTe<i din noiembrie sensu:rile cele mai angajante 
patri.otice--revoluţionarc. In acest context programul ideolqgic al partkiului. a [-.ele
vat încă o dată din experienţa de zi ou zi că are o Jarglă deschidere spre vliiaţ,ă, spre 
practica soci·ală, spre cele ma1i .fertile zone ale oonştiinţei şi sensibil1tăţii wnanie. 

Din,tabdeauna omul a avut [levoie de modele ; un model de a .gînd,i, un 
model ele ia trăi,· 'lllI1 ·model de a munci. Unele dintre aceste modele 1� ofe,11it 
publicului larg şi tea1Jt1ul brăilean pri[l intermecliUl spectacolelor. Practicăm in 
mod declaa·at un it,e,atru politic Ln toat.e ,formele lui ele manifestare, deci 'lll!l aat 
conştienrt în procesUJl de fălurire a omu.lui nou, o a11:1tă teatrală, care dorim să 
redea cere ill1lali nobile oon,timen,te ale oorustructorilor 500101ismuJui.

A5a după cum a arătat secrcta[·ul g,enera1 •al partidului, tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu, procesul irevotluţion:a;r nu s-a încheiat, el va continua în mod obiectiv. 
De aceea trebuie să abordăm cu mai mmtă îndră:m.eală ]YrOblemele ideo'logiC€'. 
contradicţiile care apar, şi să punem cu mai multă forţă şi clarit3.te în evidenţă, 
prin spectac.olele noa,i;tre, justeţea politiaii ,generale a partidului.. De aoeeia, 1Jpeb,uiic 
să ne întrebăm mereu, dacă arta noastră, pe care o pl'Opunem spectatorilor, repre
zintă cu adevărat chjpul oamenilor şi al epocii pc care o trăim şi pe care ou 
justifi.oată mmdTie o nwnim .. �aa N'iJOolae Ceauşescu". 

ln a.tmosfei·a de eiervescenţiă creaJtoa.re g,enem,tă de expunerea tovarăşului 
Nicolae Ceauşescu ,1a Plenara din noiembrie, contnibuţie remarcabilă la deZJVOlt.u-ea 
teoriei revoliuţionare, a ştiinţei despre •Social:ifiln, .toţi slujltoi-ii teatrului blrcăhlean 
se arugajeaiză ca pI'lin ,spectacolele prerenibate să săldeaiscă în oamenii muncii pro
furuie sentimente de arta.şament faţă de part:rie şi pairllid, !făcind astfel ,din teatr,ul 
nostru o institiuţie de îtra'ltă ,spfritooli,llate, un autentic focar de cultură socialii.stă. 

Cu aceste gî'ndtlll1Î, urăm Eroului neamu.lui nostru, stimatulul secre<bau:- general 
al partidului, preşedintelui republicii, toviarăşuJ N.i.colae Ceau..5escu, cu ocazia 
zilei sale de naştere, sărbătoare a în•treg:uhti po,pO[·, un că.IIduros şi respect;u.os 
La mulţi ,anlÎ !, multă sănătate şi putere de lTl/llncă, spre binele şi gloria patriei 
noastre, România socialistă ! 

Marele erou al 

Ion BALAN 

directorul Teatrului „Maria Filotti" 

din Brăila 

• • •

nat1un11 
, 

romane 

ln atmosfera de puternică an,gaj'aQ·e patriotică şi revoluţionară ce aa;r,ac,te
dzează atît de expi'ffii:v acuua·1a etapă a edificării societăţii soc1aliste multilateral 
dezvoltate în România, J:a începutul acestui nou an 1989, cînd intîmpi,năm Con
gresul al X'IV-lea al PiC.R. şi vom •aniversa 45 de ani de la victoria Revoluţiei de 
eliberare 1Soci,ală şi naţională, antifasci,stă şi an:bi.1mperialistă din August 1944 -
,poporul nostru îşi sărbătoreşte, cu inirml caldă şi g,Î!J1c1ul înalt, aşa cum numaii 
el ştie s-o facă, pe cel mai de seamă di111tre fiii săi, marele erou al naţiunii, 
secretar·uJ general al P.C.R., ipreşeciintele ţării, tovarăş,ul Nicolae Ceauşescu. 

Militant devotat cauzei comun.i.smul,u.i, a clasei muncitoare, pairtiidului nostru 
şi poporului român încă din fragedă tinereţe, format, ca revoluţionar în l11.11pita 
sa neînfricată împotriva exploatării omulU!i de către om şi împotriva dominaţiei. 

8 

www.ziuaconstanta.ro



fasciste, apr�g ·apărător al direptăiţij sociaile şi naţionale, al progresului şi bună
stării maberiiale şi spirituale a oamenilor muncii <lm patria străbună, al auJ.;turii 
umaniste şi al păcii Îll1 lurn.e - tovarăşul Nicolae Ceauşescu întruchipează de 
aproape un .sferit de veac desti:i1'U.l glorios al României socialiste, căruia i-a închinat 
şi ii închină fă;r�'i. încetare, cliipă de cliipă, zi de zj şi an de an, uiria5a sa furţă 
creatoare, geniul să.u po•lttic şi o;rganiztatoric, exwaor,dinJa['a sa capacitate de mobi
lizare a energiiilot· populare, mărroţa iSa demnjtate, întreaga şi pilclu:iJtoarea sa 
viaţă. De Hustra pe.rsonal'Îltate a cond1Ucătorul!ui pair.tidului şi statului nostru se 
leagă a.rn1Plo'alrea realizării.lor 'Româruiei socialiste - ,binecunosoute astăzi în în

treaga. lume -, de la modernlzairea ind'l!S'tri'eli şi de la noua revoluţie agirară pînă 
la înnoi.rea edili ta.ră şi etică, ap,ooape tortJală, a oraşelor şi satelCllr patriei, de la 
vastele construcţi'i ce includ Cana1ul D1.măTe-l\liarea Neag,ră şi Midiia-Năvodar:i, 
noul centru ci;viic al Capibal€!i, şi amenajarea riu1uri Dîmboviţa, Transrogărăşanul, 
metroul bucureştean, zecile de hidro- şi termocentrale electr.ice. în.flarirea culiturli 
socialiste sub egtilclia FesbV'clil,u1ui naţional al Iţluncii şi al areaţie.i „Cîntarea Româ
niei", atîtea şi a.tîtea alte opere ce vor dăin uli peste viremli. 

Făuritorului EpoCiii de aur a României contemporane, preşedintelui Nic()lae 
Ceauşescu îi datorăm ori€111tarea fermă a drum,ului nostru glorios spre visul de aur 
al omonir,ii -• comunismul - aş.a cum se IJ.)II"ofilează el, Îln mod con�t, Îln 
documen,tele de excepţionială însemnătate teorebică şi practică e1abozme de 5ecre
tarul general al partidului, Ollllminfu:rd cu Expune.rea sa la ma!fele for.wn al comu
niştilor, al democraţiei muncitoreşti revoluţiQil1are diin noiembrie ,1988. P.reşecl,i,n,telui 
Nicolae Ceauşescu ii datoirăm a5ezia.rea milenarei :istoTii a po,poru1w nostru în 
cadrul şi în sensU!l ei cel mai ,adevărat, de relevare a 1l..llJ)tei acestuia, necurmată, 
pent;r,u afirmarea fiin;ţei proprii, pentru libertate socială şi naţională, pentru dnde
peniden,ţă şi 'Urlitate, lupt·ă OOiI"e a inclus .şi include. în chip fuesc, aportul suprem 
al m�cării muncit01ro.şti, al PartidlU1ui Comun�st Român, ca nucleu vjtal al naţiunii. 
Pre.şedtlnte1ul Nicolae Ceauşescu îi datorăm vasta ope:ră, inaugurată la Con
giresul al IX-lea al pa,rtidululi, de trecere a României la stadiul de ţară indl\l!Strial
agrară în plină dezvoitare, de înfăptuire a profrmdelor transformări revol!uţionare 
proprii eclil\icării orînduirii soc!iialJiste nlJUlthla�al de�voltate, prin aplicarea legilor 
generale ale :făuri<nii societăţii S<JICia,Iiste la condiţiile concrete specifice României. 
Preşedintelui Nicolae Ceaiuşescu îi datorăm, în aces.t cadru., perfecţionarea siSJte
mului de conducere şi planii.ficaTe •a dezvoltării economico-sociale, perfecţi01110rea 
şi moder:nJzarea în,văţămîn,tului, a .tutrn:or domeniilor de -activitate pc baza celor 
mai noi ouceri,ni ale ştiinţei şi teh111icii - operă de ma[·e răspurudeo:e. desfăşurată 
sub conducerea tovairăşei academici.an doctor inginer Elena Cea1.VŞesau. Preşedilintelui 
Nicolae, Ceauşescu îi datorăm crearea, în acest ful, a cond1ţiilor necesare pentru 
trecerea României la stadd'l.ll de ţară mediu dezvoltată, potrivit orientărilor şi 
direoţiilor principale privind evoluţia rpatrie.i în cel de al nouălea oinci,nal 
'.1991-1995) şi în perspectivă pînă în an,Uil 2000, operă de o amploare fără prece
dent în dsrtloria popoirului român şi care are Îln vedere în-făptuirea programelor de 
O!'ganizare şi Siisitematizare a ,teritori,ulu1, virzind dispariţia treptată a deoseb,irilor 
dintre sat şi_ oraş, ca trăsătu.ă fundamentală a societăţii comuni.5.te de mîine. 
PreşedintelUi Nicolae Ceauşescu îi d,a.tm-ăm întăr1rea statululi socialist, a naţiunii 
social1ste, bazate pe pr'inoipil\ll c0il1Stmti.rii 5ooialismului ou poporul şi p€1l1lru popor, 
c-reşterea ro1ului conducător w partidulJuj, a<lînairea .democraţiei muncitoreşti 1-evo
luţionare, promovarea fermă a ,principiHar eticii şi �hităţij socialiste, dezvoltarea 
aotivi,tăţii ideologice, poL�tlico-educative, de formare a omului nou, îndeosebi a 1Jine
retului, făuritorrul de m.îine al comun.iJsmului. Preşedintelui Nicolae Ceauşescu îi 
datorăm prezenţa atît de vie şi preţuită a României socialiste în arena intema
ţioll'ală, po1itica ei de pace şi col01borare întire p0ipoare, de participare activă la 
soluţionarea marilo1· rprobl€ime ia,Ie lumii contemporane. 

Pentru acerastă creaţie titankă, rez,ervaită n,umai oaJTl€nilor de geniu, pe!llJtr'll 
omenia şi adînca sa dragoste de ţară, poporul român, într-o deplină unitate, pa�ia 
întreagă îşi manifestă profunda adezjune faţă de personalitatea şi opera tova
răşului Nkofae Ceau�e,squ, _ secrertiarul general al Pclil'tidului Comunist Român, 
preşedintele ReP'Ublicii SO'cialis,te România, :fa,ţă de politica internă şi externă 
a partidrullJJi. 

Marelui Erou al naţiunii române, tovarăşul Nicoliae Ceauşesou, eminentei s0le 
tov,arăşe ele l,up.tă şi de viaţă, toWlăăşa Elena Ceauşescu, patria rec1.L11oscătoare_=2i 
urează fierbinte, din sufletul ei milenar, La mulţi ani ! 
(� 

Mihai VASILIU 
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Aniversarea 

tovarăsei Elena Ceausescu, 
, , 

membru al Comitetului Politic Executiv 

al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român, 

viceprim-ministru al guvernului, 
. 

prim 

preşedintele 

al Stiintei 

Consiliului Nationa/, 

, , 

. 

Şl 
A 

Invăţămîntului 

Omagiu 

Desprindem din calendarul contempo
raneităţii revoluţionare, la începutul Jiie
căriui an, ziua de naştere a tovarăşei 
academician doctor inginer Elena 
Ceauşescu, întruchipare a celor mai 
înalte vtirtuţi politice şi morale cunos
cute de realitatea socialistă a României 
noi. O activitate prodigioasă, complexă 
şi pluriformă, în conducerea de partid 
şi de stat caracterizează nobleţea Uil!ui 
spirit generos, înalta conştiinţă revolu
ţionară a unei eroine dăruite mersului 
ascendent al societătii noastre social'iste. 
Pasirmea revoluţionară în soluţionarea 
problemelor frmdamentale pe care le 
ridică ştiinţa, cultura şi arta intră în 
conjrmcţie cu orientarea cercetării şti
inţifice spre desăvîrşirea unei opere ce 
poartă însemnele epocii ctito1ite de pre
şedintele Nicolae Ceauşescu. Anvergura 
internaţională a savantei iveşte în noi 
sentimentul mîndriei patriotice. Timpul 
închinat cercetărilor în domentl.ul chimiei 
este orientat spre fructificarea rezultate
lor ce dau amploare industriei, cu solu
ţionarea complexelor probleme pe care 
le ridică variatele domenii ce alcătuiesc 
edificiul României socia.1iste, moderne şi 
revoluţionare. Reputaţia internatională 
de savant ,a tovarăşei academician ·doctor 

10 

inginer Elena Ceauşescu a determinat ca 
importante foruri ştiinţifice din diverse 
tării ale lumii să îi acorde titluri ştiin
ţifice de înalt prestigiu în sfera revolu
ţiei 'tehnico-ştiinţifice. O inestimabilă 
contribuţie în zămislirea triadei : îrnvăţă
mînt-cercetare-producţie poartă sigiliul 
competenţei pe Linia îndt·umării profesio
nale, momle, politico-ideologice. Ve
ghează la dezvoltarea fundamentelor re
voluţionare ale ştiinţei, cultul'ii şi arte
lor, încurajînd noua calitate şi originali
tatea ele care dau dovadă înzestrările 
popon.ill.ui nostru. Ecourile internaţionale 
ale acestei prodigioase activităţi spo1:esc 
p1·estigiul României socialiste în lume. 
In concepţia tovarăşei Elena Ceauşesou, 
în scrierile sale ştiinţifice şi social-poli
tice, ideea de progres social şi pace 
intră în consonanţă cu umanizarea civi
lizaţiei contemporane mondiale. 

Breasla oamenilor de artă, uniunile şi 
asociaţiile de creaţie omagiază aportul 
luminos pe care nobleţea ştlinţifică şi 
cllll.turală dovedită de tovarăşa Elena 
Ceawşescu îl aduce la înflorirea spirttua-
lităţii româneşti, a culturii noastre iz
vorîte din tradiţie şi ridicate astăzi la 
altitudini nemaicunoscute privind afirma-
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rea şi desăvîrşirea omului nou, lărgirea 
orizontului său de cunoaştere. 

Oamenii de teatru datorează tovarăşeli 
Elena Ceauşescu întreaga lor gratitudine 
pentru statornicia condiţiilor asigurate 
scenei naţion"clle. 

Sărbătorind şi omagiind ziua de na<;,
tere a tovarăşei Elena Ceauşescu, rugăm 
să ne fie primite urările noastre de noi 
rezultate întru desăvîrşirea unei opere 
ou care se mîndreşte poporul român, în-

Un aport 

delungată vtiaţă şi putere de muncă, spre 
bucuria împlinirilor ctitori,te de destoi
nica fiică a poporului nostru, fericire şi 
tradiţionala urare de "La mulţi ani !" 

Dina COCEA 
Preşedinte al Asociaţiei 

Oamenilor de Artă 
din Instituţiile Teatrale 

şi Muzicale 

hotărîtor 

A devenit axiomattcă asocierea dintre numele tovarăsei academician doctor 
inginer Elena Ceauşescu şi viaţa spirituală, progresul tehnic, activitatea cultural
educativă din ţara. :noastră. 

Spre sati,sfacţia generaţiilor noastre, beneficiem în aceste domenii de o 
concepţie nouă, originală care răspunde dezvoltării legice a societăţii socialiste şi 
realităţilor noastre concrete. lnscriem în acest cadru conceptul de îmbinare orga
nică a învăţămîntului cu cercetarea şi producţie, încrederea în capacitatea cerce
tării autohtone, concept consacrat de Festivalul Naţional „Cîntarea României". 

Datorăm asemenea importante repere Congresului al !X-lea al P.C.R., secre
tarului general al partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu care, prin analizele 
întreprinse, prin aplicarea creatoare a legităţilor generale ale revoluţiei şi con
strucţiei socialismului la condiţiile concrete ale .României, aduce o contribuţie 
substanţială la dezvoltarea creatoare a materialismului dialectic şi istoric. 

Un aport determinant, hotărîtor în materializarea unor asemenea concepte 
are tovar.ăşa Elena Ceauşescu, căreia oamenii muncii din domeniul vieţii spiri
tuale, ca de aUfel întregul popor, îi poartă o profundă recunoştinţă. 

Conducător politic încercat, format şi călit în anii grei ai ilegalităţii, ai 
pregătirii şi înfăptuirii revoluţiei şi construcţiei socialiste, patriot înflăcărat, pre
ocupat de permanenta înălţare a întregu.lui nostru popor ,pe cele mai ii.nalte culmi 
de progres şi civilizaţie, savant de renume mondial, participant activ la trans
punerea în ·viaţă a întregii polwici interne şi externe, tovarăşa Elena Ceauşescu 
se înscrie, alături de tovarăşul Nicolae Ceauşescu, la loc de f!l'unte în galeria de 
aur a celor mai de seamă personalităţi ale neamului românesc, eroi între eroii 
neamului, nume cunoscute şi recunoscute ale vieţii contemporane internaţionale. 

A(:Um cînd cinstim personalitatea tovarăşei academician doctor inginer 
Elena Ceauşescu, privim cu ochii minţii marile transformări înregistrate în toate 
domeniile vieţii spirituale. Şcoala, în primul rînd, a parcurs drumul de la situaţia 
dinainte de revoluţie, c'ind aproape 400/o din populaţie era analfabetă, la înaltul 
nivel atins astăzi, cînd se generalizează învăţămîntul de 12 ani. !n băncile claş_elor 
şi amfiteatrelor se găseşte maj, bine de un sfert din populaţia ţării. Evidenţiind 
rolu,l şcolii acum şi în perspectiva awului 2000, secretarul general al partidului, 
tovarăşul Nicolae Ceauşescu, arăta în- expunerea la deschide.rea actualului an de 
învăţămînt că puterea unei naţiuni depinde în uUima instanţă de dimensiunile 
instructiei. 

Festivalul creaţiei şi al muncii „Cîntarea României" a determinat un climat 
calitativ nou pe tărîmul creaţiei tehnice, ştiinţifice şi artistice şi al muncii educa
tive. De-a lungul celor şase ediţii organizate pîmă în prezent s-au format şi afirmat 
sute de mii de formaţii care susţin anual mmoane de manifestări. 

Remarcăm aiei faptul că organizarea festivalu.lui pe secţiuni - creaţie teh
nică, ştiinţifică şi artistică, educaţie comuniStă, revoluţionară - conferă festi
valului o mare strălucire şi forţă de influenţare pe planul muncii educative şi
formative.

ln acest cadru, un loc important U ocupă instituţiile profesioniste de specta
cole, şi în mod deosebit teatrele, care beneficiază de un repertoriu vaLoros deo
potrivă din clra.maturgia noastră clasică şi contemporană, din lucrările universale, 
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precum .'fi de o generaţie de mari actori care, promovînd o artă de înaltă ţinută 
interpretativă, se clisti7?g printr-un profund mesaj educativ, revohiţionar. 

,4tenţia de care se bucură în societatea noastră cui.tura este reJLectată de 
faptul că azi Juncţionează în ţam noastră 151 de teatre .5i instituţii muzicale, ca.re 
au realizat anul -trecut 48 150 spectacole .5i concerte, la care au fost prezenţi 
peste 18 milioane de spectatori, ceea ce reprezintă o adevărată forţă pe pla.nul 
educaţ,iei, al înăl,ţării sprn cultură a oamenilor munci'i. 

Sfera instituţiilor ideologice cu caraoter educativ cuprinde totodată .�i mu
zeele; în perioada de după Congresul al !X-lea al part·kl,ului s-a clublat a.tît 
numărul ace.storc,, cit şi al vizitatorii.or, aceştia din urniă însumîncl aproape 
17 milioane. 

Adăugăm aici munca cu cartea, numărul bibliotecilor depăşind 21 ele mii, 
iar al volumelor existente, ap:ropiinclu-se de 200 ele milioane, fără a maţ aminti 
faptul că nu există astăzi familie care să nu aibă o bibliotecă proprie cuprin
zind s11te de volume. 

Datorăm conducerii partidului, secretarului general, tova:ră.şul Nicolae 
Ceauşescu, tovarăşei Elena Ceauşescu, o nemărginită recuno.5tinţă, pentru i,nalta 
.Şi roditoarea atenţie, pentru grija cu adevărat păriutească, ce le acordă orientării 
clare a creaţ'iei tehnice, ştiinţifice şi afirmării depline a acestora în procesul muncii 
-$i al crnaţiei, precum şi realizări'i tuturor oamenilor muncii în condiţiile democrati
zării actului de cultură. Pe această linie, în Expunerea la şedinţa comimă a Ple
na.rei C.C. al P.C.R., a organismelor democraţiei muncitore.5ti-revoluţionare şi or
ganizaţiilor ele masă din 28-30 noiembrie, secretarul general al pa.rtidului, tovarăşul 
Nicolae Ceauşescu, evidenţia faptul că „rezultatele muncii politico-educative }J'U.n 
încă o dată în evidenţă rolul maselor, al poporului, ca adevărat făuritor al cul
tur'i'i, al întregii dezvoltări a patriei noastre". Şi, în acest cadru, adresa chenwrea: 
„să perfecţionăm şi să dăm noi dimensiuni aetivită�ii creatoare a Festivalului 
Naţional «Cîntarea României;,, făcîncl. astfel incit, într-o perioadă scurtă

,' 
activi

tatea teoretică, ideologică să se transforme >îmtr-o puternică. forţă care să lumi
neze, asemenea soarelui strălucitor, calea spre comunism, spre o lum,e în care 
oamenii vor fi pe deplin stăpîni pe destinele lor".

Ră,ţpunzînd unor asemenea cerinţe, slujitori.i teatrului, ai filarmonicii, ar
tiştii profesionişti şi amatori din judeţul Arad acluc celei care conduce cu înaltă 
competenţă şi totală dăruire forţele creaţiei noastre spirituale, tovarăşa academi
cian doctor inginer Elena Ceauşescu, la aniversarea zilei sale ele naştere, drept 
omagiu, a,ngajamentul solemn ele a munci mai bine şi mai temeinic .5i îi adre
sează strămoşensca uran·e ele ani mulţi şi fericiţi spre gloria naţiunii române. 

dr. Alecu Al. FLOAREŞ 
secretar al Comitetului Judeţean P.C.R. 

Arad 

Model strălucit de revoluţionar 

Tovarăşei c,cademiC'ian doctor inginer Elena Ceauşescu, prestigios savant de 
largă recunoaştere internaţ'ională, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim vice-prim-ministru al guvernului Republicii Socialiste Ro,yiiinia, 
preşedintele Ccms'iliului Naţional ,al Ştiinţei şi !nvă�ămintului, îi închinăm, îm
preună cu întregul popor, cele mai alese sentimente de stimă şi preţuire, de admi
raţie şi recunoştinţă pentru uriaşa muncă pe care o depune spre binele ţării, al 
oamenilor, al întregului nostru popor. 

Pentru remarcabila. contribuţie adusă la elaborarea .5i înfăptuirea politicii 
interne şi externe a partidului şi statului nostru, pentru creşterea prestigiului 
României în lume, pentru inepuizabila energie creatoare cu ca.re coordonează, 
fodrumă şi înno'ieşte întreaga viaţă ştiinţifică, culturală, artistică Şi de învăţămînt 
a patriei noastre în spiritul înaUelor cerinţe ale programului Partidului, al stră
lucitelor idei cuprinse în Tezele din aprilie, precum şi în magistrala Expunere a 
tovarăşului Nicolae Ceauşescu l,a şedinţa comună a Plenarei C.C al P.C.R., a 
organismelor democratice şi organizaţiilor de masă şi obşteşti, slujitnrii teatrului 
rnmânesc îi aducem, o clată cu întregul popor, în aceste momente ele sărbătorire 
a aniversării zilei sa.le de naştere, tovarăşei Elena Ceau.�escu, model strălucit de 
revoluţionar, om de ştiinţă şi cuUură, intelectual, comunist clesăv"irşit, cele mai 
alese omagi'i. 
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Conşl'ienfl ele mismnca plină de responsabilitate ce ne rev-ine ca artişti şi 
-ca dascăli ai şcolii româneşti ele teatru, în care pregătim slujitorii competenţi ai 
teulrului românesc de mi,ine, urmăm ca pe un principiu formal-iv o emoţionantă 
mărturie a tovarăşei c1caclemician Elena Ceauşescu, ·idee fundamentală care trebuie 
$ă stea lu baza fiecărui act ele opţiune şi de acţ'iune al slujitorului culturii: ,,Am 
,considerat întotdeauna că nu există satisfacţie 1JW•i mare decit aceea ele a sluji 
,cauza clasei muncitoare ( ... ), cauza celor mulţi, cauza par,tidului, a poporului meu". 
Iar viaţa şi activitatea tovarăşei Elena Ceauşescu ilustrează cu cea mai riguroasă 
consecvenţă modul în care .moment cu moment acest principiu a fost transpus 
în realitate, devenind un minunat model în care s-au 'întruchipat cele mai nobile 
trăsături cile femeii luptătoare revoluţiona.re, ale femeii-soţie, ale femeii-marnă, 
-ale femeii-savant.

Pentru pilduitoarea viaţă, pentru slujirea 'imaltelor idealuri de revoluţionar 
-comunist, pentru calda umanitate pe care o manifestă faţă ele copiii şi tineretul
JJatriei, pentru consecvenţa cu care urmează înaltele principii · etice ale ştiinţei,
pentru promovarea culturii ca instrument al păcii şi înţelegerii intre popoare, pen
Lru lupta clusă alături de cel mai iubit fiu al poporului român, conducătorul par

:tidului şi statului nostru, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, pentru 'înfăptuirea progre
-�ului economic şi social în ţara noastră şi pentru ·impunerea unei noi ordini în
.lT-o /.ume mai dreaptă şi mai umană, întreaga noastră admircrţie, stimă şi dragoste
Ie închinăm tovarăşei Elena Ceauşescu şi 1i adresăm urarea de viaţă lungă, multă

..sănalate şi fericire !
Ion COJAR 

Chezăşia realizărilor noastre 

Aniversarea zilei de naştere a tovarăşei Elena Ceauşescu, membru al Comi
�telului Pol-itic Execut'iv al C.C. al P.C.R., prim vice-prim-ministru al guvernului, 
JJreşedintele Consiliului Na/:ional al Ştiinţei şi . lnvăţămîntului, este o sărbătoare 

.a întregului nostru pOJJOr . 
Drumul deschis ele Con[,resul al I X-lea al partidului are ca perspectivă cen

trală ridicarea bunăstări-i materiale si spirituale a poporului român, iar în acest 
.-clin tirmă domeniu al vieţii spirituale tea.t,r-ul a deveiiit unul clin factorii cei mai 
importanţi în viaţa cetăţii din Român·ia. 

ln anii de început ai construcţiei socialiste am fost martori ai avintului cul
_faral pe care l-a cunoscut ţara, al' înfiinţării .�i extinderii instiiuţiiZor de artă şi 
spectacol în mai toate ora.şele ţării, ai mirării şi bucuriei cu care păşeau într-o 
sală de teatru noi şi noi categorii de public. Era un elan al începutului, dominat 

-de bund credinţă şi sinceritate, o fază a acumulărilor rapide şi spectaculoase în
.JJlanui cunoaşterii şi al expresiei artistice. A Jost epoca a.firmifrii unor drama
turgi şi a unor p-iese, a unor actori, regizori şi scenografi, a unor colective, de
fapt a unei şcoli şi a unei concepţii despre teatru specifice, care ne-a asigurat
fidelitatea şi interesul constant al publicului, cunoaşterea Şi recunoaşterea pe plan
international.

i;i perioada de clupă Congre.ml al IX-lea, în teatrul românesc s-a produs
,<1cel remarcabil salt calitati.v, prin instaurarea unui climat de efervescenţă crea
toare, prin înzestrarea teatrului cu spaţii arhitecturale pe măsura valorii sale,
inauyurarea clădirilor moderne ale Teatrelor Naţionale din Bucureşti, Craiova şi
Tîr9u Mureş constituind expres-i.u importcmţei pe care pqrticlul şi stalul nostru o
tzcorclă acestei arte.

Marile realizări clin ultimele deceni-i ale Teatrului „Bulandra", cu care pe
drept cuvînt ne mîndrim şi la care cu e:dgenţă ne raportăm - Puterea şi Ade
vărul şi D-alc Carnavalului, Interviu şi O scrisoare pierdută, Azilul de noapte -�i
Furtuna. Tar,tuffe şi C1bala bigoţilor. Răceala şi Dimineaţa pierdută - constituie

-doar citeva din valoroasel.e succese ale mişcării teatrale de la noi, mişcare îndru
mată şi condusă in spirit revoluţionar de partidul şi tatul nostru.

Aceste succese de seamă, precum ş·i convingerea că ele siut chezăş-ia valorii
realizări/dr din viitor ale teatrului românesc, ne permit să ne alăturăm fel'icită1i
lor adresate ele întregul popor, urărilor de viaţă lungă şi sănătate, tovarăşei Elena
-Ceauşescu, pentru realizarea ţelurilor supreme ale sociJalismul-ui : ridicarea bună
stări'i materiale şi spirituale a poporul11..i- nostru, o viaţă demnă .,tib auspiciile păcii

-Şi încrecleri-i.
Dan JITIANU 
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Activist de excepţie al partidului 

Anul Nou ne găseşte pe toţi plini de 
speranţă şi încredere in viitorul luminos 
a'l României Socialiste, în pacea şi liniş
tea lumlii. Un nou an este un bilanţ al 
realizărilor noastre, al întregului popor 
strîns unit în jurul partidului, acţionînd 
în spiritul novator, revoluţionar, impri
mat întregii activităţi economko-sociale 
de Tezele din aprilie, de recenta Expu
nere din 28 noiembrie a tovarăşului 
Nicolae Ceauşescu. 

Puternicul ecou generat de ideile o-ri
entările şi învăţămi1�tele ce iz�orăs� din 
magistrala Expunere a secretarului ge
neral al partidului, reverberează în con
ştiinţa tuturor celor ce activează în pla
nuJ. muncii materiale, dar, în egală mă
sură şi în tot ceea ce înfăptulim noi, oa
menii de artă şi cultură, în. vastul spaţiu 
al creaţiei artistice. 

Ca făuritmi ai artei socialiste şi noi, 
ce-i ce muncim în Teatrul Giuleşti, ne 
angajăm să propagăm prin mesajul spec
tacolelor noastre bogăţia de idei d'.in gin
direa tovarăşului Nicolae Cea11.1şesou, să 
facem ca arta şi creaţia noastră să se 
inspire din elanul revoluţionar, din acti
vitatea sa neobosită, ou conviil1Jgerea că 
numai aşa ne vom îndeplini cu cinste 
menirea noastră. 

lncepu,tul noului an coincide cu fe
ricita ocazie de a cinsti ziua de naştere 
a două eminente personalităti ale vietii 
social�politice şi ştiinţifice �temporam.e, 
tovarăşul Nicolae Ceauşescu, conducătorul 
'Î.Ub!iit al ,partklllll,ui şi statului, şi tovarăş·a 
Elena Ceauşescu, remarcabil om politic 
şi savant de recunoaştere mondială, sub 
a cărei directă îndrumare arta şi cultura 
românească au atins culmi ale creatiei 
s-au impus în spiritualitatea univer�ală
ca o prezenţă distinctă, originală şi de
mare profunzime.

Tovarăşa Elena Ceauşescu reprezintă 
nu numai o viaţă pilduitoare, un acti
v,ist de excepţie al partidului, ci şi un 
om de o mare, caldă şi autentieă vibraţie. 

Preţuim pilda unei vieţi consacrate no
bilei cauze a socialismului şi comunismu
lui încă din fragedă tinereţe, pentru bi
nele şi propăşirea patriei noastre, pentru 
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realizarea idealului de libertate socială 
şi naţională. 

. Savant recunoscut de cele mai presti
gwase foruri ale ştiinţei mondiale tova
răşa Elena Ceauşescu îndrumă şi �oardo� 
nează vastul cîmp de activitate si con
cepţie al ştiinţei, culturii şi artei· româ

neşti contemporane, astfel încît să se 
înscrie într-o dinamică proprie acestuî 
sfîrşit de secol, într-un mobilizator efort 
de autodepăşire. 

Pasiunea, înalta competenţă, distincţia: 
cu care ne înd1·wnă paşii, nouă - celor
din domenJul artelor - ne-au permis să 
ne clar'.ificăm probleme esenţiale ale crea
ţiei, ale menirii noastre de făuritori şi 
mode1atori ai conştiinţei omului nou, 'con
structor al societăţii socialiste. 

Penti-u toate acestea, ziua de 7 ianua
rie ne oferă fericitul prilej de a ne ex-
prima un înalt omagiu de aleasă stimă 
şi preţuire, cele ma� calde mulţumiri. to
varăşei ·Elena Ceauşescu pentr'U grija deo
sebită pe care o acordă artei şi slujitori
lor ei, pentru a se statua un respect .aI 
valorilor �i al demnităţii muncii noastre
creatoare. 

Sînt un actor care mi-am început acti
vitatea profesională în 1965, anllll celui 
de-al [X-lea Congres al ,partidului. Se· 
poate spune că împreună cu toţi cei din 
generaţia mea, ne-am constituit în măr-
turii vii ale acestui timp, prin tot ce am 
gindit şi înfăptuit. Am întruchipat pe 
scenă eroi şi destine omeneşti, am con
sacrat artei amorului toată energia, inte
ligenţa şi dorinţa de a înfăptui idealul de· 
frumuseţe, de cinste şi credinţă al omu
lui nou. 

Am înţeles oum trebuie să preţuiesc
şi să iubesc adevărurile dobîndite prin 
pasionanta şi tensionata muncă de auto-
perfecţionare şi continuă autodepăşire cu: 
care încerc zi de zi să mă racordez [a 
timpul prezent. 

Pentru toate acestea, irni îngădui să-i 
mulţumesc tovarăşei Elena Ceauşescu, 
pentru copleşitorul exemplu şi îndemn 
de muncă pe care ni-l oferă şi să-i urez,. 
ddn t0':1,tă inima, un sincer "La mulţi ani!", 
mîndru de a trăi şi de a crea în Epoca 
Ceauşescu. 

Nicolai IV ĂNESCU 
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Sarcinile şi indicatiile 

,date de tovarăşul 

NICOLAE CEAUŞESCU, 

-fundamente ale activitătii

.slujitorilor teatrului 

românesc contemporan 

„Intreaga activitate literar-artistică, sub 
orice formă, trebuie să pună în evidenţă 
forţa şi capacitatea creatoare ale poporu
lui, să biciuiască stările de lucruri negati
ve, lipsurile, dar să dea o perspectivă, în
credere în forţele creatoare ale poporului, 
să contribuie la unirea eforturilor tuturor 
constructorilor socialismului, .,.,Ia întărirea 
unităţii poporului în jurul partidului, în 
cadrul Frontului Democraţiei şi Unităţii 
Socialiste, să contribuie la întărirea for
ţei generale a patriei noastre, la ridicarea 
României pe noi culmi de progres şi civi
lizaţie !" 

NICOLAE-CEAUŞESCU 
(Din Expunerea 

la lucrările comune ale Plenarei Comite
tului Central al Partidului Comunist Ro
mân, consiliilor şi birourilor executive 
ale organismelor democraţiei muncitoreşti
revoluţionare şi organizaţiilor de masă şi 
obşteşti) 
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Momente 

de referintă 
' 

.... 

10 evolutia 
' 

arhitecturii 

româneşti 

Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român a deschis drama
turgiei româneşti contemporane lar
gile porţi ale libertăţii de creaţie, 
repunînd arta teatrală românească 
în dreptul de a se şti expresia con
ştiinţei de sine a poporului nostru. 
l'ncrederea pe care partidul a acor
dat-o virtuţilor şi puterii de comu
nicare spirituală a artei scenice s-a 
exprimat, deopotrivă, atît prin re
instaurarea dimensiunii nationale a 
dramaturgiei şi artei noast�e inter
pretative, cît şi prin înzestrarea 
culturii noastre cu noi edificii, cu 
noi lăcaşuri, construite la cota exi
genţelor tehnice mondiale. Conco
mitent cu această actiune edilitară, 
multe alte teatre au fost restaurate, 
modificate, extinse si instrumentate 
cu tehnologie moder.nă, aşa cum s-a 
întîmplat în oraşele Brăila, Oraviţa, 
Botoşani, Piteşti, Timişoara, Cluj
Napoca, Giurgiu. Spectaculoasa eflo
rescentă arhitectonică din ultimele 
două d·ecenii dezvăluie subtilităti ale 
raportului dintre clădirea teat�ului 
şi oraş, care apartin - în cel mai 
desăvîrşit chip - · civilizatiei socia-
liste. 
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Ca expresie a dezvollării sociale, arhi
tectura românească postbelică s-a carac
terizat, în principal, prinlr-o producţie
constructivă de propor�ii cu totul remar
cabile, dar momentul saltului său calita
tiv s-a produs de-abia la începutul ani
lor '70, o dcilă cu noua organizare terito
rială a ţării şi ca urmare a unei lucide 
analize a rezultatelor de pînă atunci .. 
Acestea au dus la o schimbare radicală 
de optică în abordarea sistematizării ora-

·şelar, cu implicaţii profunde asupra con
strucţiilor. Expresia cea mai benefică a 
acestei poziţii noi a fost dezvoltarea ora
şelor ţării, cu edificarea mw1· centre ur
bane 1Wi, cu construcţii reprezentative, 
atît ca programe, cît şi ca expresie arhi
tecturală, care să valorifice şi să exprime
moştenirea culturală a zonelor respective, 
să le cuLtive originalitatea şi specificita
tea. 

Centrele unor oraşe importante s-au po
larizat ori s-au conlurat în jurul 1Wi-lor
„case ale culturii" (cum s-a întîmplat la 
Suceava, Baia Mare, Botoşani, Alexandria. 
Tîrgovişte şi multe altele) sau al noilor· 
teatre, ca la Craiova. si Tîrgu Mureş. Din
tre toate acestea, c:onslruirea Teatrelor Na-· 
ţionale din Bucureşti, Craiova ·>i Tîrgu· 
Mures a marcat ev<'nimente de vîrf ale 
vieţii· noastre teatrale, dar, în aceeaşi mă
sură, şi evenimente urbanistice şi mo
mente de re_ferinţă în dezvoltarea acestor· 
orase. 'Mai mult decît institutii teatrale, 
ele · erau mPnite să devină si1nbolul noii 
vieţi spiriluale romclnP.5ti. Ele trebuiau sii 

valorifice moştenirea de tradiţii ·>i valori 
culturale, dm· .5i să exprime capacitatea 
de creaţ·ie a societăţii socialiste româ-
ne.5ti. 

Poate că dublul lor rol, social şi cul-
tural, individualizează aceste teatre, faţă 
de producţia contemporană lor, (frămîn
tată şi preocupată aproape lin exclusivi
tate de problemele funcţionării interne a· 
teatrului), poate că în aceasta a constat 
.5i dificultatea sarcinii arhitectului, dar şi, 
în final, cheia succesului. 

La Craiova, teatrul a fost amplasat în· 
„miezul" oraşului, în imediata vecinătate 
a celor mai importante clădiri, ca să în
tregească nucleul central. Situat între
două artere importante ale oraşului, clă
direa sa domină, fără ostentaţie, întreaga· 
zonă, importantul volum orizontal (care 
înglobează toate funcţiunile teatrului) îm
binîndu-se unitar cu verticala avîntată a 
turnului scenei. Parcul, pe care teatrul 
l-a determinat, reuşeşte să rezolve, în te
rase succesive care se continuă si m foa
ierele teatrului, puternica denivelare a,
terenului , cisigurînd astfel. unitatea si tlu
enţa circulaţiei în zona centrală. Contro
verselor din lumea teatrului: e mai bine· 
să subordonezi foaierele oraşului sau at
mosferei „cutiei magice" ? de data aceasta,. 
cerinţele urbanistice le-au dat un răspuns-
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Teatrul Naţional 

din Craiova 

Vedere de ansamblu 

Sala de spectacole 

/ 
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Lucrăni de artă - fîntîni arteziene. 
în piaţa teatrului 

Teatrul Na ţi o nai 

din Tîrgu Mureş 

Foaierul - elemente decorative 
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Teatrul 

,,A. Da vila" 

din 

Piteşti 

Teatrul pentru Copii şi Tineret 

din laşi 
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fără echivoc : teatrul a fost conceput ca 
un „salon" al oraşului, cu luminile şi ani
nw�ia sa de seaT'ă, cu transparenţa şi ne
condiţionata sa participare la viata cen
trului. Ca exprr!sie plastică, teatrul din 
Craiova transmite stubilitatea calmă si 
masivă, clominatil de pl·inuri şi alburi aie 
arhitecturii din zonă, dar, prin rafina
Tnentul compoziţiei, contrapunctul ett 
turnul scenei, subelivizarea plinurilor în 
Titmuri aproape muzicale conforme cu 
euritmia generală a construcţiei, reuşeşte 
-0 monumentalitate lipsită de grancliloc
venţă, fermă şi totodată· atrăgătoare, atît 
ca ansamblu, cit şi ca cletalii. El mi nu
nwi că s-a înscris cu naturalete si ele
gan�ă într-un caclru constituit, · dai· a şi 
reuşit să-i sporească armonia şi persona
litatea, devenind o demnă si elocventă 
expresie a unei importante instituţii cul
turale şi naţi01wle. 

Dacă Naţionalul craiovean a sporit 
strălucirea unui centru cu traelitie la 
T'irgu Nhireş, noul teatru trebuia să 'de
vină focarul cultural şi eirhitectura.l al 
wiui centru orăşenesc. 

Dacă la Craiova, un: parc s-a dovedit 
elementul unificator necesar centrului la 
Tîrgu Mureş a fost nevoie de un întreg 
':'-nscmiblu de clădiri, alcătuit clin loeti-
1.nţe, magazine şi hotel care să închege 
un nou nucleu central urban. 

Dacă la Craiova, volumul neutru al tea
trului se inserează cu eleganţă în vm~ie
tatea stilistică a clădirilor din zonă la 
Tîrgu Mureş expresia :plastică a teat�lui 
este pregătită, orchestrată şi apoi ampUfi
-cată ele toate constructiile din far de 
piaţa orăşenească pe cai·e o cleterrni� si 
-care, la rîndul ei, este bogată în trepte,
}ardinieTe, corpuri de iluminat, mobilier
urban, lucrări de artă.

La Tîrgu Mureş, vol.umul teatrului este
-d.inamic şi sculptural, frumuseţea sa re
zultă din tensiunea dintre elemente si
volume, din exprimarea individuală ·a
fiecărui element al temei, din puternicei
,diferenţiere şi evidenţiere a planurilor,
din exacerbarea rafinată a eletaliului, el-în
policromie.

Inchiderea foaierelor faţă de piaţă, cu
-comunicări strict dirijate şi reqizarea
un-0r efecte plastice, exuberanţa, bogăţia
plastică a detaliilor si decoratiei interi
oare, dramatismul bai·oc al spaţiilor in
terioare fac din acest teatru un monu
-ment reprezentativ al arhitecturii româ
neşti contemporane.

Sublinierea misiunii urbanistice con
-crete a clădirilor teatrale se evidentiază a
fi doar o latură a · sarcinii arhitectului.
-cealaltă -- deloc mai simplă - referin
du-se la mecanismul legat de funcţionarea
sa interioară, la stăpînirea alchimiei in
terne a organismului teatral, a relaţiilor
atfit de greu cuantificabi.le dintre actor şi
spectator, dintre spectatori şi spectacol,
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dintre repertoriu şi spaţiu scenic, dintre 
spectacol dramatic şi spaţ'iti teatral, din
ti•e artă si tehnică. 

Jn acest spirit, pentru via�a noastră tea
trală a fost un adevărat eveniment cul
tural inaugurarea la Iaşi a Teatrului 
pentru Copii şi Tinerel. Situat ·în „matca" 
teatrului românesc, acest eclificiu, alături 
ele prestigiosul Şi val.orosul Teatru Naţio
nal ieşean, a completat posibilitatea de 
expresie a creatorilor ieşeni, punîndu-le 
la dispoziţie un „laborator experimental" 
total, în care inventivitatea şi originali
tatea montărilor nu sînt numai posibile, 
clar, aproape necesare. Teatrul a fost ima
ginat cu îndrăzneală şi entuziasm de un 
grup ele arhitec�i tineri, intr-o strînsă 
colaborare cu regizori, actori, scenografi, 
virtuali spectatori, aclică de toţi pO.ţib'ilii 
pC1rlicipanţ'i la eve11imcntul teatral. 

Rezultatul acestei benefice colaborări a 
fost, pe de-o parte, o nouă construcţie 
sculpturală, reprezentativ-contemporană 
pentru centrul oraşului şi, pe de altă 
parte, ,.cochilia" ce permite montarea 
practic a oricărui lip ele spectacol, in for
miila de teatru 'în arenă, elisabetan sau 
·italian, corespunzătoare viziunilor regizo
rale celor mai îndrăzneţe.

Sala de teatru hexar,onală oferă o
maximă libertate în alegerea. tipului de
spectacol şi varielcllea, alît de clorUă, ele
comunicare între spectacol şi spectatori,
carP să se muleze imaginaţiei autorilor,
apoi a regizorilor şi actorilor, pătrunzincl
astiel în sp'irttul. opeclalorilor; ea este
aproape un spaţiu imag'inar care se con
turec1ză prin viziunea regizorală. Dacă
iclealtil, utop'ic, al oricărei construcţii tea
trale este ca un spaţiu material să
coincidă cu unul imaginar, Teatrul pentru
Copi'i -�i Tineret din Jc1.�·i este cel mai
aproape de acest deziderat.

.A concilia opiniile lea.trale cele mai di
ferite, a crea spaţii de joc tra.nsforma.
bile şi flexibile, dar şi tradiţionale, a
beneficia de tehnica de scenă cea mai
avansată, clar şi a nu o face simţită, a se 
subordona şi a crea un spa�·iu neutru clar
şi a fi o prezenţă puternică, mprcantă şi
reprezentativă, a turna în betoane a.spi
raţii.le cele mai abslTacte, a .face palpabil
inefabilul, a pondera dorinţele c14 posi
bilităţile economice, aceasta este misiunea
fascinantă a arhitectului de leatru.

Prin această prismă, Naţionalele din
Craiova şi Tîrgu J\.fureş par să he, din
tr-un .�ir fructuos de realizări, exemplele
cele mai sintetice şi reprezentative, care
reuşesc să ridice aspiraţiile la nivelul
certitudinilor creaţiei autentice, care în
globează căutările, eforturile. ingeniozi
tatea si inteligenţa şi le pun la dispoziţia
teatrului românesc.

arh. Ileana TUREANU 
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Festivalul National 
minunat cadru 

a talentelor din 

J:n perioada 12-27 noiembrie 1988 
a avut loc ,trecerea 1n revistă a forma
ţiilor artistice din casele de cultură şi 
creaţie socialistă „Clntarea României" 
penta-u tineret, în cadrul fazei de masă 
.a Festivalului -Naţional „Gîntarea Româ
niei", prilej cu care, 1n trei oraşe ale ţării 
- Buzău, Tirnişoaira şi Cîmpia:la -, s....au 
perindat ,pnLn faţa jur1ului forţele ar.ti6-
tice care activează la aşezămintele cul
turale din ţară şi din mt1J1icipiul Bucu
reşti, în <următoarele domenii artistice : 
teatru, recită1ri. interpreţi de ,satiră, grup 
-sati!l'1Îc, pan.tomimă, montaj literar-muzi
cal, brigad�, iteatr,u de ,păpuşi. 

SecţiUIIlea „teatru" a fost reprezentată 
-cantitativ cu Îindrăzneală de majoritatea
ju1cleţelor pa,:tic1pante la concurs, ceea ce 

,,Cîntarea României", 
de manifestare 
rîndul poporului 

pretare. Este cazul centrului teatral 
„Thespis" din Timişoara cu Matca de 
Marin Sorescu, al judeţului Maramureş 
cu Farmecul coproductiei ele Tudor Po
pescu, al formaţiilor de teatru din Man
ga,lia cu Examenele Luciei de Dumitru 
Solomon, din Sighişoara cu Şcoala ludică
de Ioan Groşan, din Tulcea cu Rînduieli
de Marin Sorescu sau Năpasta de I. L. Ca
ragiale, echipelor de teatru din Tîrgu Jiu, 
Iaşi şi Adjud cu piesa Cîntec de leagăn
pe muzică rock de Iulian Margu sau din 
Slatina cu Sfress de M. R. l'acoban si 
alţii. Nu acelaşi lucru se poate ·spune în 
c,azul trupelor din Salu Mare, Mediaş, 
Arad, Pirteşti sau Sectorul '.1 - Bucureşti, 
ai căror instructori coordonatori ar fi tre
buit să-şi reorienteze alegerea pieselor 

'-' 

Tinerii la scena deschisă 

nu este rău. Aceasta înseamnă că tiner,ii 
no.trÎ! iubesc teatrul. Semnul de întrebare 
·se pune vizavi de moda1ităţile acestoea
de abordare, plecîn<l de la repert01riu, re
gie şi terminîncl cu acea calitate a inter
pretăl'ii, care, în ultimă instanţă, poate 
:îmlbunătăti în mod vizibil nivelul un,U!i
spectacol,· aitn.moi cînd celelalte elemente
lasă de dorit.

Aflînc1u-ne la un festival naţional. aşa
cum este fiiresc, s-a abordat un repertor1u
diramaitic românesc, axat mai mul.t pe l-a
tura modernă şi contemporană, decît pe
cea clasică. Pe lingă I. L. Caragiale, pre
zent prin Năpasta şi o serie de mo
mente şi schiţe de genul Bubico sau
Five-o-clock_ am regăsit, în concurs,
·piese de Dumitru Solomon, Ion Băieşu,
Marin Soresou, Mihari Ispi,rescu, Tudar
·popescu. TeO'dor Mazilu, Dan Tărch.ilf1.
!M.io:cea Rad11.1 Iacoban, iRaclu F. Alexandru,
Aurel Storin, Iulian Margu, Pe<bre ldri
-oean11.1., Nelu Ionescu, Cornel Sofronie,
Ioan Groşan şi alţii. Există trupe de ti
neri care au şti,ut să-şi aleagă o piesă, ce
-să le reprezm1Je problematica v1,rstei sau
să 1e ofere multiple posibilităţi de inter-

către texte mai reprezentative, care să 
ofe1·e o reală şansă de integrare tinerilor 
amatori într-un wtivers ideatic şi estetic 
accesibil potenţelor lor actoriceşti, în 
devenire. 

.In, montarea pieselor, care s-a încadrat 
în general, în li 11.ia clasidi, ni s-au rele
vat mllllte surpl'ize plăcute, demonstrînd 
efortul si talentul de care dau dovadă 
formaţii · de teatru, lipsite - unele -
chiar de o îndrwuare regizorală profe
sionistă. 

Splendida montare a piesei Matca de 
Marin Sorescu a fost realizată de trupa 
ele teatru din Timişoara, în regia lui An
drei Covaliu, coordonarea lui Diogene 
Bihoi, decopurile şi costumele Sorinei 
Horvath. Viziunea regizorală irumpînd 
prin toţi porii piesei, a suplinit, în di
verse momente, talentul nativ al oelor 
doi prntagonişti, Ioana (Ioana Surche) şi 
J:on (fon Firenţ), care nu s-au ridicat la 
înălţimea calităţii regiei şi scenografiei. 
Sugerarea permanenţei mişcării şi a de
venirii, a înecului şi a salvării, în. acelaşi 
timp. jocul de alb-negru al decorului, deşi 
nu sînt idei noi în arta spectacolului, au, 
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avut meritul de a fi oferit spec,tatorului, 
prin îmbinarea fericită a recuzitei sce
nice, o cheie spre miezul filozofic al pie
sei. Aşa cum spunea Camil Petrescu "un 
regizor care ignorează, care nu pricepe 
arta actorulw, trebuie înlăturat de la în

ceput ca l1iil candidat care a luat zero la 
teza scrisă". 

Alte aspecte regizorale reuşite s-au în
registrat la piesele : Cu cine mă bat ? 
de Aurel Storin de la Cîmpina, în regia 
inginerului Iosif Mihăilescu ; Scene din 
viaţa unui bădăran de Dumitru Solomon, 
şi Nora, soacra şi războiul mondial de 
Ion Băieşu, de la Tîrgu Mureş, în regia 
lUi Aurel Ştefănescu, actor la Teatrul 
Naţional din localitate ; Lecţia de zbor 
de Mihai Ispirescu., de la Deva, în regia 
lui Grigore Popa - regizor al ansamblu,
lui C.C. al U.T.C. - Bucureşti; Rînduieli 
de Marin Sorescu, de la Tulcea, în regia 
lui Ion PDî"e (conturarea atitudinii per
sonajelor, decoruri) ; A treia ţeapă de 
Marin Sorescu, de la Tîrgovişte, în regia 
lui Dan Ţopa (realizarea dialogurilor tra
şilor în ţeapă, scenografie) ; Stress de 
M. R. Iacoban, de la Slatina, în regia lui
Mihai Lungeanu - regizor la Teatrul
de Stat din Reşiţa (noutatea viziunii a
supra „sărbătorii ştampilelor") ; Cîntec de
leagăn pe muzică rock de Iulian Margu,
de la Tîrgu JiJU, în regia lui Grigore Popa
(dinamism, surprinderea caracteristicilor
vîrstei tinere) ; Farmecul coproducţiei de
Tudor Popescu, din Maramureş, în re
gia Dorinei Marincaş (costume, natura
leţea momentelor).

Schiţele lui „nenea Iancu", aduse în 
faţa spectatorilor de alte trei formaţii 
teatrale, ne-au reamintit că nu este uşor 
să realizezi comedie. Dacă regia şi de
corurile de la Mehedinţi au reuşit să se 
apropie de atmosfera caragialescă, rămî
nînd tributari costumaţiei eterogene şi 
jocului artificial, formaţia de la Oradea 
a excelat numai în scenografie şi muzică 
adecvată, iar Sectorul 3 - Bucureşti a 
dezvăluit, mai ales, disponibilităţile acto
riceşti ale talentatului Tudor Vasiliu. 

Absenţa unei idei regizorale mai clare 
s-a regăsit, din nefericire, în multe re
prezentaţii. Este cazul unor piese ca : 
O trăsătură de caracter de Virgil Stoe
nescu, prezentată de Balş, Barajul Ia 
prima vedere de Iosif Naghiu, prezen
tată de Sectorul 3 - Bucureşti, îndră
gostiţii de Ia marginea pădurii de Il'ie 
Sălceanu, prezentată de Satu Mare, Cin
tec de leagăn pe muzică rock de Illllian 
Margu, prezentată atît de Iaşi, cit şi de 
Adjud - montări la care personaj'ele se 
intîlnesc pe scenă fără a exista mobilul 
acţiunii lor, cu erori de distribuţie, ne-
51\lgerări de atmosferă• şi declamarea, pur 
şi simplu, a unor fraze din text. In acti
vitatea caselor tineretului, la secţiunea 
,.teatru" - şi nu numai acolo - s�ar im
pune angrenarea unor regizori sau ac.tori 
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de la teatrele profesioniste din localităţi, 
care să vină cu acel plus de mesa-ie, de 
care tr,upele au nevoie în formarea lor, 
iar acolo unde ei deja activează, să se 
implice în mai mare măsură în actul ar
tistic şi să solicite sprijinul celor1alţi fac
tori răspunzători de activitatea culturală 
a judeţelor, pentru recrutarea unor reale 
forţe artistice. 

In ceea ce priveşte arta interpretativă 
este de reţinut numele unor actori care 
au ti!llS către acea conmnicare vie cu spec
tatorul, ce atribuie actului teatral o mă
sură esenţială a specificităţii sale, ridi
cînd ştacheta pieselor in care au jucat : 
Luminiţa Buzatu din Tulcea (bună intel"
pretă şi de satiră), Iosif Mihăilescu clin 
Cîmpina (regizorul piesei şi realizatorul 
llilllli spectaculos şi teatralizat montaj li
terar-muzical, intitulat Proces în faţa 
istoriei), Valeriu Rusu şi Cornelia Mi

haly (bună şi recitatoare) din Tîrgu Mu

reş, Gabriela Boţan (metodista casei de 
cultură şi creaţie socialistă) şi Irena Ilie 
(interpretă şi de monolog) din Mangalia, 
Ştefan Ştefănescu din Tîrgovişte, mara
mureşenii Romulus Cîmpeanu (regizorul 
poeIIl/Ull.15. scenic din concurs) şi Vasile 
Bilz. 

„Actorul nu e numai un interpret, · el 
este un inspirator" spunea Jean Girau
dowc, ia,r potrivit 1ui Jean Vtlar, "rea
liz,area scenică a unei piese este întot
deauna rezultatul unui compromis ... cel 
puţin intre imagii;iaţia vizuală şi audi
tivă a regizorului şi realitatea vie, aruar
hică pe care o constituie actorii". Am lă
sat anume, maă la urmă, cele cîteva „cotll
prontisuri" izbutite - la pretenţiile rid'i
cate unui teatru de amatori - între fe
liile de text, regie, scenografie şi inter
pretare ale portocalei visate : spectacolul 
de teatru. Provocîndu-ne o reală bucurie 
prin abordarea profundă a semnificaţiei 
textelor, jocul de o dăruire totală al in
terpreţilor, coordonate regizorale intelli
gente, simplitatea de bun gust a sceno
grafiei şi costumelor, aceste reprezentaţii 
ne îndreptăţesc să le cităm ca exemple : 

• Trupa de teatru din Tulcea cu Nă
pasta de I. L. Caragiale ; regizor şi in
structor artistic Ion Dore ; se remarcă, 
în mod deosebit, interpreţii: Ion Dore, 
Victor Ivanov, Veronica Gheorghe (mai 
bună ca recitatoare). 

• Trupa de teatru din Cluj-Napoca cu
O seară încîntătoarc de Mircea Ghitu
lescu ; regizor şi instructor artistic : Tra
ian Penciuc ; se remarcă, în mod deo
sebit, interpreţii : Valentin Mălăiescu (şi 
valoros recitator) şi Mariana Topan. 

• Trupa de teatru „Spot" din Buzău
cu dramatizarea Casa de cultură vă apar
ţine după o schiţă de Dumitru Cacovea
nu ; regizor şi instructor artistic : Ga-· 
brie! Radu ; se remarcă, în mod deosebit, 
interpreţii : Gabriel Radu, Adrian Fete
cău. 
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• Trupa de teatru din Giurgiu cu Ina
micii de Dumitru Solomon ; regia : Doru 
Nedelcu ; · se remarcă, . în rnod deosebit, 
inta.-preţii : Nicolae Costea şi Marcel 
Costea. 

• Trupa de teatru din Rimnicu Vîlcea
-Cu dramatizarea poeziei Hani de Miron
Radu Paraschivescu ; regizor şi instructor
artistic : Nicolae Cristian ; se remarcă, în
mod deosebit, interpreţii : Nicolae Cristi
an, Luminiţa Erga, Corina Merişescu, Va
leriu Armean, Gabriel Popescu (toţi şi in
terpreţi talentaţi de poezie).

La secţiunea „poem scenic" merită
.amintite, atît prezenţa artistică ele cali
tate a formaţiei clin Maramureş cu
Iluzia unei insule ele Adrian Păunescu,
regiza,tă, prin mijloace scenice adecvate,
-de Rolllflllus Cirnpeanu, cit şi mesajul ide
atic, ele profunde semnificaţii pentru 
,epoca noastră, propus ele colectivul ele la 
Mangaliia prin Peron 7 - stare de veghe,
pe text ele Emi.'lia Dabu, clar cu unele ne
reu. ite în transpunerea scenică. 

Am constatat că jucleţel,e ţării di.spun 
·ele o serie întreagă ele recitatori şi inter
preţi de monolog talentaţi, cu aplecare 
-căJtre studiul artei interpretative, care fac
cinste oaselor tineretului şi t·eliefează
,efortul instructorilor de a fi ştiut să gă
·sească şi să orienteze talentele tinere în
tr-o activitate ele plăsmuire artistică. Lista
fiind foarte mare, reţinem doar . cîteva
nume: Nicolae Banu ,clin Agnita, Vasile
Blaga clin Satu Mare, Mariana Sandu din
Fălticeni, Alexandru Matetovici. clin Sec
torul 6 - Bucureşti, Lucia Cîmpeanu cli.11·
Oluj-Napoca, Ionuţ Cucoară clin Piatra
Neamţ.

Asaltul interpreţilor asupra colajelor ele
versuri şi realizarea, chiar, a unor poeme
scenice ele conţinut pretenţios (vezi Cu
bul negru clupă George Bacovia, în regia
lui Gheorghe Hibovschi, ele la Piatra
Neamţ) ridică problema interpretării şi a
transpunerilor scenice neîntîmplătoare,
care trebuie să se susţină printr-un. fi..r

călăuzitor al esenţelor mesajului ideatic
şi să-şi asigure putinţa receptării de către
public - ceea ce nu s-<a întîmplat 1a nici
unllll. din spectacole. O caracteristică se
desprinde însă : abundenţa textelor de
Nich'ita Stănescu şi Marin Sorescu, dar
o mai slabă înţelegere a filozofiei din
spatele cuvintelor.

Ar fi de datoria no,astră să aruncăm
un ochi şi asupra grupurilor satirice şi
interpreţilor de satiră, diniTe care unele
·trupe au reuşit, cu adevărat, să dezvă
luie, prin potrivite mijloace actoriceşti,
prin ingeniozitate şi mai ales, pasiune
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pentru ceea ce fac, aşpecte neg;;itive ale 
realitătii ele zi cu z.i, ridicolul, folosind 
satira oa formă esenţială a comicwlU!i. Ră
mîn în atenţia noastră grupuri qa: 
,,Spot", din Buzău, ,,Satiricon" dia Cim
pina, ,,Umor Expres" din Bistriţa, ,,Octo
pus" din Alba 'Iulia. 

Nu au lipsit nici autentici interpreţi 
de satiră, cwn ar fi : Mihai Mureşan. di& 
Bistriţa, ,Eugen Cordoş din Arad, Gică 
Andruşcă ciin Adjud, A11gi Breazu diR 
Ţăndărei. 

Şi pentru că din t·ecuzita concw·sulu.i a 
făcut pa1·te şi acea reprezentare teatrală, 
în care cuvîntul a fost integral înloowt 
printr-un repertoriu de gesturi şi atitu
dini, adică pantomima, treblliie remar
cat aflu.,'Cul ele interpreţi. La aceia ca1·e 
au demonstrat un punct bun de plecare 
pentru o evoluţie viitoare, de cele mai 
mu1te ori, calitatea ideii aduse pe scenă 
n-,a concordat cu cea a interpretării, saiu 
l\111ul sau celălalt clin aspecte fiind pre
ponderent (exemplu - ,,Min-Drobetan
Grup" din Mehedi11ţi sau Cristian Pe
treanu clin Piatra· Neamţ - _tematică jn,-
teresantă; Vladimir Maftei Păunescu din 
Mangalia sau Any-Daniela Bodea,nu dia 
Ţăndărei - interpretare mai r�uşită). 

Două grupuri s-au remarcat, de la dis
tanţă, prin surprînderea potenţată şi in-
teligentă a calităţii __ estetice. definitorii a 

· genul,ui, de transfigurare în mişoa1·e a
conţinutull\li unor scenarii de interes co
tidian: formaţia „Facies" clin Botoşani,
coordonată de Dan Puric (actor şi inter
pret 'de pantomimă) şi Elena Hariuc- şi
grupul „Ridendo" din Bistriţa, ai cărui
componenţi şi creatori sînt: Teodor Mol
dovan, Flori,an Toma, Daniel Pop şi Emil
Teodorescu.

Ideea care trebuie să rămină în spatele
tuturor creaţiilor artei amatoare tinere
d'in România, reieşită şi· cu ocazia acestei
faze a Festivalului Naţional „Cîntairea
Român!i.ei", este că există, la virsta deve
nirii sale plenare, o dragoste puternică
a tînărul,ui �ntru actul de cultură, care
trebuie modelată cu mult . discernămînt
ele mesagerii artei profesioniste, de către
toţi oamenii de bine, şi întreţinută ca o
flacără vie a spiritualităţii româneşti.

Actul artistic rămîne. Propria meta
morfoză a celor ce îl realizează se în
scrie în traiectul dezvoltării sociale, ex
primind atitudinea f,aţă de 1·ealitatea pre
zentului, ancorarea în direcţiile funda
mentale ale epocii pe care o parcurgem.

Doina TATARU 
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Învăţămintele unei etape 

,Intre 9 şi 11 noiembrie, am avut pri
lejul şi privilegiul să particip la etapa 
pe Centrul Universitar Bucureşti a celei 
de-a XIX-a ediţii a Festivalului Artei şi 
Creaţiei Studenţeşti. Spun „privilegiul", 
pentru că este într-adevăr o şansă să 
simţi, prin intermediul uneia dintre cele 
mai generoase manifestări artistice, pul-
sul w1ei generaţii. 

De la participanţii la această întreJ?rin
dere culturală de masă (deşi apropierea 
termenilor sună destul de rebarbativ !) 
mă aşteptam la o atitudine care să fiC' 
expresia denumirii Festivalul Artei şi 
Creaţiei. Ceea ce ar fi presupus două lu-
cruri : opţiunea pentru textul prezentat 
să fie dirijată de o educaţie estetică aptă 
să semnaleze valoarea, iar regia şi inter
pretarea să găsească în text modalităţi 
de a educa, la rîndul lor. Căci oricît am 
vrea să fie „de masă", festivalul pune 
totuşi în discuţie concepte majore -
arta şi creaţia, deci esteticul ca mijloc 
de atingere a w1or import-ante ţeluri so
cial-poliitice. 

Textele aduse de studenţi pe scenă s-ar 
înscrie în patru mari categorii. Prima 
este cea a textelor clasice semnate de 
Alecsandri şi Arghezi, care, deşi palid 
reprezentată, dă un semn despre exis
tenţa unei capacităţi de orienta.re în cîm
pul valorii dramatw·gice, premisă a unei 
interpretări adecvate. Este relevant în a
cest sens faptul că ambele formaţii care 
au prezentat în versiune scenică astfel de 
texte au promovat în etapa superioară. 
Fără a exprima, desigur, o problematică 
specific studenţească, ele sînt valori pe
rene ale literaturii noastre dramatice, şi 
este cu atît mai meritorie exprimarea a
cestei opţiuni de că,tre studenţi, 

Cea de-a doua categorie îşi subsumează 
producţiile hlterare ale unor ;respectabili 
dramaturgi contemporani, cum sînt Du
mitru Solomon, Aurel Baranga, Ion Bă
ieş·u sau Vasile Rebreanu. Presupunîncl 
că am depăşit momentul în care se ia în 
discuţie calitate-a literară a textelor (vezi 
Capra cu trei iezi şi Scufiţa roşie de 
Dumitru Solomon şi În căutarea sensului
pierdut de Ion Băieşu) - deşi cred că 
ar trebui revenit la el dialectic, fără să 
ne grăbim a conferi unei scrieri eticheta 
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de calitate" sau „valoare" pentru sin1-
p'1ul" motiv că ar fi conce1mtă în cheie 
parabolică - devine necesar să ne ofe
rim o explicaţie plauzibilă a acestor op
ţiuni. Sînt textele alese reprezentative 
pentru creaţia autorilor lor sau pentŢ"t� 
perioada contemporană a clramaturgret 
române? Exprimă ele o problematică 
studenţească? Sînt ele legate de viziunea 
tineretului nostru de azi asupra lumii şi 
vieţii ? Sau au fost alese pentru trimite
rile generalizatoare la condiţia umană -
motiv ei.cm ele meditaţie, la orice VÎrstă 
am avea ? Mă tem că nici una dintre ex
plicaţiile posibile nu a fost integral asu
mată de către studenţi. Stă mărturie Sen
sul pierdut al Facultăţii de T.C.M., spec
tacol mai mult clecît inadecvat la proplll.
nerile te,d:ului, a cărui neînţelegere, aso
ciată cu stingăcia trupei, a dat un re
zultat penibil. 

Premisa că o echipă de teatru îşi alege 
textul în funcţie de două criterii clare -
calitatea lui şi posibilităţile formaţiei -
mi-a fost, din fericire, confirmată ele mon
tările facultăţilor ele Comerţ şi Tehnolo
gic Chimică, cu Necunoscuta de Vasile
Rebreanu, respectiv, Siciliana de Aurel
Baranga.

A treia categorie ele texte prezentate 
în concurs ridică o problemă spinoasă, 
care depăşeşte cadrul acestei manifestări. 
Mă refer la textele lipsite de orice fel 
de valoare. 

Dacă întîmplător un asemenea text a 
fost sens şi tipărit şi dacă întimplător 
a fost prezentat la .TV sau pe oricare 
dintre scenele profesioniste (chiar din

capitală !), se presupune că a primit gi
rul de calitate, iar studenţii îl 'lucrează 
imaginîndu-şi că, prin problematica lui, 
le va aduce calificarea. In această tristă 
situaţie s-au găsit, de pildă, membrii 
echipei de teatru a Facultăţii ele Utilaj 
Tehnologic şi alţii, destul de numeroşi ! 
Aşadar, problema spinoasă a opţiun�i. 

Din păcate slab reprezentată (doar două 
texte) a fost cea de-a patra categorie, a 
pieselor aparţinînd creatorilor-studenţi 
centrate pe o problematică specifică. Iar 
dacă Dialogul Cristinei Stoica (Facultatea 
ele Medicină Generală), o con.,.trucţie nai-
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• 

Gabriel Spahiu 
şi Cătălin Niţică 

(forma,ţia „Math" 
a Facultătii de 
Matematică) în 

„Neguţătorul de 
ochelari" de 

Tudor Anghezi 

vă, cu personaje stîngaci mînuite, a avut 
dezavantajul unei interpretări preţioase 
·şi anchilozate, Oglinda studentei Oarmen
Petraşcu (Facultatea de Drept) a oferit
-o revelatie. Acest text este o operă!, -
,complement al realităţii, pas înainte sprn
-cunoaşterea lumii prin ochii omului tî
năr, cu w1 univers al său, frămîntat de
întrebări cu adevărat ale sale. Carmen
Petraşcu a ales formula teatr'tl!lui psiho
logic, cu un personaj central real, încon
jurat în scenă de patru personaje-imagini
ce-i oglindesc faţetele esenţiale ; iar re
gizom·ea spectacolului, studentă şi ea, a
reu5it adecvarea cheii de expresie sce
nică. ,Aceasta a fost una dintre puţinele
manifestări de artă şi creaţie !

Să discutăm acum interpretarea în
iuncţie de opoziţia sem11ificativă „adevă
Tat"-,.neadevărat" şi să începem punîn.d
.,răul" înainte, şi spuilÎ11d că multe repre
zentaţii au fost neinteresante, actorii fi
fad lipsiţi de libertatea de mişcare în
scenă, sau dimpotrivă, avînd un compor
tament întîmplător, stradal. De pildă, un
interpret al unui rol de muncitor şi-a
'închipuit că va da o notă de veridic a
doptînd o vorbire dezlinată de periferie;
Tezultatul a fost de-a dreptul jignitor nu
numai la adresa actului artistic, dar şi
.a spectatorului, vădind lipsa oricărei
-con)tienţe şi conştiinţe legate de pre-
-zenţa, fie şi temporară, pe o scenă. Căci,
să ne amintim : scena de teatru nu în
-seamnă doar rol scris, ci şi rol nescris,
,şi cred că acesta este cel mai de luat în

considerare, în implicaţiile lui educativ
formative. Actorul, fie el şi amator, îşi 
asumă o funcţie socială ; cînd se găseşte 
pe scenă, totul educă - vorbirea, ţinuta, 
veşmintele... Imi amintesc senzaţia de 
crispare pe care am trăit-o văzînd Capra 
sau Scufiţa ... Facultăţii de Pediatrie. Din
colo de pseudocostumul interpretei, în
cărcat cu elementele de prost-gust ale 
unui bazar de provincie, textul nu se 
auzea, era rostit plat şi înţesat cu aşa
zise improvizaţii, lipsite de orice sens ... 
Nu poţi să nu te întrebi în mod serios : 
ce juriu din lume ar fi promovat o ase
menea forihaţie ? ! 

Tl-upa Facultăţii de Comerţ, prezentă 
în concurs cu Necunoscuta de Vasile Re
breanu, ultima în program, a înviorat 
atmosfera, oferind· un spectacol la nivel 
profesionist. Patru tineri şi patru scaune 
au fost deajuns pentru un moment de 
teatru, lucrat în cele mai mici amănunte 
de· mişcare, de tonalitate a · glasului, de 
expresie, fără urmă de diletantism. 

Să avem deci încredere în ideea că 
pectacole de tipul celor prezentate de 

formaţiile Facultăţii de Drept şi celei de 
Comerţ vor fixa standardul calitativ al 
concursurilor viitoare, pentru a face din 
întîlnir:ile scenice studenţeşti adevărate 
festivaluri ale artei şi creaţiei, care să-şi 
împlinească menirea ideologică şi socială 
prin înaltă realizare artistică. 

Mihaela BURDA 

25 

www.ziuaconstanta.ro



O EMOTIONANTĂ 
ÎNTÎLNIRE A 

PREZENTULUI 

GLORIOS CU 

TRECUTUL EROIC 

Actualitate istorie 

spectacol 

Şl 

într-un 

dedicat continuităţii 

noastre 

.Al'lgajarea dramaturgiei noastre in dez
baterea pcoblematicii contemporane işi 
găseşte expresia nu numai în piesele ins
pirate direct din realitatea tumultuoasă 
a zilelo.r noastre, ci şi în cele inspirate 
clin istoria mai apropiată sau mai înde
părtată a poporului român. Pentru că is
toria, astă2i mai mult decît ocicînd, face 
parte din însăşi fiinţa spirituală a po
poculufr nostru, definindu-i identitatea, 
jalonindiu-i perspectiva. Cunoscîndu-şi 
propria istorie, gindind asupra originilor 
sale, iasupra drumulUi anevoios străbătut 
de înaintaşi, omul de azi, construc-tm- al 
unei lumi noi, îşi înţelege mai temeinic 
menirea, îşi dimensionează mai cuprin
zător. proiectele, îşi măsoară mai conştient 
capacitatea. Momentele an5.vffsare sînt 
întotdeauna prilejuri de rememorare, dar 
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CONVORBIRE LA ARAD ÎNTRE 7 
MAGNIFICI DIMPREUNA CU FEME
IA IUBITA de PAUL EVERAC • 
TEATRUL DE STAT DIN ARAD • 
Data premierei: 1 decembrie 1988 • 
Regia şi scenografia: CONSTANTIN 
CODRESCU .e Muzica : FOGARASSY 
ILDIKO • Distributia: CALIN STAN
CIU (Mihuţ), ION V ARAN (Darie), 
DORU IOSIF (prof. Vlădescu), ION 
PETRACHE (dr. Gali), IULIAN CO
P ACEA (Şincai), ION COSTEA (Me
numorut}, DAN ANTOCI (Burebista), 
MAR>IA BARBONI (Iolanda), GA
BRIELA CUC (Femeia iubită). 

Gabriela Cuc alături de Ion Pe
trache ... 

... şi de Doru Iosif 

şi de meditaţie, la scară naţională. Iar 
teatrul, implicat adînc în viaţa societăţii, 
participă în modul său specific la aceste 
aniversări. făcînd racordul între trecut şi 
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prezent, dind viaţă umbrelor, materiali
zînd abstracţiuni, topind gran�ţele tem
porale şi spaţiale, pentru a-i oferi publi
cului prilejul unor confruntări semnifica
tive, de gînd şi de simţire, în tensiunea 
dramatică a unor fapte ce se petrec me
reu „aici şi acum". 

Sint, desigur, adevăruri cunoscute, to
cite pînă la banaJitate, dar ele revin în 
memorie cu acuitatea unor revelaţii, ori 
de cite ori ne gînclim la permanenţa dra
mei istorice în evolutia teatrului româ
nesc; la filonul dramatic nesecat, pe care 
istoria poporu1ui român l-a oferit drama
turgilor încă de la începuturile teatrului 
românesc; la faptul că, pentru drama
turgia noastră contemporană, abordarea 
temelor istorice a însemnat un răspw1s 
angajat al autorilor faţă de o comandă 
sociaiă, înţeleasă nu ca o comandă venită 
din partea w1ei instituţii. ci ca un impe
rativ al conştiinţei, ca un act de impli
care creatoare în destinele patriei. Aşa 
s-au născut piese ca acelea dedica.te ac
tului istoric de la 23 August 1944, dintre
care unele au rămas, prin valoare artis
tică şi reverberaţie ideatică, opere de
bază a1e dramaturgiei române contempo
rane - să ne gîndim doar, cu titlu de 
exemp1u, la Citadela sfărîmată de Horia 
Lovinescu sau la Passacaglia ele Titus 
Popovici ; aşa s-au născut piesele dedi
cate centenarului Independenţe; naţio
nale, printre care. Hotărîrea de Mircea
Bradu, Iarna lupului cenuşiu de I. D.
Sîrbu., Două ore de pace de D. R. Po
pescu sau Patima fără sfîrşit d Horia
Lovinescu îşi depăşesc condiţia de lu
crări ocazionale. Fără a fi legate în mod
explicit de un moment aniversar, drame
inspirate diin istorie ca. A trda ţeapă şi
Răceala de Marin Sorescu. Viteazul şi
Săptămîna patimilor de Paul Anghel.
Muntele de D. R. Popescu. Petru Rareş
de Horia Lovinescu, Io Mircea Voievod
de Dan Tărchilă înscriu argumente artis
tice importante în dezbaterea privind
consecvenţa unor idealuri def.initorii pen
tru fiinţa şi destinele poporului român,
între oare, cele de libertate şi demnitate,
de unitate şi independenţă naţională de
ţin întîietatea, reverberind benefic în
conştiinţa omului contemporan. ton.ificînd
-avîntuTille. Se cere însă subliniat adevă
rw. că nu caracterul ocazionat sau nu de
eveilliment determină valoarea sau non
valoarea unei piese. ci profunzimea me
ditaţiei, for1/a evocativă a autorului, ca
pacitatea lui de a construi un sfatem coe
rent de idei şi de imagini dramatice în 
stare a da relief contempor n temei cen
trale. temă ce poate fi expresia opţiunii
individuale a dramaturgului sau a accep
tării. de către acesta, a unPi su'5estii ve
nite din partea unei instituţii.

Un exemplu dintre cele mai grălitoare, 
Privind seriozitatea şi responsabilitatea 
angajării unui draillaturg în abordarea 

unei teme, pe cit de seducătoare, pe atît 
de dificile, legate de un eveniment, mi 
se pare a fi piesa lui Paul Everac Con
vorbire la Arad între şapte magnifici, 
dimpreună cu femeia iubită, reprezentată 
la Teatrul de Stal clin Arad la 1 De
cembrie 1988, în semn de omagiu adus 
celei de a 70-a aniversări a creării sta
tului naţional unitar român. Scrisă la  
sugestia conducerii teatrului din Arad, 
piesa e departe de a se 1imita la dimen
siunile unei lucrări ocazionale. Ocazio
nată ele marea sărbătoare a Unirii, ea 
răspunde Uillei nevoi mai adînci a auto
rului. ,;;i a publicului de!jigur, de a re
flecta asupra unor momente esenţiale aile 
istoriei poporului nostru, din unghiul de 
vedere al năzuinţei de veacuri a acestUia, 
spre unirtate şi demnitate naţională. Ne 
aflăm, de fapt, în faţa unei piese-eseu, 
,a unei ample meditaţii şi totodată dez
bateri asupra unor etape-cheie ale dru
mului parcurs de poporul nostru pentru 
desăvirşirea idealului Unirii, drum care 
a cerut nesfîrşite eforturi şi nenumărate 
jertfe. 

Cu o remarcabilă capacitate de con
strucţie dramatic-ideatică şi de cuprin
dere a unui vast material istoric, ce po•r
neşte clin actualitate şi se întoarce trep
tat în timp, deschizînd un larg arc de 
cerc 1pînă la originile poporului român, 
Paul Everac izbuteşte să evite pericolul 
abstractizării şi al retorismului, personi
ficînd şi persona1izînd ideile, într-o com
pozitie coerentă, în care realul şi imagi
naru·! fuzionează într-o convenţie' plauzi
bilă. Cu o extremă economie de mij
loace. el dă substanţă vie ideilor, creînd 
destine umane individuale implicate sem
nificativ în destinul istoric al ţării. per
sonaje exponenţiale pentru o anumită 
epocă sau o anumită categonie, în bio
grafia cărora se împletesc în mod reve
la tor elementele concrete cu cele sim
bolice. 

.Punctul de convergenţă al acestor des
tine este Aradul, nu numai pentru că au
torul este originar din acest oraş sau pen
tru că teatrul arădean i-a sugerat scrierea 
piesei (de altfel, vastitatea demersului ne 
convinge de faptul că autorul îl „cocea" 
de mai multă vreme şi că imboldul ex
ter1ior a fost necesar numai penb;u con
cretizarea „pe hirtie" a unui proiect în
delung elaborat), ci, mai ales, pentru. că 
Aradul a jucat un rol important în în
făptuirea Marii Uniri, aici aflîndu-se se
diul unora dintre cele mai active organi
zaţii ale românJilor luptători pentru uni
rea Transilva,niei cu patria mumă şi tot 
aici au fost elaborate cele mai de seamă 
documente ale pregătirii şi realizării is
toricului act de la 1 Decembrie 1918. 
,,Convorbirea", începută în zilele noastre, 
cu o scenă de viaţă cotidiană, aproape 
derizorie în banalitatea ei, salvată, de 
ideea unui 'Ilie Mihuţ tenace, hotărît să 
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„dea statului valo.ri" printr-o neobosită 
efervescenţă creatoare, ii convoacă, rinei 
pe rinei, pe foştii locatari ai casei, în care 
Mihuţ ocupă o modestă cămăruţă - lla
nie Sabău, ţăranul care a trăit şi mo
mentul 1918 şi momentul tragic al cedă
rii vremelnice a Ardealului prin Dictatul 
ele la Viena, în 1940, profesorul Dinu Vlă
descu, intelectual venH din vechiul 1·egat 
după 1918, figură complexă ele revoluţio
nar uşor utopic, strivit ele o realitate po
litică plină ele contradicţii, Dr. Gall
Buciu, militant transilvănean pentru uni
re (figUră inspirată de aceea istorică, 
reală, a lui Vasile Golchş), Gheorghe Şin
cai, istoricul corifeu al Şcolii Ardelene. 
De aici, inu·ăm de-a dreptul în istorie, 
în casa umbrelor apărînd voievodul tran
silvan Menumorut şi, în fine, regele Bu
f-ebista, întemeietorul statului centralizat 
al geto-dacilor prin unificarea formaţiu
n�lor politico-militare din Dacia. Fiecare 
etapă a „convorbirii", în care persona
jele rostesc lungi monoloage, adevărate 
monodrame trăite intens, încărcate de 
semnificaţii istorico-politice, clar şi ele 
substanţă dramatică, aduce un nou argu
ment în favoarea ideii ele unire, atingîncl 
şi ·rami:liicaţii ideatice adiacente temei 
centrale. dezvăluind de fiecare dată o 
nouă faţetă, o nouă ipostază a conceptu
lui de ţară, ele i:>atrie. prin sugestii de o 
mare complexitate. In această meclitaţie
dezbatere, Everac foloseşte un procedeu 
artistic interesant, care funcţionează ine
gal, clar care adaugă substanţă drama
tică dezbaterii, creîncl un personaj femi
nin plurivalent, concret şi s.imboUc tot
odată, care este cînd iubita, cînd fiica 
sau mama unuia dintre personajele im
plicate direct în „convorbire" şi care 
poartă o derivaţie a numelui generic de 
Rosa : Rossella, Rosana, Rosaura, Rosalie, 
Rusalina etc. Este simbolul Patrieµ, aceea 
pe care fiecare dintre cei şapte �.magni
fici" declară că n-o va da nimănui şi 
căreia ii este închinat, în final, poemul 
rostit de cei şapte cu solemnitatea unui 
jurămînt: ,.Tu, iubită, fiică, mamă şi 
soră / Tu, magnifică jertfelor noastre 
zeiţă / Nu te-om da nicicînd, nimănui 
pe lume / Patrie scumpă!" Intreaga pie
s·ă, de altfel, este străbătută de filonul 
liric al dragostei de ţară, care dă vibra
ţie emoţională argumentaţiei t·aţionale. 
Vestitatea demersului, bogăţia imens.ă a 
ideilor, complexitatea unor argwnentaţii 
fac să pălească unele inegalităţi artistice 
şi rezolvări artificioase legitimat.e de ne
cesitatea găsirii unor conexiuni logice şi 
dramatice în parcurgerea secolelor. 

Transpunerea scenică a pieseli a cerut 
realizatorilor mari eforturi pentru depă
şirea unor dificultăţi legate nu numai ele 
timpul scurt, ci mai ales de găsirea unei 
formule scenice adecvate unei compoziţii 
dramatice atît ele neobişnuite. Alf'gerea 
lui Constantin Codrescu ca regizor şi sce
nograf al spectacolului s-a dovedit inspi-
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rată. Talentatul arList a unaginat o slruc
tw·â �cen.ică pe cit de simplă, pe atît de 
fw1cţionafâ, secţionind spaţiul de joc 
printr-o pw1te ce urcă spre fundal suge
dnd drumul ncsfîrşit al istoriei şi mar
cîncl prin cîtcva elemenle locul concret 
al unor actiuni. Luminile filtrate cu a.tă. 
structurează şi definesc spaţiiie, nim
bează contunu·i, sugerează prezenţe, apro
pie ,:;i distanţează personaje, participînd 
creator la sublinierea ideilor, la dimen-· 
sionarea semnificaţiilor, la realizarea ten
sâuni i dramatice, întregul dobînclind · noi 
valori expresive şi datorită muzicii su
gestive create de Fogarassy Ildiko. în 
această ambianţă vizual-auditivă stimu
latoare, spectacolul dă expresie. teatrala 
bogăţiei ele idei a textului într-o con
strucţie artisLică Limpede, unitară şi eloc
ventă, în care cotidianul se proiectează 
pe dimensiuni monumentale, semnul de
vine simbol, accentele dramatice devin 
impresionante, puncllncl emoţional mei·-· 
sul isto•1•ici înseşi, într-o tonalitate ma
jor poetică. 

Actorji teatrului arădean s-au implicat. 
cu fervoare şi talent, izbutind să reali
zeze personaje viabile, substanţiale prin 
concreteţe şi forţă de generalizare. S-au

impus în primul rîncl : Ion Vărar1., prin 
autenticitate populară şi copleşitoarea 
forţă dramatică a trăirii desti111Ului chi
nuit al luli Ilaric Sabău ; Doru Iosif, prin 
neliniştea intelectuală şi combustia cere
brală ele mare sinceritate împrumutate
rolului complex al profesorului Dinu Vlă
descu; Jon Petrache, prin autoritatea sce
nică şi organicitatea rostirii an,gaj-ate a, 
unui text elf' mare importanţă polli tică, 
dînd astfel documentului istoric căldura: 
vieţii trăite emoţional (Dr. Gall-Buciu). 
O adevărată performanţă actoricească a 
realizat tînăra Gabriela Cuc, în cele· 
şapte ipostaze concrctr şi simbolice ale 
„Femeii iubite", dovedind o remarcabilă 
capacitate ele transpunere în ro1w·i ex
trem ele diverse, unitatea simbolului fiind· 
realizată prin însăşi prezenta sa. 1n cele
lalte roluri, Jon Costea comunică în sală' 
înalta clemnitatr voievodală a h1i Menu
morut, Dan Antooi conturează un Bure
bista solemn şi aprig în intransigenţa !Jui, 
Julian Copacca aduce o notă patetic-obo
sită plauzibilă în jnterpretarea lui Şino:1.i. 
Călin Stanciu se implică treptat în chipul 
contemporanului Mihuţ, Maria Barbonî 
dă truculenţă unui personaj feminin epi
sodic, ansamblul înscri.inclu-se în tonali
tatea majrn:-ă a spectacolului, transmiţînd' 
fiorul trăirii autentice în actJualitate a 
istoriei şi dind unUi act omagiial valoarea
unui act artistic ele rezonanţă. 

Margareta BĂRBUŢA 
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PAUL EVERAC 

Convorbire la Arad 

între şapte magnifici 

dimpreună cu 

femeia iubită 

piesă în .şapte tablouri 

P E R SONAJE L E

PRIMUL MAGNIFIC 
AL DOILEA MAGNIFIC 
AL TREILEA MAGNIFIC 
AL PATRULEA MAGNIFIC 
AL CINCILEA MAGNIFIC 
AL ŞASELEA MAG1"'IFIC 
AL ŞAPTELEA MAGNIFIC 
FEMEIA IUBITĂ 
IUBITA POSIBILĂ 

Un văl de pmza acoperă, pe mai multe niveluri, mai multe scaune, şapte 
la număr - scaune sau fofolii, după c�z. La început nu se vede nimeni, e o 
masă amorfă. Apoi o tinără intră, 1·idică un capăt al vălului şi descoperă un tînăr 
adormit în scaun. E un tînăr uscăţiv, tras la faţă. Îl cheamă Ilie Mihuţ. 

1 

!Primul magnific : 
Ilie Mihuţ şi. Rossella 

MIHUŢ (nemulţumit) : Ce-i, fată ? Ce-i 
baiul ? De ce nu-mi dai pace ? 

ROSSE.LLA : Ce-ţi fac ? Dormi, în zilua 
mare-, ca şi cî.nd ai fi fost Ia nuntă. 

MIHUŢ: Şi l'€-i cu asta? Poa,te c-am 
fost, la ·altă nuntă, pc c::iire tu 11-0 ştii. 

ROSSELLA : Măcar sfi fi fost şi la Pa
pUJr.:i lrnpărat, numai să mai ie<;<i de-
aici. Unde vrei să ajl1!lg;j, Lie, în pa
radlis? (Cronic.) nCiaisa muncitoare 
merge drep,t în paradis" - aşa-i ? 

MIHUŢ (bombănind) : Merge, dai· nu se 
grăbeşte. Mai bine--1 facem aici, para
disul - asta-i teoria. Şi practica l 

ROSSELlJA: Măcar ai visat frumos? Ori 
tot la dă,rănatele ale;:i de drcuite inte
graite şi de microprocesoare-? :Mă, tu 
inovezi -�i-n somn. 

MIHUŢ : Auzi ! Şi cum ar fi clnd aş visa 
I,rumos? 

ROSSELLA: M-ai visa pe mine. Clar? 

MIHUŢ : Bun înţeles. Şi acuma, spune 
urgent : care-i problema ? Ori, dacă 
ştiai că te vjsez, de ce s-ărăcie mă 
suoli? 

ROSSELLA : Ca să mă poţi compara cu 
cea din realit,ate. Problema este că 
ţi-am acius un sandvici. Şi că am venit 
să mă cert cu tine. 
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MIHUT, N-am timp, fată! Problema este 
că noi trebuie să dăm gata rama a 
treia la rneLrou, să le arătăm la bucu
reşteni ce putem ! Şi pînă nu dăm 
gata rama a treia la metrou, alte pro
bleme pen,tru mine per'sonal nu exd..stă. 
Clar? • 

ROSSELLA : Ca să diali gata rama a treia 
la metrou înainte de a te da gata pe 
tine ar trebui să mănând în fiecare 
zi şi să dormi în fiecare noapte, deş
teptule. Şi să nu mai faoi pe supra
deşteptul, că n,u eşti numaii tu căpos 
la1 fabrica de V'ago-ane A-rad. Nu de
pinde Republica numai de cerebelul 
tău! 

MIHUŢ : Asta-i ideea urgentă care ai 
venit să mi-o c-omunici tli, Ross '? Nu 
puteai S"'() ILaşi pînă mîine? Să se 
coacă mai bine? 

ROS.SELLA : 'Numai la tine se coc ideile 
noaptea. Cicn<l ai idf"Î, parcă e�ti scos 
din spital, aşa wnbLi. Şi partea proas
tă e că ai mereu ! 

MIHUr:r : Şi acum ai venit Sc"t mă-ngropi, 
s-au oe? 

ROSSELLA (cu o emo�ie ascun-să sub ve
selie) : Poate. Nu dep.ii!lde numai de 
mine. Dar, de iapt, tu şi eşti îngropat 
pină-n gît. Auzi, L1e ? 'I'rebuie să vii 
la car. 

MiIHUŢ : La ce ? 
ROSSELLA : La un cor care se pur1e la 

p1mot. 
MiIHiUŢ : Na, du�te, dă-mi pace, pma 

'11/U-ţi ar<tiouiez una ! Ce corul nevoii 
vrei? N-am eu cor destul la mine-n 
secţie ? Nu cînt destul dO? sonor „Gla
sul •roţilor de tren" pî.n,ă în Sri Lanka 
şi în. Bangladesh? Acum vrei să-ţi .fac 
şi activitatea ta, aşa-i, tovară.şa de la 
sind·icat ? 

ROSS.81.LA: Nu pe-a mea, tovarăşu'! E 
o serbare pentru Unirea ou Patri•a
Mumă la 1 decembrie si trebuie să te
mobilizezi ou entuziasm, în.ţelegi ? Şi
tu, şi ai tăi diin grupă ! Şi să le dai
exemplu! Şi să vii să cînţi ou o.,.tacii!
Asta e !

MIHUŢ (privi.n'1-o cruci.�): Măi! Ştii ce 
ţi-oi zice eu ? 

ROSSELLA : Nimu,c n-au. ,să-mi zid ! Asta 
e lrunia ş1 p·e asba defilăm. (Pe jumă
tate în glumă.) Că ţi-ai făcut meseria, 
sau meşteria, că ai bă.g1at şaisprezece 
inv.enţii personale în rama generaţiei 
a treia de la metrou, asta e floare la 
ureche, nu te-a, oblilgat nimeni să fii 
inventator. Dar aioi noi te obligăm! 
Fiindcă ne-;im să-turat, tovarăşe Jli<' 
Mihuţ, să crezi că dacă ai pillit lul1'a 
şi ai incîmit chifla şi ai scos sistemul 
de luminait cu dublă baterie, şi limi
tatorul de mers în gol pentru. apara
tele de ,sudură, şi te pregăllleşti să pre
iei curent termic direct din catena.ră 
şi s,ă datl vagoane de 200 km/ioră vi
teză, poţi să scapi de aor şi să te 
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•�ăţi indiferent la ce s-a întimplat la
1 decemhrie 1918.

MIHUT (cu gura căscată): 'Măi, tiu eşti 
proastă sau te faci? 

ROSSBLLA : J\lă fac. 
MIHUŢ : Na, eu atîta te rog, să nu te 

mai faci acwn cu mine ! Dă s:andvidul 
să-l mînc şi du-te, mă rog frumos, să 
ţii discursuri la altul ! Eu am capul 
blindat n,umai cu scheme de input şi 
output, numai cu diagrame de optii
m,izare ... 

ROSSELLA: Tu ai capul bă,gait î,n straiţă, 
mai reu ca Ivan Turbincă, şi din 
straiţa asta nu mai şbii să ieşi. Deoît 
la fotbal. 

MlHUlf: Rossule, dacă tu ai venit alStăzi 
să mă cre,:;ti di.n nou, află că ce-o 
greşi,t odată mama nu mai poţi tu în
drepta. Şi nici ce-o g,reşit tata, fie 
iertatul Lazăr Mihuţ, care o fo5at im
piegat de mi.şcare, şi n-a g,reşi,t în trei
zeci de ani n irnic. Nici bunicul Ro
mulus, care o fost acar şi ilirî:nar şi o 
servit şase ani la Ma,gyar Allami Vasut 
şi n--o avut nici acolo o pen:aHzare ! 
Ei în tot caz.ul ştiu mai bme ce-i cu 
Româniia i.vLarc, .fiindoă ei or făcut-o. 
Şi mie mi-au lăsat să mă lupt mai 
departe pentru naţia română, dar pe 
alt tăirîm. Iar dumneavoastră, domni
şoaira Rossella Stre2>a de la s,indicat, 
c:are nici măcar nume românesc nu 
prea a'Veţi... 

ROSSELLA : Acuma eş,ti măgar ! Şi-mi 
pare rău că te--am provoca-t. Nu eşti 
destul de ca:vale.r ca să recunoşti că 
oricine te scoate din roboata în oare 
te-ai înfipt ca un disperat îţi este du.ş
man şi te porţi ou el greţos. N-ai 
dedt să şezi aci acasă, nu veni la 
nici un cor! Mi-am dat sema, şi n:U 
de-acum, oă eşti. suoitul suciţilor ! Ser
v.us, l.Jiie ! 

l\iflHUŢ (mai retractil): Poate n-am voce ... 
ROSSELLA : Poate n-ai altceva ! Ţi-am 

trimis şi pe băiatul ăla de la radio 
să-ţi fii.oă m1 reportaj. 

MIHUŢ : N-1aan lipsă de nici un repor
taj !. .. 

ROSSELLA : Puteai să-l accepţi că era 
trLmis de mine. Ce-ţi strka puţină re
clamă, ca la cow-boy ? Doar vorbeai 
de lucruri aclevărate, şi serioase, nu 
de ooome1i. 

M·IHUŢ: N,u vorbesc de mine, nu-mi 
place. Nu sînt o persoană oare vor
beşte. Oe lmi place e să iliu [ăsat în 
,pace, să-mi văd de •traburile oare le 
am. (Adaugă.) Şi de tine, de aseme
noa. pot să spun că mi-ar puroea place, 
diar n,u cînd mă scoli clin schemele 
mele să-mi vorbeşti de România Mare 
şi de cor! 

ROSSELLA (schimbînd vocea) : Lie, se 
dau locuinţele! 

MIHUŢ : Şi oe-i dacă se dau ? 
ROSSELLA : M-am uJtat pe liste : tu nu 

te--ai pu'S ! 
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r:MIHU'.j.' : iNu. 
ROSi,s'ELiLA : Nic,i cerere n-ai ! 
MIHU'l.': Nru. 
ROSSMLLA (îl priveşte lu.ngj: Şi de ce, 

domn-ule? Nu te ln.să tata Lazăr 
Mtihuţ, din groapă, să-ţi ceri o loauinţă 
mai bună ? Să ieşi din dmăruţa asta 
111eno.rocită ele demisol'! 

MIHUŢ : Nu mă mişc de a�cL Nu-mi 
place. Să '1'e deie la alţii ! 

ROS&ELLA : Adică aici vrei să p11lre
zei;ti ! ? 

MIHUT : Nu putrezesc. A.tîtia vreme cît 
îmi •umblă mintea spre !Lu<..Tun tiot 
mniî ... 

ROSIS'ELLA : E,::ti bătut in cuie aici ? 
Pna1e cl1 loaai ăsta e t�·mecat, m.ii

;;tii ! 
J\,JJH1Jlr : Poate că. 
ROSS,,:;J,.LA : Şi ce-ţi place aşa de mult 

5'ă şe2'i aici, în locul unuu în.valid care 
a murit lovit de şlog ? Ori, oom se 
zice, de âniairct ! ? 

MIHUŢ: N-am şt.i,u,t niciod11tă, foarte 
exact, că cine o mai fost sau mai e 
aidi prin casă. Un profesor ştiJl� să fi 
trecut, c-a lăsat fel de fei ere pă'SCălăi. 
I\1-run uitat, nu m-or interesat, le-am 
împins mai încolo, nu mă deranjează ! 

ROSS'ELLA : Acel profesor ar fi stiat, zi
ce--se, în camera de sus, aici îşi ţinea 
doar hîrţogă.ria. Iar în apartamentul 
maire alll locuit propriietarii, ş.tabii. Să 
ţi-l dea pe ăla ! 11 meriţi. L:ie ! 

MIHUT : C--e să fac cu el ? li mare 1 

ROSSELLA (cu sfială) : Şi. tu ... nu mai ai 
ele gind să creş1li - ca familie ? 

MIHUT : Nu m-am prea gînt.lit. Cel puţin 
nu acum. Să termi,năm mai întii ... 

ROSSELL'A (îl &ntrcrupe cu o iritare rău 
ascunsă): Da-da-dc1-dta--sigur ! Să ter
minlăm mai intti meiro-ul, generaţia a 
treila, să le arătăm ce putem la bucn
�teni ! Şi cui să le mai arătăm ? La 
americru1i ! ? Zi-i ! Şi dbe generatii să 
le mai a,răltăm? Zi-i ! 

MIHUŢ (surprins) : Rossclla ! Ce te-a 
apucat? 

.ROSSELL."1. : Să siăm aici, Iără mîncare, 
fără somn, fără C'onfoI't. fără d1s.trac
ţie. pînă crăpăm ' De cc? 

MiIHUT : Pen.tru că aşa-i drumll!l. meu, 
na! 

ROSSELLA: Ce vorbe.şti! Iţi spun eu că 
o fi' locul de-ai.ci plin de farme,'e. Eu
una, în t()lt; caz,ul, văd că n-am nici
unul! ...

MIHUŢ (derutat) : Tu ? 
RO:SSElLL.1\: '0u ! In ceea ce te p::-iveşte 

pe tâne personal, desi.gur. (Dă la iveală 
adevăratul motiv al venirii.) Altfel, 
tovcl["ă.şul linginer Sawi Gomboş m-a 
certUJt în căsătorie. Aud ? 

MIHUŢ (uşo1· neriniştit) : Cînd ? 
ROSSELLA : Alaltăieri ! Şi mi-a dat un 

timp de gîndire scurt : pînă astă
seairă. 

MIHUIŢ: Şi? 

ROSSELLA: Şi atunci te-am sculat din 
meditia,ţie şi din scheme. Nu te-am 
sculat ieri, ffll te-am sculat alaltâ1eni. 
nu te-am sculat ciţiva aru buru de 
zi'le ele cînd ne cunoa.ştem şi aşa-zi
cînd, ne iubim... Dar azi, văzînd că 
nici acum nu eşti pe lista ele loC'uinţe 
cu trei camere si baie care se inain
tează mîine dimineaţă la municipiu, 
te-am sculat! Ca .să-ţi spun : ,,Servus, 
Lie, ce mai faci, cc mai gînde,iti ?" Sau. 
dacă preferi : ,,Patrelon, scuzaţi, ban
soar, tovară�e !He Mi:mţ ! Compli
mente bunicului <luru.neavoaslră, Ro
mu1us ! Ell, una, v,-,am lăsat!. .. " 

MIHUT (cam confuz): Rossule, tu te cam 
ţii de minuni ! Aşa-i ? 

ROS&ELLA : A'?a' ! Ia lllÎte ce fiinţă co
mică mai sint eu ! M-o cerut şi pe 
m:ine o dată, o singmă dată. cineva 
ele nevastă, la virsta suavă de 23 de 
ani, şi închipuie-ţi că l-am crezut r 
Acela nu s-a sfiit de faptul că sînt 
oxfoană şi că am fost crescută la orfe
linat, cum s-au sfiit... alţii. Că nu se 
ştie sigur cine c tatia, ori că se băn111-
ieşte c-ar fi luat-o pe mama cu sila 
după ce m-,au născut şi a în1Jins-o cu 
ea în I'1lali,a, ori c-ar :fli omorît-o sig,nm
Gio:rgio St!"eza ! Nu s-a speriat ingi
nerul Gomboş nici de ace.ea că aş· 
pute3. fi contesă ... 

MIHUŢ (zîmbeşte): Tu? Ludo! 
ROSSELLA : AdiC'ă, de ce nu ? Nu arăt 

destul de... nobilă ? ( ll priveşte gata
să. sară-n: aer.) 

MllHUŢ : Ba... Dacă vrei tu ... 
ROSSBLLA: Vreau! Am aflat că mama 

s-a numit Lucaai.u, bU!Oioul fiind
Lukâcs Peter, amestec de ungur şi
slovac, mi,ner la · Lonea, însurat au c
olteancă, Eufrosina Balea, ditn Gorj,
care, la rîndul ei ...

MIHUŢ : Na, şi-atunci, de unde nobilă? 
ROSSHLLA : :Probabil, boieroaică din 

neamul Bălcnilor. Iţi oonViÎne mai 
mult ? ·rar mama lui domnu' StTeza 
era, oova Bantaş din molcioV'eanul Gri
goriţă Bantaş şi o SmaTagdă Gînju, 
fiica llnllli păd'll,far, Istrate Ginju, cu 
o foarte misterioasă T€<:ldosia Duca
Radziwill, ;rudă cu familia Trubetzkoy ...

MIHDT : Du-te, VOlfbeşti ce să n-adormi r 
ROSSELLA (cu intenţie): Ca să n-adoirmi 

tu! 
MIHUŢ : J3ia, uite, 111 asemenea poante 

am să a1donn la loc ! ... NOti avem să 
deif::.nitivăm, mîine, selectarea legături
lor rezistenţelor din heater .... 

R0&9ELLA (muşcindu-.şi buzele) : ,-\.sta e 
tot ce poţi să-mi spui acum ? Toa,tă 
declaraţia ta, asta e? Sînt o corci
tură, da, ştiu ! Sînt o orfană, ştiu ! O 
vaga,boandă ! Bunicul a venit ca pie
tr,ar în ţ,ară şi a lucrat apo1 la O<lessa 
şi '!1iraspol... Ceila,lţi, care de pe 
unde... Dar cine î1ni ga,rante'ază mie 
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că tu cu fot Roroulusul tău, n-ai. fi
peceneg sau cuman, tovarăşe Mihuţ .?

MIHUT (cam tulburat de veştile şi de 
iesirea ei) : Rossella, lasă-;mă să :mă 
gtndesc ! ... 

OOSSEL.LA (lansată, cu temperament) : 
Sînt o proletară, vrei? Sau o capita
'.libtă, vrei, căci ta,ta a fost ceva mai 
mare pe la Româno-Amerk:ană, la 
Ploieşti ! ? O nemeşoaică, vrei '? O 
iHcă de bastardă din unirea unei no
bile p!·avoslavnice cu o siugă ! Un om 
al muncii, tobuşi, cu studii ia ASE
B:uaureşti. Vrei un ;pui de cloşcă mol
davă, oare face plăcin,te bw1e ? O diz
graţiată, vrei? O disperată ! O fiinţă 
foarte mîndcă, in acelaşi timp, de mine 
:şi de românismul meu ! Ba uneori 
chiiair ş,i_ de tme, tovarăşe ... Ca,ramihu
ţog1u ! - ştii că şi bunică-mea avea 
şi rude în Ma<.-edonria ! ? Ce mai sin.t ? 
O responsabilă sindicală care-şi face 
datoria spu.nînd,u-ţi să pofteş.ti mîine 
la cor. Şi, foarte probabil, soţia lui 
Sava Gomboş, inginer tehnolog, locuind 
într-un bloc nou, modern, de pe malul 
Mureşului, din fosta Micălaca, cu o 
Dacic 1310 Lux la dispoziţie ! Ce mai 
sînt '! (Strigăt impresiurwnt.) Ce mai 
sîn,t '! (Ceva mai potolit.) Gîndeşte-ie 
pînă mîine dimineaţă ce mai sînt e_uîn gene,ral. Şi ce mai sînt eu în pa.rt1-
cular, pE"!1tru tir.e. (Se muaie.) 5i nu 
ll!Lta să-ti mănînci sandviciul. Şi nu 
mai face pe deşleptul ,;;i pe magnifi
cul, c-au mai fost şi alţii care au in
ventat ceva în lumea ,asta ! 

MJIHUŢ (aproap� de criză): Zău di nu 
fac-, Rossella ! Dar eu nu pot trăi alt
fel, decît descoperind, inventînd, asta 
trebuie să-ţi intre în cap ! Trăim! aşa 
cwn trăiesc! Cine nu face mereu un 
lucru nou, oine nu se in.scric zil,1ic in 
dezvoltar·e, acela nu trăieşte! N-ici in
diV'iid, ni.ci naţie. Nu fac pentlru bani, 
dau statului valori. asta-i „boieria" 
mea. N-am lipsă de iro5tuire, n-am 
1i;psă de onoruri, niei de publicitate, 
n-am iJâ.psă de nimic din c-ele cc ...
(Rossella iese, el tresare.) B.'.l da, de 
tine am, Rossella !... Să stai aici cu 
mîne, în 2.ce,i:Stă încăpere mică ... (Gea
măt.) VÎll1o în,apoi, 5Lii bine că nu te

voi Etsa nirnăaui altuia ... 5tii bine !. .. 
Că pentru tine '✓Oi fi în �-tare ... 

(A plecat doi paşi după ea, se opreşte 
mirat, ca şi cînd ea. n-ar fi fosi. ca .�1 
cînd ar fi visat toatil scena. Se întoarce 
gînditor la locul lui. Dar, iată, în lu·mina 
schimbată. s-a ivit de sub Lintoliu 11n alt 
magnific, figură ţărănească, brăzdată, pu
ţin hiemtică, cu ochi mari, cam ficşi. 
Mihut se reaşază înmărmurit în scaunul 
său.)· 
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Al doilea magnific: 
Ilarie Sabău şi Rusalina 

ILARIE (cu o crispare interioară extra
ordinară): N-o dau! Nu v-oă. da-o 
niciodată ! Aşa să ştiţi! 

MIHUT (rri-urmur.:i. fără sa fie auzit) : Pe 
cine? 

ILARIE : Poate că-s bat, dar eu de dat 
n-oi da-o, nici acum ! Imre, ai fust cu 
adevărat preten, eu aşa te ţin pînă
azi, şi pînă după moarte ! Apoi şi vî
nătorile celea care le-am făcut noi in
pădurJle de la Trăznea, şi pe Meseş
în sus !... Pu,;cai mai bine ca mine,
măc<ar Că nioi eu !llU trăgeam rău ...
Dar în frati n-am vrut să trag, atunci
în '18 ! Ba o vreme am tras �i am
puşcat în l'i, mai la început ... Veneau
si se uitau la mine cu ochii lor morţi
�i zîceau: ,,No bine, Hane Sabău, dacă
tu ai prutut să tragi în noi, rumâni ca
şi tine, ca!'e am venil să te dezrobim
�i ne dăm viala ponbru soarlea ta, ca
tu să ne puşti, atunci nici ţie nu-ţi
margă bine cil îi trăi, fără numa'
toate să-ţi margă altcum". Dar de ce,
mă fraţilor? l1poi eu nu vreau să
trag, clar clacă nu trag mă căsăpesc
alţli pe mine, din spate, că ,aşa-i cî.nd
mergi iutr-un război unde eşti dus
fără voia ta cca bun.:'\, n-ai oum să te
încontrezi, că-n iaţă-i foc şi 111 spate
iară foc, şi nu ştii cum să Jlaci să-ţi
scapi viaţa 5i sunetul. ,,D-apoi ce-ţi
foloseşte viaţa, dacă ... ?·' A.5<1 ziceau,
dreptate .ave-:1,u, da�· eram tinăr, vezi !
Cum să mori la :11 de .an,i ? Am văzut
eu prea bine ce-i moartea, în urmă,
cînd am tot murit, cu fiecare. Dar
atuTIJCi nu stiam să mor. nu mă învă
ţ:-isem 1...-u a.::da ginci. Şi ţi-am spus
ţie, Imre, într-o sard, că eu am sli .fug
la aJi mei, să trec p,rin sîrme ! Şi ai
zis : ,,Nu .fugi, Ilariic, că arm.ata-1 ar
mată şi pot'unca îi venită ele sus. Că,
dacă-i pină acolo, i"Om�nh tăi ne-or
atacat, m.ăcar că la început aveau
alianţă scrisii cu noi". Cc alia.r,ţa dra
cului, ziC', s�i fii aliat ou ool care nu
te-o lăsat niciodală să ,te sooli la viaţă,
ci numa tot si:i sLai să-i fii slugă ! '>
Ce aliantă au românii cu baronul
Szolnoki si cu grof Pabakfalvl, spu
ne-mi, care de cind mi-s eu s-or uitat
la mine ca la o vită şi eu acllllll. să-mi
puş{: fraţii pentru ei, şi pentru Zoli
cel nebun, care dă cu praşti,a 111 mine'?
„Ii copil !" Şi dacă-1 copil, de ce-l
cr-1:";tc şi-l învaţă aşa, că noi nu sfntem
nimic pc Caţa pămintului ? Că numai
ei 'îs? Eu fug, că nu m-o. ;iăscut mama
honved, m-o născut rumân, ,,v:11'ah
putur-os". Apoi dacă-s puturos, Je ce
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să stau aici să-mpuţesc tn:an1;,eile lor ? 
Mă cLuc ect1 şi mă spăl în sînge' ne
meşesc şi n-oi mai fi puturos. Tu erai 
sergent, m-ai fi putut mo1ne-ntan c:Luce 
la comandant, la Ungvary Kapjtany, 
şi gătai cu mine. Da,r tu n-ai zifi către 
rnnie nimic, nki că.bre mi.ne n-ai zis 
nimic, măoa�- că erai ungur încarnat, 
însă pretenn am fost buni. Şi te-ai cul
cat sarn după ce m-a:i rincLwt planton 
.şi cînd am plecat .şi m-am rătăcit î.n 
mărăcini şi-n bruji şi nu mai ştiam 
incotro s-apuc, nici ce pat1,u.lă vine, 
�� pus şi-ai tra,s în piciorul meu şt 
m-a,i lăs•at şc.hiop. Atunci, pe momen.t,
n-am înţăles, Imre, numa' mai tirzbu
.am inţăles. Tu puteai să mă puşti
complet, dar ai vrut să-mi scapi viaţa, 
ţ;i 5'1.1Iletu1, şi să mă scoa-tâ ai tăi de
acolo ·- că ele ajuns la ai mei n-::iveam 
cum ajunge ! -, dar nici să nu mă 
-scoată dezertor ! Şi-ai 7.is că mi-ai da,t 
tu ceva misiuni şi că m-or puşcat ru
mânii. Şi m-or refonmat, măcar oă
bine era să fi luptat şi eu pentru ţă
rişoara• mea ! (Scoate din ture(1lcă o
sticlă şi bea u.n gît.) Şi-ai fost şi cinel
o luai pe Solomie şi am beut trii zile
şi am jucat. şi ne-am tăiat oareşci-t 
-ou ouţitele, dar tu ai venit mîne-zi s[1 
ne iertăm, ca între preteni, că ţi-am 
fost dat ajutor la casă, aşa !5Ch-io.p, 
-c:Jrupă pustiirile ce-am pătimit toţi cu 
război,ul. Cînd s-o .născut Liviuţ,a a 
mea iară am beut prna n-am mai
ştiut, oa şi la feciorul tftu Gyozu, ct: 
fel de G_yozo, a.clică vidorios îi, am 
-zis, cînd voi aţi pierdut războiul, :;i
ne-am bătut cu loitra dt: la căruţă.
dar eu pe băiat l-am iubit ca şi cinel
ar fi fost şi al meu, pînă a ven ;t pc
lume şi Ştefanul nostru, cine! iară
ne-am tăjat un. pic, clar nu rău, crt ai
zis că cu oe vecin samănă de-i asa
fain, că .poBte eu, acolo. :a dispensarul
de marhă unele lucram ... Dar, m;:i rog,
asti>oa-s îngropate - cum îi îngropat
şi Şteiian, fie-iertat ! Şi am to,t beut.
ş1 ne-am mînca.t unul cu altul ...

"MIHUŢ (iimid) : De ce ? 
1LARIE (fără si1�l vadă) : De prclen;ia 

ce-am avut-o ! Insă ungurocii îs neam 
aprins la singe>, drept îi, I'mre, odată-.;; 
ou mîna pe cuţit, trel:,me să llii şi tu 
pregătit. Ii fdul lor aşa, oă-s nesătui 
cînd îi apucă bolînzeala şi la cintaire 
şi la vorbă şi la 'toate, r,u ,se uită de
rfel. gîncleşti că i-o înţepat dracu' de 
funcl.. încă se ţî.n şi m�ndri, aşa că eu 
ştiam cum trebuie luaţi. Szolnoki 
a(:ela, măcar că era nenreş ungur, era 
liber, s,ub români, să se ducă oricînd 
la Peşta. mai. avea şi cîtăva avere, 
ceva păduri. iar eu dacă am văzut că 
nu pot fi silvic, ca tine, !mire. m--am 
băgat la firez, la tăiat ele pădure, că 
mîinile le-aveam bune. Atunci mi s-o 
născut Rusalina, fata cea mică, şi mai 

tirziu gernenii ceia doi, ou care s-o 
infeo�at Solomie, şi o murit, şi ea, şi 
pruncii, şi am rămas să4i cresc eu pe 
cei trei. N-am să uit nici în monnint 
cum m-ai ajutat să-i duc abu.!ict lJa 
groapă pe cei pieriJţi, cum m-ai '.µn
bărbătat şi sprijinit ca un frate, şi 
te-ai îngrijit, ciî. eu eram hăbăm:: de 
cap, ruu mai ştiam pe unde calc, şi 
iar ne-am îrnoetat trii zile, de Solo
mie, că-mi pare c-ai iubit-o şi tu 6 
ţîră, n u--i bai. că era foarte frumoasă, 
Rusalin,a n-o tost chiar 0a �a ! .. , Unde-s 
e!c, lrnre, tu ştlli "! Ştie ,:;areva să-mi 
spună unde.-s '! Eu le-am căubat şi în 
viaţa ele aipoi şi tot r,u le-am mai 
găsit ! ( Bea, tace.) ln '38 mi-am belit 
mina în firez si n-am mai fost bun de 
nimic! La Cră.ci,un s-a măritat Liviuţ>1
după un sas din Bist:riţa. Şi-n primă
varii l-or luat pe Ştefan căoonă. 
Aşa-i, oameni? (Tăcere.) N-are cine 
să-mi răspundă. Jn lume, pînă trEuieşti; 
�ti singur ; la u,rmă eşti şi mai sin
gur... 

MIHU-T (.�optit): Nu e.5ti ·singur, baci 
Ilarie, sîntem şi noL pe aioi . .Şi stăm 
1n .Locul unde ai ;.ta_t şi aflăm faptele 
ce le-ai făcut. 

ILARIE : Numai Rusalina mali stătea pe 
lîngă mine, numai ea, biata şi fru
moasa, avea durere de mine, mă-n
grije<a. Atît ! Cea ma,i cumLnte o fost 
ea. Mergea, ţinea grădina. hoarele, pă
săretul tot, eu mă ocupam ele porc, de 
vacă, făceam cără;uşii, na, ca să putem 
trăi ; apoi �a Intinde.a măsă-riţa cu
rată, îmi dădea 5ă mînc, grăia, frumos 
cu mine, atila era de hlîndă şi de în
ţeleaptă. de numa' ! Tot ea mergea 
după apă, uşoară. rîzînd, zic, Doam�1e, 
marj în t.ristări mi-ai adus, dar ţi o 
bucurie mi-a:i dat. oa la nime ! 

( Rusalina tr-aversec;,ză scena, merge şi ia 
o căldare, ap'.Ji traversează îndărăt şt
iese. Are, 1G ani.)

IvIII-IUT (cu. jumătate de voce, surprins) :
Asta-i Rosselia ! Asta-i chiar Rossella 
mea ! Nu se poate ! (Ceva mai tare.)
Cinel a fost asta, baoi Ilarie ? 

ILARIE (dintr-o dată neli'rl.iştit): Taci, 
mă, că-rni p3re că se-n,tîmplă ceva !. .. 

(Se scoală, se du.ce agitat într-o parte 
şi alta a scenei, privind în cu.lise.j 
Oeva se-ntîmplă, îs sigur de asta ! Măi 
oameni, c:e se-ntîmplă ? Ce s-aude ?
(O rumoare, voci depărtate, altelc mai 
apropiate, agitaţie, fundal de clopote.) 
Or dat la ungmi din Ardeal o pa,rte ? 
Fără luptă? Asta eu n-o mai cred, 
măi Lae ! :Măi Ignate, şi tu zici ca 
el ? Chiar partea noastră or tlat-o ? 
Nu exisiLă ! Unde să plecăm'? Pleacă 
dracu', stăm aici, la că..5ile noastre şi 
la holzile noastre, n-or veni, că n-o 
f.1 băbaia lui Dumnezeu aşa mare !
Mergem !?i-i ţîncm noi, şi nu-i lăsăm ! 
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Imre, e a'devărat ? Şi tu, Feri ? Na, 
pmă amu am fost eu preb:?n <.'11 ti,ne, 
de-acuma îi fi tu preten ou mine şi 
at'.iita rău ! Puşca rie la mine o ai, aşa 
să şi.ii, că eu am garantat la statul 
român pentru tine, că eşti om de ome
nie şi nu eşti poţoală. Vcdorn noi amu 
imediat care-i om ! Ţi-o lipsit ţi.e, 
lmrc, ceva în România Mare '? Şi la 
barnnul Sz6lnoki mult i-o lipsi,t? C-a
faceri, o f.:icut bune, cu lemnul nost' 
şi cu rruneruu de-al nost' ! Şi ou truda 
noastră, şi cu nuna mea 1ăiată ! (Din
tr-o cwtă, rumoarea se accentuează, se 
a.ud clamori în româneşte şi migureşte,
apoi în fund. împuşcături vagi şi un
nechezat sinistru de cai.) Ce-i, doar
n-ar ventlt ! ? Şi dacă or veni.t, iacă
aicea stăm şi eu îs făra arme şi iă!ră
nimic, nici f,urca n-o pot ţine în mină!
(Schimbă 11eli.niştit locul, o femeie din
culise ii spune ceva în ungureşte, gi
fîind.J Ce zici, BăzSii, că să fugim ?
Fuge dracu'! Imre al t-.lu unclP-1 ? li
dus la dom' părinte român să-l as
aundă ? Dar ce !ras ... ? (Se opreşte,
brusc împanicat.J Ce-i ou aieşti.a•, Is
beţi ? (Femeia, in vacarmul de arme
Şi cai, rnai îngaimă ceva.) Or chefuit
la Zalău, ou ai lui Sz6lnoki ? Şi vin
pe nai să ne prăpadă ? (Urlet pestC'
vacarm.) Băzsi ! De-o ve:â pe Rusalina,
spune-i să vină 'la moment acasă. B::i
nu ! Să maTgă tute la ai luri Boroş, să 
,iiasă-n pă:<lUJ e la Prelud, uir..de avem
noi colna ! Pînă trec ăştia ! Ori nu,
şi :ma1 bine să margă la a '1:ui Eftimie
şi s:ă ia hinteul să se I.Jage in valea 
SU.I'l.l!ui şi acolo să se suie în munte,
dar 1-epede ! Kăszonăm, Băzsi ! (Ra;fală
de impuşcături, urlete de femri.) Pe
cine puşcă, Doamne? (Se suie pe u
denivelare, să vadă.) De ee-i &pînzură
şi-i strofcncă ? De ce le ta1e ţîţele cu
baioneta ? .Aştia nu-s aTma.tă, 1s cîni !
lşi fac b'atjocură de femei, ia, în J)II'a
ful drumului ! (Rafală.) Fata crîşma
rului jidov de .ce or găurit-o ou gloan
ţe, 'sărmana, în faţă la biserica noas
tră? (Urlete, răcnet€.} Nu se poate !
Să-şi sape rumânii sînguri groapa
lîngă iaz ? Şi pe fraţ,ii ceia de ce Îl
mină din urmă în pădure? Doamne,
nu lăsa să se-ntimple ! Şi eu am fost
bat, daT niciodată, de cînd îmi ştiu
familia şi neamul! ... (A apărut Rusa.
lina, cu căldarea goală, tremurînd.
llarie rămîne năuc.) Rusalina ! Ţi-am
spl15 o diată să te duci de-aici !...

RUSALLJ.�A: N-am putut, nicăuri.-! 
ILARLE : Să fi stat la Ignat, atunci ! 
RJUSiALlNA : Or verut şi Of diat foc ! Şi 

eu am :liu,git prin gard. au fata lor 
mai mică, cu Floarea ! Şi-or pUŞc.at-o. 

ILAHIE : Şi pe tine te-ar pierdut ! ? 
Spune! 

RUSALINA: O ţiTă numa'! C-o zis Zoli 
că trebuie musai să mă găsească. Să-şi 
bag,e el, o zis ... 

ILARIE : Să-şi I.Jage arma în mîne-s-a� 
poate ! !Fugi la ai lui Dale>a ! 

RUSALINA: Is trecuţi nebunlii de călă
raşi cu cadi. Or minat să cuprindă spa
tele satului ! Şi eu nu te las, 1lată r 

!Li\.RIE (alarmat la culme) : Nioi eu nu
te lăs, Rusalină ! Bagă-te-n podrwn r

RUSALINA : Caută !;,i-n podrum ! P-ai
Ţigăului i-or pni«1s pc toţi ÎJ1 podrnm� 
şi i-o făcut una de st1:;:ie ! Bellindu-le 
pielea �1 scoţîmlu-lc ochii! 

ILARIE : Să le dăm bucate ! OI'li ce sa 
le şwm da ·t 

RUSALINA: Nu le t1•cbuie ! Pe mine mă. 
vor ! Pe mine or zis că de mult ar Ii 
trebuit să mii ... 

ILARU:: l\lf.er-i fuga la Imrc si :flă-te căi 
eşti ne•via.sta lui Gyoză ! 

RUSALL°f\JA : Mă cunosc! Şi Gyăzo Ii
cLus în Ungaria, la ceva unchiu'. Şi-ţi 
spun că ei numa' pe mine mă caută, 
Siă-şi f.acă de lu0r,u cu mine, toţi, p 
rînd ! 'l'ată, omoară-mă ! 

ILARfE (disperat, în timp ce rumoarea
se apropie) : Rusal..iină ! Taci ! 

RUSALl.N.i\ : Omoat·ă-mă, tată, că alta, 
n-avem ce face ! Nu suferi să-şi bată.
joc de mine ! Nu mă lăsa tată, la ei r
( Plînge.) Omoară-mă.

ILAIR.IE: Nu pot, Rusalină ! Asta nu, 
pot! (Pli.nge şi el.) Le dau to;t ce am, 
le dau şi viaţa mea şi a:v,utul meu, 
ruwna' să te scâp, fata mea cea dragă r 

RUSALINA : Nu mă poţi, îs beţi ! 1s sa
laş·�ti, nebuni ! Poate că vine armata 
'lor şi-i opreşte ! A noastră S-<J retrab, 
cum o fost porunca, d� la Hitler r 
Poate vine c-eva ajut.or de undeva de
deaj.5upra de Hitier ! De la Ta,tăl Ce
resc '. Orl de la oamenii 1'a care le-ai 
făcut bine. (S-o. uit<.:t în direcţfo ame„ 

ninţării. Albă.) Nu vine aj,utor de ni
căieri ! Vin ci ! Bitangii lui Szolnoki !' 
Totă ! Ia coasa şi mă tate ! Te rog r 

JL.ARIE (strigăt înăbuşit); Frate Imre r 
Unde eşti ? (Pare că-l vcA.e în culise.) 
Ai veni.t? Mai putem fo�� ceva? N!i
mic ? lmre, c.ea.pă-mă ! D-=- ruşine şf 
de ... Scapă-mă şi amu o dată, Im1·e !' 
Eu n-o riau ! Eu n-o dau la ndme pe
Rusalina mea ! (0 cuprinde p,' Rusa.
lina în braţe.) Eu n-o dau 1·:1. poţooii' 
ăşti.ia pe faita mea şi a Solomiei ! 1Hor„ 
căit.) .Eu nu ... (0 detunălu.ră. RusoJina
cade, cu un zîmbel fericit. llarie ca-le· 
lingă ea, munnurînd.} K6szănom, 
Imre ! {.rlpoi începe să plîngă convul
siv. Se face mai întuneri.c. El o -ia pl!
Rusaiina şi o tîriie afară. Mihuţ s-,1· 
scuwt .foarte tulburat. Ilarie revine, îl' 
vede în sfîrşit. Se aşază.) N-am putut 
nici .să plîng cît aş fi vrut. Deloc or 
intrat. ·Imre i-o asigurat că ni-s morţi· 
amîn<loi. Or vrut s-o călărească pe 
Rusalina, aş-a, moartă. I.ia urmă s-or 
părăsit, or împuns-o numa' cu sabia. 
In mine or băga.t mai mul'te vîrfuri de
baionetă, m-or tăiart pînă spre plă-
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mini, de-ace�a nu mai pot mlşca umă-
1·ul. ( Alt vacarm.) S-or auzit la urmă 
ceva cai, ceva por.unei de--a. lor, un,gu
i'eŞti. O sosit armata, i-o strîns. lmi 
pare că i-or certat. Or bătut şi ai 
noştni ceva tun,uri, că adieă dacă nu-i 
pace e'i se-n:torc şi s-apueă de bătaie ... 
Pe românaşii ceia i-or atlUiS înapoi din 
pădure, s-o·r mlntuit de împuşcare. 
Am dariit pe loc să mă spînzur. Mi-o 
:zis I!TlTe : 11:arie, nu fi nebun, m.0ii ai 
doi copii, trebuie .să trăieşti pentru ei,_ 
,şi pentru nepoţi. Ia, eu ţi-'am pregă!tii\ 
o eă-ruţlă, la noapte !iei pe dom' părinte
şi două muieri şi te trag,i c.iitre Arad. 
Poa:te oă ne-om mai întîlni cîndva, 
Ilarie. De Rusalina, să n-ai grijă, o 
Tulg,rop eu frumos, cu Bozs1. Aş fi vrut 
să fie a noastră, Ilarie, n-o wut Dum • 
nezeu. Ne-am îmbrăţişat, am trecut 
rănit, sîngerat, mai mult mort, Mese
,şul, noaptea... Or fost şi dintr-ai lor 
oameni buni, destui... Ne-or dat cîţiva 
de mîncare, ce-or ştiut ei... Dar or !ost 
şi gozuri!... 

La Arad, după c.e am stat şase Luni 
în spLtal, m-or inc-art1rui,t aci<, în soiYa 
asta, jos, la ceva doctor Ga.111, oare ar 
fi .fost cîndv-a om mare. Sus o loouit 
atunci un proîesor de istorie şi filo
so:liie, făceam cu el noaptea tort; felul 
de filosofijj, La cite-un deţ de horincă. 
De moarte vorbeam, că ce-i moartea. 
Oă ce-i Mai bun în viaţa asta, că unde 
merge lumea şi tot felul. O jumătate 
de. an am vorbit, l-a urm.:i s-o dus nu 
ştiu unde şi •am rămas tot singur. 

MIHlJIŢ : Cu copiii ceilalţi ce-a mai fost? 
Ou nepoţi�? 

ILA'RIE : Liviu,ţa s-o luat cu sasul ei pînă 
în SiberJa şi-or stat acolo, or lucrat 
la cărbune. Ştefan o fost dat dispărut 
pe front, pînă după şaizeci l-am aş
teptat ,atici ! Mă-nvăţasem de meserie 
telegirlafi.st, am lucrat la poştă, trimi
team zilnic nivelul apelor Murăşului 
şi Crişurilor la fraţii din Ungar-ia, cît 
or scăzut, cit or crescut. La urmă ei 
băteau vorba „koszănăm", eu '.iară „szi
vesen", bucuros, şi iacă aşa ne-am în
ţeles mulţi ani. Ctnd băteam uneori 
butetiinul vedeam cu ochii sabta care 
or băgat-o hoherii oeia în Rusalina 
să constate dacă-i moartă, pină o ieşit 
vidul de 11a fi.er pe par.tea cealaltă a 
trupului ei. Să fi scăpat încă o oa.ă, 
era cl"l.1ţată, biata: Iar m lui Imre, 
Gyăză, l-or luat americanii îu Apus, 
unde ar f-i trăiJtor şi azi. Eu am zis 
că să trăiesc, să aştept. măcar că 
ştiam oă n-am ce. M-am îmbetat, aici, 
în fiecare zl. ln '64, cind or venit ul
tJi.lmii pri�1şi di.n Rusia• şi am înţeles 
că Ştefan Sab&u nu-i n.icioum., mi s-o 
spar.t •inima ş{ am rămas să docm pe 
-veci. Ceva noroc, cu fata, am avut 
totuşi, că n-au întinat-o. Atî1Ja mi-o 
fos,t tQlt norooul ... 

3 

Al treilea magnific : 
Dinu Vlădescu şi Rosana 

Pe ubtimele cuvinte ale l'Ui Ilarie Sabău, 
de sub linţoliu iese un tip de aproape 
patruzeei de ani, subţirel, delicat, cu lu
ciri nevrotice, pasionale, unind candoarea 
idealismului cu sarcasmul intelectualului 
criticist. E profesorul Dinu Vlădescu. El 
străbate palierul său in lung şi-11, lat, 
consumat de gînduri, poate de vedenii. 

MIHUŢ (cu sfială decentă) : Cine e ? 
IJ..A...llilE : lmi pare oă-i chiar profesorul 

cela oare o locuit aci. Da, chiair el îi, 
atit că s-o mai schimbat o ţîră. Pen
tru dreptate o luptat şi el, pînă o 
treLUt intre drepţi cu totul. 

MIHUŢ : Ce se plimbă ,a.şa ? 
ILARIE : li neodihnit. li zisa c-o murit 

făJră vreme, împuşcat, aci-n Cetate ! Şi 
c.ine-i mort fără vreme, umblă, n-are 
odihnă. Aşa credeau bă<trînii. 

MIHDŢ : Eu nu cred ,prostiia a.sta !
luARIE: Eşti tîn.ăr. Dumneata crezi 

numa' ce vezi şi ştii numa' cît ştii.
MlIHUŢ (ca.m vexat): Poate. ·· 

ILARIB : li bine a-şa, eşti mai. odihnit. 
Altminteri se umple lwnea de duhuri. 

(Intră o femeie în virstă, rasată, con
sumată, îmbrăcată în negru, tocmai cînd 
profesorul îşi a.prinde ţigara.) 

ROSAN A : Bună dimineaţa ! Oum ai dor
mit? 

PROFESORUL VLADESCU: .Bine, mamă.
Te mai resimţi. după drum ? Aseară,
1a venire, erai epuizată. Iţi se.-vesc 
ceail\.l.l, da ? Cred că am tot ce-mi 
itrebude. 

R:OSANA (zîmbet trist) : Nu Or'ed, Dinule. 
PROFESORUL VLADESCU : Mamă, să 

nu 1ncepem aşa. M-am gînd,it toată 
noaptea. Nu pot ! 

ROSANA : Este ultima oferbă pe care 
ţi-o fiac. Cred că eş1li �nştiient de 
asila. Cred că-ti dai seama că nu mai 
am timp să vin Yreodia,tă._.. că mai e 
.foarte puţină lină în caier, prea pu
ţină !. .. Şi pe urmă, foarfeoa lui Atro
pos ! 

PROFESORUL VLADESCU (neconvins) : 
Eşti vitală ... 

ROSANA: Am să d-i,spar şi eu, curînd. 
Mă duc după Clemansa. (Surîs fin.) 
N-am unde să mă duc în altă parte.
A murit, dulcea de e:a, cu ochii mari,
încărcaţi de fioriii omului care ştie că
n-a dat njmic. Deşi îşi picurase tot
sufletul pe clape. N-ai venit la înmor
mîntare .... 

PROFESORUC VLADESGU: N-am putut. 
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ROSANA : Puteai... Dar te 1nţelc.g. Te-am 
înţeles de acum ciţiva ani. Tu tJe sim�i 
tot mai puţin al nostru. 

PROFESORUL VLADESCU (ezitant;: Nu 
e ctuar aşa ! ... 

ROSAN,i. : Dinule, n-are mst s-o mai 
luăm da car,o. Si.nt obosită. Am ajm1s 
la :,firşitul puterilor. C1nd ;ii pleca I., 
în '26, spre acest Arad blestemat, cu 
doctonttuJ de Sorbona in serviet,a gri, 
nu �tiam cii duci în ea 5i condamna
r.oo noast:ra, a întregii ,[amilii. 

PROFESORUL VLADESCU: Mamă, »u 
dramatiza. Ai venit atunci la mine �i 
ai văzut că c un orRş frumos, .fermc
căitor. .. 

ROSANA : Fermecător pentru doi ani ! 
Dar cînd m-ai anunţat că vrei să 
rămîi în continuare, -am fost sigw·ă că 
ţi-ai găsit a.ici un rost, că ţi-ai fi:icut 
o platformă neobişnuită.

PROFESORUL VLĂDESCU : Mi-am fă
cut-o. 

ROSAN.A : ... Că ai nn n:ariaj �tra5nic, o 
carieră, o împlinire excepţională. De
a.ia am şi venit. Să ştlii - i-am spus 
lui taică-tău - că Dinu mă cheamă 
dtirect la ,botez. Ascuns cum e ... 

!PROFESORUL VLĂDESCU : Am făcut 
muil,t mai mult decît un copil aic'i ! 

ROSANA: Da: te-ai neurastenri..z-at. Te-ai 
1J1străinat. Fumezi prea mult, ai ·cear
căne. Eşti debil ca-n adolescenţă. Eşti 
în aceeaşi stare de improvizaţie în 
care te-am :văzut şi acum trei ani şi 
acum unsprezece. Doar rnai nervos. 

[PROFESORUL VLĂDESCU: Ţi se parc. 
ROSANA: Dacă acceptai să te întorci, să 

stai cu noi la Galaţi, atund, în '32, 
c:i!l1d s-'a pus chestiunea t,r-an.şan.t... 
Cînd a murit bietul taică-tău ... Ne-ai 
f� sprijinit ... ! Ai fi fost băiatul solid 
aarP preia toate 1ucruriie înourcate şi 
încearcă să le rezolve... Aşa... (Gest 
de pustiire.) Poate ruci sOTi:i-ta Lola 
ruu se despărţea aliunci de căpi.tanul 
ei şi nu pleca în lume cu grecul i'ila 
unsuros ... 

!PROFESORUL VLADESCU. Pleca. 
ROSA.i'\TA : Nu !itiu. Ea a intuit exact, 

Din,ule. că nu rări1îne nimeni de temei 
]a aasă, la rămăşiţele averii... Că Iără 
o mină sigură o să înceapă scuJ-un
darea to.tală. Ea n-avea ,poită şi nici
pntexe să se înhame. Iar căpitanul nu 
se pricepea la afaceri, era s.impluţ -
delii de familie. Lol?. miza pe tine,
fratele ej, Ci!l1d a vă.3ut că tu ridici
din umeri, a .f.ugit. ( A.prn.) Şi cu am
mizat pe tine. Dar eu 11-al!l avut unde
să fug ...

PROF'ESORUL VLĂDESCU : Te�am in.vi
tat să vii aici, cu Clem.a.i1sa. V-am o!P
rit si:i sta,ţi cu mine. 

ROS/..NA : Copil mcrn·e şi pro.st ! Şi ce să 
mîncăm aici? Leafa ta, de nimic, pe 
care domnrul Iorga nu ţi-a plătit-o un 
an ? Arvunită, acontată şi aăa ... 
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PROFBSORUL VLĂD.l!;SCU (necom:tnsJ r
Dr.ue:-1m lertii ... Ne ztătcam ... 

ROSA.J.'\TA: Dnriooi lecţii, tu!? Poale. gra
tuit. Şi unde ne îngi1e&uiam aio1, Di
nule ? Aveam doar casii mare la G,, · 
'laţi, una dintre cele ma'i somptuoas . 
Cu salon stil, cu c.Lormitor pentru fie
care dm copii, cu trei camere 11umai. 
de slugi, �tii bine cum ai crescui! 

PROFESORUL VLADESCU (indis,JUS) ,
Ştiu. 

ROS.ANA. Toate astt>a trebuiau păStratl:!,. 
ţinute cu cUnţii ! Şi Lu putzcai să le ţii 
dacă ... in .sJlr�it ! 

PROFESORUL VLADESCU : Nu putea'm .. 
R0S1\NA : Puteai, Dinule. Nu-ţi cerea. 

n.imen.i să conti.nui alacerile lui taică
tău, n�aveai geniul lui. Dar să fii pro-·
fcsor, acolo, în loc să fii aici, să ţi,i
blazonul Iamiliei, să ne ajute toţi, să..
ne ridice di.n nou pl' toţi, să vadă
toată lumea că stirpea lui State Vlă-
descu nu s-a stb1s. ci11ar clacă ei, ne-
fericitul. s-;:i jmpu';,cat într-un acce:,·
ele disperare, după crahul din anH
aceia mizerabili (îşi ş1,erge ochii de

lacrimi). care m-au costat aproape
vix;ta ... N-ai vr-ut. N-ai Îl1�les si:i pui
umărrul �i tu, cu nenea Jean, şi cu alţr
prieteni de-ai casei., să ne refacem clt.
de cit! Ai venit să munceşti alei, în-
tr-o lume străină ...

PROFESORUL VLĂDESCU (încercind să'
se domine): Mamă, eu ţ1-am mai e:--
p1icat înoii de citeva ori... 

ROS_A.NA (cu dm·ere): Nu mi -ai explicat 
nimic, soumµul meu. Explicaţia ta ... 

PROFESORUL VLADE.SCU: Am venit. 
la ac'eSlti oomeni care nu sînt străini. 
Am ve..11.it la fraţi. M-au prJmit· bine. 
Le sînt util. Ii invă.t o, limbJ · r�ma-
nească mlădioasă. li învăţ o ·istorie· 
nuantată ,universalistii, o filosofie a. 
istoriei �Un oare să inţ•�loagă aşeză-· 
rile şi clirocţiilc mari ale lumii. P.ri
vesc în ochii lor şi văd cum se î,nte
meia1i:i iJ1 ei un sentiment <le soli'd.a
ri-tate legată ele cuprinderea m:ai adin
că a vieţii... 

ROSA.i'l"A (îl înlrPrnpe dureros) : Pnveşli· 
in ochii lor, dar n-ai putut privi în 
ochii acelei Ciinţe a,tît de plă.pînde, 
excepţional dotate, care a fost sora ta 
Clenmnsa şi care s-a stins tubercu
loasă, chiroită îin ea de prea mult su
flet şi de prea mul.tă umilinţă, fiindcă· 
nimeni n-'a ajuitai-o să se descopere 'in 
faţa lu.m.ii. Acolo „cuprinderea vieţii'" 
,5i „solidarita.tea" de care spuii n-au· 
vrut să fu.n'.:lţioneze. Şi nici f,aţă de
mam::i ta, care te-a implorat de atilea, 
or:i. .. 

PROFESORUL VLADESCU: Mamă, e
drurPros ce se în,timpli:i, dar eu 'aJn 
obliga,ţia mari ou privi-re la ·aceşti 02-
meni. Unii. dintre ei sînt scăpărători 
.şi trebuie să-i ajut, de mici, să oapete· 
vervă dialectică, să încruaişezei ideii 
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genc.>rale, să-şi depă.�ească condiţia ele
mentar-naţionalistă care i-a adus pînă 
aid, să deschidă ochii spre uni.versa!, 
în buna ti·adiţ.ie a stîngiii europene. 
Alţii r1,u greutăţi, sîJ1t constrînşi, sînt 
împilaţi şi exploataţi .in continuare ele 
d'iver�i proLitori ai războiului m�ndial, 
treb uie dczmeiid,ţi şi a<iuşi, prin cul
tură, la conştiinţa forţai lor. Eu am 
un mandat aici de indeplini,t ! 

ROSANA : De la oine ? 
:PROFESORUL VLĂDESCU : Si de la 

în"ll-ta şcoacJă franceză pe cal.:e am fă
cut-o, dacă o luăm în perspectiva 
mairc, dau·, dacă o luărn stirict is1.oric, 
die La dascălii lor ardelenii care ne-au 
dat prima ştiinţă de carte �i primele 
elemente ale unei conştiinţe de noi
înşine, cu două -surte de 1ni ţ!l1ainte ! 
Eu am de restituit ·:1ici un mare îm
prumut care întemeiază filogenia unei 
naţiuni. Eu nu cunosc multe despre 
nenea Jean şi nici nu prea vreau să 
C'UJlOSC. Dar de Gheorghe Lazăir şi de 
Inoccnţiu Micu, cunosc ! Aid se joac�, 
termenii unei ecuatii sociale mult mai 
amportante decît dacă noi a<vem sr1u 
n-avem casă mare la Galaţi i

ROSANA (consternatil): Dinule, ştiu ca 
te-ai in.:flamat mult - în polLtică. O 
ştîam d<c? pe acum 'trei ani, din '36, 
cind am venit ultima oară aici, la 
Arad ... 

PROFESORUL VLADESCU: ... Ca să-mi 
atragi aten.ţia C"ă un dqctor de Sor
bona tre<buie să rămină deasupra văl
mă.<,;ag,ului, să scrie lucrăiri ştiinţifice. 
să meargă la congrese şi confe·ri(rlţe 5n
ternaţionale; ,să deR oonsultaţii şi av,i
ze, n.u să-şi pună talentul şi cultura ... 

ROSANA: .. .la dispoziţia. =r oameni 
neformaţi, cîrcotaşi, vindioativi, jin
d'llind la tot L'€ n-au putut obţine şi 
făc'ind din tulbw·areai apelor·· princi
pala 10!.· 0cupaţie. Da, �a ţi-am spus ! 
Şi aişa cred! 

PROFESORUL VLADESCU : Dar nu este 
adevărat ! Sînt multi oameni de bine, 
flăm.înzi şi nefericiţ( ! 

ROSAN.A : Aveai şi la Gal:rţi ! lnsii acolo 
Tilll erai tu proletar ! 

PROFESORUL VLA.DESCU : Şi-atund ? 
ROSA.NA: Dar tu vrei să fii! Uiti me

reu că eştd .fiul Luă_ St�te Vlă<lesou, 
mare aTmator burghez, şi că acest ,1u
cr,u, orice ai face şi ai spune, com
parşii tăi, munci.tonii de aici, n;u sînt 
µrea grăbiţi să-l uite. 

PROFE.SO!i.UL VLADESCU : Nici" asta nu 
e adevărat ! Faptul de conştiinţă c 
� ce îi intereseaz.ă, nu anteceden
tele. Iar dragostea <lor am simţit-o ! 
De ea înt sigur! 

ROSANA : Sigur ! ? Te vor ,,iubi" cît5 
vreme te văd diispus să dărîll1i, cu ei, 
liumee în care te-ai năsout !... Lume 
căI'€1ia îi datorezi şi instnucţia ta su-

perioară, �i sensibilitatea, şi chim· ge
nerozitatea t0 ! Vei Ii bun cîtă vreme 
vei da cu picior,ul, sau ou pumnul, 
acestei lumi pe care. oricum, o por\L 
în sînge ! ... Şi-n meciitalol'ii la limbi 
străine! ... Şi-n stipendiile de la Paris! ... 
Şi în ... 

PROFESORUL VLĂDESCU (lulburat):
Taci, mamă ! 

ROSANA : Cîtă vreme veii face corp co
m,un, din naivitate, cu idei care nu-ţi 
apar.ţin ! 

PROFESOR:.JL VLĂDESCU: Ideile nu 
vin cLln sî.nge, mamă. ldei.le sînt toc
mai ridicarea noastră deasupra s-îngelui, 
v-ictaria noastră asupra lui. Dacă n-'3r
fi aşa, nimeni n-a,r fi responsabil de
re c1rcde şi s,in,gele ar plăti toturl ; sau,
în orice caz, a,r ,iustHica totul !

ROSANA: Si tu crezi că serveşti mai 
mult de-::lt nişte instincte nedi.feren · 
tiai-e ? 

PROFESORUL VLADESCU : Da, o lume 
fundată în spirit, t.rasată aproape geo
mP<tric. GU legităţi obiective în ea. O 
lume în c<c1re ex.ploatarea lasă loc so
lidarităţii frăţoşti. Aceştii oameni au 
f.oM aproape ca fraţii în tbranşee, �i nu 
se cuvine acum, după victorie, să mai 
fie se<r'Vitori unii altora. Cei ca<n= s-r1,u 
îngrămădit la beinericii, fie că au fost 
români sau ungm·i, sau nemţi, au răs
turnat echilibrul societăţii, i-au pîn
Rărit valoriJc c-arclinaie 1 

ROSANA: Şi de ce trebuie să vii tu. 
să <restabileşti "valorile cairdinale" în
tr-o lume amestecată, care nu e a ta, 
•Dinule, şi pe caa·e organic o 'deteşti ! ,,
In oare duşmanii pe care i-ai urît pînă
ieri, ungurii ...

PROFESORUL VLA.D.ESCU (cu putere):
Hils ! Eiu nu-i urăSC' pe unguri, mamă, 
fiindcă sî.nt. ung.umi, ci pentru că pînă 
azi, în 193D. au încă sistemul cel m:cti 
feudal din Europa ! Eu doresc o miş
care oopulară cm·e să-i elibereze şi pe 
săracii lr,r dP inegaHtate, ca si pe ai 
nostri ! Eu nu am nici n ură naţio
naiistă si mă uit cu neolă·::ere la cei 
rore o păstrează. La Cf-li oare acum o 
zornăie -tot mai tare, fiindcă au ori
zontul obturat şi ,urechile zăoăcite de 
tobele Iui Hitler. Dreapta e în ascen
siune peste tot. mamă, şi a O'D'TÎ această 
infam.ie e mult mai important pentru 
rnJne acum decit redresarea firmei 
State Vlătlei;cu şi unnaşii. 

ROSA.NA (zîmbet amar): Poate deci să 
piară şi văduv:1 lui State, Rosana 
VlădesC"ll născută Cariopol ! ... 

l\ilHUŢ (încet, pentru el) : E Rossella ! 
PROF.E.SORUL VLADESCU : N-am spus 

asta! 
ROSANA: Indirect! (Cu demni.tate ultra

giată.) Şi cred oă e foarte drept a,şa. 
Astia am putut să fac, ca mamă, asta 
trebuia să mi se intîn1ple ! ... Dâr, ca 
toate mamele care au pierdut totul, aş 
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wea să mă consolez văzî.nd,u-te măcar 
fericit pe tine, fiiiul meu. Am înţeles 
că nu e carul să te mai tulbU!r cu ru
g,ăminţl de întoarcere. Şi că propune
rea mea, oferta, oadoul oe am vruc 
să-ţl fac, .un post mai mult decLt ono-
1-a:bil de şef :ie lucrări la Universita
tea din I,ac;;i, post pentl.'u care m-am 
chinuit cîţiva ani In demersuri dispe
rate, pică în gol, adică în totala ta in
sensibilriJtlate. 

PROFESORUL VLADESCU (oarecum miş
cat) : N--0 r1u1ni aLŞa, mamă. Sînt, to
tu,şi, d:aoă te gindeşti, plămada insllirnc
tultli tăiu de d,repta,te, dar dus pînă la 
ultimele lui conseci,n,ţe. Cea sensibilă, 
în fumilie, ai fost tu, şi eu n-am făcul 
decît să asout această trăsătura atit 
de nobilă! 

ROSANA (amar-flatată) : Dai· cu ce 
ri!Souri, Dinule ! Cu ce sfî.5ieri ! Cu ce 
singurătăţi ! Dă-i voie mllme,i tale să-şi 
ducă g-îru:lul pînă la capăt. -Aoum trei 
ani mi-a scris un coleg de-al tău de 
la liceul de aici, om care te iubeşte, 
cum cred că ,te iubesc şi elevli, o 
parte c11n ei ... 

PROFESORUL VLADESCU : Mulţi. 
ROSANA : !mi seri.a că eşti amerl'inţat de 

un scandal pub1ic cu autorttăţile, care 
vor să te .pună în cadru d,'iisponibil. 

PROFESORUL VLADESCU : N-aş fi fost 
singuruJ. ! Aici se concedti:ază oamenii 
fără nici o socoteală, se amendează 
excesiv, se desfac contracte după bu
nul-plac al patronulw. Numai o ripos
tă muncitorească unită : parlid-ti.neret
sindicate poaite să ţină patronatul In 
friu. Asta e ceea ce le spU111 eu oame
nilor în cornfea·inţele pe oare le ţin. 

ROSANA : Te instalezi prea adînc în· 
zona nisoului, zieea colegul, şi mă ruga 
să viin lllrg'ent să te ajut să te clari
fici, pînă nu e prea tî:rziu. Imi mai 
-spun.ea că tl'ăieşti cu o mu111ci!toare. 

iPROFESORUL VLADESCli : E adevărat. 
ROSANA: Ştiu. ·am văzut-o şi eu, rni--au 

arătat-o alţii. Că depui ban,i pentru 
Ajutorul Roşu ... Că îţi 1Jrimiţi cea mai 
mare parte din leafă pentru războiul 
civful. di,n Spania ... Că n-ai ce mî.nca ... 

PROFESORUL VLĂDESCU : Exagera .. 
ROSANJ\. : Nu l-am crezut cu rotul. Dar 

situaţi.a ta era intr-adevă:r foarte gra
vă la inspeotorat şi la prefectură, 
unde aveam. din fericire, un om ... cu
noscut mai de mult, un bărbat care-mi 
făcuse curte în studenţie. L-a·m asigu
rat că astea sint ni.şte toane pasagere. 

PROFESORUL VLĂDESCU (roşu) : N-a
veai drept'Ul ! 

ROSANA : Altfel, acum er<a'i lia Inchi
soore, sau ln lagăr. Sau, "?i m.a.i rău, 
-sohilodi,t de Siguranţă. Nenea Jean a
interven1t ...

PROFESORUL VLĂDESCU (redus la tă
cere) : l'11Ida ... ! (O lungă pauză.) Nu 
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mi-ai spus. iNu mi-ai spus de ce min

ci'uni te-ai ifolosit, ca să ...
ROSA.t�A (foarle blind): Nu sînt mi.n.

OÎIUIIli, băiatul meu drag. Eu citesc mai 
bine în singurătatea ta. lnţeleg că 
aveai nevoie cLe n,iş,te legii.tăţi obiec
tive, de o solidaritate dir,:;jffiatică şi 
aventuroasă. cu oamenii · de jos fiindcă 
aijunseseşi la un ampas �n mecanis
mele tale superioare. 

PROFESORUL VLADESCU (tresărind) :
De u.nde ştii ? 

ROSANA: Cunosc acest impas de trăire 
şi de gindire, în care nu-ţi mai rămîne 
deschisă decît calea averutuirii, ca la 
Lola, sau a morţii, da la fireva Cle-
mc1J1JSa. .. 

PROFESORUL VLADE.SCU : Mamă! Şi 
tu? (O priveşte intens cercetător, im
presiorwt de intuiţia ei.) 

ROSANA : Bu ... am rezistat, 'Dinn.rle. L-am 
urmaili pe tatăl tău fără multă apţ.in
dere interioară, simţindu-mă deseori 
singură în mijlocul celor mai mad 
belşuguri. M-am ancorat în vechi tra
diţii de sacrificiu. Tu te-'ai a11cm-at 
într-<> idee, disclllbabilă, de justiţie so
dr1lă. 

'PROFESORlTL VLĂDESCU (după o clipă,
confesiv) : Ajunsesem, prin filosofia 

' b.U1rgheză a istoriei, la un. scepticism 
obosilto,r, nihil:ist, in care nu mai des
luşeam mare iucru. Mia['Xlismul, . cel 
purţin, ·are premisele clare. Şi dă 'loc 
la aatiune. ., 

ROSA.NA, Da, dar, ca inteleo!ru.al, nu ai 
mare 'luc.:ru de sperat de la ei. 

PROFESORUL VLĂDESCU : De ce ? 
Lenin a fost un intelectual de marcă ! 
-Şi a st!imu�at oamenii de gîndire 1

ROOANA : E greu de spus ce se va alege, 
în timp, din moştenirea sa, cîte ispi,te 
şi poticneli nu se vor ivi .în calea unor 
minţi mai simplificatoare. Ceea ce ştiu 
eu de pe acum e că nici ai tăl, aici, 
i!1JU te văd bine. 

PROFESORUL VLĂDESCU : Cum aşa ? 
ROSANA : Ei simt, într-un fel, că-i de

păşeşti.. Că, orrce ai face, n111 e;şti al 
lor cu trytul. . 

PROFESORUL VLĂDESCU : Dar sînt ! 
ROSAN.'\ : •Nu se ştie exact, Dinule, unde 

se term1nă adevărul for şi mcepe al 
tău. Lumea e aitît de agitată şi ele în
cîldtă îndt oricînd unii te vor putea 
considera un agent. 

PROFF.lSORUL VLĂDESCU (ca pălmuit):
,l\.gent? 

ROSANA : Da-. Al burgheziei. Ori al 
Dreptei. Sbrecurat la Stîng,a, ,de formă. 

PIROFESORUL VLĂDESCU': Dar am dat 
si dau atîtea dovezi !... Ce trebuia să 
fac oa să ... ? Să mor impuşoat în Spa
ni!a? 

ROSAiNA: Nlici. asta nu era hotlă.rlţ.or., 
Acolo au .fost trat.ati ou nelncredere, 
pedepsi/ţi, şi oameilli ·de mare credip,ţă. 
:N"ema.ivorb.i.nd oă au fost şi români 
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care au mmit, tot Îll1 Spanâa, dar de 
cealaltă parte a·. baricadei. NeÎ11e:re<le
rea e,ste 1,emnul vremii şi ea se va ex
tinde cu C1it 0UJr.eIJ,.�le politice var de
veni m.ai autorl,tare. Tu lupţi împo
triva cenzurii, clar ai tăi m!)işi te cen
zurează în to.mă, bietul meu băiat 
âdeadist ! Tu lupţi impot:-i,va stării de 
asecl.iu, clar ch1aJ· lupta _a,srba a insti
tuit-o ! 1',Ul1e1-i patrona.tui. în sl,tuaţia 
ele a se apăra, el va răspunde prin 
Hiitler şi dicl!atura carlistă şi legio
nari. 'l"'latăl tău a fo.st hărţ;ui,t de greve 
inairute ele a se sinucide. 

PROFESORUL VLADESCU (cilb) : 'l'atăl 
meu a fost un P.xploatator. 

ROSA.NA (datină din cap cu t1'isteţe): 
Vezi, deci, că am dreptate să spun 
că nu mai eşti al nostru ... 11 vinzi pe 
tata, mă vtinzi acum pe mine . ./ 

PROFESORUL VLADESCU (hărţuit inte
rior): Nu! 

ROSA,,�A : Ba da ... Şt mi-e teamă că nu 
maii. eşti al nfoJ.ănui. De ce nu te-ai 
îpsuralt cu femeia aceea "! 

PROFESORUL VLA.DESClJi (surprins) : 
Cu muncitoarea ? 

ROSAN.A: Da, cu mundtoa1ea. 
PROFF...SORUL VLADESCU (ezitant) : Nu 

voiam să fiu o povară pentru ea ... 
Să-i creez răspunderi ... Să-i impun o 
a doua văduvie ... 

ROSANA (clipind din ochi): Nu vc.iai să 
te :livre:l!i, Dinule ... Ştiai. că ;nici ea, cu
clasa ei cu tot, n-o să-,ţi înf.rîngă soli
tudinea. Tiu rămîi Î11 orice caz un in
telectual... Vn utop�l.5t... lncercînd să 
conci'Liez,i ceea ce nu e de conciliat. 

PROFBSORUL VLADESCli: Mamă, în 
loc să mă ajuţi, vrei să mă desfiinţe,zi. 
Mi--am găsit 'locul în luptă. Aici e o 
Stingă plllternică. D=esc, ca şi ei, 'lu
cruri simple, da,r hotărîtoare. Şi nu 
pentru mine, ci pentru emanciparea 
buturor. Doresc mcetarea concedierilor 
şi repirimirea celor concediaţi. Doresc 
ajut.or J)t'nitru şomeri. 1Daresc respec
tarea strictă a zilei de muncă şi plata 
orelor S'Upliimen,tare ale muncito.rălo1·. 
Drep1;ul de organizare şi de întrunire 
iiberă ,pentru toţi. Inretctrea am€1l1zi
lor. Autonomia caselo.r de ;,,sigur[,ri. 
'Pen.tr.u a.sta îi hărţuim cu greve pe 
pab-O'l1H de la Astra. de la ITit. de 
la Telefoone, de la Electrici.tate. Cînd 
t.ci0ţie acestea vor fi ale noa,sllre, voi 
zicP că n-am trăit degeaba. Eu aşa 
în,ţieleg Unfrea, marea Unire ,cJ,in . 1918, 
care m-a adus ai'ci între noH mei 
:firaţi ! 

ROSAl-JA : Şi care te va î�pinge la dez
bin cu toată lumea ! 

PROFESORUL VLADElSCU : Care ne va 
duce la o lume C'U adevăTat 'liberă, 
prosperă,· demnă! 

ROS.ANA: Utop1stule ! 

PROFESORUL VLADESCU : Rosana !' 
Tovia,răşă mamă ! Nu cre2Ji nimic din 
toate astea ! ? Nimic ! ? 

RO&ANA (sincer îndurerată) : Cred nu
mai că te-am pierdut. Parisul ţi-a luat 
minţile. Cine poa.te numii anarhia dez-· 
măţaţilor „legitate obiectivă" ... 

PRqFZSORUL VLĂDESCU : Cine cu
noaşte cît de cît istoria ştie că ridi
carea poporuluJ de jos e pretutindeni 
inevitabHă. Uni.rea clin '18 e într-un 
fel şi fapta luri Horia, care a dorit dez
iobăgitre, cum e şi fapta paşoptiştilor,.
care au dodl dreptate, şi mai ales 
frătie. Nu merg una .fără alta, mamă!" 

ROSANA : Vei fi victima lor. Nu vor 
avea pic ele încredere in tiJ1e. Te vor· 
considera moderat. Vă veţi de-amăgi 
unii pe alţii, cum m-ai deLamăgit tu, 
singurul meu băiat, cu o Unire Cclire
pentru 1nine înseamnă destrămare a 
tot ce am avut mai scump. Eşti şi 
ateu, nu-i aşa ? 

PROFESORUL VLADEISCU: Da, mamă„ 
ROSA.NA (clatir.ă tri.sl din cap): O sin

gurătate în plus. Pe mine, Dumnezeu 
m-a ajutat să trec prin toate. L-am
hiat, o daită cu crucifixul, din pension,
şi l-am dus cu mine prin fac:ultate

r 

dar nu l-am pierdut, căci el m-a legat.
cu cla,tina şi trecuil.ul tuturor suferin
ţelor noasbre româneşti. Eu am mţeles
ţJara ca pe o aşezare şi o statornicie,
ca pe un· duh al eternităţi-i, al răbdării
şi al mJcilor ,armonii, nu ca pe o
zurbă şi o colcăia,lă nes.fîirşită de pa
timi. cum a ajm1s astăzi. (Lăcrimează.) 

PROFESORUL VLADESCU (cu o voce 
mîngîietoare): Ai înţeles bine, mamă 
Rosana. (Vine Za ea, se aşază la picioa
rele ei, îi mîngîie mina.) Şi tu eşti 
ţ,ara, cu tradiţiile, bigotismele, temei
niciile şi fixaţiile tale : şi eu, cu ne
liniştea mea, cu îndoielile care-mi dau 
ghes, cu setea uria.�ă de înnoi.re şi de 
dreptaite p.c'ntru �i mulţi. Poate şi 
tata să fi fost la vremea sa ţara. ri
oicinclu-se prin muncă şi mteNgenţă. 
Şi Clemansa, sfirşindu-se în cîntec. Şi 
Lola. ducî.mlu-şi plinăbatea vitală 'pe 
o altă faţă a pămintului. Pămint care
pînă la urmă se va uni în nevoia lui
de libertate, ele cultură şi de armonie
.socială.

ROSANA (mîngiindu-l şi ea cu o tristeţe 
sfîşietoare) : Se va uni, Dinule, dacă 
vrei tu să vezi aşa... Dar cime ştie 
CÎ!l1d. Sper că ai citit astăzi, in gazetă, 
despre pactul R�bbentrop-Moiotov. 

PROFESORUL VLADESCU (abătut) : Am 
c1tit, mamă. 

ROSANA: Atunci, nu-ţi mai spun nimic. 
(L-a mingiiat, s-a sculat,_) Eu plec, 
după-masă, mapai :la Galaţi. (Un timp.)

PROFESORUL VLĂDESCU (stăpinindu-şi 
emoţia) : Bine, mamă. 

ROSANA (cu vocea înecată): 'I'e las aici... 
pen,tru ciită vreme ? 
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PROFESORUL VLĂDESCU, (tot aşa): Nu 
şb�u, n10mă. 

ROSANA (strivindu-şi lacrimile): Eşti 
lucrul.,. pe care l-am iubit cel mai 
mult!. .. 

PROFESORUL VLADESCU (aproape co
pleşit) : Şi tu C'liti lucrul ... pe oare n-o 
să mi-l poată scoa,te nimeni din i.ni.
mă ! ... Pe can: nu-l voi da ... irnd!iferent 
oe va trebui să sacrific... 0um nu voi 
da creclinţ,a într-o Românie fericită!. .. 

ROSA.NA: Ră.mîi cu bine, fiule. Fă oe 
orezi că trebuie Iăcut. 

BROFESORUL VLĂDESCU (�i el cu ochii 
în lac,·imi) : Du-te cu bine, mamă. 

ROSAN A (coboară spre fundul sce,iei şi. 
se opreşie un moment, incercînd un 
zîmbet dispemt): Eu, cel puţin, am 
sig,uranţa c-o să ne mai veâem, cînd
va, ,.dincolo" ... (Dispare.) 

PROFESORUL VLĂDESCU (murmură) : 
Bu ! ? Eu am ce.rtitudi.nea că voi trăi... 
îln toate vorbele cu care am însiămîn
ţat speranţa într-un viitor mai bun ... 
( A rămas sus, pe pampet.) 

ILARlE (din sc:aunui lui) : Da, mi-o dat 
şi mie o ţîră de speranţă. Am vorbit 
vreo -trH săptămîni ou dumnealui, 
iapai s-o dus şi s-o ascuns, bag
samă de legionairi. S-o--ntors iar o vre
me, în Ieb1°ual-, la -urmă s-or pus să-l 
aaiute, să-i mostrofoceaiscă hurl1lii�C'. lu-
crările ce le-o avut. O venit i.ubita lui, 
Streza Sofioa îmi parc că o chema ... 

MIHUŢ (surprins) : Sofica St�a ? 
ILARIE : O fost văduvoaie dUJpă un ta

·lilan şi-o avut un băiat, GeO!l"gc ...
MIHUŢ (murmură) : Bunica ei. 

ILAR1E: L-o luat şi l-o ascuns iar. Unâi 
ziceau că-i com1U11IBt, alţii că-i om.ul 
lui l\.n.Lonescu, băgat 1a unii şi la 
alţii. AtLba mai ştiu, că n-o vrut să 
margă la războiul din Rus.i.ia nici.cum. 
Niai. să se a.scundă n-o m!ai vrut. nu 
ş,tiu de ce. L-o.r luat la Ourntea Miar
ţială, şi l-ar .fi dusă în Cetate, să-l 
puşte. Şi el ar fi zisă 0[1 nu numa' 
ungurii ar Îi avut acolo gcne1-ali puş
caţi pentru libertate, koşu�L5ti. că iacii 
şi ,români•i au, fiindcă libertatea îi a 
tuturor. A�a ar fu vorbit în faţa gloan
ţelor. Ş-o mai zis că va însămînţa, 
cu trupul lu1 cel liber, p�imîntul Ro
mâniei Mari, pentru veci! (Rafală de 

gloanţp.) 
PROFESORUL VLADESCU (intirizind 

mîinile) : Mamă ! (Cacle h partec cPa

lallă. Va veni apoi să se aşeze pe 

scaun.) 

ILARIE: Ii îngropat -aci !a ,,Pomenireia''. 
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4 
Al patrulea magnific : 

Doctor Vasilie Gall-Buciu 
şi Rosalie 

Se mai ridică un colţ din linţoliu. Pe 
fotoliul său, după un mic pupitru, stă 
un bărbat mai trupeş, tot în jur de patru
zeci de ani, om solid, dirz şi echilibrat. 
El scrie ceva, foarte atent. Apoi citeşte 
ce-a scris. 

DOMNUL DOCTOR , ,.ln veci să 11,u vă 
.lăsaţi, de ndmic să nu vă temeţi ! ·Fr'a
ţ.i.lor, oara mî.nM1iirii noastre e ,apr:oapc. 
GeI1Jiu1 acestui popor va şti să mească 

�pen,tru to1Jcleaun,a ceea ce vitregia is
toriei a :rtisipit !..." 

PROF.ESORU.L VLADESCU ,(apan� venind 
din spate): Vă salut au deosebit reG
pect. 

DOMNUL DOCTOR : Şi eu inoă vă salut. 
Cu ce v-as putea fi de folos, drngă 
domnule'? 

PROFESORUL VLADESCU , Sînteţi Dom
nul D01.:bor VasiUe Gall-Buciu, emi
.nentă p rsonalLtate transilvană. Vreau 
să vă exprim omag.iul meu ... 

ILARIE (încetj: Puţine şt1u despre ci. 
Cîoo am ven.it La Arad, era mort. 

M[HUŢ : Eu, abia dacă am auzit de 
d,umncalui ... 

DOi\1NUL DOCTOR (lui Vlădescu): Cu 
ci ne am onoarea ? 

PROFESORUL VLADESCU : Ocup o mi
nusculă incăpei:e pe teritoriul vast al 
casei Dumneavo:1stră. Ca profesor de 
istorie începător, ,aş fi bucuros să 
cu11osc ceva mai mult din vi-ata Dum-· 
neavoastră de luptă. Convingerea mea 
e,;te că oameni cn Dumneavoa.st-ră, ju
rişti şi polirt:icieni, împreună c.ru das
c-ălii, preoţii şi gazetarii, aţi fost' fă.u
rLtorii soirituLui de lupt-ă naţională 
ca.re <1 făcut posibilă izbînd.a din 1918, 
aci şi pe toate tcritori\le ra.mâneşti. 

DOi\,fNU'L DOCTOR , Mă rr:.ăguleşte apre
cierea Dumneavoastră. Dacă n-am fi 
[>ost noi. ar I.i. fost alţii, la fel de 
burli, poate şi mai buni. 

PROFESORUL VLĂDESCU : Aţi stat 
zeci de ani pc o convingere nedintită 
şi pc o strategic şi o tactică ce nu 
şi-a.u îngăduit oboseli. 

DOMNUL DOCTOR , Nu ne-ar fli i.lerlat 
Naţia. dragă domnule. clacă ne-ngătlu
iam. Noi din ea am venit, dJ..n stratul 
ei cel. mai ele jos şi mai bînbo.it de 
ur,:ia vremii, de îm,pi�ările stăpLnito
rilor vremelnici. Tată'l meu, bunăoară, 
Tuodorul Buciului, a fost pedel la o 
şcoc1lă re[orma,t;;j de Hngă Gherla, 
unde fo;:JJrte tî!"Ziu s-a înfiinţa� şi o 
secţie românească, măoar că erau 
mulţi copii de român•i. Şi l,a noi 111 
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Jamilie au fost prunci mulţi, uni;pre
zece, şase fetie, din cari! trei au murit, 
şi ai111Ci !:lăieţi, din oa-re a murit unul 
cît au fost ju,ne, şi mai t!îr:ăi.u, durere, 
<;!oi, din care Domiţ1an, în bătaie, la 
Piiave. Am sporit, n-am şt1ut să ne 
lăsăm fără copii,· nici eu incă n.u 
m-am lăsat în privinţa asta - măcar
că viaţa lui taita a fost foame amară.
Ţinea şcaal.a curartă, mergea şi orîn
duia şi la popă aoasă, ba şi la cîmp
lucra, că altfel îl dă:l.eaJU afară. li
făceam lemne la păc:Lure, 11 gnJeam
� viLe fără nici o plată, plata erau
cre�ţarli care-i lrua la şcoală, să,rma
nul. La urmă îl m:i.miteia ,;i la nemeş,
haitău, cIDci erau vînători, şi la toc
felul de munci. Şi una-două zicea
către el că-i hoţ ;;i că fură. Se supăra
tata, se roşea tot, ca şi cînd l-ar f,i
bătută, la urmă pleca sudiuiru:l. ,,Soa
Tele lui, zicea, eu îl fur ori ei ne-or
furrat de-a rîndul ? Că pădurile-s a
:noastre, şi apele tot a noastre, şi cîm
pul cu !flor-i, şi mieda tot în limba
:noastră cîn,tă. Şi sarea din pămînt ii 
tot a noastră, mai vîrtos oă-i şi spartă 
de miinile .feciorilor noştri, care i-au 
pedepsit ei cu ocna cind or vrut. 
Vâsălie, tu în veci să nu uiti că as
tea-s toate a noastre, .;,1 să te pui 
să-nve1,i, să te faci domn, să le iei 
inapoi ! 1nva.1,ă limba lor, s-o vorbeşti 
mad bi.ne ca ei. şi nemţeasda iară 
bine, şi învaţă legile, să nu ne mai 
întoarcă ei cum le vine la socoteală ! 
Iacă eu vînd . boii şi juninca, ce le-am 
a,goni.sit ou mamă-ta de-o viaţă, numa' 
să te văd şcolLt �i-nălţat, fătul meu. 
Şi să nu uiţi nici de religia 01rtodox-ă, 
că aceea ne-o ţinut din veac, şi cînd 
te-or bătut atunci in păd,ure, să ştii 
oă nu pentr,u lemne te-or bătut, fără 
numa' pentru credinţa ta ortodoxă 
română. Să nu te laşi nicicînd 'I.a pa
pwtaşi şi la uniaţi", mai zicea tata. 
Nu ştia, hietul, c-o să iau o greco
catolicâ, o fată care, deşi are mamă 
sirbă, e mai româncă dec:lt mine. Iar 
cind ne vei!ea bătuţi pentru vreo pri
cină, ne mai dădea şi d două după 
cap . .,Aşa vă trebuie, dară v-aţi lăsat 
să vă prindă ! Pînă-'i lun1ea, să .fiţi 
mai ager:i ca ei ! Să nu vă văd bătuţi 
şi închişi, că eu vă omo·r !" 

PROFESORUL VLADESCU : Aţi Iăcut 
totuşi .inchjsoa,re. Domnule Doctor. 

DOMNUL DOCTOR : Am fă0ut, Domnule 
Profesor, nu s-o p1Ut11t altfel. Am siim
ţit mirosul închisorii Inră din '94, 
ctnd m-a dus tata la Cluj lia ,procesul 
Memo,ran,dulu1. Douăzeci de mii de 
ţăiriarui. er.au în haine albe; eu, elev, 
dar tot cu cioarec:ii, şi cu tasca de 
piele petreoută pe după gfil;. n"oamne, 
ce mari mi s-or părut acci oameni 
clnd i-am viizut ieşind, cu Raţiu şi 
cu Luoaci. .. Am }urat să nvăţ, ·�ă scot 

eu dreptatea neamului, dacă ei n-or 
JYUtut-o scoate ! ... 

PROFESORUL VLĂDESCU: Niu aredeţi, 
Domnule Dootor. că MemoJ'0Ddul a 
fost o naivitate ? Se stie că Franz 
Iosef n,iai nu l-a de6cl1is. L-a predat 
guvernului ungur, care l-a pus la ar
hivă, unde l-au găsit trupele noastre 
in Hll9. 

DOMNUL DOCTOR : Memorandul n-a 
fost o naivitate. Domn\lle Profesor, 
eşa QUID ziceţi Dumneavoas,tră. Memo
randul a atestat unitatea naţiunii 
transilvane şi a făcut cunoscută �umii 
o stare de oprimare care nu se mai
p�1tea răbda. Opirui,unea publică inter
naţionială este o forţă, Domnule Pro
fesor, şi ea a lucrat atunci per1Jinent
in .favoarea noastră, a celor oprimaţi
şi ameninţaţi cu deznaţionalizaTea.

PROFESORUL VLĂDESCU : Fă,ră indo
ială. Dar mi. s-a părut naii.vă această 
încre<lere transilvană constantă, în 
cutra de împărat. A avut-o şi Horia, 
şi Awam Iancu. au avut-o şi memo
ra:n.di ştii... 

DOM�TUiL DOCTOR : . Şi roţi au nzbîndit, 
Domnule Profesor. Izbînda de opinie 
a fost a lor, chiar dacă, clurrere, a fost 
greu plătită, cu singe şi sufrrinţă. 
Noi, ardelenii, dragă domnule, am 
avut încredere în ceva wai mare, în
tr-o ordine şi ,o omenie. Noi n-am fost 
sceptici ca alţii, ci cu perseverenţă am 
cre,zut şi am sl-uj.i.t un sp1rit de mdrep
tarr-e, de reformă. Dacă e!i ne-au în
şelalb, fie spre paguba lor ! Am fost 
mai de ouvînt ca împăraţii. Noi nu 
ne-am dat încoace şi încolo după cum 
a băitut vîntul victoriei sau nu. Noi 
de la "Supplex" am ţinut acelaşi lu
aru : înţelegere au =gurii, egalitate 
cu ei. Noi am vrut să mergem cu 
KQ1SLS,uth alături de revoluţie, da;r el, 
cînd s-o văzut cit de cit călare, a 
întors Iunidul calului către noi <;;i ne-a 
dat un picio•r. După aceea, în august 
'49, a V'l'Ut să se unp•ace degrabă cu 
Iancu, să-i dea C€-am cerut, dar im -
per-ialii erau deja Ungă Şiri-a, partida 
era pierdută. Şi tn '51, cînd era de 
mult plecat, Ko�suth a propus din 
nou egalitate, recunoaşte,rea naţilll1.Îi 
noasLre cte oameni liberi. Dar în '67, 
cînd s-ia făcut dualismui, �ti:i kos
suthişti a11.1 uitat iar <le vechea pro
punere a şefului lor, au cîrmit-o iar 
spre iillegalitate si oprnsi,une. Şi dom
nul Tisza Co1oman a tot accentuat 
aceaSit'ă. opresiune, deznaţionaiizînd 
num!E'le noastre, desfiinţînd şi limitînd 
şcolile şi hisericile no,a.,tre, făcînd şi
oane admintstra1.ive românilo•r, ca şi 
domnul Andrassy, c-a şi domnul Ap
ponyi. care în 1897 suprimă complet 
învătămîn.tul în limba română. chiar 
la şcolile nesubvenţionate de stat, ci 
de comunităţile noastre; �a şi domnul 
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"'fisza Ştefan, care işi promite 5ă ne 
distrugă ou totul şi întreg şi.rul. Cînd 
îşi aduc aminte iar de egaliroate ? Aici, 
în Arad, în noiembrie 11918, la doi
paşi de locul unde sîntem, domnul 
•Oscair lăszy vine şi ne _propune d,i.n
nou, în disperare, un lucru pe care
noi îl cerem de patru sute de ani. Da.r
situaţia aoum e alta, şi cei care n-au
putut fi dezniaţionaJ.izaţi cu forţa i�:i
recî,şbig,ă naţiunea. Le-am spus Ja Bu
dapesta, de mai multe ori, dragă dom
nule, să fie mai concilianţi, să înţe
leagă. Le-au spus şi unii unguri, e;l'riar
în parlamentul lor, căci nu toţi ai lor

.au fost surzi şi orbi. Zadairnlic. ,,Voiau
,egalitate, dar nu pentru căţei" cum
-�ice un poet român. După aceea s-au
mirat cinel au fost muşcaţi. S-au mirat
cînd ne-au văzut vorbind si scriind
L'llirgător, la Budapesta in parlament,
logi-::, .fără şovăieli, fă!ră nici o frică.
EJ'u., domnule, am învăţat la ei avoca
t1,1.ra. Şi am avut profesori buni, ba
·unUI eh.iar extraordinar, care m-a sti
mat �i ored chiar că m�a şi 1UJbit, pîn�i
1a o limită bunînţel.es. Şi stagiatura
am llăcut-o la un mare jurist maghiar,
i-am cărat servieta, ,am &tat ca un in
·văţăcel umil pe lîngă el, l-am com
plimenrtat, pe drept, pentru pledoariile
lui, ou adevărat senzaţionale. Dar tot
deaun-c1 mi-am adus aminte de ce mi-a
spus tata. Printre atîtea folurite pro
cese, eu n-am avut în mh1,tea m,ea
deciit un singur proces !

MIHUŢ : Domnule Doctor, noi la fabrică 
şi-n toate sîntem egali ou ungurii 
acuma. Eu nu pot să înţeleg cum era 
-inegalitatea aceea.

'DOMNUL DOCTOR: Merglnd La şcoală, 
fiule, vorbecii obligatori-u wwureşte. 
Tot aşa, dacă mergeai l.n justiţie, la 
primărie, peste tot. Te trezeai cu 
nwne unguresc, cu nun1ele satului un
gurei;c. Avearu cu ei co1Tieq, armată, 
biserică, soutiri de ,impozite ; dincoace 
- poveri. lţi cenzu1,au revci6tele, le 
supr,ima111, te amendau, te! dădea-,1 afa-· 
ră, la o vorbă mai îndrăzneaţă te în
chideau. Dar mai ales te dispreţuiau. 
Elram stu·den,t la Budapesta, .i.n.trasem 
în cerouri intelectuale, în saloane. Un 
tînăr ungur mă ofensează, îl chem l::i 
duel, el spune c.ă nu se poate duela 
ou o naţie de puturo�i ca miJ1e şi 
pune ciomăgari să mă bată. Sar �i 
ceva studenţi croaţi, slov.aci. Po1iţia 
ne airestează pe :unlndoi, luli. 1i dă 
bunînţeles drumul în aceeaşi zi. Eu 6es 
twziu. prietenii îrn.i fa'c man.i:fe5taţie, 
din faOU!l.tate vor să mă elimine, dai· 
Vărkony Samuel. profesorul de drept 
dnterna•ţio;n,al, liberal, Lnterviine. ao·ă
·tîn.d că eu am fost cel provocat de
ed., şi situaţia se restabileşte. ln schimb,
peste doi ani,• maestrul meu Szalay
Gyussi, care mă iubea, aflînd oă am 
publi�t un articol in „TribUl!la" de 

la Sih1u, 1-nă concediază lia moment. 
Era normal : chiar statul !or întreţi
nea ideea că sin.tem o naţiune .fără 
1uc,i o valoare, că nu merităJm să stăm 
la acecasi mc1să. Ceea ce în România 
Mare n,u· s-a spus de ei 11!Îcioootă ! In 
pr'.imii ani de praxă, ca asistent la 
Deva, am Iob't ameninţat că dacă mai 
susţin că Huniazii sînt rOIIllâni voi fi 
îndunghiat �i locuinţei mele i se va 
da foc. Intrasem 'în Partidul Naţional, 
mă-nsll!r&�em, nevastă-mea era gra
vidă. AtunC'i ne-am mutat la Arad, 
am cumpărat casa asta. 

PROFESORUL VLADESCU : Cu ce ? 
DOMNUL DOC'I10R : Cîştigaiµi. binJi.şor cu 

avocatura ... ! l\llai şi scriam cărţi... 
PROFESORUL VLAD.F'..SCU : Demnule 

Doctor, v-am urmărit aten,t. V-am 
s,tudi<.1t. Aţi murit la ciţiva ani tle la 
venirea mea la Arad. A,ţi avut, mi se 
pare, funeralii naţionale. 

DOM..1\TU,L DOCTOR (bonom-arnar) · Tot 
funeralii se numesc, Domnule PJ·ofe
sor ! ... 

PROFESORUL VLADESCU: Nu mă pot 
despl"incle tlc ideea că, venind de jos, 
de foarte de jos. aţi agonisit o avere 
importantă, ajutînd'tl-vă şi de politi.că, 
mai ales după momentul Un!irii. Aţi 
tlevenit un potentat, dacă nu chia-r 
,un feudal, un om care, o da1ă rostu•it, 
ţine societatea dt mai în „ordin.e", 
adică în loc. Aţi tranzacţionat bine ou 
ungurH, pînti aţi devenit do<:tor în 
clirept ; după aia aţi inc:eput să tran
zacţiona1ţi i;i cu român.li ... Şi eu sl.nt 
doctor de Sorbonia, dar ... 

DOl'vI1'1-uL DOCTOR (cai.-m, pertinent):
Da, dragule, să z.icem că ştiu. Dum
neata se poate să fii acum un v1n.t 
caire bate, dar numai după ce am 
adus noi căldura. Dumneata ti-ai făcut 
un doctorat la Paris. ln linişte, pe 
spezele unor părinţi bogaţi.· La Pari6 
nu te-'a percheziţionat şi nu te-;i ur
mărit nimeni, ai urmat cursttrile care 
le-31i vrut. cînd ai vrut, mai de stinga, 
mai de dreapta, naţia era acasă, con
solid,a1Jă. mlntuită de asuprire. -La noi 
î,nvăţ{ttura a fost luptă, meseria luptă, 
pă•strarea l'imbii si obi'Ceiurilor ş1 re
ligiet, luptă ! Luptă şi dobîm.direa de 
Lurnuri din minia ,bu,rgheziei şi aristo
cra.ţiei ma•ghiare. luarea în prim.iire a 
comerţului, a industriel, a sistemului 
banoar. Dumneata, să zicem că ai 
venit � un copil curat, pus pe cart.e, 
Dar alţii au venit, tot din regat. puşi 
pe al.tceva. Şi n,iai �i au, trebuit să 
găsească o societate românească orîn· 
duită şi putem1că, de gospodari. Căci 
noi gospodoo·a ştim oe este, am ln:vă· 
ţat-o de 4a austro-ungari. Şi alte multf 
l.uCl"U1'i bune am 'invăt.at de Ia ei. Nd
n-am 1uJa,t ţara s-o destrămăm sau s..{
vindem, ci s-o .stăpînim cu pricepere
Noi• ne-Jam dat averile ca să ţine,111
duhul românesc hl şeoli, reviste, peslf 
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tot. Dacă ştiţi voi mai muLt, îţi face 
m0ii· mult, dragii· mei. 

PROFESORUL VLĂDESCU: O să facem, 
Domnule Doctoir ! 

I,LARIE: Domnule Doctor, nu vă supă
raţi, eu aoum simt oă sînteţi şi d-ial 
meu. fu atît vreau să viă spun : m 
'40 or luat un,grurii iară Ardealul, l-or 
trecut prin singe şi sabie, cu nemţii 
dîmpreună, şi venind ră.ziboiul m-or 
lăsat singur pe faţJa pămîntuluJ. Mi-o 
fost 1.aTe :lirică de ei. Că una-i să te 
baţi eu VO'I'ba, în parla,mentm.ri, şi alta 
îi .să simţi fierul cuţ,itulu:i în grumaz 
la tine. Şi nimeni de la noii., din con
ducere, atunci, în '40, n-o Z'ÎIS nim!ic. 
Şi n-<J mJişca,t nimic. De ce ? Ilar.ie Sa
bău mi-i numele şi am locuiit în 
pivniţă. 

DOMNUL DOCTOR : Frate Ilarie, îmi 
pare c-ai dat neamului ce ţi-o fost 
mai dra,g. (Ilarie încuviinţează.) Ţi-oi
_spune ceV'a, dacă-i vrea să mă pricepi. 
Toţi sînitem oumva singuri, cmd ne 
punem viaţ,a pe talgerul istoriei. Ni
meni n-ajuliă. Pleai de-ac'asă, nu ştii 
ce ţi-i pus înainte, unde meirgi, nici 
ce puterii îţi stau în fa�ă. Dacă-s prea 
mari, şi nu le poţi clinti, ::itunci mai 
bine şezi şi rabdă. Noi ou răbdarea 
am Miruit. Şi am ieşit din pasivi,tate 
dind am :;;tiut că putem să ne .facem 
auzite glasurile pînă departe. E greu 
de ales momentul, ştiu, cînd să _ieşi. 
din tranşee, să-ţi faci saltul tău, să-ţi 
auzi glasul tău ! 

ILAR.IE : �a-i, Dom' Doctor, şi eu ştiu ! 
DOMNUL DOCT.OR: Trebuie să :f.ii s1g,ur 

că-n spate ai prileteni,, şi acofo unde 
-trebuie să te audă încă ai tot prieteni.
Atunci poţi să-ţi dai şi sîngele. Căci 
fără sînge ni.mic niu se fuce. Românii 
au dat pentru UlllJre sînge îmbelşugait, 
dar prietenii, durere, i-au �ăsart la ne
voie. ŞÎI 1a 'I1urtucaia, şi-n Cîmpi1a Du
nă-rii, ba şi la Mărăşeşti... Cei , din 
Sa'l.onic, ou Sarail, n-or venit după 
făgădui'111ţ,ă ; cei <lin Moldova, ruşii, 
S-<Jr dus devreme... lnsă şi nemţii or 
g;reşit, or expulzat pe un Toke Iones
ou, pe un Goga, şi pe alţii, la Paris, 
şi acolo ei, uniţi cu ai lui Brătianu, 
ur făcut mai mul'!Jă. treabă ('a tunurile, 
fiindcă au spus in p!arlamenturi vor
,bele care or trebuiit spuse şi or scos

dreptatea ţării, cea plătită cu sînge. 
'Doamne, frică mi-o fost şi mie în 1918, 
primăvara, măcar că eram obişnuit să 
fiu hărţuÎlt, vînat, băgat la tertini ţă ... 

(Intră Rosalie, împingînd în marginea 
scenei uri cufăras de călătorie. E îmbră
cată într-o rochie graţioasă, de taffetas, 
cu buzunare. !şi dă osteneala să nu pară 
tulburată. Din momentul intrării ei, vocea 
calmă şi sigură a lui Gall-Buciu se sen
sibilizează, i.ar legătura sa � ceilalţi se 
întrerupe complet.) 

ROSALIE : Vasile, totul e ga;tJa !. .. 

DOMINUL DOCTOR : Şi eu �nt gata, Ro
salie. (Pmnunţare franceză.) Mi-am 
redlactat apelul, mi-am scris scrisorile ... 
Una îi pentru tine. (li dă o scrisoare.) 

ROSALIE (zîmbet amar): Să sperăm că 
şi de data asta, dragul meu, ai scris-o 
degeaba ... ! (Bagă scrisoarea în buzu
nar.) 

DOM.J.'J"UL DOCTOR : Să sperăm, da, că 
Pronia e ou noi ! Ea ne-a fost bună 
şi pînă acum. Ea mi-a dat o nevastă 
oum nu-,i alta. CopiiJ ce fac ? 

ROSP..LIE: I-am cu'1cat. Tiberiu n-a vrut 
să · adoarmă, a simţLt ceva, a-ntrebat 
d:a-::ă ilară pleoi, am spus că nu ştiu, 
B1JU cred ... El mi-a spus că ştie mai 
hi.ne, că m-a vă:rut scoţînd cufărul. 
Rodica şi cu AugUSJtina dorm. Pe cel 
mic trebuie să-i alăptez 'la. zece, după 
ce·-i foac băLţa. 

DOIMNUL DOCTOR : Şi tu cum rămii 
,iară ? (O priveşte melancolic.) 

ROSALlE (zimbind cu o dîrzenie moc
nită) : Cum. am mai rămas, Vasile. 

DOMNUL DOCTOR (încurcat) : Rosalie ! 
Nu ştiu ce să-ţi spun ... 

ROSALIE: Nu trebuie să-mi spui nimic. 
0u datorinţa m!i-o voi fuce, tu ştii 
asta. 

DOMINUL DOCTOR: Zile grele ţi-am 
dat, ruu ce aş ii v-l"'lJJt eu. Avem trei
sprezece anii de cînd ne-am luat. 

ROSALlE: Da, chiar az,i ts treisprezece. 
Na uită-te! 

DOM'NUiL DOCTOR : La Viena am fost, 
în Prater, după nuntă, mai ţii minte? 
li frumoasă Viena ! Aşa-i ·, 

ROSALIE: Foarte. 
DOMNUL DOCTOR : Am fost atur1ci, cu 
' :firatele Domiţian. o poruncit masa 

ceea de pomină, toată solda şi--a rnîn
cat-o. E'l ne-o conziliat să rămînem pe 
veci, la Viena, că numai ac-ofo îi trai. 
Că eu vorbesc nemţeşte curgătcr, ca 
apa, sînt dootor în jură, tu iură eşti 
fută ou şcoală vieneză, plus Ursulinele 
de la Sibiu, repede ne asimilăm. 
Ne-am certat, măcar că o şpeZJat şi el 
o parte dlin întretinerea mea la Bwda
pe,s,ta ...

ROSALIE: N-ar fi trebuit să te cerţi. 
Aşa o văzut el lumea. Austro-impe
ria'lă. Ch�ro-crăiască. 

DOMNUL DOCTOR : Şi aşa ar fi putut 
să ne fie. Az,i n-o mai vede, bietul, 
nicicum. Ii îngropat în Bosnia ca ofi
ţer ostrac, în l,UJpta ou :firaţ.id noştri 
italieni. Sorie ceva pe nemţeşte la el 
la cap. (O clipă.) Rosa'lie, pe mine să 
mă tn.gro,pi, dac-ar fi să fie, aci la 
Arad, şi a,tîta să scrii : O luptat pen
tru oauza cea bună a Românilor. 

ROSALIE : Te rog nu V<Yr'bi aşa, Vasile. 
Ai mai fost de a,tite,a ori plecat, 
doară! 

DOMNUL DOCTOR : Niciodată n-am 
ştiut cit plec şi unde. Am ştiut numa' 
că am copiI cu tine şi oă a-oeia vor 
fi tot ca noL Şi că noi nu i-am făcut 
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de ris, nici unul, n,ici alt-ul ! (Scoate
din pupitru o sticlă :;'i doua cupe.) 
Acwna însă e a treLsp�·ezecea a,nJver
sare. (Subliniază./ A ln'isprezecea ! 

ROSALIE (ca sa schimbe vorba): Ti-am 
pus numai !;ase schimburi şi două 
costume, ca să-ti · îie mai uşo,r. /Cu un
surîs.) Şi să te întorci mai repede. 
Ti-am băg,at şi evantaiul meu de Jil
deş, dacă-ţi va Li cald ... 

DOTvlNUL DOCTOR (emo�ionat, schimbă
vorba) : Cufărul ă6ta ar fi treibuit să 
poarte etichetele celor mai mari ho
teluri din Europa. Şi noi să mergem 
voi�i de la unul la altul, ti.ubindu-ne. 
în schimb, el poartă, nevăzu,te, eti
chetele inci,isorilor din Vac:r., din 
Szegedin, din S6pron ... 

ROSALlE : Ne-mn iubit !=.i aşa, Vasile. 
Poate mai mult. 

DOM?,IUL DOCTOR : ln '908, cind l.e-am 
lăsal inlîi, era Tiber.i.u de un an. 

'RuSALTE: Da. Iţi făcea cu mînuţa ! 
l>OMNliL DOCTOR : Şi tu crai tîn.;iră şi

neînvăţată !. ..
ROSALIE: Ştiam deja cum îi lwnea şi 

ce avem de făcut. 
lJOM)JUL DOCTOR : De. unde ştiai "?

Doar tatăl tău o fost neg;tl.!,i:or, nepă
sător de politică. şi face pî11[1 a'Zi nego1 
de pic•i cu ungurii ; iar mumă-ta o 
fost cea mai vivantă fumeie din sia
loanele Vienei, pînă ce a mu,r,iJt lrans
piraită la un bal. 

ROSALIE : Dar fratele bunicului R .fosi 
memorandiJst, Va!:>ile, nu uita ! Tu l-ai 
apărnt ! 

.DOM.i."'fUL DOCTOR : Cum de, totuşi, ta
tăl tău ... 

ROSALIE : A vro1t să trăia.sr...ă bine �i 
să i se uite păcatele poli11ice ale fa
miliei. 

DOMNUL DOCTOR : Să fa·ăieş�i făn:i 
ideal, se poate? Spune tu ! (Clatinii
din cap.) 

'ROSALIE (schimbînd vorba) : Va1:ile, Ia 
ce oră ple;:i ? Cind ai comandat !:Jirja 7 

'DOMNUL DOCTOR : Să bem întîi pa
harul ăsba pentru noi d.:>i ! Pentru 
copii şi pen.tru neamul nostru! (Beau,
ochi în och'i. cu o tristet.e iluminată.)
De ce m-ai întrebat ? 

ROSA'L,IE: Că trebuie să--1 alăptez pc 
Domiţian cel 1ruc. 

DOMNUL DOCTOR: Ad.u-1 aici. (Rosal.ie
iese o clipă. el continuă să-i vorbească 
în culise.) Cînd am plecat. în '12, era 
Rodica abia născută. ScrL--esem a!·ti
colul acela în .,Român-ul". Judecată. 
suspendare, mi-or ridicat şi :imwu.ta
tea ... ! Nu, acooa era în 'H ! Pe atunci 
mai luptam cu pana, cu vorba. Acum 
e b1să altă fază, ţrebuie organizat, 
trebuie constituite gărzi m�li:tare, pro
curate arme, vorbit cu socialiştii, cu 
comitetele lor. ·ri-ec iute prin Sibiu, 
Braşov, T'"l'fgu Mureş şi mă întorc, 
afirmative, prin Cluj, acasă. 

44 

ROSALLE (a apărul cu u.n cup-/l l11 sin):
Dac-ă n-o-r pune mîn.a pe tine. Acu
ma-s ca tw·baţi !. .. 

DOMNUL DOCTOR: Lasă c[1 le .scoatem 
noi tudn1rca ! Curînd ! 

ROSAL,E: l\Iă tem <.:--0 fi ma1 greu, Va
sile. N-am vroit si:i-ţi spun, dar ... 
(Scoate din iJuz:u11ar un ziar si i-b în-
tinde.) 

DOMNUL DOCTOR (citeşte): ,.Guvernul 
l\-Ia•rghiloman a închei!at pace necon
cUţionată la Bucure5ti". (Geme·.) Ru
şine! 

ROSALIE : Poate n-or avut ce face. 
Poate s-a terminat bătaia, şi nol ... 

DOMNUL DOCTOR : Datum : 12 mai 
H.116. Asta înseamnă că Aliaţii, chiiar 
de-air fi victorioşi, or să e ui,te ele-aci 
'in1inte altcum la noi. Şi principiile luli 
Wilson, cît îs de frumoase. se vior ni
mici de... Asta c o· mare lovitură, 
Rooalie !... Cea ma!i mare ! Dadă-mi 
mureau copiii, poate nu simţeam att"ta 
durere ! Românl,a, care tre,buiia sii ne 
salveze, a îngenuncl1eat necondi'lionat ! 
Sărmana! (Sparge paha,rul.)

ROSALIE (cu lacrimi în ochi. 1z puae în
brate copilul şi se apucă să strîngă
cioburile/ : Mai pleci ? 

DOi\,LNUL DOCTOR (cu vc•c� tremuri:i
toare, copilului) : Puiule, cru•,c î!nC'ă nu 
ştii de nimic-a, să nu �tii nici de ziua 
asta ! Ela o să treacă, cum, or trccu.t 
atitea. Şi o să vină paate şi pentru 
noi un ceas ele bucurie, căci mult şi 
indelung ne-am trud·1t. pentrn el! Şi 
dacă murim noi, incleşta,ţi de ideea 
lJ!nirii, voi să duceţi mai departe f:la
că,1,a nepieritoare. Aşa să v-ajute Dum
nezeu, puiul meu ! 

ROSALIE (care a aruncat cioburilr�.
schimbă vo1·ba) : Vasile, mai tii minte 
cînd s-au spart 1Jitima dat� cupe? 
( Reia copilul.) 

DOlVI.NUL DOCTOR.: Da. Anul trec11t, 
cînrl m-or bătut aci la „CCJirnu.1 v-111.ă
:txJruJ u i". 

ROSALIE: Nu te-or bătut, c-ai dat �ii tu 
în ei, foarte tare. Ai fost ui,agn,ific, 
Viasile. dragul meu. Şi totdeauna ·c.ind 
te-ai întors de la tnrbi.;;oarc ali fost 
magnific, ca şi cinci tu i--ai.i fi pedep
sit pe ei, nu ei pe tine. 

DOMNUL DOCTOR: Dar ştii şi de ce 
m-or atacat la .Corn11l vl.năto!'ului" 7

ROSA LlE : Fiindcă ai fo..�l român 1 Şi 
membru marcant în ParllidJul Naţional! 

DOMNUL DOCTOR : Fiindcă aveam ală· 
tul"i o femeie frumoasă, c·a tine. Mag
nifică şi c-a. Or rivn.it-o, şi or- _ti,gnit-o. 
Or cerut-o la daru;, beţi cum erau. Şi 
eu nu le-<a.m dat-o. Si nici n-o să 
le-o dau cît oi trăi, dac-oi mai trăi !. .. 
(Emoţionat.) I-ar dacă n-O!i. mai trăi, 
să faci oum crezi că-i ma;i biJne. Rosa· 
'Lile. O să te ajutre poate şi ta.1că-tău, 
pielarul. A.ş i1i V'l'li:tl 1'> ou totul altă 
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via¼, pe11 tru tine. E.5tâ încă atît de 
t1nără, sin,ui tă.u e încă attt de fra
ged ! Un bal ar fi trebuit să-ţi J'ic 
viaţa, ca pen,tru mamă-ta ... Nu ţi l-am 
putut da ! Să mă ierţi ! ( Are uch•ti
umezi.) 

IlOSALIE: Vasile, bunica s-a dus la mii
năst1re. S.întem deprinşi C'U orice. Tata 
e un cartofor şi un sclerozat, n-am 
sp1rijin îrn ei. Numai tu eşti sprijir, !..tl 
meu !ii legea mea, Vasile ! Num.ăi cu 
tine vreau să dansez pină la moairte ! 
Invită-mă ! (El o cuµri1,de, cu prun
cul împreună, şi pe un vals vienez, 
uşor trist, Jac toţi trei. cîţiva paşi dan-
sati.) 

DOM��UL DOCTOR {spre sfîrşitul valsu
lui) : Nu, pa[·tida incă nu s-o termi
nat! VOll11 dansa noi şi altfel, Hosalie, 
îţi jur ! Duceţi-vă �1 vă culcaţi ! Tata 
e- cu voi, şi nu vă dă la njmeni ! ( Ro
salie iese cu copilul. Domnul Doctor
se reaşază să scrie.) Pe curînd !

5 

Al cincilea magnific : 
Gheorghe Şincai şi Rozsike 

Se rtd'ică o altă parte din linţoliu. La 
·un nivel superior se descoperă ·un bărbat
care dormitează cu 0chi-i deschişi, închi
.zî ndu-i din cînrl în cînd cu durere. E
bătrin -�i ' sLab. Alături de el, o dublă
desagă i'1cărcctiă.

ILARIE (şoptit) : Acesta. 111ă rog rrwnos,
cam cine ar Ii ? 

PROFBSORLJL VLĂDESCU : După cum 
arată, seamănă cu Gh.eol'ghe Şincai, 
către sfirşitul vietii. 

·:vnHli'f : Am un coleg c•are stă pe o
stradă cu numele lui. Dar nu ştliu pTea 
bine cine-a fost. 

'PROFESORUL VLADESCU : Un înv[i�at. 
A sal'is o Oronică a Da,20-Romanilor. 
Ca valoa,re literar-ist01·ic:i nu e marE' 
luoru, clar pentru momentul crna a 
scris--o, şi ca valoare politică ... 

-DOMNUL DOCTOR: Am avut-o carte
ele căpă\iîi ! De la ea am luat putere 
şi conştienţă. 

(Se întrerupe, căci o frmeie în jur de 
45 de ani, frumoasă încă, im.brii.cată în
tr-un capot somptuos, intră. Şincai se 
scoală. cu weu, in picioare. Areastă IO
LANDA e interpretată de o a doua ac
triţă, toate celelalte de prima.) 

"IOLANDA (afabilii): Şincai, n'Îci n-mn 
crezut c-o !;ă ne. mai înttlnim ! Clnd 
te-am văzut astă7i lingă Bl.iserioa Mi-

1101'ciţilor ... Ce cauţi in Arad? Imediat 
o să luăm şi 1nasa şi o !lă pO'Ve.stim ...
Dar nu ai aerul foarte- odihnit, eşl1
boln�1v '?

ŞlNCAI : Obosit. 
IOLAi�DA : Drum rău, lung, ştiu. Ai 

venit cu docarul? 
ŞINCAI : Şi pc jos. 
IOLi�DA : Nu se poate! Cu sacul ăsta? 

(J�'l încuviin�eoză.J Eu cred că giiicesc 
ce e-n sac : ce scriai la Sinea, ta ne
poţii mei de verişoară Vass. Ce-ai 
scris probabil şi la Taga, la tatăl lor, 
contele Vass Danyi ; cînd i-ai instruit 
copiii, cu mai mulţi ani în,aiinte. Şi 
mai unde., 

ŞINCtt\l : Cam pr tutindeni. La 01·adea. 
La Buda. (Zimbeşte.) Boal� ,-eche, d,in 
t.i.neJ'ete. 

IOLANDA (privindu-l cu puţină milă):
S--au dus tinereţile, ce ? Le-ai băgat 
acolo î,n sac. Poate le-ai băgart: �i In 
alte părţi, în ceva iubiri înfocate ; da.r 
lu.mea nu pr0a �tic. 

ŞINCAI : !\foi bine. 
IOLANDA : Dar ar avea ce să şUc 

ce ? ( Îi trnge cu ochiul.)'
ŞINCA[ : Nu mult. 
IOLA.t�D.-\. : Du-te, nu vorbi ! Al fcst w1 

bărbat fai,n, Şincai. Ai fost µnul din 
acei bărbaţi pentru care meriltă sa 
faci o pasiune grozavă. Dacă n-ai ve
dea că a.1·e creierul pre-1 mare. Şi că 
ţine minte prea multe lucruri. Or. în 
viaţă e bi.ne să mai şi uiţi. Ce? Dacă 
ţinem toh1l minte,, atw1ci cînd µetre
cem? Noroc că E'xistă un vin care mai 
spală memoria. Şi un foc al dragostei 
ca.re o curălă. Eu uit tot.ul reoede, cu 
deosebire lucrurile rele. Pe tlne însă 
nu te;--am 111itat. in,seamnă c:i eşti intre 
cele bune. Ce? 

ŞlNCAI: Am fost... ! 

IOLAL�DA : De ce vorbeşti t0t timpul de 
t,,eout? Şi de ce le-aj ocup.1t tat tim
pul de trecut ? 

Ş[NCAI: Că nu am alt timp. 
IOLANJ.)A : Ai fost un „ştiinţi.fi..c" altoit 

pe un ndevă-rat bărba:t. Şi „ştiinţifi
cul" a supt seva bărbatului. Spune, e 
aclevf1rat că la Blaj, pe vremuri, făceai 
chefori şi ur.g:ii ? 

ŞINCAI: Nu-i adevărat ... ! 
IOLANDA.: A�a se :zice. Că te legai de 

femei. le ai·uncai vorbe In doi peri. 
Şi doar erai din�clorul şcolilOlf româ-
1ieşti din Ardeal. grad mare. Că ru 
insultat-o pc sora episcopului Bob ca;re 
te proteja ... ce? 

SINCAI : Nu mă protej'a. 
IOLANDA: Hai, nu te m.a1 ascunde! Şi 

aveai o menajeră, Josana, care ieşea 
în piaţă �i spunea lucrun usturătoare 
1a toate nevestele de profesori şi cle
riic-i. Pe care le învăţa de la tine! 
(Ride.) E foarte oine! Şi pe urmă 
te-au luat �i te-an bătut şi te�a băgat 
pretorul Gyu,jto Sanyi la închisoa.e la 
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Aiud, oă a.vead g;ura prea 'maiI'e. Ar fi 
meritat să te ounqsc atunci. Ţi-a reu
şit procesul aoela ?

ŞINOAl : Nu. M-am dus C'U el pînă la 
Vdena, dar degeaba. Tot lor le-au dat 
dreptate. Şi n-o aveau. 

IOLANDA : Dragă, mie poţi să-mi spui 
adevăr.ul, căci mie 1mi place ca un 
bărbat să hă'l-ţui.a5Că femeile şi să le 
pişte. Femeia aceea, Agneta, era barem 
fiaină? 

ŞIINCAI : N-am avut nimic ou ea, Iţi 
jur. Era numai a.rogantă, proastă şi 
incultă. 

IOLANDA : Şi episcopul Bob era tot 
aşa? (E toată voia. ie pi:;cată.)

ŞJNCAI : El nu era chiar pro5t. Era nu
mai viclean, rău cu supuşii, slugarnic 
sus. 

IOLANDA : Dar am auzit că şi tu te-ai 
umtlit în f.aţa lui o dată, că ai stat 
în genunohi. Ce? 

ŞIINCAI : AIIţ Îăcut orice 1..'cl să··mi apăr 
viaţia şi ideile. Ca om de car>te eşti 
mereu supus. Numai cind rămîi cu 
hîrtia în faţă te Iaci iar mare. 

IOLANDA : Ai dus-o rău, ştiu. Cred că 
n-ai avut Tuiei ce minca. 

ŞINCAI: Să nu discutăm despre asta. 
IOLA.i'ITJA : Cum vrei. Dar mi-a spll5 

contele Vass că aveali o situaţie dis
perată cînd te-a 1uat la ei la Ţaga, 
lnsă şi asta mi-a spus, că a fost feri
cit cînd a văzut cit de mare ştiinţă 
ad. 5i Thamas mi-a spus aşa, şi Iancsy 
şi micul Gyury care ţi-au fost elevi. 
Ştii oă Thamas a luat atunoi, la Pesta, 
o fată din familia noastră ?

$IINCAI : Ştiam ceva. 
IOLANDA : Şi că eu imi duc singură vă

duvia de unsprezece âil.Î ştiai ? Asta 
n-ai şti·ut-o. Nici n-ai mai .şti-ut că
exist. Nu mi-ai spus : de ce ai venit

, l:cl .Ar>a_d? 
c Rţr-{CAI : �� găsesc ye fosta_ mea !1:ena-- )�!I"ă. l\.fi s-a vorb1t c-a;r fi pe aici, pe 

lia un oonvent, bucătăreasă. 
IOLANDA (cu silă) : De-asta ? 
ŞINCAl : Şi ca să găsesc o tipografie. 

Poate lia Minoriţi, aici, hi Arad, dacă 
tu i-aoi cunoaşte pe Superiori. 

IOLANDA : Pentru tipărit ce iai în sac ? 
ŞINCAJ : Da. Episcopul Martonffi mi-a 

interzis brutal tipărirea Cronic-ei, deşi 
autorităţile mai mari de la Oradea 
mi-o aprobaseră. Mi-a reţinut in mod
sci-rbos şi manuscI'li.sul. Dar era copiiat.

IOLANDA : Cîţi ani din viaţă ţi�a luat 
manusorisul ăsta, Şincai ? 

ŞLNCAI : Muilţi. Dacă adăugăm şi nceni
cia la Roma, peste patruzeci. 

IOLANDA: Patruzeci de ani ai stat să 
ţi-'i pierzi cu nişte hîr.tii, care nn pot 
fi tipărite ? 

ŞINOAI: Vor ,fl tipărite. Mai ales dacă 
m-ajuţ,j tu.

IOLANDA (suni1. Apare o subretă de 21-

22 de ani, acecasi care n jucat toat«
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rolurile de pină acum) : Rozsike, ai 
pus masa, sper. 

ROZSIKE : Da, doamnă contesă. 
ilOLANDA : Bine. Adu-ne aici o ţuică de 

prune. Tare ! 
ROZSIKE : Imediat. doamnă contesă. 
IOLANDA : Şi ia de aici şi sacul ăsta ! 
iROZSIKE: Am 1nţeles, doamnă contesă_ 
ŞINCA1 : Nu. Sacul Lasă-l aici, fătucă. El 

stă pururi lingă mi.ne. 

. (Rozsike priveşte întrebător pe stăpină.>

IOLANDA : Bine, lasă-l aici. Măcar că 
nu aici e <locul lui. (Rozsike iese. Io
landa rîde.) � cam lnourcat biata 
Ghenghe Rozstke, măcar că.Ji :flată is� 
tcaţâ. 

ŞINCAI (cu u.n uşor tresărit): Ghenghe o 
cheamă? 

IOLANDA : Da. Mamă-sg a murit, tată 
n-a avut. E de prin părţile .Blajului.
O instrui:esc să fie o se-rviltoare de
clasă. Spune-mi, la Budapesta ai mai
fost?

Ş,INCAI: Nu. 
iIOLA:.'ITJA : Am auzit că ai cerut cindva 

acolo o crrtedră de drept canonic şi 
episcopul vostru de Oradea, sau cine. 
sau guvernul, sau budapestanii, ţi�au 
zois nu. Din ce ai trăit, totuşi, Şinkay 
Gyuri? Oe?

ŞiiNCAI: 1-\nn fost corector. 
IOLANDA : Corector ? Nu mai spune ! 

A�a umblai ca şi cind ai fi fost pre
zi'C!entuil. consiliului aulic. Dar eşti to
tuşi nobil, nu ? 

ŞINO.AJ : Am fost. Viaţa insă a vrut 
să-mi ia.rate că nu sint !. .. 

IOLANDA : Cind treceai pe la Wiener 
Thor, spre Pesta. eu te vedeam aproa
pe în fiecare zi. Mai 'brăi,a Orban 
Dezso, saţul meu. Iţi mai aduci aminte 
ceva de el ? Ce ? 

ŞINCAI : Nu. Nu prea. 
· IOLANDA (cu un fel de cochetărie):

Poate nici de mine, cea de atunci, 
nu-ţi Il1.8!i aduai. ipoC!I"iLule ! ? 

ŞINCAI : Ba da. lmi aduc foarte bine. 
IOLA..'l"DA: Mă uitam zilnic pri,n fereas

tra de 1la par,ter. Mă vede-ii, nu-1 aşa? 
ŞINCAI : Te vedeam. 
IOLANDA : Dar întorceai cauul cu min

drie. Şi-ţi căutcl!i de drum, ţanţoş, 
păşind egal. 

ŞINCA,r : Nu din mîndrie, Iolanda ! 
IOLANDA : Atunci cum să-i spunem : 

disciplină interioară ? conştiinţă că 
duci pe umeri un lucru foarte impor
tant ? Cum să-i !>punem, Şiincai, la
privirea aceeia rapidă şi tăioasă pe 
care mi-o aruncai, cin.d erai încă tn 
plină bărbăţie ? 

ŞINCAI : Frică. 
IOLANDA : Serios '? De mine tţi era 

frioă? (Rîde crispat.)
ŞI!NCAI: Da. 
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IOLANDA : N-•am ştiut. 
ŞINCAI : Erai frumCKtsă, Iolanda, erm. in 

plină frumuseţe, atunci, în '804-'805. 
Puteai să mă abaţi din drum. Nimeni 
nu m-a ispi,tii,t mai mult. Nici nu m-am 
a,păra,t de cineva. ca de tine! 

110LANDA: Râule, vrei să mi neoojeşti !? 
Sau să-mi iacii un compliment? Spu
ne ! :Eh<am at� ele convinsă că nu vrei 
să mă iei în seamă, încît respectul 
meu a crescuL cu fiecare zi. Dar si 
neliTuiştea feminină. Dezso a muriit îi1 
'806, la o petrecere. i\f-a !lnvăţat şi pe 
mine să petrec. (Rozsike adur.e şi ser
veşte ţuica.) Mă iubea grăbj t, beat, ca 
. i cînd s-ar fi diat o clipă jos de pe 
cal să facă nu ştiu ce. (Sever, lui
Rozsilce.) Pleacă, liato, ce stai să as
culţi? (Rozsilce iese.) E cam ordinara. 
Cîncl ai inirat la „Cocoşul verde", ţii 
mill1te? Şi eram acolo cu o sooietaLe 
mare. Eram o văduvă faină. Toti mii 
curtau. Ţi-am făcut semn : vino: sl.nt 
a ta ! Ai lăsat capul în j06 şi a!i ieşit. 

:ŞINCAI: Nu eram pregă,tit ... N-aveam 
bani... 

"IOLANDA (pasional) : Avoom eu ! Şi 
eram pregăti�ă pentru orice, Şrncai ! 
Puteam să te iau de soţ, să-ţi fac w1 
loc în societatea budapestană... Ai 
fugit! lţi dăâeam, eu, o catedră de 
drept, necanonic, să-mii descurci afuce
rile înaîlcitc, niciodată nu m-am pri
ceput la ele. Ha,i sa mrii bem o tuică ! 
Cc? 

'ŞINCAI : Mai bem ! 
);OLANDA : Doamne, de ce îmi vi,i aoum'? 

(Bea zdravăn.) La nunta a�ea a lui 
Orban 'Aniko, nepdata mea, ou Va6S 
Thamăs, fostul tău discipol, atunci 
ne-am 1văzut, în Li.ne, oficial. Ti-am
întins piciorul pe sub ma5ă. Nu te-ai 
mişcat. Ţi-am făout comp1imente, a
vansuri, fi.reşte în mairginea decenţei. 
Te doream ca o nebună. Ca o nebună 
te clnream. 

'ŞINOAI (mormăie) : Şi eu te doream, Io

landa. Oa pe nici o al.tă f"meie d.in 
·lume. Mă ameţisem numai de privirea
ta, de argintul oe-ţi sta.tea încolăcit pe
braţe şi pe frunte, ele apele părului
tău ...

10LANDA : N-<c1i spus asta ! Ai spus nu
mai o vorbă J11D•jică �i te-ai ridioat. 
[)oamne asta n-am să ti--0 iert n;ici 
în rnor�înt ! Te-am blestemat atund 
s5.-ţi ;mearg5. totul prost făr�1 mine ! 

'ŞINCA!T : Mi-a mers. fii mulţ;umirbă. Dum
nezeul tău catolic nu s-a lăsat mult 
ruga,t. 

IOLANDA : Dumnezeu, cînd e să facă 
rău, uită că e catolic s.aill altcev,a. Te-ai 
dus 1a Sinea la tinerii Vass. Ce '.' 

'ŞINCAl : Nu mai aveam unde. 
10LANDA : Ştiu, te-au pescuit iarăşi ele 

pe drumuri. Aniko m-a ţinut la cu-
rent. Am anunţat că "in a'colo să 
petrec Crăciunnil Ia'i: 1811. Vream să 
fiiu C'U tine. Era hotărîtor ! Tw., însă, 

ai plecat, cu trei săptămîni înain,te. 
ŞlNCAl : A�a cst.e. M-aan apărat, ultima 

oară, de madle tale fannece. Am ter
minat Crnnica mai devreme. M.ai bine 
zis, am în.trempt-o la anul 1739, oa 
să plec! 

IOLANDA (privindu-l lung, duios) : S-a 
meritat, Gheorghe Şincai? Uite ce a 
rămas din tine ! Un om slab, cu un 
sac, pe oare nu-l primeşte nimeni. Un 
om boină vicios, prăpădit, fă:ră adăpost, 
fără ziua de mî.ine, căutî.ndu-şi ,vechea 
servitoare ca să-l întreţină. 

ŞINCAI (moale) : Nu-i adevărat ... ! 
IOLANDA : Un om căruia reverendul 

jude lVIărton.f:fi i-<c1 făcu,t ci.nstea să-i 
spună că-i bun să fie spînzurat. ( Rîde.)

ŞINCAI : Ai aflat? 
IOLANDA : Sigur că am a,flat. Tot de ia 

Vass Aniko. Fratii Vass sînt singurii 
care te mai pot spri.]ini, să nu mori 
pe drum. Şmcai, episcopii te-ati 
încurcat toată viaţa ! (S-a aprins de
ţuir.ă.) Cc? 

ŞINCAI : Nu toţi. Unii m-au ajutat: Da
rab:rnt, Vulcan ... 

IOLANDA : Cei care te-au ajutat te-au 
încm·cat cel mai mult ! Cînd, 'la trei
zeci de ani, te-ai cieS('ălugărit, trebuia 
să m0rgi pe drumul dd·ac1Ului, să la.şi 
ajuioarcie popeşti, să a,puci pe clracu' 
de picior, căci numai el mai dă unele 
bucurii. lţi lua -.acul ăsta şi ţi-l 
arunca în Dunăre ! Şi in Loc 'de rob, 
era'i poate azi stăpîn ! 

'(Apare Rozsi/ce.) 

ROZSrKE : Inaltă Doamnă, a venJt dom
nul acela pentru casă. 

IOLANDA : Iline c-a venit. Mai toarnă 
aici, măcar să meargă afacerea ! Scu
ză•-mă, cliragul meu ! E gata dna, 
toanto ? 

ROZSIKE : Da, !naltă Doamnă, e gata. 

(Iolanda iese.) 

Ş1NCAI : Spune-mi, Ghenghe Rozsike, 
ştii române�te ? 

ROZSIKE (puţ.in surpl'insă) : Da, dom· 
nule. 

ŞlNCAT: Eşt.'i româncă? 
ROZSIK.E: Da, domnule. Dar ... 
ŞLN'CAJ: De unde? 
ROZSIKE : Din Blaj, dom.n.u;le-. 
ŞINCAI : Şi cum de ai aiuRs la Arad? 
ROZSIKE : M-a adus mama, domnule. 

N-a mai putut sta acolo. N-a mai că
pătat slujbă.

S1NCAI : De ce ? 
ROZSIKE : Una, o îmbătrîni.t. Şi apoi o 

fos<t la un domn ca'l"e o fost foa!'U:' 
mare şi ţanţoş şi şi-o cîştigat numai 
duşmănii. 

ŞINCAI : Oine ? El ?
ROZS[KE : Şi ea, pentru că o slujit Ia 

el şi s-o ţinut tare de c� spus el. 
ŞI!NCAI : Tli îl cunoşti pe acel domn ? 
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R0ZSIKE: Eram mica, domnule, cind 
s-o dus de la, noi. lar mama Josana
avea vreo patrru:zeci de ani cL,d rn-o
năsaut. Şi o mai trăit oinci,sprezece.
(O clipă.) 

ŞINCAl : Şi tată... cine ţi-a fost ? 
ROZSIKE: Nu pot să ştiu, domnule. ln

găduiti sâ mă duc? (El o priveşte i.n
tens.) 

ŞINCAI : Mai ::.tai ! (0 clipă.) .Eşti faină, 
Rozsike !. .. 

ROZSIKE (roşind) : Domnule ! ·Flu is ... 

ŞINOAI: Eşti mulţumită kl doamna? 
R0ZSIKE : Da ... 
ŞINCAl : E bună ? 
R0ZSIKE : Da... De bună ii btmă !. .. 

Atîta că bea· cam mult ... 
ŞINCAI : Bea ? 
R0ZSIKE : fi place să beie. Şi vio:Jde tot. 

Amu vin.de casa. 
ŞINCAI: Aşa. Şi-ţi pare rău c-o vinde? 
ROZSJKE : Nu-i de părerea mea. Dar e 

vorba că eu, atunci, fără părinţi, unde 
mă duc? Alţi stăpînii, daoă-ţi capeţi, 
îs mai răi ou slugile de oum o fost 
ea. li bat... li flămînzesc... Mai ales 
cînd îs de alt neam !... 

ŞINCAl (mergînd. cu gindu.1 înapoi}: Şi 
cu am flăm1nzit. n,u o daltă, Rozico. 
De douăzeci de ani încoace, am făcut 
mari perioade de foame. Ca să-mi iau 
o haină, un roc, a trebuit :,ă nu mine.
Iar dacă altă dată am băgat în gurii
mai pe săt'll!rate. a trebuit să umblu
flenduros ... Măcar că-s doctor de Roma
şi am sbat cîţiva ani buru şi l<1 Viena,
1a studii. La Buda, cit am foot, m-o
p1ăti,t 1.111uJ, Kovachich, cu bani foarte
puţini, să-i string puzderie de arhivă,
şi apoi am împărţit un postişor pe
din două cu llt"l 'ilt mare învăţat
român, ca să put,e,m m.înoa amindoi.
Şi acum chiar nu ştiu încotro s-o
apuc, să-mi µot pune �i eu, jos, cu
oinste. capul îmbătrîniit.

ROZSIKE : Aici, cucoana noastră t1 Ia 
capăt. Atita că se Iace că îi tare, dar 
o dat totul pe mai nimic. Numa' mîn
dria îi de ea, biata. N-avPţi mult ce
aştepta de la ea ! Mai toată vremea
µlinge şi blastămii. Şi pe mine mă 
blastărnă, că de ce-s aşa tînără. zice. 

ŞINCAI (înduioşat) : Să fii tn,t tînă:ră, 
Rozico, şi să nu te laşi la nimic! Eşti 
dintr-un neam care virne de departe. 
de la romani, şi <:are o avut isprăvi 
minunate - şi nu-i soarta noastră să 
slugărr-<im la altii pînă-i oărnîn,tul ! 
Ta,t.'31 tău s-o luptat şi f'l cu sărikia 
lud românea,scă. l-or 1ov,t si românii 
şi ungurii, şi nu i-C' oăs:it ! C-o �tiut 
că are ceva mai bun în el, care nu va 
pieri! 

R0ZSIKE : De unde aţi aflat de el ? De
tata? 

ŞINCAI (clipind incurcatJ : Aş;i tr„huie 
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să fi fost ! Şi ;:,cum. OP unrlc-i el Îl 
plî-1ge inima de <:e-" l'\s�t în urmă, 

dar şi nădejde are, mare, că toţi copiiir 

ca iinc, vor lua din darul ce l-a pre
gătit el, ca din ,;finta C'Uminecătură. 
Şi iar vă spun vouă, s:1 nu vă iăsaţ1, 
copii, la nime, că pentru vai s-a răb
dat, şi s-o flămînzit, şi am fost bătuţi 
şi intemniţaţi şi purtaţi ca �te vite, 
şi iacă aoom stăm să mw·im pe dr.ll
muri fără de nici un ajutor. Vlino să 
te mingii, Rozico, floare rninucată ce 
eşti ! Floare din flori de păcat şi <le
ma.re nădejde! (0 mîngîie intens. Inti-ii
Iolanda, !>cată, nervoasă.) 

IOLANDA : Bravo, porc bătrîn ! Ai ajuns 
să mingii slugile! Aşa rău ai decă
zut, Şi'!1cai, că nu-ţi mai poţi ţinc nici 
puţina domnie ce ţi-a mai ră.mas ! 7
Ţi-<am cerşit odată dragosie<1, nu mHu 
dat-o. Acum, vii tu, ca un cerşetor,. 
să furi din tinereţea acestei ordinare. 
care niu merită c.iecît biciul ! Şi picio
ru-n fund! 

•ROZSIKE (speriată, apucînd pe Şincai de·
mină) : Iertaţi, lnaltă Doamnă ! Nu 
rn-o mîngîiat ca pe-o femeie. M-o 1nin
gîiat ca pe un copil pierdut. (O clipă.)'

IOLANDA (cu revelaţia beiiei}: Ce? Nu 
cumva e copilul tău, Şin:::ai ? Spune !" 

Ş.L.t�CAI (după re a privit-o adînc pe Ro

zica, cu o trisleţe amară}: Nu, Iolan
da. E o fată din T,ransilvania. Eu 
n-am avut deciL 1Jn singur copil. Şi 
el e aici în sac. lngăduie�mă să rămîn 
aci lingă copilul meu măaar ;:,ină 
mîine. Cînd va răsări soacde, nu vo

r 

mai fi. 
IOLANDA (lui Rozsike) : Hai afară ! Mă

găriţo ! (Tes amîndoua.)
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Al şaselea magnific : 
Menumorut şi Rosaura 

PROFESORUL VLĂDESCU (rupînd o
lungă tăct?re): Domnule Şincai, sînt. 
istoric, cercetător, ,nsă n-am găsit 
niei un document din care să rezulte 
că aţi fi avut vreun copil nele.gitirn 
cu menajera Dumneavoastră :le la 
Blaj. 

ILARIE : Dar n-o spus :Jsla ! O spus că 
orice Iată din Transilvania îi, într-'l.ln 
fel, şi fata dumnealui. Eu aşa am în-· 
ţeles. Şi Rusalina mea ar fi fost la 
fel! 

MIHUŢ : Şi i'llbita mea, Rossella ! Inte
leg că ea ar fi cumva şi fata lui dom
nul Şincai I 

DOMNUL DOCTOR, Noi ne vr_,m Ing.riji 
ele copiii neamului, llomnule Şincai !' 
D;ri agonisim noastră, mult-puţină, 
vom ţine şcoală. biserică, ziar, .cămin, 
ca·'t0 
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ILAJRIE : Şi îmi pare c--o m:ii zis aă 
orice fată pe care o cheamă Rozsike 
ar put...'la să f.ie ... 

(Atunci se aude o voce penetrantă, şi
de rub linţoliu iese, stind pe un tron
modest, statura voievod.ului Menumorut.) 

MENUMORUT : Rosaura ! (Trece 'un timp
foarte lung.) Rooaura I 

ILARIE (în şoaptă) : Eu il ş1riu pe omul 
acesra ! li de pe la noi, dim Sălaj ! 

MIHUŢ (la fel) : Eu cred că e de mai 
jos, de pe Ori,şuri ! Aşa îmi pare I Văr 
cu tata I.Jazăr ! ... 

iPROFESORUL VLĂDESCU : După ico
nografia portului trebuie să .fie din 
secolul X sau XJ. Cred că e voievodul 
Ah.turn! 

MIHUŢ: Voievod? Şi ce cată prin aceste 
' loouri mărginaşe ? 

PROFESORUL VLĂDESCU : Aci era c-a
păitul ţikii ltti, apărat de ape. Căci 
Mureşul avea atunci mai multe braţe, 
ca un fel de deltă. Locul ace-sta unde 
ne găsim e,ra probabil Intre două din 
ele. (Intră, fără 'Uici o vorbă, o tî
nără prinţesă, Rosaura.) 

MiIHUŢ (ta.inic) : Rossella ero d&i şi... 
prinţesă? ! ( E fascinat.)

MENUMORUT : Rosaura, nu te...aş fi che
mat în acest ceas al tristeţii tale, dac-ă 
urgia I"ăzboiului nu ne-ar fi împins la 
IU.11lima disperare. (Ea tdC'e.) Ştii bine 
că am fost a:tacati cu puteri mult m.a.i 
mairi decit ale noa.stre, cerîndu-ni-se 
tot pămînrtul dintre Tisa şi Someş. Am 
răspuns cu, daruri nepreţ,uite şi belşug 
de ling,uşiri, dar pămîntul nu I-am 
dat, oăci e al n01Stru. ,,Am această 
ţ,ară de la strămoşul meu şi, în nu
mele stăpînului meu, împăratul Bizan
ţului, rumeni nu se cade s-o smulgă 
vreodată din mîi,nile mele" aşa 
le-am .spus lui Usubuu şi Velec, solii 
lui A:ripad. ,,lntemeierea mea vir1e din 
veohi hrisoave împăJ'ăteşti, a ta, nin 
jaf.urrile prădalnioului Attila, bicdul 
p'l1stiit0tr al cruzimii lui Dumnezeu. 
Re1igia mea vi.ne din Sfinţii părin.ţi 
ai lui Consta11'uin cel Mare, a ta e 
încă vraiş,te păgină, umilitoare de 
Cristos". 

PROFElSORUL VLADESCU : Niu e .\h
tu.m, e Menu..-norut ! 

M:EINUMORUT : A.rpâd a tr1mis dtunci' asupra mea, fără răgaz, pe nedomoliţii 
Tosu, Zobolsu şi Tuhutum, ce mi-au 
impresUJrat Sătmarul, l-au 011prins şi 
mi-au trecut slujitcrii prin sabie şi 
ştreang, robind clin ei ce;i. mai ma,re
parte. Am făout un pa5 ind;'.\răt, la
Zyloc, unde duşmanul, cu puteri îm
prospătate, m-a cuprins d:n nou. Am 
trecut în chinuri groaznice Meseşul...

iLARIE: Ca mine! 
MENUMORUT : ... cu cei ce mi-au. rtimas 

teferi şi credincioşi şi am stat tare pe 

Criş impotriva celor trei căpetendi nă
văli.ltoare. Văzîndu-mi dîrzenia, .A.rpâd 
,a matl împins către mdne o nouă oa6te, 
cetele aceloraşi prădalnici Usubuu şi 
Velec, şi m-au dat îndărăpt ou putere 
şi de pe Criş ! Atunci v-am scos, pe 
mamă-ta şi pe tine, dm cetatea Bi
har'ei, ca să putem încinge lupta aşa 
cum se cuv:i.ne. Dar nici Biha:ria, vai ! 
n-a fost destul de tare să stea în faţa
dezlănţuirii lor năvalnice şi am făcut
încă un pas îndărăt, spre rnrlază-zi,
lăsind în mîinile lor temciul puterJi
mele, averile şi pămîntul, semănat
pretutindeni cu mormintele aloc noştri.

ILARIE : Ca mine I 
lvIENUMORUT : De atunci, împins de 

nesăţioasa lor apăsare, am făcut în
dărăt pas după pas, căci cine ar ma.i. 
putea acum să le stea împotnivă ? Am 
aj,uns la Mureş, ei sint pe urmele 
noastre ! Am trimi.s grabnic vorbă de 
ajutor voievodului Glad, Ia Morisena, 
în numele Stă,pînului nostru din Bi
zanţ, dar solii. spum.egîndu-şi caii, 
s...au în.tors azi în zori cu vestea ci. şi 
Glad e cuprins tie seminţiile Lui 
Zua:rdu, Oaciusa !ii Boyio, pierzind in 
luptă potop de oaste, tot atunci şi trei 
cnezi bulgari şi doi duoi ai cumani
lor, in care-şi pusese nădejdea, aşa 
oum mi-o pusesem eu într-in.sul. în
ţelegi, Rosaura, in ce cliipă ne aflăm ?

ROSA URA (tristă, ulcerată) : In clipa 
sfirşitului, tată. De cind Mihu s-a 5fir
şit nu mai vreau să �tiru de nimic diin 
lume şi pieirea mi-ar Ii mântuitoare. 

MENU'l\10RUT : Milm cel Tinăr, Mihuţ ... 
MIHUŢ (ca într-o ciudată transă): Oare 

eu sin.t aoela ? Eu ? 
MENUMORUT : ... s-a injunghlat, ca un 

vitea7, fiindcă n...a vrut să pă:rasească, 
de bunăvoie, chiar la po.runca mea, 
Biharila. 

ROSAUR.11. : A fost locul iubirii noastre r 
Nici eu n-aş Li părăsit-o, dacă n.u 
m-aî fi adus cu sila. A-:; fi rămas, în
ţ.epenită pe veci, lingă el.

MENUMORUT (aspru): Vorbeşti fără cu
viinţă, Rosaura. Mihu a judecart nu
ma� cu focul sin.gelui ... 

ROSAURA (pasiona.l): Şi al onoarei, 
· tată ! Nu laşi un loc iubit, retrăgîn

du-te, pînă nu-ţi dai ultima picătura ·
de viaţă penitru el ! 

ILARIE : Aşa-i !

PROFESORUL VLĂDESCU : Aşa au gîn
dit mulţi şi în '940 ! 

MENUMORUT: Nu piei,rea e ţinta, Ro
sau,ra, ci dăinuirea ! Şi îndreptarea r 
Din cei trei căpitani ;:,rinciari ai mei, 
numai Mihu şi-a dat moartea. Hodoş 
a fugirt la Constantinopole, după aju
toare, j,ar Straşimir, dezbrăcat de. rang, 
s-a ascuns în popor, luintl rasă c ălu
gărească, spre ·::i-i păstra statornicia
duhului.
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.ROSAURA : l\fihut, iubincLu-mă, iubea 
ţara mai mult ca to.ţi! 

MENUMORUT: Nu ş.tiru ! Iubirile au 
sorţi felurite şi viteazul tău a ales-o 
pe cea mai simplă. Dar noi trebuie să 
trălim şi să ne întoarcem de unde cru
da putere ne-a alungat! Noi gîndim 
să ne prosternăm acum învin,gătorul•1i, 
înduplecînd,u-i spre inţdeg>ere, ,�u tot 
·ce ştim şi avem, cu tot ce ar putea
,să-l oprească ! 

.P,ROFESORUL VLĂDESCU: Situaţia din 
1940 ! 

DOMNUL DOCTOR : Pacea c1e lia Buftea 
1918 ! 

PROFESORUL VLĂDESCU : Ştefan la 
Războieni ! Mihai la Mi'l·ăslău ! 

1,'LENUMORUT : Ceasurile aşezării noas
ure, ale vieţii noastre, şi ale vietii 
ţărili noastre acum sînt 1:umărale. Nu 
mai avem unele merge îndălrăt ! In
ţeJege ! 

DOMNUL DOCTOR : Moldav.a 1917 ! 
MENUMORUT : O distanţă de o jumă

ta:te de zi ne mai desparte de ei şi, 
prohaibil, de moarte, căci aici, în sonlr
curile Tvlure!;,ului. nu vom putea re:zisla 
mult. 

.ROSAURA : Vom pieli, tatE1, păstrîndu-ne 
numele. 

MIHUŢ şi ILARU:. : Nu ! 

M•filNUMORUT: Nu! (Apoi, mai pololil.) 
Am lîngă mine pe nobilul Ve-laquin ... 

ROSA lJlRA : Un v,iclean ! 
MENUMORUT : Poate. Dar îmi e acum 

mai de trebuin;ţă d:ecît toate spadele 
frînte şi leş,w·ile pre6ă,rate. Eil va tre
bui să dueă regelui Arpâcl darul meu, 
ciar-ul singur şi nepreţuit al omului 
cehu maci. sărac din ţară. 

.ROSAlJRA : Şi care e acest dar, tată? 
(0 clipă de S'Uspensie.) 

1'v1ENUMOIRUT : T,u, Rosaura. 
ROSAURA: Eu? Nu e cu putinţă! /St1·i

gă.) Mihule ! 1\fihuţ ! 

(Mihuţ s-a sculat în picioare.) 

MENUMORUT : Nu-l striga, nu te aiu.de ! 

El a diat ce a avut mai bun pentra 
acest pămînt. E rîn<lul tău acum, fata 
mea! Vei fi, dacă Arpâd ar dori-o, 
dacă Velaquin va izbutri. să-l convingă, 
soţia legitimă a ftului său Zo[tan. 

ILARl:E� : Zoli cel nebun, de la '!1răsnea ! 
Nu se poate ! (Se scoală şi el.) 

iMENUIMORUT : Vei fi purtătoarea che
zălşie'.i de pace, mîntuLtoarea vieţii 
mamei tale, a tatălui ce ţi-a dat viaţă, 
a celor ce siau aoum afară aşteptînd, 
cu ultima credinţă, sabia învingătoru
'Lui înfi-ptlă între umeri. A celor ce 
aşiteaptă, acolo de unde am plecat. să 
ne întoarcem. A celor ce, murind in 
duhul ţă,r,ii noastre, nu vor s-o tngă
duie flăcntă pulbere şi pleavă. Mai 
tirzli.u, cln.d ţara asta tşi va găsi dz-

50 

băvirile cuvcniLc, la temelia ei va sta 
şi. jertfa-ta-de-sine, Rosaura ! 

ROSAURA. (cu lacrimi în ochi): Mă dai, 
tartă? 

M0NUMORUT : Nu Le dau in veci, fiica 
mea ; te dau clipei care te �ere. 

ILA.RlE (şoptil) : Cum am vrut eu s-o 
dau pe Rusalina, lui Gyozo, s-o scap ! 

(Se aşază înyrozit, işi ia capul î•i 
mîini.) 

MENUM.ORUT : Cu înfrîngcrc:a sufletu
lui tău curat, Jă aceast.1 unke ! 

D01'"1NUL DOCI'OR (foarte abătul): Nu

e prima, nici ultima. 
MENUMOHUT : Cin.ci vom fi mai mulţi 

şi mai l.>ogaţi în sînge şi-n a.rme, vom

putea vorbL altfel. Şi atunGi şi fetele 
lor vor putea veni de bunăvoie,. sau 
aJ.tfe!, în paturjJe noastre şi 111 jilţtlirile 
noastre domneşti. In toarce-I pe Zoltan 
spre frumuseţea �i blln.deţea ta nepri
hăruită ! Fă-l s[1 te preţuiască ! 

ROSAUiRA : Dar L'U l-am ,iubit pe Mihu, 
tată! 

r,1E:NUMORUT : Mihu nu mai exristă şi 
fapta 1'ui înseamnă plîngerea Bihariei 
pierdute. Tu, ciştig-o dm nou! Fii 
astăzi mai vitează oo el ! 

ROSAURu-\ (î,1.ghi/indu-8i lur.rimile): Voi 
avea copii, cal'e vor Ii pe jumătate 
ungurl !

MEt'lDMORuT: Ia.r Arpad v,a avea ne
poţi, caa-e vor fi pc jwnătate români ! 
(Cu o voce mişcată.) Rosallll'a, mîna 
mea, si�ură, nu mai poate acum ni
mic. Decit, mîngîindu-ţi frunte� să îţi 
ceară să fii mărea,ţă. 

ROSA URA (după ce i-a privit lung zbu
ciumul) : Voi .fi, tată. ( li ia mîna şi
i-o sărutil. Iese.)

MIHUŢ (geme) : Nu ! N-o dau ! (Se asază . 
O pauză lungă.) 

P!ROFF.SORUL VLĂDESCU, (adresîndu-se 
direct lui Mcnumorut): Priinţe, s.-ar 
putea spune oă pentru a relua stăpî
nirea Crişanei, şi a Bihariei, 1:1.şa cum 
s-a şi înitîmplat, ţi-ai sacrificat etn.iJa,
lăsînd-o cuprinsă in masa ungurească.

MiENUM.ORUT: Tocmai dumneata mi-o 
spui, un socialist. un social-<lemocrat, 
pentru ca,re această etnie n-ar trebui 
să fie hotar ? Şi apoi, ai dumneata, cia 
istoric, siguranţa că vreW1,Îli din noi 
sîntem puri. neaiIJl.estecaţi, cînd istoria 
n-a făcut altceva dec1t să amestece ?

PROFESORUL VLĂDESOU : De fapt, ce 
ai dat acum, prinţe. a fost iÎ.Ildepen
denţla. Ai devenit vasal. 

MENUMORUT: Toate vasalităţile, dom
nule doctor î:n istorie, sînt relative :;,i 
nici o s,uzerarutate mi: e 'lipsită de una 
mai mare, fie ea aceea a lui Dumne
zeu, sau a propriilor supuşi. ln Ţările 
Române vasale istona s-a desfăşurat, 
pe p,arcele, ca şi ctnd ar :n fost 1nde
pen'Clente, vasali,ta.tea schimbîndu-se o
d'ată ou plliterea. 

Ş[NOAI : Unzurii au avut şi ei vasalită-
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ţile lor mUllt mai grele, mergînd pînă 
la paşaiîc ; ceea ce românii n-au cu
noscut ni'ciodta tă ! 

MENUIM:ORUT : Altfel, ungurlii ne..!au 
ajutat în multe momente, iar în sinul 
aristocraţiei lor au cresout nenumăraţi 
urmaşi a,i Rosaurei. Nu trebUlie văzmt 
lucrul în despărţire, Ci în 'legătură. 

MIHUŢ: Eu cred că mai s1nt multe fen
da11tăţi şi astăzi. Şi multe ţări vasale 
în lume. 

ILARIE': Şi O[l.meni vasali incă sl.nt ! 
OOMiNUL DOCTOR : · Dar ndc1 -un 5'Uze

' ran nu mai poate face astăz-i chiar ce-l 
taie capul, fără să rişte să i se taie 
dapul. 

ŞINCAI : Sau memoria. Oare, uneori, e 
chiar mai importa..'1.tă decît capul! 

DOMINUL DOCTOR : Nu există dezna
ţionalizare dacă-ţi păstrezi trăsăturile 
sufleit�ti speci.f1ce. 

PROFESORIUL VLĂDESCU : Dacă îţi 
păstrezâ -idea�urile ! Cu adaosul: co
munitate de <ideal-uri nu înseamnă şi 
oo.nifuZ'ie etnică. 

DOi\1NUL DOCTOR : După cum oomuni
niiiate etnică nu înseamnă confuzie de 
:idealuri. 

ILA.RIE : Am dat şi noi altora destul ! 
Şi am pierdut tot destul, şi copii şi 
părinţi! 

PROFESORUL VLĂDESCU : Dar n-·am 
.rămas niciodată o:rfani ele istorie ! 

DOMNUL DOCTOR : ln fond, :i,storiceşte, 
n-avem numai copii nenumăraţi, ci şi
părinţi nenumăraţi. Şi magnificii!

ŞINCAI : De fapt, ce ne uneşte aici pe 
noi ? (Se aud trîmbiţe, se ridică în
treaga pînză.) 
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AI şaptelea magnific : 
Burebista şi Roza 

Pe palierul cel mai de sus stă Bure
bista, iar în faţa lui, o femeie aproape ne
mişcată, hierati,:ă : Roza. Toţi s-au 3culat 
în picioare. Regele trac e întunecat. 

BURF..BISTA (serios): Avem de făcut o 
judecată. Şi, ea va fi aspră, oum ne 
stă în fire. La ea sînt chemaţi, după 
obicei, cei ce au trăi.t înaintea noastră, 
ca şi cei oe vor veni după nou. (Adre
sîndu-se femeii.) Roza, sora lui Dece
neu, şi preoteasa zediţei Bendis, eşti 
bănuită, în fata acestoT umbre, oă a.i 
fi uitait de  majestatea celor ce ai de 
împlinit în oficiul tău sacerdotal. Ai 
urmat, din porunca mea, oştile noas,tre 

în campania împotriva prealacomilor 
sco:rdisai, pentru a căror !!liilmi.cire 
ne-am unit puteri'le ou cele aie roma
nulllii Caius Scr,i,bonius Cu.rtl.o, gillverna
rtorul Macedoniei. Făcl.nd năvală 1m
potr1va duşmanului comun, sub ochii 
tăi mflăcăiraţi, cavalerul Luaili.us Bor
da, uit.înd de sfintele legi ale alianţei, 
te-a răpit silnic şi te--a dus cu mişelie 
1n oo!'tul lui din tabăra. romană, ţi.
nl.n.diu-te pe5te noapte, pînă oind te-a 
eliberat„ la asprimea, venită prea tir-
2firu, a ou,vîntu:JJui meu regesc. Romanii 
vor plătii pentru asta! Da.r aici, la 
primul popas al oştii noastre în dru
mul de întoarcere, pe Mar1sus, lingă 
Ziridava, te întreb : ai cunoscut pîn
găriTe în acea silnică noapte, Rwa ? 
(Roza nu· răsptmde. Aerul ei e enig
matic.j Ai !fost pradă brutf:llului roman, 
năruind, f.ă.ră vrere, sfinţeruia locului 
ce-l ocupi în stat? Dacă da, va fi cu 
cale să p.iert, şi fratele tău, marele 
preot Deoen,�u, va fi primul care va 
VToi să te sugrume ou mina sa. 
Această lege nu poate fi ciJ.int:ită de 
nimeni fără a le pune în primejdie 
şi pe celeliaLte. Bine se ştie că-n reg,a
tul meu au pier,it cu lovirturi de spadă 
slăbidunea şi delălsarea, s-aiu pustiit 
p.r,in foc viile •aducătoare de uşurăta
te, s-au curmat nupţiile repeillate lia ll]Il 

ISingur bărbat sau femeie, lăcomiile 
şi diesfu-îul se plătesc cu capul. Tinerii 
toţi se călesc în virginjtate, jertfin
du-şi reilor plăcerăile, gîndind mad pre
sms de toate la puterea regatulU:i nos
tr,a şi fa înaintarea Lui intre ţările 
iLumii. Nu putem face nimănui păsuire 
de la legea noastră de bronz, !11JU pu
tem înfăiţişa popo:r,ului o preoteasă pîn
găr'iltă, fie şi fără voi:a ei ! De-ace·ea, 
Ilie întreb încă o dJait5. , Roza, sorn lui 
>Deceneu, preoteasă a zeiţei Bendiis, 
porţi pe trupul tău ;ruşinea >aducătoa.e 
de moarte a 1mbrăţişări-i silnice ou 
veneticul? (Roza nu răspunde. Are 
parcă un mic suspin echivoc, dar ochii 
îi lucesc febril.) Neîngăduit este să te 
mai răbdăm. Cunosc credinţa fratelui 
tău către mine şi slujbele ce mi le-a 
făcuit îmi sînt nepire<ţmite. Gîndesc că 
după mom-tea mea numai el îmi poaite 
11,ua 1-ocul, ş,tiinidu-mi planurile, iar ne
orutarea cu care le port fiind şi a lni. 
De · aceea n,u l-am înc-uno5tiinţat încă 
de cele petrecute. şi nici alţi m'irtori 
n-am adus; iar pe cei ce vor fi aflat
ceva, din raţiuni de stat, 1i pot supri
ma pe dată! Am nevoi:e numai de o
vorbă de la tine. Roza, pentru a-mi 
putea păstra ediJ.ic11ul regal în măa-ea,ţa 
lui neclintire. Spune-mi a treiia oară. 
pe zeiţa Bendi.s &i atotputernjcull Za
molxe, ai fost atinsă de o mînă străiină 
şi silită să îngenunchi în plăcere ? 
(Roza nu răspunde.) La moa.te ! (Se 
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pregăteşte s-o sugrume cu o eşarJil ce 
o ·ţinea pregătită în miini.)

MIHUT: O, mărite rege, dă-ml vaie să-ţi 
suri.6 dinllr-un veac clepăcrtat: c µrea 
mare această osîndă ! 

DO!vINUL DOCTOR: Preoleasa nu-ţi 
· poate răspunde, căci înaintea vieţii ei

a pus onoarea !
ILARIE : Iertarea este a noastră, a oa

menilor, şi a creştinilor ! 
PROFESORUL VLADESCU: S-o judece 

poporul ! Eu, unul, în �acr.alitate nu 
c:red. Cred în ·Demo.s, slăvite BurebLsta! 

BURE'BISTA (cu d·ispreţ): ln lături, um
bre neîntemeiate l Eu şUu mai bine 
dc-::ît voi că nu-mi pol duce mai de
p.-.rte operu decîL punînd înaante cum
pă.tarea şi virtutea de a te înfrî.ngc, .::le 
a fi -fără milă cu păcatele trupului şi 
răsfăt,urile duhului ce zăaâiresc ade
vărata bărbăţie. 1n legea asta nc�ovă
iclnică am unit triburile trace, am 
zvîrlilt boiii lui Cristasiros şi aliaţii lor 
i.eurisci la Dună.rea de Mijloc, am in
fnmtat cu izbîndă eraviscii din Pano-
11ja şi m-am oprit în Boemia, în coasta
_german�lor lui Ariovist. Cu această
lege voi merge necruţ;itor prna la
Olbia �i Appoltmia diJ1 Pontul Euxin,
·zdrobind în drum carpi, costoboci, ti
rageţi, sarmaţi, iazigi �i bast;arni, voi
J'es,pinge odrişcii peste Dan11bm şi voi
cere în sfîrşit socoteală rom.anilor,
·oare mi-au ni.!dnstit preot'c!asa ! Nu se
Jace cu îngăduinţă şi cu slăbiciuni un
re-gat mape, de care să tremure Roma
lu.i Cezar, !=<i nu poţi fi r.u adevărat
slă,pîn de oameni împic:licindu-te Ln
mici păcate omeneşti. ci visindu-ţi n;;:
clispullaita măreţie Je la Vlinclobona
pî:nă la Bug!

ŞINC/\l : lntr-::.idevăr, Rege, aceasta ţi-a 
fosit uimiwarea stăpî11irc şi săminţa 
ta s-a întins pc mu1te p.;rnînturi, încît 
orice fa-tă din Panonia, Slovacia sau 
Slavia de Sud, rtalia, Bulg:ciria, Mace
donia sau Rusia de margine pO'c1te fi 
oblrşită prin lucra.rea ta, sorră şi l'iică 
nouă, fiică şi nepoată acestei frumoase 
preotese. A vrut ·istoria ca romanul să 
guste dintr-însa, sporindu-i însu!';irile 
cu ale sale dînclu-i o dragoste poate 
silnică, dar cc1re ne-a adus pe lume. 
Toate aceste spaţÎ!i s-au îmbibat. în.tr-Wl 
fel, de nepoţii tăi, nemaicunoscîn.du-se 
am bine pornirea ta răzbw1ăitoare, ci 
mai vktos actul frcundator. 

�HUŢ : Prin ei, în acest mare spaţiu, 
wţi ne s.imţim acasă, la ai noştri ! 

13U'REBIST /\ (cu altă voce, ceva mai 
umană): Umbre ale perindării noas-

tre prin lume, poate ştiţi mai multe 
clecîit şti-u cu. Dar· n-am voie, pentru 
ni.mic pe Iaţa pămîntului dac, să ti:el: 
peste un act poli Lic, oricît n 1-ar durea 
inima de aceast�i fată, atît de ademe
n,ito,1n', încă, în virginitatea sau pă
catul ei. Ea c co11sacTată vest,ală, a�a 
oum eu sînt rege. Şi, ..,,ici, i11ima tre
huie sii amuţ,·asc::i ! (Se /Jare că o ii,
beşle.J 

MENUMORlJT : Ştiu, mărite. Şi eu am 
dat cc mi-a rost mai drag, amuţin
du-mi inima. Ş1, din â'1mtsLirHe urma�
te, am tras nftdejcli de prietenie, şL 
penuru urnii, -:;i pf'nlru alţii. Ce s,a-n
trupat o dal::i, prin forţa vrerii talc, 
clin duhul k"\u �i din renunţările noas
tre, S<" va întirupa pe acei,t pămînt. din 
nou. Gincle�te-Lc îns[t a-::um oă si'ntern 
numai noi ·înLr noi. Şi că aceastf1 
mîndr�1 preotl:asă... (floza î.�i J.ezgo
leste peplumul, J)I! umărul ei se iveşte 
o ·mu8cătură.) ... ''i că aceJstă mîndrii
preoteasă, în fala istm·iei. n,a păţit
nimic. Nu e voit• s1l fi păţit ceva ! Ea
a rămas ele neatins, şi aşa 1J·ebuie pe
veci să rămln,'.i ! .l�a este clar ,,1 nostru,
�i dăruitoare pentru noi toţi, mai mU.lt
d'erî,t pentru zei,\.a Bendis ! Ea este, în
nemlsca,reu ei, C"iliar ultragiată, cea
pentr'u care am tri'ttt, pcotTu care vom
continua să lri'tim �i să murim. Să n-o
dăm p1erz[trii ! Si\ n-o dăm nimănui,
căci este a noastră, a tuturor !

(Burebisla a tăcul_ S-a apropiat de 
Roza i-a riclicat clin nou peplumul, ascun
zînd�-i cicatricea. l-a pus pe umăr, cu un 
uest mut, e.�arfa cu care se pre9ătea_ s-o 
sugrume. S-a apropiat apoi ele ceilalţi 
şase magnifici, cu care 1.�i uneşte vocea.) 
TOTI: 

Nu te--om cla nicici11d nimănui pe lume 
Nu te-om siiferi imbucătt'iţită 
De tăl"ia noastră trnmure veşnic 

Pîngăritoru. 

Ctt pe cerul nalt se perindă evii 
Cît pe mări se spcu·g mii de talazuri 
Cit meri pîlpîie-n noi a vieţi'i suflare 

Nu-ţi fie te,imă ! 

Eşti imaginea pură a viselot noastre 
A speranţelor noastre dîrză emblemă 
Esti potirul vrăjit din c!lre cu toţii · 

Bem, cutezan{ă ' 

Tu, iubită, fi'ică, mamă şi soră, 
Tu, magnifica jertfelo1· noastre zeiţă, 
Nu te-om da nieicînd nimănui pe lume. 

Patrie scump� ' 

SFIRŞIT 
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TEATRUL ·RO,'I\ÂNESC DE AZI :

„rE�lf)t�rfE„ fEN01'1\E·NE„ PERSO�IAtrr A II 
J I 

Nume lll

pe 

biograf ia colectivelor 

care le slujesc 

Pentru a fi practioală în termeni su
lPedativi, o meserie atît de complexă 
,cwn este actoria presupune talent, sacrl
iicii, succes, longevitate; presupune şans_alansării, a unui climat colegial eleoseb1t 
-- regizor, parteneri de scenă, animat�r 
,de trupă, o cribică imparţială, competenta. 
Oricum, îi rămîne actorului, intact, be
neficiul confruntării cu spectaton1l care. 
clepar1:e de viaţa intimii din interiorul 
unui teatru, ştie să preţuiască, ,,să dea 
.Cezarului ce-i al Cezarului" - aplauze 
şi tlori, cuvinte calele, inimă deschisă. 
Fiindcă nimic nu este mai curat pentru 
omul ele rîncl elecît oa, în calitatea sa 
,de iubitoi' al Thaliei, să-şi recunoască 
în moci public „slăbiciunea" faţă de ac
tori, urui dintre ei idoli de peste noapte, 
--altii ele-o viată trecuti în biografia co
lectivă cu mâj�scule ;· un salut adresat 
ca între prieteni sau cunoscuţi de cînd 
lume.a ; o şoaptă s-au o pt·ivire admira
·tivă la trecerea imberbului histrion sau
,,monstru sacru" (căci avem şi noi -
nu-i asa ? asemenea personalităţi !).
totul curge normal şi întreţine viu inte�
. resul, dincolo de spaţiul şi timpul ,. faptei
:art.istice", pentru destinul pe care fiecare
- cum prea bine se judecă - şi-l fău
reşte. 

Alegem, prin urmare, un eşantion po
-sibil dintr-o realitate, fireşte, mult mai 
bogată în nWTie· şi realizări. ,,destine" 
constituite în imediată actualitate. unele 
-a:iunse la deplina consacrare, celel-al!e
afirmînd, pas cu pas, voinţa autodepa
şirii, certitudinea clipei de faţă şi (de
ce nu? !) înălţarea la rangul valorilor
:asimilate ele spiritul public �i cercetate
•ca atare.

Destine despre ca1·e, evident, s-a mai
·auzit si se va mai auzi. A sesiza că
.aceste · nume, prin profesionalitate, dă

. mire şi statornicie, se con.fundă cu însăşi 
biografia teatrelor pe care le slujesc, cu 
istoria vie a teatrului românesc contem-

ponrn, este o palidă recompensă. .Are 
Măria Sa Public-ul grijă să le „întoarcă" 
dragostea cum se cuvine : aplauze şi 
flori! 

,,Păsările tinereţii ... " 

Nume sonor pen-1:1:u spectatorul teatru
lui braşovean. Dacă modestia .ar prim..i 
întruchipare fizică, atunci Geta Grapă,
această ele altfel extrem de populară ac
trită excelind în dramă şi în comedie, 
ar

. 
f\ indiscutabil... prototipul. ,,A mur.i 

cu personajele de git'' - iată un rnod 
de a pdvi lumea scenei ; ştiinţa şi arta

aparţine actriţei care şi-a cheltuit talan
tul fără a se menaja, în peste o sută de 
roluri principale, secw1clare sau episo
dice, aum i s-au hărăzit. Şi orice rol i 
se părea un chin şi orice interpretat'e U 
încredinţa pe privitor că rolul a. fost 
glodit şi scris pentru ea anume. Matuşa 
Ri ba (Păsările tinereţii noa�tre ele Ion 
Druţă), Maria (Mormîntul călăreţului
avar ... ele D. R. Popescu), Bătrîna (Arca
bunei sperante de I. D. Sîrbu) ; pînă şi 
acele (mărunte) apariţii din Echinocţiul
de toamnă de Dimitrie Roman etc. du
rează în memorie şi vorbesc despre căl
dura vocii, naturaleţea gesticulaţiei pe 
măsur,a staturii personajelor· şi tempera
tura momentuliui descifrat sub ochiul de
masoalor al r·eflectoarelor. 

,,Floare albastră ... " 

Revăd un set ele imagini, marcînd trei 
decenii ele impact cu scena : primele. �e 
oînd era în floarea tinereţii na Ti1m
şoara), in Montserrat de �m. Robl�s -
candoart>, mirare, ambiţia clevemru -
satU în Partea leului de Const. Teodoro 
şi în Vaska Pepel din Azilul de noapte

de M. Gorki - compoziţii vizlnd cara-
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Leni Pinţea-Homeag în „Familia" 
de Dina Cocea 

Varga Vilmos şi Kiss Torek Ildiko 
în recitalul eminescian ,,Floare 
albastră" 

Geta Grapă în „ Vînă-
toarea de berze" de 
mitrie Roman 
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Greta Manta în „O femeie cu bani" 
de G. B. Shaw, Wilhelmina Câta 
în „Steaua fără nume" de Mihail 
Sebastian şi Doru Ana în „ Scrisoa
re de departe" de Eugenia Busu
ioceanu 

tele maturiităţii artistice, prin alură şi 
încadrarea în datele propuse de atmo
sfera psihosocială a pieselor ; celelalt8 
- viu remember al întîlnirii cu peirso
naje de facturi osebite, în „pielea" că
rora Va1·ga Vilmoş - actor orădean de 
reputaţie naţională - şi-a „descoperit",
de fiecare dată, vocaţia în faţa iubitoru
lui Thaliei. Cine l-a văzut, însă, în reci
taluri singur sau însoţit (ca şi în
viaţa de toate zilele) de Kiss Torek 11-
diko - a simţit bucuria cunoaşterii UJllUi 
excelent interpret (menestrel) de poezie
de cea mai înaltă valoare ideatică si es
tetică : de la baladele lui Fran�oos· Vil
lon, la lirica de azi. O seară de neuitat
pentru publicul botoşănean şi pentru
,,specialişti" ai teatrului din toată ţara:
în limba lrui Petofi, un florilegiu emi
nescian sub semnul „Florii albastre" ...

1n aşteptarea Doamnei Clara 

Născută parcă să aducă pe scenă nu
mai figuri ilustre ale dramaturgiei na
ţionale şi universale, amintind prin In
făţişare de contemporanele l·ui Hercul, 
fără egal între „divele" Naţionalului din 
Cetatea Băniei, Leni Pinţea-Homeag im
pune prin ,prestanţă şi forţa comunicării. 
Nu a jucat, încă, tot ce ar fi trebuit 
(Vidra, Antigona, de pildă), dar în ce a 
fost distribru1tă (paradoxal, mai inspirat, 
în genere, de către regizorii-invitaţi) şi-a 
făcut cu prisosinţă datoria. 

Un glas de contralto, o privire sfrede
litoarn, un gest cenzurat, degajînd hotă
rîre - totul irumpe din psihologia „su
fletelor tai.-i", de 1,a antichitate încoace. 
Muma din Greul pămîntului de Valeriu 
Anania, Anca din Năpasta de I. L. Ca
ragiale, Esme din Iarna lupului cenuşiu 

de I. D. Sîrbu, Stanca din Capul de 
Mihnea Gheorghiu, Artista din piesa 
omonimă a lui Somerset Maugham 
sînt apariţii antologice. Prin expresivi
tatea recitării, influenţind alese selooţii 
din lirică, s-a dovedit a fi şi un in.con
fundabi1 realizator de one woman show. 

,,Efectul dăunător al tutunului .....

Un traseu cu puncte de reper cultural 
distincte : Timişoara-Arad-Satu-Mare-Bo-
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toşani-Suceava-Sfîntu Gheorghe. Şi un 
singur „călător", despre care, în două 
decenii, s-a spus că e "unul din stîlpii 
teatrului", ,,în stare să ia pe cont propriu 
un spectacol" şi, indiferent de înălţimea 
parti1:l:lrii, să arate ·că „joaca aceasta 
de-a actorii" merită să nu fie nicicînd, 
şi de nimeni, ocolită. Orbul (Un domn 
pribeag de N. Iorga), Păun (Cer cuvîn

tul de D. Horomnea),- Brâncu.5i, (din pie
sa lui Mircea Eliade), Ion (Năpasta de 
'.I. L. Caragiale), dar, mai ales Conferen
ţiarul din Efectul dăunător al tutunului 
de A. P. Cehov şi Delincventul din Adio, 
studenţie de A. Vampilov - între cîte 
roluri cunoaştem în ceea ce-l priveşte -
au demonstrat, cu lux de detalii, virtu
ţile interpretative ale lui Sebastian Co
mănici : rara mobilitate a feţei, dowrea 
frazării - de la şoaptă la acută, gîn
dire estetică şi spirit critic incisive (do
vedite şi în proza scrisă). 

Mona sau „Steaua" care şi-a 
aflat numele 

Truditoare a scenei, nemofturoasă la 
împărţirea rolurilor, cu o admiraţie se
cretă faţă de regizorii de prim rang, ge
neroasă în aprecierea colegilor, nemul
ţumită de sine, Wilhelmina Câta este o 
prezenţă a teatrului piteştean care se 
impune ie&ne memoriei spectatorului, 
venit să vadă „omul potrivit la locul 
potrivit". De o frumuseţe mereu proas
pătă şi de un temperament liric aparte, 
actriţ,a, şi-a înscris în palmares o suită de 
personaje de genuri variate : Gittel (Doi 
pe un balansoar de W. Gibson), Elena An
dreevna (Unchiul Vania de A. P. Cehov), 
Lady Macbeth (Macbeth de Shakespeare). 
Doamna (Viforul de B. Şt. Delavrancea), 
Wanda (Gaiţele de Al. Kiriţescu), Mari
ana (Măsură pentru măsură) şi încă o 
Mariana (Tartuffe), Sutera Fraulein (Re
gele gol de E. Svarţ), Smeraldina (Slugă 
la doi stăpîni de C. Goldani) etc., etc. 
Cel mai recent văzut de noi - Mona din 
Steaua fără nume de Mihail Sebastian, 
a cărui „întruchipare" le întrece pe toate 
celelalte, constituind punctul de unde 
începe adevăratul drum ,al împlinirilor 
sale profesionale. 

Pe uşa din faţă şi cu capul sus 

,,- Oum a fost, Ioane? - D-apăi, cum 
să fie? Iac-aşa ... " Replici dintr-un posi
bil dialog, purtat în mai multe rînduri 
cu interpretul lui Ion (Chiriţa de V. Alec
sandri), Cantemir-Vodă, bătrînul (Dru
muri şi răscruci de Paul Everac), Mo
ghilă (Apus de soare de B. Şt. Delavran
cea'), Victor (întîlnire la metrou de 
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Eugenia Busuioceanu), Egor (Copiii soare
lui de M. Gorki), Baze (Pădurea împie

trită de R. Sherwood), Kinl (Ivona_ prin

cipesa Burgundie.i. de W. Gomhrowicz), 
Groparul-clovn (Hamlet de Shakespeare) 
etc. - "Cum a fost cu Pristanda'?" -
adică, rol prin care Ion Chelaru a ; .Jtrat 
la Teatrul Mic, mai bine zis în Capitală, 
pe uşa din faţă şi cu capul sus. ,.- Iac
asa !" - adică răbdare, tenacitate, puse 
î� s1ujba unei convingeri, nu oarecare, 
şi anume că talentul trebuie cultivat, la 
propriu şi J.,a figurat, sporirea sa ţinînd 
seama, în primul rînd, de cită cin&tire 
i se dă "acasă la el"... Să amintim că 
actorul din prim-plan are şi un condei 
sagace ; probă - încercările sale drama
turgice. 

Rîde, plînge, cîntă şi dansează 

Temperament artistic exploziv, prea 
puţin valorificat în primii ani de la ab
solvirea I.A.T.C., Greta Manta rîde, 
plînge, cîntă şi dansează - aşa cum i-o
pretinde împrejurarea, cu - demnă de 
invidiat - virtuozitate profesională, îm
binare de talent nativ şi dăruire. Intre 
rolurile care au făcut conclciele critice 
să scapere epitetele (pozitive, se-nţelege!), 
se detaşează cel al protagonistei din O 
femeie· cu bani (Milionara) de G. B. Shaw, 
interpretare notată cu calificativul ma
xim la Gala „Artei Comediei" de la 
Galaţi, ediţia 1988. 

A!cest „înger" ... vesel 

Spectacolul de licenţă cu Aceşti îngeri 
trişti de D. R. Popescu l-a consacrat în
tr-o "echipă de viitor" (Mihai Manolesc,u 
- regie, Dana Dogaru, Tudore! Filimon
ş.a.) a teatrului nostru (viitor devenit
prezent), dobîndind premiu:! Festivalului
Spectacolelor pentru Tineret, Costineşti
1978. Iată - ne-am zis, atunci şi ni s-a
confirmat în timp impresia - un actor
matur, Doru Ana, din spiţa lui Costel
Constantin ; tipul „erou", etalînd forţă
musculară şi... vooală şi tot ce-i mai
trebuie unui actor pentru a-şi împlini
vocaţia. Pînă la Uriaşii munţilor de
Pirandello, de la „Bulandra ", unde s-a
stabilit recent, a cunoscut şi alte satis
facţii pe diferite partituri în Hamlet de
Shakespeare, A treia ţeapă de Marin So
rescu, A douăsprezecea noapte - la Tea
trul „I. Vasilescu", - Scrisoare de de

parte de Eugenia Busuioceanu, la Braşov 
ş.a. 

Victor BIBICIOIU 
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Trei zile din eternitatea 

Teatrului N aţfonal 

din Cluj-Napoca 

REMEMBER 

Clujean sau bucureştean, craiovean sau 
ieşean, cel care se opreşte cîteva clipe 
in faţa impozantei clădid a Teatrului 
Naţional din Cluj-Napoca nu poate să 
nu-şi aducă aminte cwn s-a născut · 
această instituţie, din ce motiv@, cu ce 
scop. Această rememorare a misiunii 
unui teatru românesc (naţional !) este 
obligatorie, cred, pentru toţi cei care-'l 
s1ujesc, chiar dacă preocupările zilnice, 
atît de mărunte, aparent, atît de traca
s,ante, uneori, tind să ne acapareze gin
durile şi energia către scopuri care nu 
trăiesc mai mult decît imboldul care 
le�a născlllt. 

Naţionalul C'lujean împlineşte în acest 
an vîrsta deplină, rotundă, a unui om. 
Pare puţin, dar e foarte mult dacă ne 
gîndim că generaţia străbunicilor noştri 
a :apucat să se bucure de prezenţa, de 
existenţa lui. Simbol al unităţii noastre 
(unul din ele!), Teatrul National din 
Gluj-Naipoca a adunat în cei şaptezeci 
de ani de existenţă aţît de multă energie 
culturală t·omânească încît putem să-l 
socotim, acum, ca pe un. uriaş generator, 
pe oare adăugarea strădan.iilor prezente 
şi viitoare îl va face să functioneze în 
eternitate, aşa cum ni-l dorim. 

Simbol drag al unei idei, al wmi sen
timent naţional, acesl!a este teatrul nos
tru din Cluj-Napoca. Aşa trebuie să 
păşim în el, cu aceste gînduri trebuie să 
luăm loc în fotoliile sale, aşteptînd gon
gul care va bate de trei orl anuntînd 
o nouă reprezentaţie. De şapte�eci de ani,
acest snrnet se aude în Ardeal şi în toată.
ţara noastră unită, vestind ridicarea cor
tinei peste o scenă românească.

Schimb de păreri între actori, în 
biroul directorial 

STRATEGiA PAŞILOR ROTĂRIŢI 

Ou două zile înaintea unei premiere 
importante la Cluj-Napoca. am avat 
ocazia să cutreier neştiut atelierele de 
producţie ale teatrului, să ascult dialo-
gurile de culise ale actorilor, maşinişti
lor şi electricienilor, să urmăresc o r� 
petiţie, să văd cum se aplică, practic; 
strategia paşilor hotăriţi. �a i-aş spune 
ţu intenţiei noii direcţiwli a Naţionalia� 
lUi clujean, reprezentată de persoana ro

Horia Bădescu, poet şi publicist, om de 
cultură al locurilor, care la virsta de 
aproape 40 de ani a ajuns să ocupe 
această funcţie foarte importantă şi să 
se achite de o răspundere foarte mare 
şi grea, împărtăşită, înaintea lui, de 
oameni cu greutate intelectuală, cu anllto
ritate în, cultura noastră. 

Dar nu despre director ne-am propus 
să vorbim, ci despre strategia pe care 
am amintit-o. Pe oe se bazează ea ? Pe 
necesitatea reîntoarcerii Naţionalului 
clujean la un repertoriu reprezentativ : 
ca texte, ca montări, ca nivel de expre
si vitate artistică. Premisele, atît cit am 
putut să constatăm în cele trei. zile m

care „am bîntuit" prin teatru. există. 
Mai întîi, la atelierele de producţie. ln 

formula unei administraţii unificate 
,c-are gestionează activitatea tuturor in
stituţiilor culturale clujene), atelierele 
conduse de Doru Bodrea încă mal fac 
faţă solicitărilor. Vreau să spun că aici 
se află unii dintre cei mai buni mese
riaşi ai teatrului românesc. Am consta
t 
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Doi piloni de rezistenţă ai colecti
vului : Melania Ursu şi Dorei Vişan 

Regizorul Mihai M"aniuţiu în dialog 
cu directorul Horia Bădescu 

Ligia Moga şi Bucur Stan se nu
mără printre veteranii trupei 

Jn seara premierei cU: 
,.Antoniu şi Cleopatra",. 

Gina Patrichi ... 

... şi Anton Tauf 
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tat aceasta după calitatea decorurilor şi 
costumelor la noul spectacol, Antoniu ş1 
Cleopatra. Execuţii de fineţe, finisaj 
foarlte bun, inventivitate, soluţii econo
micoase - aceste calităţi ii definesc pe 
cei de 1a ateliere, care au lucrat sub 
ochiul atent al scenografului Mihai Mă
descu şi al creatoarei de costume Nia
dina Scriba. Rezultatele sînt, în afara 
oricărei- discuţii, de înalt nivel. Cum ne 
spunea chiar Doru Bodrea, ,.e greu, dar 
noi lllll capitulăm şi iese ; pentru că avem 
multă dragoste şi mult respect faţă de 
Naţional şi pentru că am oameni aşa de 
buni încîrt, practic, nici noi nu ştim de 
cite sîntem în stare". Aşa este, însă pre
gătirea schimbului de mîine nu se simte, 
nu se vede. Acelaşi lucru e valabil şi 
la serviciul de iluminare. Naţionalul clu
jean are unul dintre cei mai buni elec-
1ridieni-şefi ai teatrului nostru, mă refer 
la Ioan Vuşcan. Comparabil, ca nivel de 
competenţă profesională, cu Ioan Lazăr 
de la „Bulandra". Iluminarea la Antoniu
şi Cleopatra e o probă de profesionalism, 
de expresivitate, de complexitate, in con
diţiile în care dotarea tehnică nu exce
lează. Dar cu cei trei oameni pe care-i 
mai are în subordine (dintre care cel 
mai tînăr are 41 de ani !}, Vuşcan nu 
poate face faţă solicitărilor decit foarte 
greu, şi în condiţiile · în care Naţiona�ul 
(cum e normal să se intimple !} lucrează 
în varianta spectacol , la sediu plus 
turneu. 

!n fine, �ar nu în cele din ut·mă, stra
tegia paşilor hotărîţi ai Teatrului Naţio
nal din Cluj-Napoca în direcţia ieşirii 
din impasul ,provincializării, ai margina
lizării, beneficiază de un secretariat li
terar bun (Justin Ceuca, Radu Bădilă}, 
care oferă direcţiei (pe stagiune} În jur 
de 15 propuneri repertoriale, în general 
realiste, care ţin· cont de valoarea trupei. 
de calitatea textului. de echilibrul tema
tic. Cum spune chiar Horia Bădescu, ,.se
crebarii noştri literari sînt în cea mai 
bună măsură competenţi şi realişti. Iar 
cînd sînt idealişti, sînt din bune intenţii". 

Nu pun probleme deosebite· regizoratul 
tehnic şi sufleorii (cite doi, la fiecare 
compartiment). In schimb, se anunţă 
probleme mari cu corpul de actori, cu 
cei care luptă în linia întîi. Teatrul clu
jean are nume Feprezentative, despre 
care - cu siguranţă - aţi auzit (Dorel 
Vişan, Anton Tauf, Marius Bodochi, M�
lania Ursu, Ligia Moga, Maria Seleş, 
Catrinel Dumitrescu ş.a.}, dar, iată, fie' 
şi dacă ne referim la ultima premieră 
(şi cea mai importantă, Antoniu şi Cleo
patra), ea a solicitat folosirea a 20 de 
actori din totalul de 27 (!). Da, atîţ'ia 
actori are Teatrul Naţional din Oluj-Na
poca. Unii dintre aceştia sînt trataţi de 
peste zece ani drept act01i tineri. La 
Cluj e nevoie de 'forţe tinez·e şi proas-

pete. Altfel 
un program 
multi actori 
diferite. 

e greu să pui in aplica.re 
în care sînt necesari mai 
şi încă de expresii cit mai 

Am ajuns, în sfîrşit, la direcţia de 
scenă. Singurul i·egizor încadrat (pe sta
tul de funcţiuni al teatrului) este Mihai 
Măntuţiu. Un regizor foarte bun, e lim
pede. Dar e singurul. 

Sigur că acolo unde există emulaţie, 
dorinţă de a face mai bine, mai mult,· 
ap,ar probleme. Dar nu apariţia lor poate 
ajuta Teatrul Naţional din Cluj-Napoca 
să-şi t·ecîştige statutul, să acceadă către 
unul superior, ci rezolvarea lor. Şi, în 
acest sens, toţi cei investiţi cu răspun
deri în teatrul românesc şi în afara lui 
pot da o mină de ajutor. Ea e bineve
nită. 

Un mare pas înainte s-a făcut ou An
toniu şi Cleopatra, premieră în care Gina 
Patrichi, Anton Tauf (şi ceilalţi actori), 
Mihai MăniruţiQ, ca regizor, Mădescu şi 
Scriba etalează un indiscutabil nivel pro
fesional, talent şi inspiraţie - dar alici, 
la Cluj-Napoca, acesta este socotit un 
început. Un bun început, care merită 
continuat, mai sus şi mai bine. Dar des
pre repertoriu vom mai vorbi. 

UN TEST 

iln cea de-a treia zi a şederii noastre 
la Teatrul Naţional din Cluj-Napoca, am 
adresat cîtorva actori un număr de în
trebări. Ele vizează starea de spirit a 
trupei şi modul in care este privită ea 
din interior. Ne-am propus, prin aceste 
tntrebări, să demonstrăm faptul că atlt 
1ucz·urile bune cit şi cele mai puţin 
bune se cunosc bine aici şi că tot de aici 
poate începe rezolvarea lor. Nu in cele 
din urmă, am dorit să verificăm modul 
în care actorii unui Naţional îşi înţeleg 
menirea. Am regretat faptul că Anton 
Tauf era răcit şi n-a putut veni la în
tîlnire. 

iPrima întrebare : ln ce măsură vă sa

tisface, ca spectator, repertoriul Teatrului

Naţional din Cluj-Napoca? 

Dorel Vişan : In procent de 51 %. 
Marius Bodochi : Repertoriul poate sa

tisface pretenţiile unui public divers. 
Ligia Moga : Repertoriul e mozaicat, fi-. 

ind însă foarte puţini, nu ne putem 
descurca. 

Marin Aurelian : Pretenţiile unui Naţio-
1rnl sînt deosebite, mai ales cele ale 
Clujului, aipoi să ţinem cont că avem 
de acoperit şi o zonă foarte mare. 
Mai avem încă · de lucru. 

Petre Băcioiu : RepertoriU!l ei;te eficient' 
sub aspectul realizării estetice şi al;
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gustului publicului. Ca număr de 
spectatori, avem probleme. 

Melania Ursu : Nu 11e atingem scopul. 
Nu întîmplător avem „teatre naţionale" 
în zone distincle. Nu acopcr.im toate 
coo1·donatele. Ne lipsesc din reperlo
riu piesa istorică românească, un Ca
t-agiale. o piesă mai tranşantă de ac
tualitate ş.a. 

A doua întrebare: De cc la Teatrul 
National din Cluj-Napoca nu se mai 
joacă un Caragiale ? 
Ligia Moga : Pe vremmi, a.ici, Caragiale· 

ia avut succes. Dar noi am rămas tri-
butari unei optici greşite. 

Marin Aurelian : E o greşeală. La fel şi 
cu Camil Petrescu. De treizeci de ani 
mă întreb de ce nu se poate juca el 
la Cluj? 

Petre Băcioiu : Caragiale e necesar. Apoi 
avem nevoie, în repertoriu, şi de un 
musical. 

Melania Ursu : Nu trebuie să mai facem 
servicii unor persoane (dramaturgi 
contemporan.i), ci servicii TeatruJui 
Naţional. Servicii nouă, actorilor. 
Avem nevoie de Caragiale, de Cam.ii 
Petrescu, de Blaga, de o piesă isto
rică românească din epopeea naţio
nală, de o piesă pentru tineret. 

A treia întrebare s-a referit, în gene
ral, la climat şi ea s-a divizat în nume
roase sub-întrebări, în fw1cţie de �inte
rese" şi de „persoane". Avansăm ele la 
început concluzia răspunsurilor, ca să nu 
se înţeleagă că am avut alt scop : trebuie 
să discutăm mai sincer, mai deschis, 
dacă dorim să facem din teatrul nostro 
o instituţie reprezentativă·; trebuie să
aducem cei mai buni regizori ai ţării la
Cluj ; trebuie să montăm piese care re
zistă la exigenţele scenei unui Naţional.
Şi, dacă tot am avansat concluziile, ce
rost mai are să dăm răspunsurile ? Chiar
dacă, să zicem, Dorel Vişan declară că
un actor nu se împacă întotdeauna cu 
modalitatea de lucru· a unUi regizor şi 
că a montat el însuşi spectacole pentru 
a-şi păstra exerciţiul şi pentru „a se 
confesa profesional", după multe acumu
lări, chiar dacă Melania Ursu resimt.e
J..iipsa „unui mare animator", a unei per
sonalităţi care să capaciteze întreaga
trupă, credem că, în esenţă, lucrurile nlll
se schimbă prea mult. Rămîne ideea că
o dezbatere e necesară şi că, la Cluj, în
interiorul teatrului, există pasiune. ta
lent şi dragoste cît peJlltru o mare scenă
a ţării. Adică ceea ce dorim cu toţii.

UN PIC DE ANTICAMERĂ 

Monica Mircioiu „lucrează în cu1tură" 
(după propria exprimare) de pest.e 35 de 
ani. De opt ani este secretară tehnică la 
:secretariatul (comun) al Teatrului şi 
Operei. Ştie muzică 'şi teatru, cunoaşte 

oamenii, face cafea bună, îţi cheamă u11 
taxi ; între timp, judecă foarte sănătos. 
Ba susţine că toţi directorii teatrulUi (pe 
care i-a cunoscut) s-au purtat frumos cu, 
actorii. Actorii, în schimb, au criticat 
întotdeauna conducerea teatrului. Eu, în 
ce mă priveşte, am încercat să-i liniş
tesc si să-i calmez întotdeauna : abia 
după aceea îi lasam s;;i intre la director. 
Horia Bâdescu ? E t înăr şi exigent, chiar 
foarte, clar şi foarte corect. Mi-ar plăcea 
să reuşească în funcţia de director, care
e tare grea. 

LA DIRECŢIUNEA TEATRULUI 

Un poet la conducerea unui teatru nu
e un lucru nou. Horia Bădescu începe
cu dreptul prima stagiune de care e în
întregime responsabil: Antoniu şi Cleo
patra e un spectacol făcut la exigenţele 
unui Naţional. Strategia directorului, de
vansată de formularea noastră, strategia
paşilor hotăr.iţi, c limpede: o cît mai 
înaltă cotă a expresiei dramatice pe
scena Naţ.ionalulu.i. Şi, în acest sens, 
foorte multe lucruri ele perfecţionat. 

11n repertoriu. în primul rîncl. ProieC-· 
tul stagiunii următoare cuprinde Cara
giale (Conu Leonida .. .), Vasile Alecsandri 
(laşii în carnaval), Mihail Sorbul (Patima 
roşie) şi multe al.te oropuneri, în linia 
celor care să consolideze tematic reper
toriul ; din dramaturgia universală se
vor monta Cehov (Ivanov, în regia luf 
Cornişteanu) şi Flaut (Amfitrion 
Măniuţiu) ; din dramaturgia contempo
rană românească, îi vom avea pe Mazilu 
(Aceşti nebuni făţarnici), pe D. R. Po
pescu (Rugăciunea unui disc-jockeY), 
1leana Vulpescu (Singurătatea unei 
femei), Tudor Popescu (Invenţia secolu
lui). Teatrul Naţional clin Cluj-Napoca 
îşi propune să deschidă un laborator aI 
său, un studio, pe scena căruia să mon
teze Arghezi, Everac, D. Solomon, Strind
berg, Dario Fo, pentru ca actorii să-şi 
împlinească - şi prin recitaluri profe
sionale - profilul talentului lor. 

Anul acesta, în care facem şaptezeci de· 
ani de .Teatru Naţional la Cluj-Napoca, 
dorim să organizăm o Săptămînă a Tea.
trelor Naţionale, aici, la noi. Şi multe 
alte proiecte, din care, sperăm, să se
nască noua personalitate a acestei insti
tuţii culturale unice, pe care o iubim şi' 
de care dorim să vorbească bine toată 
ţara românească. Succes Teatrului Naţio
nal din Cluj-Napoca ! 

Mihai TATULICI 
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DRAMATURGI 
ROMÂNI 
CONTEMPORANI 

J. Drarnatrnrg.

Mihai 
lspirescu 

11 J>'I .1

17 

.z--�f! 

S--a născut 13 Ploieşti, la 20 martie
1940. Şcoala primară şi liceul „I. L. Cara
giale", din oraşul natal. Absolvent în airnul 
1963 al Facultăţii ele F<llologie din Bucu
re.sti. 

Lucre.ază în c;:alitate de secrntar lite
rar la 'Institutul de Etnologie şi Dial:ecto
logje (JCED). Colabore.ază în prnsa lilt.e
m�·ă cu proză scurtă. 

Debut în dramaturgie în 1977 cu pi�,1 
Concediu neLimitat, reprezentată pe 
scena Toatrulll.li Municipal din Ploie-'�tii. 

II. LUCRARI DRAMATICE REPREZEN
TATE

1978, J5 septembrie - CONCEDIU NE
LIMI'l'AT 

Teatrul Municipal din Ploieşti. 'Regi,a : 
Eusebiu Ştefănescu. Decorurile : V!im.tilă 
Făcăfanu. Cos>tumele : Ştefan Ulmu ; mu
zica: Nicu Alifantis. Cu : Const.antlin Dră
gănescu, Lucia Ştefănescu, Lupu Buznea, 
Vera Varzopov, Gheorghe Mircea Aramă. 

„Mihai lspirescu practică un umor 
sec, tirul lui satiric loveşte direct, re
plica e suculentă, uneori scăpărătoare, 
amin/Jind ele Mazilu şi de Băieşu, verva 
lui nu oboseşte deloc, are, fără nici o 
îndoială, condei de comediograf. Nu 
are, încă, suficientă tehnică, dar teh
niea se dobîndeşte." (Virgil Munteanu 

.,,Teatrul", 10/1978) 

de Ia I _I 

Ia 

1983. 3 octombrie TRASURA LA. 
SCARA 

Teatrul „Nottara". Regia: Dan Micu. 
Scenografia : Sică Rusescu. Cu : Dragoş 
Pâslaru, Anca Bejenaru, George Păw�es
cu, Vasile Lucian, Şerban Cant.acuzmo,. 
Paul Naclolski, Marian Drăgan, Mkoea 
Jiaa. 

,,Te:rtul lui Mihai lspirescu jon-· 
glea.ză abil cu locul comun, cu stereo
tipiile limbajului birocratic, constru-· 
ind �din nimic» a.m zice - dacă ac
ceptăm că nimicul, golul, Hpsa de i!'}
dă'Viduruitate «umplu» pe Boiangiu, 
Păştea.nu, Cră.ciunel şi ceilalţi - con
struieşte, deci, personaje-schemă (nu. 
schematice ! ), care-şi schimbă între ele 
necontenit comportcimentul odată cu 
atribuţiile, într-un izbutit ca.ruse! _al
absurdului, numit ..,mişca.re care sta». 
T:răs'Ura !La scară este ceea ce se nu
meste «o piesă uşoară» şi, ceea ce 
face si principala calita.te a spectaco
lului ·de la. «Nottara», de altfel, este 
trata.tă scenic ca atare, cu grijă ,pentru 
a atinge pe tot parcursul spectacolului 
«concentratia» optimă de umor, de 
gaguri şi · de reflexivitate". (Dintr-o· 
anchetă realizată de Tania Radu, 
Victor Nită si Adrian Dohotaru -în 
,,Flacăra",· 28 · octombrie 1983.) 

,,Textul se desfăşoară pe două pla
nuri : cel real în care satira virulentă 
si dra matismul se i.mbină permanent 
şi implică situaţia birocratului schim
bat din funcţii şi cel al existenţei in
dividuale marcate de presimţirea 
mortii simbolic prezentată printr-o
Fe11ieie care a.nuntă sosirea trăsurii ce 
merge pe ultim.uz' drum. ( ... ) Trăsura 
la soară îsi are, evident, punctul de 
pornire în · Caragiale şi Baranga... Dar
mai propune şi o originală formă de 
îmbinare a comicului cu dr/lJmaticul, 
formă ce la lectură poate să fie ne
convingătoare, dar în spectacolul re
giza.t de Dan ,J\1/icu devine o virtute 
incontestabilă. Mihai Jspirescu este 
evident un dramaturg original, ca.re 
depăşeşte linia mediocrităţii." (Il-eana 
Lucaciu - ,,Săptămîna", 11 noiembrie 
1983.) 

,, ... Prin hazul său ironic, nativ şi 
spontan, însă prin care 5trăbate şi vi-
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braţia unet delicate corzt de violoncel, 
Mihai Ispirescu promite a fi nu numai 
un autor de comedii agreabile, ci un 
dramaturg complet"'. (Honia Lovinescu 
- .în Caietul-program al spectacolului
de la Teatrul „Nottara".)

Alte opinii: Margareta Bărbuţă - ,,In
formaţiia iBucureş,tiului", 20 octombrie 
1983 ; Aurel Bădescu - ,,Contemporanul", 
-43/21 octombrie 1983 ; Valentin Silvestru 
- ,,România literară", 42/20 octombrie,
1983 ; Va:Lentin Dumitrescu - ,.Liuceafă
rul", 122 octombrie 1983; Miruna Ionescu
- ..SU!PlimenJlml literar-artiistic -al Saîn
teii tineretuJ,Uii" (SLAST), 4 decembirlie
11983; C. Paraschivescu - ,,Teart::rul", 1'1/
1983 ; Victor Parhon - ,,Familia•, 2 re
biiua.rie 1984 ; Valentin· Silvestru -.
SLAST, 8/27 d'ebr.uarie 1988.

1988, 17 octombrie - INTR-0 Dll\lIII
!N!E)AŢA ,(APRIILIB, DIMINEAŢA) 

Teatlru!l „iNbttara". Regia: Dan Micu. 
Decoriuri: Lavtin.ia Mîrşu. Oostume: Anca 
!Pâslaru. Ou : Viorel Comăniici, Horaţiu 
Mălăele, 'Miroea Diaconu, Ca�ia Zor
lescu, Anca :Bejenaru. 

,,Această a doua piesă a dramatur
gului Mihai Ispirescu ( ... ) aduce în 
faţa publicului o temă d!eosebi.t de ac
tuală: confruntarea dintre. spiritul 
novator specific oamenilor care gîndesc 
în mod responsabil problemele, vieţii 
şi activităţii în societatea noastră şi 
rutina birocratică ce roade încet ifirea, 
comportamentul şi mentalităţile unor 
oameni depăşiţi de viaţă. Al:egîndu-şi 
această temă pe cit de actuală pe atît 
de dificilă, tînărul şi talentatul dra
maturg o tratează cu originalitate şi 
bună cunoaştere a psihologiei wmane, 
cu un ascuţit simţ al ironiei şi u11U>
rului." (Ion Brad - în Caietul-pro
gram al spectacolului de la Teatrul 
»Nottara".)

,,Tn scrierea aceasta din urmă, dra
maturgul ridiculizează atroce birocra,.
tismul. Nu-l interesează manifestările
exterioare - sarabanda paperasieră
sau opacitatea funcţionarilor rutini
zaţi -, ci anomaliile sufleteşti care
;fac să se blocheze mecanismele de
gîndire, provocind proliferarea absur
dităţilor ,pvnă la instaurarea unei stări
aberative. O stare in care realul se
transformă în fabulos, -iar omul nor
mal nimerit · în acest a,ngrenaj poate
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fi anulat ca fiinţă. ( ... ) lncercările de 
a farda circumstanţele, de a contra
face mediul de viaţă, de a optimiza 
forţat stilul existenţial al ormulut pen
tru ca să se obţină o corespondenţă 
cu imaginea fabricată, SMtt caraghioa
se. Autorul le conduce abil pe făgaşu,l 
unei satn,re crude. Abilitatea �tă, 
printre altele, şi în manevrarea unor 
instrumentaţii simili-ştiinţifice, precum 
si a unor rudimente caricaturale de 
viitorologie. 1n acelaşi timp, însă, se 
insinuează, în poveste, şi o undă ne
liniştitoare : metafizica birocraţilor 
mod;erni •e capabilă să frîngă destine ;
văzut ca o unitate golită de sens, în
tr-o mulţime, şi izolat de alte rapar
tări decît cele cifrice, omul real de
vine o jucărie a unor orbi abienaţi, un 
obiect insignifiant anihilabil. Prin vir
tute satirică deci, şi prin încheierea 
determinată de întoarcerea la firescul 
lucrurilor (aceasta însă mai puţin iz
butită artistic), piesa e o frwmoq.să şi 
oît se ,poate de actuală pledoarie pen
tru drepturile umanului la care a 
atentat, o clipă, o viziune grotescă, 
mecanicizată, deformată de matema
tism, asupra individului ca entitate". 
(Vlallentin Silvestru - ,,România lite
rară", nr. 43120 octombrie 1988.) 

,,Esenţa personajelor lui •Mihai Ispi
rescu o constituie ( ... ) refuzul vieţii re
ale, în favoarea apărării unei mistifi
cări, care devine mai puterniclî şi mai 
importantă decît viaţa însăşi. Condiţia 
prosperităţii şi a satisfacerii vitalităţii 
personajelor n-o mai reprezintă nici 
salvarea aparenţelor, nici ticăloşia fă
ţişă, ci statu-quo-ul mistificării, sin
gurul care poate asigura un «concediu 
nelimitat,.. sau «un loc pe terasă»". 
(Victor Parhon - ,,Teatrul", 12/1988) 

LH. LUCRARI DRAMATICE PUBLICATE 

• Ediţie specială cu Păcală si Tîndală.
Colecţia de teatru într-un ·act. ICED,
Bucureşti, 1975 

• Concediu nelimitat. Idem, 1976 
• Ochelari, păpuşi, podoabe. I'dem, 1977
• Un loc pe terasă. Idem, 1978
• Trăsura la scară. Revista „Teatrul",

illlr. 10/.1982
• Cintecul lebedei de serviciu Colectia

de �atiru într--'UJl act. ICF;D: 1983
• Lecţw. de zbor. Idem, 1985 
• La capătul firului. Ldem, 1986

Adriana POPESCU 
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Dramaturgia feminină, azi

Ioana d' Arc, între legea 

morala ş1 scenariile 

pentru monştri (II) 

Acel „rău radical" d1n lume năsaut 
dintr-o anume degradare sau ,,�dinare" 
a voinţei libere, cum explica la vremea 
sa filozofUl de la Konigsberg, de a nu 
�e supune totdeauna legii morale nece
sită în viziunea protagonistei nu ;, star e 
de expectativă, ci o ofensivă individuală 
şi generală a conştiinţelor. Cunoscutul 
vers „hai la lupta cea mare" este revi
talizat ca un manifest de alannantă ac·
t�litate, în direcţia raţiunii practice, al 
carei scop, luat în toată generalitatea lui 
- cum se exprimă Hegel -, ffite binele. 
Una dintre căi ar fi exercitiul de auto
perfecţionare (urcarea unor trepte interi
oare), pe care EI îl înţelege restrictiv, în 
sensul (doar) al unei profesionalizări in,
telectu.ale maxime : ,,In fond, la ce îiti 
cer eu să te adaptezi ? La un sot fidei 
ideal şi personal. Tot ce face, face bine ! 
Exceien.t ! Fără rival... N-am rr1viall dar 
sînt obişnuit cu bu.5eala. Izbesc în mine 
ca într-un punching-ball. Izbesc clar 
săptămîna următoare mă iau de b;·at si 
�ă aşază pe canapea - nu pe scaunul 
d_m faţa biroului - nota bene ! - şi-mi 
zic : «Ascultă, mă, e o chestie dată 
dracu' ! aici trebuie un băiat dăştept... 
u1;1ul care mănîncă foc ... » Mănîncă foc ? 
Bm; ! Mă fac că am uitat tot şi mă 
azvul cu ca.pul înainte. Nu tu m.-ai în
demnat să mîncăm foc? Mi-ai s,pus: 

• Ecaterina Oproiu, Cerul înstelat

deasupra noastră, colecţia Rampa, 

1Jditru,1ra Eminescu, 1987 ; vezi şi nr. 

1211988 

-«Hai la lupta cea mare» ?" Imaginea. 
culturală a Evei care îi întinde lui Adam 
legendarul măr · al cunoaşterii este pre
zentă şi aici, în rostirea acestui celebru 
refren politic, cu sensul mutat - con
vertit - pe o dimensiune interioară, de� 
limitat într-un limbaj kantian de vointa 
bună, care nu acţionează decît în confor
mitate cu legea morală şi în virtutea ei. 
El realizează verticalitatea atitudinii par
tenerei sale, dar n-o înţelege decit ca pe 
o fix3ţie maniacală (,,Ce faci, dragă, iar
te c-rezi Ioan.a d'Arc ?") şi o taxează 
ironic ori de cîte ori are ocazia : ,, .. .1n
cetează cu aerele tale de Conştiinţă su
premă... De ce nu acuzi destin.ul, pe
care tot tu, tu l-ai aţîţat, şi uite că micul 
asistent a devenit mare tehnocrat! Si
uite că marea divă locală a deveni.it
marea anonimă internaţională. Eu am
vrut ? Tu ai vrut ? Am plecat aşa cum 
ai vrut tu - hai la lupta cea mare. Şi
lupta cea mare ce-a făcut? Uită-te ce-a
făcut ! (G�sticulează cu paharul în jurul 
sticlei.) Asta-i mecanismul universa:l ! 
Malaxor'lll universal ! Un corp aruncat 
o�ată pe orbită se roteşte. Nu mai poate
sa stea. Nici să se întoarcă ... Mai e şi
posibilitatea să-ţi tragi un glonte in
tîmplă ca la ruleta aia timpi.tă. Cum îi 
SJ?une ? Ea : Eu n-am nici gloanţe, nic,ţ 
pistol. Eu am numai o loggie Ia etajul 
12 ... " 

Amenin�area din replica partenerei este 
_de fapt numai o constatare .şi trimite la 
o alta realitate simbolică : pornind în
tr-un fel anume la „lupta cea mare" ea 
a încercat să urce trepte care aduc' cu 
acel semn ascensional prezent încă din 
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antichitate în literatura şi arta plastică 
inspirată din mituri, scara virtuţii sau a 
cerului. De origine extrabiblică, tema
scării a traversat istocia credinţelor pînă 
în evul mediu şi chiar în timpurile mo
<lerne, fiind legată de tentativa indivi
dului de a se desprinde de „gravitaţiile" 
terestre, păşind vertical din lumea sen
sibillă în cea inteligentă. Trecerea de la 
pămînt la cer presupune traversarea mai 
mUltOl· et.ajs cosmice, prin gradarea mi
nuţioasă a unor exerciţii spirituale. Nu
măru1 treptelor, in această cucerire a 
î.nal1n.Ilui, diferă de la veac la veac si de 
la autor la autor : şapte, zece, douăspre
zece (Benoit, Regie cap. 7), cincisprezece 
.şi chiar treizeci. Tradiţia reţine viziunea 
unei Perpetua (Armitage Robinson, The, 
passion of St. Perpetua) asupra acestei 
ascensiuni, în care se arată că sub scară 
se odihneşte un balaur "de o uimitoare 
mărime care îşi ridica gurile spre cei 
�re urcau şi îi înspăimînta pentru a-i 
împiedica să escaladeze... Atunci drago
l'IIUl... scoase capul de sub scară şi eu ca 
.şi cum a5 fi călcat prima treaptă, călcai 
capul ... " Oprindu-se asupra acestei ima
gini, Augustin aprecia că prima treaptă 
.a scării perfecţiunii o constituie chiar 
�apul balaurului şi că nu poate fi înce
pută ascensiunea pînă cînd nu vei călcia 
cu picioarele mai întîi bala11.1I'1Ul. 

Cum era de aşteptat, la Ecaterina 
Oproiu nu întilnim, înainte de ascenSii
une, un balaur, ci o balaură (obiceiul 
.autoarei, de a restitui sau mai bine zis 
iÎ.mpune accentul feminin substantivelor 
-defective, a devenit emblematic. Florin
Faifer numind-o, în numele acestei lCJ1-
gîci, asumate, dramaturgă, iar Mircea

Ghiţulescu, publicistă, ,,ca să ne asociem
feminismului ei simpatic"). Episodul la
•oare ne referim este mai mult decît su
gestiv : ,,El : ... 24 din 24 de ore ne facem
ci ardem neînfricată pe rug şi acum ...
,ce să vezi ? Instantaneu te-au apucat
presimţirile. Proorocirile. Tu nu mai
poţi ? Tu, care acum 20 de ani, cînd a
început scandalul... ce scandal! iEra o
afacere cu casapi, cu Lucrezia Borgia, cu
tueurs ii. gages... Ea ... Ea : O balaură !
(Cu ochii în ,tavan.) E groaznică. e groaz
nică picătura asta ! El : O balaură. Dar
-o balaură inocentă ! Ea : Inocentă ? Ino
centă ? Cum putea să fie ea inocentă ?
El: Era inocentă fiindcă nimeni nu-i
spusese că se poate hrăni şi cu altceva.
Ea ştia doar două fe1uri : bărbaţi la pro
ţap şi femei rasol. Atît o tăia oapul ! Ea:
Un cap cît o baniţă. Avea gene ca două
bidinele! Avea colţi! 1001 de colti !
Avea bot. El: Da! Avea o gură sîngerie,
udă, carnivoră. Avea batic! Ea abia
şoptea, nici nu se înţelegea bine ce do
reşte şi în beregată se orăvăleau cariere.
biografii, genealogii... Baticul ei bosum-
flat înghiţea savanţi şi cîntăreţi ele mu
zică u5oară, dar ea nu-i simţea nici pe

limbă, ruoi 1n esofag ... " Alegoria nu In
tîr:z:ie să se resoarbă într-o, acum de
mult depăşită dar bine fixată în memo
ria colectivă, realitate românească : ,,El : 
... Ce vrei să-ţi răspund ? C-am fost for
ţat... obligat ... somal...? Era fiica lui! El 
era cel mai mare din 1ninister - şi ce 
minister mare! ... Iar eu, cel mai mic din 
min:ister ... Alt minister! Şi ce minister 
mic l Ea era unicul lui copil, fiica lui 
adorată. O diviniza. Nu mi-a zis decît: 
«Nu ti-o dau de nevastă. Niciodată! Dar 
clivini

.
zeaz-o ! .. " Salvatoarea lui, a asis

tentului universitar de atunci, a fost . 
chiar Ea, care s-a dus la balaură şi l-a 
cerut cu un curaj prea mare pentru 
acea vreme : ,, Omorî ţi-mă ! 'I aia ţi-mă ! 
Îl iubesc!", obţinîndu-1 pur ,:,i simplll.i, 
pentru că în conjunctură se afla acum 
şi un pentatlonist. Altminteri. îşi amin
teşte El, ,,pentru nimic în !Lune nu-mi 
dădea drumul din zgardă, iar pe tine 
te-ar fi sters din cartea de imobil. din 
judeţul Iifov, din toate oraşele reşedinţă 
de raion. Nici taxatoare :a I.T.B. nu 
te-ar mai fi primit. Pe-ah,n�i, aşa era 
piesa !" Să trecem peste ace.;le inf•.izii 
de adevăr trăit (ele sint numeroase în 
construcţia piesei, fiecare reper abstract, 
de conivenţă mitologică, sprijinindu-se 
pe fapte autentice, pe toţi ace-şti pitoni 
alcătuind o hartă cu netăgăduită. identi
tate etnopsihică, uşor de reperat de ge
neraţiile mature) şi să remarcăm o altă 
temă simbolică a textului, cea a nume
relor. Este greu să nu observi atitea 
cifre cu care este impregnat universul 
,acestui text dramatic, fiecare suită ruu
merică evocînd o situaţie-limită, îmbo
găţind - prin zestrea lor mi,tică - sem
nificaţiile, dînd o ad:lncime neobişnuită 
conflictului. Există eh.iar o plăcere exa
cei.·bată a personajelor de a sublÎitia prin 
rostirea cifrelor starea lor de spirit, . de 
a afirma sau a nega ceva cît se poate de 
apăsat : ,.Ea : Ai fost acolo de şapte ori ! 
El: De şapte ori! (Toată furia se varsă 
acum asupra ei.) Puteam să mă fi dus 
de 77 de ori..." ,,La tine unu si cu unu 
f.ac joi.., Asta nu te-a împiedicat să mă 
jupoi de 7 777 ele rînduri de piei." .,Spu
ne-mi tu cine-i de vină? ! Aşa se întîm
plă în 9 999 la sută clin cazuri. Tu nu-ţi 
dai seama că şi celulele noastrP s-au 
schimbat de trei ori «de-atunci» ? Nici 
un singur milimetru cub din ficat, din 
inimă nu mai e acelaşi" . .,Trebuia să te 
las să te scoli la 4 dimineaţa, în garso
niera confort 2 ! Să iei tramvaiul 3 ... " 
„Ea: (au ochii în plafon) Ţeava asta s-a 
reparat pînă acum de trei ori... De 33 
de ori ! De 333 de ori !" ... ,, e posibil ca 
un computer să descifreze programul 
acestui trup, să adune, să scadă. să în
mulţească, să împartă, să calculeze şi, în 
final, să spw1ă : această carC'asă, acest 
motor de atîţia cai-putere va dura 45, 55, 
75, 85, 95 de ani . . .  " ,,Nu tu ziceai că eu 
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n-am rivală ? Că eu sint pe locul umi:.
Că după mine loc-ul doi e liber, locul
trei e liber, locul patru e liber. OelelaHe
.actriţe apar abia după cifra ghinionistă
13 ? N-ai spus tu asta ? Nu asta, a fost 
.fraza ta ? Cum adică, o metaforă ? O 
metaforă, adică in urma mea nu erau 13 
locuri libere ? Erau doar 12 ? Doar 7 ? 
Doar 3 ?" Gitatele alese sint elocvente, 
în sens.ul regulilor exegetice ale tradiţiei 
mitice, intre care trebuie s-o menţionăm 
pe cea potrivit cărei,a multiplii unui nu
măr au de obicei aceeaşi încărcătură 
-simbolică de bază ca şi numărul simplu, 
ei accentuin.d sau intensificînd această 
-semnificaţie. Este interesant urcuşul şi 
coborîşul pe cifre, de la 1 la 12: scrutînd 
spre „cifra ghinionistă 13 ", o scară aşadar 
în care apar ca elemente reper 3, 7, mul
tiplul lui 2 şi al lui 3. Autoarea ruu ape
lează la aceste elemente matematice fără 
conştiinţ,a faptului ca atare ; as'istăm, 
dimpotrivă, la un joc subtil, cu decan
tări de inţelesw-i, în care fiecare cifră 
este „o metaforă". Apare acum şi mai 
dar că etajul 12 al apartamentului este 
un punct pe scara celor;iaouă destine, iar 
mutatul (,,Ea : A, da ! '., · dreptate ! Azi 
trebuie să ne mutăm,.:euf-.un etaj mai sus ... 
Mai sus sau mai J'ps'?•t:i:;;1 : Mai sus! 
Ţ,i-am mai spus asta de o mie de ori..."), 
dacă ar avea loc (pentru că deşi în prima 
parte a piesei ei string lucrurile din apar
tament în saci de plastic, în partea a doua 
.a piesei, care se petrece clupă vernisajul 
„computerului vieţii", în aceeaşi zi), nu 
-s-ar face „ma.i sus", la etajul consemnat 
-de cifra ghinionistă 13. De ce ar fi acest
număr de rău· augur? ln antichitate era
-socotit,· ca foarte puternic şi sublim pe
c;le o parte (Zeus şi cortegiul său de 12 di
vinităţi), dar avind şi o „poziţie" ma
lefică, lipsită de noroc (Filip al Mace
doniei, adăugindu-şi statuia lingă cele
:aparţinînd celor 12 zei de maximă im
portanţă, a fost asasinat puţin după a
-ceea la teatru). Fiind compus din 10 (li
mită statică) şi 3 (limită dinamică), nu
mărul 13 ar marca totuşi o evoluţie in
evitabilă spre moarte; spre isprăv'irea
unei puteri, intrucît aceasta este mărgi
nită, constituind întotdeauna o valoare
fixă. ,,Mutatul" despre oare este vorba în
text, cu sublinierea „mai sus", o pri
veşte numai pe Ea, care urcă în final
încă un „etaj cosmic", cel de-al treispre
zecelea. Faptul ca atare este sugerat nu
mai de didascalie : ,,El iese. Ea, în loggie,
trage perdeaua argintie ca pe o cortină
la sfîrşit de spectacol. ln semitransparenţă
umbra ei se vede mare, din ce în ce mai
mare, dar mişcarea rămîne nedesluşită."
(s.n.). Este clar că umbra unui corp creşte
doa1· pe măsură ce el se apropie de· o
sursă de lumină. ,,Mişcarea rămîn.înd
(deci) nedesluşită", sînt de luat în. dis
cuţie două ipoteze : Ea se deplasează s·pre
cerul înstelat, ceea ce ar fi în corelaţie
cu laitmotivul piesei, dar şi cu etaj'u.l

cosmic, cel d�al treisprezecelea, a cărui 
încărcătură mitică este saiu nu negativă ; 
cerul înstelat, mai precis steaua ei, în 
cădere, se deplasează către Ea, rezultînd 
acea ciudată dezvoltare a umbrei şi în
scriind tr-agicul destin al fostei actriţe 
în tJr-un cunoscut orizont de credinţe mi
tice româneşti. După ce a „călcat capul" 
balaurei, eroina a urcat timp de două-·. 
zeci de ani o scară cu 12 trepte. Raiportul 
între abscisă şi ordonată (spaţiu, respec- . 
tiv, timp) este 12/20, adică, după simpli-: 
ficări, 3/5, ceea ce corespunde echiva
lentU!lui aproximativ al numărului de aruT, 
simbol al echilibrului între ştiinţă, sim
ţire şi putere (Paul Valery), sau, după 
Matila C. Ghyka, care i-a dedicat înalte 
studii, semn al formei care trăieşte, al 
pulsaţiei, al credinţei. 

Alte două teme se adaugă osmotic în. 
materia textului : cea a omului nou, le
gat neapărat de legea morală, apa.rţi
nind unei civilizaţii care trebuie să aibă 
la baza ei o altă ordine a lumii (.iat-o pe 
Ea adresîndu-se Mogulului: ., ... Aţi auzit' 
bine : nu e moral ! Jocul ăsta «de-a com
puterul vieţii» e un joc imoral. Jocurile 
imorale nu trebuie jucate ! I.ia nici. un 
preţ. iln nici o valută ... Intre noi şi tipii 
ăştia trebuie să existe o diferenţă" sau 
„ identificindu-1" pe El : ,,Tu nu crezi c-ai 
început să le semeni ? ... Cu ăştia pe care 
vrem să-i ajungem şi să-i şi întrecem."), 
şi cea a destinului, care, apelîn.d la geo
metria în spaţiu, nu apare pur şi simplu 
ca fiind situat sus, ci deasupra, pentru 
că fiecare dintre noi locuieşte în cîte o 
cuşcă : ,, o cuşcă de 1 pe 1. aşezată într-o 
cuşcă de 2 pe 2, aşezată într-o c-uşcij 
de 3 pe 3, într-o cuşcă de 4 OOO pe 4 OOO .• , 
Destinul e mai presus de toţi dar nu pen
tru toti - la fel de sus ... Destinul e dea
supra. ·Mereu în cuşca de deasupra. Asta-i 
marea lui v'iclenie : să facă naveta pe ver
ticală ! Cînd stai în cuşca de 1/1 destinul 
îti bocăne din. cuşca de 2/2'; cînd te 
muţi la 2/2, destin.ul s-a căţărat la 3/3 ... " 
Imaginea aceasta aduce în plasticitatea 
ei cu C'ea a chitului lui Iona, în v'iziunea 
lui Marin Sorescu: "Ce vezi? - Orizon
tul. - Ce e orizontul ăla? - (îngrozit) 
O burtă de peşte. - Şi după burta aia ce 
vine ? - Alt orizont. - Ce orizont e 
acela ? - O burtă de peşte uriaş. - ila 
mai uită-te o dată. (Iona priveşte, apoi 
îşi acoperă ochii c,u palmele) - Oe-ai 
văzut? - Nimic. - Ce-ai yăzut ? - Ni
mic, decît un şir nesiirşit' de burţi. Ca 
nişte geamuri puse unul peste altul." 

ln măsura în care un computer poate 
determina data exactă a morţii, iar des
tin.ul capătă o certă desfăşurare mate
matică, situaţia devine pentru om apo
caliptică: ,,Nu ne ma.i ameninţaţi cu 
destinul !" exclamă eroina, aici în ipo--

Paul TUTUNGIU 

(Continuare la p. 78) 
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Ion Besoiu şi Mirela Gorea 

Piesa care pretinde că. se înscrie 
Cerinţa ca literatura şi arta să reflecte 

cit mai complex realitatea, în devenirea 
ei dialectică, zugrăvindu-i-se atît aspec
tele negative, cu posibil efect frenatoriu 
asupra dezvoltării sociale, cit şi aspectele 
pozitive, conftiguratoare de perspectivă, 
dătătoare de încredere şi speranţă în bi
ruinţa forţelor regeneratoare ale conştiin
ţei şi creativităţii umane, a trezit întotdea
una un puternic ecou în rîndurile crea
torilor de literatură şi artă. Ca şi cerinţa 
de a aborda - într-o cît mai mare di
verslitate de stiluri şi modalităţi creatoare 
- problemele reale ale actualităţii, în
care cititorul sau spectatorul să-şi poată
regăsi propriile-i întrebări, căpătînd ast
fel sentimentul unei puternice fraterni
tăţi cu opera de artă, cu mesajul aces-
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teia. Nici nu s-ar putea realiza creaţii au
tentice, valoroase, dw·abile, care să nu. 
răspundă unor astfel de generoase co
menzi sociale, mărturisind importanţa a
cordată literaturii şi artei, rolului lor· 
formativ în clesăvîrşirea personalităţii 
umane. 

Prin însăşi valoarea lor artistică, pusă: 
în slujba adevărului şi frumosului, cultli: 
vincl în modalităţi specifice înaltele idea
luri şi aspiraţii morale ale umai;iităţii,. 
operele de artă se şi „înscriu", efectiv, în 
aceste coordonate majore ale comenzi'i. 
sociale, onorate cu exemplaritate. Tocmai 
de aceea şi pot ilustra, ultc1•ior, divers�· 
departajări tematice, a căror utilitate,. cel. 
puţin didactică, ar putea fi cu greu pusă. 
la îndoială. Ajungînd însă în acest punct 
- în care sîntem încă pe tărîmul nor-·
malităţii şi al condiţiei estetice a operei
de artă - se poate produce o inversare
de planuri, pe cit ele spectaculoasă pe·
atît de păgubitoare în fond, pentru toată
lumea, cu excepţt'a celui care o practJică.
Exclusă de la posibilitatea înscrierii în
coordonatele majore ale comenzii sociale
prin însăşi absenţa valorii, pseudo-opera
de artă mimează (şi mizează tocmai pe)'
această „înscriere", pe care o şi pretinde,
substituind însă planul valoric cu cel te
matic. Prin e,a nu se va putea n.icicîncl:
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ilustra valoric o anumită tematică, toc
mai pentru că ea însăşi nu face decît să 
,,ilustreze" acea tematică. Autorilor pseu
do-operei de artă li se pare însă aproape 
firesc ca substituirea de planurli. să fie 
creditată, pentru ca întrebarea la care e 
somată să răspundă opera să nu mai fie 
,clacă se înscrie în valoare, ci dacă se 
lnscrie în· tematică. Şi, pe cît de anevo
ioasă s-a dovedit dintotdeauna înscrierea 
jn valoare, pe atît de lesnicioasă li se 
pare acestora înscrierea în tematică,
,echivalînd, pentru ei, cu înscrierea în 
actualitate, chiar dacă nu va putea fi 
vorba dec_ît de o falsă actualitate, ele a
bordarea superficială a unor aspecte peri
··abile şi neesenţiale ale actualităţii. Dar,
tocmai din cooza prezenţei unor aseme
nea aspecte, din cauza acestui fard de
„actualitate", piesa poate pretinde că se
:înscrie! Si cite eforturi nu face ea, cel
ma:i adesea vizibile, ca să poată pretinde
că se „înscrie" ! Bătrîne conflicte de fa
mi1ie sau dintre generaţii devin între lin
gineri şi muncitori, între preşedinţi de
cooperative şi şef.i de brigadă, între con
tabili rutinieri şi inovator:i ce-şi desă
virŞesc alfabetizarea în profesie, pînă şi
-celebrul triunghi conjugal, mai ales _în
variante platonice, dipătînd aw-a rătăcirii
părelnice, suficiente însă pentru extrage::· 
rea unor aşa-zise radtiografii de con.5tiinţa 
sau „dezbateri etice". Pigmentate cu pro
bleme de producţie, refrişate cu fermeni 
tehnici de ultimă oră, combinînd califi
-carea la locul ele muncă şi şcoala şan
tierului cu problema natalităţ'ii şi .ou re
ducerea preţuiu.i de cost, bătrînele con-_ 
f1'icte dramatice ale diverselor piese 
,,uitate", interbelice sau chiar de la în
-ceputuil secolului nostru ori de la sfîrşi
tul celui precedent, alimentează cuminţi 
felw-ite izbînzi, mai mari sau mai 
n1ici, ale piesei care pretinde că se în
scrie, şi nu oricum, ci avînd grijă să 
poarte cît mai multe însemne ale unei 
iema.tici aparent la ordinea zilei ! Un 
:accident rutier combinat cu o nouă şarjă 
de oteluri aliate, o părăsire de domiciliu 
care · nu împiedică modernizarea liniilor 
ele producţie şi diversificarea sortimente
lor, o, reîntîlnire peste ani în care greşe
lile trecutului se mai pot încă răscum
păm prin eroismul la locul de muncă 
·sau împotriva stihiilor- naturii. ori chiar
·o prohibită întrerupere de sarcină, ou
rondiţia unei nete deoartajări sociopro
fesionale (şi deci morale) a factorilor im
plicaţi, constituie adevărate min de aur
pentru piesa care pretinde că se înscrie.
nia� ales, în atît de primitoarea categorie
a dezbaterii etice.

Şi cum nu inteligenţa şi abilitatea lip
-sesc celor mai multi autori ele piese care
pretind că se înscriu, . ele-şi pot . salva
eh.iar anumite aparenţe de onorabilitate,
de lucru făcut cu it'elativă decenţă profe
sională, stridenţelor lozincarde, mai vechi,

Ioana Pavelescu 

luîndu-le locul: mai nou, tonrurule confe
sive şi introspecţiile morale, vinovăţiile 
incerte, care pot fi în acelaşi timp ;:lle 
tuturor şi ale nici unuia, invitînd astfel 
la o puternică reflecţie colectivă. Se 
poate merge chiar şi mai departe, su
gerîndu-ni-se că accidentalul· I1ll.l e decît 
refle:is.'7.11 particularizat al unui anumit 
fundal social, drept pentru care piesa ar 
trebui,cirtită ·la mai multe niveluri de sem
nificat'ie, fiind mult mai profundă clecît 
pare (şi decît e), iar d,acă stăm bine să ne 
gîndlim, chiar „curajoasă" în unele pri
vinţe, începînd cu însuşi subiectul abor
dat! Chi,ar aşa, de cînd nu mai văzusem 
noi o piesă în care să fie vorba de o 
întrerupere de sarcină ? 

Ei bine, ocazia ni . se oferă acum la 
Teatrul „Bulandra", prin pana lui Radu 
F. Alexandru şi osîrdia regizorală a lui
Cristian Hadjiculea, sarcina semnării de
corurilor asumîndu-şi-o Mihai Mădescu.

Ca să nu greşim rezumînd tendenţios 
subiectul textului dramatic, vom spune 
doar că piesa pretinde că se înscrie, au
torul ei fădnd încă o dată dov,ada că ştie 
să însăileze o inh'\i.gă şi chim· să investi
gheze o zonă problematică, pînă l•a a le 
face să pară interesante şi, fi1·eşte „de 
actualitate'". Nu vom insista asupra ca-
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racterului neprobant al „pieselor" ce se 
adună, cu iuţeala loviturilor de teatru, în 
„dosarul" crimei, admiţind că nu trama 
poliţistă l-a preocupat în primul rinei pe 
autor, ci radiografia vinei, chiar a obse
Sliei de vină, printre paginile mai izbutite 
şi de un interes aparte fiind cele care 
sw·prind mecanismul psihologic al celor 
ce e simt (şi se ştiu) vinovaţi, chiar clacă 
(sau tocmai pentru c_ă) di pun de certi
tudinea că nu vor putea fi dovediţi ca 
atare. Compoziţional, piesa aduce mai 
mult a decupaj reg1izoral dintr-un posibil 
scenariu de film, cu sesizante prim-pla
nuri şi frecvente flash-back-uri, o lungă, 
mult prea lungă scrisoare a victimei fiind 
intersectată cu diverse episoade şi scenE 
de viaţă, anterioare şi posterioare mo
mentului „scrienii" ei. J\loclernitatea pro
cedeului elipsei narative, decurgînd din 
această continuă şi „nepregătită" inter
sectare a spaţiilor temporale, ;ci dialogu
rilor prezente cu cele trecute, dă o oare
care tensiune desfăşw·ării lor. alimentată 
şi de suspansul de tip poliţist, pe care 
autorul se străduie să-l creeze pnin in
vestigaţiile anchetatorului. Intr gul pre
zintă însă o diluţie greu de explicat pen
tru un bun cunoscător al teatrului si aJ 
procedeelor sale specifice, cum este Radu 
F. Alexandru. Surprinzătoare e acum şi
replica. adesea cliscw·sivă şi flască, lipsită
de expresivitate teatrală, etalîncl cite-
odată chiar şi o to]JiÎcă stranie, destul ele
căzniti'i (.,Uneori îmi faci frică, Monica"

ori „Palma care ai luat-o peste g1.11ră"
ş.a.m.cl.). Tendinţa de literaturizare fac
tice e prezentă şi ea (,,răutatea care mi
se  cuibăreşte în  suflet" sau „Simţeam
cum îmi fierb creierJi" - s.n.), conducînd
la artificialJzarea dialogului, ,,olaborat"
pînă la dispariţia sincerităţii şi a firescu
lui relaţiiloT umane. De altfel, ne,elijen
ţele stilistice ne întîmpină încă ele la
primele cuvinte ale textului, autorul pre
cizîncl că e vorba de oameni ce ni s-ar
înfăţişa „F.iernre cu singurătatea lui, mai
mllilt sau mai puţin totală" (sic).

Dacă această singurătate transpare în 
spectacol, şi clacă piesa, aşa cum înte
Jege ea să pretindă că „se înscrie". poate 
fi totuşi suportată, meritul (cliscutabil ?l 
îi aparţine nu .mai mult sau mai puţin,'' 
ci chiar .. total" teatrului, care s-a stră
duit să asigure condiţii optime transfi
_gurării ei scenice. Ele constau în invi
tarea unui regizor dP aleasă reputatie 
profesion;,ilă si fină minutie în executie, 
precum Cristian Hacljioulea. care a lucrat 
cu r101icatiP asupra textului, în ounerea 
la dispoziţie a unui scenograf de talia 
lui Mih;:ii Măclescu, pentru care cîteva 
stinghii şi o pînză ele panou, întoarse cu 
spatele, sînt în stare să creeze un halou 
sugestiv ele IÎntense reverberaţiî seman
tice, şi, desigur, nu în ultimul rînd, în 
calitatea propriu-zisă a·- distribuţiei, ce-l 
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are în fruntea ci pc directorul teatrului_ 
Ion Besoiu joacă pc dt ele „sec" pe atît 
de nuantat rolul anchctatorulu,i (Stăn
cescu), aotorul conferind dorinţei de a în
ţelege a personajului o s,inceră căldură 
umană, impresionantă in soluţia găsită. 
pentru finalul spectacolului, cînd tocmat 
el, sagacelc anchC'lator al Silviei, (prie
tena victimei), îi 1·efuză mărlw-ia vino
văţiei. In interpretarea Sil�iei, Mirela 
Gorea dă dovadă de subtilitate şi fineţe 
în înţelegerea �i reliefarea mecanismelor 
psihologice ale unei autoculpabilizări_ 
cvasimaniaoale fără ca jocuJ ei să peri
cliteze vreo �1ipă discernerea planului 
ideatic ail textului. O foarte bună evo
luţie scenică arc acum Ioana Pavelesou. 
actrita contw·înd decis şi expresiv liniile
de f�rţă, configuraUve, ale pe1·sonajului 
interpretat (Camelia). lntr-un rol aparent 
generos. clar ele rna1•p clilicultate scenică, 
,;;i datorită linearităţii .,scriiturii" sale, 
acela al victimei, Monica, autoarea inter
minabilei scrisori, .Mariana Buruiană e 
încă inegală ele la o scenă la alta, nu 
în sensul transfigurării instabilităţii psi
hice a personajului, ci al siguranţei folo
sirii propriilor mijlo;cice actoriceşti. M-ulte
momente izbutfte alternează cu altele,. 
oscilante, sau de reîntoarcere la o prea 
t!Împurie manierizare, pe care ne...am făcut 
datoria de a i-o semnala şi cu alte oca
zii. 1n fine, Constantin Drăgănescu se 
achită nu numai conştiincios, ci şi inspi
rat, ele sarcina prl"zentării „odioasei" ires
ponsabilităţi morale a doctorului Andrei,. 
căci şi aceasta devine, la urma urmei, 
absolut omenească. E de văzut. fără în
doială, a1c1, în. această stăruitoare re
aducere a conflictului „ideatic" la dimen
siunile unor modeste şi necăjite exis
tenţe umane, mina regizorului, cat·e a 
simţit poate „pul.sul" piesei. mai mult 
decît o îngăduie simpla, clar obiectiva lec
tură critică. 

Problema piesei care pretinde că se
înscrie nu e, desigur, în mod special, a 
Teatrului ,.Bulandra". Şi nJci a autnrului 
Radu F. Alexandru. E însă una dintre
problemele reale ,ale dramaturgiei rnmâ
neşti actuale şi, deci, şi ale teatrului ro
mânesc. care o valorifică scenic. Prin 
realizările ei substanţiale, ele anvergură, 
dramaturgia românească şi-a înscris de 
mul,t si îşi înscrie în continuare valoriile 
durabile în patrimoniul nositru teatral. 
ele fiind slujite cu o admirabilă dăruire 
şi credinţă, în continuitatea de gîncl si 
comuniunea ele suflet a purtătorilor ele 
cuvînt ai unei înalte şcoli ele teatru. E 
păcat ca truda lor să nu se întîlnească 
mai des cu men,irea dramaturgiei adP
vărate. Căci avem nevoie nu nrumai ele 
noi piese de teatru, ci şi  c1·e piese noi, 
pe măsura realităţii dinamice, conflic

_tuale, pe care o trăim.

Victor PARHON 
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Birlic între 

Grigore Vasiliu 

Şl 

Costache Babii 

Cauze mărunte pot produce efecte ne
scontat de mari şi, invers, mari pregă
tiri şi împrejurări de anvergură pot da 
naştere unor urm�ri ridicol de mărunte. 

În viaţa artistică, o farsă uşoară, fără 
a depăşi cu nimic seria de frivolităţi a 
1.eatruliui bulevardier, a lansat un mare 
actor şi i-a marcat într-atîta personali
tatea, încît acesta a trebuit să păşească 
mai departe în marea sa artă împrumu
tînd chia!l' porecla personajului pe care-l 
jucase. Aşadar, Grigore Vasiliu, identificat 
cu personajul ce l-a făcut renumit, a de
venJt pentru toţi Birlic, o apariţie, o 

BIRLIC de TUDOR MUSATESCU si 
SICA ALEXANDRESCU • Prelucra,:e 
după ARNOLD şi BACH • TEATRUL 
DRAMATIC DIN BRASOV • D'1ta 
premierei : 11 noiembrie 1988 • Regia,, 
EUGEN MERCUS. Scenografia : MAR
FA AXENTI • Distributia: COSTACHE 
BABII, E. MIHAILA . BRAŞOVEANU 
(Costache Perjoiu); VIRGINIA ITTA 
MARCU (Vera Perjoiu·); VIORICA 
GEANTA CHELBEA (Olga) ; RADU 
NEGOESCU. (Dan Ceptureanu) ; DAN 
SANDULESCU (Iancu Iabraşu) ; MIR
CEA ANDREESCU (Mişu Trestiorea
nu); LUMINIŢA BLANARU (Anişoa
ra) ; NINA ZAINESCU (Muţi Rosma
rin) ; GABRIEL SANDULESCU (Titi) ; 
ADRIAN RAŢOI (Dumitrescu) ; AN
DREI RALEA (Stănoiu) ; FLAVIUS 
CONSTANTINESCU, IOAN GEOR
GESCU (Matache); ROXANA CLA
UDIA COMŞA (Lenuţa Georgescu) ; 
DANIELA TRIFAN (Emi); LULI 
CRACIUN (Paraschiva). 

Viorica Geantă Chelbea şi Costache 
Babii 

mască de teatru inconfundabilă, lucrată 
din candori şi uimiri enorme, din explozii 
de nervozitate si teribilităti belicoase, im
posibil ele luat. în serios cînd ele se gre
fau pe un fizic puţin şi vioi, înzestrat de 
natură cu un aer caraghios şi totodată 
simpatic. Acestea sînt cîteva d1n trăsă
turile fundamentale care ni se recompun 
sumar în memorie, cînd ne gîndim la 
fenomenul artistic Birlic. Si dacă feno
menul îl concepem ca a fi totodată cauză 
şi efect. e bine să ne reamintim şi de mă
runta cauză care i-a dat viaţă, care l-a 
propulsat aşa cum l-am cunoscut, să-i 
recunoastem cauzei - în speţă, farsei 
noastre ·bulevardiere - destinul cultural. 
Iată de ce salutăm gestul repertorial al 
Teatrului din Braşov, de a o monta pe 
scena sa readucîndu-ne-o în nemijlocită 
prezenţă' prin compania' unora dintre cei 
mai buni actori care îşi exercită verva, 
simţul compoziţi�i. invenţia comică, 
spontaneitatea reacţiilor pe partituri în 
care a strălucit o garnitură ele nume ce
lebre ale anilor '30 ca: Mişu Fotino, Ta
lianu, Maria Wauvrina, Tanţi Cutava, 
Iordănescu-Bruno . i altii. Va reveni 
poate unui listoric misiun'ea de a identi
fica rolurile si actorii şi de a compara 
din cron.ici i�terpretările. Nu ne vom 
opri în cronica de faţă nici asupra in
trigii piesei, complicată şi abil condusă 
pentru a ne releva doar comicul ele si
tuaţie. Vom aminti doar că replicile sînt 
presărate cu „muşatisme", piesa fiind o 
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prelucrare a lui Mu5atescu în colaborare 
cu Sică Alexandrescu, dupa Arnold şi 
Bach (nume sortite altfel să cadă în ui
tare dacă farsa lor nu căpăta aioi la noi 
un rost deosebit). 

Şi, cum este lipsită de substanţă dra
matică, rămîne să admirăm doar jocul 
p_ur al act_orilor, condus cu discreţie şi
simţ al firescului de 1·egizo1,ul Eugen 
Mercus. 

1in ce priveşte si"mţul măsurii (atît de 
greu ele păstr-at în comedie), verva, non
şalanţa cu care fiecare-şi abordează rolul 
ar fi ele citat întreaga trupă. Se cuvin� 
totuşi să remarcăm capacitatea de a cari
caturiza tipic a w1ora dintre actori pre-
C1;illl Dan Săndu.1:_escu în Iancu Iabraşu, 
director ele banca, graseind în moldove
neşte şi pre1ungindu-şi prestanţa de om 
al zilei de la bărbia ridicată trufaş peste 
plastronul alb pînă la pîntecul proemi
nent, sau Mircea Andrecscu în rentierul 
Mlişu Trestioreanu, lucindu-şi cinic mo
nc�clul �-e curtezan bătrîn. Precum şi pe
Nma Zainescu, în rolul vedetei de teatru 
1i,psite de scrupule în amor, cu mers pro
vocator, insinuînd voluptăţi promise tutu,
ror şi nimănui, secondată de tînăra-i su
bretă - o imagine parcă desprinsă clin 
desenele frivole ale lui Ion Anestin -
în _interpretarea Danielei Trifan, şi imi
tata grotesc, dar în trăsături prea îngro
şate, de Viorica Geantă Chelbea, în ro-
1�1 fetei venite de la ţară să înveţe ma
merele de salon. Toate aceste realizări 
m'.1i _ mult sau mai puţin pregnante con
s!1tu1e �tJ?lea ele personaje-agent menite 
sa_ parti.c1pe la dezvăluirea caracteru.lui
lut �ostache Perjoiu, vechi cont,abil şi om 
de incredere al lui Iancu Iabrasu direc
torul de bancă, adus de acesta din° fundul 
Moldovei C'.3 să salveze, prin disciplina 
s� d� !uncţionar devotat, firma pepotu1ui, 
pmd1ta de faliment. 

Iată-l pătrunzînd în scenă, îmbrăcat în
t�-un tartan _cadrilat, colorat ţipător, pur
tmd o geanta de voiaj dintr-un secol re
volut şi împungînd agresiv cu vîrful um-
brelei negre spre faţa speriată a secre
tarului de birou (Flavius Coru.tantinescu). 

70 

Mustaţa cănită îi amplifică parcă ricbusul 
buzelor subţiri, ochii sfredelesc necruţă
tori interlocutorul. Se pleacă adîruc în 
faţa directorului său:, abi-a art:ingîndu-i 
mina întinsă, cu smerenia credinciosului 
habotnic în faţa unui înalt prelat. Işi 
dezbracă tartanul şi se aşază la biroru, 
mîrîind ameninţă1·i cu ochii în registre. 
Un Galon al moralei funcţionăreşti, dar 
ni se insinuează şi ceva din aeru.I canin 
al unui „Cerber" apărător al capitalU!lui, 
aşa cum arată, cu mînecare negre, răs
foind registrele. Totuşi, ceva din stra
rnetatea înfăţişării dinlîi s-a pierdut, 
agresivitatea îşi toceşte tăişul la apariţia 
actriţei care 1·eclamă o ultimă sumă de 
bani. Catonianul contabil îşi ascunde ou 
greu admiraţia sub o mască morocănoasă 
�i-şi dă acordul. Regăsirea în persoana 
unui funcţionar a unei vechi cunoştinţe 
clin tinereţe îl f,ace volubil şi chiar prie
tenos. Şi înţelegem că tartanul cel ţipă
tor ascunsese sub el un timid şi, la rîndU!l 
lui, un înfricoşat. In zadar va mai încerca 
să-şi recompw1ă masca; societatea co
mică îl kage în păienjenişul încurcături
lor şi poznelor sale, debarasîndu-1 de ca-
1-acterul contrafăcut (la figurat) şi dez
brăcîndu-1 de haine (la propriu), în timp 
ce el îşi povesteşte păţaniile, cu revolte
ce se topesc în neputincios necaz şi de 
aici, sub haina „de împrumut" a unui hot 
de buzunare, plină de cutremui;ătoare 
surrnize pentru naivul ei purtător, trece
de la necaz 'la haz pur şi simplu. 

În întîlrnirea sa cu personajul, Costache 
Babii nu ne trimite prin nimjc la ma-
1·ele său înaintaş, ci construieşte mim.1-
ţ1os, . pe datele sale psihofizice, un per
sonaJ nou. Un bonom care se desprinde 
de ilarul un111i comportament social luînd 
cunoştinţă de sine tocmai prin ridicolul 
situaţiilor pe care caracterul lui contra
făcut le reclamă. E un. fel de hermene
utică în registru cbmic această căutare a 
esenţei personajului în disimularea omu
lui. Din�o�o. personajul îl" revendica pe 
act?r. A1c1, actorul îşi revendică perso
naJul. 

-� c.

Constantin RADU-1\iARIA 

www.ziuaconstanta.ro



� 

CRO�UCA SCENOGRAF IC;.\ 

Decorul semnat de Mugur Pascu capătă viaţă în relaţie cu actorii 

Un decor respectuos cu textul 

Spectacolul sibian Pavilionul cu umbre
are darul de a descuraja pe spectatori : 
pr�a _puţinli dintre e_i vor dori să mai re
vadă piesa într-o altă montare. Şi cum 
de obicei spectatorii vin la teatru pcn'..ru 
a vedea acto•rii şi nu creaţia regizorală, 
montarea Cristinei Ioviţă a făcut un de
serviciu textulu.i. Harababura de gesturi 
şi de mişcări abracadabrante săvirşite ele 
inte11preţi pe scenă acoperă rep1icile, ten
siunea, conflictul, miza, sensul cu un pă
ienjeniş de sei:nne teatrale vide ori, în 
cel mai bun caz, inadecvate. Ceea ce se 
spune e una, ce se întîmplă e cu totul 
altceva : actorii fac pe scenă un fel ele 
silnică gimnastică de producţie pe parti
tură psihedelică. Acest spectacol e util, 
însă, pentru că oferă ocazia ele a vorbi 
despre un decor şi despre au.torul lu.i. 
Mugur Pascu este un scenograf ce încă 

mai poate fi socotit tinăr doar pent1u că 
pînă acum nu a avut şansa să întilnească 
un regizor convenabil tipului ele decor 
pe care-l face cu destoînică ingeniozitate. 
Aşadar, încă un scenogra,f cu tinereţea 
exagerat prelungită şi cu maturitatea 
amînată sine die, asa cwn ar fi fost să 
li se întîmple şi lui Mihai Mădescu, bună
oară, dacă nu o înUlnea pe regizoarea 
Cătălina Buzoianu. Scenograful de la Si
biu încearcă să se sustragă din rîndul 
ce-lor- .obligaţi la pacienţă, cultivîndu-şi 
ideea în multe variante şi propuneri (a 
dovedit-o în recenta expoziţie de sceno
grafie deschisă la Bucureşti în sala Efo
rie). E şi acesta un mod de a chema no
rocul ; concepţia lu.i scenograf,ică, însă, 
trebu.ie peţită : ea nu provoacă febră re
gizorilor, nu le zgîndăre instinctele ar
tistice,nu stîrneşte -pasiuni şi nici înfri-
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gurate obsesii ale succesulJui ; pur şi sim
plu, scenografia lui Mugur Pascu se oferă 
murmurînd cîteva, şi nu puţine, exotice 
promisiuni de spectacol. Iată-le : compusă 
fiind din elemente verticale, fără actor, 
şi pînă la apariţia lui, se arată a fi iner
tă. O dată ce actorul o populează ea de
vine mobilă : tot ce e perpendicular poate 
fi manevrat, răsucit, ordonat pe aproape 
orice sens ail mişcării din scenă ; nru e 
nici o noutate în această soluţie care, în 
plus,, obligă la găsirea unor foarte înte
meiate motive de mişcare atunci cînd ac
torii trebuie să schimbe, la vedere, ima
ginea spaţiului de .ioc. Şi totuşi, un anu
me hieratism pînditor al construcţiei tu
turot· celor aflate pe verticală, aerul în
cruntat ascetic degajat de spaţiu, aşa 
cum îl concepe el, puţinătatea incomodă 
a eventualei recuzite pe care ar îngă
dui-o, severitatea canonică la care este 
supus actorul aflat în situaţia de a sta 
aproape tot timpul în picioa1·e - orice 
schimbare a poziţiei interpretului : aşe
zare sau tolănire, apare ca o impietate. 
ca o necuviinţă tolerabilă cumva, dar şi 
aspru mustrată de muta indiferenţă din 
jurul său -, într-un ouvînt, severitatea 
monahală din scenografiile lui Mugur 
Pascu poate aţîţa pofta unui spectacol 
plin de explozive plăceri iconoclaste, de 
burlesc şi hilar ; impactul a1· fi tot at'lt 
de strident şi de „scandao!os" ca acela 
provooat de o reprezentaţie de commedia 
deLl'arte desfăşurată, spre o pildă, într-un 
templu shintoist. 

Exoticul acestei scenografii rezidă în 
faptul că nrizontala, podeaua scenei. mai 
întotdeauna are în centrul ei un podium 
acoperit de plexiglas. iar sub el sînt re
flectoare. Actorul e luminat ca o zeitate
la picioarele căreia au fost aprinse făclii. 

O astfel de arhaică iluminaţie, azi în
tilnită doar în stampele şi picturile inspi
rate din viaţa teatrelor (să ne amintim 
măcar de Lautrec, Degas ori Daumier), 
schimbă discursul pe scenă. Să ne ima
ginăm un text shakespearean ori raci-
11,ian jucat pe o scenă în marginea căreia 
se plantează, înaintea fiecăru·i act, o li
zieră de lumînări vîrite în căuse de ta
blă deschise către actori ... Ce altceva din 
spectac-ol să rămînă în memorie, dacă nu 
textul ? Să nP amintim acum cee>a ce, 
probabil, altfel. niciorlată nu ne-ar fi tre
cut prin minte: locul sursei de lumină 
faţă de actor era un semn, să-i spunem, 
teatral. Azi, cînd scena poate fi savant 
scăldată în tot soiul de fosforescenţe şi 
străluciri, cînd eclerajul constituie, el 
singur, un spectacol uluitor. am pierdut 
cu totul tîloui" ce-l avea, cîndva, aşezarea 
unui modest pilc de luminări în cu1Jia 
italiană. Reflectorul de deasupra · co,vîr
şeşte actorul sub lumina unei amieze 
transplantate în pieptul nopţii ; odinioară, 
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aceasta „arăta" coborîrea harului asupra 
cuiva. Spotl..lJl dirijat de la înălţimea o
mului pe orizontală spre faţa interpretu
lui îi împrumută acestuia strălucire de 
ilu.rnu1at ; în iconografia secolelor trecute 
astfel era figurată revelaţia unei ,ta,ine; 
aceeaşi lumină, cînd e dogorită ca de 
jarul unei vetre, dia,bolizează înfăţiş&rea 
personajului - şi cel mai inocent suflet, 
pus astfel in lumină, pare coborît din 
bezna terestră şi aplecat spre flăcările 
subpămîntene ale gheenei ; în fillllstrarea 
,.Divinei comedii", despre cei astfel pîr
joliţi de lumină ştim că erau damnaţi. 
Eclerajul de acest fel aruncă bănuieli 
asupra celor mai simple gesturi şi vorbe, 
sădeşte neîncredere în asistenţă, ţinînd-o 
1a o prudentă djstanţă de molima păca
tu1ui. Cuvintul însuşi capătă o ambigui
tate neliniştitoare. Cîndva, înfricoşarea 
era ·o metodă de pedagogizare a publi
cului. Exotismul dintr-o astfel de concep
ţie scenografică constă, poate, în aceea că 
textul literar este cumva repus în dreptul 
său de personaj-fără-chip, de duh oare 
bîntuie in,terpreţii. folosindu-se de ei 
pentru a-şi schimba înfăţişarea. Aşadar, 
scenograful Mugur Pascu redescoperă ve
chiul procedeu de semnificare prin ma
nevrarea micilor surse de lumină care, 
în acest sens, este, poate, cel mai nimerit 
mod de figurare a unor trecute mentali
tăţi. Pierzîndu-şi vechiul eşafoda.i de în
ţelesuri punitive şi mesaje izbăvitoare, 
procedeul folosit de acest scenograf .. de
cade" d'in înălţimea abstractei moralizări 
ostentativ pilduitoare la rangul de instru
me11t pentru obtincrea r1tît de necesarelor 
ccmtrastP psihologicr. Pe acest tărîm va 
să funcţioneze cu deplin succes, oferind 
înc-ă o oos-ibilitate ele crPştere a s.oPCta
culozităţii. Jn piesa Pavilionul cu llmbre,
scenografia lui Mugur Pascu şi-a înti'lnH 
perechea în „exotismul" temei literare : 
incompatibilitatea dintre alura constrnrc
ţiei extrem orientale a decorului şi întîr
ziatul morb feudal-levantin al familiei dE' 
boieri a funcţionat excelent. Toată îndl
cita procedură de stîrpire a maleficului, 
a răulu!i moral pusă la cale de bătrîn 
spre a-şi salva fiica de la blestemul repe
tării păcatului prin adulter, păcat de care 
se făcuse vinovată soţia sa în tinereţe, 
devine, în incinta acestui pavilion (chine
zesc ? japonez ?), bumerangul orb a1 unor 
prejudecăţi stîrnite, un bumerang mînios 
pe nedreipt întors împotriva cui era 
inutil să mai fie condamnat; pavilionul 
tălmăceşte altcumva fatalitatea. Insă, 
pentru a-şi vădi func,ţionarea, un astfel 
de decor trebuia să fi fost folosit prin 
regie ... 

Paul Cornel CHITIC 
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Constructorul 
Solness 

în plan înclinat 
Halvard Solness ni se dezvăluie drept 

una dintre cele mai dilematice fizionomii 
spirituale din galeria ibseniană. Magia 
personajului nu este pur şi simplu stra
nie (deci pasibilă de elucidări), ci de--a 
dreptul fantas-ti.că, frizînd irealul. Solness 
ne apare de aceea mai apropiat de proto
tipuri legendare din categoria lui Peer 
Gynt sau a lui Brand decît de tipurile 
burgheze reprezentate de un Hellner sau 
de un Bernik. Există ceva parsifalic în 
destinul eroului, o nostalgie a gr�eHi ori
ginare care trebuie răscumpărată pr;in 
jertfă, un dramatism al rătăcirii care se 
dovedeşte a fi în fapt drum iniţiaitio la 
capătul căruia aşteaptă Hilde sau, mai 
bine spus, noua Solveig. Astfel văzută, 
ca o re-creare, clin perspectivă , înşelător 
realistă, a mitului Gynt, piesa lui Ibsen 
cere o lectură regizorală pe dublă co
ordonată. Planului aşa-zis realist, veri
dic, îi corespunde un plan abstract, inte
grator. Situaţiei „vizibile", uman.e, îi co
respunde una exemplară, gener:ică, prin 
referire la care abia va căpăta conflictul 
gravitate şi tragism. Această „ voce a ab
solutului", al cărei mesager e Hilde Wan
gel, e născătoare de tensiune dramatică 
pe întreaga desfăşurare a acţiunii. Ea 
amuţeşte doar în final, cînd Solness, pă
şind pe puntea aşternută de Hilde între 
el şi mitul său, îşi consfinţeşte legenda. 
Este clipa cînd realul şi idea1ul se con� 
topesc, cele două coordonate între care a 
pulsat drama identificîndu-se. Asupra des-
11inului constructorului se aşterne, în fine, 
pacea unei glorioase eternităţi. 

SOLNESS, CONSTRUCTORUL de 
HENRIK IBSEN • TEATRUL GIU
LEŞTI • Data premierei : 27 noiem
brie 1988 • Regia : TUDOR MARASCU 
• Scenografia : DUMITRU GEOR
GESCU • Distributia: VIRGIL AN
DRIESCU (Halvard Solness); AGATHA
NICOLAU (Aline Solness) ; NICOLAI
IV ANESCU (Doctorul Herdal) ; CON
STANTIN GHEORGHIU (Knut Bro
vik) ; FLORIN DOBROVICI (Ragnar 
Brovik); MIRELA ATANASIU (Kaja
Fosli) ; ANA CIONTEA (Hilde Wan
gel).

În prim-plan, Ana Ciontea şi Virgil 
Andriescu. în plan secund, Agatha 
Nicolau 

Impresionat de anvergw·a tragică şi 
de fiorul fantastic al textului, regizorul 
Tudor Mărăscu a încercat să recom,tituie 
scenic raportul între dialogul care se des
făşoară şi „vocea absentă" la care acest 
dialog trimite. Formula de înscenare îşi 
propune să rezolve dubla natură a dramei 
prin personaje. In concepţia directoruJUli 
de scenă fiecare erou va fi purtătorul 
unui sens existenţial bine delimitat, gra
vitînd constant în jurul personalităţii tra
gice, impenetrabile, a 1,ui Solness. Dis
pariţia sa va însemna disoluţia lumii fic
tive sau, altfel spus, ,,îngheţarea" acestei 
lumi întru mit. 

Regizorul pare a fi găsit o cheie de 
descifrare (în sens strict teoretic). Dar 
lăsînd în seama actorilor extrem de difi
cila sarcină de a compw1e atît masca indi
viduală a tipului social, cît şi pe 
cea generalizatoare a arhetipului, Tudor 
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Mărăscu nu i-a condus pe aceştia cătrn 
.aprofundarea temeinică a motivaţiilor şi 
către descifrarea conditiei interioare 
.ambivalente a personajelor. 

O parte dintre interpreţi vor opla, ca 
urmare, pentru pastişa caricatw·ală. Spre 
pildă, Nicolai Ivănescu în doctorul Her
dal joacă scena întîlnirii cu Solness în 
tonaliJtăţi care amintesc raportul Tipă
tescu-Pristanda. Actorul îşi toarnă pe 
ascuns un pahar de băutură, pare umil 
şi înfricoşat fără nici un rost. Or, răb
darea şi atitudinea prevenitoare ale doc
iorului Herdal, teama ele a nu-l contra
:zice pe Solness se datorează nu poziţiei 
·sale de subordonat faţă de constructor,
ci unei bunăvoinţe conciliante. 

Simplist îşi gîndeşte apariţia şi Mirela 
Atanasiu în Kaja Fosli. Drama acestei 
domnişoare nu convinge şi nici nu suge
rează posibile opoziţii cu destinul Alinei 
Solness sau cu cel al lui I-rilele. Mijloa
cele ele expresie folosite de către Mirela 
Atanasiu sînt pur formale - tremurul 
fizic vrînd să redea vibraţia interioară, 
bîlbîiala şi stîngăcia gestului vrîncl să 
comunice instabilitatea unui suflet vulne
rabil saiu a w1ei voinţe anemice. 

Portretizîncl în formule tradiţional-rea
liste cuminţi, Constantin Gheorghiu (Knut 
Brovik) şi Florin Dobrovici (Ragnar Bro
vik) descriu corect primul, fi
gura demnităţii ultragiate, cel ele-al doi
lea, pe cea a modestiei încrezătoare. 

O formulă interpretativă stilizată, 
opusă racl'i.cal tuşelor groase în pare sînt 
concepute personaje ca Herclal sau Kaja 
Fosli vor alege Agatha Nicolau (Aline) şi 
Virgil Anclriescu (Solness). Uscăciunea 
sufletească şi alienarea doamnei Solness 
vor fi redate prin monotonie atiluclinală. 
Fermitatea seacă a tonului şi fixitatea ne
firească a expresiei împiedică însă dez
voltarea unui desen interior complex. 

Virgil Andriescu joacă statuar, mono
litic. Conferind o impozanţă aproape 
operetistică personajului, actorul îl vădu
veşte ele incandescenţă. Eroul Solness 
avea nevoie atît de masivitatea, cît şi de 
concentra,rea în rol vă<lile de interpret. 
EJe trebuiau comple1ate însă de o mo
biUtate lăuntrică, în stare să confere tra
gism evoiuţiei. 

Aflăm în spatele acestor două portrete 
austere, absfracte, un schematism care. 
deşi diferit în formă, e similar în fond
cu cel al tipurilor caricaturizate despre 
care vorbeam mai sus. 

Apariţia Anei Ciontea (I-lilele) produce 
în spectacol o notabilă împrosoă1.are a 
rarefiatei atmosfere dramatice. ln inter
pretarea sa, domnişoara \Van.gel nu este, 
cwn poate îndeobşte se crede, acea făn
tură senzuală, născătoare ele dorinţi, ade
menindu-l pe cons1.ruclor. Ea seami'ină cu 
un spirit al pădurilor nordice, făptură 
stranie, desprinsă din legendele gheţw'i
lor, conducîndu-i pe drumeţi, după plac. 
la viaţă sau la moarte. Relaţia celor doi 
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interpreţi principali e gîndilă chial' în 
acest sens. Solness nu e fascinat de fe
meia Hilde, cîi de fetiţa întîlnită cîndva, 
de tt·ansparenţa acelui chip angelic în 
care şi-a văzul materializată aspiraţia. 
Ana Ciontea urc clall'le întrupării. O in-
1.ensitate nuanţ,at[1 a privirii, o purilale
voioasă si o vie trăire interioară. Pre
zenţei scinteicloarc a interpretei i se aso
ciază, din păcat.e, un excesiv dinamism al
jocului. in măsura în care actriţa va
reuşi să-şi conducă mai riguros evoluţia,
exploaitîndu-şi plenar culminaţiile, re1aţia
sa în spectacol cu masiviLatea calmă a lui
Virgil Andriescu va avea de cî;;ligat.

După cum se poale observa eu w;u
Pinţă, t·egia a permis actorilor să-şi aleagă 
modalitatea ele interpretare accesibilă, de 
la caz la caz. Personajele au alunecat, 
clin această pricină, pe nesimţite, că,t,re 
o linearitate expozitivă, lipsită ele nerv
dramatic. Aura misterioasă, ambivalentă
nu va încununa figurile ibseniene, pen
dularea spaţială între concret şi ab
stract a trăirii fiind sacrificată în favoa
rea unui descriptivism stereotip, rezultîn.d
o impresie ele neconcludcnţă, atît la ni
vel individual, cit şi pc nnsamblu. De aici
va decurge incapacilalea speclalorului de
a se angaja, ele a se simţi, după spusele
lui Bernard Shaw, ,.fiinţă vinovată care
asistă la o piesă". Iar derizoriul anumitor
soluţii regizorale nu face <lecit să întă
rească această lipsă dt• participare. Ast
fel, ieşirea din scenă a biilrînului Brovik
şi ultim,a replică a acestuia ,. ... şi somn 
uşor, dacă-l mai poţi avea" nasc o tre
sărire violentă a lui Solness, care pare 
ele-a dreptul taulologică, exterioară, în 
raport cu starea de tulburare interioară
a personajului. Accca�i tautologic gestu
ală o aflăm o dală cu replica Hildei :
„Deschide uşile ... ", dnd actriţa deschide
la propriu toal0 uşile clin decor. Mai
inspirat conceput c tabloul final, cu
Ali ne şi doctorul Hcrclal nemişcaţi, în, pi
cioare, la masa din prim-plan, şi cu Hilde
aflată în vîrful unei perspective triun
ghiulare. Chiar şi în acel caz însă folo
sirea fumuluj, ca şi agila1·ea basmalei
albe sînt fragmente ele concret ce nu se
înscriu frric;it în simplitatea abstractă,
înalt simbolică, a cleznodămîntUllui. Şi
poate că toate aceste 0rori, aparent mi
nore, ar fi rămas nes0mnificative, prin
tr-o înglobare a conştiinţei spectatorului
în viaţa faptului artistic. Dar. înainte de
toale, la acest nivel spectacolul rămîne
neîmplinit..

Pornită cu bune premise, modest fina
lizate, viziunea lui Tudor Mărăscu la Sol
ness, constructorul nu contrazice dar nici 
nu potenţează sensurilr, textului'. Rămîne 
ca, depăşind-o, spectatorul SIÎ.ngrn· să 
descopere forţa . i frumusetea unf,ia din
tre cele mai puternice crc.ati'i dramatice 
ale lui Henrik Ibsen. 

Corina ŞUTEU 
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În vecinătatea 

echilibrului instabil 

Dragostea de viaţă ce anima persona
jele centrale ale primei piese a lui Mircea 
Marian (Poveste de dragoste cu Andra 
Cantuniari), viaţă întreruptă brutal de 
boala necruţătoare de care suferea Andra, 
e reafirmată în Iubire în septembrie prin 
rememorarea drumului parcurs de pro
tagonist în vederea „ieşirii din labirint", 
înspre regăsirea de sine şi reintegrarea 
în realitatea timpului trăirii. De-a lungul 
tribulaţiilor eroului, piesa istoriseşte în
ceputul unei noi poveşti de dragoste, cu 
Eva, prietena din tinereţe, care, cu răb
dare şi afecţiune, îl va ajuta pe Mihai 
să spargă iluzia şi vraja obsesiei. 

Nelipsită ele unele excrescenţe, con
cretizate în supradimensionare, în mima

rea nefericită a unor aşa-zise nsi.tuaţii de 
viaţă", ce alunecă în clişeu prin pre
luarea unui jargon care, chipurile, ar 
aduce un plus ele veridicitate - e cazul 
discuţiilor Mihai-Morega -, în forţarea 
veridicităţii în vederea aducerii acţiun1i 
pe făgaşul prestabilit de dramaturg, Iu
bire în septembrie trece rampa prin cali
tatea ei esenţială : capacitatea de a emo
ţiona. 

Spectacolul semnat regizoral de actorul 
Cornel Mititelu mizează şi el pe acest dat 
al piesei, plasîndu-se undeva în vecină
tatea echilibrului (instabil). Distonează 
scenele de gang, a căror acţiw1e e pla
sată în baruri sau la petreceri. Izbutind 
să înfăţişeze textul într-o coerentă direct 
proporţională cu cea dramaturgică, mon
tarea nu are etajul superior de semnifi
caţii, pe care i l-ar fi putut oferi l·egia 

IUBIRE îN SEPTEMBRIE de MIRCEA 
MARIAN. • TEATRUL DRAMATIC 
DIN BAIA MARE • Data premierei : 
29 septembrie 1988 •· Regia : CORNEL 
MITITELU • Scenografia : FLORIN 
HARASIM • Distributia : STEF AN 
MAREŞ (Mihai Manea) ; NELiA MO
JOLIC (Andra ; Corina) ; RADU DI
MITRIU (Profesorul Cantuniari); 
DANA ILIE (Eva) ; RODICA BAITAN 
(Iulia); ANTONIU PAUL (Morega); 
VICTOR MUŞEŢEANll (Sergiu) ; LU
CIAN PRODAN (Tatulici) ; LOV ASZ 
TONDE (Caterina). 

Dana Ilie şi Ştefan Mareş 

bine făcută. Inconsecvenţele stilistice, ce 
ţin de ezitarea între instituirea metafori
zării şi verism, se repercutează şi în, jocul 
unor actori. Mai cu· pregnanţă în cazul 
Danei Ilie, în interpretarea căreia clipele 
de autentică vibraţie alternează cu altele 
în ca�·e ;pare puţin convinsă de ceea ce 
face. 

!În rnlul titular, Ştefan Mareş a căutat 
autenticitatea consubstanţială personaju
lui, impu'nînd cel mai adesea p1in pa
tosul: abil cenzurat şi durerea reţinută cu 
care redă condiţia dramatică a persona
jului său. De bw1 nivel artistic sînt evo
luţiile Neliei Mojolic, a lui Radu Dimi
'b:iu în pro.fesorul Cantuniari la ora bi
la.nţurilor şi regretelor, a lui Lucian Pro
dan şi Victor Muşeţeanu. Roluri mai im
personale, mai anevoios duse la capăt sau 
excesiv înclinate spre grotesc interpre
tează R0dica Băiţan, Antoniu Paul şi 
Lovasz Tunde. 

Florin Harasim a imaginat o scenogra
fie aerată, cu elemente fw1cţionale, asupra 
cărora pluteşte un voal alb cu valori 
simbolice. 

Mircea Em. MORARIU 
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Să lăsăm textul 

să vorbească 

Reprezentaţia secţiei maghiare a Tea
trului din Oradea cu piesa lui Adrian 
Dohotaru Concurs de împrejurări a fost 
văzută în cadrul unui tut'neu, 1Jrilej11it de 
Zilele Teatrale Covăsnene, organizate !fi 
Sfîntu Gheorgl1e. Un speclacol rndat bi
nişor, avînd în vedere răstimpul scurs de 
la premieră. Textul, analizat minuţios cu 
prilejul premierei pe ţarii de la TL•atrul 
„Nottara" (,,Teatrul" ur. 7-8/1986), e o 
diligentâ încercare de convertire în fapt 
teatral a unei înclelw1gate expe:•ienţe de 
gazetar. Gîndind pentru scenă istoria re
n,unţăl"ii, din iriotive deloc fortuit@, la nă
<lejdea de a avea un loc cie muncă mai 
J,>Otrivit, ,\.drian Doholar:u circumscrie, cu 
gravitate şi veridicitate, mecanisme com
plicate şi subtile ale delaţiunii. Intrucî:t 
această Nana, personaj-protagon,ist al pie
sei, femeie ce aşteaplă un copil şi candi
dează la un post de cercetator ştiinţific, 
este doar un om care aspiră să se afle 
la locul să.u. Inamicii, într-o reţea veroas5 
de relaţii, telefoane �i obtuzităţi, o fac 
să renunţe: jocurile de interese o dez
gustă, preferă să abciicc>, da:- nu aruncind 
arma, ci contil1.u'ind. după nVitere, .namă 
de acum, să profeseze la catedră. Renun
ţarea nu e iu,ată în ira"ic, ea devine o 
acuzată exprcsif, a unei atitudini, o afir
mare a demnităţii. Personajul are o evo
luţie limpede, în trama piesei, ener,:;ia 
atitudinii îi conferă fior, încărcă tw·ă dra
matică. rezistenţă scenică, cu toate că 
partiti11·ile celor cu c-are intră în clialug -
în afară de principalul adversar. Prorcr
to,rul, corupt '.,i venal - nu au o pondere 
pe măsură. 

Spectacolul conciu.� cic re,i:;izorul Forkas 
istvân e un amestec de stiluri neclumcri
tor. Se pune accentul pe realizarea w10r 
imagini scenice metaforizante, care îns[1 
încetinesc ritmul, reduc fluenţa şi trimit, 
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CONCURS DE ÎMPREJURARI de 
ADRIAN DOHOTARU • TEATRUL 
DE STAT DIN ORADEA, scctia ma
ghiară • Data Premierei : ·11 fe
bruarie 1988 • Traducerea: OLÂH 
TIBOR • Regia: FARKAS , IST
V AN • Scenografia : VIOARA 
BARA • Distributia: JHSS TO
REK ILDIKO (Nana)� MEDGYESFAL
vY SÂNDOR (Ion). LACZO GUSZ
TAV (Prorectorul>, FOLDES LASZLO 
(Profesorul), FABIAN ENIKO (Cora), 
SATA ARPAD (Secretarul), LASZI.O 
ATTILA (Un euforic), HA LAS I ER
ZSEBET (Cclina), REVOCZKY RO
BERT (Tejghetarul). 

uneori, la contra:;ensuri şi concluzii ne-do
rite. Kiss Tărek Ildik6 (Nana) se luptă cu 
folos spre a impune cerbicia pPrsonaju
luJi, fără echivocuri �i tenebre. O sPcon
dează, în rolul bărbatului, Mcdgyesfalvy 
Săn,clor, înclin'lt :;,j apese pe pedala dra
rnalismulUi mai mull 1it>c'it e:te cazul. 
Lacz6 Gusztuv ln P1·orcctor dovedeşte o 
reală �tiin\.ă a măsuni, Jntr-un rol pîndit 
ele primejdia t,uşclor groase. Laszlo Attila, 
un actor tînăr, disl dl.iuit în filozofardu[ 
personaj Un euforic - distribuirea e im
bucurăloare, pentru rodajul într-ale me
seriei - punP prPa mult năduf în rostirea 
vorbel�r-pclarcie. J11vilal în reprczc>niaţie, 
SaLa Arpăd - actor al colectivului clu
jean - reaLlzL"ază un crochiu acid-amar 
al lipsei de voinţu, al abulici cu mCJ<1.•f"!•i. 

Teodor SUGAR 

Vizibilă este doar 

osatura 

Fluturi ... fluturi nu <' o 1,iesl1 care :::a

stîrnească alt i nlcr<'S decît rubrica fap
Lului divers dintr-o publicaţie occiden
Lală; conţine emoţii de siestă şi prnfun
zi.mi de cafenea, prii 'Juite âe o bîrfă oa
recare. scancbloasa doar pentru că parc 
a fi lansată chiar tle un martor ocular. 
Tînărlll!. care s,ună la uşă şi pe care Doam
na îl primeşle in casa ci - ten,tată de 
gîndul reluării unor >?.xcrcitii de seduct1e 
- se dovedeşte a Ii locma( copilul aba·n·
donat. Şi, întrucît eslc „raisonnew·ul" ces
tiunii, cu el e simplu: nu poate fi decit
ori vio,lent, ori placid ; ori un pornit să 
se răfuiască cu lumea, ori un justiţiar 
miuat ele meschină fl.Utocornpătimire. Dan 
Aştilean îl clcfineştc> pc tînărul Elio prin 
placiditate cu vagi �i pliclisite purniri 
justiţiare. Personajul principal - d'in 
punct de vedere cantitativ - este Edda, 
doamna. 

Regizo1·u.l foan Cristian 1111 o confundă 
pe Edda nici cu Ioana d'Arc, nici cu An
gela Davis, motiv pentru care o lasă pe 
bătrîna Damă să alune<:c în propriul et 
pe11i bil. Olga Sîrbul schiţează vag, foarte 
vag, datele persona.iului, iar ceea ce fu
sese construit în jurul ei pentru a o pw1e 
în evidenţă pare mai dc•grabă că o irico-

FLUTURI. .. FLUTURI de ALDO NI· 
COLAJ • TEATRUL DRAMATIC din 
BAIA MARE • Regia : CRISTIAN 
IOAN «> Scenogra(ia: FLORIN Hi\.RA· 
SIM • Data Premierei 16 octombrie 
1988 • Oistribuţia : OLGA SÎRBUL 
(Edda), DAN AŞTILEAN (EUo), CERA
SELA STAN (Foca). 
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rnodează decît că li prieşte. Motiv pentru 
'care şocul sc011tat, şi pregă.tit cu minuţie 
·ele regizor, nu se p1·oduce: confruntarea
dintre moarte şi viaţă răscoleşte publicul,
�i nu personajul. Posibilul eşec e evitat:
spectacol>ul trece clin registrul psjhologic
în cel al clistantării brechtiene. Neavîncl-o
în rol pe Olga Tudor-ache. fatalmente regi
zorul a trebuit s-o aducă în prim-plan pe
lat.a în casa, pe Foca. Cîte t·eplici are
{.'.er-aseia Stan în acest rol? Pot fi nwnă
rate pc degete. Ei bine, actriţa face din
tr-un personaj mar�inal o prezenţă alil:
de vie încii elevi ne ,, xul spectacolului. Ea
este aspra şi neînduplecata instanţa în
faţa căreia ambi-,iile cirlionţate şi volu
tele de iluzii - podoabele becisnicei me
trese - se chircesc în gerul sentinţei
mute, ancestrale, veşnice. Foca' - Cera
sela se declubleaz.'.: : o condamnă pe Edcla
tăcut şi fără drept de apel ; clar îi şi este
t·ecunoscătoare pentru că, totuşi. nu mai
e sarăcana de la ţară. !şi înfruntă slă
pîna, clar slujind-o corect, prompt, zi
şi noapte ; o desficle lăsîndu-se, în�ă, şi
ademenită ele ideea că li va purta cînclva
podoabele ; căci Foca e gata să ducă la
bun sfîrşit execuţi-a sentinţei : şi slăpîna
sa va trebui să moară, ca şi fostul ei
ama11t, - pă1·ăsiU1, duşmănită, ignorată.
Cen1sela Slan este astfel întruparea celei
mai blajine vendete : fi care-şi primeşte
pedeapsa meritată pur şi s,implu trăind �i
sfîrşi ncl aşa cW11 i-d fost dat. Ou excepţia
rnlului acestei excelente actriţe, spectaco-
1ul se înfăţişează ca într-lin olişeu radio·
grafic: vizibilă este doar osatura viziunii
regizorale'.

Paul Cornel CHITIC 

Prospero 
şi abandonul fa tal 
Publicul, intrinrl î.n sală, găse�LP cortina 

ridicată, iar pe scenă, inlr-un decor şo-

FURTUNA de WILLIAM SHAKE
SPEARE • TEATRUL DE NORD din 
SATU MARE, sectia maghiară e 
Data premierei : 7 · octombrie 1988 
e Regia: PARASKA MIKLOS 
e Scenografia: . MARIA GHEOR-
GHIADE e Distributia : TOROK IST
V AN (Alonso); KILYEN LASZLO (Se
bastian); ACS ALAJOS (Prospero); 
TOTH-PALL MIKLOS (Antonio); 
KONCZ ISTVÂN (Ferdinand) ; AN
DRAS GYULA (Gonzalo); BESSEN· 
YEI ISTVAN (Adrian Cîrmaciul) ; 
DIOSZEGHI IVAN-JR. (Frauci!.co, 
căpitanul) ; CZINTOS JOZSEI• (Cal:
ban); FULOP ZOLTAN (Trinculo); 
SZELES F.ERENC (Stephano); FULOP 
ERZSEBET (Miranda); LASZLO SZU
ZSA (Ariei). 

can.t, se mişcă impasibil Caliban. In va
nanla de spectacol a regizorului Paraska 
Miklos, Caliban reprezintă o axă ci:;reia 
i se circumscriu . ensurile lntregului de-· 
mers artistic. Altfel spus, <;pecta tor ii sint 
avertizaţi clintru incepul că în cele ce 
urmează va fi vorba despre Caliban, fi
inţa umană pusă in situaţia ele a se ra
porta la un iarg evantai de 2,devăruri re„ 
velaloare �i ele a veni i:n contact cu două 
lumi clisli11cte. Pe de o parte, lumea fă
ţărniciei şi a agresivităţi.i - reprezentată 
de ,\lonso şi cudeni1 săi, pe de c1ltă parte, 
cea a lui Prospero si Ariel - o lume a 
culturii, a teatrului. Adecvinclu-i-se aces
tci,a clin urmă, decorul se compune din
tr-un reflector 5i un gong puse faţă· în 
faţă cu publicul ; sînt apui iclent1ficabile 
elemente din recw.iia teatrului „no", alâ
turi de care rămăşiţe ele vestmin.te. 
cu siguranţă cîndva costumele unor 
actori, iau, în i1·izările estompate ale lu
rninii, forma trnor copaci. Hăspîndite apa
rent la înlîmplare, fragmentele de siluete 
clin .½ips fac şi ele trimiterea la lwuea 
spectacolului. Se poate astfel lesne înţ-e
lege că insula, cîndva numai a lui Cali
ban, a devenit acum \eritoriul exclusiv 
al lui Prospcrn, perimetrul îu care 'ima-
ginaţia sa artistică se mani restă plenar. 
conform unei Jogici specifirl:, jn virtutea 
căreia lucrurile sinl. spre fir.al, repuse Ul 
ordinea lor firească. 

Acs Alajos şi Laszlo Zsuzsa 
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,,Povestea" este cunoscută. Pe firul des
făsurării evenimentelor intervine, în con
formitate cu punctul de vedere acredilat 
de realizatorii spectacolului-, un moment 
fatal. l\1omentul fatal al împăcării. In loc. 
să-i pedepseascâ, Prospero îi iartJ. pe 
duşmanii sâi. Iertarea este insă conside
rată un abandon. Cultura, tca-Irul nu au 
dreptul de a abandona, de aceea, spre 
deosebire de Prospero, rC'gizoru.l nu iartă. 
Nu-l iartă în primul rînd pc Prospero, 
pentru consecinţele abandonului sau fatal. 

Care sînt aceste consecinţf:!? Raul 1:ede

vine agresiv ; după ce vraja artei a în
cetat, Ariel, ele-acum o fen,cie tul!.>urâ
toarP., cade pradă instinctelor dezlănţuit1:: 
ale marinarilor lui Alonso ; Prospero nu 
mai are puterea magiC'ă de odinioară ; 
Caliban, cel despre care a fost, de fapt, 
vorba, încheie spectacolul oft:.rtnd imagi
nea omului devenit

„ în l"ipsa (în ·-a�ara) 
culturii, o fiinţă primară. 

Rezumată într-o singură frază, esenţa. 
spectacolului realizat de Pa1aska �.I.iklos 
ar putea fi următoarea: dacă lumea cul
turii abdică de la menirea ei, omul pierde 
atributele umanului. Argumentele eare 
susţin acest punct de vedere sînt multi
ple, unele dintre ele avind o pronunţată 
valoare artistică. 

Intr-un. inventar al bornelor de n'..'zis
tenţă ale spectacolului se impune nlC'nţio
nat modul în care a fost conceput şi in· 
terpretat Ar!iel. Actor al teatrului lui 
Prospero, acest neastîmpărat arlecllino 

(Continuare de la p_ 65) 

staza Evei care nu-i oferă· lui Adam mă
rul întreg, ci numai să muşte din el, o 
parte trebuind să rămînă neatinsă, pen
tru că sentimentul speranţei, specific 
omulUli, este legat de această uneori in
fimă nedevelopare a adevărului : ,, ... avem 
nevoie de incertitudinea speranţei. Pen
tru că trebuie să contăm şi pe impro
babil ! Pentru că trebuie să contăm şi pe 
imposibil ! Trebuie ! Trebuie !" Profilul de 
Evă modernă al protagonistei capătă prin 
aceste izbucniri un desen original, cu 
elemente de feminitate prelungite în ce
rebral. Intr-un asemenea sistem de va
lori, care solicită un cer înstelat dea
supra şi legea morală în individ, scena
riile practicate, după ce au fost întocmite 
în prealabil mai multe variante, de El, de 
all!torul computerului, de Mogul şi chiar 
de Idol, sînt ale unor monştri. Toţi patru 
practică, într-un fel sau altul, conştient 
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are aspiraţia libertăţii, care se traduce 
prin dorinţa de-a inlra în contact cu lu
mea, cu o..imcnii. El visează un mediu 
diferit de cel în care a fost obişnuit să 
trăiască, un mediu c-e i se <lovedeşte însă 
fatal. Rămîn apoi an lologice scenele M:
rancla-Ferdinand, pcnlru lirismu.l lor pro 
fund, pentru puri talea şi candL)arE:a con
vertite într-un aulcntic balet al iubirii 
pătimaşe. Nu în ullimă instanţă, specla
colul oferit mirilor de Prospero şi Ariel. 
care „se joacă" de-a teatrul de păpuşi, se 
constitlllie într-un veritabil recital acto
ricesc. 

Intr-un context similar, vom sublinia 
şi faptul că o parte din semnificaţii se 
pierd prin elaborarPa lor uneori forţat.il, 
alteori sofisticată. Sint apoi cazuri cîncî 
ideea artistică este ..:!nunţată fil.ră a fi 
susţinută de argumente convingătoare sau. 
suficiente. Aşa. de pildă, ni se proµune sa 
credem - şi dacă clori.m, o putem face -
că prin organizarea excesivă a artei sale, 
prin elaborarea continuă a unor forme 
artistice noi, Prospero comite păcatul de 
a fii pierdut contactul cu viaţa propriu
zisă. Nu este clar nici de ce acelaşi Pros-
pero, după ce şi-a găsit pc insulă identi
t.atea, este dornic să se întoarcă acolo de 
unde a fost izgonit. 

In ciuda acestor rc·zcrve, rămîne evi
dentă şi lăudabilă strădania de a asigura 
n strnctură umlară si o ţinută artistică 
ioaltă întregului spectacol. 

Voicu D. RUSU 

sau nu, cinismul, şi ca atare nu favori
zează metabolismul speranţei. Există un 
crescendo (o scară adică), lesne ele urmă-
rit, al felului în care i se spulberă ero
inei orice şansă de amăgire faţă de nă
dăjduirile sale. Mecanismul tragic este 
pus la punct pină în acele aparent ne
însemnate amănunte. Picăiu.l'a de apă 
- cu valoare de metronom - devine la
un moment dat revărsare de anume ape,
totul funcţionînd după legile mnemoteh
nicii, într-un paralelism menit să subli
nieze neîndoielnica măiestrie artistică a
acestei lucrări dramatice. Fiecare nivel de
lectură are „naturaleţea" lui, neştirbit
conservată de abila întreţesere de pla
nuri. ReplicJle sînt introspectiv-scînteie
toare, nervoase, alcătuite după formule
care au întotdeauna în vedere prezenţa
concentratului de viaţă. Asimilările, care
ţin de vechi tradiţii, dar şi de contemµo
raneitate, nu sînt săvîrşite într-o manieră
ţipătoare.
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Umor şz comzc

In două foiletoane datincl clin 1938, in-
1titulate „Umor şi comic", Mihail Seba!>
tian delimitează tranşant cele două no
ţiuni, arătînd că wnorul reprezintă o im
,pletirc nobilă de grotesc şi tragic, de li
. 1-ism şi poezie ratată, iar comicul, simplu
joc antinomic, prin coeficientul de perisa
bHi1.ate şi gratuitate, se exclude din sfera
.artei : ,,Tot ce e vlu irr opera oricărui
clasic in comedie se cheamă umo'l·, adică
·un lucru de mare com1Jlcxitate afectiv�,
�i care n-ar putea în rÎici un fel :;ă fie
redus la naivul mecanism psihologic al
.contrastelor." ,,Un cabotin jucîncl cu mij
loace obişnuite de farsă (adică genul pur
.al comicuh1j) o scenă de umor ilustrează
păcatul imediat al confuziei." In păcatul
.acestei confuzii au alunecat acum reali
zatorii spectacolului de debut al s1.udenti
lor anului IV Arta acton:lui, curs ele zi.
1,Re:wltatul este o �reoaie şi grosolană
pierdere în vulgai·, o nein:;piratd năclăire,
din care - pentru a ;er,i - orice efort

e vădeşte lamentabil �i i11ulil'' - era ele
părere acelaşi Mihail Sebastian. Asemănă
tor se prezintă situaţia în reprezentaţia
-studenţească cu Steaua fără nume. Ale-
-:xandru Bindea, la primul rol ele întindere

STEAUA FARA NUME de MIIIAIL
SEBASTIAN • IATC • Clasa prof. 
univ. DEM RĂDULESCU, Ject. univ. 
SERGIU DAN POP • Dala premierei: 
3 noiembrie 1988 • Re�ia : DEM RA
DULESCU • Scenografia: prof. univ. 
TRAIAN :NlŢESCU e Distribuţia: 
ALEXANDRU BINDEA (Seful Gării) ; 
ADRIAN CJOilANU, anul. III zi, clasa 
prof, univ. Ion Cojar (Un �ăran) ; FLO
RIN BUSUIOC (Profesorul) ; VIOREL
PAUNE',CU (Iclnm, pdrca); GABRIE
LA BUTUC (Domnişoara Cucu); ANCA 
SIGARTAU (O elevă); IULIAN tNA
CHE, anul IV seral, clasa cadru didac
tic asocial· Gelu Colceag (Pascu) ; A
DRIAN VfLCU, anul DI zi, c:lasa prof. 
univ. Ion Cojar (Conductorul) ; CL,\U
Dit\. NICOLI\.U (Necunoscuta); F'LO
RIN CATALlN ·IRlMIA (Grig). 

-- Şeful Gării, ado,Jtă un fel de cadenţă 
,,caragialeană" ,:;i ':'arjează monocord su
ficienţa ignorantului. 1\nca Sigartău, t;leva 
Zamfirescu, a fost împinsă, �i din oauza 
costiumaţiei, sli-r;,1 pervertească în caboti
nism canciocu-ea, frizînd ridicolul. Viorel 
Păunescu îl înfăţişează pe acarul Ichim 
împovăl'at în mod deplasat ele un surplus 
ve�timen1ar, ca apoi (în)cîntăLoarea de
suetudine a lui Udrea să o redea printr-o 
slîngaec execuţie. Gabriel,1 Butuc, i n 
schimb, este foarte sigură\pe L'a, ignorind 
insu iaptul că personajul Domnişoarei 
Cucu nu este o caricatură şi încă una 
atîl d" apăsată. De a eme11ea dezinvolt in 
exces, clar ele. o toi.ală inadecvare la ele
ganţ,a autentică a superficialului Grig este 
Florin CătMin Irimia. Neglijîndu-se apor
tul lo, -·- chiar de dte o replică - la 
definirea unui anume climat uman ruti
nier, episodicii Pascu (Iulian Einache), 
Conductorul (Adri,an Vilcu), Ţfo·anul (A 
clrian Ciobanu) ,,trec·• pur şi simplu prin 
scenă . 

Absenţa U11L'i viziw1i de ansamblu, lipsa 
de atenţie penh·u nuanţă clevin flagrante 
în caz'l!IJ protagonistilor. Claudia Nicolau 
oferă Necunoscutei o fru1�1useţe placidJ, 
fără au:r,1 ele mister si indicibilă melanco
lie a etericului personaj ; mimează prost 
dezabuzarea cochetei şi abia în i.;artea a 
doua, mai ales datorită „căldurii" textului, 
lasă sa se întrevadă 1·esurse de sensibili
tate, insuficient cultivate însă. Anodin 
ele la început pînă la sfirşit, Profesorui 
lui Florin Busuioc, incapabil de transfi
gurare, nici vo, bă să dezv:Huie farmecul 
timidului visăi.or călător în stele şi, cu 
alit mai puţin, s[i marcheze în vreun fel 
drama amară a dezamăgirii, drama seni
nă a cunoa':'l'erii. 

Pre.t:Jtirca ciilelantistică a partiturilor 
trădează o precară însuşire a ceea ce ge
neric se numeşte abc-ul meseriei (de la 
gestic[, I� fraz.:irc şi dicţie, de la trăire la 
sugesli0 şi reprezentare) şi nu permite -
evicleni - ,,depăşirea angrenajului anec
dotic şi pătrunderea pînă la datE'le pri
mart' ale mobilului lor psihologic", cum 
preconiza antorul, aslfel încît şi unui ne
însemnat gest si.l i se împrumute „o for
midabilă rezonanţă interioară, un soi ele 
armălw-ă sufletească şi o acuitate rari! 
de emoţie" ... 

Irina COROIU 

<- în p:--ogramul de spectacol, o grl!
şeală de tipar se cerc core�trJtă: cartea 
Danielei Grăsoiu apărută la Editura 
Milterva este i11titulală „Mihail Sebas
tian sau ironia (ntL istoria) unui destin"
(s.n.). 
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Paşii 

temeinici 

ai celor 

cpre vzn 

Prin forţa 111.lcrurilor, un spectacol al 
absolvenţilor unei promoţii, aici, la In
stitutul de Teatru din Tîrgu Mureş, in
clude în distribuţie studenţi din toţi anii 
de studiu. Nu este vina lor, desigur, dar 
poate deveni meritul lor, al celor „mici" 
- şi, uneori, chiar devine - de a se re
marca în roLurile propuse, deşi sînt încă
departe de a şti totul (uneori, şi stu
denţii de 1a teatru au curajul de a re-
cunoaşte că nu ştiu totul), ba chiar, cîte
odată, de a-şi întrece colegii aproape-ab
solvenţi, pentru care a fost propus şi
jucat textul dramatic respectiv. Acesta
este, în mare măsură, cazul lui Adrian
Andone (anul I), care face un Janek
foarte corect, sau, şi mai bine, apariţia
(susţinută şi de regie) a lui Armand Ca
lotă (anul ;i:u), pe chtpul căruia numai în
plină lumină se vede, discret, fardul ce
nu-i mai ascunde în general bine jucana
vîrstă.

REŢETA MAKROPOULOS de KAREL 
CAPEK • INSTITUTUL DE TEATRU 
DIN TIRGU MUREŞ, SECŢIA RO
MANA • Data premierei : 4 noiem
brie 1988 • Traducerea : TANTZI 
ECONOMU şi ALEXANDRA TOADER 
• Regia : conf. univ. ADRIANA PI
TEŞTEANU • Scenografia : P APP
JUDIT • Muzica: FATYOL TIBOR •
Distribuţia: SUZANA MACOVEI, ION

� GORADA, BOGDAN COSTEA, ANDA 
CHIRPELEAN, CONSTANTIN CI
CORT, ARMAND CALOTA, CRISTI
NELA PADURE, RADU OLAREANU, 
ADRIAN ANDONE, GA VRIL CADA
RIU. 
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Dar, pentru că ni se propune un spec
taicol de absolvenţă, să vorbim despre cei 
patru studenţi-actori (clasa 'lector univ. 
Constantin Dolj'an) ce vor termina Insti
tutul în vara următoare şi care, prin 
textul regizat de conf. univ. A,driana Pi
teşteanu, au deschis stagiunea 1988-1989. 
De departe, Anda Chirpelean skăluceşte 
prin candoare. O candoare dublată, cel 
mai adesea, de inteligenţă, ceea ce face 

din Kristina Vitek cea mai liniştitoare 
prezenţă a spectacolului. Sigur că ea ar 
putea da mai mult, se şi simte cwn ar 
ţîşni peste graniţele textului şi uneori ale 
regii.ei, dacă n-ar avea (încă) un soi de 
bun-simţ, poate nu întotdeauna în favoa
rea ei. Un fel de Traviata cu registru 
foarte larg face Suzana Macovei, pe rînd 
puştoaică şi bătrînă, uşo·r vulgară sau 
doar femei.ie foarte inteligentă, inegală 
adică, ba chiar teatralizînd cu bucurie, 

mai ales la începutul. actului 'II, dlllpă 
care, însă, oboseşte brusc (nu cîntăreaţa 
pe care o întruchipează, ci actriţa, care 
,are deja personalitate). Puse faţă în faţă, 
cele două interpretări alcătuiesc polii în
treguluii joc scenic, realizînd un contrast 
din care, cu puţin umor, s-ar fi putut 
na5te chiar w1 spectacol minunat. 

Ion Gorada îşi face conştiincios rolul, 
dar nu ştiu de ce, parcă tot nu-mi vine

să cred că e în stare numai de atît ! 
,.Revelaţia" se naşte la Gavril Cadariu. 
un Doctor fals, blufînd, îngroşînd, pe 
a'ltă lungime de undă decît cea a între
gului, ca un. puşti la prima dragoste (să 
i se fi părut un rol prea mic pentru un 
om apiroape mare ?). 

Pentnu cei care termină, cu un m1rum 
efort actoricesc (nu discutăm metoda re
gizorală, fo�rte conştiincio•asă), Reţeta 
Makropoulos ar putea deveni o forID1Ulă 
de a intra în (uneori), nemuritoarea pro
fesie de actor cu fruntea sus. E poate, 
a1c1, şi un fel de „a h"age cu piciorul", 
să-ţi calce pe urmă cei care vin. Iar cei 
care vin păşesc temeinic, unii di;tre ei, 
de--aouma, avînd deja ce găsi în pro
priile urme. 

Graziela BARLĂ 
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carr tcA carr1cu 

Mitul din spatele 

scenei 

Din teoria lectimii, ambiţiile semiolo
giei şi intuiţiile lui Camil Petrescu îşi 
alimentează Maria Vodă Căpuşan elanul 
exegetic în cartea sa Pragmatica teatru
lui (Eminescu, 1987). Ideea, aplioată doar 
literaturii, a mai fost dezvoltată de Mar
celo Pagnini, în Pragmatica della Jette
ratura (1980), la care autoarea se rapor
tează adesea comparativ, însă originea ei 
e de căutat în opoziţia pe care estetica 
receptării a instituit-o :faţă de teoriile 
imanentiste ale textului. Spectacolul tea
tral e urmărit de Maria Vodă Căpuşan 
întotdeauna în dinamica împlinirii şi con
stituirii lui (,, valoarea artistică pe scenă", 
zice autoarea), din unghiul întregii reţele 
a participanţilor în actu (spectator, regi
zor, actor etc.), tot astfel cum semiologia 
era interesată de practica scriiturii, de 
construcţia textului în simultaneitate cu 
receptarea lui. 

Tonul disertaţiei este înalt, cu orgolii 
disimulate, miza are mereu atingeri fi
losofice (sînt invocate frecvent fenomeno
logia şi ontolog:ia), excursul e construit 
pe acolade mari în istoria teatrului. To
tuşi, în ciuda impresiei de stăpînire im
pecabilă a domeniului, senzaţia finală e 
de construcţie subţire, gata să se des
tcame la o confruntare mai riguroasă. 
Ideea cărţii merită însă atenţie, chiar 
dacă demonstraţia se sprijină pe un fun
dament cam fragil. Spiritul speculativ al 
Mariei Vodă Căpuşan e în afară de orice 
îndoială şi din această capacitate a aso
ciaţiei fulgurante ies cele mai subtile ob
servaţii. Pragmatica teatrului ar presu
pune, după autoarea eseului, o fenomena
lizare subtilă a unui fundament ;ritualic 

Maria Vodă Căpuşan, Pragmatica 
teatru ui, Ed. Eminescu, 1987.

şi arhetipal al specbacu1arului, cu rever
beraţii ontologice în care fiinţa îşi des-
coperă „arheologia" : discursul dramatic 
e o formă de teatralizare a realului, ra
porturile dintre personaje traduc o serie 
de rituri sociale, vocea auctorială e o 
formă de exorcizare, prin personaj, a de
monului din scenariul mitic, poietica e 
un mod al demiurgiei, regizorul - o re
velare mascată a zeului. De la cercetarea 
dinamicii teatrale pe care o presupune 
spectacolul, se ajunge la o investigare a 
origini'lor genului, a metamorfozelor pe 
care fondul arhetipal, presupus a sta la 
baza dramei, le înregistrează de-a lun
gul timpului. Pragmatica devine astfel o 
fenomenologie a arhetipurilo•r, o herme
neutică sui generis, care, în absenţa unei 
metode riguroase, se sprijină pe divaga
ţie. Nu intuiţiile cărţii trebuie puse la în
doială, căci ele emană dintr-o inteligenţă 
acut speculativă, ci metodologia, care e 
o formă a asociaţiei libere. Fiind însă
un eseu, în cel mai curat înţeles al cu
"intului, Pragmatica teatrului refuză de
liberat cercetarea riguroasă, lăsînd sufi
cient loc narcisismului. Nu o dată, su
biectul cărţii se pierde în plasa încîlcită
a digresiunilor, punind cititorul în situa
ţia, deloc lejeră, de a reconstitui desenul
covorului după nodurile din spatele lui.
Unele alunecări eseistice sînt pure jubi
laţii în faţa oglinziii, ca aceste exerciţii
interoga,tive despre Numele trandafirului,

fără nici o legătură cu ideea pragmaticii:
,,Care lectură se cere privilegiată? Aven
tura lumească sau cea a cuvintelor?
Vorbele grele de sevele pămîn.tului, de
dorinţi, de sînge şi violenţă sau cele de
cantate în limpezimea ideii ? Poate că
marea forţă a acestor pagini stă tocmai
în a da fiecăruia ca.rtea după care tîn
jeşte, dar în acelaşi timp şi senzaţia ·că
dincolo de ea se află nenumărate altele,
în teritoriul infinit şi totuşi împlinit în
sine al Cărţii".

Pragmatica teatrului e, în ce are mai 
bun, o carte inteligentă, de o incontesta
bilă expresivitate a stilului, în care au
toarea pune mult apetit teoretic şi de
zinvoltură a reflecţiei, dar şi multă va
nitate ce bate, discret, în bovarism inte
lectual. 

Radu G. ŢEPOSU 
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Un recital 

captivant 

J.n finele lunii decembrie 1988, pe scena 
.,,Amfiteatru" a Teatrului Naţional din 
Bucureşti, Philippe Avron (Franţa) a sus
ţinut două spectacole şi un text (exce
lent!) propriu: Dom Juan 2000. Recitalul
spectacol a fost 1ansat la Maison des Aris 
din Cretei! (o „suburbie" pariziană) şi 
prezentat în iulie 1988 în cadrul Festi
valului de Teatru de la Avignon (vezi 
textul în L'Avant-Scene Theâtre, no. 833/ 
1988). Se pare că, la Avignon, textul şi 
spectacolul cunoscutului om ele teatru 
francez s-au bucurat ele w1 succes şi mai 
mare clecît la Cretei!, W1cle, clupă cwn 
îmi mărturisea un actor-regizor tehnic 
clin „trupa" Avron (Jack Gatteau), ,,un 
public foarte divers nu a sesizat totuşi 
subtextul", adică, aş adăuga, drumul sub
teran al textului, metatextul, natm·a lui 
polemică şi prospectivă. Fiindcă, ţin să 
subliniez clintru- început, monologul, mai 
bine zis monofarsa lui Avron, poarlă c1:1 
orgoliu o asemenea haină strălucitoare, 
pe cît ele evidentă - în ochii unui spec: 
tator avizat - tot pe atît de subtilă şi 
rafinată. 

Aventurier senzual, cavaler al plăcerii, 
„burlaclor" - în viziunea lui Tirso de 
Malina -, Don Juan devine cinic şi dra
matic încă în acelaşi veac, în Italia, prin 
Oicognini. Fostul seducător din Sevilla 
se preface însă într-un mi.t „ viu" - menit 
U!}ei vieţi eterne - prin pana lui Moliere 
care-l nemureşte în 1665 în Dom Juan ou 
le Festin de pierre, ,,dezbrăcind", pe sce
nă, eroul atit de viciile lui insolite cît 
şi de virtuţile lui ... singulare. Textul mo
lieresc este chiar domul pe care se în
temeiază Dom Juan 2000, o adevărată 
sinteză a contrastelor mitice şi cinice, dar 
demistificate rind pe rînd într-o lume ca
teatru, cum ar putea fi numită la prima 
vedere "revdst3." lui Philippe Avron. Doar 
că ambiţia autorului acestui text este şi 
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Philippe Avron 

mai mare; el experimentează - prin
tr-un recUI·s conştienl la arta de a cita 
arhetipurile mito-folclorice, apoi expresia 
molierescă, de bază, a motivului, clar şi 
motivatiile teatrale ale donj uanlsmului 
- o nouă grilă. Ea ar putea fi nwnită o
hermeneutică intertextuala şi spectaco
logică, dar mă tem că nici autorul. nici
actorul Avron n-ar îmbrăţişa această ter
minologie la modă. In termenii w1ui lim
baj contempor�n totu.�i cu noi, spectatorii
de azi, cam despre aşa ceva este vocba,
dar cu .o expresie mai simplă. o astfel
de tentativă retoric-stilistică şi scenică
poate fi numită o demitizare în lanţ. Sînt 
demitizate nu numai exacerbările temei 
ori ipostazele extremiste, ci şi locurile 
comune interpretate excesiv în timp ca 
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insolite (şi ca atare redlllldante), atît cele 
de natură istorică, structurală, cît şi cele 
de natură regizorală ori de receptare 
deviantă. ln ipostaza din urmă, A vron 
devine, volen1j-nolens, un sociolog al „lec
turii" teatrale, mai ales dacă ne gîndim 
că unul din personajele active ale mono
logului-orchestră este chiar Publicul. Idee 
provocatoare, inspirată şi, fără umbră de 
exagerare, incitantă, fertilă. Acesta este 
şi motivul pentru care publicului i se 
supun spre (re)evaluare - pe lîngă o 
întreagă serie de accente ironizante aile 
străvechiului donjuanism, dar Şi ale suc
cedaneelor lui contemporane, aflate acum, 
la confluenţa dintre două milenii, şi ele 
în permanentă prefacere, prefacere la fel 
de vulnerabilă din alte unghiuri - cîiteva 
tipologii/modalităţi regizorale şi spectaco
logice ilustre, Robert Hossein, Roger 
Planchon - sub bagheta căruia iPhilippe 
Avron a interpretat în 1980 la T. N. P. 
L'Odeon rolul lui Sganarelle în Dom Juan

de Molii!re - Peter Brook, Jean Vilar, 
Benno Besson... la capăt aflîndu-se cel 
mai strălucit dintre confraţii moderni ai 

· regizorilor de azi : un oarecare Moliere ...
. Să notăm că evocarea lor prin vorbe,

gesturi, obiceiuri, ticuri face parte ea 
însăşi din text şi spectacol, degajînd ba 
o faţă nostalgică, 'ba una de un cornos
suculent irezistibil,

Rememorarea episodului de la Ver
sailles din 23 februarie 1665 - cînd La 
Grange „care 1uca rolul lui Don Juan 
alunecă pe parchetul proaspăt ceruit ( ... ) 
rămînînd ca paralizat ... " - este poate 
spaţiul cel mai provocator al textului-

spectacol Dom Juan 2000. Toate cele
lalte ipostaze denunţătoare - mitologia 
şi mitografia publicitară a lui Don Juan, 
„multiplicarea" lui, mai confuză decît 
oridnd în veacul nostru, tragismul psiho
social prin care străbunul erou existen
tial ori protagonist scenic ar dori să-şi 
;ăscumpere umilinţa de compars - îşi 
află în acest episod nexul creativ. Chiar 
şi cele de natură politică ... 
, Elev şi discipol al lui Jean Vilar, în 

Philippe A vron - cunoscut cinefililor ro
mani şi francezi din coproducţia Ser

bările galante - se află cu siguranţă mai 
mulţi actori, cel puţin un regizor şi, evi
dent, un auto•r inspirat. Succes multiform 
al gasconeriei" intelectuale, pe cit de ra
fin;te, pe atît de vitale în unele înfăţi
şări crude sau (chiar) truoolente, colajul 
lui PhiJ.ippe A vron - la care concură pe 
scenă şi Jack Gatteau (Sg•aitello), liar, din 
culise, muzica inspirată a lui Jean
Jacques Lemetre (sonorizare: Marc Du
four) - a fost primit la Bucureşti ca un 
eveniment. 

'Autor, actor (,,multicolor"), mim, panto� 
mim - şi ma!i ce, dacă nu şi regizor ? ! -
Philippe Avron ca om de teatru este el 
însuşi un eveniment. Doar că teatrul con
temporan, mai ales în Franţa, consumă 
repede astfel de oameni totali, supra�
dotaţi. Ceea ce nu se poate spune ş1 
despre publicul bucureştean, care l_-a
aplaudat cu sincere explozii de bucune, 
cum se şi cuvenea ... 

Constantin CRIŞAN 
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Reflector 

Ella Conovici 

rediviva 

De mai bine de un deceniu n.u mai zari
sem pe afişele Teatrului „Tândărică" nu
mele Ellei Conovici. Aşa ine:ît se poate 
întîmpla ca unit dintre spectatorii fideli 
ai acestui teatr;1 să nu ştie rnimic despre 
această artistă care, vreme îndelungată -
peste treizeci de ani - a slujit altarul 
făuritor de miraje al copilăriei, alcătuind 
din carton, din pinză, din lemn şi fire de 
plastic o cu.prinzătoare galerie de creaturi 
pămintene şi nepămîntene, păpuşi, mâţti 
şi costume surprinzătoare prin originali
tatea amănuntelor caracterizante. 

Invitată de noua conducere a teatrului 
.,Ţăndărică" să-şi reia unelte:le şi s::i rein
ceapă colaborarea şi cu noua generaţie a 
artiştilor păp115ari, Ella Conovici a accep
tat să-şi pună semnătura, ca scenograf şi 
ca i·egizor (alături de alt veteran al tea
trului : Constantin Popovici), pe un spec
tacol adresat cdor mai mici dintre cei 
mici. 

Ideea s-a dovedit inspiratei. Fantezia 

artistei şi-a spu'- din nou cuvîntul. con

ve1·tind modestul scenariu al Eugeniei Du

rn�tri u O feliţă mai cu moţ pune-un căp

căun la colţ într-UJ1 fermecotur cadru ele 

poveste. Alături de o simpatică marionetă

fetiţă, apar pe scenă animale şi copaci 

personificaţi, realul trecînd firesc şi cu 

graţie în supranatural. 

Viziunea Ellei Conovici e dominată de 

armonie, sub mina ei grot�cul dubîn

deşte o notă de intimitate agreabilă, de 

naivitate, de prospelime inviorătoare. Prin 

expresia plină de umor şi prin culorile 

tari, Căpcăunul Botos, Vaca cea Lăptoasă, 

Berbecul Lînos devin personaje cuceri

toare, înscriindu-se in fondul de creaţii 

care păstrează vitalitatea gc1,uJ.ui. 

Ne place ă credem �ă reîntoarcerea 

Bllei ConovicJ nu va fi pasageră, că tine

reţea ei sufletească, în consonanţă cu tine

reţea colec,tivului ele la „Ţăndărică", va 

contribui la realizarea w1or succese de 

durată. 

Valeria DUCEL\. 
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Îngrijorări 

fără temei 

Mircea Em. Morariu, colaboraton1l nos
h-u de pe malurile Crişului, încearcă, în 
.,Familia" nr. 12, decembrie 1988, o pole
mică de un colţ de pagină cu un articol 
tipărit de revisla „Tealrul". E dreptul 
respectivului de a polemiza cu cine do
reşte, inclusiv cu public;(ţia care îi găzdu
ieşte lunar impresiile sale despre teatru, 
deşi o minimă loialitate îi cerea să-şi 
anunţe intenţia de a ne mustra de la şase 
sute de kilometri. Nu de allceva, dar era 
riscul să leşinăm la brusca indignare vio
lentă a unui autor care ne obişnuise pînă 
acum doar cu surisui-i binevo_itoare. E 
dreptul respectivului ca, luînd polemica 
dre))t răstălmăcire, să afirme că articolul 
Magdalenei Boiangiu, .,Pe marginea unei 
controverse : Actorul-regizor", (,,Teatrul" 
nr. 10/1988), ar fi lansat un apel la „un 
plus de îngăduinţă sau toleranţă" faţă de 

tentativele regizorale ale actorilor. Arti
colul susţine altceva, şi anume că tenta

ţivele regizorilor aclori trebuie judecate, 

ca orice gest artistic, abia după ce au fost 

finalizate. Mircea Em. Morariu n-are însă 

dreptul de a fi îngrijorat că actori fără 

diploma de specialitate fac regie la teatre 

din ţară. El este, din cîle ştim, prin di

ploma de specialitate, profesor de liceu. 

Un profesor care practică, nu fără un 

anume rezultat, cronica de leatru. AUfel 

SJ)US, un actor care face regie. Ce-ar fi 

fost dacă revista „ Teatrul", asumîndu-şi 

ifose de competenţă, i-ar fi refuzat comen

tariile, pe motiv că n-a absolvit secţia de 

specialitate a I.A.T.C.? Mircea Em. Mora

riu ar fi rămas ceea ce este : un onorabil 

profeso1· de învăţămînt secundar. 

Ion SIRETEANU 

· Reflecto
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JJAJ.şta lite,iatu,iii d,iamatice 
Dan Burudan · Cluj-

Napoca : Ambiţia (arrib,i
ţiile) clin Capcana (piesă 
in două acte) s-înt mari, 
uneori chiar justificate. 
Este un text cu două per
sonaje, Geo şi Stela, menit 
să constituie o partitură 
,,1a zi" şi eventual căutată 
ele actorii oare îşi doresc 
asemenea mizanscene in 
doi. Visul lui Geo derivă 
ca „tehnică" din Avatarii

. faraonului Tla, bineînţeles 
11efiincl nimic eminescian 
în ţinuta replicii (desăila
tă, forfecată inutil, cu mo
nologuri obositoare). Nu 
ştiţi să urmăriţi o „miză", 
.aţi alergat după cel puţin 
două, oare aici, în propu
nerea dun1neavoastră, nu 
sînt de coniventă : tema 
iubirii şi cea a·ntirăzboi
n.ică şi antifascistă. Exis
tenţa celor patru bus-turi 
(omuleţul lui Gopo, Napo
·1eon. Hitler. apoi, proba
bil, tot omuleţul lui Gopo),
în camera de zi a unui tî
năr, faptul că dintr-un ac
ces ele Iurie, zi'lnic repetat,
Geo îl biciuie pe Napole
on pentru motive care nu
pot fi la fe I acorda te de
conştiinţa, chiar a unui ne
francez. iată cîteva orizon
turi care mai cer dosp�re
pînă la a generaliza alît
de categoric : .,Schizofre-
11 ici ! Nebuni! Cabotini rlP.
cea mal joasă treaptă !
Toţi suferind de boala de
-a Ii glorificaţi, zeificaţi !
Nectarul lor preferat a
:fost sînge!e bietilor su
puşi ! Piinea : puterea ne
limitată ! Spectacolul ado
rat: pîrjolul, suferintP.le.
lacrimile. fumul, mizeri'a,
închisorile, teroarea gene
ralizată, mutilarea consti
inţelor, tortura. etcet�ra.
etcetera ! Sanda. cinci mă
gîndesc la toate a<stea, mi-0
ruşine că sînt om" ..... Crezi
tu că Franţa, fără oiticul
ăsta odios şi fără c1lţi pi-
ti-ci nelegiuiţi, vărsători de
sînge nevinovat, n-ar fi azi
tot ţara minune?" A-l
--compara pe Hihler cu Na-

poleon şi - eventual -
cu Alexandru Machedon 
este cel puţin un, act de 
îndrăzneală. Sigiur că dum
neavoastră, apelînd la teh
rdcile aluzive practicate în 
folclor, bateţi şaua să pri
ceapă iapa, cinci e vorba 
de iubirea Sandei pentru 
Geo, pentru că sentimen
tele, deşi exprimate sufi
cien l de năstru.5nic, în vi
ziunea autorului - tine
reşte, nu au nici substanţă 
şi nici o veridică în.lăm.
ţuire. Farsa pe care o pre
gătiţi spectatorullli (ven,i
rea Sandei în cameră, toa
te întîmplările ce s-au de
rulat, sînt numai fantoşele 
visuJui lui Geo) la care a
dăugaţi bustul Sandei (as
cuns într-o njşă), anulează 
eforturile de a face din 
protagonist un original u
manist; el se dovedeşte a 
fi un maniac şi de aici a-l 
vedea cu biciul în mină 
pe Ungă bustul Sandei 
n-ar mai fi mult. Este
bine că vă încercati for
ţele ludice, dar ex.istă o
.5tiinţă a echilibrului, o
delicateţe a îndrăznelii,
fără de care demersul- dra
maturgului devine meşte
şug vulgar. Nu stiti să
montaţi în filigrariui

° 

na
raţiei „pietrele" violente :
.,Ce bolmojeşti acolo, fe
tiţo?! ... Tot rumegi, ru
megi ca o... vacă, trăind
în biosferă ... !!. Scuipă a
fară gunoi ul ăla de meste
roat !" O asemenea replkă
parc nevinovată în textul
unui dramaturg acomodat
cu ştiinţa punerii în pa
gină. Vă aşteptăm cu alte
proiecte.

C. Cofaru - Bucw-eşti :
Am mai răspuns la aceas
tă rubrică întrebării res
pective. Oricum, nu cu
noaştem o piesă de teatru 
serrmată ele Nichi1'a Stă
nescu şi (pîrră la ora cînd 
apar aceste rînduri) cer
cetătorii literari n-au sem
nalat-o. Este drept că dra
maticitatea multo;r poeme 
semnate de acest poet• con-

temporan esle de dome
niul evidenţei, începînd, 
mai ales cu volumul Mă
reţia frigului. Cit priveşte 
vîrsta celor trei autori de 
texte de teatru care nu 
figurează în dicţionare, vă 
putem satisface curiozita
tea : Horia Gârbea - 26 de 
ani, Paşcu Balaci - 33 de 
ani. Dinu Grigorescu - 51 
de ani. Dar nun1ărul ab
sentilor din lexicon este 
muit mai mare. 

Grigot·e Postelnicu 
Tecuci : Nu Labiş şi prie
tenii săi este textul cu 
care aţi putea debuta în 
dramaturgie. V-aţi apro
piat de o temă dificilă fă
ră să deţineţi (pe baza u
nor exerciţii care solicită 
timp şi mai ales har, nefi
ind suficientă nun1ai iubi
rea pentru teatru) .,instru
mentarul" adecvat. Epoca 
în care a trăit Labiş este 
insuficient decodată de 
specialişti (în literatură şi 
istorie) şi istoriile dedicate 
perioadei întîrzie deocam
dată să apară. Posibihtă
tile dumneavoastră sînt 
�estrînse în tratarea te
mei. Confruntarea lui La
bis cu cenzorii Grosu şi 
Bălan este un desen neex
presiv, cu linii insuficien
te. Amorul lui pentru o 
Adină nu are njmic -
nici stupid şi nici hipno
tic - clin amplitucl'inea 
infinită a marilor creatori. 
Retineti banalităti legate 
de. aşa-nun1ita îndeletn.i
cire bahică a poetului, fă
ră să speculaţi ipostazele 
respective în favoarea li
teraturii pe care o sem
naţi. J n general. d'iscursu.l 
dumneavostră dramaturgie 
este - la nivel lingvistic 
- lipsit de rodnicii. Re
plicile sînt neinteresante,
sb-uctura întregului - în
afara logicii artisil:ice. Nu
negăm că ar putea fi ade
vărat episodul cu <;t'iloul
de valoare, primit de La
biş cadou şi rămas în ga
jul cine ştie cărui chelner
din bodegile anilor 1957-
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1958. Nu negăm că acel 
poet Nisipeanu din textul 
dumneavoastră ar fi putut 
exista şi că întîlnirea a
cestuia cu autorul Prime
lor iubiri s-ar fi petrecut 
întocmai. Dar toate aceste 
elemente „concrete" n-au 
nici o valoare în textU!l pe 
care-l semnaţi, pentru că, 
la ora actuală, după opi
nia noastră, sînteţi încă la 
început în ceea ce priveşte 
construcţia dramatică. In 
dramaturgie Il/11 au ce 
căuta, de obicei, elemen
tele parazitare, lipsite de 
haloul semnificant. Există 
de altfel o artă a încărcă
rii cu semnificant a fap
tului divers, dar dumnea
voastră nu aţi parcurs-o 
deocamdată. Nu ştiţi să 
exploataţi refuzul lui I.ia
biş de a scrie un articol 
omagiail despre poetul Di
mos Rendis, să-i daţi adică 
dimensiunea ideatică a u
ne'i secvenţe pe care o în
tîlnim şi în viaţa lui Emi
nescu. Iată cît de banal, 
de lipsit de electricitate 
artistică este episodul cu 
pricina: ,,Barna: Vezi, noi 
ne mai serv.irn de igno
ranţi, de brute, c'inici şi 
corupţi. Pe parcurs ne 
vom debarasa de ei. Orice 
revoluţie are părţile ei în
tunecate. Să ne gîndim in 
schimb la victoria finală, 
pentru ea să ne pregătim, 
să luptăm şi chiar să ne 
jertfim. De curînd a apă
rut un nou volum de ver
suri ale poetului Dimos 
Rendis. Scrie o recenzie 
pe care să o publicăm în 
Scînteia. Labiş : Nu ma,i 
scriu şi nu voi mai scrie 
decît poezie. Barna : Cum 
aşa ? Labiş : Mi-aţi cerut 
să scriu despre A. Toma. 
mi-am călcat pe inimă
şi-am scris. Mi-aţi ceTUJt
să scriu şi anrul trecut
despre acest poetaş care,
fiindcă a cerut azil poli
tic în România, văd că
trebuie ridicat în slăvi.
Mi-am călcat pe inimă şi
am scris. Dar mi-am vă
zut articolele întoarse. su
cite, trunchiate şi cu o
mulţime de inserţii care
nu-mi fac cinste ... Barna :
... Tovarăşe Labiş, eu ţi-am
cerut o recenzie, nu să
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scrii cine ştie ce. Doar ce 
crezi despre poetul Dimos 
Rendis. Uiţi că şi el te a
preciază şi a fost chiar en
tuziasmat de Primele iu
biri. Labiş : Eu am o pă-
rere proastă despre el. Şi 
un astfel de articol nu are 
nici o şansă să apară ... " 
Dincolo de inexpres'ivita
tea replicilor, remarcăm 
aici ideea unei decliulciri 
a lui Labiş cu compromi
sul moral şi - apoi -
o radicalizare sentimen
tală, în chiar anU!l morţii
lui. Viziunea dumneavoas
tră asupra poetului nu ne
convinge că i-aţi fi citit
în adîncime tragedia exis
tenţială. Există, de altfel,
în toate scenele pe care ni
le propuneţi, o cantitate
de naivitate pe care nu o
putem pune numai pe sea
ma epocii pe care încer
caţi s-o decupaţi.

Gheorghe Ciobanu 
Slobozia: Nu de absenţa 
conilictului dramatic (sau 
de „subţirimea" lui - cum 
vă exprimaţi dumneavoas
tră) este cazul să vorbim 
in legătură cu drama
turgia lui Marin .Sorescu, 
ci de o deplasare a con
flictului, rezultat al unor 
deosebite eforturi crea
toare, de reînnoire a este
ticii literare. Intr-o astfel 
de perspectivă, se poate 
vorbi de w1 conflict act'i.v 
şi de unul pasiv. Cel pasiv 

· se identifică întru totul cu 
ceea ce nwnim în mod 
tradiţional conflict, mar
cat de acţiunile şi forţele 
antagoniste din interiorul 
dramei, care pun în legă
tură două sau mai multe 
personaje. Adevăratul con
flict la Marin Sorescu nu 
se petrece în timpul şi spa
ţiul piesei de teatru. EL se 
deplasează în două direc
ţii : în conştiinţa citi toru
lui sau spectatorului, fiind 
activ în funcţie de fondul 
ei cultural. şi în interiorul 
personajului, a cărui de
venire este condiţionată 
de intime · resorturi explo
zive, de povara mitică, is
torică şi simbolică pe care 
acesta din urmă o duce. 
Noua dramaturgie, în care 
se înscrie şi opera lni 1\lfa
rin Sorescu, solicită aşa-

dar tehnici de lectură pe 
măsură. In fata unei lec
turi de tip tradiţional, si
gur că textul sorescian 
poate fi receptat parţial, 
conflictul apărînd „sub
ţire" etc., etc. Dar asupra 
acestor probleme vom mai 
reveni. 

Mai trimiteţi: Iancu 
Doru Ivan - Constanţa; 
Luminiţa Drugă - Iaşi ; 
Marin Florea Tudorache 
- Craiova ; Bucur Pie
treanu - Bucureşti ; Lică
Marinescu - Galaţi ; Pa
vel Giurgiu - Cluj-Napo
ca ; Alin Oancea - Arad ;
Rodica Capalb - Bucu,
reşti ; Liliana Fidel
Timişoara; Valeria Suru
- Ploieşti ; Angela Ioana
Dobre - Bucureşti.

Deocamdată, nu : Tudor 
Vicu - Bucureşti ; Sînzi
ana Militaru - Cluj-Na
poca ; Vasile Ion Ghiţ,u
lescu - Turnu Măgurele; 
Ecaterina C. Pîrvulescu -
Călăraşi ; Niculina Păsărin 
- Reşiţa ; Mirel Tudose
- Piatra Neamţ; Virginia
Slătineanu Botoşani; 
Andi Lupescu Tîrgu 
Mureş ; Ilie Cun � Bucu
reşti ; Maria Rotopeanu
- Alba Iulia ; Vasile Miu 
,- Petroşani. 

Paul TUTUNGIU 

Portofoliul nostru 

(pe care îl ţinem şi la dis
poziţia secretarilor l'i.terari 

din teatre) 

• Horia Gârbea - Al

treilea as • 'Ion Bu
cheru - Mesagerul • Paul 
Ioachim - Aniversarea • 
Paul Everac - La margi

nea lumii • Marin Su
rescu Vărul Shake

speare • Tudor Popescu 
Invenţia secolului. 
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Primim la redacţie 

Stimate tovarăşe redactor-şef, 

Vă rog să publicaţi, iîn virtutea dreptu
lui la replică, cîteva amendamente pe 
care doresc să le aduc în legătură l'U 
articolul „Un accident care stîrneşte aso
ciaţii", publicat în nr. 46/10.Xl.1988 al 
,,României literare", sub semnătura criti
cului Valentin Silvestru. 

1 - Pentru „auten,ticitatea" afirmaţiei 
{citez) ,, ... George Motoi practică dezinvolt 
{la Brăila) regia cu efecte DELOC (s.n.J 
apreciate de critică şi de categori'i largi 
de spec-tatori", l-aş ruga pe V.S. să par
curg,ă, măcar fugar, materialele apărute 
în următoa-rele publicaţii: revista „TEA
TRUL", nr. 7-8, iul'i,e-august 1987 (cro
·nica la spectacolul brăilean cu piesa
Vlaicu-Vodă de A. Davila, semna.tă de
Margareta BARBUŢĂ), ziarul „ROMA
N/A LIBERA" din 28 mai 1988 (analiza
semnată de Virgil BRADĂŢEANUJ, zia
rul „SC!NTEIA" din: 13 noiembrie 1988
(analiza semnată de Natalia STANCU),
revista „FLACĂRA" din 5 iunie 1987 (cro
nica semnată de Horea PĂTRAŞCU), re
vista „CONTEMPORA.NUL" clin 13 mai
1988 (articolul semnat de Virgil BRADA
TEANU), revista „CRONICA" din 31 iu
li.e 1988 (cronica semnată de C. !SAC) şi 
Tevista „CONTE,-WPORANUL'' din 2 dec. 
1988 (cronica semnată de Dinu K.IVU). Iar
pentru a s,tabili cu exactitate şi clacă spec
tacolele mele au fost sau nu apreciate ele
categorii largi de spectatori, mai este
necesar ca autorul articolului să ceară
conducerii Teatrului „Maria Filotti" din
Brăila, ca şi organelor tutelare locale şi
republicane, aprecieri şi statistici semni
ficative referitoare la întreaga mea acti
vitate artistică desfăşurată la. Brăilei în
ultimii trei ani, cu prilejul celor patru
m011tări de spectacole. Mă refer în pri
mul rînd la procesel.e-verbale întocmite
asupra calităţii montărilor mele cu pri
lejul vizionării.or interne si externe, la
numărul de spectatori şi s1ject:acoie :,.eali
wt, la încasările dobîndite. Căci ,îmaintea

• unor generalizări, atît de grave (făcute
chi,ar pe un ton justiţiar. cum este cel
din nr. 48/24.XI.1988 al aceleîasi revistP.
citez: ,,Dacă strică 2-3 pînă la 7-8 sper--·
tacole, irosind bugete, mîncînd timp di'11
viaţa teatrului, deturrţînclu-i scopurile")
cred că criticuliui îi revine obligaţia (ju
ridică) de a deţine şi probe doveditoare,
concretG. deoarece o asemenea acuză. atît

de grea, cum este aceasta de mai sus, 
implică nu numai responsabilitatea unui 
actor căruia i s-a năzărit să facă regie, 
risipind fără scrupul banii statului, ci 
şi pe cea a unor directori de teatre, a 
unor organisme de conducere colectivă, 
ca si a unor foruri tutelare si de control 
ce 11.u veghează îndeajuns asupra renta
bilizării bugetului. 

Pentru asemenea agresive atacuri la 
persoană, actorii, desigur, s-ar putea a
dresa cZiiar tribunalelor, dar n-o fac pen
tru că ei nu-şi vor pierde niciodată simţul 
umorului şi nici pe cel al măsurii. Insăşi 
scrisoarea aceasta nu vrea, vai, să reven
dice decît dreptul legitim al opiniei pu
.blice de a nu rămîne eronat informată şi 
ele a afirma cum se cuvine atitudinea 
văclit abuzivă a criticului V.S. (Căci ce e 
dacă nu tot un abuz, ca iin acelaşi nr. 46 
al R.L., din 10.XI.1988, să pună în spatele 
sec-re,tarilor literari si al d.irectorilo1· de· 
teatre fel de fel de practici iresponsabile 
şi dubioase numai pentru că „a aflat ou
s.tupoare" că aceştia nu au ales pentru
a fi puse în scenă „ineditele semnalaite"
de Domnia sa! ? Să fi rămas V.S. sin
gurul om ca.re se mai pricepe la teatru
în România ? )

2 - !n legătură cu generalizarea în 
care V.S. arată că spectacolele puse în 
scenă de actori necalificaţi în regie do
vedesc întotdeauna şi cu prisosinţă că. 
aceştia se-ncumetă să pună în scenă „fără 
să aibă idei, scăpîndu-le esenţialul texte
lor, factura lor specifică", ţin să precizez 
că asemenea puneri în scenă. compro
miţătoare pentru mişcarea noastră tea
trală, mai există, din păcate (ca peste tot 
în hime, de altfel), dar că ele aparţin nu 
numai u.nor actori necalificaţi în regie, ci 
chiar şi unor regizori calificaţi, lucr-u u.�or 
observabil din chiar o trecere ,î,n revistă 
a cronicilor care semnalează asemenea 
eşecuri. 

Pe de altă parte, problema nu P de a 
vedea cine face mai multe spectacole 
prouste, ci de a nu arunca asupra unor 
profesionişti ai teatrului (totuşi, cu stu
dii superioare şi cliplomaţi în artă), ac· 
tarii, (aceşti piloni, de neclintit, ai sce
nei), o atît de r,ravă şi superficială, tot
oclată. ac11 ă. Căci, argumente în sprijinul 
faptului că au fost şi sînt şi mulţi actori 
care au realizat spectacole bune şi chiar 
excepţionale, dovedindu-se adevărati ani-
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matori ai vieţii teatrale, se pot găsi uşor. 
Dacă ne-am referi, de pildă, numai la 
un Gusti, Şahighian, Finţi, Beligan, Lu
cilan, Gonţa, la... arhitectul Liviu Ciulei, 
ar fi die ajuns ca să ne pună pe gînduri. 
latr im teatrul şi filmul universal con
termporan Lau,rence Olivier, Bonciiarciuk, 
Nikita Mihalkov. Vittorio Gassman, Nu
ria Espert şi mulţi, mulţi alţii. 

Poate că mai degrabă în loc de a in
dica rwnei anume categorii · de profesio-
7lJişti ai teatrului să practice sau nu regi,a, 
ar fi mai nimerită o analiză pertinentă, 
argumentată, a fiecărui spectacol în parte, 
a calitătii sale. Din asemenea luări de 
poziţie nu avem decît cu toţii de cîştigat. 
Din: generalizări arbitrare nu putem decît 
să pierdiem cu toţii. Că un spectacol pus 
prost im scenă de un actor sau de _u

'.
n 

regizor, sau de un autor, sau de un critic 
trebwie amendat ca atare, cred că nimeni 
nu se poate lilndoi. Dar nu cred că ar 
putea avea cineva dreptul de a îngrădi 
tocmai initiativele curajoase, de căutare. 
de studiu · experimental, de creaţie şi 
muncă, chiar 'dacă s-au soldat uneori si
cu eşecuri (ce nici n-ar trebui poate ară
tate ,publicului ! ). dar care au prilejui.t 
de-a lungul anilor, tocmai vrin încura
jare, mari bucurii ale afirmării, cîşti.guri 
în toate planurile activităţii teatrelor. Aşa 
e arta 1 Ce-ar fi dacă am pretinde tutu
ror cel"ar care scriu teatru sau desnre tea
t-ru să fi fost .,atestaţi" ca atare ? J,,.,_ fond, 
tainele scenei, departe de-a încăpea în 
scoarţele unei ştiinţe exacte, au fost şi 
rămîn: o nesfîrşită şi chinuitoare expe
rienţă, precum viaţa însăşi, regia fiind şi 
ea mai mult, poate, un moment sublim 
de inspiraţie şi forţă creatoare. precum 
literaturia, muzica, pictura, şi mai JYU,ţin 
o specializare restrictivă, plină de vani
tăţi şi capcane.

fn ceea ce mă priveşte, vreau să ramin 
mai departe actor. dar pentru că în cei 
aproape treizeci de ani de teatru şi film 
am mai pus din cînd 'in cîn:d şi în scenă 
(vreo zece spectacole, nu fără succes de 
presă şi public), şi atîta vreme cît voi mai 
fi solicitat de unele teatre profesioniste 
şi populare pentru a riegiza text·e care mă 
interesează în mod deosebit, can-e mă ne
liniştesc (artistic), cu care daresc să co
munic ceva contemporanilor mei, voi con
tinua să încerc să conving spectatorii, şi 
în acest fel, de pasiunea mea pentru 
teatru. 

12 dec. 1988 
Bucureşti 
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George MOTOI 

toată lumea · · 

iubeşte teatrul 

Cuvîntul teatrului 

Să socotim teatrul aşa cum, sub începu
turile lucrării culturale a lumii, îi va fi 
fost dat să fie cum, probabil, mai este 
încă si astăzi 'desi destule din creaţiile 
saie mai rece;.,_te tind să-i tăgăduiască în
fătisarea aceea dintîi : oglindă a omului 
nesingur, care adică nu poate fi a_ltfe! 
decît dacă este deodată eu şi tu ; oglinda 
a unei realităţi ca persoană care a luat 
im.ifaativa să fiacă din fiecare eu un tu, 
iar' acesta fiind chemat cu fiinţa lui să 
răspundă vasăzică să se dăruiască. Tea
trul a �emnat asadar (şi nădăjduiesc 
că mai înseamnă) · modelul caracteristic 
(tipic) al vieţii sau c�re, ce! p1:ţin, � 
menit nunnai s-o rearninteasca, macar sa
instruiască de primejdia singularităţii, a 
închiderii 'in unicitate. Acest lucru şi ex
plică apelul său tare, deasa şi grăbita 
(1îmcă) aduna.re a oamenilor ba cuvîntul 
său, impactul, cum se zice, asupra mul
timii audienţa largă, iubirea şi solida
rita�a cu care mereu îl întîmpinăm. In
toarcerea în impersonal în teatru, stăru� 
inta în nedespicarea di.a.logică (iertat 
să�mi fie uşorul pleonasm), acestea sunt, 
desigur, a.bsurde. !nl9cuieşti �cum _apro
pierea şi dăruirea cu incre�e_m_re şi f,uga
de celălalt, cu muţenia şi risipirea etc. 
aceasta e a nega existenţa autentică a
omenescului căci noi de la început 
suntem înh"-o unire, şi numai datorit� 
acesteia putem spune şi putem fi siguri 
că suntem. Ceea ce ne-a spus şi ne co
munică dintotdeauna teatrul este valoa
rea deosebită pentru fiinţa noastră a C'f!,
vîntului. Nu aşadar numai ideea di7: acesta, sugerarea ei, ci el, cuvîntul rvnsuşi, 
ca mai presws de idee - căci pe a�eru:ta 
ne va fi, cîteodată, cu putinţă s-o simţim 
si în tăcere, sau chiar ca pe o tăcer_e ; 
ideea e, s-a spus, şi singuratică. Cuvi1!'"" 
tul e însă ceva mai mult : a spus-o, din 
zorii săi şi teatrul. E comunitate. Şi de 
aceea omul vine la teatru, îmbrăţişează 
teatrul acesta viu, îi este drag : vine la 
el ca la cuvîntul de comuniune, de unire, 
vine cu diorinţa oa acesta să-l încredin
teze că el, omul, tră·icşte, ca un tu : un 
tu ce se Leagă, se raportează, care se 
d•eschide reroţie,i, reciprocităţii. 

Aurel Ion BRUMARU• 
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m.a, Paul iioiachim, Victor Moldovan,
'Durlor Popescu, iPetre Popescu. Grupaj
realizat de Valeria Ducea l'ii Mlaria
Mairin, nr. 1. 

- Revista „Teatrul" prezintă Teatrul
Pepular din Buzău, nr. 7-8. 

- Săptămîna teatrelor de păpuşi şi rma
rionete. Semnează : Magaretra Bărbuţă,
Paul Cornel Chitic, Valeria Du.cea,
Sanda Diaconescu, Dinu K�Vlll. Dorina
TănăS€'SOU, Mjhaela Tonitza Iordache.
!llr. 7-8. 

BRADAŢEANU (Virgil) - De la cali
tatea opţiunii, la calitatea realizării. 
Amatorii, nr. 10. 

CHiITfC (Pa;ul Cornel) _:_ Zilele drama
turgiei româneşti, ediţia a XVII-a, 
Buzău, 11-15 martiie, 1987, nr. 4. 

CUBLEŞAN (Constantin) Festivalul 
Artei şi Creaţiei Studenţeşti, Oluj, nr. 1. 

DAN.ALACHE (Ileana) - Festivalul Artei 
şi Creaţiei Studenţeşti, nJ". 6.

!MIHĂILESCU (Cristian) Panoramic 
de balet contemporan. Bucureşti, rnr. 4.

OPREA {Ştefun) - Finala celei de a 
VI-a ediţii. Profesionişti. Opţiuni fer

me, repertoriu valid, nr. 10.
RADU-MARIA (Constantin) - Gala de 

teatru; Femeia-erou fn dramaturgia 
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contempora1'tă, 1-8 mru-ti.e, Brăila. 
1987, nr. 4. 

VLAD (Stan) Pe scenă: elevii. nr_ 
7-8. 

PIESE DE TEATRU 

BALACJ (Paşcu) - Clopotiil. Dramă Îtl 
trei acte (17 ta,blouri), nr. 12. 

BRAD (Ton) Descoperirea familiei. 
Piesă 1n două părţi, 11r. 2. 

DAVIDOGLU (Mihail) - Scene din via�a 
lui Brâncu.�i, Dramă în patru acte. 
nr. 4.

GÂRJMACEA (Ioan) - Campionul. Come
die dramatică in două părţi, nr. 3. 

PAIRDAU (Platon) - Călătoria. Comedie 
în trei acte şi un prolog. nr. 11. 

POPESCU (Dumitru, Radu) - Păpuşarii 
cehi şi moara de pulbere, nr. 9. 

POPESCU (Tucloa·) - Vulturul zboară 
prea sus, nr. 10. 

POPOVICI (Titus) - NToştenirea. Cro.ni
că dramaibică în trei părţi, nr. 7-8. 

ROBU (Gheorghe) - Cheia furată. Farrsă 
me.Joclramatică în două părţi, nr. 7-8. 

ROŞU (Elena), ROŞU (Nicolae) - Prizo
zonieri ai ero1·li. Dramă în două păa:-ţi 
cu ,1..111 prolog. rnr. 5. 

SARARU .(Dinu) - Cei care plătesc cu 
viaţa (Dragostea şi revoluţia II). Dra
matizare de Mihaela Tonitza IC>Td<a
che, drupă romanul cu acelaşi t<itlu, 
nr. 1. 

SEVER (Alexandru) - Frico. Baladă tra
�ică 'in cinci acte, nr. 6. 

ARTICOLE, STUDII, ESEURI 

BALAIŢĂ (G€orge) - Punctul de sprijin, 
nr. 12. 

BERLOGEA (Ileana) - Universul rurar 
în dramaturgia contemporană româ
nească, nr. 6. 

BLANDIANA (Ana) - Regula joc-ului, 
nr. ·12. 

BRADAŢEANU (Virgil) - Crea.ţii rep1·e-
zentative ale noii noastre li.teraturr 
dramatice (I), nr. 4. (II), nr. 6. 

CIACHIR (Dan) Triumful postum, 
nr. 12. 

CiRISTOIU (Ion) - Coriolan, tragicul mîn
tuirii (Shakespeare), nr. 12.

'DINE5Cm (Miircea) - Un cronica.r ratat. 
nr. 12. 

DU:M'.ITRESCU (Oristina) Promovăm 
sau lansăm dramaturgia originală?, 
nr. 11. 

GHIŞE (Dumitru) - Comunicare în sluj
ba adevărului, nr. 12. 

IORGULBSCU (Mircea) - Lumea scriito
rului (Caragtiale), nr. 12. 

MANCAŞ (Mircea) Teatrul Unirii, 
nr. 1. 
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MODORCEA (Gdd) - Bucuria jocului în 
spectacolele tinerilor regizori şi actori, 
nr. 12. 

NICULESCU (Ionuţ) - 70 de ani de la 
eroicele lupte de la 1\.fărăşti, Mărăşeşti 
şi Oituz. Dramaturgia şi campaniile 
întregirii, nr. 7-8. 

RADU-MARIA (Constantin) - ,,Politica" 
sau dramatismul memoriei ... , nr. 5. -
Comediile lui Gheorghe Vlad sau umo
rul rural, nr. 9. - Un dramaturg care 
concepe epic: Ii oria Lovinescu, nr. ,10. 
- • Eroul comunist - criteriu de afir
mare a măiestriei actoriceşti, nir. l'l.

SEVER (Alexandru) - O relaţie tensio
nată: actor-personaj, nr. 2. 

SORESCU (Marin) - Piesa de teatru, 
nr. 12. 

TEODORESCU (Leonida) - Obiectui şi 
subiectul, nr. 1.

ANCHETE, MESE ROTUNDE, 
COLO'CVII, INTERVIURI 

- Ce e nou în teatrele pentru copii şi
tineret. (Anchetă). Răspund : Ştefran 
Dedu Fairca, Romeo Profit, Natalia
Dănăilă, Ilie Gyurcsik, nr. 3.

- Dramaturgia şi problematica noii re
voluţii agra.re. �pw1d : ,Ion Bătleşu,
Gheorg,he Spanache, Constantin Co
<lroscu, nr. 1.

- Există o nouă generaţie de 'actori? .An

chetă realizată de Aurelia Boriga, nr.
11.

- ln dezba_tere : ,,O antologie a drannei
isto?·ice româneşti" de Ion Zamfirescu.
Tu1rbiic;ipă : conf. univ. Viau Mândra,
Constantin Radu-Maria, .Artur Silves
td, Panll. Tutung�u, nr. 1.

- Realizări pe 1986, proiecte .pentru 1987
(I). Anchetă realizată de Paul C=el
Chjtic. Răspund : B. Elvin, fon iJ3e-
soiu, Silv1u Stănculescu, B1ena Delea
rnu,, Dinu Săraru, Ion Brad, nr. ,1 ; (II) 
Alexandru Dincă, Mircea Radu Iaco
ban, Lucia Nicoară, Iulius Moldovru-i.,
Drina Cocea, nr. 2; (III), Stelian- Pre
da, Corusrt,antin Petrican, Eugen Mer
ous, Ion Bălan, Eugen MaziLu, Mlihai
Mihail, Cornel Nlicoară, nir. 3; (IV)
·film.aillUel •Mlihalovici, nr. 4.

- Săptămîna Teatrelor de Animaţie (II}.
Colocviul creatorilor din teatrele de
animaţie. Un rodnic schimb de expe-
r'ienţă, nr. 10.

CHITIC (Parul Cornel) · - Cu profesorul 
Constan,tin Alba.ni despre viitoarea 
promoţie de scenografi, nr. 3. - Cinci 
minute de adevăr cu Dan Frăticiu, 
scenograf la Teatrul de Păpuşi din 
Sibiu, nr. 10. - Cu Romulus Feneş 
despre Cvadrienala · de Scenografie, 
:Pragia, iulie, 1986, nr. 11. 

COJOCARU (Li.ana) - Convorbire ctt 
Irene Flamann Calalina, nr. 5. 

CONSTANTINElSCU (Mlainian) - Convor
bire cu Adam Erzsebet, ,nr. 10.

COROIU (Irina) - Trestia gînditoare. 
Aventura unei arhive. Convorbire cu 
Theodor Mănescu, nr. 5. 

FJ1RESCU (Al.) - Vadim Leviski, nr. 9. 
FUGAŞLN (Constantin) - Ştefan Iordache 

{Atelier), nr. 12. 
LUPŞA (Corina) - Convorbire cu Ma

riana Mlihuţ, nr. 7-8. 
MATEESCU (Nicolae) - Starea de repe

tiţie. Teatrul „Bulandra" Bucureşti, 
n.r. 12.

PATLANJOGLU (Lu,dmjla) - Convor
biri cu: Alexa Vlisa-rion, nr. 2, Dinlll 
Cernesou, nr. 4 ; Domi!llic Dembinskti. : 
Teatrul comicului dralillatic, nr. 5; 
Valeriu IMoi-sescu, nr. 6. 

RAREŞ (Mircea) - Convorbiri cu Dali 
Sandor şi Constantin Codrescu (des
,pre) Inaiug;tJTarea secţiei române ra Tea
truLui de Stat din Sf. Gheorghe, nr. 6. 

TU'NJiNGIU (Paul) - Cu Viotor Ioan 
Frun2Jă, nr. 3. 

ZAMFIR (T.) - Anca Miere Chirilă, nr. 9. 

PREMII 

BRAESCU (Marliana) - Premiul Uniunii 
Scriitorilor pe anul 1984. Un debutant 
sau ,drama istorică 'intre documentaţie 
şi creaţie. Nicolae Ionel . .,Vlad Ţepeş", 
nr. Q. 

CRIŞAN (Mihai) - Premiile A.T.M. pe 
anul 1986, nr. 3. 

DUMITRESCU (Cristina) - Şansa sau 
responsabilitatea opţiunii. Mi.hai Va

siliu, ,,I7Norul", nr. 2. 
MANESCU (Theodor) - Premiul special 

al Uniunii Scriitorilor pe anul 1985. 
. Un moralist si un artist. Paul Everac, 

nr. 2. · . . 
P ARASCHIVESCU (C.) - Premiul Aso

ciaţiei Scriitorilor din Bucureşti pe 
anul 1984, din perspectiva problemei 
fundamentale. Theodor Mănescu: 
,,Oro.Lectica" sau ,.Trestia gînditoare", 
nr. 2. 

KOTO (Joszef) - Premiul Asociaţiei Scri
itorilor din Cluj-Napoca pe 1984. Ca
tharsisul comediei. Mehes Gyărgy: 
,,Nu-i adevărat că poate fi adevărat", 
nr. 2. 

TUTUNGIU {Paul) - Premiul Uniunii 
Scriitorilor pe anul 1984. Temă cu va
riaţiuni. Alexandru Sever : ,,Don Juan 
apocalipticul", nr. 2. 

ŢINTEA (Julieta) - Premiul Asociaţiei 
Scriitorilor din Bucureşti pe anul 1984. 
Explorări în hăţişul ideilor. Iosif Na
ghiu: .,Barca e plină", nr. 2. 

CAIET DE- SPECTACOL 

- Politica. Romane dramatice de Theo
dor Mănescu la Teatrul Foarte Mic.
Semnează : Silviu Purcărete, Nicolae
Pomoje, (convorbire realraată de Irina
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Coroiu), Tatiana Iekel Jean Lorin Nli
colae Dinică, Marila1;a Cercel, Sorin 
Medeleni. Grupaj realizat de Constan
tin R:adu-Maria, nr. 5. 

VIITORUL ROL 

!l\.11ARIN (Miada) - Costel Constain1li!J1, 
S:im.k,a Karoly, nr. l ; Gheorghe Dini
Oă, Ion Besoiiu, Valentin Uritiescu., Bebe 
Bercovi,ai, Mirela Go.rea, nr. 2 ; Răz
van Ştefănescu, Cornelria Pavlo,v:ici, 
Marioara Sterian, Romeo Stavăr, rnr. 3; 
Viirgil Andriescu, Agatha Nicolau, Ni
colae Ivănescu, Ana Ciontea, Bogd,an 
Stanoevk:i, nr. 4; Sergiu Tudose, Co'!'
neliu Ghiocghiu, Adrian Toca, Petre 
Ciubotaru, nr. 5 ; Stela Popescu, C\Jtr
nel Vl\llpe, Julieta Strîmbeanu, Ştefan 
Tapalagă, nr. 6 ; Mihai Dinvale, IJeo

rpoldlina Bălănuţă, Nicolae Din.ieă, Dinu 
M!anolache, Florin Călinescu, Dan Oon
tduraahe, nr. 7-8 ; Gheorghe Moldo
van, Marilena NegJ·u, nr. 9 ;  Simona 
,Bondoc, Damian Crişmaru Valeria 
Ga,giialov, Geo,ge Oancea, n;, 10 ; Nina 
Zăiinescu, Nicolae C. Nicolae, nr. 11. 

CRONICA LITERATURII 
DRAMATICE 
CARTEA DE TEATRU, 
NOTE DE LECTURA 

CALJN.ESCU (Constant) - Mihai Dimiu, 
nr. 5; Vasiie Alecsandri Comedi'i si 
drame, nr. 6 ; Dezbateri 'circulare. A'z. 
Voitin. Dezbateri dramatice, nr. 10. 

COROIU (Irina) - Aureliu ,Wanea, ,,Spec
tacole imaginare", nr. 6. 

LECTOR - Anul editorial J.986 pentru 
biblioteca de teatm, rur. 2. 

TOMA (Luminiţa) - Două antologii de 
dramaturgie chineză clasică, nr. 3. 

TUPA'N (Ana Maria) - Ştefan Oprea, 
Din fotoliul 13, nr. 3 ; Dorel Dorian 
în colecţia Rampa, nr. 7-8. 

TUTUNIGIU (Paul) - O piatră de ho
tar în dramaturgia românească : 
,,Aceşti îngeri trişti" de D. R. Popescu, 
nr. 2; Trepte în măiestria aclevărului. 
Mircea Radu lacoban. Noaptea „Tea
tru comentat", nr. 5 ; Dumitru Raclu 
Popescu, Teatrul, vol. II, nr. 12. 

CRONICA DRAMATICA 

BĂRBUŢA (Margareta) Arheologia 
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dragostei de fon Brad, nr. 3 ; V laicu 
Vodă de Al. Davila, nir. ,7-8; Un 
spectacol baroc (A douăsprezecea 
noapte de W. Shakespeare), nr. 11. 

BEJRLOGEA (Ileana) - Separaţi sau îm
preună? ele Val ntin Azernic()l\l, nr. 3;. 
Cele trei nopţi ale unei iubiri 
de Hubay J\,,liklos, nr. -! ; Colegii de 
Vjorel Savin, Un anotimp fără nume 
ele Sorana Coroamă-Stanca, nL 7-8 ; 
Poezia em,inesciană pe scenă, nr. lL 

BORIGA (Aurelia) - Aventura unei ar
hive de TheodOT Mănescu, nr. 1 ; Fa
milia ele Dina Cocea, nr. -! ; Răpirea 
Sabinelor de Franz �i Paul von Schon
tan, impăilq.i-vă iubiţii de Teodo1-
Maziilu, nr. 9. 

CHITIC (Paul Cornel) - Baltagul de 
Constantin Paj,u, după romanul lui 
Mih01il Sadoveanu, Floarea de cactus 
de Barillet şi Grecly, nr. l ; Slugă la 
cloi stăpîni ele Carlo Goldon-i, Roata în 
patru colţuri, de Valentin K.ataev, Plim
bare cu telescaunul de Dinu Grigo
rescu, nr. 2 ; Uite-l, nu e de Mihaela 
Tonitza Iordache, după lon Creangă. 
Amnarul ele H. C. Andersen, nr .. 3 ; 
David Copperfield după Charles Dic
kens, J\llicuţa Dorothy, musical de Sil
vila Keri.m, clupă basmul „Vrăjitorul 
din Oz" de L. F. Baum, ni·. 4 ; Suri
sul H-iroşim.ei, Urmărirea tde Woody 
Allen, n:r. 5 ; inti/.nire la metrou de 
Eugenia Busuioeeanu, Joc ciudat după 
scăpătat e Radu JJtimo,vici, nr. 6 ;. 
Piticul din grădina ele vară- de D. R. 
Popescu, nr. 7-8 ; Marea de Edward 
•Bond, nr. 12.

COJOCARU (Li.ana) - Audienţă la consul 
de Ion Brad, Nu ne naştem toţi la 
aceeaşi vîrstă de 'Cu dor Popescu, rnr 1; 
Micuţa Dorothy. Musical de Silvjia Ke
rim după Frank Baum, nr. 4 · Chirita 
în Iaşi de Vasile Alecsandri ; 'Dresură 
de porumbei de Dumitru Din,uleSCl\l, 
nr. 7-8 ; Micuţa Dorothy de Silviia 
Kerim, d'llpă Frank Bawn, Geaman
dura de· Tudor Muşateseu, Lecţie de 
zbor şi cor pentru puiul de cocor. Re
cital după piesa lui Cristian Pepmo, 
Giovanino fără frică ele Ioona Rau
schan, nr. 9. 

COROIU (Irina) - Visul unei nopţi de 
iarnă de Tudor MuşatesCl\l, nr. 4; Geor
ge DCL?uiin de Moliere, Dulcile amare 
bucurii de Dina Cocea, nr. 5.' 

CRIŞAN (Mihaj) - Un pahar cu sifon 
de Paul Everac. nr. 6 ; ,,Adela" pe· 
scenă (Dramatizare de CJ"is.tilan Mun
teanu dJUJpă r.omanuJ lui G. lbră,il,eaniu), 
nr. 12. 

DUCEA (Valenia) - La un pas de furicire 
de Petre Sălc.udeanu, nr. 4 ; Plosnita 
de V. 111.Laiakovski, nr. 7-8 ; Un cupiu
în spec:tacol. Artiştii şi Boema de M!i
hai ·l\11.aximilian şi Vasile Veselo,vschi, 
nr. 10. 

DUMITRESCU , . (Oristi.rn) - Profesorul 
îndrăgostit .<le Hermann Bahr, !ntîm
plări din Capitală de T,udor lVI111Şates
cu, nr. 9 ; Lumea prin ochii poetului ·
Respirări cu Nichita Stănescu, nr. 10 '.
Zbu,rdălnicii ostenite (Necazurile unui 

www.ziuaconstanta.ro



îndrăgostit de Virgil Stoenesou), m. 11; 
Sfîntul Mitică Blajinu de Aurel !Ba
.ranga, nr. 12. 

FODOR (Zeno) - Genera�ia de sacrificiu 
de I. Valjan, Tilanic Vals de Tudoc 
Muşatescu, nr. 6. 

GEORGESCU (Alice) , - Nu sînt Turnul 
Eiffel ele Eoatewin,a Oproiu, m·. 3 ; Re
gele Lear de Shakespeare, n;r. 5 ; Pro
pilee şi Orhiclee. Adaptai·e de Ti!Jtts 
.Popovici d1Upă Di.mos Reoo'is, nT. 6; 
Aceşti îngeri trişti de D. R. Popescu; 
Peer Gynt ele Henrik Lbsen. nr. 7-8 ; 
Bună seara, domnule Wilcle ! de Eugen 
:Miirea şi H. MăLi,nea,n,u dUJpă Oscar 
Wilde (musi,cal), nr. 9 ; Cu tandreţe în 
gamă minoră. Iva Diva de Mircea Ra
du laooban, nr. 10 ; Cum arată dra
gostea... (Zăpezile de altădată de Du.
mutru Solomon), nr. 11. 

GHIŢULESCU (Mlitrcea) - Roata în patru 
colţuri de Valentin K,ataev, nr. 3. 

KIVU (Dinu) - Floarea de cactus de 
Barillet şi Gredy, Năpasta de I. -L. 
Oaregiale, Noţiunea de fericire de Du
mitrru Solomon, nr. 5 ; Campionul de 
Ioan Gârmacea, nr. 6; O montare în 
stadiu de virtua.li,tate ( Evul �nediu în
tîmplător de Romulus Guga), nL 11 ; 
Lumea-i plină de păpuşi (Ch-iriţa în 
fa�i de V. Aleosanlcfri), nr. l'l. 

LUPŞA {Carri,na) - Un Caragi.ale în stil 
,,retro" (O scr-isoare pierdu.tă de . I. L. 
Caragiale), nr. 10. 

MAC'IUCA (Constantin) - Dimineaţa 
pie,rdută (după G,qbriela Aclameşteanu), 
nr. 1. 

MIHAILESICU (Cristi,an) - Ioana pe rug 
de Arthllir Honegger. Spectacol-concert, 
nlr. 9. 

MODOLA (DOlinJa) - Viaţa şi arta în li

mitele adevăru.lui. ( Regina balului de 
,Nico1ae Mat-eescu), nr. 11. 

MORARIU (Mircea, Em.) - Pygmalion 
de G. B. Shaw. Hangiţa. de C�rlo Gol
dani, nr. 4 ; Năpasta de I. L. Cara
giale, nr. 6 ; Travesti de Aurel Ba.ran
ga, Goana după fluturi de Bogdan 
Amaru, nr. 7-8. 

PAIU (Constantin-) - Intrigă şi iubire de 
'Friedrich Schiller, nr. 7-8. 

PtARASCHIV.ESCU (Constantin) - Bur
ghezul gentilom de Moliere. Jocul ele-a 
vacanţa de Mihail SebastiJan, nr. 2; 
Cuconiţele mele dragi de Valentin Sil
vestru după I. L. Caragiale. Micm,l 
prinţ de tA.ntoine de Saint Ex,upery, De -
patima doinei, nr. 3 ; Dulcea ipocrrizie 
a bărbatului matur de TUJdor Po,pesau, 
Slugă la doi stăpîni, de Carlo GoJidoni, 
nr. 4 ; Pădurea împietrită de Robert 
Sherwood, nr. 7-8 ; TîmpLele regizo
rului între arlechini (Concurs de îm
prejurări de Adrian Dohotaru), La. li
mita divertismentului (Un divorţ neo
bişnuit dJe K-iril TOOJalov), nr. 10 ; Sa
tul contemporan în episoade (Pînda de 
lan -Bălan), Cîteva numere actoriceşti, 

, 
\ 

în parte notabile• (Colecţionarul de 
Ştefan Berciu), nr. 11. 

PAR.HON (V1ctor) - O fe.meie drăgu.iă 
cu o !boare şi ferestre spre nord de 
Belua.rel Radzinski, nr. 2 ; Furtuna de 
W. Shakespeat"€, Şi totuşi o mare iu
bire de Bebe Bercovici, nr. 6 ; Puterea
şi Adevărul de Titus Popovici ; Ha
vuzul de Paul Eve:rac, Amadeus de
Peter Shaffe1·, Pentru ce am murit ele 
X,ue M�n, nr. 7-8 ; Efecte scenice de 
gust îndoielnic (Noaptea încurcăturilor
de Oliver GolcLsrruith), nr. 10 ; Un spec
tacol expediat (i\lwntserrnt de Emma
nuel Robles), nr. 11 ; Elogiul actorului 
(Dalbul pribeag de D. R. Popesou), 
Hohote de ris la Piatra Neamţ (Şa,pte 
hohote de rîs de 'I'udo•r Popesou), 
nr. 12. 

PATLANJOGLU (LudmiJa) - Jnsu,la de 
Mihail Sebastian, nr. 3; Actoru,l, nr. 
4 ; Contrabasul de Patrick Siiskind, 
nr. 7-8; Poezia imediatei apropieri 
(Oclihna vîntului), nr. 10. 

PRACSIU (Te.odm·) - ScC1unul de Tudor 
Popescu, nr. 5 ; Un spectacol analitic 
(Căsătoda, de N. V. Gogol), nr. •12. 

PREDESCU (Dan) - Patima roşie de Mi
hail Sorbu, nL 7-8; O piesă cu miză 
şi semnificaţie (Vtînătoarea de berze
de Dimitrie Roman), nr. 10 ; Sebastian
în lectură lucidă (Steaua fără nume 
de Mihail Sebastian), nr. 12. 

RADU-MARIA (Constan.tin) - O :noapte 
furtunoasă de I. L. Caragi:a.Je, nr. 2; 
Bătrîna şi hoţul de Vliorel Savin, n:r. 
4; Hanul de la răscruce de Horiia L'o
vinescu, nr. 5 ; Coriolan de W. Sh.c1ke
speare, Timp în doi de D. R. Popescu, 
nr. 7-8. 

SIL VES'ffiU (Paul) - Ex <le Al'do N'ico
la_j. nr. 9. 

ŞUTEJU (Corina) - Mona Chirilă, regizoa
rea spectacolului „Cartea cu jucării" 
după Tudor Arghezi, nr. 11 ; Un tea
tru... o stagiune, Teatrul Naţional din 
Cluj-Napoca 1987-1988, nr. 12. 

TUTUNGIU {Pa,ul) - Regina Lear de 
Ion ,Băieşu, 11f. 5 ; Acţiunea se petrece 
în zilele noastre de Elena şi Nicolae 
Rio11u, nr. 6. 

ŢINTEA (Jul.ieita) - Familia de Oina 
'Cocea, nr. 3. 

VASILIU (Mihiai) - Un succes de echipă 
(Fluturi de noapte) de Din,u Gr,igares-. 
cu, rnr . .12. 

CRONICA SPECTACOLELOR 

In Bucureşti 

,,BULANDRA" 

- Dimineaţă pierdută (după G. Adameş
teanu), rnr. 1 ; lntîlnire Za metrou (E.
,Bustuliocetanru), nr. 6.

COMEDIE 

- Slugă la doi stăpîni (C. Goldoni), nr. 4.
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,,ION CREANGĂ" 

- Uite-l, nu e ! (M. Tonitza-Iordache
după I. Creangă), nr. 3 ; David Cop
perfield (după Ch. Dicken.s), nr. 4.

EVREIESC 

- U1-mărinea (W. Allen), nr. 5 ; Şi totuşi
o mare iubire (B. Bercovici), nr. 6.

FILARMONICA „GEORGE ENESCU" 

- Ioana pe rug (A. Honegger), nr. 9.

CIULEŞTI 

- Visul unei 11,opţi de iarnă (T. Mu.şa
tescu), nr. 4 ; Odihna vîntului, nr. 110.

MIC 

- O femeie drăguţă cu o floare şi :/le
restre spre nord (Ed. Radzinski), rur. 2 ;
Coriolan (W. Shakespeare), nr. 7-8 ;
Respirări cu Nichita Stănescu, nr. 10.

FOARTE MIC 

- Batrîna şi hoţul (V. Savin), nir. 4;
Joc ciudat după scăpătat, nr. 6; Pen
tru ce am murit (Xio Min), nr. 7�. 

NAŢIONAL 

- Arheologia dragostei (I. Brad), nr. 3 ;
Actorul, nr. 4; Campionul (1. Gâ'l"IIl0-
cea), nr. 6; Ploşniţa (V. M!aiakovski) ;
Un anotimp fără nume (S. Coroamă
Stanca), Contrabasul (P. Suskin,d), nr.

7-8.
NOTTARA 

- Floarea de cactus (Barillet şi Gredy),
nr. 1; O 1wapte furtunoasă (I. L. �
ragiale), nr. 2; La un pas de fericire
(P. Sălcudeanu), nr. 4; Propilee şi
orhidee (T. Popovici, după D. Rendi>s),
nr. 6; lva Diva (M. R. Iacoban), nr. 10.

,.CONSTANTIN TĂNASE" 

- Artiştii şi Boema (M. Max:imilian), 
nr. 10. 

,,ŢĂNDARICA" 

- Amnarul (H. C. Andersen), nr. 3 ;
Surîsul Hiroşimei (după E. Jebeleanu).
nr. 5; Poezia eminesciană pe scenă.
Cartea cu jucării (după T. Arghezi),
nr. 11. 

ln teatrele din ţară 
ARAD 

- Aceşti îngeri trişti (D. R. Popescu),
nr. 7-8.
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BACĂU 

-· Separaţi sau împreună ? (V. Azarni
kov), Illl'. 3; Col,egii (V. Savin) nr.
7.-8 ; O scrisoare pierdută (I. L. ca

!l"agiale), nir. 10.

BAIA MARE 

- Pygnwlion (G. B. Shaw), nr. 4; Goana
după fluturi (B. Amaru), nr. ,7-8 ; 
CoTl!C'Urs de împrejurări (A. Dohotaru),
Un divorţ neobişnuit (K. Topalov),
nr. 10.

B!RLAD 

- Scaunul (T. Popescu), nr. 5; Intrigă
şi iubire (F.r. SchiJler), nr. 7-8.

BOTOŞANI 

- Roata în patru colţuri (V. Kataev),
Slugă la doi stăpîni (C. Go'1doni), nr.
2 ; Dulcea ipocrizie a bărbatului rmatur
(T. Popescu), nr. 4.

BRĂILA 

- Aventura unei arhive (Th. JV[ă!llescu),
nr. 1 ; Plimbare cu telescaunul (D. 
Gri-goresou), nr. 2 ; 'Familia (D. Cooee),
nr. 4; George Dandin (Molierie), nr. 5;
Vlaic'I.L Vodă (Al. Davila), Il!r. 7-8 ; 
A douăsprezecea noapte (W. Shakes
peaire), nr. 11. 

CLUJ-NAPOCA 
- National -

- Roata în patru colţuri (V. Kataev), 
OII". 3; Travesti (A. Baranga), nr. 7�. 

- Maghiar de Stat -

- Chiriţa în Iaşi (V. Alecsandri), nr. 7-8.

CONSTANTA 

- Nu sînt Turnul Eiffel (E. Oproi-u),
nr. 3.

CRAIOVA 
- Naţional -

- Familia (Di.na Cocea), nr. 3; Regina 
Lear (I. Băieşu), Năpasta (I. L. Cara
giale,), Floarea de cactus (Bairi'llet si 
Gredy), nr. 5 ; Puterea şi adevărul 
(T. Popovici), nr. 7-8. 

- Liric -
- Micuţa Dorothy (Silvia Ycrlm, după 

F. Baum), nr. 5.

GALAŢI 

- Hanul de la răscruce (H. Lovinescu),
nir. 5, Ex. (A. Nicola,i), nr. 9; Noaptea

. încurcăturilor (0. Goldsm!i,th) nr." 10.
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GIURGIU 

~� Insula (M. Sebastian), nr. 3 ; Timp in 
doi (D. R. Popescu), nr. 7--8. 

JAŞI 

- Teatrul pentru Copii şi Tineret -

Baltagul (C. Paiu, după M. Sadave.a
nu), nr. 1. 

ORADEA 

- Cele trei. nopţi ale unei iub_iri (M. Hu
_bay), nr. 4; Năpasta (I. L. Caraguale),
nr. 6, Amadeus (P. ShaHer), nr. 7-8. 

PIATRA-NEAMŢ 

- Patima roşie (M. Sorbul), nr. 7--8 ;
Bună1 seara, domnule ·wude (E. 1\iLiirca
şi H. Măl,inean,u), nr. 9.

PITEŞTI 

- Nu ne naştem toţi la aceeasi vîrstă
(T. Popescu), Audienţă Za consul (l.
Braci), nr. 1 ; lntîmplări. din Ca.pitală
(T. Mlllşat:escu). Profesorul îndrăgostit
(H. Bahr), nr. 9.

PLOIE.ŞTI 

- Dulcile-amare bucurii (D. Cocea). nr. 5.

- Pădurea împietrită
nr. î-8. 

REŞIŢA 
(R. Sherwood), 

SATU_-MARE 
Genera�ia de sacrificiu (J. Valjan), 
Titanic Vals (T. Muşaitescu), nr. 6; 
Piticul din grădina de vară (D. R. Po
pescul, nr. 7-8.

SFJNTU GHEORGHE 

Un pahar cu sifon (P. Everac). Acţiu
nea se petrece in zilele noastre (E. ;5Î 
N. Ro�u), nr. 6. 

SIBIU 

- Răpirea Sabinelor (Fr. şi P. von
Schontan). Jmpăiaţi-vc1 iubiţii (T. Ma
zilu), nr. 9.

TIMIŞOARA 
- Naţional -

- Regele Lear (W. Shakespeare), Noţiu-
nea de fericire (D. Solomon), nr. 5. 

- J\,fa.ghiar de Stat -

- Peer Gynt (H. Ibst"n). nr. 7-8.

PAPUŞI 
- Lectie de zbor si cor pentru puiul ele

cocor (C. Pepino), nd·. 9.

TIRGU MUREŞ 
- Naţional -

Burghezul gentilom (Moliere), Jocul 
de-a vacanţa (M. Sebastian) ; nr. 2 ; 
De patima doinei, nr. 3 ; Hangiţa (Gol
doni), nr. 4; . Furtuna (W. Shakespea
re), nr. 6 ; J-Javuzul (P. Everac), nr. 
7-8. 

- Teatrul ele păpuşi - ·
Cuconi�ele mele dragi (V. Silvestru, 
după I. L. Caragiale), Micul prinţ 
(A. ele_ Saint-Exupcry), nr. 3. 

TURDA 
- Dresură de poru1nbei (D. Dinulescu),

nr. 7-8 ; Micuţa Dorothy (Vrăjitorul
din Oz) (S. Kcrim, clupă Fr. Baum), .nr.
9; Geci11wnclura (T. Muşatesou), nr. 9. 

CRONICA ROLULUI SECUNDAR 

COROIU (Irina) - Mircea .Jida în Şpiri
"don, nr. 4. 

MIC0LESCU (Dan) - Rodica TapalClgă, 
�n „Dimineaţa pierdută", nr. 11. · 

INV AŢĂMlNTUL ARTISTIC 

COROIU (Irina) - Carnet I.A.T.C.: As
ta-i ciudat .1 •1v1usical de Lau;renţiu Pro
feta şi Eugen Rotaru după M. R. Pa
raschivescu, Matca ele Marin Sorescu, 
nr. 3 ; Promoţia '87. Institutul ele Artă 
Teatrală şi Cinematografică din Bucu
reşti., Institutul d.e Artă Teatrală din 
Tirgu Mureş. Grupaj, nr. 9. Profesori 
şi studenţi sub semnul debutului, 
nr. 12. 

MIHĂILE.SCU (Cristian) - Conservatorui 
,,Cipricin Porumbescu", nr. 9. 

CRONICA T.V., RADIO 
CRONICA DISCULUI 

DUMl TRESCU (Crjstina) - Pagini din 
literatura universală, Bolnavul închi
puit de IMoliere (cronica discuillll!Î.), nr. 
2 ; Piesa istorică, nr. 3 ; Texte clasice, 
r,r. 4 ; Pagini din literatura originală, 
rur. 5. Premiere, nr. 6 ; Marele reper
toriu, nr. 7-8.

RADU-IvIARIA (Constantin) - Othello 
(rntegrala Shakespeare), nr. 3. 

CONFLUENŢE 

COROIU (Irina) - Sinteze ritmice, "Tea
trul „Nottare", nr. 1. 

ENGEL (Emanuel) - Muntele dragostei, 
Teatrul „Ion Creangău, nr. 1 ; Thea
trum muncli. Muzeul de Artă al R.S.R, 
nr. 1 ; Cronica unei noi săli : Studio '99 ; 
Pe pîriit de rouă - Recital de folclor ; 
Medalion lÎll'ic „George Topîrceanu", 
Pe verdele lumii plai, nr. 7-8.
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MIHAILESCU (Cristian) - Artistul vră
jitor. Filarmonica de Stat din Ploi.eş,ti, 
na·. 4. 

DRAMATURGI ROMANI 
CONTEMPORANI 
DELA ALAZ 

:POPESCU (Ada-iana) - Paul Evemc {lII), 
nr. 1 ;  (IV), nr. 2 ;  (V), nr. 3 ;  (V•I),
rn-. 4 ; LaJU.renţiu Fulga, nr. 5 ; · Ovi!diu 
Gen.aoo, n!r. 6 ;  George Genoi.u, nr. 
7-8 ; Mihnea Gheorghiu, rur. 9 ; D.Îl!l111
Grigorescu, nr. 10 ; Mihai Georgescu,
nr. 1111 ; P.aUl Georgescu, nr. ,rn.

ISTORIA TEATRULUI 

Imagini pentru o viitoare istorie a teatru
lui românesc, nr. 10 ; Memoria arhivei, 
nr. 11.

NICULESCU (Ionuţ) - Personajul istoric 
între document şi ficţiune. Cuza Vodă, 
dramă istorică de Ion Lu,ca, nr. il ; 
Al. Davila - inedit, 125 de ani de dia 
naştere, nr. 2 ; Bogdan al doilea, dramă 
în 5 acte, nr. 2 ; - Transilvania - · 
patrie a- teatrului cult românesc, Un 
proiect de teatru sătesc, nr. 3 ; Mihai 
Viteazul. (Mihail Sorbul, Săracul popă), 
nr. 5; Constantin Nottara ,interpret în 
filmul „Independenţa României", nr. 5; 
Ion Peretz, Premergătorii, nr. 10 ; O 
scriisoare inedită a lui Liviu Rebreanu, 
nr. 11 ; Memoria arhivei, nr. 12. 

N. (I.) - Personajul istoric intre docu
ment şi ficţiune, Constantin Brînco
veanu, nr. 6; - Teatrul în presa· de
acum .un veac, i-an. 1887, nr. 1 ; febr. 
tl.887. nr. 2 ; martie, 1887, nr. 3 ;  aprilie
1887, nr. 4; mai, 1887, nr. 5; iulie,
-august, 1887, nr. 7-8 ; septembrie,
1887, nr. 9 - Precursor şi contem
poran (A. Davila), nr. 2.

:r,...

lN MEMORIAM 

CRIŞAN (Mihai) - D. D. Neleanu, nr. 2. 
DIACONESCU (Sanida)' - Val Săndulescu, 

n:f. 10. . I 

EVERAC (Paul) - Conducindu-l pe Da
vidoglu, nr. 10. 

POP&SCU 
,,.

(Horea) - Eugenia Popovici,
nr. 2. 

STOICA (Candid) - Costel Constantines
cu, nr. 3. 

MERIDIANE, OASPEŢI 
DE PESTE HOTARE 
BĂRBUŢA (Margareta): - Note, nr. 7--8; 

nr. 9 ;  Ansamblul artistic al minerilor 
din Republica Populară Chineză, '11T. 12. 

DASCALU (Roxana) - Ce e nou la ... , nT. 
10 ; nr. 11. 

MACOVEI (Nicolae) - Teatrul Evreiesc 
de, Stat din Frankfurt, m. 4. 

6 

MUiNT.EANU (Domn.iţa) - Sipetul de aur, 
Plavdd.v, 1986, nr. 4. 

RADU-MARLA (Constantin) - COinvorbire · 
realizată cu Barrie Stavis, -nr. 12. 

ŞTEFA:NESCU (Alexandru) - Berliner 
Ensemble (Staatstheater der Deutschen 
Demokratischen RepubliJk), rnr. ,10. 

ŞUTEU (Corina) - The National Theatre 
of Great Britain, n.r. 10. 

TANAsESCU (Dorina) - Societatea are 
nevoie de acest gen de teatru, nr. 7-8. 

TOMA (Lumtlniţa) - Shakespeare vn Chi
.na, nr. 5. 

TUTUNGIU {Paiul) - Convorbire cu pro
fesoru,l şi criticul de teatru american 
Edwin WiLson, nr. 2 ; Cu H enryk Bar
dijewski, nr. 4 ; Cu Danuta Bien
kowska; Cu Henry Shrey, nr. 7-8. 

NOTE, VARIA 

- Caleidoscop, nr. 2, nr. 3, nr. 5, m. 6,
nr. 7-8, nr. 9.

- Realitatea României de azi. Argumen
t,ele votului nostru, nr. 10.

- Reflector. Semnează : Marian Oorn,tan-
tinescu, Cristina Du.mi,trescu, Al.ice
.GeOTgesou, ,Ioi;iuţ Niculesou, Goorg-e
Stanca, nr. 10 ; Paul Cornel Ohilllic,
Macr,·.iJan Constantinescu, Mi.hai Crişan,
Oristin,a Dumitrescu, Ionuţ NicuJescu,
Viotp,i· Parh.on, George Stanca, nr. 11.

- Ziua mondwlă a teatrului, Mesajul
Institutului ln,ternational de Teatru
(semnat de Antonio ·Gala), nr. 3. 

BUZOIANU (Cătăljna) - O recomandă 
pe ... Anca S.igartău, nr. 11'. 

CONSTANTINESCU (Marian) - Teatrul 
in revistele culturale, nr. 7-8; nr. 9. 

OfilŞAN ,(Miihai) - Tinereţe, nr. 6. 
CARNECI (Radu) - Suferind cu Othello, 

nr. 12. 
EJV.ElRAC (Paul) - Ion Zamfirescu, nr. 9. 
KlfNCSES (Elemer) - Scurt eseu despre 

scena noastră, nr. 3. 
MACOVEI {Nicolae) - Două expoziţii la 

Teatrul Foarte Mic, nr. 4 ;  Măşti, 
nr. 6. 

MILLER (Ar.thur) - ,,Crîmpeie de timp", 
nr. 12. 

MOISESCU (ValerLu) - Jnsemnări contra
dictorii, nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, 
nr. 6, nr. 9, nr. 10. nr. 11. 

REIP. - Carnet A.T.M., Cenaclu, nr. 7-8; 
Marin Sorescu în orizonl internaţional, 
nr. 1 l ; Pierre de Boisd.effre, nr. 12. 

RlPEANU ·(T. Bujm·) - Jean Paul Bel
mondo, nr. 12. 

TUTUNGIU (Paul) - Poşta literaturii 
dramatice, nr. 12. 

REP. - Marin Sorescu în orizont
. 
,inţ'er

naţional, nr. 11 ; ,Pierre de Boisdeffrre 
nr. 112. .. 

ZAMFIRESCU Y ARCSEK (Ildiko) - Un 
oraş românesc cu ins-tituţii de artă, în 
patru limbi, nr. 3. 
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Scenă din „Nuntă" de Elias Canetti la Landestheater, Fes
tivalul de la Salzburg, 1988 

www.ziuaconstanta.ro



Ansamblul artistic 
• 

"RAPSODIA ROMANA" 
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