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197 4-1989 Sup,rema 

In urmă cu un deceniu şi jumătate, într-un act suprem
de afirmare liheră a voinţei sale, poporul a ales pe tovarăşul
Nicolae Ceauşescu în funcţia de preşedinte al Republicii
Socialiste România, manifestîndu-şi, în acest chip, hotărîrea
de a traoooune în viaţă politica partidului de edificare a 
societăţii socialiste multilateral dezvoltate. Puternica afir
mare a pot.enţialului · creator al tuturor oamf!'lilo.- muncii
într-o atmqsferă de înnoire structUTală. şi · de stimulare a 
sentimentuh.ft, patriotic în întreaga viaţă .spkituală .a devenit 
Îll1 aJlllii Eipoci_� Ni'OOliae Ceauşes,ou trăsătură deifilniiolrie a
procesului de- -ooiţiear� a celei mai umane societăţ,i - socia
lismul şi comunismul. Mărturie este noua geogriaflie econo
mică, politică şi socială .a ţării, cum mărturie este şi dez
voltarea făoră pr,ecedent . a ştiinţei, învăţămîntului, culturH 
şi artei; mărtu·rie şi, în acel,g.şi timp, temei pentru reailizări ·
viitoare caire ·astăzi ·sînt proiecte cutezătoare. 

In această lună, cînd, anul rotindu-şi e�l anotimpurile 
vesteşte, o dată cu mărţişoruJ, un timp al renaşterii şi spe
ranţelor, am adus un cuvenit omagiu millio.aneJor şi miJioa
nelor de femei, părtaşe în mod egal, dar şi cu acel plus de
eternă frumuseţe, la zidirea istoriei celei mai noi a Româ
niei socialiste, o istorie a libertăţii şi demnităţii. Gînduri
pline de recunoştinţă se îndreaptă spre tovarăşa academician
doctor inginer Elena Ceauşescu, a cărei dăruită activitate
politică şi ştiinţifică reprezintă un· model de înaltă răspun
dere comunistă şi angajare revoluţionară. Com.petenta coor
donare de către tovarăşa academic;iaJn doctor inginer Elena 
Cea'U:Şescu a •umor domen.ii importante aJ.e ,oons.trucţiei ooai1aJ.iste 
cum sint· cele ale ştiinţei, învăţămîntului şi cultur.ii a de
termimiat o spor:irr-e valrn:-ică i,ns,emn,ată ,a lrnr Ja p.oo,giresu11

social ,general al ţării. Iniţiat _de tovarăşul Nicolae Ceauşescu, 
Festivalu-I Naţional „Cîntarea României", amplă mandfestare
a muncii şi creaţiei libere, a devenit o emblemă pentru 
�naltul dem,o,cr,atism al ooc:ietăţii inoas1Ire, maru.festat ploena:r 
şi în domeniul creaţiei şi asimilării valorilor spiritualităţii
socialiste. Marile Jinii de· forţă, tendinţele principale în des
făşurarea acestui festival care cuprinde într-un tot am1onios
creaţia cultural-artistic'ă, ştiinţifică şi tehnică, în esenţă 
activi,tatea de creaţie umană, au pus în evidenţă, de la o
ediţie la a:lta, de la llll1 ,an La .ailbuJ, noJ şi noi res.ur.s,e, c,e,e,a
ce a p&m,is afirma.rea um.or talente· autentice, a geme.na,t

o adevărată competiţie întru adevăr şi :firum.os împlinite 
în bine. 

Noua istorie a patriei, care în urmă cu 15 ani consemna
cu litere de aur alegerea tovarăşului NicoJae Ceauşescu în
funcţia de preşediin.te al Româ,n.iei, ,atestă, ou f,3.ptele şi împli
nirile fiecărei zile, cu proiectele care ne apropie viitorul, 
că vi.aţa poporului nostru se desfăşoară între dimensiunile 
libertăţii, dreptăţii şi egalităţii sociale şi naţionale, democra
ţia revoluţionară devenind o uriaşă forţă de construcţie 
social-istorică. întemeiată economic, statuată politic, demo
craţia îşi manifestă plenar virtuţile în procesul de creaţie a 
bu:nuiri�oir şi va,lori!lor materiaJe şi SiPiri·tU;ale, făici.nid dim ca'l!i
tatea pairticipării modalitate principală de legitimare a
omului în faţa societăţii şi a societăţii în faţa istoriei. Prin
cipiul construirii socialismului cu poporul şi pentru popor 

1 

www.ziuaconstanta.ro



magistratură 

formuJ.a,t de secretarul general .al partidului oferă cadrul 
structural al ex-eroi,tării depline a drepturilor şi îndatoririlor 
tuturor oamenilor muncii în calitatea lor de făuritori conş
tienţi ai ceil,ui ,maii demn destin isbC1riic pe ,aaII"e ,mai cu seamă 
ultimLi 15 aniîJ prefigurează cu strălucire. 

Ca şco,ală a celor mai înalte virtuţi moral-politice, de
moaraţia nu poate fi d,es,pă,rţită de nevo.ia irutrinsecă de 
creştere a nivelului de pregătire profesională de spe
cialitate, de îmbogăţire a volumului de cunoştinţe, de o 
atentă exer.sare a spkitului de discernămî-nt capabil să se
lecteze valoar,ea de ,toi ceea ce doar o mimează, de cuJtivarea 
respo,n,sabiJi,tăţii sooia1e în afara căreia, mai ales �n timpul 
nostru, nu pot fi concepute libertatea şi nici .:Or.ep.tatea. De 
,a,cee.a, ,m.mn sub-Urnfa. secr,etarul general al ,paTti<lului, ,,!mtr�o 
strînsă uniJtate cu -toţi oamenii muncii, cu înkegul popor, sub 
conducerea pa,rtidu!lui, mavele front al educaţiei, creaţiei şi 
cuHu1ii să asigure. ca ş,tiinţa, ·învăţărnintUJl, activitatea poli
tico-educativă şi culturială să devină o puţevrucă forţă care 
să lumineze calea î,n mersul ferm înainte al patriei pe cul
mile to,t mai înalte a!le civilizaţiei socialiste". Aici putem 
cupr,inde Iegătura struc1rur.aJă dintre democraţie şi uma
nism, care în socialrism îşi afilă condiţiile c�e mai prielnice 
de manifesta.re 

Procesul dialectic de per:ţ'ecţionare a democmţiei revolu
ţionare implică în mod obiectiv dezvol:tarea conş,tiinţei so
ciale, creşter,ea graduh.ti de responsabil1i,tate, de iniţiativă, de 
_angaja,re creatoare în opera de mare anvergură istorică a 
construcţiei sociailiste. P,romovarea progresului ştiinţific şi 
tel:J,noJogic, ce imprimă ritmuri deosebit de· alerte dezvol
tării sacio�ecOiillOrrni,ce, <XJn,fi.gn.rrează un mou .st_atut ,al cmunui 
ca homo cogitans şi homo :Eaber, reformulează problema ros
tului şi rolului cul:burii şi artei ca aspecte i.pa1ienabile· pen
tru cel ce ,trăieşte şi munceşte în ,_,1.!:rţiv.er5,wl tehnic" .. Nevoia 
de ,cu'ltu:ră a omUJ!ui de astăzi şi de mîine este o ·nevoie auten
tică şi i se poate . răSiiluride doar prJntr-o ·cr.eaţie. valorică 
·superioară în care ,să s� regăsească pe sine �i::rtrii a se putea
·autodepăşi. Modificat inevitabil de noile condiţii ale revolu
ţiei ş'tiinţifke şi tehnice, roLuJ culturii este ş1i va deveni mai
mare ca importanţă ,pen1ivu .om şi soc/etate, .peritru că ·valo
tile ei dau conţinut şf dăinuţ,e umanttăţii sale. Democr;atis
mul cultuDii ,este . o necesitate tstorică a cărei importanţă 
creşte O @•tă CU ,inteilectoolizaJ:lea munc.ii pe caţe O. pres,°'u,pune
micl'oelectronka; informatica·, auton;1atizarea. · ;;Pl'eocupîndu-ne 
să asigurăm oamenilor muncii: .o viaţă îm�ugată, satis
facer�a · <;ît .inai deplină · a necesi1tăţrl9r lor m,ateriale, acţio
năm totod?,tă penţru .a aşeza noua ·societate pe temelia a tot 
-ceea ce a: făurit mari. de preţ mintea omului, geniul său crea�
tor, a cucerirHor ştiinţei celei mai avansate, f�cem totul pen
tru a deschide ,1,a,rg aooesul spre valorile ştiinţei şi culturii,
·spre o viaţă spirituală cît mai bogată". T,r,adus în termenii
·iresprnnsabitităţii, ,acest pr.im.dP)i•u ,profu•n,d umanist care a do
'bi;ndit teme:rnLciJa de nec!Lntit' a faptelor, a implj,n;irrii mai ş.les
î11 ,uJti:mul dooe.11.iu şi jumătaibe arngajează ,deo,pobrivă ,pe are3.
to1,i şi II"eceptClri î,ntr-1Un ]Jlroces de ,a,fi.,rm1are exigentă a ,ooea
ae :repr,ezilntă va!lori a,utenti-ce - siJngurele oare, defini;n,d O:c
mUil, îi ,pot ,asigu;m autodepăşirea.
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I9 44 
19 89 

DE ANI DE IMPLINIRI -

TEDRALE 

în 

Lumea 

dramaturgia 

satului 
A "-' 

romanea.sca 

E 
a însăşi fă.1ritoare de artă.· continu, 
tă în ceea ce numim generic fol
clor, şi în care se adăpostesc in-

tîile forme de spectacol avînd un ca
.d.cter teatral specific. lumea satului ro
mânesc s-a oferit totodată literaturii
noastre dramatice, cu universul ei · uman
şi: social atît de original," cu plinul ei de
viaţă, de simţire şi de gindire româneas
că, încă de la primele configUTări ale re� 
pertoriului naţional. Este cazul să amin
tiin în acest sens prezenţa personajelor
desprinse de Vasile Alec.,,andri din lumea
satului românesc al jumăfăţii de veac XIX 
(rp.enţionînd, de pildă, O nuntă ţărănească,
1848), chiar dacă ele au părut şi mai par 
afectate de o anume tentă idilică, ale că
n:ii resorturi i.ntime rămin insă de lămu
rit în cadrul unor cercetă-rări mai apro
fundate. Pînă atunci, încercînd să. sta
bi�im citeva puncte de reper· di.n perioa
dele dezvoltării ulterioare· a teatrului ro
mânesc (clasic şi interbelic),. vom în.tîlni, 
la: 1390, biJ1ecunoscuta capodop�ră a lui
I.L. Caragiale,, drama Năpasta (şi aceas
ta: comportind, cl·edem, ree�a.minări mai
a�nte în lumina celebrului-' situdiu cara
gialean despre răscoalele · ţarăneş,ti din
1907), apoi, o lucrare solidă. · puternică,
orliginală, semnată de Andrei Corteanu în
1933 sub titlul Copiii pămîntului, lipsită,
din păcate. de audienţa publică · pe care
o •mer'icta. Fără îndoială. problematica s�-
tului românesc din trecut nu se· limitea
ză la exemplele oferite şi n-ar fi deloc 
inu,tilă studierea amăm.mţită a· operel'o,r
minore elabora,te între 1840-1944, de na
tură să contureze dimensiu111ile reale ale 
preocupări,i dramatu.rgiei originale pentru
acest domeniu ele maxim înteres în is
toria teatrului românesc, adumbrită. de
ocamdată, de limil1:>Je unei cunoaşteri
sumaTe. 

,Mu1t mai bogată şi rnai variată ni se 
înfăţişează exisitenţa vie. expresivă a tă
ranuJui român în operele dramatice in-

4'-

spiraite din lupta poporului nostru pen
tru libertate socială şi naţională. Lucru
rile sînt aici de domeniul evidenţei, dată
fiind popularitatea unor personaje pre
cum Moş Tănase şi Răzeşul din Răzvan 
şi Vidra de· B.P. Hasdeu, Limbă�Dulc:e şi
Jumătate din Despot-Vodă de Alecsandri.
Rumân Grue din ·Vlaicu-Vodă de Alexan..:.
dru Davila, cu precizarea că asemenea 
personaje - cărora se cuvine a le adău
ga, în număr considerabil, pe cele neno
minalizate, dar constituind mereu un bo
gat fundal al acţiunii, îndeosebi la Sla
vici, la Iorga şi la Blaga - apar de obi
cei în ipostaza de ·tărani-oştcni ; ei vor
ajunge, de altminte1i, curînd, în fruntea
distribuţiilor, ca personaje titular-e, în
piesele care evocă e-venimentele revolu
ţionare din secolele al XVIII-iea şi al
XIX-iea, culminind, ca entităţi dramatice
- de data aceasta mai cu seamă în dra
maturgia contemporană - în eroii le
genda-ri. v�stiţi sau anonimi. di.n ProcesLtl 
Horia de Al. Voi-til!l, Urme pe zăpadă de
Paul Evemac, La o piatră de hotar de I.D. 
Sîrbu, Marele soldat de Dan Tărchilă şi 
a.ş.a mai dep;:irle. In acelaşi timp, chipu.I
femeii situate îri oir:i:rontul sătesc din tre
cut capă'tă culori tari, rezistente, în ope
re dramatice semnate, de exemplu, de 
Horia Lovinescu (Maria, în Petru Rareş),
Al. Vi)itin (cele trei Eve din piesa deja 
citată). Mihnea Gheorghiu (Maria de la
Gorj, în Zodia Taurului). Nu pot fi omise,
în fine, în aceeaşi ordine de idei. p�rso
najele ·cte extracţie rurală tratate cu mij
loacele basmului sau ale poemului dra
rna,tic de inspirnţie mitică, în piese mal
vechi şi mai noi create de Victor Eftimiu 
(Inşir'te, mărgă.rite, Haidticii), Valeriu
Anania (Mioriţa) şi alţii. 

D 
ar imaginea reprezentativă a pro-.
blematicjj satu,lui românesc n-a a
pă,rut. în istmia dramaturgiei 01i-

ginale, decit o dată cu orînduiJ:'ea soda-
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listă. ln cei 45 de ani oare au trecut de la 
izbînda revoluţiei de el!iJberiare socia'lă şi na
iiona,lă, antifascistă şi' antiimperial!Jilstă de 
la 23 August 1944, pe de-o paTte acumu
lările constituite i,n tradlţie �cu toate 
reculurile pe care ac,easta le-a suportat 
c-îţiva ani, la întretăierea deceniilor 5 şi
6 ale veacului nostru), pe de altă parte
necesitatea obiectivă de a reflecta dt 
mai larg şi c<H ,mai profund procesualita
tea •tlransformă,r.i1or revoluţionare conduse 
de Part.idul Comunist Român - lumea 
satului a atras un număr important de 
driamaiturgi, mulţi dintre ei (cîţiva deja 
ci'taţi) situîndu-se incontestabil, mai a
les după 1965, intre fruntaşii scrisului· 
românesc. într-o primă perioadă, .fie 
drama,turgi de profesie, precum Lu,cia 
Demetrius şi Aurel Ba:rartga Un Vadul 
nou, 1950, respectiv Recolta de aur, pur.:. 

tînd ulterior titlul Intr-o noapte de vară, 
195•1),, fie autori provenind din alte ge
nuri literare ori chiar din afara !lHera
tlll'ii, ca, de pildă, ,poeta Maria Bianuş 
(Zi�a cea mare, 1950) sau faimosul, în 
epocă, doctor Ulieru (Medicul de plasă, 
1949) s-au inspirat cu, precăde.r,e d.iin lupta 
pentru transformarea sociali.S'tă a ag1i
cuJturfi, piesele căpătîrid, oa atare, o 
tentă pdoritar poktică, din păcate, nu o 
de'1:ă, în dauna calităţii lor :estetice: tema 
prevala as -up,ra personalităţii umane şi
drama, înc1·încenată alunga, de .regulă, 
comediia. 

Trep1tat, aspe1·jtăţU.e au ,început să fie
estompate şi - nu făJ'ă influenţa pozitivă 
:,u�wenită din sfera artei spectacolului, a
:filiat rn p1im.ă iafilnnar.e a xetJe3.tmaJJizăll"id rea

trului - iautoni consacraţi (Lucia Deme
trius, Vlaicu şi feciorii lui, 1959) sau de
butanţi în dramatu,rgie (Mihai Beniuc, 
1n Valea Cucului, 1959 ; Ion Istrati, Mili
onarii, 1961) au ,început a se apleca mai 
atent şi mai nuanţat asU,pTa resorturilor 
umane implicate în marea operă social
economică ce se apropia de încheiere în 
<lo!meniul agrku.1lurii, rezultî,nd ceea ce 
am putea numi o perioadă de tranziţie, 
parcă încărcată de presimţirile uri,aşului 
eveniment pe care avea să-l întruchipeze, 
cu.nnd, Congresul al · IX--lea al P.C.R. 
I-a revenit lui Gheorghe Vlad rolul de
a consolida: această perioadă (deş.i el a
cootin-uat să scrie şi după epuizarea ei),
încep[.nd cu Îndrăzneala (1962), continu-

înd cu populara Comedie cu olteni (1968) 
şi cu alte ,piese, unde sech-etl.ele linearităţii 
şi schematismului predominiante anterior 
cedează in bună măsură în favoarea a
utentidtăţii şi farmecului unor personaje, 
aitmos!ferei din nou româneşti a satului 
autohton. 

P 
asul urmă,tor în dezvO'ltarea „cTon�cii"
satului, decisiv mali pU,ţin prin canti
tatea scrieri'lor dar î,n chip evident 

prin calitatea lor, l-a adus, în cadrul mai 
larg al evolu,ţ;iei întregii noastre litera
turi drematice contempor,ane, epoca iilnau
guraită de Congresul al !X-lea al parti
duluL S-a înţe1es acum, o dată cu .apar,iţia 
„noului val" de dramaturgi, că nu mai 
putem 'I'estr:înge lumea satului românesc 
al noii vremi l-a expunerea problematicii 
respec•tive, o·ricît d� bine ar fi ea reali
ziată Eterax, şi că iaoeasta trebuie rnpor

.tată neîn,ceiat la personalita.tea umană 
care se naşte şi creşte într-un u,ni'Vers 
extrem de complex, socialist şi totodată 
de sorginte mior.iti-că. Aşa au apă,rut, în 
deceniile 8 şi 9, ca să ne referim, iarăşi 
numai la ·cîiteva exe111iPle, opere dramatice 
reuni te �n ansamblu de un tonus vi tal sporl t 
şi desfăcînd un ev,entai mai ],arg de .preocu
păiri, intr-o varietate sitili-.;tică de bun 
augur, datorate lui Marin Sorescu · (Matca, 
1974), Corneliu Marou Lonemu (Comoara 
din deal, 1975), Sii-tă A,ndras (Bocet vesel, 
1977), Dimitrie Roman (Ultima minune a 
lumii, 197!:l), D.R. P�escu (îndeosebi în 
Mormîntul călăreţului avar, 1980), Paul 
Everac (Ordinatorul, ·1980), Dinu Săraru 
(:ro.man:ul Nişte ţărani, dmma-tizat de 
Că.tălir1a Buzoianu şi Mthaela Tonitza
Jordache, 1981), Ion Brad (Descoperirea 
f�iliei) etc., etc. Pasul hotăritor -=- al 
trecerii la descifrarea sufletului satului 
românesc soci;al.ist - a fosrt făcut; stă acum 
în fata dramaJturgiei noasitre nobiJ,a îndato
rire ·de a răspunde plenar chemărilor 
piail:tiduhJii,, ale secrebalrului său gene11a1l, 
tovarăşul Nicolae Ceauşescu, în direcţia 
reflectării .transfol'.ITiărilor fundamentale 
pe care le aduce satului românesc şi vi
eţi-i oamenilor săi noua revoluţie ag:raTă, 
unul ·dlntre factorii definitorii pentm 
configurarea tot mai strălucitoare a spi
ritualităţii socialiste româneşti. 

V. MIHAIL
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19 44 
19 89 

-Repere

DE ANI DE IMPLINIRI 

TEATRALE 

pentru un posibil ·dicţionar -

TEATRUL POLITIC 

�şi trăim in,tr-o lume în c.aire -p,o-liti-oul s-e a.filă .i,mplioat 1îrr1 1\Joatie diomeruiille 
vieţii, 'll'U se 1p,o:ate .arf.i.I'ma că ori<:ie teatrru de iaicbu1allii·llate, II'especlliv onice :l.'efLecllare 
şi resbructua:ianie .d.namaiti,că a ia,cesteii ;realităţi, d1evi!n,e iaiutomat Tlefilecţie p0Uiti1că. 
Pentru că teatrul politic propriu-zis este inainte de toate reflecţie şi cunoaştere, 
convertite în atitudine şi acţiune politică a personajelor. 

Este ubiJ, de a,oeea, să ţinem î.n peTllllam,entă seama de diiferem�a tipo.1Qg.ic-ă 
dimtre teatrull de subsllan.ţă explicit ,p<Yliti<:ă. deci -0u o imtenţiiomal.ibate <di:rect oon
_sacr.ată ,po'1i•tkului liin sensul cel,ui i:n1aiu1i:!iUJrait şi ,pi,a,oti,oat 1ia �noo!J'Utul ia1oesbui 
ţ;ecoJ. de că-tre Pis-cator, Brecht sau Ma1akovski), şi substanţa implicit politi,că a 
ori-cărui text, J,'e-S;pec-ti,v soeotaooil -die ia,otwaJ.,i:ta,te. Acest ,dim W"'mă caz se ,reforă la 
-0ri.c-.e dbi:re cu Ui11 „ochi poHtk" -contempona:n ,a um,ui •text neutru ,ca su'b:staniţă 
sau i1ntem-ţie idieolog'iioă. Nu oniJce dezb.aibere etici oo,u ,eXlistenţiJală. chiar idia1că p,er
.sonajele amtrenate în ea deţin funcţii poli-tice, este de natwia existenţei şi conşti
ill1ţei politice 

U!Il teatru •de siu1bs1la:nţă ,exoJ.iait şi de1ihe1'ait p,olli.llLcă va fu, a.ş.a,d:air, un 
teatm.t ,p1reocun:llat de ,problema ·cen<br,ală ia poLltici.i - puterea, ['€\Sloectiv de ,pt,P·. 
blemele cuceririi, exercităr;ii şi iresponsab.iilităţi-i puterii. Drama cr:>olitică potenţează 
nu simple conflicte de caracter, ci contruntarea deschisă îptre drepturi, atitudini.. 
..si pozitii poilitice ,ce CO!J1ffJi:gu:riează •desti1rnu,l unor pexm111aie c.-c1rusi<l,emate ria in.dtiri.r,; 
dualităţi. Ea reflect(! modul în care -ilildivizii îşi .asumă .istoria, înţelegînd totodată 
să se 1mp1ice· în .eia. Uin tea•t!'lu de S1Ulbsb;m1ţă ipdhl"bi,că exp1iiai•tă va fa1ce ,q,eCJi �21a�.;,;·: 
bile, în exemplaritatea lor:, acele conflicte - map.ifeste sau latente - ţ:;e ţin de.,·. 
sfera ex,istenţei _sociale şi ,a c;ăror rewilvare preşl,lJpune .nu numai o evo-luţie cara.€:-.,r, 
teriială a eroillor siau c1arifip_ări şi mutaţii în aiti;tudmea lor eti:că şi exi:ste:nţialăi:., , , 
-ci o. co.nf,runta:re reală între cliferri.tele. tipuri şi -niv:eluri de ideal1,1ri- şi de conştiinJă.,: ,, .
politică, presupunînd, ca mijloc de ;rezolvare a conflict1,1lui, măsurj, respectiv un
comportament şi o atitudine ,po.liti!că.

Teiatr:ul po1it,k ,este pr:in excclenţă e;;i ill.11,· teatru de impl'care a sp,e.::taroriu:lui.
jn de21ba.1Jere. deteT1mi·n.ia1idtu-!) să-şi 1pU1I1ă î:ntrebării şi să glÎITT1detaS1că pe c,a.n,ţ p;ropriiu· · ·
alternaiivele şi s01luţii1le poli-tice ale con.fTuntărilor de pe scenă, act-ivizîndu-şi astfel
;impulsul de piairticiipaTe 1ta. ,dlillllami,ca !I'ealităţii. F,ina1ibateia -cea- _maii imp1ar1Ja111tă a
teiatrul-ui :poil:iti,c este 111'\l iatît iaiceea idie a rela.ta idesiprie eveirui:m'e11111Je 1POl!iti10e sa-u.,
de a le evoca, cit de a activiza şi radicaliza în spectato.ri conştiinţa politică ip
r,a,p.art ,cu nea!Lita,tea so,ciiia:lă ,pUJsă îin dis.cutie. Pentru •că. î111 1uiltiimă 1i1111S>ba1Ilţă, nu
ero,iii irnagii,rnairi de pe s,cein.ă, ,ai numai publicul, 1omul ireall şi ,ornn,cret po1aite ,a,cţio1J11a
ÎIIl sens.u,l idea:h.l!I'li110,r şi soluţiil,ou: ce •OOlilStitu.i,e mes:ajul 1p,oliitic ia:l 1Pie5-e!i, ,ocmtri
buii111d ha progresul rev,oluţion-ar ,a:l s101ai,etăţii.

Sub maportu,l mo,da.Utăţii dlramatu!rg,iloe şi sipectiaouilalre, teatrul Polliîbi•c nit.I
ar,e gramij)e ,dlinaiinte ,imp.UtSe, el p01a:i!e iapelia ,lta -oomed,ie ,ca şi ilia trag,eidi-e, 1Ja mo
nolog ca şi la dezbatere. Răminem în perimetrul genului atît prin drame oa
Puterea şi Adevărul de 'Diitus Pqpovki, Clipa ide .DiJnu Sălran.1 sa11.1 Insomnie şi
Concurs de împrejurări ide Aidi11i1a111 D9h<Jtairu, cit şi .pni.n tea:tnuil cl,oc,wm:en:t.an:, oa
Politica şi Trestia gînditoare de Theodor Mănrescu, SlaJU ,pnim ,comeidili siati1i,ce, pre
cum Concurs de frumuseţe s:au Paradis de ocazie de T;u-do.r Piopes,cu.
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R,ezol!lJanţa poiLitiică a mul1:Jor spectac1ole actuaJe ;reirultă priecum,păndtor sau 
,exdusiv d'.in atitUJdiinea polliitiică ,a: regizorului iin ii111terp-ret.area •OOiilltemp,rnramă ia •u:n,or 

. piese ,oomcepiute dte fapt oa 1ieatrl\.l dstoiic s.au ca dezbia!teri m01ra1Le şi existenţi.aile. 
Da1r feinomemul oomp,lex şi p1U1'hs1trati:fil10at pe ,caire-1 demiumim, Îiil s€\lls 1PrlO!PiI1Î!U, 
„ teatvul pol-itic" începe, respecbiv se naşte o dată cu textul dramatic, intenţional 
·pootitc prtn .probJema,tiic·ă şi mesaj. Di;n a-cest ;punict de vedtffi'le, 1Îl!1 td!ria•matur,giia
rnmâmea\S!Că ia1ctuia'Lă tea1:iru'l -pdlitic este bd1n.e şi dJve�s rep1reze;nitiat, mu'l.te di·n tex
tele cele maii semnifiloa1tJi.ve a-le drn,matrurgj[m 1nJ01Ştri ·ooiiltemPoQ!namâ îiilis:C!!1i1t,:1id-u-se ·în
aceasrtă ,ciartJeg,ari"e de ain,g1aj,a:re ideolo:gilcă.

Becrrefii1ci1ill1Jd ide uiil clim,at id:e::J1uo1g;iic sti.mullati-v, teatrul nostru 1p,oili1J'lc s-:a
debianasiat în ma:re p8\l'te de fiestiv,i-sm, C10111j·UTI1c1ruJriS1ID işi tdiedarati'V'ism. Teru;iil\lJlea
ideab�că, pliedo1a:r'jla şi diezoo•temea .pentru şi în ju1r.ul UiilUIÎ irlieal a'l.l î11111o=it paQ-ad:a.
!,oz.i:nidlo:r, ia1r teinis:i:umea co1nflliietelor auteniti,ce - siimpla cearită de 1cuviimte.

De La oontu:nairea U1ni::,,r ias·emenea trăsăh.l!l'li de :pr,iinldiip1i.ru a:1-e gE!!Il'lll'l.li ·putem
ajunge acum 1a decelarea în plus a unor note definitorii pentru un teatru poli.tic
aidia;ptat iclomldiiţiiloa· id=lo:l?)i:ce ·oonim·ete aJ.ie SOC!iieită1ii sochal-iste în gieme;re şi ,ale
R.9,mâln:i.ej ooin-tempot1a1I1e .î;n special. UITT prim impemtiiv = fii iacelia ia,! 'lă'l"g;irirn on.i
Zf!iilitu111i_. tein1Jarn'1e · ian teatruhili pol1itic cu .problemele şi .•oontraidicţii:le reiale iaue pre
·zentuh11i. Apoti, îmbogăţirea for.m�.O\r -de exrp-resie · ,a,l� iaitiit1uldi1nliii poJri_tk,e p.-r:in ridi
ea,rea de la rechizitor,iu ş"i denunţare (a ero"rilor ·tre·cUltului sau a neîmp1inirilor
actua1e) Ia· aspi,raţie şi•· perspectivă. Teatrul· politic e chemat astfel să accentueze

,· mau ho1tă:r:ît fun:cţiia ian1:tio:1p1aitiivă, stirnu-limd depăşirea dli181lec<tioă 1a ÎIQ\t:melm .pre
rente ale exiis�ţeu ISlocliiaUe. Pairte 1integrantă a ia:rtei airn�jia,t irevol1t1ţiOITllare din 

· Româ!nia Sio1a?lâ'Listă tle i::istăzi, telatruJ poa:itic e o ,ex,pr,esje ia 'liiberlăţi:Jo.r demolCT'la
tiee care au foot ,iin1starumatte ,pe aa'.le •politicii. Eil. via tl:iil:de să dw eX{P!'esiie :artdstidi
a,cesbor bunuri ;p,ofuiti:IC'e doibiîirudlite, şi ianume o ex-p1resie cu v:a1lioa;r,e :t.1!11.Î. -V€'I'Sală.

TREI de GENERAŢII 

-ESPLA

Victor Ernest MAŞEK 

Lucia Demetrius 

1956-

In creaţia dramaticţl a Ludei Demetriu.s, extinsă pe o perioadă de aproxi
mativ douăzE'ci de .ani - de ·,1'l mij-locul deceniul.uJ -5 pî-nă la mijlocul dece

,,niului 7 - piesa Trei g-eneraţii ocupă un loc centrat Ea focalizează capacitatea 
. ,creaţională a autoarei, nu numaii pentru că se situează exact 1a zeniitul carierei 

sal� dramatic-� (premiera absC'lută :a avut loc la Teatr'lll Municipal din Bucureşti, 
ao:Ualmente „Lucita Sturdza Bu1andra", la 23 martie 1956), dar mai ales pentru 
că sin:tetizează în substanţa ei dr.amatkă tensiuniJ,e u.m,ane de vîrf, distribuite, 
altminteri, inegal şi nu o dată deficitar în majoritatea lucrărl'lor semnate de 
Lucia Demetrius, atît mai înainte, 'Cit şi după Trei generaţii. Tensiunile în cauză 
îşi .au sorginte.>, desigur, pe,1:e itxJt, în înfruntarea -celor două lumi, a celor două 
mentalităţi din care se revendică personajele scriitoarei, descinse - unele -
din societatea rom<'inească .anterioară anulu,i 1944, iar cele1a:lte din transfor
măr:.ile revo_luţionare sociali.ste, dezvoltate progresiv în ţara noastră în deceniile 
următoare. Dar în vreme ce aces-te personaje răm.în, clin păcate, în alte piese, 
într-un stadiu afectat de opoziţia prea tranşantă iinitre „alb" şi „negru", între 
„pozitiv" şi „negativ". în Trei generaţii (ca ,şi, în oarecare măsură, în drama 
i.medi-at succedentă, ArhorE!le genealogic, alături de care ,a rezistat ,cel mai mult 
în repe-rtoli.ul teatral din întreaga operă a Luci,ei Demetrius), ele oapMă pro
funzimi şi nuanţe, verticalitate şi sevă vitală, • devenind caractere autentic dra
matice.· Secret.uJ reuşitei pare a izvorî, a,ici pe de-o parte din cuprinderea mai/ 
largă, in timp, a destinelor imaginate în pr.imul rînd pentru tripticul feminin 
Sultana-Ruxandra-Eliza (.acţiunea se desfăşoară -între anii 1896-1950), pe de altii 
parte d.in revigorarea unei existenţe familiale a personajelor, de veche şi bună 
tradiţie în lter:::itura dramatică română. Oferindu-le aceskira, o dată cu o perspec
tivă . istorică amplă şi clară, ,posibilitatea de a nu mai reacţiona în faţa unor 
incidente minore, ci pri:n raportare la problematica gravă a procesualităţii sociale 
la care participă, Lucia Demetrius le deschide deope>trivă calea .spre adevăru_} 
umain şi spre cel social. Străbătind viguros drumul de la fenomen la esenţă, 
piesa ei se alătură, din acest punct de vedere, Citadelei sfărîmate, creată de
Horia Lovinescu cu numai cîţiva ani mai î-nai:nte, marc.înd împre'llnă, aşa cum 
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s-a mai observat, un moment al refuzării unifor:mităţii destinelor, în trecerea
lor impetuoasă de la U111 mod de vjaţă penimat ,La unul absolut inedit, în favQ,area
complexităţii 10'!". Trei generaţii respiră, astfel, o anume dimensiune caracteris
tică dramei de inspiraţie istorică, refleotînd ,î.nsă realitatea epocii prin personaje
integim,1 .imaginare. E un procedeu semnificativ ,pentvu una dimre J:iruile· de evo
luţie a dramaturgiei române contemporane, care îi acordă autoar1=i, alături- <le alţi
cîţiva s·criitori, ,calitatea de precursor, iar piesei - dăinuire.

Mihai V ASI:ţ,!U 

ION SAVA 

- 1900-194 7 ·-

Pensio1n,ailitate :a:ntistică oomp1exă Gp1id;01r, SOU:lpt01r, gralii
oi,am, aarj,aa,tuJrist, sicem,qgraf, crom1uaair pl.iast-ic, ,ooemt, too
,d UJCă,boQ·, libr.ellist, d:ramabUJrg, allliQ!r dte soonianili [1a<l<iod'Oi11JiJc<e 
şi 1ai:nematog:11afiiae, regJiZJO.T de filLm), teoine<bi<:lilalll 0!1. _11)lrtei 
sipectaoo:lul•u:i, 'U'nluil ;di111tre ,pl'!ilf!lCi:paJJiii 1pnomoto1·J ia•i regi•ei 
teatrale mol'.l:eme din tiaxa· iru01aStJră. Im 11930 se iamigajecţ2ă 
1a 'featrul Naţional din Iaşi, oa ,asistent !le -regie 

. 
al 

lui A. I. Mai-aan, montînd, sub îndrumarea . acestJuia,
pni.m:ele s.ale sipectiacdLe (Simunul de -Heinn..-J-Rene Lenioir
mam,d, Pa.ravanuI de Alfred· de M,uss,et · ş.ia. - stag,i,U111:ea 
1931-1932). Titufa:ni•zat director die soon.ă (1 august l!Jl33), 
irea!lizează .între 1933-1938, peste şai2ieci de spectacole de 
idilfenite gem:uri, î111 ,caire delmo1ns-1lrează o in€1P'UIÎ2iiabilă fan-
teZJiie, udei o:rJgii1rualle şi l10'Vab0ia1r,e ,de 1tJ.1a11151p,U111ere scen,ică, 

fo,rţă ,de ,oonstr,uoţie s,p,ectlaioUJl,o,a,să şi o PJ.'eo1cu1p,aTe ,a,ocentUJată p!elnbru via,l-011i�rea 
argUJrrHm1JuiL1.ll.i Jiterar p.riim mijJJoa,ce de expriimame s,pecini1c teaotra'le. De iall.tfel. ,înlOă 
fa „Teatrul de vedenii", înfi,i.njlat de el in ,sewnul estiv.al 1934, se găsesc, în 
germem1e, ornnooepţiile siailie •cu ,p1iivire '.La „;rerruaigli•C!irarea" teiatruLuli;lJa r,e,teaJtmaliZJamea 
,an:tei ,s,cişru'.1oe. Cî:teva s,p.ecta1001e !l'eprezentlative aile '11u1i I.S. d'iJn l)J'eniloia1da ile!Şeia:nă : 
Scene de stradă de Elmer RiJce, Neamul Şoimăreştilor de Mihla1il Siaidoveiamiu şi 
Mihia,il S,o,r,bul, Androcle şi leul de G. B. Shiaw, 13 cantonele comice doe V. Alec
:SJaITTJdri, Otrava, cbriamatizaire d:u:p,ă Eimiil-e Zola, Madame Sans-Gene de V,ict.on."ien 
Sardou şi Emi4,e Mio1reaiu, Bimba-Bimba, revistă ,de Io:n SaMa, Hamlet icbe Wli'.lil.iiam 
8hiakes,peare, Voievodul ţiganilor, OJperetă de. J,ah:a!run Stt'a!uss . .Delbubează :lia Tea
tr,u:l N1aţi,Olllla!l dlim BuicUJreşti ,ou Şase personaje în căuta.rea unui autor .(11938), ifo
aos1n1d 1mo1l.iivul o,g'.1i1nzH Îll1 OOll1seTu5 ou stnuctu�,a <lnamei lJ!ir,an,d,ell1i,ene şi, toito.d:ată. 
pentru mijlocirea .insolitei apar.iţii pe scenă a personajelor piesei. Continuă appi 
cu : îngeruJ. a vestit pe Maria de Piaul Cla'Llldell,, Oraşul nostru de Th'OormrtJom W,ilder, 
Ale mării şi iubirii valuri 1dle F'.r.anz ,G1r.illlp:a,rzer, Lanţuri ,de AThain La,ughtcm 
M1airb;:n ş.ia. 

DUJpă 23 Aiugt.liSt 1944, o-pena sa n�gizora'Lă iatii,nge ,pU1111Ctiul ,oulmiruam,t ou 
Macbeth de Shia1Jres,peaire (premiera : 27 febr.uiaini1e l!M6), îm. ,oa1ne I.S. ,aipele,ază I,a
uti,liZJooea ,măştili ca ele.meirnt de tea'tlnaili ba.te, fi1i1n1d pirhnllll ,aa,1,e ia e101n1CI1e1:i.zat 
scerui.c ,gl.rudur,i'lle 1-UJi Garidio.n G'u:,ai,g. Pr.iln ia1ceastă ,crieaţie, el ,a 1aoo.1ctilp,at experi
me111tele ,ava,n,g3!1,"id1iste ale am:i'lrn· '70, rpr,eceldiîmd, tot1o,ootă, IO\pim,i!i!l-e uniOlr te101ieticfren1 
şi priacticie111,i ,ai te.at:r,uliui 1oontemp10a:iam (Jan Kott, Pe'ter �ook ş.1a.) ,au 1P�iV1i:rie la 
Îll1S-oon1alf'ea oa:pOld•oJpereLor shiakes;pear.eene. Pună La (Prematu:na sa ld1:,s,painiţie, I.S. 
f.alce P'l'DIPU'neri peirutru rr,eo;rgairuzarea pe boare moi, ,dieim,o,cr.ati,oe, ,a 1tJea,tr,u1u1i riomâ
nesc, alcătuieşte proiectul unui ingenios edific'u teatral, ţine prelegeri de regie 
şi desifăş,oairă ,o :imten:să iad1iv.itate publi'ois'ili1că şi de ,aomrfe:nenţilam, î1n ,oare s;inteti
zează ,e:,qpenieinţ.a iair;ti,sti,că .ac-umuil:a:tă -':ii îşi ,exp,r:imă ip.ăreni4e des,p!t"e V1i1ito11:ul 1a11:tei 
teatna,1e. 1n pI'o,giramu� s,ă'U estetk. I.S. susţime : iaufon,omi�. ,cJ1eip;1!i1n,ă 13 teabrlu11ui IP'f!ÎJ1 
revi-talizarea şi potenţarea plenară a mijloacelor ce-i aparţin, teatralitatea intrin
secă ,a a;ng,unn.entului literar, 1p11:matu:l rr-eg,iiei, specba1aofogia ,ca şti�1I1Jţă, ,OOQ·,e să gu
verneze aonQ€!ptu,a•l şi ·n.u emp-i-r,i,c ,a1r,r.a sceni1că, n1a111,sfiguna.r-ea cotid1;ia!T11uil1t.lii im 1c,om
tex,tul spectaic,uJ,aT ,al unu{ .,mis11er soai:al mod,e-nn ", u1111de. î,ntr�o 001ITI1U1nli1ume SP'iri
tuală activă între interpreţi şi public, să se răspundă marilo,r înotrebări a�e exis
te111ţei um,ame şi să s·e d-es,cihis,ă ro�eia „Vlislll1U1i de feri!Ci.re a,l omenirj,i ". 

Virgil PETROVICI 
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CIT ADELA SF ĂRÎMA TĂ de Horia Lovinescu 

la Teatrul Naţional 

25 martie

,,I. L. 

1955 

Caragiale'' 

Regi2', : MONI GHELERTER • Scenografia : AL. BRATAŞANU 
(decor) ; GABRIELA NAZARIE (costume) • Distribuţia : ION FIN• 
TEŞTEANU (Gl'igore Dragomirescu, avocat pensionar) ; DIDA CALi· 
MACHI (Emilia, soţia lui) ; EMIL BOTTA (Matei, fiul lor) ; MATEI 
GHEORGHIU (Petru, fiul lor) ; MARCELA RUSU (Irina, o rudă mai 
imlepărtată a familiei) ; LUCIA STURDZA BULANDRA (Bw1ic:a, 
mama Emiliei, om de ştiinţă) ; MARIA FILOTTI (Adela, sora lui 
Grigore, bogăfaşă.) ; NIIH ATANASIU (Costică, fiul Adelei, om de 
afaceri) ; ANCA ŞAHIGHIAN (Marie-Jeanne, soţia lui) ; AL. ALE
XANDRESCU-VRANCEA (Georges Găttescu, dijlomat); IULIAN NEC
ŞULESCU (Dan Pleşa, aviator) ; ELENA SEREDA (Caterina, învăţă
toare) • Număr de reprezentaţii : 116. 

ln ,regia de mare fineţe ,analitică şi anmonie .ar.bistică a 1Ui Moni Ghelei·ter 
şi îin scenogr,afia creatoare de atmosferă a Jui AL B:rătăş,anu, spedtlacoJul Tea
trului Naţional din Bucureşti, marcînd premiera ,aibsolută ,a .ptl;esei lui Ho.ria 
Lovinescu Citaclela sfărimată, a fost creat 'in cheia unei ,drame -de ide<i de sub
stanţială veridicnate, sub semnul angajării politico-ideologice cara:c<teristi.ce ope
relor de artă care celebrd.'.l un deceniu de 1a ia<:tul dstoric declanşator a11 revo
luţiei socialiste din România, 23 August 1944. Spect.am,lUil n-a .avut însă un 
caracter pasiv evocai.or, după cum nici piesa -lui Lovines,cu n.u propUJn.ea doar 
o evocare a unui moment devenit i.stode. DedLi.nul un_ei l'llffii. incapabilă să-şi
asume .răspunderea de a-şi conduce propriul destin, p.recum şi pe acela al îin'tregii;
colectivităţi şi, totodată, naşterea unei noi ,umanităţi, conştientă de rosta·ri1e ei
asanatoare şi con.�tructive, apăreau 6n .spectacol oa un iproces dramatic încă .îrr
p1ină desfăşurare, ,ce antrena destinele -individuale iale unor pe.rso.niaje tPUJternic
contur.ate, pus� ,în faţa· 'Unor opţiuni existenţiale, po.liti,ce, moraJe, fundamentale.
Această !Problemă ,a opţ-iunii, care -constituie însruşi nuc-leul drama'Uic .al piesei şi 
argumentul durabilităţii ei, a fost determi-n.antă şi 1Pentru înţe'legerea persona
jelor şi a relaţiilor dintre ele, in re.aliz;area 1or scenkă. Ana'1iza minuţioasă 
şi profundă 1a textulu.i, în implicaţiile sale ideologice, social-po•liti.ce şi moraJ.-psi
hologice, a stat ,la baza unui spectacol solid constr,uit, ode o mare .pUJteve de con
vingere şi de o tensiune bine gradată, de !La aparenta fdvo1ita!te clin primele 
scene - în care 'tema muzicală schumanni•aină aduieea o notă de 'l'ir.ism exube
rant - pînă ·13. accentele gr.ave, meditative din fin:al, €mple1rind ffntr-run dozaj 
echilibrat filonul satiric cu cel driamatic, ce atingea cote de mare iintensi-tate, 

O excelentă distJ-ibuţie ·a dat v:iaţă scenică unor :personaje cu adevărat 
memorabile, timplan:tiate în riecoruJ. reaJist-,poe.bic .al ,1u'i A'1. Brătăş,anu, în care 
urmele unor tablouri pe pereţi sau schimbările de mobi1ier p.undau sugestiv 
mersul is.toriei şi procesul de destrămare a unei :fiami1ii, imiagine concentrată a 
unei lumi. 

In rolul Bunicij, Lucia Sturdz.a Bulandr.a îşi făcea o intrare îin scenă 
maiestuoasă. autoritară, austeră, devenind apoi, cind blindă, străbătută de o 
undă caldă de emoţie, cînd .severă pî-nă il,a duritate, :tăioasă ca o Ilia.mă c1e oţet, 
păstrî.nd mereu o atitudine de demnitate neîncovoiată şi o ineyu.iz.abilă energie. 
Interesant ca fenomen teatrn1l : interpret1.nd-o pe savanta Dinescu, Luda Sturdza 
Bulandra se juca, de fapt, pc s.ine însăşi, penrtr,u că roJ,ul fwsese insiplÎJrat de ea, 
şi totuşi, actriţa compusese un personaj, care-<i semăn.a, evident, dar care era 
viabil ertisticeşte, i'Clcmai pent,r,u că nu se 'limitase la datele natu,ralţ ale iinter
pretei. Solemnitatea ridicolă, caracteristică fiecă•rei faze a evoluţiei avocatulut 
Grigore Dnagomirescu, a găsit ân Ion Finteşt<>..,anu ·un i,nterpret subtiJ, de un 1'e
marcab,i,1 simţ al .nuanţelor comice, care şi-a îonzesbrat personajul ou o candoare 
a .privirii, de un ef,ect colosal. Sub'1d.niind rprin ton şi arttitudine vulgaritatea fun
ciiară a Adelei Maria Filott-i a scăldat într-o j,us:bifi.oată lumină satirLcă atît 
spoiala de ele�nţă şi „boiel"ie-" ,a acesteia, cit şi dezlănţuirile de melodramatică 
di•s,perare. Emil Botta a pătruns cu r.afinament .intelectual în drama diliciilulul: 
personaj Maitei., inftiţişînd-o .ca pe o drarrnă ,a nead.aptăriii. şi a greşitei opţiuni, 
asumîndu-şi farmecul morbid al' person.ajuhlii·, rlar şi o anume amibiguitate, .pen-
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dµlînd pateLic între s,inceritatea suferinţei, credinţa î.n fragilele ,plăsmuiri de 
mirai,e si cabotinismul jocu1ui de oglinzi. Evoluţia Irinei, de ilia starea de transă 
hipnotică sub .imperiul iubirii şi vrăjti lui Matei, La Lucida a.sumare a conşti
inţei de sine în cadrul procesului social în plină dezvoltare, a foist parcursă de 
lVLa,rcela Rusu cu iautenti(.;.!Late a trăi11ii, priilltr-o ,sensibilitate atent controlată. 
Convingători au fost de asemenea : Matei Gheorghâ,u, în sugerarea etapelor ma
tu1izării si conştientiz{1rii lui Petru, Dida Ca:limachi in creionarea ,cu simplitate 
.a permanentei dezorientări a Emiliei, sub emblema replicii laitmotiv „Eu nu 
înţeleg nimic"; Iulian Necşulescu, corect, cu o uşoară rigidi1tJate muiată îmr-o 
emotie măsurată, în rolu.! aviatorului Dan ; Nii,y Atanasiu, pedalîind savuros pe 
ridicolul bufon al :lui Costică. ,precum .şi Anca Sahightan (Mar�e-Jeanne), Al. Ale
xandrescu-V,r.ancea (Georges Găttescu), Elena Sereda. 

Margareta BARBUŢA 

ŞTEFAN CIUBOT ĂRAŞU 

1910-1970-

Se naşte la 14 martie 1910 în comun.a Lipovăţ -
'Vaslui. Şcoala .primară o urmează în acelaşi .:;at. Participă 
ca mic interpret la serbăr.ile datinilor de diarnă. De la 
11 ani, htcrează în Bucureşti ca ucenic la cizmăria Fili
pescu dar seara, d•_1pă ziua de muncă grea, frecventează pă
timaş, speC'ta.colele. Apoi se angajează ca ucenic la un ate
lier de ipictat firme în Obor. In 1924 se mtoaroe ,1a Vaslui, 
unde urmează curuurile 1i-ceulu.i. şi-şi face deburtul cu ver
suri în revistele locale, ba chiar editează un jrurnal umo
ristic în 1929· pleacă ,Ia Iaşi, şi este primi-t La Conserva
torul de Muzică şi Artă Dramatică. Devine elevul sonetis
tului Mihai C-Odreanu, •oare îl �r,eciază foarte mult. 
1n lfl�2 işi dă bacalaureatul la Bîr:1ad - între timp îşi 
făcuse şi stagiul m.iLitar. In acel.aşi an este angajat „pţo

bist" la Teatrul Naţional, unde eria director Ionel Teodoreanu. 
A debutat cu un ,rolişor episodic în Macbeth. In acea peri,oadă .func�ionau 

la Iaşi c<:1 •regizori Ion Aurel Maican, Ion Sava, G. M. Zamfirescu, iar ca sceno
graf, Th. Kiriakoff. Joacă, la I.aşi, în aproape ,J..60 de piese ca Neamul Şoimă
re.ştilor, l\IcşteruJ lUanole, Omul cu mirţoaga, Hoţii (interp:retînd rolurile celor doi 
fraţi - Karl şi Franz), Vifoml, Doi sergenţi (mare succ:es de p,ubLic), Nunta lui
Figaro, Domnişoara Nastasia, Reg·e)e Lear, Oedip, Vlaicu Vodă, O noapte furtu
noasă, Conu Leonida, Năpasta. apoi în operetele Gheişa, Vînzătorul de păsări, la 
Teatrul de vedenii (de ,gmază) creat de Ion Sava în Pecetea bestiei, Sistemul 
doctorului Katran etc. 

In 19-15 vine 1a Bucureş,ti, unde joacă tempomr sub bagheta lud S.ică Ale
:xandrescu la Teatrul Comedia. 

In 1948 actoru;J. joacă la Teatrul de Stat din Arad; printre alte spectacole: 
O scrisoar� pierduta şi Bădăranii. 

lin 1950 este solicitat de Lucia S.turdza Bulandra la Teatrul Municipal. Aici 
joacă în aproape 20 de ,piese. <le La Schiller ,La Bar.anga, de la V. I. Popa la 
Ibsen. de ,la Delavrancea la Labiche. 

Intr,e an.ii 1962-196-l se ,află în colectivul Teatrului Comedia în piese. de 
Victo, Eftimiu, To1stoi, Ostrovski, V. Em. Galan şi alţii. Se intoa110e la Teatrul 
Bu1andra, unde rămîne pînă în anul 1970, anul morţii sale, 1a 27 august. 

A apărut în 31 de filme, începînd cu Desf�urarea, Valurlle Dunării, Lu
peni '29, Pădurea spînzuraţilor, Cerul începe la etajul trei, Columna, pînă la 
Aşteptarea - fi.lm .pe care nu a .mai apucat să-l termine, încheindu-şi glor,ioasa 
,c;a ,carieră .înainte de ultimul episod. 

Cine e deci Ştefan Ciubotăraşu? Ar putea fi 111\.LII1.irt;, pre1uînd un „titlu" 
cunoscut, 'Un Ceahlău al teatrului românesc. Masivitatea sa fizică nu excludea, 
Jnsă, o anume graţie şi romantism. F.ioros la mînie, avea accente <le violoncel 
în scenele de duioşie. Faţă ,cu fălcile proeminente, figură ,aspră, oe părea tălată în 
piatră ; aparent stîngaci în jocul mîinilor, neajutorat în căutarea gestuJ.iui defini
toriu, dar 'Clin tot acest ,amalgam - premeditat sau nu - se năştea un personaj. 

1.0 
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Bădia era şi un poet remarcabil, sfios, sentirrrentad, scriind în buna tradiţie 
dasică, specialist în sonete (vezi maestrul său, Mihai Codreanu), copios în
epigrame. 

Acest artist de o conştiinciozitate profesională exemplară, eminent coleg, 
iubea şi sprijines noua generaţie care „venea" (de pi,ldă, pe ,regretatul DabiJa 
sau pe vedeta de azi, Caramitru), în ciuda faptll!lui că i-a spus în public lui 
Baranga ; ,,Scrie-mi, nene, şi mie un rol de tînăr, că de cînd mă ştiu joc numai 
personaje cu bărbi". 

Unul din cei mai populari artişti, era, firesc. Artist_ al poporu.lui. 
Alecu POPOVICI 

TONY GHEORGHIU 

-1925-1961 -

După terminarea studiilor La Institutul de Arhitectură din
BUICUT'eşti, debutează -ca scenograf ool,a,bor.îmi c,u regi,zoan:ea. 
Sorana Cor.o,amă la mo:rntarea pi·esei. Amphitryon die P'11aru.t 
(lucrm·e de diplomă, Insi:litwtut de .Alrtă Te:atradă, 1949). 
Este ,a,ngajat La Studiio1uil. .Aicix:lll:'ului de Film (deven"it mai 
tîrz+u Teatr,u,l .pentru Tineret şi Co,piii). ln s,cu,J:Tba Sia viaţă 
T·eialJzea�ă decoll'Ullti -pentJr,u a,p:roape 50 dre spectaoole, pe 
,d,ifeti.te_ scerue diiJn Cap;itJa!lă.. (Micii burghezi �-Gorki; 
HJ51 ; Mincinosul de Gotldta1ti, 1954 ; Ion Vodă cel Cum
plit, o,peră de Gh. D'Uil11liltres,eu, Mătrăguna de ·Mochiavelli, 
Vrăjitoa.rele din Salem de A. MiiJ..ler, 1956 ; Urag_anul de 
Bill-Beloţerkovski; -Ie'.57

.
; Gîlcevile din Chioggia die G-01-

doni; Bagi Tudose de DeliaJvrnmlcea, 1958 ; Ferestre deschise
, de Pa'U:l Everac, 1959 ; Brigada I de cavalerie ide V. Viş-

nevs-lci, 1960 ; Prima intîlnire de T. Sîtliuta, 1'9•6i ; Macbeth de Shakespeaa·e, Ocea
nul de A. Stein, 19&2), ,diilll ailte oraşe an.e ţămili (Pogoară iarna de M. Alllders,orn, 
laşi, 1957 ; Nemaipomenita pantofăreasă •de Loirca, Bacău, 1959 ; Hoţii de S1chiller, 
BaJia Miare, 1960) şi ,de · peste' hotare 1(MieluI turbat de A. Barangia, Solfiia., 1959). 
A lăsat interesante proiecte de decor pentru Hamlet şi Richard al Il-lea de
Shakespeare, Tudor din Vladimiri de MJhnea Gheor.�u. A lll!CTlalt, ,citVla timp,
oa soei1110gnaf la sbudioul de televJZJbwne. Şi ca asiistetnt 1,a lru;titJutuu de Alr:t.e Pl,a,s
tti,ce „N. Grigorescu". Totodată, s-a OCUJpat de pidua:iă ·şi de gr.aif:ică de •ciarte (este 
.a,uto.ru!l OO!Pe!J'telor revistei „Teatr.uil", îin ianlÎlÎ 1956-1958). 

Ati,t „prJn deoo=.iile co111Jcepute de el-, .at-t şi 1pr.iJn didetl'le oo.rimate în ,a,rticolele 
siaJe, T. G. a adus o -contribuţie ,11emarncabilă, reprezenilatirvă penitl.'!\l asipliruţii:le şi 
:moc1a1ităţile ,a,rtiistioe din ,perliiooJda ,,:reteatrnllizăir:ii" (1955-1960), ,aa:re a mar,aat 
deciSiiv evoluţia ,a,rtei spec'tacoil1t1ilui român.esic !OOIIl1Jem,poran. In m,aj,OiI'itatJea deOOTU
riJo;r sa!le, T.G. ,a căJutat să evite ,rea.1ismul p[at şi natu.mllii.SITT11ull surooaint p.en1tnu 
jo,cUJl a,ot.Qru:Loir şi mesajul ideati,c ;a:l spectaiooil.ulu:i, iafP€:li,n,d cu S1ucres la o ddveirs:i
tate de ,prooedee : a) o „p.liaJrutla,ţie" eoollllemhcă, juJdi•cioo rn·-gannzată, oonşti,em.tă de 
ornn,d1iţi,a sa SCJe!lllilcă, şi, ,umeo,ri p,ătr-Ull11S.ă de o si,rnboUsitrică ,dliscretă (,Micii burghezi
ş.a.); .b) utilizarea su.gestiei grafice (Mincinosul, Mătrăguna, Gîlcevile din Chiog
gia), i111.tegr,a,r,ea p,osu,billiiită.ţi.Jiciir de ex,p:resie ane rutor arte - plctrnră murală, taopl
s:err-.ie - în strucruna deoolITlllUi (Ion Vodă cel Cumplit) ; ia1dlaip,ta�ea (;rnu adoptarea) 
UJruo:r ,ooncl-u,zid şi efecte emoţio1rnale 1JlJd€1lU1111g ve:tifd•oaite de ,p1,aic1Jilca ,a�hii1Jectur1ii şi 
artelor plastice, -La configurarea spaţiu.lui scenograf.ic şi la •rezolvarea sa cromatic§
(Vră.iitoa.rele din Salem, P -ogoară iarna, Hoţii, Nemai,Pomenita pantofăreasă)� 
d) dellfl.lldJarea s,oonei, î111 oaire s,i;nt păstrate doar aîtevia 1repe11e :looalli21a.roaire şi el€
men1Je 5i-mbol.!ice 1(Hagi Tudose, Brigada I de cavalerie) ; e) ,utH!i.ro:rea ,,�,a vedere",
qiar poteTuţ'lind exJpireS'ÎV 00111Venţi,a teia.1ma.lă., ia mmj.llo,acelor ecernoteh!rnioe : 1pipatcti-cabi,le,
tumn,ante, proiectoaiI"e, ref:lec,ţoare, OO!{lStrucţii meta.1iJoe (Ferestre deschise, Prima.

, intilnire, Oceanul).
00111JSiidemtiHe lJui T.G. despre soonogna,flie - ,,cxrglalIJ.JÎ,c inoop01ra,btl!lă <le tot 

actu:i d1ramaiti•c", rev,elull1ldu-şi S€fl1SJ\.!IITiJie dia.ton:liţă ,,preooniţei umane", ia lalC'1iolr1uil1l!ii şi
iastfel ,prec:izîm,dn.H,e oa .. reeJi1'l. locu-t,,,; d� ioc" - ,::iu av,ut O q,,,;r-1:11\ :reZJcir,1<1111t.ă orn
fesională şi au fost mult comentate într-o v.reme de ;profunde modificări in 
modUJl de eJ,a;boI1alre ,a sipecha,coloul,ui. 

Ion CAZABAN

11 
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Eroi exemp1ari în interpretări exemplare 

DINU MANOLACHE 

jnterpretul rolului 

Pătru cel Scurt 

din „NIŞTE ŢĂRANI" 

adaptare de 

Buzoianu 

romanul lui 
Cătălina 
după 
Ja Teatrul Mic

Dinu Săraru, 

Pătru cel Scurt a reprezentat în ca

riera dumneavoastră o întîlnire fericită? 
- Mi-a plăcut personajul. De fiecare

.dată cînd n joc simt că dăruiesc o parte. 
,din mine, dintr-un trecut al . meu, pe 
,care nu l-am trăit, dar îl cunosc. Pe 
·pă,tru cel Scurt îl urc pe scenă de a
proape opt ani, spectacolul depăşind
sfertul de mie.

Pătru cel Scurt ca şi consătcanul său 
Năiţă Lucean, ader'ă cu intîrziere la ideea 
de co·1ectivizare a ţăranilor de la Cornu 
Caprei. l'ătru e om sărac, care a umblat 
.,o lume îmreagă" şi pe păm:înt a călc�t, 
:Şi numai păm:înt a visat ; om muncit, 
om cair.e a ,agonisit „cît a putut·' � clouă 
-0i un cline şi a sădit un pom ... � mîn
.dt:u că-s ale lui ; şi este mi.ndru că a 
făcut războiul de la început, că n-a lip
sit nici o zi. Apropierea de Năiţă se pe
trece fi-re.se, dintr-o- nevoie tle comuni
,care interioară - nu e .,,umbra·' sau 
_aghiotantul" lui Lucean, - aşa cum 
;-ar p,Utea crede, deoarece Patru e unic 
prin tot ceea ce faoe, prin tot ceea ce 
spune. El are trăiri lă,u111tTice complexe : 
în aparenţă comic, el concreLizeazii 
aşa cum spunea odată regretatul Nichita 
Stănes.cu, starea de „rîsuil ....,.. . ,plînsul ". 
Esenţa psihologi-că a per,;onaJu:lui ea-te de 
un profund tragism ; tragismul nostal
giei, al ,cando.rii netrucate a omului o
bişnuit. El face ,par,te din familia per.so
naj elor car,e merg liniştite s.pre ;noarte, 
abiia avînd puţină vveme să rostească. lu
cruri esenţiale. O dată cu dispal'..iţia f.a, . 
dispare lumea din ·care· el 'face parte, de 
aceea soluţia de final mi se par� justa. 
Sfîrşitl:11 e o eliberare. Tot ceea 
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ce povesteşte, Pătru vede iniăunirul său 
ş1 nu ştie dacă ceea ce spune acum nu 
a mai spus odată, cîndva. Rememorînd 
amintiri de pe - front, el trăieşte urie,>ri 
cm anume soi de melancolie, alteori u 
reţinută irevoltă, iar alteori e de-a drep
tul ironic. Toate aoeste tonaliităţi luate 
în pa1·te, sînt ca nişte secvenţe obsedan
te,· care, mergînd pînă în final, aLdHu iese 
un -laitmotiv al evoluţLei personajului. El 
cunoaşte· drumul, ştie ce e dincoio, a mai 
fost .odată acoperit de pămînt. El e aid 
doar în trecere. De aceea cqnsitler că, 
o dată cu dispariţia sa, dispare o lume
supusă suferinţei, o lume care nu se va
mai întoarce niciodată.

In construcţia personajului am căutat 
să' cumpănesc fiecare relaţie cu c_ei din 
jur · în spi'l.'itul vieţii -lui int.erloare ; să 
mă exprim direct, simplu, dar cu o forţă 
de convingere, grav, cu autenticitate (în 
întregul �pectacol amestecul de comic şi 
tragic surpvinde, ceea ce mă fură şi pe 
mine), cu jncrîncenarea omului p.us la 
grea cumpănă. Am căutat să mă integrez 

· cit mai bine în ansamblul unei repre
zentaţii cu o distribuţie exf;rem. de nu
meroasă. Am făcut un pariu cu ,nine în
sumi, deoarece eramla încep1Utul carierei
de . tea<tru, eram de fapt la al Joilea rol
pe scena Teatruiui Mi-e. Am avut motive
de teamă, încă de la distriouirea mea
în Pătru, şi numai încrederoa acordată
de Cătălina Buz;oianu m-a făcut s-o de
păşesc, încredere de care are nevoie îu
·această me•eri:e şi îrntr-un asemenea mo
ment un tînăr actor.

Maria MARIN 
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MARINA PROCOPIE 

interpreta rolului MARIA 

din 

„PITICUL DIN GRĂDINA 

DE VARĂ" de 

Dumitru Radu Popescu 

la Teatrul de Nord 

din Satu Mare 

- Ai mai avut pînă acum prilejul ,de
a te întîlni cu dramaturgia lui D. R. 
Popescu? 

- Nu, ald1i!că nu i:n vederea pregă1Ji111i:i
U1nui �pect.aool. ,Ptemitru lclă, <lE ·.fli.e,oaQ,e 
dată, il.ectJuna Qllil'UJi Pol se fuce ou ia,Jţi 
-achi ld-eaît leclruo:ia obitşiruwită. 

- Rolul Mariei a tentat pe foarte 
multe dintre actriţele noastre catego
risite drept ··ingenue, de la Silvia Popo
vici şi Elena Bo� la Ana Ciontea. N-ai 
plecat cu nici o idee preconcepută în 
realizarea lui ? 

- Nu, iîin ,gen€!I'lail. ;nu am i1dle!i µr,econ
�putte iJaJt,ă de ro1 . .!mi pliaoe să văd Îin 
fileoaire o i!Jwme 1necrull1looaută, o lume 
care iaştelaptă să fie expl1Ql1ată. 

-- .Cum a fost de data aceasta lupta 
de cucerire a rolului ? Pentru că pînă 
la urmă l-ai .cucerit. O certifică cele 
două premii obţinute {la Festivalul Tea
trului pentru tineret de la Satu Mare 
în 1987 şi în Ediţia a Vl-,a a Festivalu
lui Naţional „Cîntarea României"). 

·- Elu Sîm.t U!ll om fua,rte metodic. Îmi
plaiae să ialŞlez -cu mînla mea tpi1a,hră ,au 
,pi,atnă, ,doins'llrUJÎ!llidu-,mi idr:t.l!!Tuull, şi nu
mai ;d�ă ia/ceea s,ă ,pomn€\Slc '!Pe el.. 

- Asta înseamnă că te poţi dispensa 
de regizor? 

- ."Di,m,po'trtiiv,ă ! AiClffit dm.llm, el 'tre-
buiie să 1mi-l 111,T1ate. Am 1n,evoie de fo1-
dirumame tÎJn hotămîrtiQe esiem�i,au� -(şi caJl�/l 
SJ)II'e :\lin QidJ. est'e o -hiotămînie li1mpOlrtlamtă). 

ln cazul de. faţă a existat un con
sens iniţial într_e tine şi . regizqr ? 

1Dwpă lecinl!ra .. 1pileisei . au. existat 

muJ.te diis,cuţii Jntne mitrue şi ,Or.istiiarn .Ioon 
(11egiz,01r;ul specltaoc!lrul!JU1i şi ooectoruil tea-
1mui\Jui). El voia ,aa dilil &nlrrleaga iatitu
dimie 1a M,arj•ei să s•e tdieg;ade •ideeia. de 
sia!anidii,ciu as,lllffiat . .I,n 18JCest sans îşi :i
maJl?iilnla t01aiJ'€10Ulffi iS!tat1.11a1r evdl.uţi,a ei· stae
l11Îloă. E1u 1•mi 2Ji1oea!m : ,,Cine ie, !Î!Il. f0!!1ld, 
Mi3!I'li,a ? O tîinără ·001rudamniată •La moorite 
iTuaJiln te d,e a fi oun,o�cu t f.eri'cilrea aces
tei viieţi. :I se amlî:nă ex,ecu-ţia pentiiu 
a ITTJaşte, pentru ia li iS!e .Luia copilul-! l'ein
tr:u imme, -Miair.iia moare de idirnuă OI.'li. Şi 
,ea reailii2ieooă 1aJcest ]:u-01,u. Şi su<llUiiJe, şi 
se frămîm.tă, 111Ju taamai 1hLblli·c. De a
ceea, ia,m ianezut die iCLDV1ili1�ă că 'l!Jn ;f:i
ll'e.SC al ges,tuliui şi. al iex1pJ1esi'eli .pe tot 
par,oursul piesei, i-ar· în final o maiestuo
zitate a atitudinii, o tensiune a x@lri.icii 
vor onm,dUlae ima:i 1oonvilrug-ă1loir ,către ideea 
sacrificiului, atît în .sens concret cît şi 
în sens moral. 

- Şi acest lucru s-a văzut, cel puţin
în spectacolul _pe care l-am urmărit eu. 
la aproape doi ani de la ,premieră: Simţi 
că inte11pretarea dată rolului s-a modifi
cat în acest interval ! 

• - Mairli1a este ,Ulll iroJ. :fioall'te imrtJere
sa:n.t, bo,gat IÎln ll1'llla1nţ-e. Mă. s'Uli'ipnintd · Îi11
:lii,f'Jelair:e s pec'tJa,oo!l tÎJnloei'lciÎJlld :re1J!�ii noi, 
d,es:i,giur, · i:n mataa t21aelei1aişii. ,aansln.'1..11cţii_ a
1>0J:ullui. 'Dar n,uiamroe deosebi.te d:ntervJrn, 
î,n ·S1p,eai.ail .Îăl iJ.iel,aţiia cu !Pasăre, şi . a
turuci · [mi !2'li.c ,oă diatcă ll101u'.1. ll)IÎ.ericlie sau 
clşti,gă ce-v-a,. die. _IJ!a S1Pectadoil. la sp€1c.ta
GOl1. imseamnă_,că iaire şi. die,.ce. 

,. Dan� tj?iSTESCt.T 
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Credo-ul regizoral (II) 

F
aţă ele acest complex ele .·arcini şi 
capcane a fost firesc -oa, de la uin
moment dat, să se manifeste interes 

pentru regie nu numai ca artă, ci şi ca şti
inţă, Camil Petrescu în calitate de esteti
cian şi Ion Sava ca teoretician şi practi
ci,an aiu fost pr.iJntre .cei rdinuîi gîndi-tori iro
mânu oare au aboa·d,a t doimeni,u� dilJl ,ace.as tă 

perspectivă. Crin Teodorescu e unul din· 
cei ce au continuat cercetarea, elaborînd · 
chiar un concept ele teatru văzut ca o 
succesiune de ideograme scrise cu corpu
rile şi nervii actorilor, sensibilizînd, ma
teri-alizînd, obiectivînd abstracţiile, soli
citînd o trăire concentrată, intensificată 
şi tensionată pînă la paroxism·. prin care 
să se opereze transmutarea necesară clin 

' ootildd.ain •,in 1P1an,ua ,une.i, ·realităţi mai"· ele
vate, cu o te.mperatură mai ridicată, pînă 
la incandescenţă. Spectacolul teatrului 
,,Bulanclra" ct1 Victimele datoriei ele Eu
gen Ionescu a încercat să exprime, într-un 
fel, ceva clin acest concept nou. Aureliu 
Manea şi-a propus să demonstreze:, în 

· prima, admirabila sa carte, Energiile spec
·tacoluJui, că regia e şi artă şi ştiinţă. El
numeşte regizorul „un Inginer al Aten
ţiei" ; vorbeşte despre „Arhitectura emo
ţiei"; dă vizualizării .o accel?ţie de ,.con
stru.cţie". El socoate că · există o formă
universală a actului teatral, conceput ca 
un,'ceremonial, iar pentru săvîrşirea aces
tui ceremonial consideră ritualul drept
intenţia cea mai profundă stilistic prin
care operează· un regizor. Mare parte din
tulburătoarele spectacole pe care le-a rea
lizat pînă acum - Rosmersholm la Sibiu,
Britannicus la Piatra Neamţ, Macbeth la
Ploieşti, Aceşti nebuni făţarnici la Tea
trul Maghiar ele Stat clin Cluj-Napoca -
au ·avut o ·stranie expresivitate şi, deopo
trivă, o excepţională rigoare. Ele erau fas
tuos teatrale, dar în acelaşi timp autentice
şi organice pentru ,că în topologia întruchi
pării scenice se îmbinau atit logica severă
modem,. atît posibilităţile verbale, cît şi
metodologia intuitivă a actorului cucerit
de propunerile regizorale. Manea e ele pă
rere că trebuie folosite intensiv, în teatrul
modern, atît posibilităţile verbale cît şi 
cele non-verbale. Spune : ,.Pentru ca w1
acţor să realizeze nestiJ:1gherit sondaj'ele
sale extreme în psihologie, regizorul va
·trebui să creeze în primul rînd -«tăcerea»".
Şi Lucian Pinti1ie se referă la revivifica
rea, su.b zodie �tiinţjfică, a vechilor mij-

V. ,,Teatrul" nr. 2/1989

loace histrionice pentru „remagicizarea tea
trului". Şi alţii caută acum a reintegra în 
actul teatral ceea ce s-a pierdut ori s-a 
rătăcit clin mijloacele specifice. Eugenio 
Barba restudiază asiduu limbajul gestual, 

, Ariane Mnouchkine recuperează limba.iul 
commecliei clell'arle. Un studiu al Evely
nei Ertel publicat în „Travail theâtral", 
1977, trece vechea şi nobila artă prin fil
trul unor categorii semiotice binare : sem
nificant - semnificat, paradigmă-sintag
mă, denotaţie-conotaţie, metaforă-metoni
mie, una dJiJn Jmclleier,�ile teorem,ce fiililld cii 
relaţia pe care teatrul o stabileşte între 
semnele verbale şi cele non-verbale e un 
mod de a ele-codifica verbul, în sensul ele 
a-i conferi o putere de figurare pe care
el n-o posedă în limbajul obişnuit. Şi
masa rotundă: italiană, condusă de Um
berto Eco, din a cărei stenogramă a re
zultat volumul masiv „Per una. semiotica
gen_erale de! teia tro ", ajunge la concluzia
(una din ele) că actualele limbaj'e teatrale
sînt importante nu numai pentru că des
chid drumuri noi ele comunicare cu re
ceptorii, dar şi fonclcă-i pregătesc pentru
inovaţiile viiitoare.
- La noi, profesorul Henri Wald se refe
_ră la semioză, adică la întreaga activitate
ce se desfăşoară între semnificant şi sem
nificaţie : energia metaforică şi metoni
mică, atît constituantă, cit şi expresivă,
amplifdcarea cîmpului semantic,. retrooc
ţia semnificaţiei. Prin semioză - ne spu
ne - se formează nu numai denotaţia, ci
şi stilul, conotaţia adică, ceea ce în tea
tru este expresia concentrată a tuturor
facultăţilor creatoare reunite şi cliriguite
ele regizor. Prin urmare, stilul spectaco
lului nu este o rezultantă a stilului lite
rar, ci o sumă ele componente printre
care, în prim-plan, se află gînclirea ştjin
ţifică, artistică· a regizorului. De aceea;
vom găsi în creclo-ul regizorului - atunci
cînd . e exprimat pe larg şi explicit - şi
referiri la modalităţi, structmi, concepte
ale formei, re1aţii cu ceilalţi factori. crea
tori. Gheorghe Harag îşi explică specta
colul său Procesul de la Teatrul de Co
medie . prin conceptul de grotesc scenic
aplicat unei realităţi care s-a impus ca 
grotescă atît autorului, cît şi- lectorului său 
de azi. Lucian Pintilie., lucrînd la Livada 
cu vişini, a caracterizat . în . următorul fel 
teatrul cehovian : ,,Istoriile ·.unei . agonii 
lipsite de atroci'tate, o · agonie idilică, in
conştientă şi iresponsabilă, istori,a unui
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mod de a muri... Agoniile au întotdeauna 
ceva macabru şi idilic din pricina morfi
nei. Inconştienţa poate fi o asemenea 
morfină. Inconştienţa-morfină este tema 
spectacolului meu". Crin Teodorescu îşi 
prnpune în Victimele datoriei folosirea 
maximală a capacităţii proteice a acto
rului ; aceea de a întruchipa, fără a re
curge la nici o schimbare .de grimă, cos
twn sau orice artificii exterioare, o suc
cesiune ele personaje ; cu precizarea că 
toate aceste transformări să fie făcute 
.,la vedere", în plină lumină, în faţa pu
blicului. ,,Proteism înseamnă plasticitatea
interioară a actorului, labilitatea lui psi
hologică şi expresivă, mobilitatea şi flui
ditatea lui lăuntrică, bine stăpînite şi con
trolate, capabile să-l facă a trece brusc 
din liric în burlesc, clin sensibil în dur, 
din comic în tragic şi invers". Ion Co jar 
îşi descrie astfel „modul ideal" ele a prac
tica regia : ,,Să stabileşti o structură ch·a
matică limpede în urma lecturii unui text, 
să porţi discuţii cu interpreţii, explicîn
du-le nu numai scheme, ci mecanismele 
toate care fac dintr-un act teatral un eve
niment important al existenţei fiecărui 
individ în parte, dar şi a grupului. Sigur, 
nu din prima clipă se găsesc răspunsu
r11e sau soluţiile cele mai exacte, ci în
c�rcînd, repetînd ele mai multe ori, obli
p,lndu-i pe actori să forţeze imposibilul. 
Cr-ecl că numai în felul acesta se poate -
aut cît se poate - atinge dezideratul su
prt!m al teatrului : a trăi la indicativul 
prezent ! Actul scenic să nu fie o simplă· 
reprezentare, un act prestator de servicii 
artistice pentru populaţie, ci o încercare
unvcă, irepetabilă, cu un coeficient cit mai 
mare de momente şi . soluţii imprevizi
bile". Iată cum defineşte Liviu Ciulei în
toarcerea spre teatralitate : ,, ... Adică spre 
imaginea şi jocul care căutau să transcrie 
în concret mişcarea, ideea, aflate în şi 
sub dialog... A fost o reacţie împotriva 
imitării simpliste a vieţii, împotriva ilus
trativului, care alunecă la suprafaţa lu
crurilor, împotriva lecturii indiferente şi 
monotone a textului (lectură care este, 
de fapt, tot ilustrare, întrucît îşi propw1e 
să unească fotografia facilă a unui mediu 
văzut static cu derularea monotonă a cu
vintelor expuse la nivelul prim de înţe
legere"). Aşa s-a trecut la o nouă struc
tură a teatrului românesc modern, sub 
regimul unui nou realism, trei fiind com
ponentele hotărîtoare : .,o tot mai adîncită 
preocupare pentru sensul social-politic ; o 
deschidere spre public care a îngăduit di

versificarea relaţiilor scenă-sală ; şi o di
namică mereu împrospătată a creaţiei de 
spectacol, o exersare multilaterală şi mo
bilă a fiecăruia din elementele constitu
tive ale actului scenic". 

Dar cu cît regia avansează spre zonele 
înalte ale artei şi ştiinţei domeniale, cu 
atît mai acute devin controversele în ju
rul ei, iscate de retracţii, ignoranţă, pre
judecăţi. Una _din aceste controverse, pre-

judecata respectării „cu sfinţenie" a tex- · 
tului. ;,A respecta cu sfinţenie" înseamnă 
după unii a conserva intacte toate datele 
concrete ale unui text, ceea ce practic e 
imposibil, căci nu avem cwn să reprodu
cem exact, chi,ar dacă am d01·i, modul de 
vorbire, ele vestimentaţie, mişcare, gesti
culaţie şi modul teatral preferat de oa
menii ce au inspirat piesele din vechime. 
In fapt, fiecare generaţie şi fiecare epocă 
impun un anwne stil general independent 
de factura stilistică a lucrării. Ceea ce se 
păstrează, uneori timp înclelw1gat, este 
o formulă scenică o dată găsită, declarată
sacrosanctă clupă ce disputele în jurul ei
s-au stins. Dar şi aceasta ajunge să se
perimeze, să se convenţionalizeze, şi a
tw1ci cad în desuetudine piesele. Aşa s-a 
produs eliminarea operei lui Moliere de
pe scenele franceze, a lui Goldoni de pe
scenele italiene, a lui Caragiale, de pe
scenele româneşti interbelice, opere uria
şe fiind înstrăinate ele public prin anacro
nism formal. Mişcarea postbelică ce a dus
la orientarea „teatrului naţional-popular",
mai ales în Franţa şi Italia, mişcare ini
ţiată de regizori celebri, a repus în cir
culaţie valori clramaturgice ce fuseseră
degradate prin rea folosire. Tot astfel, la
noi, unele prin efort regizoral - în primul
rîncl - au reintrat în circuitul scenic şi
au ;:ijuns la cunoştinţa generaţiilor noi
de spectatori capodoperele lui Caragiale,
Hasdeu, Dav±la, şi au ieşit la lumină scri
eri ele anvergură ale unor ctitori ele acum
aproape două sute ele ani, sau ale lui Lu
cian Blaga şi Camil Peti-escu. In 1947,
Ion Sava stipula, ca un precw·sor, că
„Principiul 1:egiei moderne este să nu-i
uite pe morţii cei mari, ci să-i readucă

. la viaţa teatrală, ţinînclu-i mereu printre
cei vii ... Ca să priceapă pe Racine, omul
de azi şi să se bucure ele ,esenţa univer
sală a lucrării lui, trebuie ca această e
senţă să fie prezentată cu mijloace la în
demîna• omului nou". insă ori de cite ori, 
de pildă, s-a ciat o nouă versiune scenică 
unei capodopere caragialeene, s-au auzit 
p'roteste clin partea unor literaţi, artişti, 
critici, care, în fond şi în formă, cereau 
să se revină la modalitatea anterioară de 
reprezentare, aceea clin vremea lor, bine
cunoscută de ei, fixată pe retinele şi în 
timpanele lor. Oricîtă bunăvoinţă s-ar 
manifesta, nimeni nu poate să reconsti
tuie aidoma o versiune anterioară, chiar 
clacă ar ciori să se despersonalizeze total 
si să se folosească de foaia de plomba
gină. Căci s-au petrecut mari mutaţii nu 
numai în modul de a gindi şi înfăptui 
translaţia scenică a operei literare, ci şi 
în modul de receptare. Un distins, preţuit 
şi venerabil om de litere, de cite ori ve
nea vorba de capitolul modern al însce
nărilor cu piese de Caragiale, capitol pre
ţios şi foarte bogat, avea o reacţie de 
oroare, amintind că „a ieşit in scenă un 
actor care se spăla pe picioare la vedere" 
relatînd amănuntul cu tonul cm care s-ar 
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nara grozăviile ce qU dus la pedepsirea
biblică a cetăţilor Souoma şi Gomora.
.Recent, un venerabil şi iubit cărturar s-a
ridicat şi el, într-un articol, împotriva re
gizorilor tineri, pentru că aceştia ar schi
lodi în aşa hal operele clasice încît elevii,
copiii n-ar mai avea acces la ele, ori, vi
zionîndu-le, ar căpăta cw10ştinţe greşite,
ele aici putîndu-se conchide că în noua-i 
calitate, de a11exă peuagogică a şcolii, tea
trului i-ar reveni sarcini suplimentare de
lecturi impersonale în costwne şi decor,
a căror ex,aclitate să fie verificată cu
stricteţe, el neavînd drepturi şi îndatoriri
hermeneutice, ce ar decurge din specifi
cul său. Ce-i drept, unele teatre chiar dau
curs unei asemenea cerinţe făcînd aşa-zise 
„matinee şcolare" cu piese din programa
analitică liceală, montate cu zgîrcenie şi
aproximaţie de actori aflaţi în lipsă de
ocupaţie şi care, în fapt, îndepărtează ti
neretul şcolar de teati-ul dramatic, dindu-i
impresii false despre desfătarea spirituală
ce o poate procura arta scenică. «Luînd
ca moment de referintă teatrul clasic -
scrie, în replică parcă·,· Anca Ovanez -
pentru a intra în consonanţă cu specta
torul de azi. regizorul nu poate crea ima
ginea scenică a unei opere dramatice de
cit situînd-o într-o perspectivă istorică 
dialectică faţă de acest spectator. Nu-i 
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Exp11esi,vitate şi ,rigoare în „Mac
beth" creat ,de Aurel Manea pe
scenia plo.iieşreană (în imagine
Co11I1eliu Revent). 

„distrugem" pe clasici interpretîndu-i, ci
ne regăsim pe noi în clasici. Nu epuizăm
o operă dramatică interpretînd-o, ci sta
bilim conexiunile acesteia cu publicul de
azi, deschiderea ei spre noi. Nu-i jucăm
pe Sofocle sau pe Shakespeare, pe Dela
vrancea sau pe Caragiale, dintr-un prin
cipiu cultural-documentar, ci pentru că
descoperim în ei, şi avem nevoie să des
coperim, permanenţe ale spiritului uman>>, 
In acest sens a şi montat, -de altfel_ regi
zoarea comediile lui Caragiale la Iaşi şi
la Botoşani, sau De.spot-Vodă la Bucu
reşti. 

T
oate prejudecăţile şi falsele impu
tări la adresa regiei s-au colectat la
un moment dat, la noi, într-o sin-

gură călimară publicistică. A existat un
glas, probabil unic în lume, care a cerut
pur şi simplu desii,inţarea regiei, ca fiind 
o noxă pentru arta teatrală, o barieră
între scenă şi public. Vox clamantis in
deserto. Succesele noastre se datorează şi
regiei teatrale ; n,u s-a lansat nici o piesă
originală importantă şi nu a apărut nici
un spectacol important fără o semnătură
regizo!'ală liz,ibilă. Creclo-ul t·egizorului,
manifestul său artistic ne ajută să iden
tificăm principiile care constituie acope
rirea unei at.are iscălituri şi să pătrundem
şi mai adînc în procesul creaţiei de gen.
„Teatrul de stare" pe care-l enunţă Alexa
Visariion, ,,eseul scenic", pe care-l profe
sează în manieră neo-barocă, adesea, Că
tălina Buzoianu, monumentalit.atea sim
plă pe care o caută, cu sagacitate, Horea 
Popescu, propensiunea lui Dan Micu spre 
parabola scenică, tentativele de program
estetic chiar şi ale celor mai tineri -
Cristian Hadji-Culea, Silviu Purcărete, 
Dominic Dembinski, Victor Ioan Frunză,
Alexandru Darie, Dragoş Galgoţiu - vă
desc o personalizare şi o elevare a regiei
româneşti actuale de cel mai bun augur.
Cărţile regizorilor - Aureliu Manea, Că
tălina Buzoianu, Mihai Dimiu, Mihai Mă
niuţiu - şi studiile întinse ce le-au fost 
şi le sînt mereu consacrate în cărţile de.
teatrologie, în publicaţii, arată şi ele că
e vorba de un fenomen cupr1nzător şi
configurativ, care va rocii neîndoielnic în
cîmpul ·teoriei. 

Anticii obişnuiau să spună - după De
mocrit clin Abdera :, ,,Lumea este o scenă,
viaţ,a, o reprezentaţie. Ai venit, ai văzut, 
ai plecat". Insă chiar şi pentru această.
reprezentaţie oamen,ii au închipuit prin 
vremuri un regizor fabulos care tinde s-o
orînduiască, numindu-l pe acesta în multe 
feluri. Cu atît mai mult cred că trebuie
să avem încredere în bunii şi apropiaţi
noştri regizori tereştri, mai ales că au
dovedit - şi ne dovedesc mereu - că o
merită şi mai cu seamă că după ce-ai ple
cat de la o reprezentaţie de-a lo·r care
te-a încîntat, poţi să te şi întor0i, s-o mai
guşti o dată. 

Valentin SILVESTRU 
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Redescoperire-a, a.ctorului, 
re-descoperirea 

discursului 
simplităţii 

• 

scenic 

Tcatrnl nu stă pe loc. Şi nu îngheaţă în nici una dintre for
mulele sale, oricît de strălucitoare ar fi acestea, la un moment 
dat. Noutatea unei formule, menită să rodească organic, ca vi
itoare direcţie evolutivă din istoria sa, apare cel mai adesea ca 
o reacţie 1a preaplinul direcţiei anterioare. O reacţie violentă, de
contestare a văditelor exagerări şi proliferări epigonice la care
s-a putut ajunge, dar şi de respingere - nu mai puţin hotărîtă '-- a
direcţiei ca atare, tocmai pentru că a putut să conducă la exage
rările şi epigonismele care au adus-o într-un iremediabil impas. E
momentul în care, pe o cale sau alta, se încearcă reîntoarcerea
la izvoare. Trezindu-se parcă dintr-un somn lung şi greu, ale
cărui vise începuseră să degenereze în înfricoşătoare coşmaruri,
teatn1l îşi aduce dintr-o dată aminte că este, că poate fi, şi alt
ceva decît ceea ce fusese pînă atunci, că are şi alte- resurse, pe
care poate le neglijase sau le uitase, dar pe care le redescoperă
acum într-o nouă lumină aurorală. Căci soarta sa e să reînvie
mereu,.. din propria-i cenuşă, şi să redevină el însuşi de-abia pără
sindu-se pe sine, cel care fusese pînă la încheierea unei ciclicităţi.

Dezvoltîndu-se, încă de la începuturile 
sale culote sub puternica influenţă a tea
trului eu�opean occidental, teatrul româ
nesc îi va 6:mpărtăşi, o dată cu militam-. 
tismul ideailuri,lor revoluţionare, de li
bertate, dreptate şi redeşteptare naţio
nală, şi patosul romantic şi i(>rerogati,vele 
educaţionale in numele cărora îşi exer
cită· critica socială, evolutia sa urimî.nd-o, 
în timp, pe aceea a teatrului euro,pean 
de la care continuă să se revendice. ilus
trindu�i particula!I"izat dev-enirea. Căută
i-ile teatruilui ·european au întotdeauna 
ecou ,în ,teatrul românesc. Căutările iea.
trului românesc se circumscriu. la r:în
du-le. căutărilor teatruuui european, de 
care Slint nu o dată impulsionate. bP.ne
fica tendinţă a sincroniei euro.pene nP.ex:
c1u2lînd diferenţieri stilistice aipte a con-. 
figura o evolutie di-stj:nctă şi de sine stă
tătoare. Complexele culturale aproape 
fireşti ale secolului al• XIX-!lea, prelun
gindu,..se şi la î,nceputul celui ·următor,. 
tind să dispară in descătuşarea ,energiilm· 
creatoare aile epocii interbelice, cind şi 
teatrul românesc dispune de suficiente, 
pers-onalHăţi dramaturgice, ['egizora1e şi 
actoriceşti de talie europeană. chiar dacii 
ace•tea continuă din pă-cate să :liie mai 
pu,ţin cunoscute. Situaţia începe să se 

sohimbe abia în a doua jumătate a se
colulUi XX, numeroasele personalităţi re-
gizorale, scenografice şi actoriceşti de 
care dispune acum -teatrul românesc ,asi
gux:în1du-i o puternică afirmare şi pe plan 
mondial. Creaţii soenic-e româneşti repre
zentative, din repertoriul naţiOIIla.l şi uni
versal. atrag atenţia oamenilor de teatru 
cu prilejul turneelor intreprinse •în străi
nătate, · din Uniunea Sovietică pînă în 
Ameri-ca ş,i Japonia, cele mai importante 
continuin.d să rămînă însă cele clin Europa, 
desfăşurate de multe Olri în cadrul unor 
fes1ivaluri internaţionale de teatru. pre
cum cele de la Nancy, Ed,i,nburgh. Firenze 
s.au Beograd. Regizori .româ-Il:i sînt ·invi
rtaţi să monteze în Uniunea Sovietică -şi 
în Statele Unite ale Americii. ,în ţări eu-
ropene cu o veche tradiţie teatrală ca -si
în cele pe cale de a şi-o constitui. vas 
loarea scolii românesti de teatru airăitînu 
-totodată numeroşi critici străini. dornici
�ă cunoască fenomenul la el acasă. fu ..
ceputul acestei noi perioade în istorii;.
,teatrului românesc coincide. cittisi de DU·
ţin întîmp'1ător. cu ceea ce avea să sr-. 
numească, aia nOii, reteatraliza-rea teatrului.

Apărută ca reactie împotriva realismu
lui de tip. st.an:is1avskian al trăirii scenice, 
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---.,contestînâu-1 în !apt doar exagerările tri
butare platitudinii unui verism mărum, 
alimentat de piese teziste. reteatralizare:i 
teatrului - marcată prin apariţia S'Oecta
colului Cum vă place de Shakespeare. l;; 
Teatrul „Bulandra", in regia lui Livh; 
Ciulei, în 1961 - redescoperă conventia 
jocului teatral şi a imaginii scenice, in
stituindu-şi propria ei realitate, simboli

că, metaforică, structural diferită de acee.;. 
a vieţii, pe care nu-şi mai propune s-o 
copieze. Nu conceptul de realism va fi 
contestat în mod. explicit, ci denaturările. 
lui pauperizante în planul expresiei SCP
nice, devenită ÎJncapabilă să pătrundă dm-• 
colo de coaja realului. pentru a-i dez
vălui esenţele. Renunţind la „primatul 
textului" pentru a pune un accent deo
sebit ne teatralitatea spectacolwlui, pe 
vizual si arhitectura ansamblului. acor
d înd actorului rolul de componentă a ima
ginii. cu aeelasi rang de expresivitate pe 
care-l ooa·te avea scenografia sau coloana 
sonoră ori eclerajul. reteatralizarea tea
trului nare a reînnoda firele tradiţiei tea
trului românesc interbelic. conectindu-1 
totodată la căutări similare ce au Joc în 
teatrul european. dornic să redescopere 
intr-o si mai mare măsură caracterul ri
tualic ail aotuilui sceni,c şi posibilităţile 
cognitiive ale impactului teatral. 

Rezultînd organic din evoluţia teatrului 
românesc, reteatralizairea teatrului nu im
plică o unică formulă de teatru, ci o divers•i
tate de formule posibile ·în cadrul acestei 
direcţii evolutive majore, iilustrate de 
personalităti regizorale (şi scenografice) 
distincte, de la Liviu Ciulei şi Lucian 
Pintilie, la Andrei Şeiiban şi A1lexa Visa
rion, fără a-i uita p,e V1ai-eriu MoÎJSescu şi 
Dinu Cemescu, sau pe Cătălina Buzo
ianu, Aureliu Manea şi Dan Micu, -intre 
al,iţia şi atiţia alţi.i. Cum majon.·itatea i'e
gizorilor tineri de azi, de la Cristian 
Hadjiculea şi Silviu Purcărete, la Dragoş 
Galgoţiu şi VJctor Ioan Frwnză, Mircea 
Marin, Dominic Dembinski şi Alexandru 
Dabija ori Alexandru Darie cultivă, în 
unele dintr.e celie mai importante spec
'1.acole ale lor, această direcţie, putem 
conchide că ea se dovedeşte în continuare 
benefică şi este probabil încă departe de 
a-şi fi spus ultimul cuvînt în evoluţia
teatrului românesc. Totodată insă au de
veni<t vizibile şi numeroase forme de obo
seală şi epigonism, recunoaşterea „mode
lului" fiind încă posi,bilă intr-o mulţime
de opere scenice care se mulţumesc doar
să-l imite. mai mult sau mai putin „după
ureche", in contorsionări arbitrare ale
discursului scenic, dipsite de moti-vaţie şi
coerenţă lăuntrică. Asistăm nu o dată la
meitaf.orizăTi şi vizuaHzări excesivie.
dezechilibrînd aportul armonic al compo
nentelor spectacolului teatral, La redun
dant;e stilistice şi meaindrizări gratuite
ale discursului regizorail, preocupat ex-
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clusi.v să vizualizeze şi să găsească astfel 
cît mai multe semne ieatrale pentru ceea 
ce, ele altfel, s-a spus o dată şi s-a în
(eles de la început şi de către toată lu
mea. Nu ne propunem să discutăm aic1 
şi exagerările celorlalte curente şi ten
dinţe din teatrul european sau american, 
dar o „sincronie" c.u acestea poa!te fi se
sizată şi trebuie măcar amintită, tocmai 
pentru, că reacţia la această direcţie se 
manifestă acum pe pLan moncl1al şi ea a
parţine, deopotrivă, şi teatrului românesc. 

Rea,lizînd im.pasul disp�'OP,orţi,onatei 
vizualizări a propriei 1magm1 scenice, 
excesiv metaforizate, sofisticate, riluali
zate, simbolizate şi chiar autoreferenţia
lizate, teatrul se redescoperă încă o dată 
pe sine şi prin redescoperirea actorului. 
Ea aparţine şi de această dată regizo
rului, conducătorului indiscutabil al jo
cului teatral, preocupat nu numai să-şi 
înnoiască pur şi simplu mijloacele de 
expresie, adaptindu.JJe sensibilităţii con
tempomne, ci şi să-şi conştientizeze de� 
mel'sul artistic, asigurindu-i un adecvat 
oarait conceptuaL 

Redescoperirea actorului nu- renunţă la 
„ prima,bul" teatralităţii spectacolului şi nu 
reprezintă ·cit uşi de puţin o „reîntoarcere" 
la realismul mărunt-terestru, de sorginte 
post-stanislavskiană. dar implică o hotă
rîtă redistribuire a accentelor între toate 
componenteile spectacolului teatral, aoor
dîndu-se priori,tate actorului, în al cărui 
joc este întrevăzută posibi11itatea focali
zării tuturor celorlalte componente ale 
expresiei scenice. Autor al montării, re
gizorul e cel care continuă s-o orches
treze în virtutea unui gînd de spectacol, 

dar nu împotriva, ci Jn prelungirea tex
tului, şi ,nu prin re-incifrarea, ci 1prin 
des-cifrarea lui, aprofundarea sensurilor· 
acestuia şi relevarea lor prin jocui acto
rului interesîndu-1 acum mult mai mult 
decît posibilul spectacol „secund", al 
.. actualizării", printr-o grilă aleatorie. 
Pentru a aparţiine teatrului şi nu · altor 
arte, pe care ar fi inutil să le concu
reze pe terenul Pî'Opriu acestora, imagi-. 
nea scenică ,tinde să-şi .redescopere şi
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recucerească simplitatea rostirii ei esien
tiale. prin jocul acto-rului. mai tuLbură
tor ca miracol decit imaginile gilobale 
oare -îl conţineau. 

Sfirşitul deceniu�ui 9 al secolului XX 
înregi1Strează fără echivoc acest nou 
moment din istoria teaitru.lui, ilus
trat de rmOl!ltăni ;reprezentative, a·le. 
unora dintre cele mai puternice per
sonalităţi regi.zoraile ale veacului, printre 
oare se află acum şi oîţhna Tomâni. Teat11ul 
românesc ca atare nu rămîne în afara 
sau :în urma acestor preocupări, cîteva 
montări ale uiltimelor stagiuni ca şi ale 
stagiwnii in curs aflîndu-se astfel nu în 
COinul de umbră al unei nostangil tradi
ţionaliste, ci in ,plină modemit&te, asu-
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mîndu-şi redescoperirea actorului ca pia
tră de încercare a responsabilităţii demer
sului regizoral. Nu numai regizorii rela
tiv tineri sint cei care dau cu�s acestei 
direcţii, ci şi ciţiva d·intre regizorii cu o 
bogată experienţă teatrală, avînd în pal
mares spectacole dintre cele mai 1,epre-· 
zentalive pentru evoluţia direcţiei anteri
oare. Chiar dacă parcurgem acum o etapă 
de tranziţie, semnificativ contradictorie, 
nimic nu ne impiedică să sesizăm cu 
promptitudine „simultaneitatea" montări
lor noii tendinţe, configurînd.poate ivirea 
unei noi perioade din istoria teatrului. 
Succesivele montăr,i ale unuia şi acelui,aşi 
regizor pot încă să aparţină -·meta
foriză1ii imaginii scenice sau redes
OOIPe:rwI'J� simip1ităţii acesitei;a, JlJU ,pu
ţine fiind reprezentaţiile care osci-

, Jează înrtre cele două tendinţe. 
,Redescoper'ireia iactoriUilll.l'Î, ,oa di-

recţie evolutivă majoră a teatrului con
tempo.ran, răspunde însă unor cerinţe or
ganice �IIl dezvoltarea fenomenului tea
tra>! şi nu poate fi contracarată de nici 
un soi de montări epigonice, după cum 
nu se poate confunda nici cu cele ce ţin 
de un mult mai vechi ilustrativism frpsit 
el<) gînd, eronat etichetat ca. ,, tradi,ţiona-
1.st ", nuil'Tlai în virtutea „tradiţiei" spec
tacolelor proaste, de care nu duce lipsă 
nici o mişcare teatrală. 

Unul dintre cele mai elocvente spec
>taco.Je ale noii direcţii, de redescooerire 
a actorului, ni se oferă. Ja -începutul a
nUJ!ui 1989, pe scena Teatrului Naţional 
din Bucureşti, prin Vassa Jeleznova de 
Maxim Gorki, în Teg,ia lui Ion Cojar. 
Cu o imoresionantă credinţă â.n puterea 
jocului actoricesc de a reve11bera sensu
rile piesei şi ale spec,tacolului, regizorul 
Ion Coj,ar are marele cuTaj - şi îşi asumă 
riscul! - de a nu face nimic în ,plus, 
.. retră,gîndu-se" strategic în jocul ac.toru
lui, prin care se va realiza .,tactica" rP-
prezentatieî teatrale. Nu\ ni se va mai a
răta iin mod expres (si ostentativ) o altă 
piesă posibi�ă. pornind de 'la acelaşi text, 
dar vom fi obli.eati să constatăm că 
aoee�i oiesă a clevenit cu mult mai oro
fundă decit ş-tiaro, dimensiuni,Je ei s,piri
tuale releviÎndu-ni-se "IJarcă abia acum, 
prin eclatanţa, ca şi (Prin stringenţa jocu
lui actoricesc. de o prec1z1e şi exacti-
1.ate 1orin ele însele fascinante. Re�izorul 
ne va convinge că nici nu e nevoie ca 
piesa să vonbească despre a,J.tceva decît 
despre ea însă.şi, cîtă vreme o ooate faci;, 
cu o tu}burătoare şi esenţi,al-izartă simpli
tate, i-nvirtîndu-ne nu mai puţin la refilec
tie. ,I111semnele epocii, deopotrivă orezen
te în decor. mobilier şi costume. (sceno
grafia poartă inconfundabila . sem:nătt.u-ă 
a lui Dan Jitianu,l, se refuză oricăre1 
.. actualiză,ri" forţate, toc.triai pentru că 
nu doresc să eludeze epoca la care se re,
feră. aprofu·ndarea sensurilbr ei fiind n'u

·mai puţin elocventă şi instructivă decic
plasarea discm·sului într-o voită nedeter
minare a coordonatelor lui spaţ,io-tempo
ral.e. Pentru că nici o altă „actualizare·'
nu pare a fi mai puternică decît aceea
săvirşită prin chiar jocul actoricesc, în
ale că1·ui iluminări putem întrezări
imaginea propriilor noastre prăbu,1fri
Şi aviinturi. Incă o dală, teatrul are orgo
liul de a fi el însuşi, de a exista nu 
.p,riin „iachiz,iţiilie" sale ,1cultumale", ci prin
ceea ce-l poate singu�ariza dUJPă .asimila
rea acestora.

Oferind o posibhlă reorientare gene'
nerală a concepţiei re!§izorale, capabilii
să vadă acum în actor exponentul ei d@
pnim-plan, că•ruia e direct interesată a�i
stimula va'lenţele creatoare, redescoperi
rea actorului conduce în mod firesc si la
redescoperirea posibilităţilor interpreta
tive ale fiecărui actor în parte. Avind
curaju,J să-l „vadă" pe actor într-un rol
diferit de creati!e sale anterioare, propu
mndu-i sarcini artistice neobişnuite ca 
amploare şi specificitate, regizorul are
bucuriia (şi O['goliul) de a ne revela 11-lt
nqmai o altă .faţă a actorului, ci şi o altă
statw-ă a acestuia. un a.Jt mod de a fi
în-specţacoh

Cine s-ar fi gindit de pildă la Florina 
-Cercel .. de multă vreme parcă abandona
tă unor roluri quasi-insignifiante, ,pentru
i:nterp-retârea,unui personaj de amploarea
şi dificultatea Vassei Jeleznova ? Şi to
tuşi, ea este Vassa Jeleznova, .într-o <'.re
aţ:ie deopotrivă revelatoare pentru esen
ţ,a personajului şi a relaţiilor sale - cu
lumea, pentru bogăţia resurselor drama
tice •(redescoperite) ale actriţei, ,pentru
concepţia regizorală a intreguJui specta
col. Cum vor fi. de altfel, intens .revela
toare, şi creaţiile - de referinţă, în pal
maresul fiecăruia dintre ei - realizate
acum de George Constantin (Prohor Bo
risovici Hraipov) şi Ion Marinescu (Ser
ghei Petrovici Jeleznov), apoi de Tamara
Creţulescu (Natalia), Rodica Mureşan
(Ana) şi Olga Delia Mateescu (Raşel),
chi,a:r şi evoluţia mai puţin izbutită, dar
surprinzătoare, a Magdalenei Cer.nat
/Ludmila) avînd o semnificaţie distinctă,
tocmai din punctul de vedere ce ne in
teresează aici .

.Montînd. la jumătateâ anului 1988, pe
�"ella Teatrului National din Timisoara,
Trei· surori de C�hov, Alexa Visarion dă
unul dintre cele mai II'e,prezentative spec
tacole ale noii di.recUi. de .. redesco,perire
a actorului ca şi a textului dramatic. Nu
prin supunerea: şi ,,.adaptarea"·. textului
la ceea oe vrea. să spună regi�oi-ul, cţ ·
prin suptllllerea cancepţiei regizorale. ri
gorilor textului, aceasta adoptînd 'llll.l

. 
un

unghi de vedere exterior. ci unul" ce· se
doreşte plasat .în i.niteri0!l'itatea textului,
capabil• s� ajungă _pe .această cale �a pro
fun:Zirtrile· ru{ reale. ce ni se vor releva
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nu altfel decît prin jocul actoru.iui, ca 
punct de focalizare a demersului regizo
ral. Fără a renunţa la sugestiile metafo
rice aile spaţiuJui sceni.c, conceput de re
gizor ca pos1bilitate de esenţializare a u
niversului cehovian, (şi realizat de i,ce
nografa Emilia Jivanov cu o ma,rcată 
preocupare pentru adîncimea acestui 
spaţiu, indicî.nd poate şi o cale de acoes 
spre noi înşine), teatrul de stare, p11acti
cat şi teoretizat de Alexa Visarion, cu
noaşte el însuşi un proces de esenţializa
re şi limpezi.re prin acest spectacol, de o 
emoţionantă puritate a limbajului. ·Re
descoperirea actorului nu duce la inter
pretarea solistică a unei parbi•turi sau a 
alteia, ci aprofundează relaţiile dintre 
personaje, tensionairea lăuntrică a stării 
existenţiale de joc teatral ambiţionîncl 
�ă ajungă la polifonia textului. Creaţiile 
actoriceşti izvorăsc din această stare '?i 
au stringenţa supunerii lor la obiec:t, per
scnajele dezvăluindu-şi esenţa prin chi.ar 
actul relevării acelei retorici exterioare 
ce le ercd{i!ază treptat si fără întoarcere 
existenţa. Cine ar fi văzut-o pe Larisa 
Stase Murreşan în Maşa ? Şi totuşi ea 
este Maşa. aşa cum Margareta Avram e 
Irina, iar Irene Flamann Catalinia e 
Olga. .fiecare cu propria-i dramă, posi
bilă in1.r-o lume care ,nu se mai poate 
decit iluziona pe ea însăşi. Vlladimi; r ,ru,
,răs-cu în Verşinin, Miron Neţea î,n Kur 
Fghin, Daniel Petrescu în Cebuiikin. 
Ion Haiduc în Solionîi. Robert Linz. în 
Tuzenbah şi Mircea Belu în Andrei 
Rrozorov sau Luminiţa Stoianovici în 
Nataşa ·rel.1.\>esc să confere fiiecărui per
sonaj partea lui de vină pentru tot ce 
�li) se Intîmiptlă, fără oa prin• aceasfa vi-na 
surorilor să fie ea însăşi mai mică. B�
descoperind actorul, personajul şi. textul, 
specLacolu.1 e al regi:wr.uluJ care, · acum, 
tocmai voI"bind despre lumea lui Cehov. 
vorbeşte şi despre sine. 

La sfirşitul anu'lUi 1988 se ,produce şi 
impresionantul spectacol al Teatrului Na·· 
ţional din Cluj-Napoca, regizat de Mihai 
Măniuţiu, cu piesa Antoniu şi Cleopatra 
de Shakespeare, avînd-o ca invitată în 
reprezentaţie pe Gina Patrichi, de la 
Teatrul „Bu1an'dra". Nu o actriţă· mai 
mu.!,t sau mai puţin cunoscută, ci un 
star. Şi totuşi va fi vor.ba, şi în acest 
câz, de o adevărată redesco,peri.re şi rE'• 
p.unere în valoare ,a extraordinarelor ,po
sibiHtăţi ale acestei actriţe, ca şi ale
partenerului ei clujean, Anton Tauf, in
ter,pretul �ui Antoniu, printr-un spectacol
programatic de redescoperire a actorului.
Mi,hai ° Mă.niuţiu nu va mai cădea in cap
cana în care căzuseră surprinzător de
mulţi confraţi ai săi, sprijinindu-şi „ori
ginaUtatea" · viziunii regizorale doar pe
reducţionismul .. marelui mecanism" al
,.grilei" Jan Kott. Dincolo de i�urile
p_uterii. fără îndoia:lă prewnrte şi ··lll An-
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toniu şi Cleopatra, regizorul. -redesco,p�ra 
complexitat,ea şi profu,nzimea p.artitu
rii shakespeareene, forţa d,evias,tatoare -
clar şi purificatoare ! - a pasiunii. natu� 
ra oontragictorie a fiinţei U:i'.llane, sunplin
iă:toarea-i capacHate de conşhlentizare, 
aptă să-şi întrezărească t.oa'te înfrîngerile 
care au du,-o la izbîndă, dar şi toată 
măre�ia •căderii. care poate fi o ultimă 
şi supremă biruinţă. O spiritualitaţe pă� 
gî.nă asociată unei -telurice pasiona1lltăţi, 
o continuă mişcare de flux şi reflux a
destinelor, subtila, aproape nevăzuta, dai'
profunda legătură ce poate exista între
fapte aparent disparate, influenţînd însă
copleşitor cursul unei vieti. toate sînt
aduse în scenă fără ostentaţia metafori.:

Gina Pat>rich; �i Anton Tauf în „Antoniu 
şţ Cleopat_r:a" : tulburătoarea consistenţă 
a ideilor textului prin redescoperirea 
simplităţii joculµi aţtoricesc. 
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zărilor excesive de odini-oară, jocul ac-• 
to1ulu.i fiind acela care le dă acum tul
burătoarea lor consistenţă sceni-că. Sce
nografia lui Mihai Mădescu e şi ea siai
plă şi sobră, închipuind un .plan scenic 
mclinat şi însîngerat, puţinelor elemente 
mobile de decor şi recuzită revenindu-le 
sarcina unor esenţializate localizări spa
ţio-temporale. Nimic hu stînjeneşte jocul 
actorului, ,pe care toate celelalte compo
nente ale s,pectacolului nu fac dec,ît să-l 
pună în valoa.re, subliniindu-i creativi
tatea şi „productivitatea semantkă", în 
care e investit acum travaliul regizoral. 
Gina Patrichi îşi stăpîne.ş-te desăvffirşit 
rnijloace1e exp.resive, dispuinîn1d totodată 
de o uimitoare mobilitate cor;por,ală şi o 
rară capadtate de .nuanţare a fie<Jărui 
sunet, a fiecărei stă1i afective, bo.gătia 
.şi fin ţea desenului psihologic al unei 
personalităţi puternic contradictorii, cum 
este aceea ,a Cleopatrei, dezvăluirndu-n.i.-se 
în izbucniri ·temperamernt,a,J,e, oe nu pot 
fi parcă de nimic stăvi1ite, dar şi în ful
gurante candori adolescentine. An
ton Tauf, î.n .A!ntoni,u, nu ră.mî,ne 
datm: necesarei c0mp.lementarităţi a 
.acestui cuplu celebru, pri.n forţa dra
mati,că şi dezinvoltura cu caI'e-şi înves
teşte persOiilajul, ,regizQII'ul avfnd meritul 
incon:testabil de a ne fi relevat şi în a• 
cest caz adevărata valoare a actornlui. 
Spectacolul lui Mihai Măniuţiu nu mai e, 
poate, şocant regizoual, dar nu e mai pu
ţin •impresionant rprin valoarea ·creaţiilor 
sale act,ori,ceşti, or.chestrate cu discreţie şi 
siguranţă de bagheta regizorului, cari> 
:fiace să ise iaujdă •îm-1:Jregu:l tum,uilt de pa.si
onali'taţe al textului shakespeareean. 

Montînd, tort; la sfîrşirtul lui 1988, I.a Tea
truQ Dra,matiic „Maria .FJ!o•tti" din Brăila, 
-Cameristele de Genet, M�rcea Marin va des
cifra. şi lLmpezi exempl1ar sul:YtiJ,HăţUe tex
tu�ui, propUJI1Î!Ildu-ne ,totodart;ă nu aiJitceva
decât un spe'cta.oo� de medesdoperjir,e ia <;l,COO

Tu1lui, î.n oare evOILuează ,absolut remarcabil
Greta Manta (Solange), Mi.reia Comnoiu·-·
Marin CCUaire) şi Rodica Muşeţeanu
,(Doamna). Mai vechiul spectacol ·al lui
Alexandru Dru:ie, de la Teatrul de Ştal:
din Ora:dea. cu rpies.a Amadeus de Pete!'
Sbiafrer, mernanalbiil ·;priln cr.eaţiia luâ fotn
Mâinea ,în SaLieri, nu ,e1,a oare, şi el, tot
t1n spectacol de 1'€descoperire a actoru
lui ? Dar recentul Taifun (Furtuna) de
Cao Yu, de iLa Teaitruil- ,,Nottam", î-n re
gia lui Mexandru Dabija, cărei directii
poate fi circumscris dacă nu redesco,pe
frrii actoruilui. pe care o săvîr.şeşte cu o
vădi•tă si salutară matmitate artistică ?
Nici Dragoş Galgoţiu, în O femeie drăgu
ţă, cu o floare şi ferestre spre Nord de
FJdu,a,rd Radzinski, la· Teatrul Mic, nu
-era depa.de de a-ceastă directi�. în ciuda
unor „inserturi" regizorale mai puţin
,concludente în acel spectacol, dar mai
a'.proplate, se paJre, mddall.iităţii sale ir'.eg.izo-

rale, în care dominantă rămîne încă vi
zualizarea metaforică. Nu s-a despărţit 
total de ea ni-ci Dan Micu, în recentul 
său spectacol cu piesa Intr-o dimineaţă
de Mihai Ispirescu, la Teatrul „ N ottara'·, 
dar ,ponderea spectacolului stă deja pi> 
noUJa tendJmţă, a redeso0;perkii acrorwl<ui, 
pe cai:e o ilustrează cu excelenţă crea
ţiile lui Horaţiu Mălăele (Stroescu), Vi
orel Comă11ici (Berzea) şi Mircea Di.ico
nu (Georgescu-Nenăscutu). 

Că o .pan:-be �mrt;re (ITTJJa.i .mu'lt s.au mai 
puţin) 1inerii regizori sînt încă mai dor� 
nici să se vadă pe ei înşişi în spectacol 
(orin metaforizările şi simbolizările pro
prii ,. viziunii lor" asupra textului), îo 
loc să i:e „retragă" în spatele inter.pre-
1 ării actoriceşti, (care se „limi-teazii '· la 
a avea în vedere chiar textllil dramatic !J 
e desigur adevăra1t. D_upă cum nu e mai 
puţin adevărat că noua direc-ţie, a re
descoperirii actorUilui şi siJrnipH<tăţii dis
cursu'h.1'i scenhc, !Pire,s,UJpurne ll!1 ;gerueinail o 
maturitate artistkă pe care ar fi impro-
oriu s-o căutăm acolo unde e firesc ca 
tinereţea vîrstei să-şi spuna m primul 
rînd cuvintul. La fel de firesc este însă. 
a observa că. aparţin· noii t.endtnţe şi o 
serie de montări - de calibre artistice 
şi anverguri ideatice diferite - ale re4d
zori!or maturî. între· oare i-am ,putea a
mint.i pe Valeriu l\Îfoisescu, Sanda Manu. 
Dan Alecsandrescu s,au Mii'c•ea Corniş
teanu *, pentru car� relevanţa jocului ac
toricesc şi 'a sensurilor reale. ale· ,textu
lui e cel pu_ţin precumpănitoare. 

A cunLinua să -încurajăm printr�o for
mă sau a1lta a discursului critic- numar 
una dintre aceste direcţii, în detriment-ul 
vă.dit al ·celeila].te, e- c�l puţin păgubito<r. 
Reprezentaţii val,ide pot veni îmcă din 
ambele părţi. Viitorul ne poate -re7.erva 
şi el numeroase smiprlze. Prezentul a
parţine însă tot mai evident· acestei ,re
întoarceri la izvoa1-e, pe car.e o reprezin
tă redescoperirea actorului, a persoma
jului, a adevărului uman nesofisticat al 
textului dramatic. Datoria critkului � 
-�-o consemneze. Nu să-i :întoarcă spatele.
ca şi cum, din moment oe el se simte,
!)Olaite, mai puternic 1eg,at de direcţia an:.
terioară, noua direcţie .nici n-ar exiista,
la noi oa şi ai,urea. Autor al SiI)ectacolu
lui, reg,izorul e cel oare,poate oplla;pentnt
o di1�cţie s,au alta. De ce I„a,m condamna
să „opteze" doar pentru ceea ce vrea
'oni-ticul, ?

Victor PARHON 

• Recentul şi excelentul său spectacol
cu Unchillil. Vane-a de la Oraiova · con
stit1,1,ie -e,l îMuşi un nou argument. în . de
monstraţia noastră. 
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Fişe pentru o enciclopedie a teatru1ui românesc 

Racine a citit o carte de 
Spătarul Milescu· 

- Comunicare susţinută la Academia Republicii Socialiste
România, în cadrul comisiei ele antropologie şi etnologie, la
şedinţa de comunicări condusă de prof. dr. Romulus Vulcă
nescu, avînd tema : Opera lui Nicolae Milescu, din 18 noiem
brie 1988 -

Intr-una din tragediiLe lui Racine ne este reţinută atenţia de un frag
ment ce priveşte terit01·iul geografic locuit de strămoşii- noştri. VersuriLe fac 
parte dintr-un plan de invadare a Italiei, expus .de Mithridate, regele Pon
tului, al . cărui nume a fost preluat drept . titlu al piesei. ,,Doutez-vou.s que 
L'�uxin ne me porte eai deux jours I Aux lieu ou le Danube y vient jvn.ir 
son cours ? / Que du Scyte avec moi l'aUiance juree / De l'Europe en ces
lieux ne me livre l'entree ? / Recueil.li dans leurs ports, accru de leurs 
soL<tats, I Nous verrons notre ,camp grossir a cha.que pas. I Daces, Panno
niens, la 'fiere Germa.nie, I Tous 111,'attendent qu'un chef contre la tyranie." •) 
(Vă îru:loiti că Euxiwui mă va duce în două zile I ln locurile unde Dunărea 
vine să-şi încheie curgerea ? / Că alianţa jurată de Scit mie / Nu-mi va 
preda in aceste locuri intrarea Ewropei ? / Primită în portwrile lor crescînd 
î1t nun:i,ăr cu oştenii lor, i Ne vom vedea tabăra înmulţită pas de �' / Daci, 
Pa1wnieni. mîndra. Germanie. I Toţi nu aşteaptă decit o căpetenie împotriva 
tiraniei.) 

,, 

. Trei informaţii, deosebit de pregnante 
_grin corectitudinea lor, captează cugetul. 
1. distan.ţa scurtă dintre Crimeea şi gu
rile Dunării (două zile de navigat cu
corabia) ; 2. la gurile Dunării ne aflăm
la porţile Europei (intrarea) ; 3. distriJ:)u
frea geografică, de la răsărit la apus. a
dacilor, panonienilor Şi germanilor. Din
tre aceste trei mformaţii cu caracter ge
ografic, a doua are şi o importanţă imH
gologică, nu numai vrednică de reţiinut.
ci şi vrednică a fi cunoscută de tot elevul
român, răspindi<tă prin mijlocirea manu
alelor şcolare, deoarece ea arată pretui
rea de care· s-au bucurat românii din
veacul al XVII-iea, din partea celei mai
strălucite intelectualităţi a Europei, ace
ea de la curtea Regelui-Soare, prbducă
toare a clasicismului francez, temelia cul
turii moderne.

*) In : Jean Racine. Oeuvres. precedee.s 
des Memoires sur sa vie 11as Louis Racine. A 
Pnris. ch.ez Letevre. Lfbraire - ţ;diteiir. 1835, 
p. XVI ; Actul III, Scena I, p. 163. 

Cu tristeţe am înregistrat toţi, datorită 
popularizării ·m.îhnite ca un avertisment 
pentru veacuri, pe care i-a dat-o Mate
Ju I. Caragia,J,e, opinia lui Raymond Poin
care : .,Que voulez-vous, nous sommes 
iei au portes de !'Orient. oii. tout est. 
pris a la legere ... " (,, Ce vireţi, ne aflăm 
aici la IIJOrt,ile Orientului, unde toate-s 
luate cu uşurinţă ... ") Opinia a fost enun
ţată într-o pledoarie riscantă, deoarE>ce 
conaţionalul său Jean Racine i-a dat r1-
vocatului, cu secole în un:nă, replica 
descălecătorilor propriei sale culturi. 
<lu,pă cum am văzut : în aceste locuri sP. 
află intrarea în Europa,. şi nu ,,!!)o,rţile 
0.ri..entul.ui ". 

In pia5ă, vorbele au fost ,ros.tite de re
igrezentantul Orientului : cu alte cuvinte: 
în aceste locuri începe civilizaţia ;pe care 
barbarul, alăţuri de scit, voia s-o dis
tru.gă, intenţia permanent confirmată de 
is.torie si. ,resimţită, fără ,răgazul tragerii 
sufletulut de către neamul nostru. a că
rui cultură ş,i civiilizaţie reprezintă in-
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trarea în Europa. Admirabil de cinstitii 
rncunoaştere făcută de ·clasicismul. fran
irancez şi mîndrie a prea marii noastr� 
modestii. 

Nu continuăm să insistăm asu-pra tra
�ediei raciniene; ce i-a inspirat lui Mo
zart-copil o operă de calitate : Mitridat, 
Re di Ponto, ci ne •întrebăm dacă o opi
nie a:tî•t de corectă. o imagine aiît de 
1:espectuoasă - discutăm din punctl11 de 
vedere al imagologiei - le putea des
prinde Racine din istoricii latini din 
.-are s-a inspirat - citaţi în pre.faţa lui 
- sau din alt izvor, pe care îl socotim
:plauzibil şi îl vom numi în continuare.
ori dintr-unii şi din celălaJt.

Tragedia lui Racine Mithriclate a apă
rut în 1675. în anul 1669, adică îin urmă 
<'ll şase ani, apăruse la Paris cea di,ntîi 
carte publicată de un român şi unica lu
-crara editată în timpul vieţii sale de au
torul ei Ne referim la Enchiridon sive 
:Stella Orientalis Occidentalis splendens. 
Culegere sau Steaua Răsăriteană stră
lucind pentru Apus. Era anexa operei 
1L1i Antoine Arnauld şi Pierre Nicole: 
Lit perpetuite de la Foy de l'Eglise Ca
tholique touchant l'Eucharistie (Per.pet1, _ 
itatea crediniei bisericii catolice cu pri
,·ire la euharistie). Autorul Culegerii 
lF.nchiriilion) era : Nicolae Spadario Mol
dovalaccone barone ac olim generali 
Wa llachiae, Nicolae S,pătar moldova'1ah, 
baron şi al Valahiei generale de 
odinioară. 

Pentru a întelege •relaţia posibilă din
tre această carte a lui Milescu si tra11e
dia lui Racine. oe care o propunem ca 
iooteză. se cuvine să aflăm date noi. 
Fostul domnitor al Mol-dovP.i, Gheo1:ghe 
Ştefan, :pribeag, l-a delegat pe spătar pe 
11ngă pegele Suediei Carol al XI-lea. 
intr-o problemă de ajutor bănesc. La 
Stockholm, vjitorul călător prJn Chi
n:ci l-a cunoscut pe Si,mon Arnauld de 
Pomoonne, ambasado.r al Franţei, filozof. 
literat. Acesta, impresionat. de cu1t111·a 
românului. i-a comandat respectiva lu
·r:vare, pentru .a fi folosită ca auxiliar
dogmatic de către j.ansenişUi de la Port
Roy.al, in acţiunea .acestora pentru re
convertirea protestantil,or. .. Mă-rtu risire.a
de credinţă" .a Spătarului ,ortodoxh 

nu .a fost, însă, num.ai un act de cultură
românească pentru întîi.a oară irnpunîn
du-se la Pariis, nu a Tepre2lentat numai
un gest ecUJnenic cu trei sute de ani
înainte de afirmarea ecumenismului. ea
a fost o outremurătoare mărturisire p;:i
triotică. ceea ce e,t,e extrem de :nsem
n;it. o mărturisire ,în faţa întreg.ii lumi.
strig,ată din amvonul cultural al Euro-

** Prof. Al. I. Ciurea, Mărturisirea de 
cre1H111ţă a Spătarului Nicolae Milescu : 
•. stelfa Orientalis Occidentalis splendens". 
îr. .. Ort.", X. 1958. 4. 

pei, Par-isul, o măTturisire pr-ivitoare la 
unitatea românilOT din cele două prin
cipate şi privitoare la continuitalea lor 
pe teritoriul unei „ Valahii gene::ele de 
odinioară", inexistente sub acest nume, 
dar cu atît mai entuziasmant.e. Nicolae 
Mile.seu semnează la jumătatea secolului 
ul XVII-lea în dubLa sa calitate de mol
dovean şi valah, unind cele două cu
vinte într-unul singur - moldovalaccone 
- şi, deoarece -nu putea, într-o sc!!lnă
turi'i.. să explice că moldovenii şi valahii
erau ,o singură spiţă dintr-o singură ţară
comună, Dacia, şi de ce aceasta si-.a 
pierdut numele, a lansat conceptul „ Va
lahi-ei genera1e". Deşi acestea n-au trecut 
neobserv.ate, ni se pare că atunci cînd 
litPratura de specialitate şi cea de popu
lariza1,e înşiră numele cărturarilor noş
tri de înc-eput care au avut conştiinţa 
G1ităţii românilor şi aceea a continui
tăţii lor pe acelaşi teritoriu, Nicolae Mi
le.seu Spătarul este insufi.cient adus în 
lumina publică, în calitatea sa de promo
tor al acestor idei pe plan euro1,ean, ca 
cel dintîi trîmbitaş al lor in Jocul cel 
mai potirivit pentru o atare declaraţie 
natională. 

Dar Racine a fost un mare prieten al 
jan,senistilor de la Port-Roya!. lucru mai 
puţin cunoscut. O suită a sa de od0 e,te 
intitulată : Le paysage ou Promenarle de 
Port-Royal des Cham1>s. (Peisajul sau 
Plimbare La Port-Roy.al de, Champs). A 
s�ris Abrege de l'Histoire de Port-Royal 
(Rezumat ial istoriei lui Port-Royal) ; 
Supplement a l'Histoire de Port-ftoyal 

(Supliment la istori,a lui Port-Roya!) ; 
Memoire pour Ies religieuses de Port

Royal des Champs (Memor�u pentru că
lugăiriţele de la Port-Roy.al des Champs); 
Fragments sur Port-Royal (Fragmente 
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asupra lui Port-Royal) ; Racine a fost 
nepotul călugăriţei Agnes de Sainte-' 
Thecle şi a avut o .amplă corespondenţă 
cu abatele Le Vasseur. Toate acestea 
arată că un asiduu admirator al janse
niştilor nu putea ignora lucrarea ,soli
citată lui Milescu şi publicată de 
către ei. 

Avem, totuşi, un argument de primă 
mînă pentru a susţine că între cărtura
rul român şi dramaturgul francez a 
existat o legătură de netăgăduit. Racine 
a fo3t prieten bun cu Antoine Arnaulcl, 
unul dintre cei -doi autori francezi ai 
volumului la care ,a fost asociat, ca al 
treilea, spătarul •român. Există o con'!s-
pondenţă între Arnauld şi Racine şi, 
mult mai mult decit atîta, Jean Raci"l1e, 
crea.torul versurilor : Epitaphe cl'Antoine 

Arnauld, a alcătuit o poezie cu titlul : 
Pour Ie Portrait d'Antoine Arnauld 

(Pentru portretul lui Antoine Arnauld), 
în care poetul - solidtăm atenţia citi
torului - menţionează aluziv cartea dis-

cutată de noi : ,,De tous ses longs com

bats Arnauld sortit vainqueur, Et soutint 

de la foi l'antiquite divine." (Din toate 
lungile-i lupte Amauld ieşi învingător, 
Şi susţi,nu antichitatea divină a credin
ţei.) Afirmaţia noastră o derivăm din 
nota de subsol : ,,Allusion au livre de 

la Perpetuite de la foi" (Aluzie la cartea 
Despre peq>etuitatea credinţei, p. 291, 
nota 2), aluzie clară, care dovedeşte cî-t 
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prejruia Racine volumul în discuţie. In 
temeiul versurilor citate, afirmăm cu 
certitudine că Jean Racine a citit scrie
rea Srât-trului Milescu, bărbatul care a 
vestit lumii românitatea comună a prin
cipatelor române şi descendenţa lor din-· 
tr-o ţară unică. 

Iată însă că Spătarul Mile.seu a vizi
tat capitala Franţei cu doi ani înainte 
de apariţia „mărturisirii" sale, in 1667, 
ca trimis al acel,u.ia.şi Gheorghe Ştefa:1, 
care voia să-şi rec-îştige t,ronul cu aju
torul ,Jui Ludovic al XIV-lea. Cu acel 
prilej putem bănui că Spătarul l-a cu
noscut ,pe Racine sau pe altcineva de 
la care dramaturgul să fi aflat d-ate 
privitoar,e la situarea, trecutul şi la 
'europenitatea' Ţării Româneşti - intro
duse în tragedia sa Mithridate. Din mo
ment ce Milescu a fost sol pe lîngă rege, 
e lucru mai sigur că Racine l-a cunoscut 
j<>el'sonal, deoarece dramaturgul era un 
intim al lui Ludovic al XIV-lea şi al 
Doamnei de Maintenon, î-n conformitate 
cu mărturia. ducelui de Saint-Simon : 
„Se întîmpla chi,a.r, uneori, cînd regele 
nu primea miniştri la doamna de Main
tenon, cum ar fi vinerile, mai ales cind 
vremea rea -a ierinii făcea întîlnirile mai 
lungi, ca ei să trimită să fie căutat Ra

cine, pentru a-i distra* 0
. Posibil ca, 

printre cei invocaţi în -regeştile taclale, 
să fi fost şi pitorescul spătar că•rturar 
român ... 

Ipoteza emisă de noi a fost demon
strată pe jumătat.e : Racine a cunoscut 
ser.ier-ea Spătarului ; rămlne să Se com
pleteze demonstraţia că .a cUJJoscut, prin 
acelaşi, date atît de exacte privind geo
grafia ţării noastre, ceea ce, neîndoiel
nic, se va face în timp. 

în încheiere, dorim să reamintim că 
Spătarul Nicolae Mile.seu a fost cel dintîi 
român care a pubHca.t în capitala Franţei 
şi că el a iubit într-atîta de mult ideea 
unităţii Tomânilor din cere două princi
pate şi aceea a continuîtăţii lor, ca des
cinzînd dintr-o ţară -unică, încît a i.ntro
dus ambele idei în semnătura ce îl de
semna şi care a devenit, dintr-un patro
nim obiş-nuit, un nume cu caracter fiin
ţial naţional : Nicolae Spada.-rlo Moldo-
vala.ccone barone ac olim gener,ali Walla
chiae. 

*** La Cour de Louis XIV, Introduc
tion par Charles SaTole.s, Paris, Nelson. 
l!lditeurs, (?), p. 103. 

Mihai RADULESCU 
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Victor Eftim.iu in 

Cînd .publica în revista „Teatrul" p.a
gini antiolog,i,ce de aduceni-l3lIIllililte, Vic
tor Eftimiu - de Ja ,a că1mi naştere se 
împlineşte ainul acest.a un veac - trăi.a 
deplin în ,cultul ,artei aotJontceşti. Era 
aproape octogenar, sute de actori ii siu
jiseră opera. Viaţa sub reflectoare ,i-a 
aprins timpuriu !imaginaţia, 11--a format 
pe dramaturg. ,,Pentru •mine, ,ţeatru,l în
cepea şi se sfîrşea cu N01troara ... ". De la 
galer.ia iNaţionalului, ,apoi din sta,l, în 
urmă din :lqja dkecţiei, 1-ia admirat în 
romantica î,ntJ.,upare, ,a- lui Hamlet : ,,O 
n1are mel:anco'lie, amesteaartă cu sarcasm 
caracterJmu jocul .aaestui rcori:lieu al .s;ce
nei noastre ( ... ) De dte orii yeqeam p� 
alţii [n acest rol îmi aduceam rami1nte de 
atitm:Hnrile maestTului, de vocea iui gra
vă şi de intonaţiile luJ a1lît de variate şi 
de obsedante". Mai ,tînăru.l Gheorghe Ci
prian „era dur, colţos, cap,dcios, ,ceea' ce 
nu l-a împiedicat să •reahlzeze cîiteva- ex
celente creaţii, i-n repertorriul orlgi,nal şi 
străin". In schimb, ,,N. Leona1'd era un 
copil fermecător, .răsfăţat, de . toţi, răsEă
ţîndu-se el SIÎngur, băiat de inimă, ştren
gar pLin de fa'!ltezie, un izbitor contisast 
cu realistul V. M.ax.imi1ian ". Acest ,,ne
nea Max" cum îl alintau colegii, Î1'IlPU
nea oa ,;om serii.os, ponderat, uşor iro
IllÎi<: dar ,nl-ciodată răutăcios... un aeto·(' 
de 'comedie unic, si.mpl,u, variat, uman, 
admirabil ,interpret ca.re, . ipe nesimţite, 
trecea de La umoru-I truculent Ja o duio
şie abia atinsă.. de cei mai marj -liriici ai 
noştri". Po.pu1arul Niculescu-Buzău, nu
mit de A. Davil.a „regele r.îsu[U!i ", fusese. 
într-o v1aţă agitată. ,.un mare vagabond 
şi el un comic irezistibil, cu jocul sim
plu 'sec stî,rnJnd rîsul toOJnai prln se
rio�ita,te� ,cu oare-şi deib.irtJa replicile". 
Crochiiudle unei peniţe deUcate, stăruind 
totdeauna şi asupm detaliilor pitoreşti. 

, pentru ,a,.rmo.nioas.a jmp!Jnire ,a ,trăsătu
rilor de .person'il!itate ... 

A scri1s C'U indreptăţită mîndrie despre 
Directoratele mele Ja Teatrul Naţional. 
1920-1921, 1944-1945. la Opera Română 
din Cluj, 1927. într-adevăr, [n primul său 
dired,orat, a fost ,un reformator, un 
drept urmaş al liui. Davil.a. Plasticienilor 
D. Paciur,ea, O. Han, C. Medrea, F. Storck
le-a comandat bustur,i înfăţişînd figuri
clasice ale scenei cu care a împodobit
foai,erele ; Camil Ressu şi Tmian Cor-
11esou au rpktat ,cortine 1Pentru marele
lăcaş. Sînt jucaţi Hortensira Papadat-Ben
gescu fon Minulescu., Camil Petrescu,
N. I�q'ia, ViaJ.jan, O. Goga, A. Dominic,
!gena Floru alături de Carag1ale, D.avi
la. Delavrram'oea. IntT-o singură stagiune!
Editează Revista Teatrului Naţional. An-.
gajează un •tînăr aproa,pe neştiut, pe
George Calboreanu.

revista ,, Teatrul" 

Deseor.i în momente sărbătoreşti ale 
patriei şi partidului, decanul de virată 
şi de talent al obşt.ei sale a afirmat, :în 
revista ,noastdt, adevărurii simple, c�p)e
şi toare prin ,căldura foazei, prin eleganta 
expresiei, prin patos,ul convingerii. ,,Dacă 
azi avem o recoltă bogată, ujmi1:oare, pe 
holdele culturji, şi, în special, ale tea
tt,ului românesc, o datorăm !Jlu numai 
talentelor numeroase care s-au relevat 
de 20 de ani înco.ace, dar ma:i ales, 
Partidului Comunist Român, care a în
ţeles ce rol important au, în viaţa unei 
naţiuni, piritualitatea ei, răspînd!rea în 
pături cît mai largi .a forţelor e1 crea
toare. Şi a făcut c1stfel încît cultura a 

'inflorit". (Se aniversau două decenii de 
la proclamarea Reipubl.i.cii). · . 

Seda Operelor, ajunsă la volumul XV[, 
are în vedere desigur, şi pubUcistica. 
Printre miile de tit1uri risip1te în ga
zetele din şapte decenitl, şi cele din re
vista „Teatrul" vor forma ·O secţiune cu 
importanţa ei pentru mult ,aştept.ata mo
nografie a vieţii şi a op.erei lui Victor 
�[timiu. 

Ionuţ NICULESCU 
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Vineri 
•

cu .. ,Cehov ·ŞI

·la

seara, 

alte cu 

·craiova

cunoştinţe, 

Ca în glufuele care ne deiine�c atit 
de expresiv: simţul umontll.ii, .:in'c vine 
cu tn-enu.l la Craiova, într-o vineri, are 
două posibilităţi : să privească uimit cît 
de mult s-a schimbat capitala Bămei (şi 
atunci uită să mai ajungă unde are trea
bă) sau să....,5j caute m�te cun·oştinţe cai·0 
să-l i:ndrume spre numărul 11 'de pe 
strada Al. I. Cuza. 

Aminăm pe altădată prima posi1;ilitate 
şi împreună cu ce'1elalte „personaje" re
dacţionale" de la revista „Teatrul" ne a

·.Jăturăm binomuluJ regizoral Sjlviu Pur
•Ciirete - Cristfan Hadjiculea care merge
la aceea,\ii adresă. Ce se va petrece pe

fine, în 1989, în febntarie, chiar în vine
rea la care ne referim, premiera cl1 
-Unchiul Vanea, in regia lui Mircea Cor
n1şteanu.

In culisele teatrului, la orele 17,30 

EmH Bo.roghină a plecat acasă, să şe

schimbe.· Se va ..întoarc-�. peste jumătate 
de oră, îmbrăcat în costum în:Jhis, I.a 
patru ace. cu cămaşă albă şi Ciavat.ă. 
Asociez acest amănunt, aparent banal, 
imaginii pe care ne-o va crea sala de 
spectacole cu cinci minute înainte de 

• Secretarul literar n-a fumat niciodată s1 e memoria vie
a teatrului craiovean • ,,Starea normală a o�ului este să fie 
caraghios" (A. P. Cehov) • O premieră, la teatru, e mai ceva 
ca o nuntă • Mai. multe talente se pot îm1>ăca bine într-un om. 

strada Cuza la num5rul 11, în această 
seară, e uşor de bănuit, mai ales dacă a
dăugăm că la ieşirea din gară ne intilnim 
şi cu secretarul literar Alexandru ";< mos
cu şi cu Emil Bornghină, directorul Tea
trului Naţional din Craiova. 

Cum se întîmplă întotdeauna cînd gaz· 
dele îşi disimuleazf1 emoţiile, aW\m că 
secretarul literar n-a fuma.t niciodată în 
viaţa lui şi că face eforturi să ,,se ţină" 
mai drept. Ambele „defecte" piilesc însă 
în fa(.a erudiţiei, secretarul literar .fiind, 
la propriu, o memorie vie a mi1;,cării 
teatrale craiovene. Ne folosim, deci, de 
această din urmă calitate. Primul Cehov 
montat pe scena Naţjonalului craiovean 
datează din stagiunea Hlll-1912. U;ichiul
Vanea figurează în repertoriu în 1922. 
Se reia în 1930. în 1!J4:î, cînd director 
al teatrului era poetul Geo Dumitrescu, 
se org-anizează un verit:11:Jil festivc1! Ce
hov. In 1986 se montează Platono'7. Şi, în 
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goi:1g. Oameni îmbrăca�i frumos, '::'Jegant, 
respii-înd ceea ce se cheamă nivel de 
civJlizaţie. Şi asta inseamn{t teatrul : res
pect faţă de cultură, faţă de . semeni, 
intrarea î,n ordlne, într--o sumă de conve
nienţe, rdacă vreţi. 

Revenim la culise, pentru că ab110sfera 
de sărbătoare rutn sală are, aici, un :Pan
dant superb. Pe tăbliile uşilor de la cabi
nele actorilo•r, ale ,celor care vor evolua 
în această seară, la .fiecare. cite trei fire 
de frezii. Urări de su-cces, îmbrăţişări, 
strînge�•i de mină, emoţionante, amesteca
te printre treburile obişnuite ale pre?-ă
tirii spectacolului : imbrăcat, machiat, GO
afat, murmur de re;;:ilici repetate, schlte 
de• gesturi care se vor regăsi în spectacol. 

l\,Ii,rce.a Cornişteanu nu ne dă vuie să 
stăm de vorbă cu acto1·ii. Totul, după, · nu

acum, trebuie să-i lăsaţi să intre în lu
mea lui Cehov. îi lăsăm, dar cîl.e ceva 
ştim deja. 
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De exemplu : Valer D•:!'lake;:a (Unchiul 
Vanea) s-a scuJat de lu 5,30 şi de atunci 
n-a mai avut .stare. N-a .fumat toată
ziua. Zice că nu se aştepta să prime::as
că acest rol. De ce : Nu răspunde :
n-are curajul să recunoască, dire.,t, că 
din 1954, de cind se află în teatru, n-a 
avut un rol att-t de mare. Cuni. aţi lu
crat cu Cornişteanu ? A fost foarte piă-
cut. Mircea CoTnişteanu a făcut toate. ro
lurile din piesă : adică. ne arăta, la re
petiţii, cam ce-ar vTl:'..a. · Şi zău -:â 1w
le-a jucat rău ... ALtfol, a fo5t liniştit, el
e, de obicei. ,, colorat·' in exprjman.
Cred că am î:nţeles r.e-a vrut cu acest
spectacol. Cehov pune i·n gura unul per-·
sonaj această replică : starea norr aală· a
omului este să fie caragnios: Cred că de
1a această idee a plecat. Şi a reuşit exact
sin.tew. teabrului cehov,i,an : umor că.ld, 
ironie şi lirism. · -� " .. · · 

Lucian A•lbanezu ('fcler;hin) îşi rc.glea
ză conturjle cu regizorul : -a.re 25 de lei 
datorie şi, ca să ve:,:i, acum şi-a găsit 
momentul să Iacă lic;hiclarea. De·. fapt,. toate aceste mărunţişuri vorbesc ·de la .
sine despre ceea ce se petrece în sut.le
tul __ oanie�i1or : o_ premi·cir{t ntţ se pOa:.e 
trăi fără emoţii. - Cum spU!l1ea· un critic 
genial, invocat de celălalt secretd.r li
terar; Patrel Eer.ceanu : lui Dumnezeu îi 
place să se ascundă în mărunţişuri. 

Mai este o oră pină Ja premieră : cabi
niena Elena Cotea calcă sacoul lui Astrov 
(Tudor Gheorghe) de pardi acesta ar 
merge la nuntă. '.) premierii, la teatru, 
e mai ceva ca o nuntă. De ce ? In •1iaţa 
unui om sînt multe împrejurări sărbă
tore.şti : pentru un actor însă fi.ecare 
premie,ră este unică. Eu sînt abia de un 
an în teatru dar asta am învăţat-o. O 
ştiu, de fapt, de la · Alexandru, soiul 
meu, maistru-pan1omT aici de 11 ani. 
Viineri seară, sp.er c-aţi •reţinut, lumea 
materială a lui Cehov Ya -Ci întocmai ca 

Valer De1akeza : 
Unchiul Vanea în 

civil 

acum o sută de ani ,;i datori t;l fdrniliei 
Cotea, ea cabinieră, el maistru-pantofar. 

Aici e momentul să nu uităm de Şte
fania Cenean, semnatara decorurilor şi a 
costumelor. Cu materiale de 14 lei me
trul la coS'tume şi cu pe.relele de <lecor 
(prelucrate „să dev.niă" dantele;, Ştefa-

Constantin Sassu sau 
succesului 

Povara 
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nia ·a reuşit să dea „scenelor" din „ viaţa 
la ţară" cum şi-a aulointitulat Cehov 
piesa, o expresivitate care 0 recor.1andă 
ca un meseriaş de teatru plin de talent. 
M.:.i avem o oră pină la premieră. 

Pe scenă, la orele 18 

Se aude vocea lui Cornişteanu care 
cheamă aclorii la .jCenă, chia:· dacâ 
n-au terminat im.brăcatul şi · machiajul.
Nu înţeleg ce se intîrnplă, aşa că mă
grăbesc să vedem despre ce--,i vorba. Ce
C'redeţi că era ? Se repetă ieşirea la a -
plauze. in faţa acestei ciudăţenii, îmi
aduc aminte că şi Napoleon, înaintea
unei bătălii, se ocupa ele pregătirea me
sei şi a festivităţilor victoriei. Bătălia a 
pierdut-o, era Waterloo. Corni-5teanu ha
bar n-are ce· asociaţii ne declanşează : 
stă în mijlocul sălii, apl:ctw.lă mereu 
(pentru a ma:rca timpul) şi strigă, bravCl, 
aţi fost geniali ! Actorii les, deci la a
plauze (deocamdată doar ale regizorului) 
şi se prezintă publ.icului (care incă n-a 
intrat în sală). Totul cu aerul cel maî 
serţos, de parcă nimic n-ar putea · clinti 

Elena Cotea calcă sacoul l<ui Astrov 
. .
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Şi Tudor Gheorghe are emoţii 

această premieră din condiţia ei , de 
spectacol de mare succes. Ce să-i faci. 
ă5ta-i teati:ul ! Dacă te înhami la căruţa 
lLLi tragi întotdeauna bine doar dacă ai 
�entjmentul succesului. Dacă ne gîn•• 
dim. că între acest speotacol şi o navetă 
spaţială (care a luat foc după lansare) 
nu e ni-ci o deosebire, în sensul că succe
sul ambe-lor misiuni e dependent de 
foarte multe slăbiciuni omeneşti, putem 
avea -. o cl�pă - ima,1,inea exactă a 
actorului : un om curajos care-şi „riscă 
viaţa" în fiecare seară, pentru a ne da 
eî'teva clipe de em0ţie. Jar în regi.zor 
putem -,1edea, de exemplu, pe cel . care
răspunde de întregu� program de zl>or_ 
Dacă „naveta" se va prăbu�i, el e p.rimul 
vinovat că a. înscr,1.ş-c., pe o traiectorie 
greşită. Punem punct comentariilor as• 
trale, zburăm spre două viitoare stele. 
Aie· teatrului, evident. 

Int-r-o cabină, sing-ur, la orele 18,30 

In 1956, J,a Teatrul Naţi0111al din Crai,o
va erau repartizaţi următorii absolvenţi 
ai I.A.T.C.: Amza PeUea. Silvia Popovici, 
Ooinstantin Rauţchi. Gr-eor":he Cozorici, 
Sanda Toma, Dem Rădulescu, toţi din 
aceea.şi clasă. 

In 1988, la Naţionulul crniovean au ve
nit, prin repartiţie, trei tineri actori : 
Nataşa Raab, Diana Gheor,;hian, Anghel 
Rababoc. 

De ce am făcut paralelismul ? Pentru 
că, păstriînd proporţiilf:!, conducerea· tea
trului aşteaptă de la cei trei cel puţin 
aceeaşi dorinţă de afirmare ca a celor 
„mai .bă.trîni". Că li s-a ofei.•it şansa, o
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dovedeşte vinerea la care ne referim : 
două roluri foarte importante (Elena An
dreevna şi Sonia) au revenit debutanţilor. 
Opţiunea nu e chiar întîmplătoare. ID in
stitut, şi Nataşa şi Diana au făcut „ Un
chiul Vanea". E drept că pe dos faţă de 
premiera de ia.cum : la Casandra, Nataşa 
Raab ai .fost Sonia şi Diana Gheorghian 
a făcut-o pe Ele11a Anclreevna. Cu sau 
fără „contre-eanploi ", aceastJa, de la C�a
iovia, e v,arianta optimă. A dov,edit-o s,f.Ir
şitul actului I (scena pianului, superbă 
�i ca soluţie regizuralăl, cîncl Nataşa 
Raab şi Diana Gheorghian s-au întîlnit 
cu pr·imele aplauz.:! ale publicului craio
,·ean. Bravo, fetelor ! Mult noroc în ca
rieră, in teatru •şi .film, şi să nu uit.aţi 
că „botezul focului'' în meserie l-aţi fă
cut la Craiova, acolo unde - aşa cum aţi 
mătturisH-o - aţi fost atît de .frumos 
primite. 

!nfir-o vineri seară, la Craiova, teatrul
a mai cîşti.gat doi slujitor-i de nădejde. 
Din 1956 pînă acum au trecut 33 de ani. 
At· ·f{ •minunat să ne amintim �n . anul 
2021: (deci tot peste ·33 ele ani) c[t într-6 
vineri seara, la Craiova. s-a produs de
butul în meserie al marilor· actriţe Na
şa Raab şi Diana Gheorgbian 1 · 

Toate aste.a ·s-au 6indit într-o cabină · 
de actbr, a lui Tudor Gheorghe, plecat 
la machiaj. Şi ca să nu uit : l-am văzut 
pentru prima oară pe Tudor ca actor. 
II ştiam doar ca i n t.�rpret · ce muzică. A 
făcu,t un Astrov de zile mari, ceea ce do
vedeşte că mai mul.te talente se pot îm
păca biJ1e într-un om. Cînd omul e... de 
teatr-u. 

Pe scenă, în jurul orelor 21,ao 

Pe scenă se adu.ce ·coşul cu ·flor, oierit 
.actorilor de Comitetul Judeţean de Par
t:d. Sînt deja peste 4 rni'nute de aplauze. 
Ieşirea la faţă de cortină, r-epetată îna
inte de spectacol, merge perfe�t. Cum te 
simţi, Mircea Cornişteanu ? După 16 ani 

Au sosit şi filorile. Se poate î·ncepe 

în acest teatru, Q·ăspu'.'l�ul nu mai e nece
sar... Nu, întrebant cum te simţi după 
acest succes? Din sală se strigă ; regizo
rul ! M.rrcea Corniş,eanu urt:ă pe scenă, 
şi pierd: deci, oo răspuns. De care, cred, 
nimeni .. nu, mai are n�•:oie. 

Actori,i primesc ilori di!'} partea pu
blicului. Constatăm că sînt şi specta
tori bucureşteni, în afară de noi, 
cei care am venit „în interes de seryi
ciu ". Cine să fie ? Dacă-i dau :f:lo-ri Di
.anei Gheorghlan înse,1mn:1 · că e vorba 
de ooira ei, Venera C..heorghian, de veri
şorul ei Cătă1in . Răduc şj de Daniela 
Horduban şi Delia Dohan, t.oţi patru stu
denţi în Bucureşti şi admi�·atori ai Di
anei. Florile pe care le oferă sînt aduse 
special de la Bucureşti. 

·să le adăugăm, acum., la sîîrşit, şi„ pe
ale· noastre, sub .formă ele cµvinte, penh"ll 
intreaga trupă a Teatrului Naţ.ional din 
Cra.i-ova. 

Mihai TATULICI'· 

Mfrcea C::01,nişte:anu, · Si,lviu 
·Purcărete şi Gristian II.adji
cuJea î1ttr-'i:.lil colocv,i•u . de 

reg'ie pe· 'cîi16.ar 
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ANCHET„ N01STM 

Ce Îns·ean1nă pentru 

dumneavoastră REP.ETIŢIA:? 
Un spectacol poate muri uneori într-o singură reprezentaţie, dar de construit 

so construieşte treptat, in lungi ceasuri de repetiţie, de discuţii în contradictoriu, 
lle dezvăluire tre11ta.tă a adevărului, ba uneori de descoperire a unui alt adevăr 
decit cel bănuit sau căutat. 

Regizori şi actori clcscifrează sensul adînc al fiecărei replici, sensuri care 
apoi converg către o idee cc va coordona viitorul spectacol. Este un proces maieuti.:, 
in oare se pun întrebări şi se dau răspunsm•i pentru a se descoperi adevărul 
textului şi a se formula în termeni fermi punctul de vedet·e al realizatorilor, atitu-
clinea lor faţă de acest adevăr. 

Io ce mă.sură acest proces necesar naşterii unei creaţii scenice răspunde, l�, .. 
toate nivelurile, exir.enţelor formulate de actori, formîndu-lc totodată capacitatea 
de a face faţă neprevăzutului, accidentului, ne pot spune doar interpreţii. Este ş\ , .
motivul pentru care am invitat cîţiva dintre ei în 1>aginile care urmează. 

ZOE MUSCAN (Teatrul ,,Bulandra") 

Repetiţiile nu seamăJnă deloc; 'de la 0 
piesă ia alta, lucrurile se schimbă, nu-'h 
este acelaşi niei mersul, .nici rostirea. nici 
starea. Totul se încheagă însă în repet_iţii 
şi înţelegerea profundă a rolului rn· ca
drul lor te ajută să ,prinzi acel inefabil 
care duce ila _imp1ini'rea per.sonajului. 
Sînt momente in care ajungi să te simţi 
c:tît de biJne încit uiti de toate şi intri 
într-o stare de graţi�. in care lucrui'J,ie· 
curg iarmonio.s şi rol'UJ. ,,trece prin tine·"; 
cînd nu se întim,plă aşa, înseamnă ··.'ţă 
ceva nUr-i în regulă. Fi•ecare actoţ, .arc 
aS€menea momente. Există 1·egizori" ·,;ca 
Liviu Ciu1ei sau Cătălina Buzoianu :si 
actori ca Gina Patrichi ori Victor Reben
gLuc. ,care, conştienţi de aceasta, rhema-
jează, prin comportarea lor şi prin rela
ţiile pe care le creează, sensibilitatea 
celor din jur. Uneori căutarea din cursul 
repet-iţiilor te faoe nervos, îţi dă o stare 
de nemulţumiTe care te pune în tmpac;: 
la fiecare rol o jei de la zero. De cite ori 
intru inti.·�o nouă piesă şi se deschide 
prima pagină, am :i,r,o,presia că totul es-te 
at.ît de necU1110Scut încit parcă joc pentru 
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prima oară teatru. Drumul meu pină la 
pers�aj este mai. lent decît al colegi�qr 
mei. Şi uneori ,această mu.ncă este şpoo.�
taculoasă c)1iar pentru mine. pentru eă· n'u 
mă aştept Ila anumite rezolvări. De exeq1;.. 
plu. Ion Besoiu a vrut să joc în Dimineaţ!'-. 
11ierdutiî., şi aceasta., a fost ·şansa mea. ·lr� -
Joiţa d1n· A trei.a ţeapă am fost distri
buită de Ion ·Caramitru (vizi4nea1,rolului _ 
îi aparţine integral),·· şi" aceasta ·a foii(· 
iarăşi , o şansă. · · 

Intoroîndu-<ne la ·repetiţie, trebuie să · 
recunoaştem c:'ă în cadrul ei se· fixează . 
desenul personaj ului, fără însă ca acesta 
să inc1·emenească într-un tipar. RelatHl.e 
în scenă se stabLlesc cu un superior p'b
tenţial uman, nu ne· arătăm separat .. ci
c:reăm acea stare de emoţie î;n care sufle
tul tău vibrează în tensiune egală cu al 
celorlalţi. Fiecare are grijă în spectacol 
ca nimic să nu fie neglijat sau vătămător 
altcuiva. 

Spuneam că repetiţiile diferă de la re
giror la regizor. şi mă gîndesc la Ciulei, 
care este unic şi spre care tind toti cei
lalţi. în repetiţiile cu Ciu'lei se creează 
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acea stare de armonie, îri care schimbul 
de idei are tin ton de •confesiune, adevă
rurile se descoperă: parcă de la sine; el 
sugerează, cere soluţii, a.scuJtă, n�te o 
stare de armonioasă colaborare cu actorit. 
In cursul acestor ,repet.iţii, munca regizo
rului es'te de căutare în actor, i,ar a ac
torului - în sine şi în ceilalţi. Prezenţa 
lui Ciulei degajă o anumită linişte şi ar-

monie, este foarte deliicat şi timid şi da
toFJată fe}ului lui de a repeta (uneori 
pentru a găsi starea .necesară gestu1ui re
petiµn de 50 de ori), nici nu-ţi dai sea
ma cînd trece timpul. In ultimă instan
ţă, nu poţi aduce în scenă decît ceea ce 
ai. Mijloa-0ele se perfecţionează însă în 
repetiţii şi te descoperi pe tine cu totul 
altfel. 

MONICA GMILJŢA (Teatrul Mic) 

, ln repetiţii se acumulează şi se fixează 
reflexele de care este condiţionată reuşita 
unui spectacol. lp. cadrui' ei· se schimbă 
ide-i, se stal:}ilesc, relaţii,, iei contact de 
f\ecare dată cu un alt univers !!ultural, 
,.reorganizezi - cum spunea Richard Fo
reman - o parte a ·lumii reale". In a
ceasta stă importanţ.a. actorului. Şi · în 
acord cu acel.aş.'i ma.re regizor, îi ci,tez o 
idee pe care mi-o însuşesc. crezînd sincer 
in ea: ,, teatrul aparţine regizoru.Lui. Cu 
toate ac,e„tea, nu cred în actorli automaţi·'. 
Eu -sînt convinsă -că regizorul te vede mai 
bine decit te vezi tu însuţi'. Tocmai de 
aceea, cel,e stabilite cu el în repetiţiL nu 
trebuie schimbate. Sigur că impactul cu 
publicul îţi dă revelaţia unor momente 
şi stări pe · care, poate, ·le-ai .trecut cu 
vederea în repetiţii. Se po.t accentua unele 
nuanţe, dar alit. Cred că actorul, în spec-
1,ic;ol, se a.flă într-o relaţie de egq..Ji tate 
cu celelalte .componente ale reprezen.ta
ţiei, şi totodată este cel ce le dă acestora 
.srn,. Teatru nu se· poate face decît cu 
parteneri, în •colectiv. Colegf de scenă ca 
Qlga Tudorache, Dan Condurache, Ştefan 
Iortlaahe sînt rari ,şi extram·dinari. Rela-

ţia cu un asemenea partener te ajută să 
surmo:ttezi situaţii neprevăzute. ln gene
ral, aşa cum dai replica, $ o şi prHneşti. 
Sîrit i;pectai:x>l{ m care totul este atît de 

: bine pu.s la _punct în repetiţii incit nu se 
poa_te rata ·nici o replică, nici o sta.re. 
�igur, siJ1t şi repetiţii nefructuoase·, dar 
nici ele nu, sint in.utile, ,pentru că otjcum 
se cîştigă ceva: gîndul, neliniştea ·că tre
buie rezolvat î.ntr-u01 fel sau altul rolul. 
Pentru mine, fiecare rol este o foaie albă 
de hi-rtie care nu ştii· r.e va cuprinde (in
struirea. este ulterioară distribuirii). Gîn
dul regizorului nu-l afli decît în cursul 
lucrului. d;;ir nici regizorul nu ştie întot
de:auna ce se va ·înUmpla cu actorul. El 
află asta pe parcurs. Actorul o trăieşte 
mai intens în timpul repetiţiilor căci prin 
naşterea unui personaj nou într-un uni
vers propriu bine conturat îşi împlineşte 
zestrea afectivă. Şi tocmai de aceea. me
seria trebuie făcută cu umilinţă. Eu în 
teatru, fac de toa:te, de la figuraţie la 
marile rolmi. Si suferind acut pentru fie-

. care destin in scenă, versul lui Păunescu 
mă umnăreşte mereu: ,,Mi se a.tLnge su
fletul de t?3'te" ... 

Repetiţie la Teatrul „Giuleşti" cu Aşteptam pe altcineva
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CORNEL N1ICOAHĂ '(Teatrul Tineretului 

din Piatra 

Un lucru bine gîndit se exprimă uşor. 
Dullin avea dreptate: perwmajul tr-ebuie 
construit pornilnd din afară către înăun
tru. Eu nu pot să, simt, să reprezint sau 
să trăiesc ipornintl de la idei; trebuie 
să-mi fac rolul dill1 felul cum personajul 
meTge, gesticulează, .îşi ţine şiva spinării, 

_ dintr-o serie întreagă de detalii, car,e mă 
fac să ajung tla o imagine concretă. Nu 
pot să ştau pe· ·scaun şi să interpretez un 
perso�:i. ·Pe scindură se face° ·meseria a
ceasta. In repetiţi� di.lscuţărn. sîntarn i;;au 
nu de . acord. se n,a,sc; stări oonfilictu,ale, 
plecăm uneori nelămuriţi sau supăraţi, 
daT în permanenţă tulburaţi de giîndul la 
felul în care trebuie rezolvat rolul. ln 
starea asta · ne-'s'tare, ·tot ce mă atinge 
mi se pare folositor, şi folosesc selectiv 

· 1:ientru viitorul rol: gestmile unor Ol!,
I"\1eni, ,privirile, ag!'eSivitatea sau uiţliliniţa

Neamţ) 

Jor. Api·oape ,întotdeauna însă, ca să fiu 
sigur în marea lume în ca1'e mă mişc, 
citesc mai multe piese din opera autoru
lui la care ne=-am oplit. Dramaturgii au 
fiecare un anumit univers al personajelor 
lor astfel că adU111înd din toate, găseşti 
argumente d� sprijin pentru .rolul tău. 
Fieoam regizor lucrează într-un anumit 
fel. Unii te contrariază tot timpul toc
mai spre a te înve;rşuna să dai tot ce

,poţi.· Es,te şi aceasta o modalitate de a 
te ,pune 1Pe .gînduri. Intotdeauna sîn't de
cisive relaţitle ,cu ce�la-lţi .parteneri. Dacă 
·ele nu funcţionează, .te simţi gol în cursul
mtîlnirifor pe scenă. Cu timpul, însă, ,re
peti ţii1le ris�pesc ,confuziile şi incer,titu
dinille. Cel puţfo aşa ar trebui să se în
tÎlmple ,pentm !)a un s_pectacol să se fixe

ze într-o structură stabUă ş.i să funcţio
_neze perfect, in ;faţa publicului.

ION HAIDUC (T eat,rul Naţional din Timişoara) 

Consider oriţ::e a-gqriţie în scenă un e
xerciţiu necesar. Di!Il acest motiv nu am 
refuzat 111.iciodată vreun rol. După mine, 
personajul se descoperă în cursul repeti
ţiilor. Fiecare actor are o anumită atitu
di'Ile faţă de eroul său. care se modifică 

1 in acord ct� părerea regizorului. Ace.sta 
· are, de fapt. imaginea· întl'egu.J.ui univers
spectacular, dar şi a fiecărui personaj în 
parte. Uneori, î,n investigarea unui rol, în
efortul de a-i descoperi iumea şi rostul,
te descoperi şi pe tine ca autor. Eu m-am
născut în profesie cu rolul lui Chr1sty
Dudgeon din Discipolul diavolului. Atu;nci
m-am întilni•t cu regizorul Emil Reus

şi mi-am descoperit resurse pe care nu 
mi le bănuiam, cwn ar fi 'dispohibiii
tatea de a lucra în registru tragicomic. 
Este un element pe care mizez. Cînd 
repeti,ţiile sînt suficiente şi revelatoare, 
rolul îmi iese. Dacă nu am toate da
tele dare şi desenul. evoluţiei nu · este 
perfect, nu,-mi pot asimila rolul şi nil-1 
pot juca ·cu uşurinţă. Trebuie să mă simt 
total al personajului meu şi al lumii sa:le 
pentru a-l desăvirşi în scenă. Altfel nu 
mă ,pot face crezut. Rostul repetiţiilor 
este să-mi tălmăcesc mie acest necu
noscut uni.vers şi să mă determine să-l 
asimilez. 

EMIL BOROGHINĂ (Teatrul Naţional din Craiova) 

Repetiţia este una dintre etapele c-ele 
mai importante din viaţa unu,i: actor. Aş 
fi necinstit afirmînd că pasiunea cu care 
te pregăteşti în şi pentru fiecare repe
ti.ţie nu este condi.ţionată de mai mulţi 
factori. In primul rîm.d, de partitură. Sî•nt 
["Oluri pe care le primeşti şi altele pe care 
,le aştepţi. Cind eşti tîn.ăr, visezi marile 
partituri. Neîntî!ni,ndu-'te ,cu ele, încet, 
încet sfera rolurilor „ideale" se micşo
rează şi pînă la urmă ajungi firesc la 
înţelepciunea că în teatru trebuie să 
ex,iste generali, dar şi caporali şi soldaţi, 
1a fel de 111ecesari şi importanţi. Calitatea 
repetiţiei depinde şi de „magicianul" care 

te dirijează. La Craiova au montat nu
meroşi regizori importanţi ai ţării, dar cu 
puţini am avut şansa de a mă întilni. . 

intr-o repeti,ţie, cel mai fascinant lucru 
mi se pare căutarea adevărului în intimi
tatea rolului. Cind această înfrLgu_rată 
căutare se face în imedi,ata aprqpiere a 
unei marcante personalităţi regizorale. ac
tivitat�, poate da rezultate imprevizibile. 

Sînt un pasionat consumator de lite1;a
itură, istorie şi filozofie şi mă interes�1:ţză 
să aflu ce simte personajul, cum gî'n
deşte, în ce măsură ne este contemporan 
nouă, etern reprezentativ pentru spiri 
tualitatea căreia îi aparţine. şi ce pos.i.bi-
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Jităţi oferă în ce priv�şte legăturile cul
turale. Sînt chinuJtoare' orele ce se scurg 
intre o repetiţie şi alta, cînd atît conşti
entul, cît şi inc()lnşrtientul 'lucrează,şi simţi 
că TOlul iţi este încă departe, ţi se pan 

că-l scapi mereu printre degete, dar tră• 
ieşti cu nădejdea că acea fuziune PE 
care-o aştepţi şi pentru care munceşti 
se va produce. 

CONSTANTIN OINLitESClJ (Teatrul Naţional 

din Bucureşti) 

Conside!' repetiţia o investigaţie într-c; 
zonă mereu nouă. Călătoria pe caTe o 
face acest om cu sensibilitate deosebită 
- ack,rul - către mereu alt personaj
este asemănătoa,re celei a unui cercetător 
care vrea să afle mereu ceva nou despre 
oameni. despre popoare. despre alte cul
turi. Cu vreo douazeci de ani în urmă 
mă pregătisem pentru o călătorie în Gre-• 
cia - ştiam întreg traseul din punct de 
vedere geografic, cultural, istoric etc. 
Călătoria nu am mai făcut-o, dar expe� 
rienţa culturală o trăisem. Cam acelaşi 
jucru se petrece cu fi,eoare nou rol -
un fel de călătorie pe care-o faci cu 
toaiă pasiunea şi cu toată dorinţa ele a te 
instrui. Trebuie să-ţi creezi un microc-li
mat în care să poţi evolua, iar unive.rsul 
acesta va fi în mod necesar subsumat 
viziunii regizor.9.!le. Desi,gur, fieca.re expe
diţie va .Ei organizată în funcţie de obi
ectul cercetării şi fiecare regizor îţi pro-• 
pune textul dintr-un anumit unghi. 

Perioada în ca.re realismul era dus pină 
la naturalism a trecut. Teatrul se vrea 
mai cuprinzător, mai bogat în trimiteri, 
în idei mai nuanţate. Ca să ajungi la un 
Mem,enea nivel. uni versul tău spiritual 
trebuie să fie mai deschis. Deseori :te afli 
in faţa unui text pc care, dacă nu-l abo,r
clezi din a•celaşi unghi cu, scrii:torul. 1işti 
un eşec. Dacă aj-ungi să înţelegi 
sensul operei şi al viziunii regizorale şi 
�similate rnnd acestea, parcurgi dru�ul 
m aceeaşi direcţie, înseamnă că ai desco
perit calea "către adevărul personajului 
tău. Nivelul spiTitual al actorului trebuie 
să fie exersat pentru acest mod de a 
eborda un text. Bineînţeles oă fericita în-
tîln_ire între autor. actori. scenograful şi
reg1zo,rul ideal nu se poate întîmpla la 
fiecare pu,nere în scenă. Dar cînd în re
petiţii cercetăr,ile tuturor tind către un 
o::izont înalt, rezultatele pot fi surprin
zatoare. Sigur că i-mportantă este cultura 
individuală şi colectivă, modul în care � 
fost format actorul - şf cred că şcoala 
noastră de teatru, ar trebui să-l ajute pe 
viitorul actor să se descopere. nu să 
creeze epigoni. să dea tehnica de lucru, 
nu şi mijloacele. Cu fiecare rol, învăţă
tura se ia de la capăt şi astfel poţi reuşi 
să interpretezi şi pe;sonaje din aceeaşi 
zonă fără ca ele ·să semene şi fără ca 
etaipe1e tale de creaţie să se confunde. 

lmi aduc aminte că am intrat în specta
colul însemnările unui necunoscut într-o 
avansată fază de lucru, pentru a înlocui· 
pe altcineva. Pierzînd etapa lucruJui la 
masă, cînd se fixează nuanţele de text, 
a treouit să parcurg drumul de u-nul sin
gur, refăcî,nd traiectoria celorlalţi, repe
tiţiile devenind <pentru mine nu etape, ci 
salturi. Temîndu-mă să nu semene pei::.= 
sonajul meu cu altel-e din acela5i univers 
literar, m-am hotărit să-l construiesc pe 
el.atele care fac unicatu,! literaturii dosto
ievskiene: straniu, ciudat, cu o discretă 
nuanţă de patol,ogi,c, Am realizat astfel 
tot un înfli;nt de viaţă, dar acesta nu 
semăna cu eroii c-ehovieni. Există întot
deauna un amănunt care te face să te 
fixezi în zona autorului. Pentru a-l găsi 
îţi trebuie un exercitiu cultural şi unul 

La „Builandra" se repetă ;\Iizantro

pul de Moliere în regia lui Valeriu 
Moisescu. 
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sufletesc, pe car-e-1 p,radici în repetiţii. 
Şi. tot pe parcursul lor afli registrul vocal 
al personajului şi tonalitatea inflexiunii, 
felul cum merge şi toate datele psiholo-

gice pe care trebuie să le pui în acord 
cu cele fizice. 

Repetiţi<le sînt vitale, pentru că te ajută 
să descoperi o altă individualitate. 

VALENTIN MIHALI (Teatrul Naţional din Craiova) 

Incerc să compar repetiţia cu activita
tea de laborator a unui om de ştiinţă, cu 
deosebirea că trebuie să-ţi pregăteşti proba 
dinainte, de acasă, fawăţ'Înd rolul şi schi
ţînd personaj.ul, urmează ca regizorul să 
propună un desen >ferm al ansambluluJ, 
folosind materialul tău. In repetiţii nu-ţi 
îrweţi rolul, ci îl perfecţionezi, îl şlefu
ieşti. Lucrul individual ţine de zona me
dttaţiilor, cel in colectiv, de a demonstra-
1iei. Se ve1ifică deci valabilitatea gîndu
rilor fiecăruia. In repetiţii „ pregătite" si 
bi,ne gîndi1ie de fiecare dinti-e noi se fini
sează spectacolele mari. 

Teatrul craiovean are o tradiţie în acest 
sens. Este conserrmat faptul că în stagi
unea 1924-'25 marele actor şi director de 
saenă Ion Manolescu a putut monta aici 
14 premi,ere de anvergu,ră, printre care 
Cocoşul negru de Victor Eftirrui u, 'l'a.tf1l
de Strindberg, Hamlet de Shal{espeare. 
Acest lucru a fost posibil datorită nive
lului repetiţiillor. Cred că în trei pînă la 
cinci repetiţii amă,nuntele de text trebuie 
fixate, pentru a se lucra apoi la nuan
ţele de interpretare şi relaţionale. Un 
vechi deziderat al actorului rămîne încă 
rareori împl,init: repetiţia în decoruri şi 
costume finisate. Să poţci să descoperi şi 
căldura sau âsprimea costumului, nuanţele 
decorului, unghiurile lui, totul să-ţi fie 
familiar cu mult timp înainte de pre-

mieră, poate chiar de la începutul repe
tiţiilor, pentru a-ţi pla,nta in scenă o lume 
cunoscută. De asemeni, din modesta ,mea 
practică, de aproximativ 11 ani, pot spune 
că este foarte ibun obiceiul secretarilor 
literari şl al regizorilor de a precede pe
rio•ada repetiţii!lor cu, o punere în temă 
privind semnificaţiile textului respectiv. 
in contextul operei scriitorului, al epocii 
şi în aria mai largă a interferenţelor cul
turale, ceea ce-ti dă un ajutor conside

rabil la fructificarea maximă a repetiţi
ilor. Cînd concepţia asupra rolului, a 
lumii lui şi a spectacolului îţi este clară, 
luminarea unor zoine cău.tate îţi dă o 
bucurie imensă. Cînd însă lucrul se face 
in grabă şi nimic nu-ţi este clar, repe-
1.itia devine un chin. Acest sentiment l-am 
avut la repetiţiile cu O scrisoare pierdută.
Mircea Cnrnişteanu mai pusese •la noi 
spectacolul, ceiialt:i adori îl jucaseră, iar 
eu, intTat î,n Farfuridi, descifram rolul, 
în cheia mea. neştiind ,prea multe degp,tie 
eeilalţi. Categmic, repetiţiile impun acto
rului ideea de sacrificiu. de însingurare, 
de absentare din viaţa cotidiană şi de 
luptă cu sine. Lupta ta ca actor împotriva 
ta însuţi ca individ condiţionează reuşita 
interpretării, dar te şi suspendă, penti·u 
un timp, într-o stare de imponderabili
tate. 

NINA UDRESCU (Teatrul Draimatic din Constanţa) 

Eu m.i-am descoperit toate posibilităţile 
de exprimare în cursul repetiţiilor. G:ea 
mai bună perioadă din viata mea de 
actriţă de pînă acum a fost •la Constanţa 
unde am lu,crat cu regizorul Dominic 
Dembinski. Am a·ealizat ceea ce credeam 
că nu pot face. ceea ce-mi fusese pînă 
atunci interzis. Am intrat în altă matcă, 
uneori. Dei aceea, cred că ·actorul se for
mează mai ales în repetiţii. In şcoală în
veţi alfabetul actoriei, dar în repetiţii îţi 
descoperi lumea .interioară, precum şi 
toate racol'durile cu oan1enii, cu •lumea 
din afară. Este o călătorie repetabilă, ne 
etape, către eşenţa ta, a operei la care 
aderi, a transpunerii scenice. De fiecare 
dată, cu fiecare spectacol o iei in mod 
necesar în alt sens, cu alte mijloace. cu 
alte dorinţe, cu alte gînduri. Astfel, omul
actor se risipeşte în toate personajele 
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sale. dar îi · ră,mine mereu întreagă posi
bilitatea transfigurării. Cît este actorul de 
puternic sau de fragil, de stărpîn al su
fletului său sau de marionetă, cine poate 
şti. ? 

Dăruindu-se cu credinţă şi apărîndu-se 
cu înverşunare, el se s.fîşie mereu intre 
lumea reală. care-l doreşte. şi lumea hi
merelor sale, care-l domină. Destinul- său 
sufletesc se află intre aceste două ex
treme. Destinul scenic al actorului es:te 
desemnat de valoarea repetiţiilo,r, de in
candescenta clipă a creaţiei comun'e, de 
gîndul ,îna,lt al ·regizorului, de dis.pon'.ibHl
tatea lui, a actorului, de a-şi repeta cre.a
ţia. ·şi, ,în mod sigur, ceea ce se întîmplă 
în scenă nu stă sub semnul arbitrarului, 
ci al construcţiei riguroase, finisate în 
repetiţii. 

Anchetă realizată de 
Liana COJOCARU 
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ATELIER 

Di\N JITli\NU 

găsit scenog·raf ie 
.,.... 

lll

o 

„Am 

profesie 
.,.... 

In care-mi pot onora 

întreaga responsabilitate" 
,-lrtistul care este Dan Jitianu nu putea fi dezminţit de ambianţa 

sa. lncă o dată dictonul ,,Le style c'est l'homme meme" se confirmă : o 
locuinţă deopotritiă sobră şi ospitalieră, o încăpere în care se află 
puţime ,ucru1·i. - un birou masiv şi o bibliotecă, un perete pe care, 
alăt·uri de citeva tablouri. se regăseşte imaginea fotografică a unor 
seenografii de neuitat ; din înalt, veghează neaprinsă o lustră imensă 
vopsi.tă în alb, dar lumina vine indirect de la o banală lampă de 
·lucru. ..

Discuţia începe - cum e şi firesc - de la ultimul succes : specta
colu! TeatruLui. Na.ţiona! cu piesa lui Maxim Gorki Vassa Jeleznova. 

- Este al patrulea spectacol pe care-l
lutrez cu Iani Oojar, după Volpone la 
Teatrul de Comedie (unde cred că am 

..avut o colaborare mai deosebită), Fata 
care a făcut o minune la Teatrul Mic şi 
fns,minăriie unui necunoscut la Sala Mică 
a· Naţionalului. De astă dată, montarea 
a fo�t gîndită pentru Sala Amfiteatru, şi
am mcercat să transform servituţi-le a
cestei săli în virtuţi. Am intenţionat o 
sţenografie care să sugereze cît mai pu
ternic acel iz specific de capitalism ru
sesc. De aceea, biroul Vas.sei de la între
prinderea fluvială pe ca1,e o patronează 
e dominat de o hairtă imensă pe care se 
urmăresc traseele vaselor aflate în cursă. 

Se mai· află aici şi importanta casă de 
bani, aşa cum în salonul de acasă tro
nează nelipsitul samovar ; în general 
mi�ani propus ,ca aoest decor unic să nu 
fie neutru, ci să joace un rol determinant 
în conflictul dintre personaje şi lumea 
lor, prin chiar structura sa, concepută 
din două „coji"... una de lemn - glas
vandul cu perdelele ce amplifică miş
carea actorilor prin culoarul-verandă ; 
alta de cărămidă - zidul spre exterior. 
Mare însemnătate au şi luminile. De a
semenea, dată fiind forma de pinten a 
sălii şi distanţa rnJcă faţă de spectatori, 
foai·te importante sint detaliile. nu do;iJ· 
de decor, ci şi de costum. 

35 

www.ziuaconstanta.ro



- Intr-adevăr, detaliile ! La prima,
dublă, apariţie: Vassa (Florina Cercel) 
însoţită de Krotkin (Alexandru Hasnaş), 
mantalele şi cizmele înnoroiate aduc în 
scenă ceva din agitaţia mize-ră de pe 
chei. Linia de austeritate autoimpusă e
subliniată prin întreaga costumaţie a 
protagonistei : taiorul sobru, iar ca semn 
.al feminităţii reprimate, peste bluza de 
.dantelă se grăbeşte totdeauna să îmbrace 
.o vestă de piele. Amestec de maladiv şi 
,decrepit, detestabilul Jeleznov (Ion Mari
"Tlescu), peste cămaşa de noapte poartă 
-rn.antaua marinărească, iar bocancii, di
rect pe piciorul gol. Penku defel imacu
latul Hrapov (George Constantin) aţi ales
mai întii un costum sable mototolit, apoi un
impecabil frac, şi de fiecare dată o pe
lerimă atotînvăluitoare. Lucida Natalia
{'l'amara Creţulescu) apare iniţial cu aura
purităţii, într-o cămaşă albă, nemawe-
7lUnţînd pe urmă, cantonată în frondă
fiind, la o tBaletă în degradem·i de mov.
Ludmila (Magdalena Cernat), fragila, de
bila. dezechilibrata, e uitată parcă fără
vîrstă, fără rochie, în dessou-ul cu &.or
boţică. Distincţia şi nobleţea Raşelei
(Olga Delia Ma.teescu) sînt puse în evi.
denţă de imens,a pălă,rie neagră, ,,tăiată" 
aproape spaniqleşte, de strălucirea mată 
a unei cape de autentic ca.racul. de bro
deria ivoire pe corail-ul rochiei. Masca 
cinstei şi corectitooinii, An·a (Rodica Mu-
1·eşa.n) şi-o consolidează şi prin rochia.
officiei· gris, rafinat reflex al -urii stăpî
nite. Rapacele Melnikov, cu o mînă a
rntă spre uniforma de înalt funcţionai· de
stat care, chipu1·ile, i-cw îngreuna tran
zacţiile de mituire, cu cealaltă îndeasă 
banii în se1·vietă. Ca accent necesa1·, ce
nuşiul servitoarelor, altele, dai· mereu a
celeaşi în umilinţă, şi -sinucigâşa Liza 
(Ruxandra Enescu),. şi -supusa Folia (Oana 
Ioachim). Excelente ·costume anticipvnd, 
facilitînd portretizarea. fiecărui personaj 
si chiar acomodarea actorilor cu jocu.! 
în acest tip dP. sală, pe acest aen de.
scenă ... 

- La Teatrul „Bulandra", metamorfo
zarea sălii Studio din a l'italienne în en 
rond a fost gîndită în trei timpi tocmai
pentru a da actorilor posibilitatea să se 
obişnuiască. în 1966, pentru Cazul Op
penheimer şi pentru Nu sînt 'l'urnul Eif
fel_, s-a conceput o scenă centrală <le
montabilă, de ti,p sandwich, cu specta
tori pe două latu1i. La spectacolele Eli
sabeta I şi Suferinţele tînărului W., pu
hlicul a fost plasat pe patru laturi. în 
1973. pentru Puterea şi Adevărul, Liviu
Ciulei imaginează un dispozitiv care se 
află în funcţiune şi astăzi, căci condi
ţiile tehnice au impus rămînerea J.a a
ceastă formulă. Printre problemele difi
cile este şi aceea o sufleorului, şi-mi a
mintesc, la Cazul Oppenheimer, toată lu
mea se resemnase cu absenţa lu.i, doar -
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Fory Etterle a spus că el are foarte mult 
text şi nu riscă. Aşa că a trebuit să im
provizez sub un birou un fel de cuşcă, o 
„aerisit·e" în care a fost ascuns sufleoruL 

- Topografia specială a sălii de la
Gr!Ldina Icoanei, nu de puţine ori, cu1J1, 
spuneţi dummeavoastră, ,,a fertilizat in
spiraţia în vederea concepţiei" unor mon
tări extrem de originale, acţionînd ca un 
veritabil „spirit bun al sălii". Dacă ar fi 
să ne gîndim la sp,ectacole ca Azilul de
noapte, Răceala, Furtuna, Ban:bul Văcă
rescul ... , Tal'tuffe - Cabala bigoţilor, 
Hamlet... Sînteţi dintre pLasticienii ce işi 
conceptualizează viziunile, căutîmd şi a
flînd fie enunţuri exegetice, fie argu
mente pi·oprii. P01·nind de la o remarcă 
a lui Vianu, analizaţi pertinent natura 
spaţiului de joc la Caragiale. Recent, în 
caietul-program al spectacolului A treia
ţeapă, lansaţi ideea unui decor -unic ca.re 
să justifice, să poată îngloba şi Iona, şi 
Matca, şi Paracliserul, chiar Răceala şi 
A treia ţeapă, şi chiar Pluta Meduzei şi 
Există nervi. 

- Sîn,t obişnµit să lucrez solidar cu 
regizorul, indifer,ent dacă munca de con
c,epţie dUTează luni sau doar săptămîni. 
O astfel de echipă nu are voie să aibă 
fisuri şi presupune existenţa unei anume 
etici profesionale. Dacă un pictor poate 
să-şi distrugă un tablou, scenograful nu 
are acest drept, fiind vorba de o creaţie 
colectivă. Nu pot lucra la ceva în care 
nu cred şi totdeauna mă străduiesc ca 
spectacolul să iasă cit mai bine, în con
diţiile în care scenografia este o creaţie 
„în termen" şi determinată d,e categorici 
factori obiectivi... Propunerea mea pen
tru un spaţiu scenografic Sorescu s-a 
vrut în replică la prologul de la Leqn,ce 
şi Lena, un prolog Btichner, care conţi
nea „citate" şi din Woyzeck şi din Moar
tea. <lui Danton. Ar fi interesant de reali
zat un scenariu SoFe;;cu unic într-un de
cor unic. Pentru spectacolul acesta cu· A 
treia ţeapă, am construit un fun<lal imens,
de 14 metri, fiindcă visam să pot face o 
mişcare inversă : eoborînd fundalul, să 
se. creeze o senzaţie de înălţare a celor 
trei simbolice ţepe. Scenografia aceasta 
ar cîştiga .enorm pe o scenă italiană şi 

sper ca in turnee să pot să o valorific
aşa cum am gîndit-o. La Studio, in mod 
obligatoriu, decornrile trebuie consti,uite 
pe orizontală şi în adîncime, fiindcă sala 
are multe calităţi, dar verticalitate n-al'e. 

- La începutul actualei stagiuni. în
toamna anului trecut. împreună cu ,·eţ:11.-· 
zoarea. Cătălina Buzoi.a.nu si. vi.cto1·i.ţa. <le 
r.ostume Lia Manţoc. aţi m.ont(l.t un svec
tacol în Israel. la invitaţia Teatrului Mu
... icipal din oraşul Haifa - cu siguranţă
n interesantă experienţă teat-rală. 

- Teatrul. unic în localitate. este sub
ventionat <lP municiofllitatP. fnnc.tioni.nr1 
oe bază de abonamente. iar :fpnomenul 
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teatral e foarte popular, în sensul că e 
Ăezbătut pe larg de presa locală. După 
<'ite o perioadă cînd se joacă seară ele 
<;eară la sediu. se efectuează turnee la 
'Tel Aviv. Ierusalim. Beer Sheva etc. Nu 
este ceea ce se cheamă un teatru de 
repertoriu, ci un teatru de sn,ectaco]P 
Orientarea in.stituţiei fiind pronunţat de 
slinga, nouă ni s-a pronus mont;.irer1 piP
sei lui Beaumarchais Nunta !iii Fig.aro. 

meni tă să celebreze două sute de ani ele 
la Revoluţia Franceză. Sigur, nu-i acesta 
un fulminant text pentru un snectacol 
politic de sec-ol XX. Nici conditiile de 
lucru nu au fost uşoare, teatrul neavînd 
atelier prop1iu decît de croitorie. si a
cela doar cu o singură speci.;.ilisti'i. astfel 
încît Lia M.anţoc a fost nevoită nu do;ir 
să supravegheze, ci şi să coasă efediv 
broderii, volane. mai ales că principiul 
ei este c"t nu schiţa e suverană, ci oe1·
H1na,iul. în ceea ce, priveşte decnrul. ;1 

fost realizat b1 o întreprindere din 'f;,l 
l\.viv (căci se lu.crează oe sistemul ant1·;,
nrize1.or) si un<le. bineînţel<'s. nu exi.st<1 
11rofesionalismul din fulmfmia. A trehui1 
să ţin cont şi de faptul că, rieavîncl ate-

liere pr,oprii, decorurile, pentm a rezista 
sistemului d•e turnee, trebuie proiectate 
ca foarte solide, cu un coeficient ele . .in
greunare" în plus. Toate eforturile insă 
au fost compensate ele pasiunea actorilor. 
care s-.au lăsat cuceriţi de viziunea sper
tacolu.Jui ·nostrru, conceput pe două p1a
nuri. Pe de o p,9.i-te, planul piesei, a:ci 
exisLîncl un puternic contrast între lumea 
·ol0ro1tică,' visătoare a contelui şi conte
sei, care <lă senzaţia că pluteşte cu capul
in nori, neştiind ce să mai facă ele plicti
seală. şi lumea servitorilor. frustă. înfă
ţişată chiar naturalist. prin gesturi con
crete, violente, C9. tăiatul lemnelor sau
al unei găini. Pe de altă parte, lume;:i
spectacolului. maşiniştii care schimb"i
mobilierul sînt îmbrăcaţi în tricouri albe
avind scri,s pe piept 1789-Hl89. iar unul
dintre ei. cu căştile aparatului de radi{)
la 1,1.rechi: ascultă tot tirnpul muzică. dar
şi ştiri diverse. p2 c.are le comunică şi
cel,orlalti cu glas tare. De altfel. inter
sP.ctarea nlanurilor &e face mereu. fie
dt - de exemplu - interpretul c:mt:!lui.
c:nd îşi termină scenfl. începe să joace
cărţf cu un alt actor, fie că un personaj

Uecor pentrn spectacolul „Voluptatea onoare}• de Lul&'i Ptran::!e!le.., 
la Teatrul ;,Bulandra" 
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ţipă dt1pă cît.e un element de decor cum 
ar fi o uşă. Ştiut fiind că actele I şi II 
se joacă pe după diferite uşi ale caste
lului, am gîndit uşa nu ca pe o imitaţie, 
ci ca pe proiectul unei uşi, un desen P.� 
hîrtie caşerată susţinut de o ramă si care 
este mutat acolo unde actiunea o cere. 
Se creează astfel un contrapunct perma
nent cu realitatea. Interesantă a mai fost 
ideea ca procesiunile de nuntă din ac
tul IV .să fie înlocuite cu un spectacol 
în spectacol, cu scene din Bărbierul din 
Sevilla. Una din problemeie mele a fost 
să găs-esc modalitatea cea mai bună de 
a putea specula lăţimea neobişnuită a 
:1cenei - ca de ecran lat - şi la care 
:iJ'lechinii nu puteau fi închişi prea mult, 
pentru că se reducea vizibilitatea locuri
lor laterale din sală. Aşa s-au născut 
cele două spaţii de joc laterale simetrice: 
în dreapta curtea cu muzicanţii, în stîn
ga un pupitru la care Figaro se regăsea 
r.a fiind însusi Beaumarchais. In avan
scenă m:=ii exisfa şi un practicabil foarte
scund car2 asigura un spaţiu de circula
t-ie în plus. Desigur, textul de cinci acte
n fost comprimat şi altfel organizat, nu 
<'a la premiera absolută, în funcţie de 
timpul de consumare a luminărilor de 
la rampă, ci raportat la răbdarea 1,pec
tiatOlru'lui modern. 

- Ar.um v-am găsit în compania lui
Goldani?!

- Impreună cu regizorul Cristian Ioan
pregătesc la Teatrul din Satu Mare. î� 
două seri de spectacol succesive, Trilo
gia vilegiaturii : Patima viiegiatiirii Pe
ripeţiile vilegiaturii şi lntoarcerea din vi
legiatură. Dacă în capitală unei montări 
! se preconizează sute de reprezentaţii,
m provincie iSe mizează doar pe cîteva
zeci la sediu şi apoi în turneu. Sceno
graful, deci, trebuie să ia în consideraţie
această situaţie, gîndindu-se la un decor
care ,să -reziste în timp, respectiv la de
plasări, ca1,2 se fac fie cu trenul, fie cu 
autobuzul, în dimensiunile decorttlui ur
mînd a se ţine s-eama şi de aceste amă
nunte, ca, de altfel, şi de ră.gazul scurt
pentru montarea pe scena-gazdă. ln ca
zul de faţă, trebuie, pentru prima şi ul
tima piesă. să aduc la rampă ora5ul pe
care personajele, din snobism. din do
rinţa de a imita obiceiurih aristocratice.
îl părăsesc plecînd în vilegiatură, dar lă
cînd imense eforturi financiare. în dez
acord cu posibilitătiJe lor materiale reale.
Şi - culmea - la ţară nu fac decît să
se vadă între ei, să petreacă. adică să
mănînce şi să bea. să se culce în zori
si să se scoale la amiază., luînd--0 iarăsi
de la capăt. şi n�văzînd. bineînţeles, ni
mic din mitura înconj,urătoare. Cu toate 
că decorurile pictate mi se păreau de
păşite ca modalitate sceno11:rafică. am
ales totuşi această soluţie : niste 'rlroiecte
de arhitectură, travee veneţiene (nu din
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Livorno !) desenate pe o hî-rtie caşerată 
pe p,înză care se rulează.. un decor aşa
numit „moale". Nu e o găselniţă formi
dabilă, dar de astă dată chiar se potri
ve:şte conflictului dramatic, pentru că, pe 
p•2rioada vilegiaturii, pe fundalul cu un 
cer „Magritte". acest decor îl „suflec", 
oraşul rămînînd să planeze deasupra ca
petelor personajelor. Personaje a căror 
costumaţie n-am gîndit-o strict de epocă, 
dar nici modernizată. ci am împins-o 
uşor .spre lumea clovnilor, nu prin măşti 
propriu-zise, ci prin elemente de costum. 
Există în .spectacol o rochie numită „Ma
riage", despre care se discută foarte 
mult - va fi singura rochie, pentru că 
în rest s,2 vor -purta fuste, pantaloni, tri
couri. Spectacolul nostru se vrea o co
medie plină de gaguri, o reprezentaţie 
mai de-a joaca, un Goldoni, prietenul 
nostru !... Uneori devizul scăzut poate 
să-ţi îngrădească inspiraţia, poate să te 
şi demobilizeze, dar, o dată acest handi
cap depăşit, printr-un surplus de inteli
genţă şi inventivitate, pentru a nu face 
concesii la calitate, trebuie să compen
sezi dînd atenţie mai mare manopel·ei. 
De altfel ieftin nu înseamnă economic. 
Atît decorul, cit şi costumele e prefera
bil să fie lucrate din materiale bune -
ca să nu fie nevoie de reparaţii pe par- • 
cursul seriei de reprezentaţii şi ca să 
poată fi recuperate parţial sau chiar in
tegral. 

- Intr-o suită de articole publicate în
Revista. ,, Teatrul", vă propuneaţi şi ·reu
şeaţi foarte bine sii. definiţi scenografia
alît co m·tc c'it şi ca ştiinţă

- Aş vrea să scriu chiar o c;nie- de-s
pre scenografie. Mă îndeamnă la asta şi 
faptul că p;redau la Institutul de Arte 
PlastirP nişte ore la o matE-rie intitulată 
.. tehn0lo,;(ie de teatru". Pentru viitorii 
.scenografi este necesară şi educaţia plas
tică. şi studenţii aceştia asta învaţă - .să 
<ie.-;eneze. să picteze. dar ei trebuie s.ă 
înveţe şi teatru. Să înveţe cum se org::i
nizează un spaţiu - lucru esenţial în 
profrsia noastră. unde există trei dimen· 
siuni. iar schiţele sînt doar un instru• 
rne.nt în executarea decorului. Esenţial în 
.scenografie este ridicarea decorului tlF 
scenă. gîndirea lui raportat la proporţia 
umană şi l::i imaginea scontată de vi
ziunea globală a spectacolului. 

·- Acel „efect vizual din'lm.ic". -cum 
numeaţi dumneavoastră expresia plasticu 
specifică unei montări şi prin care re
prezentaţia de teat1-u capătă unicitate şi 
universalitate. 

- Tocmai de aceea trebuie înţeles că
0 schiţă de dec,ar are independenţa J)'l'
rare o are şi textul dramatic : ca şi o
oiesă, ,poate să ste::i oe un ·raft de biblio
t.ecă şi poate fi „citită" doar, la un mo-
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ment dat. Spectacolul prinde viaţă abia 
atunci cînd se p,roduce sinteza teatrală 
intre concepţia regizorală şi cea sceno
grafică. De altfel, o schiţă te fură, mai 
importantă mi se pare fotografia reali
zată după ce s-a efectuat transpune,rea 
pe scenă, pentru •că atunci se pot reda 
şi expresia materialului din care a fost 
lucrat decorul, şi volumele de întuneric 
şi lumină care-l înconjoară, astfel că spa
ţiul scenografic poate fi „simţit". In 
holul sălii Studio, cei irei scenografi ai 
teatrului (Mădescu, Manţoc şi eu) am 
deschis în primăvara lui '88 o expoziţie 
cu proiecte de-ale noastre. E drept, nu 
i-am făcut vernisaj, dar nici comentarii
în presă n-au apărut de nici un fel. 

- V-aş invita la o confesiu.ne: dum
'neavoastră cum aţi ales scenografia ?

- Eram student la arhitectură, cînd,
prin anul IV, am făcut o c-onstatare cam 
11eplăcută pentru mine : în cartuşul unui. 
prni.ect se 01bişnuîeşte ia se trece iruic.i mai. 
mult nici mai puţin de 9 (nouă) sem
nături : inginer şef, şef atelier, desena
tor, verificator stas etc. Ceea •Ce implică 
o diluare a responsabilităţii - şi acest
luoru m-.a demob:i1lizat. Doream să fac o 
profesie în care să-mi pot asuma în
treaga responsabilitate de concepţie. Şi 
.atunci dragostea de teatru şi-a spus cu
vîr.tuI. Tocmai văzusem Cum vă place şi 
exclamasem în sinea mea : se poate şi 
-0 scenografie frumoasă ! A.5a m-am hotă
rit să fac scenografie. deşi nu ştiam pl'ea
bine ce înseamnă. Si, în ciuda faptului
că urmasem o facultate de profil şi a
veam şi o diplomă. ani început să uce
nicesc. Mai întîi ca asistent la Giulio
'I'incu la Pădurea spînzuratHor. Cînd s-au
terminat filmările, Liviu Ciulei mi-R pro
pus să vin la Teatrul ,.Bulandra ". Si zic
<:ă n-am făcut rău. La început m-am mi
rat de ce îmi impusese ca atelier o în
căoere din imediata vecinătate a cabi·
nelm· actoriJ.OT. care aveau obic,eiul să
deschidă mereu uşa şi să mă găsească.
chiar şi zile la rînd, lucrînd la schi.ta
unui scaun. să zicem. Tocmai pentru ca
,qă se vadă si să se înteleagă de către
toată lumea .în ce con.stă munca ,sceno
grafului �i care este importanţa ei în ac
tul teatral... Pentru mine a contat foarte 
mult faptul că şi Ciulei, şi Bortnovsc.hi, 
erau şi ei arhitecţi. Şi era peri-oada în 
care, datorită lui Ciulei, Tony Gheorghiu. 
Bortnovschi, scenografia cîştigase un 
prim-plan absol�t. ·care a i;;i impus ceea 
<:e avea -să se numească reteatralizarea 
teatrului", declan.şată mai 

'întîi în planul
scenograf.iei _şi apoi şi în cel al regi,ei. 

Convorbire realizată de 

Irina COROIU 

toată lumea 

iube,te teatrul 
,,Aş putea fi închis şi într-o coajă.
d� nucă şi tot m-aş crede u.n rege 
al nemărginirii dacă n-as visa ur.ît". 

Hamlet 

Reducţie 

pentru pian 

la multe mîini 

Una din marile bucurii artistiEe pe 
<:are le-.am trăit în ultimii ani este munca 
in echipă la clădirea acestui Hamlet cte 
la ,.Bulandra". Muzica şi teatrul au fost 
in copilăria mea „paralele inegale". 

Ascultam cu nesaţ „Teatru la micro
fon" şi pot da şi acum. după cîteva de
cenii, distribuţiile din 01emorie la piese 
ele Moliere, Caragiale, Shakespeare, Gol
dani, Gorki, Ostrovski. .. CPncertul al tr�i
lea de Rahmaninov e şi acum ·J.e�at de evo
carea. amintirilor şi destinelor dragi celor 
doi bărbati din compartimentul unui tren 
de după �ăzboi într-o piesă de Arbuzov. 

Aşa l-am auzit prim.a dată la 12 ani -
la Teatru La mkrofon. Avî:nd �·evelaţia 
muzic.ii ca „miere" a unui romain-fluviu 
şi p:caresc ce poate fi chiar viaţa mea 
(şi a dumneavoastră?) 

Efortul de-a traduce muzica (chiar şi 
cea simfonică de Shakespeare) în cuv_in.t.:: 
.siw, fapte scenice de asta e hazardat, fi
indcă fiecare spectator se cuvine să aibă 
,,mierea" lui. Dar dacă nu o are? ... Re
invăţat . să o extragă intîi simplist, din 
„fapte. fapte", şi mai apoi încet-încet din 
sentimente şi idei... Chiar asta cred că 
e Hamletul nostru - o traducere de tip 
reducţie pentru pian la... multe mîini. 
Apare - e drept, fantoma orchestrei, 
::ipar,e chiar şi cea a orgU - nu· mă inte
resează. cum ar spune Tocilescu. Aşa e 
- ,,acestea-s atitudini ce se pot mima".
Mi se pare normal din punct de vedere
artistic ca muzica să fie înlocuită de cor
Ună (-nettă-) - ca ea să fie luată şi
drept preş şi drept batistă (deşi cred că
uneo,ri ea ar fi necesitat un tratament
scenic mai cizelat). Umilirea ei în piesă
...:_ .î.n spectacol - ţine de închiderea în
tr-c coajă de nucă de C:lre vorbeşte
Hamlet. Uneorii cind plecam din scenă
- la sfîrşit - îmi părea că aud în EJ)a
tele meu oianul cintind singur ... Vis urît?
Puterea nemărginirii? Muzica.

F,ie şi reducţie pentru„ pjan-coadă 1/2 ... " 
Dan GRIGORE 
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Portrete snhiecti ve 

Stra�a :Pacienţei şi Strada Sapienţei 
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sau 

Despre l\1i\RIN MORARU 

Oe 5--,a,r întîmr.:tl.3 CJU ,Marnim 1\/L:iir.ariu 
daică air 1I1Jime:ri în ri31i ? S-.[Vr ·uti1n îm jur 
cu o,chi-i }ui mar� cut 1rnhş\t.e mp,ete de 
copil uluit şi ar întreba în şoaptă (el 
discuită mai ale, cu sine) : ,,In-ge-raşi ? 

CP. fel de î1I1Jgeriaşi ? A.dti1că pers,o,anele 

,a1Stea care se iflîţu,i,e băbî1nid di1n iarr-l,pk1,a,r,e ? 
Să film serioşi ! Nru mi-ia s1p1U!S m:i,e Ulll 
regizor din Botoşani că ,raiul nu există·: 

Lăip,ti,c ? Mie1l'e ? Domruulie. ,aitci e .o,t:1=1,rla 
P,3-c'ie•ntei 513,u •ruu ? Da ? AtutJJ,c,i mină. 

b,irrjaT !" 

El se ,3flă me•reu îmtre înţe!Je:p,ci:,um,e şi 

răbdJ3:r,e. Imtre sbr.aida S,3:p1i,e.nţei .şi astra
·c1a P01::>ienuei. Im t,răG,u.ră. Tr.ăs,uT:a e 
cea •carr·e co1nte3ză. To,31'.Je ma:ri1le 1u1i mi
irăirii şi 1-ieia1cţiiJ:e de tot felutl s.î1nt înce
te, ;nu se p1l'i.pesic, se pr,eiu,mblă cu o 
1Jr,ă:sură ,como.dă. Nu pre3 şbi,e, ITT-a ştiut 
niciodată ce stradă oaută. Dar e sapie;:it 

şi p1ld111 dte r.:oo•erriţă. Tmul rnu e să cauţi, 
ci să găseşti. Iar el - nu mi-l închi
puti 1rni-c1iideC1Um pe "Mia!rin Mora1,u .=i,ct.o-

n.11 că,u,t,î,rud1u-se fr�m:initat si pl'ÎID" i;l.e 
agit.aţie : und,e-01 fi ? cum anume să 

fiu? - 111u 1ciaU1tă. oi numai. dln oind �n 

c,î1nd, găs•et°?be. Să fa� aicest dolffilil cu flaţa 

,r0tu1rudă şi ptl�IC'idă unul_ dlntr,e mariii 
actoTi europeni ai acestui sfîrşit de 
veec (î!Il B11JJOwreş1Ji) ? Ei, aş ! 10U1gietă bJir

jarul. Utn ,cetă.ţeam, aicolo. NJ,oilQ<latit. 

t,'.E'me111bat, oe-i drept. Cu gein1i1ulJ. tea-

trului ·? O fu, că ,::işa se spune, ia,r de 
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plătit cursele le plăteşte oorect. Un ce-
t,ăiţea:n gemliia!l. [)a:r, wa o lclldliică. •oe să 
inserrme „gein.�ul" ăsta ? AJ 1111ali1bii cu-
vunt ! Eu mă ,p;i•iJceD mau 1b�ne la aatl şi 
şbiu ICIÎIIld tna,g bi011e şi /CIÎnid s,e llias,ă pe 
tunjia!lă. ProrbicllbJrr oă o fi vornba de vr€'U:n 
.an.năs1a;r ciaire mămum,că fo,c. P,olftă bună ! 

Iiair eu - oan.ie ,arm vjs,at dim c01piilă:rJe 
:să ,a,juing bilrja[' şi n-tam aj•UJns - eu, 
.ş,oolia.r ete11n, ce ipio,t fia,ce idtecît să sc:riru 
<> •oo,m,pn.1Jrre1ie. TJ tllu : De ce îl iubesc eu

pe Marin Moraru. E)u il 1i,ubesc pe Mi:1-
:ni111 Mon:ia.ru pentru ,că mă dialoe să 1mo:r 
de r;îs. E!J. :n,u mă iiu!b'e.şte ,p,e mi1rne, pen
tru că nu ,mă OU111JO•aşte. Bu îl maii iu
be&.c ,psntm oă ia1re o figură ide băieţiaş 
milrnt şi ,pem,bru ,că 111Jumai dlacă eşti 
foalrte atent Olbserv:i ,mt ide i111te!1'i,gent 
-esbe. El ic01111li111ruă să IJ1JU mă d.ub:ea'5c,ă 
pentn,u motiViU/l. :ililldii,cat. In srffirşiit, eu îl 
mai i'ubesc pe el pentru că simt că n-ar 
fii 1în srbal!'e să focă 11,ău 111.imămn.llÎ. El :nu
se plictiseşte deloc să nu mă -iubească 
- şi lclloeas,tla tot peruwu 1că inu mă cu-
1llOOIŞte. (Daică ,am face mmoş·timţă,, ip:ro
babil !Oă s-iar p1Ji!c1Jisi IÎlll 100111mmna,re ; ha-
bicllr 111-aaie oe 1111QII'O,c 
în1;păJrtă!şească dlilil 
mele : taJc mîJJ,c.) 

,i s-ia idiat să nu s·e 
tezaUII'ua VOI:b'e'101r 

A „rum-pile .s,e:,enia" e ·,un d.alI' pe •Olclllie 
-puţill1ii iactott.i il a,u (I0111 >M.a1r.iJn�e1u şi . 
Oeor.ge CO!Ili.9tan•tiim şi... şi. .. ) ; 1Mla11·i1n Mo
irai,u n-o .um1ple. O ,g,o'leşte. Pe scenă 111lU 
maii 11·ăII1!1.1Ire 1111mem.i, IIlliici măcar iei.. 
Dooi· ru:n sfUll'iÎs r.ătăJcit. U111 suris IIllÎ.ţe:l 
măuc, mii/ţel fI)'rt)Sbuţ. Um sutis 1cia:re s-ia 
pieridut - oa wn oqp.i'1., 111lOlaJptea, ÎII1 ipă
tl,unie. SU'I1Îsiul se îll1!tfilll1JeŞte ·au [upUil. ,,Oe 
wei, do.rrmulle llil.liP, ,ohruan.- ai de gî111.d să 
mă măm&n/ai ? F1ug1i 1că ,nru te ,areld !" 
,,Pă;i să-ţi idlorV'eldmc". ,,Mda,, dlalr fia.oe ? 

Aă şi tu ,puţi111ă ,pia/cli•emţă, că-<n IUll'IITha mea 

vi111e IUII1 igl'UJp &111treg ide vreo două suite 

1101U,ăJspre2Jece ,ooplitl. Aii paoienţă, spune ? " 

„Hia,m ! " :liaice ill\.llp1Jil. 1111eho.tărît şi o ti,a lia 

sănătOlasa. .,Ne vedem IIIllairţi ! " ,îi strligă 

M.a!le.c 011 11110str,u,, eJ:i1bleirat ide Slp.aiima ii

mediat,ă. Şi - zăpăcit - s,e lila idu1pă J1u;p

<lu ,piaJŞi îm1oeţi, â111 IPil'imbme. 

Să Lie „senti.meintul timpulruli" nostnu, 

cum spunea poetul italian, stupoarea ? 
Stupo1a1!'ea un lfalţ,a s.i1J1JdinomU'Jwi lehamiite 
şi ia -pers,eveuieITT ţe,i Ju1 f,abJI'.iJaao:iea mO!rţii 
pe ibamidă ll'l..llJJantă de ,oăbr,e mani .5i - ÎII1 
alte privinţe - geineroas-e na,ţit.liilJi ? Stu
pc,a,rea ,c,mU:l·ui (1a[Piareint) &imph.1 care nn.t 
mrţe1'ege 1ceea ,ce ,rnu ie ,d,e înţeles. Se 
po,ate. Pent-ru Marin Ma.raru - parali
z.at de p-rlQ,sti,a ,celiorlaJţi - se poate oa•i
ce şi 1rn:muc l11U se rprnate . 

Cînd lllU te ,priveş!le ho·Lbiat, cu ochii 
unei staitwi de ,m:aJnmo,ră veche, CIÎ;nd 111!U 
tace, Miau.1i1n Mor.al"u se bilbli•e. Cu oohii:i. 
Cu ·miim,He, ,a neputinţa. Oa 1U1I1 delfin. 
Mai !!'lair, ou g,lasul .. E ll!l1 gLas ,cu ca�--e 
fa,oe ,ce vrea : abi.a Îl!1gaimă şi str.i,gă, 
plinge fără 1âiorimi şi rîde ,ou :UJn ,mi.c 
hohot înăbuşit. Bîlbîiala e, la Domnia 
sa, .şi um mod de a se depllaJSa : mfo,unt, 
cu �wi-onki şi sugihi,ţuni. (Asba iciJJJd n,u 
zbo,aniă.) 

nalJ" de obbcei, ,0U11TI spUJneiă.m, to-tul dă 
la el senz.aţia ,de 1I1em:1Ş1car,e. N-,a vemât, 
nu pl•e.l!Clă. Stă. Asoulltă ,p]JaiQi,d. Faioe· cite 
o ,obs.erv,a,ţie în tre.aicăt. Obrazul lwi e
c-a iail Lv,ruii de ailtăJcLată. Asele1J1Jizează o
muscă şi Lu'1118. se rn1r.ă. MUS1aa - oe
să fucă şi ea '? - stă. A;poi se diuoe.
Ce-,o Jii cu musca iasta? se lin-treabă ma
r-e1e .aictor �\--O IUll'lmăJi,e.şte, ,c,u �memşii l\.lJi
ochi ,oom,tma,r�·'¼ţi, ,aum s-e în,deipărtează.

Să ll1e ex'Pr,'1măJm II'egretiul 1că ll1!u exis
tă ni,ai unăcar Ull1 SJi,ngUJr fhlm i:rn:em•()['la
biu ,cu ace-st Bm11rv.i� tî'rgov.eţ, ,în st.are 
să� ,depăş•ească în rfiimieţe ,pe agil,ul Tati? 
Ba să m1u 1I1e ,ex,p1:i,măJm [].1Qi '\.1111 �·egr,et, 
că tot e de-ia. S1U11'd'i ! Să 111e �ăudăm. iu1 
tîrg ,că teatrul •('Şi ifu1muil, totuşi ... ) ne-,a,u 
dăJI"uit ia,ces,t tip de 1:i.ctor care ll1U sea
mănă ,cru IIllÎ.me.n;i. (,UJl'J!ero.\1i, ÎII1 ,oîte ,U111 fiilim 
de 1d:UZirnă, 1I1li1ai imăc,ar ·OU Malrti,n Mor.a
m), iataest iaic1xxr de U1I1 t\p sipeC'i.ial cărulÎia 
un singur tlp de rol nu i se potriv.e.şte : 
cel de n grosOOialil. El e un subtil. Ceea 
ce lll'U se viede 11JotdMU1I1a. Nor.mal : dlacă 
s-:air vedea tot tlLmpul, n-ia.� fi subtil, ci 
un biet S111JOib ,Qall'e se joocă <le-a :ffi.neţea. 

Azi-noapte, I. L. Oa!ragial� '1-ia. Vli:s,at 
pe Ma!rli.n Mioraru şi s-a de.yiJe\ptat din 
SIOlffin ll'ÎZiÎOO. 
I 

Florin MUGUR 
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DRAGOŞ PÂSLARU 

,, 

„Mi-a plăcut 

personajul, 

întrevăzut am 

în el 

o mare

complexitate" 

Ruxandra Sireteanu 

„Dii icultăf ile 

au tocmai venit 

din marea 

dragoste 

cu care 

am înt împinat 

rolul" 

- Am impresia c:ă, în economia 5tric
ta a construcţiei dramatice, Dahai, per
sonajul interpretat de tine, este singurul 
care nu se supune nici unei convenţii ex
terioare, care poate să-şi exip'l:'ime trăirile 
direct, sincer. In pofida acestei libertăţi, 
tre-buîe -să fie destul de gteu să dai viaţă 
unui personaj voit pozitiv ... 

- Nu cred că e. vorba despre poziti
vitatea lui. aici. Sau nu de la ea am ple
cat. Mie personajul mi-a plăcut tocmai 
pentru că am vnt1-evăzut în el o mare 
complexitate. Este un căutător de ade
văi·, însetat aproape fanatic de modelul 
moral pur, pe care, pînă la un moment 
dat, şi-l reprezintă prin mama sa. Este 
o fiinţă care se îmbolnăveşte treptat de
neîncredere, înşelat de fiecare din cei
care îl înconjoară. Are un · orgoliu u1·iaş
( care exacerbează de fapt demnitatea
r;1,.a,tei-riă), şi acest orgoliu îl face să iz
bucnească cu o fwrie şi o violenţă care
sînt cu atit mai vizibile cu cît lumea în
conjurătoare e atît de închistată în gla
ciale convenţii. Psihologic, el este, dacă
vrei, o natură hipe1·exactă., adică are n

• confesiuni de creaţie • confesiuni de creaţi�--•
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Valoroase in terpretă.ri actoriceşti 

în „Taifun·· de Cao Yu lo Teatrul „Nottara" 

- Ultimele stagiuni te-au ,obligat să
abordezi partituri cu totul diferite, atit 
ca structură, cît şi ca mijloace : Veta în 
NOAPTEA FURTUNOASĂ, ChaTlotta în 
LIVADA DE VIŞINI, acum Shiping în 
TAIFUN. Este vorba, de această dată. <le 
o schimbare de registru mai greu de
ooerat decît în celelalte cazuri ?

- Poate. Ca actor, orice 1·ol te obligă
să treci, cu mijloaceie ta.le, de l.a text 
ia. personajul viu. Fiecare dint1·e noi, 
după o a.numită experienţă, îşi .cunoaşte, 
în bună măsură, posibilităţile. Cred că 
în Taifun cele mai mari dificultăţi au 
venit tocmai din marea. dragoste cu care 
am întimpinat 1·olul. Fiindcă nu e sufi
cient să îi iubeşti. Era o distanţă între 

vrea mare coerenţă în faţa. prop1:iului 
ideal. Daha.i este omul ca. Om, puternic 
măcinat de contra.dicţiile sale, dar şi de 
contradicţiile lumii. Luţ i se 1,efuză totia, 
nu a.re nici im „loc" al său, de a.ici şi 
1.ibertatea sa. D.acă poate fi vorba despre

o evoluţie pe ca.1·e .am îmce1·ca.t să o re-
1)rezint, atunci aceasta este de La umarr:i
t.atea. vie, aproape primară, trecînd prin
purgatoriul unor cumplite experienţe,
pentru a. deveni treptat un simbol. Dacă
observi, este şi silngurul dintre eroi cart1
poate ave.a şi un viitor.

- Inţeleg că a fost o problemă difi
cilă de dozaj în a reprezenta pe de o 
parte frămîntările interioare ale unui des
tin zbuciumat, pe de alta un demers s<>
cial, datat destul de precis, în momen-· 
tul is,toric care precedă revolutia chi
neză. 

ceea ce cred eu că este temperamentul 
meu actoricesc şi a.ce-astă apariţie. Tre
buiau învinse cîteva obstacole; obiective 
�au subiective. Shiping se găseşte, de la 
mceputul pîn!i I.a sfîrşitul piesei într-o 
sitiiaţie limită, şi de aceea posibiHtăţile 
de grada.re sînt fcxirte reduse. Monologul 
dm scena reîntHnirii cu fostul ei iubit 
suferă de un narativism neverosimil -
d�n punctul nostru de vedere -, na.rati
vism care m-a stînjenit mult, şi mi-a 
creat destule nopţi de nesomn. Şi apoi, 
fireşte, este vorb-a despre a.cest mod com-
7;let nou de a lumina trăirile unui per
sonaj, interiori?îndu-le exact în măsura 
în c.rire ele ,ar fi, de obicei, exteriorizate. 
A trebuit să cenzurez orice tentaţie de a 
da drumul forţei din mine, cu toate că 
personajul o conţine la rîndul său, doar 
că altf•el alcătuită. Me1·itul major al re
gizorului este, cred, a.cel.a de a mă fi 
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Valoroase in t e�p:eet ă_ri 

A 'T' •f „ 

1n „ 1 a1 un de Cao Yu la Teatrul

actoriceşti 

.. Nottara" 

conclus, prin succesive dezvăluiri, către 
găsire.a tonului just, în care stă, cred 
tot secretul. 

- Momentul din final, al lamentaţiei
tragice, are o încărcătură emotională re
marcabilă. Cum ai ajuns la el '/ 

- După descifrarea liniei psihologice,
îi. datele unei demnităţi foarte în!llte, de 
stîncă, după aflarea tonului, momentul 
din final s-a născut oarecum incredibil 
de simplu. Pentru că miza 1wastră acolo 
a fost tocmai simplitatea maximă. Mult 
mai dificilă a fost scena de care vor
beam, din actul întii, cea alături de Şte
fan Radof. Găsind cheia ei (adică re·u
şind să transmit prin intermediul _poves
tirii-şaradă uluirea, resentimentul, revol-

- Nu am vrut. şi nici n-ar fi fost p'l
sibil, să optez intre aceste două direcţii.. 
Pentru că ele coexistă in mod natural. 
A.m dorit doar ca, plecînd de 7,a, datele
obiective asupra eroului, ca reprezentant
al celo1· sîngeros exploataţi (care apar
expuse în primul act), să scot la lumi11.ă
toată gama de stări care îi definesc de-
venirea. Pentru a-l recupera,, întors din 
nou spre litme, la final. Nu trebuie uitat 
faptul că replica sa esenţială de ia în
cevut este „singele apă nu se facP.". 

- Nu ţi-a fost teamă de tezism, in

fa� imaginii finale 7 

ta, spaima, nobleţea şi toate celelalte), 
rolul în sine a căpătat o traiectorie şi a 
devenit o parte din mine. Credinţa mea 
e că actorul îşi pune în joc întreaga per
sonalitate, da1· personajul e totdeauna 
mai bogat, viaţa e în el, şi noi o luăm 
de acolo. In cazul de faţă, dificultatea e 
de ct te plia pe o modalitate de ex-is
tenţă c.a,re se deosebeşte comportamental 
de tot ceea ce sîntem noi, zi cu zi. A ne 
:fi prefăcut, din exterior, că sîntem cht
nezi era cea mai simplă şi mai sigura 
cale de a rata totul. A trebuit să inven
tez un fel de ochi din afară, mereu ctes
chis. mereu treaz, care. în mijwcul patt
mii, să vegheze ca eroina mea să nu ae
vină nici o seetindă pătimaşă .. 

- Vă7.ută dinăuntru, cum se explicii
neobişnuita coerenţă stilistică a acestul 
s�ctacol? 

- Fără îndoială că ne-a fost, t-uturor.
Dm· am înţeles că este, di.tn lăuntrul a 
tot ceea ce am încercat sci reprezentăm, 
singura soluţie, soluţia cu adevărat ne
cesară. Ea ţine de substanţa adîncă a pie
sei, cu toate că ideea îi aparţine lui Ale
xandrn Dabija : însuşi personajul meu 
dispare în textul pro'J}riu-zi-s, puţin îna
inte de final. Noi l-am recuperat, l-am 
dorit prezent şi „purificator". Problema
tica piesei, dincolo de rădăcimi!e mitice 

de substanţă, este profund marcată de is

to1·ie, într-o întreagă ţesătură de deter

minări sociale şi polittce, şt eTa ob!igatn. 

riu să se simtă asta. 

Valoroase interpretări actoriceşti 

în „Taifun" de Cao Yu la Teatrul „Nottara"' 

-
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Valoroase interpretări actoriceşti 

în „Taifun·· dr-' Cao Yu la Teatrul ,,Nottara·· 

JJrin emul-aţia creată între 1wi. P,rîn 
e1·edinţa cu care ne-am unit cu toţii hi 
jvrul ideilor regizorale. Reuşitele se 11,asc 
atunci cînd simţi că respir,aţ'la colegului 
iău de · echipă, este în a.celasi ri.tm r.1t 
a ta. 

- Aşa cum arată acum, spectacolul

a reuşit să înfrîngă cîteva prim2jdii c,011-

ţinute de text, primejdii explicabile pnn 
virsta piesei, ca atare, şi, cu siguTanţa, 
prin însuşi specificu] său etnic. în pu-· 

fida unui fir epic încărcat de colncidenţc: 

violente, spectacolul cu TAIFUN nu c 
melodramatic. Deşi. ancorat profund î11 

�ealităţile lumii orientale, el nu e ilu:,

trativ. Cum s-a obtinut această perfo1·-
m;rnţă ? 

- Este dificil să joci în prezenţa Um

brei ? Te simţi dublat de ea ? 

- Dublat e mult spus. Umbra e una
· dintre metaforele esenţiale care ap1wţin

spectacolului, nu textului. Rostul prezen

ţei sale pe scenă este dublu. Pe de-o par

te, să ofere o anumită culoare specifică,

de natură, hai să-i zicem, mitologică, carr.
să poată transcende o nevoie de pitoresc,
de localizare formală, din spectator. Pe
de altă pa-rte, Alexandru Dabija a dorit
ca funcţia ei teatrală să fie asemănătoa
re (şi să trimită, ca semn) cu a comlui

în 

Valoroase 

„Taifun'' de Cao 

- ALexandru Dabija a dortt foarte
mult sâ aducă pe scenă acest text ; pe
de o parte, pentru că el conţine anumite 
valenţe teatrale speciale, ca1·e obligau la 
asumarea unei experienţe unice, pentru„ 
noi toţi. -Pe de altă p,arte, el a căutat să: 
1•tmeleze izvo.arele etern umane, care de
i;ăşesc, în adîncime, limitele geografice şt 
11tnice. Din această perspectivă, conflic
tele prezente aici au 1·ădăcinî străvechi, 
ce se întîLnesc cu miturile esenţiale, din 
tragedia antică grecea.scă. lnţeLegînd asta, 
nouă, tuturor, ne-a fo-st oarecum mat 
. iişor să găsim ca�ea. S-a creat o punte
între extreme, dar o punte La nivelul 
străfunduriLor, nu al suprafeţelor. Mat 
departe, pentru noi, actorii; demersurile
individuale au fost, desigur, foarte dife
ri.te, după chipul şi structura suflP.tească. 
a, fiecăruia î'n varte. 

antic, adică să comenteze şi să conducă 
indirect destinele tragice ale eroilor. Fără' 
nici o îndoială, între mine şi umbră tre
buia să sugerăm, în anume momente, un 
fel de dialog. Umbra e duhul rău, răz-· 
bunător, al oasei. Eu vin din afara ei, şi.

implicarea mea e directă, imediată. Um
bra este greşeala trecutului, care submi.
nează, din lăuntru, prez.entul. Rosturil?. 
destinului meu sînt profiLate, cum spu-

11.eam, mai degrabă în viitor. Dacă rapor
turile dintre aceste două dire-cţii sînt vi-

zibile, sînt sugestive şi armonios închl'

gate, atunci înseamnă că ţelurile noas-

1.rP. au fost atinse.

interpretări actoriceşti 

Yu la Teatrul „Nottara·· 

• con_ f.-�-�ţ�ih�ţt� e?f4:r�:�:ţ't'e - e}:-d,:nif.���-��''!f _ · ct} �-.: ţ:1;_e-a ţ ie •
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DANA DOGARU

„Orice stridenţă 

ne-ar fi făcut

să alunecăm 
..J 

pe o traiectorie

greşită" 

VICTORIA 

COCIAŞ-ŞERBAN 

„Am simţit nevoia 
., 

familiarizăm sa ne 

cu un anume sistem 

de . gîndire 
• 

expresie" ŞI 

- Nu se întîmplă prea des ca un spec
tacol să se bucure de o asemenea armo
nie în .aprecierea critică. Rezultatul e cu 
atît -mai pr,eţi,os cu cit sarcina pe c.are 
şi-a impus-o echipa condusă de regizo
n1l Alexandru Dai;)ij.a a fost foarte difi
cilă. Reacţia publicului este la fel de ar
monioasă? 

- Nu totdeauna. Trebuie însă să fim
lucizi. PubHcul trece, 1.a rîndul său, prin-
tr-o perioxdă de adaptare, un· asemenea 

fel de teatru nu se face foarte des şi nici 

fără riscu1"i, nicăieri. Am avut imense 

emoţii în aştept.area reacţiilor spectatori

lor. Povestea se oferă ca at.are încă din 

primele scene, construcţia dramatică nu 

se bazează pe susp,ans, ci pe intensitate ;

e dificil să reuşeşti implicarea celui _care 

receptează, să-i păstrezi atenţia trează şi 
să-i dozezi emoţia, atunci cînd îi propui 
ccnvenţii cu care nu e încă familiarizat. 

• confesiuni de creaţie • confesiuni de creaţie •
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• confesiuni de creaţie • confesiuni de creaţie

Valoroase interpretări 

T f a, A Cao, -,ru î n „ ai un " ,_ _ 1 la Teatrul 

actoriceşti 

,,Nottara"· 

- in contextul dramatic, Phoenix este
un Iel de nucleu al tragediei : ea are re
laţii directe cu toate celelalte personaje, 
are un grad aproape egal de implicare 
în drama fiecăruia, centralizind suferinţ.1 
şi impunîncl sacrificiul. Un rol mai de-
grabă de ingenuă, nu foarte complex, în 
litera sa : ... 

- De aici şi dificultăţiLe. Mărturisesc
cii cel dintîi handicap a fost conceptul 
acesta de „ingemic'i", în înţeLesul comun. 
Apoi, mai grav, personajul are în primul 
rhul o funcţie simbolică, şi e teribil de

dificil să dai viaţă, •CU carne şi cu sînge, 
unui simbol. A trebuit să inventăm o

anumită strategie de apropiere, prin în
ţelegere, care a cerut multă zbatere, şi 
pe scenă şi în afara teatrului, secundă 
de secuntiă. O experienţc'i fascinantă, căci 

El poate să nu dorească să intre în joc, 
sau să nu fie îm stare„ Iar dacă rămîne 
Î1I afară se plictiseşte, ori, .la el de rău, 
se amuză. Lucrul acesta ne cere nouă un 
grad în plus de concentrare, pentru a-l 
capta şi a-l păstra alături. La· urma ur
melor, şi actorii, şi spectatorii participă la 
u1, proces de educare reciprocă şi de au
toeducare. Cred însă că intenţia lui Ale
:xandru Dabija de a face să răsune, din 
nou, inefabilă, struna tragediei, şi-a atins 
scopul. 

-· Critica a fost unanimă ş1 m a apre
cia rolul tău din TAIFUN drept o crea
ţie neobişnuită. Ai d01it mult să il inter• 
pretezi ? • 

- Da, încă de cînd am citit pen,ru
prima dată piesa. Complicaţiile au apărut 
abia pe urmă. Fiecare acto1· îşi dore.�te 
să cîştige, dacă nu neapărat simpatia
spectatoniLui, atunci măcar înţelegere,'1. 
acestuia faţă de personajul pe care el îl 

fascinant era fosuşi procesul documentă
rii. Am încercat să umplu, prin toate 
'"!'i1loacele, golurile de informare, am ci

tit: sute de p,agini de litemtură chineză, 
poezie, 1·omane, cărţi referitoare la isto
ria şi civilizaţia chineză, tradiţională şi 
modernc'i. la moravuri, la comportament 
şi. religie. Toate acestea pentru că sim
ţeam nevoia să ne familiarizăm. fireşte, 
nu numai exterior, ci şi sufleteşte. cu o 
anumită convenţionalitate foan-te riguroa
să. ~ spiritul. de castă şi, mai ales, pe 
cît e cu pidinţ{i - cu un sistem de gîm
dire şi expresie, de reflectare a vietii. 
complet diferit. A fcst o experienţă ex
tr,a01·dinară, pe ca.re Aiexandru Dabija a 
dorit. să ne-o asumăm total ; i:ir noi 
ne-am străduit si uităm cam tot ceea ce 
ni se părea că stim dinainte_ 

• confesiuni de creaţie • confesiuni de creaţie •
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- Să ne întoarcem la Phoenix. A fost

complicat să descifrezi constanL şi corect, 

la aceeaşi intensitate, relaţiile r.u toti 

partenerii ? 

- A fost şi util şi fermecător. Am lu
. crat cu toţii atît de tensionat, îmcît ne-c1,111.

apropiat foarte mult, şi ştiu că asta e tm 

profit pentru spectacol. 1n ce mă priveş
te, este vorba de un permanent proces 
de adaptare, de punere în „acord armo
nic" cu fiecare dintre colegi, atît în ce

priveşte mijloacele cît şi în substanţa re
laţiei. Cu unii am plecat de La o brn·' 
comună det trăire, de la o sensibilitate 
asemănătoare (cred că u1ui din cele mai 
semnificative scene a fost, pentru mtne, 
cea cu Dana Dogaru din actul întii). Cu 
.alţii, invers, plecînd de La o formulă ase
mănătoare de gîndire, pe oore ulterior 
am umpl·ut-o cu „stare". 

interpretează. Intr-o mare măsU1·ă, piesa 
e împărţită categoric între buni şi răi. 
La început îmi era teribil de greu să-i 
găsesc eroinei mele fărima aceea de lu
mină -care s-o umanizeze. TvTi se părea că. 
neavînd nici o acoperire morală, nu c:i
pot accepta. A urmat o lungă etapă de 
studiu, atît pentru apropierea de uni
-versul pe care trebuia să-l reprezentăm 
(am aflat astfel cî-t mai mult desp1·e
condiţi!L femeii chineze în perioada fră -
-mintată a primelor decenii din secolul 
nost1'1t), cit şi pentru radiografierea na
iurilor umane anxioase, psihologic şi 
cl1ia1· psihiatric. Am găsit soluţia într-o 
ruptură lăuntrică. deoarece e vorb-a de P 

fiinţă disputată de un temperament tu
multuos şi senzual ce se ciocneşte de o 
existenţă falsă, încărcată de convenţia-

Valoroase 

- La începutul actului întîi, o bună 
bucată de vreme eşti prezentă fără re
plică, culcată cu spatele spre sală. Şi to
tuşi, însăşi această tăcere trebuie să sem
nifice, să fie „plină" ... 

- Ideea îi aparţine regizorului, iar mie
mi-a plăcut mult, din primul moment . 
Prezenţa pe scenă a eroinei se încarcă 
astfel de iin soi de boală, pricinuită de 

mizerie, de ttrîţenia lumii în care e · ne
voită să trăiască, de spaimă şi culpabili
tate_ Tot ce se întîmplă în spatele meu 
lo.veşte în mine, fără ca -ceilalţi s-o bă
nuie, şi mă umple de disperarea care 1,a 
izbucni tilterior. 

- E remarcabilă - şi mai toate cro
nicile au confirmat-o - mişcarea sceni
că pe care ai compus-o. Ştiu că, dintr-o 
disponibilitate deosebită faţă de şlefuirea 
şi perfecţionarea permanentă a detaliului, 
IL•crezi foarte mult asupra gesturilor. La 
TAIFUN această muncă a fost simultană 
cu descifrarea psihologiei eroinei ? 

nalism, închistată. Acolo mi s-a părut că 
se ascunde secretul răului care o maci
nă, de acolo se nasc şi circumstanţele pe 
care am încercat să le transmit specta
toruiu·i. 

- Există în spectacol cîteva momente
d-e maximă iradiaţie a acestei stări, im
plicînd sugestia că Phan Yi e nu doar
culpabilă, ci şi victimă.

- Da, am decupat atent asemenea mo

mente, alături de colegii mei, i ne--am 
străduit să le umplem de semnfftcaţte. 
E vorba de prima mea scenă cu Phoentr, 
în care trufia suverană şi 'l'esentţ_mentele 

interpretări actoriceşti 

în „Taifun" de Cao Yu- la Teatrul „Nottara" 
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Valoroase interpretări actoriceşti 

în „Taifun" de Cao Yu la Teatrul „Nottara" 

- Nu tocmai, de această dată. Aici a
vnmat căutarea lăuntrică, !,a studiul miş
cării am ajuns, voit, abia după ce reuşi
sem să găsesc soluţiile pentni rol ca 
atare. Abi:i. atunci am început să mă in
t�resez de paşi, de felul de a intra, dP 
ieşirile uşoare, cu faţa spre public şi cu 
spatele spre culise. Şi de relaţia cu obiec

tele înconjurătoare, care are o foarte 
mare importanţă. Desigur, sînt lucruri 
care trebuie caLculate milimetric, şi, în 
acelaşi timp, ţesătura lor trebuie să fie 
invizibilă, să pară o a doua natură. Insă 
cred că nu aş fi putut afla cum mă mişc 
şi cum ating luc1·urile, dacă n-aş fi ştiut 
mai întîi, foarte limpede, cine sînt, care 
sînt adevăratele m!!le legături cu lumea 

am dorit să fie atenuate şi de o anume 
înţelegere şi blîndeţe faţă de rivală, de 
o dorinţă de a evita să provoci 1·ăul. Şi
apoi e vorba despre scena centrală a ac
titlui înt-îi, cea a spargerii bolului, în
care se desluşesc miilte din nucleele con
flictuale.

- Aş dori să vorbim şi des.ore mijloa

ce, chiar despre tehnică. 

- Trebuie să 1·ecunosc că este pentru
rrima dată dnd am abordat un rol por

nind de la datele exterioare spre inte-
1·ior. Nu e vorba numai de o mişcare şi 
.de o rostire temperate, este vorba desp1·e 
contrnlul asupra gestului mic, ca1·e tre
buie lăsat să exprime, să se vadă. Şi mai 

în mijlocul căreia trăiesc, atît social dt 
şi psihic. E ceva care ţine de intercondi
ţion,are, cred. 

- Te simţi îmbogăţită de această ex

perienţă, nu-i aşa ? 

- Fără îndoială. Am aflat mii de lu
cruri minunate pe care nu le bănuiam, 
despre o lume aproape necunoscută„ ia:r 
despre mine, cu ajutorul extraordinar al 
lui Alexandru Dabija, am aflat, o clati 
în plus, că merită să faci să se poată 
tocmai ceea ce pare, la prima vedere. 
imposibil. 

e vorba de refuzul total (al regizorului 
şi al nostru) de a sparge coaja pasiunilor, 
de a le lăsa să se reverse. Orice izbuc
nire de isterie, o-rice ton ridicat, orice 
stridenţă ne-ar fi făcut să alunecăm pe

o traiectorie greşită. Intenţia mea a fo$t
ca, prin intermeditil acestei „surdine'' (în
care ascultarea partenerului şi jocul asu
pra pauzei au un rol major), să pot reda
pe de o parte un comportament aristo
c1·atic, tradiţional, care soseşte de depar
te, din istorie şi simultan, o combustie
t�cigătO<JJre, ascunsă în spatele formei, în ...
„subtextul" comportamentului. Cînd nu
e un scop în sine, mişcarea supraveghea
t ii poate conserva însăşi tensiunea psiho
logică

Convorbiri realizate de 

Miruna RUNCAN 
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POSHlllI lICIUIH -IH:tilZOIH\LI: 

NOAPIIA 

CÎND MOD RifJII. 
Regii m:>r num'<li noapte.a- Inaintea 

marilor bătălii, regele shake,pe::i�i;:i-. 
singur, mistuit de zădăI111iciia acţiunii 
şi c•::mdamn,at I.a conştiinţă, 1dev,:ine om.
Shla�e,1peare Îi$i 1,asă l'eWii !l)•nadă înţele
gerii înainte de înf.rrngerea ce vine o da
t.ă ou z,::Jlri:Je. Cumpăna de noante a i-r
i:-ilor - iată uin s:peictlaJclOII oare stă ascuns 
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Imagine din spectacolul Richard 
al III-iea realizat de Alexa Visa
rion ,la Teatrllll Universirtăţii din 

Jl4Hwaukee - S.U.A . 

(n m:ne îrrncă dilll a'll'ii stud'e<nţi�i şi pe 
care mi-l drnPe.31:: 1a1m.11m 1m3ti .mUJ!t ,ca n:i,c,io
r1ată. RE!Illric VI. IRicha!rd Jlt. Reg�le 
Ioan, Henric VIII, Ri·chard II, Henric 
rv sî:nt .ma!teirti,all/Uil 1die lbiază ,aJ tcl!oestu·i 
1'C€'11taTiu id'e 1u1ruivers s-hake:s.pea:rfarn. Dru
mul sp!I1e puteirie 1::ilbiliig ,ă via�a să explo
tleze �!11 toiate airticuhaţ�i1e. Nimic inu poa
lle Îl!lifT'Jin,gte 11mbii.ţta rriegte'l'1.lli de ia-şi coin
!''Jltiida în fieciare clii1pă pră:b\.l\Şiireta. A
nimi'Cit 1Jo,t 'Oe-'l sltătea, în oailre, pein!l;rru 1a: 
P'J,ti;a Oor-:iiaina. Urmează să s,e in1im•FC€:as
c.ă şi pe el, ipeintlnu 1a IO ip:1erde. Atunci 
c.ind î!lltţelege, tre;bulie tsă rdiGiIJIEl•ră, pentru
;, '1ă.s.a şi ce1,oir'lia!Jţi rd>reptull 'de a călic-8'
11T'me1,e z,ădă:rmiictireri. Acia,t om e vi,cti.mia: 
.sig'UJI'ă a zii11ei ,ctle mâine ... ZLlt.lla de mîi
ne. Noaptea de azi. Noaptea deschiderii 
:răn.ilm. P•oţi linţiewegie de ,oe ;n-ia:i ÎIIlţeles?? 
031•e :plQ.ţi ? ... Măcair attît. >Mă -iinterese,ază 
î,-1 ia1oest sooctu,ool v1:1S,'31t malrjJe s-cem,e 
rnima,',n:tea ultimei ·băităiJJii. Atu:!llci cîirurl 
ki'.'1111 se .a.priQ/pi,e .de sflîrşit, .înt.iemn:iţ.at 
în,ă:untrul său, răsti,gmlit lîn irăspinti1a D'P·· 
l i,r,işt'ihl&.:- s.au z.ăvo,vît rî1n 'Dll'r:n1u1 Lcmid1-ei.
oe u1111de inru S1caipă 111:imein,i, mC',na[·hrnl s�
SJU�'p.ă pe Idiin1ăuntru, de;;1uşin1d .. îm i<c>
b.na g1,rndu;riJOlt". ză1dăllirni1diia,. . . U:r.ci, urc'.. 
însernni cu s.în,ge şi tteTMî'e ,d1I1Umull, pen
tru 1ca să 11,i de 11.mde căde::t. El - iregcle
- aj>un1,ge să imeid!itezJe [a s;Ol'.lir'tla Rege
fo•i. . . U:n rol sfilrşit, uin r>Dl dieveiruit iÎln
ţele,. S...,a .ltimp�t chiiibziulm,ţ,a in,echibz11-
inţei. Momentul tragic e ste cel al de
ve!lJirU omu.11.11Î. Ln 1oo!rtioo 1purlJeir.ii, ,dti,ntr-'UID 
o,m s-.a 1111ă.<;Jm.it IUITT 1reg,e, din riege1e ce
moare tSe naşte omul ce înţelege RostuL 
Ce :altc•evia este .a,:,ea1Stă n,:i1a,pte, deoît. 
blestamul iJrlo:ru:,c iaJ so,airtel ? In iaftar:a :re
g;eilu1i e 1'u:meia. ,ce 1deivastează tJo·tlull, âină
untrul lui se cască universul. solitudinii. 
S:irrliguir, 1ameinâ1I1:ţat ide !liainltomeile 1oe-i rtll1�
bumă 100111JŞtii'Tl(,a vJ,novată, Ji.ă:iitlu:it d,e .O01ş
TTll3!I'U[ .ce,i dieZ1V1ăil1uti1e inti1mliCT11i1cia. r.eirele 
stă faţă în faţă cu Ooroa'Tla . M1ine, 
�ceas.tă Oolf!olain,ă, însemTIJU.l s'l..llprem ,a� 
n•uter,ii, via trece IP'e fruntea altCJUiva. Va 
îin.�ătn'\lUli 'rnn rut ,cap. M1Îi1rne. um [llOU ir,ege 
va -trJrrnib.i�a iideal'Uiri, c,bo:s1itele şi @

rla.1,rui,cele fi1dei31lua.,i ,cu oare tr,erbruJile im-
pro.şcată tIDt!iltimea. Pîll1lă ,în z.ocj, 1Pimă 
li;\ wumilrnă, e 1aiooaJStă 1nesfuşiJtJă :no.i:pte-
ia jitlidecă,ţiJi. NlolalJ.)lle ,c:e 1dierrierJ]ează lr'E'lS'Oll'bu
,riJ.e 10:tr,ăvite die fa.ruartlisrrnul \PIUrtlerlii. Vă-· 
1 u!l miinl0iull.1l.ii se �ll!pe. Ooroiamia e în
cill!Să şi mde milllltlea mo:narihu1'Uli ;păirăs'it 
şi apoi aruncat de timpurile pe care le-a 
ţinut în ·chingă. In umbrele fiecărui 
ootl<Jll1 al ITJJO'Pti:i,, o c:rti.mă, o fălrărlel.ege, o
iam,ell.11.in.ţ,aire. &ge1e mcteairoă, •în tauna 
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cumpenei nopţii, să ducă jocul pînă la 
capăt. Capătul făTă IDnşit. Capetele Îln
c,o,ro1111ate SIÎillt 1prodooul lî:ll!tiîmpl..ării. Eve
,11-i,imenteile î:l ,crieeaiză ,pe irege. V1ia\;a îil 
trăi'e'Şlte iailît cit are 1chef şi lalPOQ 'H abain
d01111ea.ză îmbr-,o fu!l!dătm.ă s,artită 'lllităriii. 
Cea=ile de veghe, de spati;mă, dJe dis
perare ale ultimei no,pţi Jl fac pe Hern,�c 
sau ·pe Richatr1d, 1pe 1Iio1ain sau pe lVllac
:beLh, pe R!eg,e să-şi de.sJ.uşealS!Că înf:rî.n
gerea î,n,a:i-nte de Î!niit·untaiPea de ipe cim
m.il de �'UJP'tă. Obsedat de seru;, un 111ege · 
capătă Î!nţelesiul şi iatun,c:i mo.are. In 
,uota înidurjdtă 100 întrebările ,e .pi•erdut ... 
lnter,og,aţi,ile venite .dL'n rrnc,apte :şi ,adâin,c, 
-<lin j,aru'l ,ooroiairnei, d!n vărsarea de sin
.ge, uc•id. Nu mai :poţi să j,o,ci ni,ci o 
-carte cînd ai aflat că jocul a fost făcut 
-(YU toate că1iiile măsliudte. Dair trebuie j·u-
·C,a t to.tui!. U.ltima "&oonă a ireg,cl uJ nu ·e
.si .ulbima soonă a vieţÎli. Acum 1:Jreb!l.llie
-să-ţi trăieşti rwciderrie.a de ,rege şi iaib,j,a
apoi eşti hlber să diisipia.ri. După ce ai fost
Tege 1111U rpoţi răimî.ne am mul,t timp. Omul
,e lăsat pradă mo.rţii, în Shakespeare, cind
.il s1ci rbeş t.e priop:ri u:1 1ui 1dles ti,n. Aiceas tă
TevO!ltă îl ,rna,i ,p,01a,te î111,n,obila. Sună ,rea
.sul'ile _i,udeoMii iaitît ÎJJ1 cer ,c:ît şi .pe ,pă
mînt. Şi reg,ele e năduşit de trecut şi
frîmt ,de prezem:t. Tăvăiliug,u:1 vwc.timelocr stri
veşte. G1iasUT!i-le <lănăruntrul fi,ecărud mo
n,;i:rh !iin a,g,rnrnie iaru lfo1rţia pumniailelor 

,uc,i'gaşe. Tu cu timie, într-o temn:i,ţă ,a 
zădăinni,_ci,ei. Părăsit ,dle -torţi, 1a1j1UJI11g,i m

sfîrşit 1ia 'tine 'Îl!llSUţi. Ce mzui găseşţi ? ... 
,,Neb<UJniule, vorbe'.şte-te de b,ime, / Nebu
n,u11e, să !IllU te tămHezii ". 

îmla·inte de ia ldeve1n:i iQlm-efemeridă, ire
gele devine bufon de rege. Bufonul e 
dubJ.u� să:u, iat· a,cum, �111 tatl:rna mi1e21ului 
de nOla/pt.e, deghi!zairea inu-şi mai :are ros
tul. N-au fost nidodată doi, ci d<,ar el, 
Nebwrnul. . . Di111 Reg,ere-n,ebun s-a măscut 
Nebunuil-irege. E iulltima e1Jaipă a .imţelege
o:ii. Alaest spoctlaciol ia:r tPebiUJi să fie j,u
•aat •urndevia •la fo01n1tiiema meJJrinliştii 'OU via
ţa, 'Ulnde ait'ba. zămisileşte v.iJaţă Î!nS,păwmîn
tată, fiindu-i frici de lÎlp.s.a ilde:ntiităiţiJi . 
D\lipă o ex,:stenţă pllină de ,mî:rşăvii, 
TegeJ:e �ui Sh:akespeare se ifrÎIIl,ge, îrnpo
vărîndu-se cu umanitate. Şi' iell ,oertifi.că 
mălţar-ea cmul,u:i p.rr.l!l ,mistwirea ÎJn su
fe:nimţă. 

Numai noaptea -li se vede s·telelor lu
mina. Numai singurătatea nopţii poate 
deschide drum regilor spre Calea Lactee. 
Lumi.na zorilor e verdictul necruţător şi 
tragic al sfîrşitului. Teatrul este eli.ber&
rea. meditaţiei prin energie, şi cînd te în
trebi „ce face 1umea, domnule?", Shake
speare îţi răspunde_ o dată pentru tot
deam1rua : ,,Se-mv11rte şi s1e tr10ade". 

Alexa VISARION 

Jtichard al III-iea, Tea'trul Universiltăţii dLn Mflwaukee - �cenă 
de ansamblu 

51 

www.ziuaconstanta.ro



FASCINA JIA MITICO-ISTORICĂ 
ÎNTHE DEMEHSUl PEDAGOGI.& 

ŞI RETORISM (li) 
Dan Tărchilă, ,,Teatru", Editura Eminescu, 1989, seria Teatru comentat 

Nu este lipsit de interes să exami.năm 
ce anume J-a determinat pe autor să se 
.:>pre.ască, în cazul textului Io, Mircea 

Voievod, la perioada luptei lui Musa 
Celebi al treilea fiu al lui Baiazid, pentru 
îniscăuii.are la Adrri1a:nopol (a,nii 1409-1413). 
într-un interviu, Dan Tărchilă mărtur.i
seşte că a urmăriit să sublinieze „extra
.:irdinara capacitate diplomatică a acestui 
domnitor român". Intenţia devine insufi
cientă pri.n limitarea la cei patru ani a
mintiţii. Atras de aerul romantic al fap
telor oferjte de isitorie (o scrisoa,re din 
1411 a patriarhului ecumenic 01·todox de 
la Constantinopole confirmă încuscrirea 
Basarabilor cu dinastia otomană). drama
turgul se mărgineşte aşadar la cazul Musa 
Ce1ebi, prima venil·e a aces,1Juia în Ţara 
Românească şi moartea lui la 15 iu
lie 1413 constituind coperţile între care 
se închide naraţia dramatică propri �
zi.să. Or, voievodul v.alah era socotit de 
carutemporanii săi, aşa cum descoperim 
în va1·i.atele surse a-le vremii, ca „un fă
cător de sultani". Şi asta pentru că in
tervenţia .sa în Juptele Iratrt:1cide ,3.le oto
manilor nu era o simplă întî1nplare, ci 
un demers c()IIJSecvent. DtliPă $1Ugrumc1rea 
lui Musa, fratele său Mustafa Cele.bi 
deschide ofensiva -împotrnva lui Meh
med I. în 1415, după lupta de La Tra
pezunt, el trimite un sol La senatul Ve
neţiei, solicitînd ,ajutor : i se tr.ansmi te 
sfatul să se adreseze 'lui Mirx:ea, ceea ce 
Mustafa nu in1irzie să întlepline.a:că. El 
ajunge tin Ţara Românească cu o suită 
de trei sute de consiLleri şi miUtari, pri
mindu-i, la curtea domnitoruiliui ro-
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mân, pe toţi acei bei turci care 
înţelegeau să-l spnJme. Tot din 
această „reşedinţă", el organiza incursiuni, 
unmate de atacuri şi p-rădăciuni, în su
du,! Dunării, ·anunţîndu.....se ca viitor stă
pînitor al tronului de la Adrianopol. 
Pî•nă la expediţia -ilin 1417 a Jui Meh
med I împotriva lui Mircea, dnd domni
torul a fost siJit să se recunoască vasal • 
păsbri.ndu-i Ţării Româneşti fiinţa de 
stat. este de consemnat sprijinul atent pe 
care îl primeşte de la valahi şeihul Be-
dredd.in Mah:mud, fost kazasker al lui:. 
Musa Celebi, figură extraor<dina:ră a tim
purrui, a cărui doctrină se adresa păturilor 
de jos, cerii,nd împărtirea ,pămînturilor şi 
averhlor, s uprimarea deosebiri:lor dintre 
l&lam, creştinism şi· mozaism şi a tuturor
interdi-cţiilor religioase. Iată deci ce ar fi 
însemnat, ,pentru portretul de mare di
plomat - la fruntarJile Europei cu Asia 
- al lui Mi.rcea, lărgirea orizontului tem
poral al partiturii dramatice cu încă trei
ani : nu 1409-1413 ci 1409-1416. Or-,
perspectiva deschisă de realitatea• istorică
este mult mai largă, mai generoasă cu
imaginea „docrnnuJui Daciei", cum il nu
mea laconic Chalcocondil pe voievodul.
rnmân, decît piesa de teatru pe care o
discutăm. Statutul de ţară de azil a Va
lahiei, în sensul că a.id îşi găseau adăpost
şi îşi regenerau forţele oei mai imporlan�i
dmdenţi ai lumii otomane, conferă frag
mentului de timp la care ne referim o 
aiureală specială, ;nefructificată în adin
cime cle scrii.itor. Este ai.ci o inhibiţie care:: 
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ţ.ine de m.atoda de creaţie rămasa m ri
gorile ei de principiu poetic elementar. 
Fenomenul este· explicat profesional de 
N. Carandino, cînd afirmă că piesa „este
scl'isă cu flacără... tnt.r-o epocă în care
nu lipsesc nici simul,anţ,ii, nici tehnicienii
genului, el (au,torul n.n.) a lăsat să vor
bească inima". Discuţia necesită un s,pa
tiu mai larg, pentru că are în vedere
�chianbarea de accent car,e a intervenit în
destinul teatrului nostru istoric, ajungîn
du-se la o benefică înnoire stiLl,stică, la 
o cat-egori:că mutaţie de la o modalitate
de creaţ-ie la alta. delimitată azi de dra
ma istorică de medi1taţi,e, de dezba<t-ere, 
cîncl, cum se ex.primă un comentator 
,,participăm la actele istorice nu ca spec
tatori ,omagial.i, ci ca cetăţeni activi. Pa
tetismul cedează obiectivităţii şi Jucidi
tăţii critice a spiritului omuJui nou". Dan 
Tărchilă rămîne credincios dramei izvo
rîte „dintr-un sentiment de renaştere cul
�ra•lă, de unde şi caracterul ei eroic le
gendar şi documentar". Este o viziune cu 
awreolă retro, ţinînd de un tradiţionalism 
neemancipat. 

Dar dacă î.n Io, Mircea voievod şi MoaJ"
tea lui Vlad Ţepeş legenda e.;te fHtrntă în 
istorie, în cel�lalte două texite aJe voilumu
lui, Zidarul şi Călătoria fantastică, dra
maturgul apel,eiază ,la o operaţie de trans
lave ,a chiar basmului mitic, mu,t.în
du-1 in istorie şi chiar în cotidian. A sen
sibiliza tempornl structmile permanenţe
lOil' noastre spilrituale, iată o încercare ce 
ţine într-il.m anumit fel de temeri1Ja:te, de
vanită însă în conştiinţa noa:stră folclo
rică un exerciţiu curent. Mituri ,care să
lăşluiesc în fondu1 nostru ancestral, do
mi:nî,nd - pri!ll reactiva.re - întreprin
derile !lloastre :de simţire şi cuget, sint 
,,fixate", de la un v-e.ac 1a altul, pe un 
alt supo[·t temporal. Memoria populară a 
prooedat astfel cu mituil ziclirii femeii, 
fireşt-e, ca şi Mioriţa, multimilenar, le
gîndu-1 însă de constrU:cţia „mănăstirii" 
de la Cuirtea de Argeş, respectiv a biseiricii 
episcopale r,i.dicate diim ;poru= lui Nea
goe -Ba:s:ara:b ,Cl7 ial1.llgusit rnl7). Di= ,Tăr
chiaă preia acest mecanism născut din 
nevoia de identificare in Zidarul şi pro
cedează ÎIIl aceeaşi manieră cu basmul 
mitic Tinereţe fără bătrîneţe şi viaţă fără 
de moarte, pe care îl „ actu:a1izează" în 
Călătoria. fantastică nu la scara secolului 
al XVI-lea, ci în plin secol XX. 

Nimic nu-I împiedica pe autor să dra
matizeze roitul meşteru,lui Manole wăs-.
trîndu-i ceţoasa atemporalitate. în care 
un Negru Vodă este cel care, adus de o 
,, verde cocie", îi comandă aoes.tuia mă
năstirea. Datarea basmuJuJ mitic îi ofe
rea însă un material dramatic mult mai 
bog,at, iar i.dentifi.oarea -lui Neagoe Ba
:--arab, apreciat de istoriici ca f.i ind „sus
ţinătorul întregii ortodoxii di.n Carpaţi 
pî.nă î.n Siria şi de 1a Marea Ionică pînă 

în Egipt", cu nedesluşitul Negru Vodă, îi 
facilita abordare;a unor tehnici deja exer
sate, între oare monu1mentalizarea o::up:i 
poziţia dintîi: semnificaţia lăcaşu,lrui ar fi 
de a re-face un1tia,tea spirituală a dispăru
tului Imperiu Biza-ntin, iar în ,această lu
mină domnitorul român poal'tă pe umeri 
răspu11derile unui împărait. Sensurile sî-nt 
divulgate de doamna ţării, Despina : 
,,Deschidem drumul celei mai sfinte con
spiraţii : / La Curtea ta de Argeş, su':> 
cerul ei divin / Refacem din fărîme im
periu� bizan1Jin" ... "Biserica-i sfinţită şi-n 
umbra-i de -lumină / Am adunat din cio
buri coroa:na bizantină". De altfel perso
qalHate,a acestui personaj feminin este 
bine conso.lidată în special prin calitatea 
âe rezoner pe care şi-o asumă : ,,Sînt 
vremi dnd viclenia e singura virtute" 
... ,,Mai iscusită cale / Şi mai ... nevinovată 
n-ai fi putut găsi ! De n-ai purtat a·ăz
ib,01ali1e, IÎl!1 s,CJhilIDb p·e umeri 1P01rţi / Vk1lo
rj,ile lumii;' ...

Racordarea la spiritul mitului lui Ma
nole a •realităţii istorice îşi găseşte un 
motiv în încercarea disperată a lui Nea
goe de a smulge meşterilor (aduşi cu 
forţa de pe unde se împrăştiaseră după 
construirea bisericii. epi,scopale) taina zgu
duitoare : a fost sau nu zidi,tă o femeie 
vie in nemaiîntîlnitul lăcaş ? Sint aduşi 
pe rînd meşterii care, printr-un proces 
magic de triansmu-taţie, ,au căpătat cu toţii 
identiltatea lui Manole, punîndu-1 pe ·an
chetator în imposibilitatea de a şti dacă 
are sau nu un dialog cu adevăratul arhi
tect al lucrării, cu acel Manole princeps. 
Şirul de intervim•i devine monoton şi 
chiar obositor, ai impresi-a că se -doreşte 
developm•ea unei suprateme alegorice, dar 
tatonările şi explicaţiile. <ie la un martot· 
la altul, nu fac decît să încilcească ma
teria într-o nebuloasă de idei rostit-e pe 
jumătate. Ambiţia dramaturgului de a 
concul'a marile modele literare care au 
deschis orizonturi -în filozofia civiJizaţii
lor se izbeşte de insuficienţa propunerilor 
şi dezlegărilor, la care se adaugă Janturi'le 
grele ale prejudecăţilor cultll!rale. Iată 
această limită. exclamată patetic, negînd 
9 realitate etmopsihkă atît de bvne con
firmată în diiacronia etnopsihkă : ,,Nu. 
Manole nu a putut să ingroape acolo, .î111-
lre ziduri, o femeie. Nici ,pămîntul acesta 
românesc nu ar fi putut su.porta ucidere.a 
rpe ·care legenda ne-o povesteşte şi r.u i-ar 
fi dat voie lui Manole s-o ducă la înde
plini.I.re. Căci jertfa femeii nu se. potn
.veşte cu suf:letul oamenilor de pe .pămîn
tul nostru. Concepţia românească despre 
jertfă este una singură : j,ertfa de sine. 
adevărata şi si111gura posibilă". 

Ab.ordind tema saorificiului din pers
pectivă decis pedagogică, Dan Tărchilă îşi 
înoh�de singur accesul la fondul de înţe
lesuri ale mitului, golindu-l - în propu
nerea sa dramatică - de forţa semantică 
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şi poleindu-l cu ipostaze facile care ră
mîn oricum în afara conţinutului peren : 
„In zidurile lăcaşului nu e o feme:e, ci 
un vis. Nu ne putem îngropa decît visele 

hotărăşte autoru,! în cele «cinci eseuri 
la Meşterul Manole» publicate în volu
mul Zidarul - iar u111 mare aa•tist ca 
Manole şi--a ziduit acolo, în ziduri, ulti
mul vis. cel ma1 mare". Considerînd ,po
porul român ca o entitate imuabilă cu 
valori moralf, eterne, dramaturgul r�ali
zează un artificiu didactic. Acum ne ·pu
tem exoHca din ce unghi a privit lucru:: 
rile. imaginind în scena finală din Io
Mircea Voievod un Musa Celebi. urmărit 
de armatele lui Mehmed I. venit în ta
b�ră la valahi. cerindu-le ajutorul şi pri
mmd acest .ferm răspuns voievodal : ,,Nu 
pot. Acum nu mai pot... Ce ţară îşi adă
pos.teşte duşmanii ?" Or, cum am văzut. 
felul în care a acţionat Mircea în anii 
care au urmat contrazice posibilitatea 
un:u�, atî.t de nediplomatic gest. Scena. 
,,'_'."IOlind" desigur atestă,rile is,torice, îşi 
gaseşte su,portu1 catihetic în discernă
mîntul etic contemporan. 

Experienţa întilnirllor cu cei zeoe meş
teri Manole îl converteşte pe Neagoe Ba-· 
s�ra.b . J..a acceptarea legitimităţii imposi
bl'lulu1 : ,,De azi înainte. va trebui să 
irăiesc toată viaţa ştiind / că există un 
adevăr pe care n-am să-l cunosc nicio
dată": Dintr-un campion al cunoaşterii, 
domrutoru1 devine un prudent predkator 
al misterului : ,, ... duceţi ,tutu.ro1· această 
veste de la milne : Manole nu există ! 
N-a existat niciodată ! doar un lăcaş fou
mos pe care eu, NeagoP. Basarab. l-am 
făcut biserică azi de dimineaţă. Dincolo 
de ziduri, legendă ! " 

O mai plau.zibilă „anatomie" a visului 
inserează Dan Tărchilă în Călătoria fan
tastică, piesă care situează în cotidjan 
un arhaic mit al poporului nostru : Ti
nereţe fără bătrîneţe şi viaţă fără de 
moarte. Acţiunea se petrece pe ruiiilele 
unu_i -castel, affat la marginea u.nei ,pă
duri. ,, Ar fi cu putinţă în zilele noastre ! ·' 
specifică în pagina de gardă scriitorul şi 
nu uită să inoculeze în acest decor lunar 
prezenţa modernă, în apropie.re. a ora.şu-
1u_i. . Phil, împreună cu „cărăuşul" său,
P1c10r de cal, se reîntorc din călătoria lor 
cosmică - a duz,at doar trei zile - cînd 
pe Pămî-nt au trecut deja o swtă de ani. 
în strania ruină a feudei îi aşteaptă de 
aiît amar de zile Moartea, în text Femeia 
în violet, pentru 1mp1inirea ribUJalului. 
Tot aici se găseşte şi Dora. strănepoat.a 
Daniei (Danio) care împărtăşeşte nelinişti 
ciudate. a.şteptinau-1, fără să�şi dea se.a.
ma, pe Phil. Căsăto1ia ei cu George, zia
rist cu exprimări fizice; a clacat. Dar 
Dora este o fiin\ă stranie ca şi mama ei 
ca şi bunica ei : îi place să tot revină � 
ruinele castelului ,încă de cind era copil. 
IntîLnirea ei cu Phil o înscrie hiprwtic 
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intr-un inexplicabil JOC. comportîndu-se 
ca doi îndrăgostiţi care .se regăsesc după 
un timp îndelungat. O nolă acut contem
porană sparge această atmosforă de basm: 
George apare brusc pe meterezele tocite 
şi-şi siluieşte în autoturism fosta soţie, 
ceea ce o va face pe Dora să exclame la 
reîntvlnirea cu Phil : ,,Ai văzut tot, nu ? 
... Ş,tiu ce vrei să-mi spui : că sînt o 
tir.fă ... ei bine, da, sînt, s-înt o tîrfă şi cu 
as�a basta ! " Dar nici vorbă ca Phil să 
reacţioneze la asemenea stimuii v1zuali. 
Problema lui este alta : ,,priveşte-mi mîi
nile ... Degetele îmi înţepenesc, nu, le mai 
pot wndoL. pi•el,eia mi s-a zbh,cit. .. lmbă
trînesc, Danio !. .. " Interesant este, în 
această rescriere a basmului românesc. că 
şi Moartea 1mbătrîneşte. Reapare o cre
dinţă mitico-folclorică în „mărturisirile" 
Femeii în violet: ,,M-am născut o dată 
<.u el, vom pleca împreună ... Lumea-i un 
mănunchi de sJmboluri. Voi înşivă nu 
sînteti altceva decit simboluri". Şi Picfor 
de cal are o mitologie a lui : ,,!mi spune 
aşa, fiindcă m-am născut cu un picior 
equi.n". El este fiul Hidrei din panteoinul 
grecesc : ,, mama era o femeie urîtă, ... hi
doasă. oamenU n-o puteau privi. cei care 
îndrăzneau să se uite la ea împietreau. 
lntr-o dimineaţă au găsit-o ... cu un cuţit 
infipt în grumaz, într-un lac de sînge ... 
mă născuse în timp ce murea. Apoi am 
fo.st luat de s,tăpînul de ,atunci al caste
lului şi crescut în preajma cailor... şi 
viata mea n-a avut alt rost decît să aş
tept ca unul dintre copil ... să vină într-o 
zi să mă ,recunoască.". Pe această canava 
işi va exersa Dan Tărchilă teoria visului, 
pentru că Picim· de cal este un mesager 
al Marelui Vis: ,,Vouă vă e dat să cu
noaşteţi tainele lumii visîndu-le. Nu vă 
puteţi <lesp,riinde de pămînt decît prin 
puterea visului. .. Aveţi nevoie de o sută 
de ani de vis pentru a cîştiga o sintură 
oră de adevăr". Construcţia ideatică. doc
trina visului oa atare, chiar depi1asată în 
diJ·ecţita S.F., l!lu se ,oonstitu:ie, !intr-ruJn sis-
1em ·durabil, cu .tezelei lansate pe aceea.şi 
temă în partiturile anterioare. Motivele 
sîrnt deci excentrice. fără a reliefa pece
tea originalităţii. Accentele patetice nu 
lipsesc nici aici. Iat-o pe Dora. îintr-un 
dialog deosebit de activ cu Phil : ,,N-a
vem dreptul să dezertăm, ca tine. cău
tînd alte ,lumi şi ,alt timp, ci\,ci n� pier
dem cum te-ai pierdut tu. Mie-mi place 
viaţa Phil, aşa cum e. mai sfintă. mai 
păcătoasă. îmi place să sufăr şi să ·iu
besc. să mă .purific sau să mă dau on
mului venit. dar să trăiescs să ard cu 
.adevărat. să muşc cu poftă şi

. 
,cu toţi din

ţi[ din vi-aţa care mi s-a dat. .. " 
Şi în partiturile de sorginte mitico-

Paul TUTUNGIU 

(continuare în pag. 70) 
··d
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SOLIDll A T:EA CONSTRUCŢlil I' 
Plicul de Liviu I'.ebreanu. Teatrul „Ion Vasiiescu" din Giurgia.

Regia : Cornel Popa. Scenografia : Monica Pascariu. Data premierei : 
2r, d.ece-m.brie 1988. Distri-buţia: Flo-rin Crăciunescu (Jean Arzărean); 
Corina Negriţesc·u (Victoria) ; Ion Niciu (Tudor Popescu) ; Constant.in 
H.ăşchitor (NicoLa,e Fiancu); Adrian Petrache (Constantin Hurmuz);
Va.�ile Toma (Glwo1·ghe Gălan) ; Cornel Gârbea (Haralamb Minta) :
Gheorghe Dobre (Al. Albeanu); Andrei Peniuc (Ion Taman); Irina
Bîrlădeanu (Văduva); Adrian Roman (Aprodul); Lăcrămioara Ion

(Servitoarea).

După o bună perioadă de căutări, dacă 
nu şi de rătăciri, printr-un repertoriu ce 
a purtat caracterislicile întîmplătorului şi 
improvizaţiei, iată că trupa Teatrului „Ion 
Vasilescu" din Giurgiu se angajează, sub 
bagheta regizorului Cornel Popa, la abor
darea unei piese clasice ele solidă şi lun
pede construcţie, capabilă să pun� în va
loare capacităţile artistice ale fiecărui ac
tor distrib'uit. Căci această comedie sati
rică are o calitate structurală oarecum 
rară în dramaturgia noastră, anume aceea 
de a acorda o egală importanţă persona
jelor ce o întemeiază. Alături ele O scri
soare pierdută a lui Ca•ragiale, Plicul 1 ui 
Liviu Rebreanu ne relevă, dincolo de cri
tica moravurilor, o tipologie ce-i acordă 
actualitate perpetuă. Neîndoielnic că ilus
trul înaintaş era mai artlst, psiho-logicul 
la el fiind mai expresiv şi mai nuantat, 
limbajul - mai caracterizant, situaţiile 
- mai bogate în semnificaţii, în fine,
etosul de un caricatural mai monumental.
La Rebreanu totul e mai simplu, clacă nu
mai simplificat, dar e normal ca cel care
lucrează în trăsături ferme să elimine nu
anţa, aceasta ţinînd, la urma urmei de
maniera personală a creatorului.

Regizorul Cornel Popa a văzut �i a ştiut 
să lumineze tocmai această manieră a lui 
Liviu Rebreanu. Caricaturalul e menţinut 
în surdina pe care o impune registrul r a
list în care a fost concepută piesa ; nici o 
alunecare spre oaragialean sau caragia
lesc, cum poate am fi fost tentaţi sau 
obişnuiţi să vedem această piesă. prea des 
şi pe nedrept aşezată de critici şi istorici 
literari sub cupola spii;ituală a lui Cara
giale. Desigur, istoriceşte lumea nu mai e 
aceeaşi cu cea a Scrisorii pierdute ; aici, 

· în Plicul, ne întîmpină lwnea îmbogăţi
ţilor de după război. E lumea micii bur
ghezii, care a cucerit funcţii în stat şi-şi
face din ele mijloace de îmbogăţire. Şi

Mitică al lui Caragiale vedea în stat o 
vacă de muls, clar el nu ocupa clecît un 
post mărunt, ele amploaiat, sau tindea la 
acesta. Acum a devenit funcţionar public. 
primâr sau consilier comunal, funcţii 
care-i înlesnesc tranzactii oneroase ru 
banii publici. Aceeaşi frazeologie sforăitor
bombastică, proferată odinioară la cafe
nea, e folosită acum nu numai .pentru a-şi 
acoperi vidul de viaţă morală. dar -- nu 
greşim dacă vom spune - şi golu,] de ex.i.s
tenţă socială. Personajul lui Caragiale, 
oricît de monstruos, este plin de exis
tenţă, al lui Rebreanu este gol de astfel 
ele existenţă. De aceea este atît de avid 
ele a acumula pecuniar. In sens estetic, 
înregistrăm o mişcare, o deplasare, de la 

.Floc:in Cr.ăClilUillOOOU, ViasHe T,oma •şi 00tl'Î!l11a 
Negiri,ţ.es,C'U &n ,,Pliou'l" : Efectele binefăcă

toare ale c:omi1ului ţinut în frîu 

55 

www.ziuaconstanta.ro



tipic la caracierislic. 1n fond, în Plicul, 
Rebreanu ne arată caracterul funcţionaru
lui public. Caragiale vedea monstruos, 
căci el încă mai prospecta fiziologia perso
najelor. Rebreanu le înregistrează ca un 
moralist, cu o anume răceală, o anume 
lipsă de participare. 

în spectacol, regia ne-a dat destule 
:Semne evidente de înţelegere a acestor 
deplasări de sens mai sus pomenite. Jocul 
actorilor este ţinut 111 linia unui comic 
sobru, epurat de orice tentativă de. în
groşare în spirit caricatural, comicul, în 
aspectele rizibilului sau ilarului, reieşind 
din contrastul dintre vorbe şi fapte. Cîteva 
ticuri : un baston frecat de gît ca pentru 
o scărpinare după siestă (Constantin Răş
chitor), o batistă şlergînd caţavencian la
-erimi imaginare (Florin Crăciunescu) colo
rează ici-colo comportamentul comic al
personajelor. Virulenţa satirei este accen
iuată printr-o mai mare pondere acordată
personajului oropsit - văduva de răz
boi (interpretă : Irina Bîrlâdeanu), pentru
care regizorul a făcut cercetare filologică,
scoţîncl din variantele piesei (tipărite ele
.altfel în seria de Opere compl.ete a Edi
turii Minerva)_ replicile necesare.

Actorii se mişcă dezinvolt în scena clin 
plin lwninată, ce ne înfăţişează, pe rînd, 
salonul de primire al primăresei, sala de 
consiliu a primăriei şi biroul şefului ele 
gară , ai căror pereţi sînt confecţionaţi 
din panow·i reprezenlind la scară mă
rită bancnote în circulaţie între cele două 
:războaie mondiale, idee scenografică de 
_gust cam ostentativ, aparţinîncl Monicăi 
Pascariu, ce vrea să ne spună despre ob
sesia comună a personajelor satirei. 

Primarul oraşului, în interpretarea lui 
Florin Crăciunescu, are gesturi mari de 
iribun, timbru de orator, exaltări de de
magog şi cinismul inconştient al lui Mi
tică, o paletă morală complexă susţinută 
·de actor cu vervă şi cu masivă preg
nanţă,' uneori cu cite o uşoară truculenţă,
-care-i colorează compoziţia şi o face să
-treacă rampa. E secondat de Constantin
Răşchitor, în rolul consilierului comwml,
tip jovial şi zgomotos_ explodînd în verbo
zităţi goale de sens, cu aer mieros şi in
:Sinuant de lichea, grefat pe gesturi gro
biene prea puţin lustruite. Acelaşi liche
lism, mai salonard, îl întruchipează în co
respondentul ziarului local şi Gheorghe
·Dobre, şi nu mai puţin Vasile Toma în
rolul şefului de gară amorezat de sotia
primarului, prezentîndu-ne fără inventivi
tate cîteva gesturi de acloraţiune retorică.
O compoziţie pitorească realizează Cornel
Gârbea, în rolul intransigentului inspector
venit să ancheteze cazul, îmbătîndu-se co
pios, dar fiind cu atît mai pătruns de im
JJOrtanţa moral-socială a misiei sale. Ges
-:turile şi vocea celui ce, primind oliool cu 
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ADEVĂRUL 

,,CAMEHISJElOR" 

Cameristele de .lean Genet. Teatrul
.,Maria Filotti" din Brăila. Dala pre
mierei : 17 noiembrie 1988. Regia :
Mircea Marin. Decorurile : Mihai Mă
descu. Distribuţi,a,: Mire/,a, Comnoiu 
Ma1in (Claire), Greta Manta. (SolanQe), 
Rodica Muşeţeanu (Doamna). 

Solange a plecat să cheme un taxi. 
Claire aşteaptă, cu ceaiul otrăvit în 

m.Îll1ă. 
Pe masa din colţ, Doamna observă u,n

ceas de bucătărie... Ce să caute oare în 
salon u.n ceas de bucătă.rie ? ! ... Şi apoi, 
cameTistel,e sînt neglijente. Au încărcat 
mobilele cu flori, dar n-au şters praful. 

Claire scoate o cirpă şi începe să 
şteargă poliţele. 

Doamna se joacă cu soneria ceasului. 
E senină şi zîmbi,toare. Soneria sună în
<lelung, strident, obositm·, în timp ce

Claire şterge, şterge, şterge, praful de pe 
!llobilă. Doamna. lungită pe pat. o urmă
reşte, cu ceasul ţîrîind înnebunitor ală
turi. Claire se crispează tot mai tare,
nervii îi sînt încordaţi pînă la sleire,
,gesturHe îi devin frînte, exagerate. Ea
freacă, lustmieşte apăsat acum suprafe
ţele netede, ca şi cum ar vrea să le ju
poaie, să le rănească. în spectacolul c;em
nat de Mircea Mal'in, o servitute casnică 
banală '1evi!Ilie metafora neputinţei umane 
(Claire / Solange) Îll1 faţa cruzimii impla
cabile a sorţii : Doamna. 

Viziunea regizorului asupra piesei Ca
meristele nu lasă loc vreunei contradicţii 
sau inconsecvenţe stilistice nici măcar la · 
nivel extrascenic. Incă din c<lipa în care 
pătrundem în sala de spectacol, printr-o 
îngustă deschidere laterală, _ca şi cum am
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intra într-o cameră, înţelegem că <li'n 
acest interior, pe toată durata reprnzenta
ţiei, evadarea e imposibilă. Şirurile drepte 
de scauJ1e se termină la mică distanţă de 
scena de care nu le desparte vreo dife
renţă de nivel. Ca spectator, vecinătatea 
imediată a spaţiului de joc te obligă la 
participare directă. Drama care se pe
trece în cubul lu1niinos te acaparează. 
Convenţia cutiei italiene e astfel anulată. 
Regiza,rul Mircea Marin a pLasat nu în
tîmplător 'În teatrul <t.i,p „studio" camera 
Doamnei, locul acţiunii. Fjindcă nu dis
tanţarea, ci impmibili-tatea distanţăcii, a 
,,fugii", a înstrăinărfi camusiene, consti
tuie pri•ncipa11a ternă existenţial.istii a con
cepţiei regizor.ale. Dormitorul Doamnei, cu 
zidt.cri cenuşii, amin�te o celulă. Pe al
bul murdar al pereţi-lor şi al mobil�i flo
rile de pe mese ,aruncă umbre seci de 
culoare. In mijloc, un pat. Suficient sieşi, 
ca orice obiect ale cărui conol�\.ii posibile 
au încetat de mult să rnai surp.rindă. 
Ambianţa e inertă, gtacială. Există o 
complic'itate între indiferenta perfidă a 
obiectelor (,, Lucrurile ne Lrădează ", spun 
camerist-ele) şi calmul di21bolic al Doam
nei. Din ace3stă compl.icit,aite se naşte 
teT1s.iunea malefică, silenţioasă, neiertă
toare, în ale cărei mreJe se va zbate fără 
scăpare umanitatea ultragiată, v.ie, pate
tică, a cameristelor. 

Claire (Mirela Comnoiu Marin) e lan
guroasă, gracilă, crispat isteroidă. între 
cele două surori, ea e cea slabă, cea in
constantă, cea incapabilă să se autosus
tină. Solange (Gr-eta Mru1ta) este. di!1)PO
trivă, raţională, decisă, disciplinindu-şi 
trăirile lucid şi încercînd să te orienteze 

Mirela Comnoiu Mairin şi Greta Manta 
în „Cameristele": Două surori pentru

aceeaşi dramă. 

fftră abateri. Astfel definite .ne apar ca
meristele pe pa:rcursul primelor scene. 
Afei:=tul (Claire), de o parte, şi raţionalul 
(Sobange), de cealaltă. Jocul lor de-a 
Doamna produce însă treptat substituiri 
între psihologiile distincte. Pe măsura 
desfăşurării spectacolului, polaritr1tea ce
lor două conştiinţe se va diz.Jlva în ide,1-
titate. La început manifestată sub forma 
inversării rolurilor (Solange n-a fost în 
st.a!I·e să o omoare pe Doamna şi, ca ur
mare, Clai-re se I10tărăşte să u facă), iden
tifi.carea totailă a cooturului interior se 
produce în final: în straiele Doamnei, 
trupurile oruneristelo.r î.ncrupuie o coloană 
vie. Au privirile puril'ica�e prin suferin
ţă şi .feţele împietrite. Claire a muTit. 
Peste singurătatea 1ui Solange se închide 
izolator peretele din faţă al scenei. 

Mircea Marin a ştiut să interpreteze în 
cheie sartriană textul ,lui Genet, figurind 
un univers în care singura adevărată 
călători,e se petrece în inte1ioru1 imagi
naţiei, dar a găsit în acelaşi timp ipostaze 
ale tematicii absurdului, latente în text 
(universul nu e numai indiferent la drama 
personajelor, ci o potenţează - stâpina 
îşi chinlllie cameriista cu soneria ceasu
lu.i dinrtr-o p,lăo::·re obscură, odioasă, gra
tui1ă). La giraniţa alternativei t.rag;ic-tra
gicomic regizo.ruil. strecoară uneori soluţii 
amar ironice : deschizînd fereastra către 
„afară", SoJange dezvăluie, pe un fundal 
negru, u.n tablou idilic, în manieră 
po,3!11tilistă. Fereast1ra l!llU trJ1nite ni
căieri, ea e doar iluzia unei ferestre, 
ti·lrn.iţînd în iluzie. Adevăr-atul afară poate 
nici nu exi-stă. Adevăratul afară e doar 
înăuntrul nostru. 

In tir:e, ca o dovadă o m,Jdului perti
nent în care directorul tle scenei a înţeles 
şi s-a adecvat organic propunerii te:Ktuale, 
aflăn1 introducer0-a celc,r d.cu5. pei�G:naje. 
mute. in ha.ine de ,�amel'iste, suprave
ghetoare ale hă,rtuidii existenţiale cU.ntre 
Claire şi Solange, asistînd la finalul ei. 
Cameristele-sosii închid u'.timul i:.,erete al 
scenei, răminînd în spatele lui, nemişcate, 
ca două imagini-oglindă. Jocul travestirii 
nu s-a terirninat, poate, dincolo de zidul 
fumm·iu aşternut î,ntre sala spectatorilor 
şi spaţiul ficţiun.ii. Noi, auditoriul, vom 
ieşi, vo1n „evada", în fine, în lumea o
biectelor reale, despre care am ;,:flat că 
pot fi mai puţin adevă,rate dedt par si, 
în ork,e caz, altfel adevărate clecît cele 
pe care arta, în clarvăzMoarea sa fru_mu
sete, ni, le ipoate r,ervelia. 

Cameristele cîştigă, datorită gîndului 
, regizoral sigur formulat si subtil gradat 

al lui Mircea Marin (căi"uia interpretele 
i-.au răspuns cu o notabillă ţinută profe
sională), ,armonia integratoare a, ob.iec
tu1ui de artă. 

Corina ŞUTEU 
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Tf MĂ CU VARIA JIUNI 
„ Viaţa merge înainte, dincolo cte noi 

şi de nefericirile noastre. Noi, in faţa 
[storiei, nu existăm ! " Sînt două propo
ziţii ext,rase dintr-o repUcă a persona
jului Dana, definind, complet şi concis, 
tema pi,esei lui Tudor Popescu. Mai 
mult, ideea ei. Şi mai mult chiar 
.întregul segment de realitate (is>tori� 
că ?) asupra căruia s-a oprit drama
turgul. Lungă poveste de dragoste* e. 
tocmai, ,, o poveste despre doi tineri ::ar� 
s-au întîlni-t cu totul întîmplăto1>". Numai 
că_ nu e de!oc o poveste lungă, deşi între
prima şi, hai să :z;i�em, ultima lor întîl
nire _trec 20 de ani. Pentru amîndoi,
<'am Jumăt,ate din acest .răstimp ,s-a scurs 
(pentru fiecare, altă jumătate) în des
părţiri succesive de omul iubit, despăr-

iască împreună doi oameni care au îm
bătrinit - şi unul, şi oelăl,alt - sing;..1ri. 
Desigur, rezumată a..<;tfel, pi,e.s,a - ca şi 
existenţele pe care Je evocă - pare mo
notonă, de o linearitate deloc teatrală, 
ba chiar deloc dramatică : nu găsim aici 
nimic din -oeea oe, tehnic şi tradiţional, 
se numeşte conflict, sau punct culminant, 
sau deznodăanînt. Modalitatea de con
strucţie a textului e ,identică, de fapt, cu 
procedeul muzical al temei cu va,rii.aţiuni: 
„motivul" este mereu reluat şi treptat 
imbogăţit, pînă cînd tensiunea se naşte 
din însăşi repetar,ea obsedantă, impl.a
cabiilă, părînd să nu aibă început şi nid 
sfirsit a �ituaţiei date. Surprinderea 
obi-�cl

0

ivă sine ira et studio, .a acestei 
teribile :nişcări de metronom a i.stor.i,ei 
face din ,1,uc:r;area lui Tudor Popescu o 
impo,rtantă piesă (şi, dacă dram.atut·gul 
ar fi stăruit m:i.i mult în cizelarea mate-
1·\alului, ea ar fi devenit, ,poate, o marc 

Lungă poveste de dragoste de Tudor Popescu. Teatrul de Stat din
Sibiu. Data premierei : 25 ianuarie 1989. Regia : Cristina Ioviţă. 
Scenografia : Mugur Pascu. Distribuţia: Virgil Flonda (Emil), Raluca. 
Penu (Dana), Constantin Chiriac (Nastu), Wolfgang Ernst (Gardianul),
Mihai Bica (Vocea). 

ţiri impuLSe de tuilbuu:ăinile listorieii, c,e se 
răsfrlng, distorsionate ca de o ogilindă 
Inşelătoare, şi asu,pr.a vieţii lor. Am.îndoi 
aşteaptă să se revadă. Ani întregi. !n fi
nal, se vor regă,i şi vor încerca să tră-

• Vezi „ Teatrul" nr. 12/1983.

Imagine din „Lungă poveste de diragoste": 
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Lirismul alungat de rigoarea 
.demonstraţiei 

piesă) a li teooturii noastre dr3.matice de 
.azi. 

Constatarna poate fi aplicată. mutatis
mutandis, şi spectacolului sibian realizat 
de Cnistina Ioviţă. Regizoar,eia a sup:i.s 
textul unor reducţii vizînd .îndeobşte pa
sajele mai ,,,lirice" din dialogurile prota
goniştilor. Operaţiunea are două tăişuri : 
dacă, pe de o ,Parte, ideologi.a pi,e:,ei e 
pusă In evidenţă cu sporită claritate, pe 
de altă parte personajele ei s.int lipsite 
de o doză de - umaniitate, deci de verosi
mil. Trebui,e observat că această „ des
cărnare" îşi arată consecinţele şi în jo
cul ,actoricesc. Cei doi interpreţi pt'in
cipali - Raluca Penu, proaspătă absol
ventă a I.A.T.C., şi Virgil Flonda - se • 
menţin la suprafaţa rolurilor, propunind 
mai degrabă .tipuri <lecit ,caractere, ne
cum personaje. Priviţi în chip de simpli 
termeni ai unei ecuaţii, nu sînt suscep
tibili de vreun reproş, dar, pe acest 
fond, încercădle de psihologizare din_ 
unele mommte (drama intimă iniţială a 
lui Emil. respectiv prăbuşkea moralf, 
dinspre final a Danei) apar stridente şi 
neconvingătoare. Dacă vina aparţine re
gizoarei sau actorilor e o chestiune gre.u 
de _ elucidat, mai ales în cazul Ralucăi 
Periu, pe care o vedem pentru prima dată 
pe· scena pro-fesioni.stă. Ori,cuIJ,J., re,�liza
torii' spectacolului ar avea de reflectat 

Alice GEORGESCU 

(continuare în pag. 70) 
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Cînd textul nu 
• 

ma, coboară 
A 

1n sală 

Rafu.ca Zamfirescu, Madnela Pătru şi Lucia Ştefănescu în spectacol : 
trei surori la unison 

Spectacolul semnat la Ploieşti de Au
reliu Manea pare să dorească o reinven
tariere a problemelo1· lwnii cehoviene 
dintr-o perspectivă care pune în paran
teză motivaţiile istoric determinate (so
ciale şi psihologice), de�chizînd lectura 
spre alte tensiuni. Intentia de adincime 
a regizorului este să privească· spre cei 
de pe scenă printr-un binoclu pus in
vers, cu lentilele măritoare către ochiul 
specuitorului. Efectul este acela pe care 
l-ar resimţi iubitorul de pictură atw1ci
cinel ar renunţa la tablou şi ar urmări,
de la cîteva palme, tuşa pictorului.

Nu ne reîntîlnim. aşa cwn eram obiş
nuiţi să credem, cu o lume muribundă 
şi cu drama ei. ci cu una care şi-a dat, 
încă înainte ele ridicarea cortinei, ob
ştescul sfîrşi t, însă nu e (încă, totuşi) 
conştientă de asta. Ceea ce vedem acum 
este hieratismul glacial (surorile tremură 
gîfîit de fiecare dată cind îsi am.intesc 
de trecut sau cînd visează la viitor) al 
unor existente devita,[,izate. conservate 
abuziv, printr..:.un fel de accident al mate
riei. J'.n această bolgie a infernului nu 
există raporturi t.le trăire, ci doar de 
limbaj, un limbaj cai•e rememorează, ex
terior, trăirile virtuale. 

Spaţiul este o vastă odaie. cu aer sor
did (scenografia Vittorio Holtier), 1Jl'in 
oare_ se intră şi se- iese atît lateral, cît şi 
în adîncime (două deschideri. sugerează 
coborirea într-un parter, la locuinţa doc
torului). Zidurile au urme mucegăite de 
frescă, .un. godin dă se_amă despre pre-

TREI SURORI de A. P. CEHOV • 
TEATRUL MUNICIPAL din PLOIESTI 
• Data premierei : 11 DECEMBRIE
1988 • Regia: AURELIU MANEA • 
Scenografia : VITTORIO HOLTIER • 
Ilustraţia muzicală : OVIDIU COSAC 
• Distribuţia : CORNEL CIUPER
CESCU (And1·ei Prozorov); DANA
BOLINTINEANU (Natalia Ivanovna) ;
RALUCA ZAMFIRESCU (Olga) ; MA;
RINELA PATRU (Maşa); LUCIA ŞTE
F ANESCU (Irina) ; CORNELIU RE
VENT (Kulîghin) ; JcAllIAN GA VRI
LUŢIU (Tuzenbah) ; VALENTIN P0-

1. PESCU (Solionîi) ; LUPU BUZNEA
(Cebutîkin) ; LAURENŢIU LAZAR
(Fedotik); DAN BADARAU (Rode);
VICTOR BUCURESCU (Ferapont);
CARMEN CIORCILA (Anfisa).

cara stare materială a Prozorovilor ; în
tr-o latură, un pat de campanie 1ş1 ex
hibă simbolurile. de la boală la eros. şi 

. · de aici la tortură. 
Un al doilea context este cel sonor. 

Ambianta se colorează cu sonorităti 
electronice, ba chiar disco (într-un mo
ment dramatic binecunoscut), numai că 
din această combinaţie de elemente nu 
iese mai nimic ; .,ilustratia" rămîne în 
totul străină, nu doar de · piesă, ci şi de 
sp-ectacol, iar intenţia ei e atit de făţişă 
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,;:ă nu mai are a face cu arta ci cu publi
citatea. 

Esenţa bătăliei se dă însă în text, nu 
în con-texte. Iar aici, fireşte, rolul pri
mordial îl au interpreţii. 1n ansamblu, 
colectivul de actori ai teatrului ploieştean 
se subordonează, fără crîcnire, unei ex
perienţe maxime. Coerenţa de stil a 
echipei, fuţă de vizi.unea ,regizorală, este 
emoţionantă, clacă stăm să ne gînclim la 
efortul depus. 111 lumea descrisă ele Au
reliu Manea pasiunile sînt absente, trăi
rile aneantizate ; fără să vrea, eroii sînt 
supuşi unei macerări clin ce în ce mai 
tapicle. Trecerile prin scenă sînt execu
tate cu gesturi frînte, ele automate, 1·osti
rea replicii cunoaşte doar două registre : 
recitativul rece, turuit, ,,din memorie", 
îndeobşte la rampă, sau violenta în can
tităţi din ce în ce mai mari. P·ersona.iele 
au, fiecare în parte, nu atitudini ci de-a 
dreptul gesturi-tip, poziţii fixe, tonw·i 
identice în momente identice. Cîntecul, 
solitar sau în grup, e voit fals, ele .i:;ra
mofon stricat. 
. Condamnarea din start a acesteti forme 

de existenţă la mineral are efecte pre
vizibile, dar şi neprevăzute. Deposedate 
ele psihologie, personajele sînt deposedate 
atit ele evoluţie cît şi de personalitate. 
Nu şliu dacă faptul ca atare e voit ele 
1 egiznr. Din această pricină actorii sînt 
în situaţia ele a desena o pădure fără co
paci, contribuţia artistică a fiecăruia e 
greu de decantat. Totuşi putem zări ero
eh iul, cle�tul de minuţios construit al 
unei degradări morale a lui Proz;rnv, 
prin _grija lui Cornel Ciupercescu: Perso-

GO 

, , .  

Imagine clin ispe.ctacol, cu Corneliu 
Revent în rolul K-ulîghin : Cehov

sub zero grade 

nalitate cu adevărat, clominînd rotund 
atmosfera ca erou exemplar al înţepe
nirii dogmatice, are Kulîghin, profesorul 
ele 1iceu anost şi laş, care devine aici 
o forţă în interpretarea, excelentă, a lui
Corneliu Revent. O propunere intere
santă a regizorului este supradimensio
nata, mereu născf1toarea Nata�a. a cărei
vulgară agresivitate umple scena. Dana
Bolintineanu are forţa necesară, însă ţi
pătul său e ele o asemenea continuitate
încît orice nuanţă dispare.

Oricum, nuanţele nu par să facă obi
ectul spectacolulu.i. Surorile ap-ar omo
genizate aproape total, printr-o vehe
mentă, obsesivă frustrare erotică. Toate 
trei actriţele au aceeaşi pendulare între 
transa histerică şi placlclitatea meca
nică. Un plus ele participare se între
vede la Maşa, al cărei rol generos e pus 
în pagină ele Marinela Pătru. Defularea 
sficUitoare a personajului cehovian îm
bracă anume accente de revoltă, pe cont 
propriu, faţă ele destinul mort la care 
sînt supuse toate trei femeile în miezul 
acestei glaciaţiuni. 

Alexandru Pandele oferă un Verşinin 
complet îndoctrinat, el stupidă solemni
tate cazonă (ceea cc nu justifică, totuşi, 
efortul prea ma1·e al sufleorului). Tri
unghiul celor trei militari clin preajma 
surorilor nu pare să intereseze pe re
gizor. (Tuzenbah - Fabian Gavriluţiu e 
depăşit de rol pînă la necunoaşterea tex
tului, Valentin Popescu încearcă să .. fie 
prezent în Solionîi, clar reuşeşte cu greu, 
doctorul Cebutîkin - Lupu Buznea e pur 
şi simplu absent.) 1n schimb e destul .. de 
bine creionat cuplul secundarilor Fedo
tik şi Rode (vizibil cu gust şi măsmă 
Laurenţiu Lazăr), soldaţi de plumb cu 
mici accente de individualitate . .O com
poziţie (dar ce nu este compoziţie aic-i-?) 
face Carmen Ciorcilă în An-fisa. 

Situaţia rămîne, pînă la urmă, g1:eu, de 
desluşit. Nu ştiu ce cîştigă spectatorul 
pr,in întoarcerea lupei, nu ştiu nici mă
car dacă sesizează această intentie. ,Nu 
ştiu dacă mesajul, sau mesajele: ceho� 
viene sînt astfel îmbogăţite, adîncite. ln
clin să cred că nu, atîla vreme ci:t textul 
ca atare, strigat pe trei. sferturi clin .;re-

- prezentaţie, nu mai coboară în �ală ,·d
treoe departe, undev:i în spate. Că , 11oi
chiar aşa am JJrivi, dinspre azi spre ieri,
e şi mai îndoielnic. Că noi am fi chiar
aceia, iată un lucru care nu poate, fi
acceptat, oricît de „formală" ar fi logi0a
nouă, oricît ele contorsionaţi ne-am simţi.
cl!n . cîncl în cinel. Puterea, credinţa şi
d1sc1pl111a tru15ei ele la Ploieşti ca si cu
rajul său ele a-şi asuma un as�menca set
ele riscuri. prezintă un interes ru totul
aDartP, în acest caz. mai ales gînclinclu-ne
că fără îndoieli şi fără riscuri nu · se
naşte decît producţie ele scrie. Din care
acest spectaccl, evident, nu face oarte.

Miruna RUNCAN·, 
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PUNCTE DE VÎRF 
UN CATHARSIS ORIZONTAL. Spec-- litate arhitectonică primejdioasă pentru 

tacolul lui Ion Cojar ou Vassa Jeleznova unii şi, ori.cum, agasantă pentru toţi cei-
are cadenţa ,Largă a mareE:?lor; în flux :ji lalţi, un impediment cochet şi pretenţios 
reflux, aluviuni omeneşti vin ori se re- ca•re obligă personajele la o sinceriLate 
trag ; membrii familiei, angaj,aţii şi ser- ooo[i,toare. 
vitorii se feresc dilil calea Vassei, tind Sumedenia ochi-urilor de geam ce-l al-
să o evite pe femeia aceasta care vede cătu.iesc reprezintă ochii Vassei Jel,eznova: 
prin zid şi în fi.ecare din oei aliaţi \n orice s-ar petrece pri'Il preajmă poate fi 
jurul ei ; şi se retrag cît mai departe de supravegheat şi urmă·rit astfel că oricine 
ea, încercind să o uite, să o ignore, să ar trece pe acolo, încă înainte de a i se 
o înfrunte, să o sfideze, să ,o judece, să înfăţişa, se simte văzut şi  aflat sub ochii 
o acuze, ori să suporte nostalgiind, desi- siăpînei şi, astfel, .se vede obligat să-:;;i 
gur, numai după ce s-au ascuns ; pentru ia o poză cuviincioasă, smerită, gravă, 
ca, imediat ce le stă în putinţă, să dea boemă, ori demnă cu orice preţ ; să se 
11ăvală, să se îmbulzească şi să-şi facă controleze ori să recurgă la cinica afi-
mendrele în încăperea de care ie e tea- şare a celor gîndite. Aceleaşi careuri de 
mă şi care e perimetrul autorităţii indh- cercevele SC! văd, din incinta camerei 
cutabile a Vassei. Foarte .repede, GEA�i- Jeleznovei, ca o puzderie de pnv1n or01-
LÎCUL - zidul acela de ferestruici plă- ie de teamă, de ranchiună, de nepăsare 
cut la veder,e, aproape vesel, sau măcar ori de dragoste filială. 
amuzant ca un simulat joc de-a v-aţi Gea.rmî,oul UUJ.i Dam. Jjtj:amru, îmcă din prJuna 
asou,n:e'.ea, şi care desparte camera scenă se dovedeşte a fi sugestia unui 
Vassei de restul casei - se dovede�te a odios labi-rint de grilaje care desparte 
fi un concret motiv de psihoză, o inuti- personajele fă•ră să le separe, care-i des-

Decorul la „ V.assa:" Jeleznova" : Incă.perea ca perimetru al autorităţii. 
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preunea:c.ă fără a-i izola, care comparti
mentează spaţiul fără a-l închide şi par
celează suprafaţa fără a o rupe, lărgin
d-o fără să o extindă. Pentru o distri
buţie în care se găsesc laolaltă un gi
gant al scenei - George Consta,ntin, o 
mare actriţă - Florina Cercel, patru in
terprete de elită - RocLica Mureşan, Ta
mara Creţulescu, Olga Delia Mateescu şi 
Magdalena Cernat - şi cărora li se a
daugă Ion Marin-eseu (par.::ă amin.tind u-si 
ce uriaşă forţă actoricească ră,mîne) e de 
bănuit că una dhntre problemele inte.;·
pretative a fost aceea de a se acomoda
cu datoria geamlîcului de a se face·. in
comod, de a agasa prin fragilitatea lui 
neputincioasă şi trădătoare, gata orkînd 
să încurce si'tuaţia, ca un complice naiv 
şi tolerat. E probabil ca, pentru regizor. 
acest obiect - în calii tatea ,lui de ridicol şi 
permanent obstacol - să fi constituit o 
sursă de soluţii pen,t,ru 1rezolvar,ea difi
cilei saircini de a ,scandia du.blul ritm al 
spectacolwui - cel al tensiunii psihic
conflictuale şi cel ,al vizibilei dinamici 
desfăşurate pe scenă ; caOl, asa cum 
funcţioneazii în montarea de la Naţio.na
lul bucureştean, se dovedeşte a fi prin
cipalul mod de a face să agonizeze orice
străbatere, orice intenţie de a ajunge 
undev?, Ia momentul oportun, să se is
tovească orice grabă, să se accentueze 
orice spaimă; geamlîcul prelungeşte şi 
încurcă traseul pînă la fatale întîrzieri 
şi dilată durat.a lăsînd timp pentru inspi
rate .răzgîndiri ori pentru resemnate pe
depse. 

Geiamlicul este prilej de efemer răgaz 
inaintea fiecărei înfruntări ; es·te hotarnl 
djntre disperata autoritate a J eleznovei 
şi intimitatea morbidă şi viciată a v1eţii 
celorlalţi, firava demarcaţie dintre des
frinarea l,ui „ce vreau" ori „ce-mi place" 
şi năpăstui.tul „ce trebuie făcut" pentru 
a salva aparenţele. Dintre toate perso-
1111ajele, do.c1;r fatc1 î;napo:iată unintatl l!llU e 
pervertită la viaţă duplicitara, doaT ea 
trece demarcaţia fără fasoane, fă-ră pr--e
gătiri prealabile. nechemată de n,imeni si 
nedorită nici de propria mamă ; doar ea 
o caută pe Vassa şi îi va plinge moartea.
Doa:r pentru această fetiţă - cinstită
pentru că e puţină la minte -, graniţa
dintre e3 şi mamă nu e o binevenită
încilceală de traseu pînii î:n faţa stăpînei.
doar pentru ea geamlîcul e,te distantă
de nestrăbătut sufleteşte, barieră de ne
trecut, este limită şi hotar. al vieţii ei.

Toţi cei din casă vor fi, fără nici o 
excepţie, pe rind. chemaţi de Jeleznova 
J>:ntru a fi anchetaţi, traşi de limbă, c;n-
1.ăriţi din privire şi preţăluiţi 0tri con-
damn.aţi în singurul pe1imetru aflat la 
vedeTe, unde toate potlogăriile şi vicii}e 
lor 6.Înt date la iveaJă - camera de zi. 
Aici, în faţa noastră, se s{rî,ng şi se de-
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pozitează murdăriile mărtur.isite ori afi
şate sh•jgă,tor. Da.r geamlicul NU insti
tuie un Dincolo şi un Dincoace, nu des
parte Răul de Bine ; din spatele lui 
transpare pînă la noi tot ce nu mai poa
te fi a,cuns. suficient pentru a bănui ce 
încă nu s-a 'aflat : geamlîcul., printre per
sonaje, •Este însăşi zădărniciia. 

Aşadar, scenograful instalează pe scenă.
în calea, actorilor o transparenţă inves
tită cu toate datele unui obstacol fizic şi 
dificil, pentru ca, astfel, să fie necesară. 
şi posibilă o puzderie de pretexte pen
tru gesturi, priviri, grimase, febri liri;ăţi

r 

tăceri, giumbuşlucuri viclene ş.a.m.d: 
Să ne amintim de o altă se-enografie 

a acestui admirabil artist - cea din 
spectacolul cu Hedda Gabier - pentru 
care construis•e o grandioasă co•Ll vie ; dar, 
în ace.a excelentă creaţie a sa, transpa-
renţa era cutezanţa unei Lndiscreţii ne
permise, dar desăvîrşite; de diata aceusta, 
aceeaşi transparenţă, aşezată pe o �cenă: 
elisabe-tană, e:,te bj,r:fii:toare, obraznică şi 
amorală. 

în acest spectacol se întîmplă un fapt 
uim1tor : încet, înoet, g�licul pare să· 
se extindă, să .cuprindă şi sa-la, ademe
nindu-ne să exersăm, măoar î.ntr-un vi
ii.or promis şi imposibi-1. aceea.şi vehe
mentă sincl'!ritate, aceeaşi brutalitate ,a 
exteriorizării prin vorbe. E limpede că 
Dan Jiti.anu .a născocit un obiect se-eno
grafie care, jucindu-şi propdul său rol 
şi îmbibîndu-se de prezenţa actorilor, se 
travesteşte în instigator la catharsisuî 
ca îndeletnicir,e nepretenţioasă. Un ca
tharsis orizontal. 

* 

ECOUL UNEI CIVILIZATU IMPENE
TRABILE. Nu e o simplă coincidenţă 
faptul că pentTU Taifun a fost nec,�sar. 
din punct de vedere scenograftc, ca şi 
în Vassa Jeleznova, tot un perimetru în 
jurul cărwa celelalte satelirează. Cu ex
cepţia l1.1ii Racine si Cornei-lle, dramatur
gii nu evită locul unde intr-adevăr �e 
petrece ceea ce se şi spune şi se şi în
tîmplă î,n text. Dimpottivă. A<;adar, 
SCHEMA constitutivă a spaţiului de joc 
e, în generaJ-itatea sa învăluită cu atitea 
detalii, ACEEAŞI, dacă si condiţiiie geo
metrice s:înt aceleaşi. Diferenţa dintre 
cele două scenografii constă doar in fap
tul că cea pentru Taifun conţine o su
praetajare a. coridoarelor aflate in afara 
locului de acţiune, în afara locului pri
vegheat de ochii spectatorilor. Pentru 
celălalt tablou scenografic - sordida că
măruţă din cartierul săracilor -, sceno
graful a folosit procedeul încastrării suc

r,esive de spaţ·ii, procedeu atît de des fo
losit în mai toate scenografiile înc.it, .in
trind în uzanţa de gîndiire a publicuh1i. 
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riici nu mai obligă la mobil.a.rea, la vi
zualizarea acelui loc de joc 5ipo1·adic ori 
.accidental. In cazul de faţă, stîmeşte a
tenţia faptul că scenograful insistă asu
pra acestui tablou, transformîndu-1 în
tr-o emblemă a vieţii umile şi anonime 
a atîtor milioane de chinezi. Intre cele 
două secvenţe s,oenografice e o distanţă, 
culturală şi de civilizaţie, de mai multe 
veacuri. Simefrie perfectă .a •realităţii. 

Dramaturg-ul chinez Cao Yu e atît de 
europenizat încît ni.m.ic din ceea ce a 
învăţat nu e omis din pie,;a sa. Taifun-ul 
:,ău (titlul ,piesei e,te de fapt Furtuna)
e plin pî.nă la perplexit.ate de paradoxal, 
de greu posibil, de licenţe .aJ.e verosimi
lităţii. Toate aceste excese, insă, izvorind 
ori topi•ndu-se într-o tensiune miraculoa-

a face din prezenţa aoelui luptător. care 
joacă rolul fantomei lui Hamlet-tatăl, 
ecoul unei civilizaţii impenetrabile ori 
cs,reu d::! reconstituit imagin.ativ pentr'.l 
·noi şi astăzi. RezuLtatul este minunat.
Memoria reţine imaginea strălucitoare a
!::cenei, în care prezenţa actorilor rrunîne
o •albo.ar<: aburoasă şi enigmati-că.

Acest artist care nu a pretins ni.::icîMi
să. J se acorde o atenţie deosebită - face 
_part-e dintr-o g,2n21raţie de creatori ce �"te 
convinsă că niciodată zgomotul făcut în 
jurul faptelor artistice nu va spori nici 
valoa.Pea, ni-ci importanţa, ni-ci prestigiul 
- este realizatorul unui nu.măr de �ce
nografii prompt riguroa e faţă de cele
mai subtile ambiţii regizorale, discrete,
dar fructuos partidpative 1a spectaculo-

Decorul la „Taifun" : Un scenograf nedrept de tîrziu observat 

să. Dar, pentru spectatorul român con
temporan, fascinant .răm.îne exotismul din
substanţ2, tragediei şi din peisa,i. Că :i 
trama Taifun-u1ui parcă e construită de 
către un „deux ex machin3" ec1rcp.�a.n 
din date şi in'l:împlări .ale Orientului ex
trem de îndepărtat, construită în ă cu 
plăcerea diabol1că dantes.:ă, • peste care 
s-au aşternut nămeţi de re3emna,re şi Ee
ninăt.ate, de rigiditate şi ·arhaic-sadic::!
demnităţi, .nămeţi sticlind de inocenţă,
pietate şi ce1,emonii misterioase. Lui Stcă
Ruses,cu, scenograful acestui spe:t.acol, i-a
revenit ag1,eabila s.arci-nă, plină de ten
tante dificu1tăţi, de a edi.flca pe sce"lă
o impecabilă locuinţă tradiţională chi
neză (locuinţă a elitei socLale), de a în
vălui cu taină uşile s,pre celelalte încă
peri şi scările iriterioaTe de acce:; şi de 

zi•'.atea. montărilor, oonstrucţii ingenios 
a-rtkulate şi adesea înzestrate cu „apara
te" producă to are de surprize.

Faptul c'.i abia un spectacol - acesta -
atrage .atenţia asupra scenografiei :,ale 
nu e o excepţie îmbucurătoare, dar nici 
o înt-impLare nefericită. Ci, mai ciegrabă,
o ·ne:;işteptată -ocazie pent,ru scenogr:u de
1:1. i se recunoaşte valoarea, chiar şi atunci
cind ultima sa· creaţie nu face decft să
repete virtuţile şi calităţile sale atit de
tîrziu observate, dar dovedite in multe
alte �pectacole cu_ scenografia ignorată.

Pa-ul Comei CH:l.TIC 
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GEORGE MIHĂIJ Ă 
" 

'" 

Neşifonabila 
a eroului de 

demnitate 
comedie 

Scaiul de GeO?·ges Feydeau. Teatrul de Comedie. Data premierei : 
17 ianuarie 1989. Traducerea şi versiunea scenică : Ion Lu
cian. Regia : Ion Lucian. Decorurile: PuiuAntemir. Costumele : 
Nina Brumuşilă. Distribuţia : Carmen Trocan (Marcelline), Sorin 
Gheorghiu (Firmin), Stela Popescu (Lucette), Aurel Giurumia (Chenrne
viette;, Oana Solomonescu (Nini), Şerban Celea (Bois D'Enghien), Cor
nel Vu!]Je (Fontanet), Sanda Toma (Baroana Duverger), George Mihăiţă 
(Bouzin). Ion Lucian (Generalul), Theo Cojocaru (Antonio), Aurora 
Leonte ('ilivfanne), Anca Pandrea (Miss Betting), Violeta Berbiuc (Emi
lie), Candid Stoica (Jean), I. Ranja (Portarul). 

Există actori care, interpretînd un rol, 
te fac părtaş nu doar la punctw de ve
dere asupra personajelor, a ,ideil,or piesei, 
dar şi la bucuria 101· de a juca ; sîntem 
tentaţi să spunem „de a se juca" şi nu 
există nici o nuanţă peiorativă în expre
sia utilizată. Iată o observaţie care lul 
George Mihăiţă i se potriveşte. în gene
ral, dar parcă mai mult ca oricind în 
ceea ce-l priveşte pe Bouzin din Scaiul

de Feydeau, recenta premieră a Teatru
lui de Comedie. 

Actorul se di,strează de minune - şi, 
trebuie să spunem, molipsitor - obser
vîndu-şi personajul. desenându-i fin, in 
peniţă, îndrăznelile şi timidităţile, pani
cile şi infatuările, suspiciwnea mereu în
creză'1:oare. Maliţios, dar tandru, konic, 
dar în acel,aşi timp înţe1egăitor, George Mi
hăiţă compune portretul scenic prin su
prapu11erea permanentă a celor două pla
nuri din existenţa personajului său : aju
tor de notar „în timpul servidului" şi 
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autor de cuplete căznit-zburdalnice în 
restul timpulu,i. Imaginile se intersec
tează, se suprapun, se contrazic, Bouzin 
pendulează năucit între cele două ocupa
ţii, inapt ])€ntru fiecare din ele, urmărit 
de ghinioane, victimă a neînţelegerilor, a 
incurcăiurilor. păstrindu-şi mereu. cu în
duioşător eroism, un aer plin de dem
nitate. 

Aceasta şi este cheia comică a inter
pretării lui George Mihăiţă : asemenea lui 
Charlot, care păşeşte cu eleganţă de 
dandy în ghetele lui scîlciate. Bouzin nu 
părăseşte morga geniului neînţeles, a unP.i 
clemn'ităţi betonate, nici cind se află în 
cea mai intimă costumaţie pe palierul 
unui imobil. nici cind „oreatia" sa e ri
diculizată, nici cind e urmărit cu văditP., 
declarate intentii asasine de accesele de 
temperament latino-american ale unui 
prezumtiv rival. Prin această ridicolă 
demnitate. neşifonabilă şi fără moarte. 
personajul înfruntă risul nostru, dar ne-
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cîştigă şi simpatia, indemnindu-ne la o 
amuzantă părtinire în ceea ce-l priveşte. 
Umorul burlesc - ale cărui clape şi re
sorturi sînt acţionate cu precizie, -toate, 
fără omisiune, de George Mihăită - nu 
apare, în acest caz, răută-cios, ci bonom, 
afectu-os, îmblinzit de o anume r.omplici
tate glu-meaţă. 

Persona1itatea ,indecisă a lui Bouzin se 
compune scenic dim gesturi, impulsuri, 
reacţii la fel de indecise. De sub emfaza 
marelui geniu neînţeles care aşteaptă ,glo
ria cu arogantă convingere se iţeşte tea
ma măruntului funcţionar că şi-ar .putea 
J1emulţumi patron.ul sau clienţii ; consi
deră că onoru,11He i se -cuvin, dar le pri
meşte ncincrezător ; tnfatuarea lui e 
umilă, iar modestia nesinceră; :Ilire posacă 
şi pudibondă din lipsă de fantezie, com
pune totuşi cu înverşunată ,l"Îvnă cul)lete 
pi.cant-zburdailnice. Tot acest amalgam de 
date contrare este minuit de George Mi
hăiţă cu iabilitate şi s.imţ ail detaliu
lui, cu un permanent zîmbet amuzat. Con
flictul c-u obiectele, cu oameni,i şi î;n;tîm
plările, caracteristic umorului burlesc, iz
vorăşte, în interpretarea actorului, din
tr-un ireconciliabil conflict al eroului cu 
el însuşi, dintr-o perplexă necunoaştere 
de sine. Bouzin nu are suficientă prospe
ţime sufiletească şi intelectuailă pentru ,a 
se mira. a fi surprins, impresionat şi to
iusi este î,ntr-o continuă. !resemnată. 
uluire. Oricum s-ae da ,cărţile. oricare ar 
fi partenerii de joc, el e sorti,t a r-ămîne 
mereu Popa Prostul. Tot ce mai poate 
face e să se supună rolului păstrîndu-şi 

derrm.i.tatea" aerul inţepat-aris:tocratic 
de conte dintr-un vodevil de teatru peri
feri,c. 

Cristina DUMITRESCU 

.l 
.

Despicarea 

nuantei 

În patru 

E limpede că Feydeau l-a conceput pe 
ajutorul de notar Bouzin doar ca pe o 
simplă cifră în ecuaţia comediei sale. 
Dramaturgul francez ră.m.îine şi în aceas
tă piesă un ma·tematician al pufnitului 
în r-îs. -Maşinărie de produs .haz pe scară 
industrială, Feydeau nu-şi .poate permite 
riscul fanteziei ,pe cont p.ro.priu. El tre
buie să meargă 1a sigur în .prov-0ca1·ea 
hohotelor dezlănţ·uJ.ite ale spectatorilor 
c-0ntra cost. r.ată de ce Scaiul, asemen.ea 
altor piese ale autorului, dezvăluie, fie 
şi la o simplă privire, combinarea inteli
gentă, la rece a unor trucuri comice 
deja ve11ificate. Inti.,e acest.ea .se numără 
desigur şi reducerea omului complex la 
o unică şi constantă dimensiune. Nu e,
s-e î•nţelege, descoperirea lui Feydeau.
Lacheul Petruş.a cl!in Suflete moarte e
condamnat de Gogol să-şi plimbe de-a
lungul şi de-a latul romanului mirosul
ne.plăcut al veş.tnintelor. Această trăsă
tură schematică e la Bouzin nerozia de
treabă. Rămas astfel î-ntr-o linie, el tre
buie să fie comic .pr,i,n permanentul con
tratimp dintre compoa:tare şi &ituaţ:ia
dată. Lumea în care nimereşte eroul e
nu numai nouă, dar şi agresivă. Dina
mica evenimentelor, de intensitatea vi
talităţii debordante, îl surprinde mai
totdeauna pe !Picior greşit. George Mi
hăiţă nu schimbă acest loc al persona
jului în ţesătur,a migălită de autor. Aşa
se şi explică de ,ce, deşi creaţie pe cont
propriiu, .interpi·etarea sa nu distonează
în ansambl-ul organic al spectacolului. El
nu face altceva deoît să redea lui Bouzi,n
complexitatea umană originară, sacrifi
cată de autor în scopuri comice. Perso
najul său, spre deosebire de oel al lui
Peydeau, nu mai e o simplă ,rotiţă în
n aşmana de stirnit rîsul a piesei. El e
acum un întreg univers sufletesc. Se 
amestecă, în firea -lui, -nerozia funda
mentală, orgoliul de creator (chiar dacă
de texte de muzică uşoară), sfioşeJ1ia de
funcţionar umil, vitej,ia cu intermitenţe,
demnitatea cetăţenească, bunul simţ
popular, dar şi obrăznida în care se în
trezăreşte posibila grosolăinie. Umaniza
rea nu diminuează, ci sporeşte comicui .
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Bouzin propus de Geo1·ge Mihăiţă e o 
multitudine de ev,entuale liipos.taze <!Xte
rioare. Picat într-o situaţie, el nu stie 
pe care dintre acestea s-o aleagă. Să· fie 
demn sau umH, viteaz sau Laş, arogant 
sau sfi.os ? ReaUtatea ntL ,lasă să se v,adă 
un .răspuns imediat. De alici 1S1barea lui 
fundamentală: pipăirea contextulu.i. Chir
cit în sine, ţinîndu-şi în frîu gesturile. 
nătîngul :ajutor de notar caută să des
copere care -dintre multiple;le sale dimen
siuni se ,pbtr.iveşte momentului. Viteza de 
derulare ia evenimentelor e mult mai 
mare decît v.iteza sa de chibzuire. I90-
staza alea.să pică prost de fiecare dafft. 
De aceea, Bouzin e într-o eternă goană 
de la un mod de .a fi fa alt.ul. Crede, de 
exemplu, că tr,ebuie să :Eie viteaz. 1ntrea
ga 1-ui personalitate is,e lansează în aceas
tă direcţie cu o ,iuţeală ieşită clin connn. 
Brusc însă îşi dă seama că s-a înşelat. 
Atitudinea cerută e laşitats:1a. O ru,pe la 
fugă înapoi, în direcţia contr.airă. A 
apucat să schiţeze totuşi cî1teva gestL1ri 
de V1itej1ie. Ele vor fi imedta-t curmate. 
transfo.rmate î-n .semne de laşitate. Dar 
trecerea e vizibilă. Gesturile contrare se 
suprapun, se contrazic aiuritor . De cele 
mai multe ori situaţia se schimbă din 
nou: Bouzin se precipită către o altă 
ipostază sui.Jeteais,că. Buimăcit de aceste 
mutaţi'i, personajul dîrşeşte p11in a lua, 
în acelaşi 1:imp, toaLe atituclini.le posibile .· 
!ncurcătura de gesturi_ e de un comic
imens.

Gîndit complex, Bouzin beneficiază de 
o interpretare p,e - măsură. In rolul - din
Scaiul, George Mihă�ţă se dovedeşte o
dată în plus ,actorul comic de mare sub
tilitate, în. s.tare să prăvălească în hohote
de 'rîs, cu o simplă '·mişcare a feţei, un
înti�eg stadion de plătitori. E; trebuie să
recunoaştem, o performanţă aparte în
tr-un gen în care nu -de puţine ori inter
pretarea se confundă ou scălă_mbăiala.
iar talentul cu energia fizică. Orice gest
normal' · e. ,alcătUJit dintr-o·· in:fiinitate de 
nuanţe .. George Mihăiţă la fiecare amă� 
nunt in p-a:i;-te, şi, după .ce-i dă persona
liiak c'omică, îl .pune 1a -loc în ansam
blul unitar al -ge,1ului. Rezultatul e o 
maximă spo•rire a încărcăburii de haz 
P<! fiecare unit:ate de mişcare. Comicul 

.lui Bouz:n .ar fi fost imposi\bil fără oapa
cit.atea tînărului actor de a des.pica nu
anţa în patru. Pe aces,t talent de diso
ciere analitică a gesturilor se întemeiază 
iot ceea ce_ faoe din jocul lui Georg� 
Mihăiţă un moment deosebit în specta-_ 
colul cu Scaiul : naveta aiuritoare între 
ipostaze diferite, 1J1·.ans.fo11marea unei miş
cări într-una contrară, coexistenţa uaor 
stări antagonice pe acelaşi chip. 

Se consideră îndeobşte .că personajul 
unei piese e mult mai complex decît 
întruchiparea lui scenică. Fiecare vari
antă actoricească sw·prinde doar o parte 

dintr-un tot pre,upus de o bogăţie mult 
ro.ai mare. E deosebirea fatală dintre 
text şi .interipretare, fi.e aceasta m:i-tică, 
regizorală sau .actoricească. Prin rolul 
d.in Scaiul, George Mihăiţă îşi permite 
o surîzătoare contrazicere a acestei re
guli. Eroul de pe scenă e mult mai com
plex decît cel cbin text. Bo11zin al lui
Feydeau e doar o parte din Bouzin al 
lui George Mihă,iţă. 

P.entru a realiza un personaj cit mai
apropi,at ,de cel propus de autor o;.e cer 
unui actor numeroase şi atente lecturi 
ale textului. N-am greşi spunind că, 
pentru a crea un personaj cît mai apro
piat de cel interpretat de George Mi
hăiţă, i-ar trebui lui Feydeau - de-ar 
fi posibil acest lucru ·- numeroase şi 

atente vizionă,ri ale pectacolului de· la 
Teatrul de Comedie. 

I Ion CRISTOIU 
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Critica criticii 

Teoreticianul 

dublat 

de moralist 
Dramaturg de prestigiu care participă 

la momentul fast al teatrului prin studii, 
cronici ferme profesii de credinţă (e 
vorba 'desigur de o „ poetică" a dramei 
elaborată „clin mers"), Dumitru Solomon 
este şi un teoretician de exce�ţie al ge
nului dramatic, lipsit ele morga sau pre
ţiozitate. Teoretician dublat de un _ m?
ralist, ele un „rafinat" estet, uneori de 
un martor „ingenuu". 

Scriitorul îşi expune opiniile cu fran
chete si spontaneitate, cu luciditate şi 
percuta�1t sm-casm, alunei cinel este cazul

.: avînd în vedere totdeauna valenţa grava 
a existenţei, imperativul moral al artei. 

O „poetică" a dramei, în spEţă, a co.., 
mediei satirice se află prefigurată distinct. 
şi cu autoritate şi. în ultimul volum apă
rut la Editura Eminescu, Dialog interior

(1987). 
Dialectica procesului c1·eator, aria so

cială irigînd perpetuu conşliinţa, artistu
lui, dar şi cea politică, rigoarea etică, idei, 
noţiu11i, concepte examinate cu acuilale, 
fluentă şi maximă flexibilitate, constituie 
pentr� clram.aturg incărc:ltura operei dra
matice. 

In aceeaşi măsură apare viabil, ca un 
al doilea termen al ecuaţiei, coeficientul 
de etern şi inefabil, coeficient instituit 
prin metaforă (un volum apărut aproape 
cu un deceniu în urmă se intitula Tea

trul ca metaforă). Singurul gir care a„i
gură textului dramatic, sub lumina justi
ţiară a timpului, perenitatea. 

Volumul, de dimensiuni 1·eduse, com
pact în idei şi „aerisit" în emisia acestora, 
oferă pe o altă spirală a timpului, prin 
evaluarea din interior a actului ele crea
ţie, o nouă modalitate estetică a teatrului.

Spiritul tutelar al dramaturgului pare 
a fi însă, dincolo de verva speculativă şi 
integrarea clasicilor (din unghi contempo
ran) în circuitul viu al actualităţii, Tudo,· 
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• Dumitru Solomon, Dialog interior, 
Ed. Eminescu, 1987.

Vi:anu, ,prin tot ceea ce a însemnat p�ntru 
cultura românească înalta sa magistra-
tură. • ·t . 1 -Dialogul interior este împarţi . 111 c_ oua 
capitole. Cel dintîi, �mplu, yurţu�d tiUuţ 
volumului, abordeaza cu 111c1s1v:ta_te ŞL 
curaj - într0un stil de o el_eg';'.nţa 1m1�e
cabilă - punctele „nevralgice 

"
ale dra

maturgiei, problemele „sp111oase ale cri
ticii specialLzate. . . . 

Autorul se opreşte asupra unei 1de1
(ideea de perfecţiune), ,a unui concept 
(conceptul de actualitate), chiar asupra 
unui truism (specificul teatral exclude 
naraţiunea), glosează pe marginea unui 
citat (Aristo1.el, Călinescu, Moliere, Vol
taire Strindberg, l\.f.us�et, Balzac, Roland 
Barthes etc.), reface o epocă din desti
nul sinuos al geniului (Shakespeare, .i\fo-
liere, Cehov, Caragiale). Cu o dezarmantă 
candoare, Dumitru Solomon subminează 
prejudecata demonstraţiei, (folosind ade
sea paradoxul ca bază de pornire), a re
toricii scrobi te. 

Tehnica, prin excelenţă modernă, este 
a colajului, a mozaicului. Impresii, opi
nii, observaţii privind drama (comeuia), 
clar şi celelalte genuri invadîndu-le, re
clînclu-le uneori ingenuitatea (poezia, pro
za), oferă imaginea unui fa ·cinant spec
tacol de idei, răsfrînt în oglinzile devo
ratoare ale teatrului. Spectacol cu un 
singur personaj - dramaturgul - care 
stăpîne5te cu profe�ionalism şi curaj „par
titura" anticilor, a modernilor, a clesicilor 
dramaturgiei. Liantul este însăşi dialec
tica interioară a aetului de creaţie reflec
ti.nd cleopotrivă capacitatea de sinteză, 
spiritul de selecţie. 

Aparenţa este a notaţiei ele jurnal, a 
„fişelor" de labotator conţinînd fragmente 
menite a fi folosite în operă ulterioi·. 
Efectul este însă mai totdeauna profund 
şi grav. Sub lentila lucidităţii, mimetis
mul, impostura, ,,paroxismul confuziei", 
al caducităţii c:,pătă trăsături groteşti, 
adevărul irumr,e la suprafaţă cu for',a 
judecăţii apocÎictiee. 

,,Paradoxul teatrului ilustrativ - afir
mă dramaturgul - este pa1:adoxul !oto
grafiei de buletin :. seamănă, are exacti
tatea trăsăturilor celui fotografiat [ ... ] dar 
nimic din adevărul lui. 

Teatrul autentic nu spune aceasta e 
viaţa, ci aceasta e mai-mult-clecît-viaţa, 
iar spectatorul nu e obligat să compare 
cu un model, ci să mediteze, să treaccţ 
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dincolo de percepţiune, să dea el . însuşi 
o nouă materie esenţelor vieţii".

·In ·ceea ce ,priveşte conceptul de actua
litate = valoare, D. Solomon disociază cu 
autoritate : ,,ideea de 'valoare nu este ·ne
apărat conţinută în ideea de actualitate, 
deşi actualitatea potenţează întotdeauna 
valoarea". Concluzia se impune cu sim
plitatea evidenţei : ,,Dacă scriind despre 
războaiele punice, aş putea spune ceva 
important cu privire la contemporanei
tate, n-aş ezita să scriu despre războaiele 
punice. [. .. ] Nimic clin ceea ce e ome
nesc nu poate fi străin teatru1ui". 

Tensiunea = autenticitatea operei, di
versitatea peisajului dramaturgie, sînt 
asigurate „firesc" ele prezenţa interoga
ţiei : ,,Cile întrebări al căror răspuns nu 
este dinainte cunoscut tot a1.îtea posibili
tăţi dramatice. Cită energie, sufletească 
şi intelectual5, consumatu în scopul află
rii unor răspunsuri la întrebări ale exis
tenţei -atila tensiune dramatică. Cită dia
lectică, atîta teatru. Complexitatea re
zultă". 

Incitantă este viziunea lui D. Solomon 
asupra comediei, a comicului cu funcţie 
de catharsis : ,,Facem comedie nu pentru 
a strivi răul ci pentru a «exalta» binele 
şi frumosul clin lume şi clin noi înşine. 
Rîsul este c-el mai sigur medicament îm
potriva îmbătrînirii premature a celulei 
spiritului. Comedia este un contract de 
tinereţe sufletească încheiat cu noi în
şine. Noi cei buni şi adevăraţi". 

O anomalie a frontului literar esle 
ignorarea, marginalizarea, evaluarea spo
radică a textului dramatic de către cri
tică: ,.Literatura dramatică - afirmă 
Duinitrn Solomon - este handicapată sub 
Taportul criticii sincrone, prin aceea că 
e privită ca un act artistic incomplet 
în forma ei scrisă. [ ... ] Literatura drama
tică, sînt de părere criticii literari, nu 
se'- reprezintă pe sine, ci este reprezen
tată prin spectacol, deci în altă formă de 
expresie declt cea scrisă. Critica literar.:'t 
evită astfel comentarea textelor drama
tice contemporane, nu însă şi a celor cla
sice, deşi acestea clin urmă sînt şi ele, 
prin structura lor, acte artistice «incom
plete» [ ... ] Literatura nu poate fi gînclită, 
ana.lizată, judecată fără a se ţine seama 
de prezenţa specifică a dramaturgiei". 

Ultimul capitol, Monolog în agora>

i·eia cîteva m1clee din dezbaterile ante� 
i·ioare. Accentul cade ele această dată 
pe calitatea de martor. Martor care tră
i�şte pînă la incandescenţă ideile gene
roase, clar şi terorile acestui sfîrşit de se
col, cărora artistul-cetăţean · 1e oferă cu 
luciditate şi speranţă alternativa raţiunii. 
şansa arteL 

,,Acest sfîrşit ele secol - încheie D. So
lomon - ar putea fi, prin reducere la 
absurd, şi sfirşitul omului. Nu mă gin
desc numai la probabilitatea acută a ne
antului nuclear, clar şi la pericolele care 
ameninţă specia umană clin interiorul ei. 
Intoleranţa, fanatismul, setea de putere, 

•tinzînd spre o scară cosmică, artificiali
zarea relaţiilor dintre oameni, însingura
rea, abrutizarea, egoismul, meschinăria,
falsa cultură [ ... ] decăderea treptată clin
condiţia spirituală, ofensiva mediocrităţii.
şi a kitsch-ului".

Acestor tare, ce ar putea reduce la tă
cere întreaga planetă, dramaturgul le 
opune geilerozitatea şi eficienţa actului 
artistic : ,,în ciuda discontinuităţilor, a 
cezurilor de tot felul, harta i5torică a ar
tei nu are zone întinse de deşert şi nici: 
abisuri descurajante [ ... ] Omul îşi 1·e
procluce imaginea cu aceeaşi înverşunare
deterministă cu care îşi reproduce spe
cia, astfel că arta reprezintă un factor 
nu nrnnai ele definire, dar şi ele sup:·a
vi eţuire a umanităţii". 

Expresie a unei conşt�inţe, Dialog inte
rior nu a suscitat interesul pe care 1--ar 
fi meritat. (A contribuit probabil la cri
teriul restrictiv şi ţinuta de cenuşăTeasă 
a cărţii.) Substanţa volwnului, care ple
dează în egală măsmă pentru o „civili
tate a spiritului", ciar şi pentru integrarea 
artistului, prin cele mai intime fibre ale 
sale, în destinul cetăţii, îmi readuce în 
memorie alte cărţi de atitudine alături 
de care Dialogul se înscrie solidar în 
efortul ele a defini prin creaţie acest sfîr
şit ele secol, cu luminile şi umbrele sale : 
Viaţa ca o pradă a lui Marin Preda, Su

prnvieţuirile lui Radu Cosa·şu, Secolul

nostru cel de toate zilele de Ion Ianoşi, 
Călătorie spre mine însămi 'de Ileana 
Mălăncioiu. 

Viola V AN CEA 

69 

www.ziuaconstanta.ro



(cont inuarP din pag. 58) 

la acest aspect. In ansamblu, însă, Cris
tina Iovjţă ,vădeşte o înţelegere matură 
a desenu.lui de bază .al textului ; meca
nismul everuimentelor este de.scompu5 cu 
minuţie şi pregnant caracter.iziat : un 
mecanism perfect regiat, ce funcţionează 
în orice condiţii, adaptîndu-se din mers 
pentru ,că, de fapt, nu evoluează şi nicl 
n_u involuează. Există. In acest sens, două
dmtre soluţii cont1,azic vizrnnea gene
rală a mizanscenei. Pr,ima constă în 
plasarea în mijlocul fundalulw a unui 
orologiu ale căirui aoe încremenite sînt 
puse în mişcare, pe rînd, de toate cele 
patru person,aj,e - aluzie, probabil, la 
implicarea lor egală în mersul vremu-· 
rHor şi la răspunderea Jor ,egală pentru 
direcţia acestui mem. Sugestia nu e insă 
chiar pe înţelesul tuturoQ· şi, de altmin
teri, nici nu are o jusbi.fioare logică de
săvîrşită. Cea de a doua se referă l,a 
conceperea personajul'Wi. N.astu - foarte 
bine interprebat de Constantin Chiriac, 
posesor al unei mobilităţi mimice şi cor
porale apreciabile -, personaj care, spre 
deosebire de ,cealaltă „ mas.că fixă" (G8.r
dianu,l, întruchipat cu pondere de Wolf
gang Ernst), se modifică radical, ca .fizio
nomie şi comportament, în cursul acţiu
nii. Dat fiind sbatutul eroului care se şi 
prezintă, din capul locului şi fără com
plexe, drept „Istoria" în perwană, aceas
tă schimbare (o îmbătrînire acuzată, deci 
o lentă ,extincţie), altfel optimistă ca
perspectivă, intră în con:filict cu demersul
global al spectacolului. Am semnalat
ace,te incongtuenţe pentru că ele tulbură
limpezimea demonstraţiei. împlinită de
Cristina Ioviţă cu o nebănuită, pma
acum, capacitate de a elabora teoretic
şi de a concretiza scenic metafore de 
intens impact. inte1'ectual şi emoţional.
Reprezentativ pentru această disporu
bilitate este finalul spectacolului, în
care .sarcasmul si amărădunea se ali
ază î-rutr-o imagine pur şi simplu
zguduito.are. Fineţea intuiţiei regizo
rale e confirmată şi de alte reio-lvări
inspi-r.ate. Ne gîndim în primul rînd la
trata11ea coloanei sonore - care joacă
efectiv, groţie citirii expresive de către
Mihai Bica .a unor inserturi „ radiofo
nice" atent selectate şi excelentei pre
lucrări a lai'tmotivulw muzical - şi, în
al doi,lea ir"md, iLa organ:i2Ja1rea spa,ţi,ul ui
de joc. Decorul lwi Mugur Pascu, avînd 
linia austeră şi elegantă cu care ne--au 
obişnuit s,cenografiile semnate de el ptnă 
acum, desfiinţează graniţa dintre cele 
două •locuri .ale acţiunii. Scena e secţio
nată în adincime prin panouri de retea
cu luciu metalic, ce form�ază un labi
rint în care dispar şi în care se întreză-

res,c spaima şi speranţa, neîncrederea· �i 
curajul. Costumele, mai ales cele îrnb1·ă
cate succesiv de Nastu, definesc nuanţ.at 
personajele şi contextul. In general, di
rijarea tuturor coordonatelor în mod uni
tar, în scopul evidenţierii jdeii spectaco
lului, reprezintă ,o caracteristică marcată 
a montării realizate de Cristina Ioviţă. 
Este, credem, un semn al faptulw că 
tinăr.a regizoare, dacă îşi va conrt:rol.a mai 
riguros mijloacele de expresie, va mai 
avea multe de spus. Şi, o dată cu ea, 

· Teatrul de Stat din Sibiu. 

@r'F@fftii@U:1' lliit@fFU:1'�lVJrriir
df't1'ffiti'ltii@@

(continuare dim pag. 54) 

folclorică ap3r calcuri, cum întîlnim în 
versuxile din Zidarul : ,,Iar noi trăim în 
miezul acestei triste vremi" evocă un vers 
celebru din Labiş, iar „Nu e decît o lume 
şi e aşa cum este" trimite pastişant la 
Eminescu. Replici sînt versificate parţial 
în Zidarul, su.gerîndu-ne o grabă ine"'-
plicabilă a autorului de a publica piesa. 

Gustul pentru panseuri. cele mai multe 
de natură livrescă, este afişat în întreg 
volumul pe care-l discutăm. O serie· 'de 
figuri şi elemente retorice sînt aşezate--în 
pagină abuziv. dacă avem în vedere sen
sibilitatea reflexivă a cititorului de azi. 
Un conservatorism călduţ .adie prilfltre re
plicile · dramaturguJui. care nu intero
ghează, ci evocă, nu confruntă situaţii,· ci 
u1e1atează evemJimente, i!lU de.:;a,rutează des
tine, ci decupează erioi. 

( continiiare din pag. 56) 

bani, proclamă ca de la amvon cinstea, 
fofierîncl pe micul slujbaş ce i-a solic�tat 
bacşi�. strivesc literalmenţe asistenţa. 

Rolul soţiei primarului, care leat;ă şi 
dezleagă firele intrigii, i-a revenit Cori1iei 
Negriţescu. Am văzut o cochetă nurlie, o 
amfitrioană făgăduind multe sau cel puţin 
insinu1nd făgăduimţe, d'.ar regis1lrul aot,r.iţei, 
de altfel bine susţinu.t, se opreşte aici. Am 
fu dorit un joc al măşthlor nu numai pentru 
scenă, ci şi pentru noi, spectatorii. -La 
urma urmei, rapacitatea şi calculul la 
rece, pe care personajele nu i le bănuiesc, 
dar noi i le ştim, trebuiau să ne fie în
tr-un fel indicate. E o propunere aceasta 
şi dorim să fie şi un prilej de meditaţie, 
pentru realizatori, deoarece tocmai acest 
rol ar acorda spectacolului şi mai mult 
re'iief. 
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0- farsă.

serioase 

cu intenţii 

'1 HOŢUL . SENTIMBNTAL de TUDOR
POPESCU e TEA';<'RUL DE STAT din 

· REŞIŢA � Date, premierei: 13' -mai 
1983 o Regia : TUVOR POPESCU • 
Scenogra.fia : ION BOBEJCA G D;stri
buţia: VALENTIN IV,\NClUC (Dinu);,
GEORGE DRi�GULE.SCU (Dona);
CONSTANŢA TARAL"l,EA (Dida);
MIOARA TÎRZIORU (D-ilY).

Consecvent în simpatia pe care o ma
nifestă pentru dramaturgia lui Tudor Po
pescu (a reprezen:at Ispiia, Dulcea ipo
crizie a bărbatului matur, Un suflet ro
ma·ntic, Soran'3), Teatrul ele Stat clin Re
şiţa recidivează, lansîncl în premieră ab-

salută Hoţul sentimental, o farsă cu cî
teva situaţii bine ticluite şi cu cel puţin 
două intenţii serioase, mărturisite ele au
tor în Gaietul-program al spectacolului, 
inegal realizate artistic. Cea clintii este 
ele a atrage atenţia asupra condiţiei crea- · 
torului, care, clacă vrea să rămînă fidel 
misiunii sale ele artist, îşi asumă şi con
secinţele legate ele chinurile creaţiei, ele 
responsabilitatea întîlnirii cu publicul etc. 
Cea ele-a doua urmăreşte satirizarea goa
nei după senzaţional prop-agaiă c],, o cine
rn_atografie ele duzină din Occident, ale
carei produse pseudo.airtishlce au înee
put să fie răspînclite şi la noi prin case
tele video, alterîncl gustul tinerelului. 
Această a doua intenţie îşi găseşte mate
rializarea în însăşi trama comediei, în 
eare tînărul timiei si cumsecade Dinu se 
travesleşte într-un · hoţ fioros, pentru a 
o cuceri pe tînăra violoncelistă Doly -
pasionată spectatoare a filmelor senzaţio
nale ele pe videocasete şi contaminată ele
gustul aventurii -, fapt cc dă naştere
unor situaţii amuzante, uneori ele ua co-

Imagine din „HoţUil sentimental" : Cînd regizorul e, în sfîrşit, fidel autorului
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mic paradoxal (,,hoţul" îl împrumută cu 
bani pe sculptorul pre upus bogat Dona, 
pc care voia să-l _jefuiască, clar care 
n-avea nici cu ce-şi plăti taxele curente),
alteori cam artificiale, clar plauzibile în 
·spiritul farsei. Cît despre cea clintii, o
·gă im exprimată în confesiunile sculpto
rului Dona, care-i vorbeşte „hoţului"
despre chinul creaţiei, despre tristeţea
:Singurătăţii în celebritate şi despre alte
.dureri ale adevăratului artist dar ideile
·sînt mai puţin organic încorporate în
-structura piesei. Uşo1· didactic pe alocuri,
:uşor redundant prin unele repetiţii, textul
îşi impune viabilitatea, nu numai pdn
actualitatea tematicii abordate, ci şi prin
alte calităţi specifice comediilor lui Tudor
Popescu, între care, vioiciunea dialogului,
situaţiile-surpriză, o anwne voioşie izvo
rîtă dintr-o viziune tonică asupra vieţii,
fără a atinge cea mai înaltă cotă a ambi
ţiilor iautorului.

Realizator scenic al propriului op lite
rar, 11uclor Popescu regizorul i-a fost fidel 
:autorului, explicitînclu-i intenţiile şi clîn
clu-i expresie orală gîndurilor, fără a fora 
-sau a broda dincolo ele ceea ce textul 
comunică destul ele limpede. Spectacolul 
,e alert, viu colorat, scenografia elegant 
-structurată în plan vertical şi orizontal
-de Ion Bobeică oferă spaţii stimulatoare
jocului actorilor şi mişcării scenice. In
rolul soulptorului Dona, George Drăgu
lescu nuanţează cu inteligenţă, uneori cu
umor şi o uşoară tristeţe pigmentată de
auto.ironie, confesiw1ile acestuia, intrîncl cu
convingere în rolul de „victimă" a pro
priei farse. Valentin Ivanciuc. potrivit ca
înfăţişare şi comportament, îşi demoneti
zează eroul (Dinu) printr-o dicţie defec
tuoasă. molfăind uneori cuvintele ; Con
stanţa Taraulea îşi impune exploziv pre
zenţa şi agilitatea fizică în impetuoasele
intervenţii ale luptătoarei de karate Dida,
subliniind ridicolul mnbiţiei acesteia de a
poza în Afrodita, în timp ce Mioara Tîrzi
oru strecoară o undă de ambiguitate asu
pra adevăratelor sentimente ale iubitei
Doly. In ciudc1 w1or inegalităţi, fiecare
membru al cvartetului : Dinu, Dona, Dida,
Doly înscrie u •1 argument valabil într-o
demonstraţie simplă şi clară.

Mioara BARBU 

Pendulare 

între registre 

Textul clasic, care a cunoscut mii ele 
puneri în scenă, generează (sau ar trebui 
să g nereze) la regizor şi în trupă o stare 
de ambiţie, tradusă prin încercarea de a 
descifra sensuri latente, de a le îmbrăca 
în haine originale şi_ clacă se poate, ob
ţinerea unei viziuni novatoare, implantată 
în contemporaneitate. Chiar dacă încer-
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CASATORIA de N. V. GOGOL 
e TEATRUL DE STAT DIN RE
ŞIŢA • Data premierei : 6 noiem
brie 1988 • Regia: MIHAI LUN
GEANU e Scenografia : RADU 
CORCIOVA e Distribuţia : CON
STANŢA TARAULEA (Agafia Ti
honovna) ; COCA MIHALACHE 
(A rine Panteleimonovna): MALIN A 
PETRE (Fiokla Ivanovna); GEOR
GE DRAGULESCU (Podkolesin) ; 
DAMIAN OANCEA (Kocikariov) ; 
GRIGORE ALEXANDRESCU (lai
şniţa); EMIL ŞERBAN (Anucikin); 
OVIDIU CRISTEA (Şevakin) ; Dl
ANA BOBOC (Duniaşka); MfflAI 
VERBIŢCHI (Starikov) ; VASILE 
NEDELCU (Stepan). 

carea nu are deplină acoperire în reu.5ită, 
sus-,amirrti,ta stare ;este priincioasă pentru 
evoluţia trupei, ca orice moment_ de efer
vescenţă, ca orice ieşire clin rutina. Pentru 
actorii Teatrului ele Stat din Reşi\a, mo
mentul acesta ni s-a părut a fi fost lucrul 
asupra comediei Căsătoria de Gogol, ală
turi de regizorul Mihai Lungeanu. ' 

Lecturi temeinice din marele clasic îşi 
vădesc rezonanţa în spectacol. Probabil 
ele aceea cadrul strict al satirei i s-a 
părut regizorului neîncăpător pentru 
transcrierea scenică. Păstrează. aşadar. 
nucleul realist (la personajul Podkolesin 
şi la valetul său Stepan), apoi compune 
cu „ pretendenţii" şi personajele feminine 
o galerie de carioatw·i, pentru ca clin peţi
tori să închipuie un cuplu fabulos. Re
gistre diferite, pe alocuri abil articulate.
Comunicarea esenţială se bizuie pe cei doi
termeni realişti. Pe ele o parte, indecizia
pînă la abulie (doar cu final exploziv) a
lui Podkolesin, condusă în progresie (in
terpretul George Drăgulescu îşi precizează
şi el, pe parcurs, traiectoria), pe ele altâ
parte. existenţa aparent inertă şi mereu
aprobativă a valetului Stepan (Vasile
Nedelcu), în fapt. comentariu ironic la
vînzoleala generală. ln fiecare dintre ei
pare a exista un dat ele disimulare. în
vreme ce personajele caricaturizate (deşi
jocul actorilor nu-i lipsit ele nuanţe) ră
mîn otova în grotescul lor, croit în linii
mari. Spre exacta lor determinare, regi
zorul a avut fructuoasa idee ele a-i sub
linia scenic cu cîteva manechine ele croi
torie, înveşmîntate în costwnele persona
jelor. Integrarea acestora în acţiune,
făcută cu discreţie, lărgeşte, la un mo

ment dat, aria simbolurilor, dar doar la
un moment dat, căci jocul subtil mane
chin-personaj ocupă numai un fragment
de edificiu, cîncl ar fi trebuit inclus în
edificiul general. De aici şi imposibili
tatea pentru interpreţi ele a umple inte-
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gral 'tiparul caricalurii, în pofida efortu
rilor individuale. Insăşi interpreta Aga
fiei · Tihonovna, Constanţa Taraulea, îşi 
limpezeşte mai greu linia personajului, ţin
tind obstinat la început, spre acute, pen
tru oa abia în partea a doua a spectacolu
lui (cî1id o undă trag-ică, bine venită, 
trece prin scenă) să găsească tonul just şi 
mişcarea grăitoa're înspre o împlinire ca
racterologică - sprijin util pentru con
strticţia: regizorală. 

Extinderea spre fabl'llos n-are însă su
porf în' logica spectacolului. Universul 
propus sub semnul grotescului (decorul 
lui Radu Corciova închipuie o coHvie-cri
nolină, acoperămînt propice pentru lu
mea zămislită de regizor) îl refuză. Dar, 
dincolo ele această pendulare intre re
gistre. dincolo de unele neîmpliniri acto
:iiceşti, rămîne încercarea valabilă, lucrată 
cu delicateţe, de un regizor care merge cu 
paşi lenţi, da1· siguri, spre maturizare 
artistică. 

Florica ICHIM 

În cheia. metaforei 

CAM.PIONUL de IOAN GARMACEA 
• TEATRUL DE STAT dir.c. TURDA •
Data premierei: 3 decemb·rie 1988 •
Regia: VIRGIL· ANDREI VAŢA: •
Scenografia: GHEORGHE MATEI •
Distribuţia : IOSIF COJIC (Ion Ro
man) ; STELA 1-'URCOVICI (J<na) ; DAN
CHIOREAN (Băiatul).

.Asumîndu-şi sarc-ina unei noi versiuni 
scenice a piesei Campionul de Iean Gâr
macea *, regizorul Virgil.Andrei V,\.ţă reu
şeşte să conducă spectacolul de kt Tea
trul de Stat din Turda de asemenea mani
eră încît să fie mai aproape d-e cîştigarea 
pariului cu piesa decît lăsa începutul re
prezentaţiei să se întrevadă. Mai, tern şi 
mpi impersonal în prima parte, spectacolul 
dobîndeşte un plus ele voltaj în actul al 
doilea. prin precizarea şi amplificarea in
genioasă a funcţiilor dramatice ale celui 
de-al treilea personaj - un chelner -, 
care devine, prin metaforizare, exponentul 
intruziunii nefirescului în viaţa lui Ion 
(John) Roman, boxerul transfug revenit 
în ţară, sfîşiat de boală şi dezechilibrat 
sufleteşte. Nu e vorba despre 1111 act gra
tuit pe care şi-l îngăduie regizorul, căci 
acest al treilea personaj_ care la lectură 
nu dă impresia că depăşeşte funcţia de 
personaj de retaţie ori de divertisment, e 
în spectacolul turdean mai întîi doar o 
�pariţie antipatică, apoi o prezenţă din 

* Publicată în revista „Teatrul" nr.
3/1987; 

ce în ce mai agresiva, ce sfîrşeşte prin 
a se confunda cu w1 călău ce agresează 
co11ştiinţa lui Ion. Din păcate însă, regi
zorul comite o eroare semantică, ce ambi
guizează finalul, p1=iii nefEfricita plasare în 
acelaşi purtct al spaţiului de joc şi cu. 
mişcăiri aosoH.lt identice a Inei. 

Deficienţele montării ţin mai cu seamă 
ele jocul actorices.c şi încep de la clar,itatea: 
rostirii textului de către interpreta Inei, 
Stela Furcovici. Cel mai adesea, actriţa e
precipitată, cu o intonaţie monot011ă_ lip
sită· de fior autentic, pe care încearcă să-! 
compenseze printr-un aer contrafăcut ele 
fetiţă-adolescentă care bravează, atitu
dine ce se dovedeşte contrară ideilor par
titurii. Mai aproape de autenticitatea per
sonajului ce i�a fost încredinţat e Iosif 
Cojic, actorUJl întrezărind spaimele fiinţei 
ce nu se mai recunoaşte pe sine, căreia. 
i se pare a fi mereu urmărită de dublu!. 
său, cu izbucniri şi căderi prompte, cu o· 
robusteţe fizică şi morală în declin. li lip
seşte deocamdată capacitatea menţinerii. 
rolului la o tensiune constantă. O bună 
impresie lasă apariţia lui Dan Chiorean 
în rolul chelnerului, mesager al infernu
lui, avînd întipărit pe chip un permanent. 
rictus sardonic. 

Scenografia semnată de Gheorghe Matei 
mizează pe• instituirea. unui spaţiu de- joc
ce_.2�r_yeşte intenţiile metaforizatoare ale
moIJtfirii, prin ainbivalenţa cameră de ho-
tel/ring de box; pe care o propune. 

Mircea Em. MORARIU 

Înverşunarea apropierii 
Să faci din Visul ... un musical? Se �tie·· 

apropierea structurala a textului de .lra
ma potrivită unei lucrări muzicale, carac
terul fluent, melodios şi aluziv al ţesâ turi i 
au fost atribute cu tenacitate sesizate de
comentntori. Muzicalitatea textului ar în
dreptăţi, iprrin 'lm'IIDalre, convertirea. Inova-· 
ţia lui Kov.lcs Levente c:onstă în aclăugi
Q"ea unor inser.turi din sonete, cintaite -
comentarii sui-generis, care, ca verb, nu, 
distorsionează, ci mai degrabă potentează 
sensurile comediei, innobilează rătiicirile
dragostelor schimbate sub imperiul unor, 
forţe a căror soru.iute e tratată regizoral 
cu i,nventivi'!Jalj;e. 

Ce rezultă ? Un Oberon i1m1ginat teri-· 
fiant, ţinînd în mină hăţurile şi iţele, eJi 
fiind autorul şi demiurgul Joourilor des
făşurate în cele trei planuri: cel supra
real, cel al curţii lui Tezeu şi cel al meş
terilor care pregătesc spect-1col;.1l cu pius:a 
despre iubirea dintre Pyram şi Thisbc;. 
in <;lecorul lui Nagy Arpad, decor unic, 
pun0tî11d reuşit amalgamul necesar de
locu�i de desfăşurare şi izbutind sa con
fere un aer de mister spaţiului --prnpice· 
jocurilor. rf1jii şi năzbitiilo'r realit[!ţii„ 
lumea, demonic guvernată de Obcron, 
darusează, mai întîi du;;>ă cum ii cîntir 
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VISUL UNEI NOPŢI DE VARA, 
musical în două părţi, prelucrd1c după 
WILLIAM SHAKESPEARE de KO
VACS LEVENTE • Dat� premierei : 14 
septembrie 1!>88. 1t TEATRUL DIN 
SFINTU GHEORGHE, secţia maghiară 
• Regia: KOVACS LEVENTE • De
coruri: NAGY ARPAD • Costume: 
KELEMEN TOROCZKAI JUDIT e 
Muzica : CSIKY CSABA. • Coreg1·a-

. fia: KONCZEI ĂRPAD • Dbtrihutia: 
DARVAS LASZLO (Tczeu), SIMON
ANDRAS (Egeu), MARTON ARPAD
(Philostrai), KRIZSOVANSZKY SZJ
DONIA (Hippolyte), CSERGOFFY
LĂSZLO (Oberon), BALAZS EVA (Ti
tania), NASZTA KATALIN (Puck), 
B. PIROSKA I(LARA (Măzăriche), 
MARTON ARPÂD (Dob de muştar),
SZ!\-B0 MARIA (Fluturaş), V ARADY 
MARIA (Pînză de păianjen), BARTHA
ÂGOl'A, SEBESTYEN MELINDA, LO
RINCZY RENATA (Zîne), LASZLO
KAROLY (Gutuie), MARTON ARPAD
(Jurubiţă), DOBOS IMRE (Flaut). DE
BRECZY KALMAN (Ilolişor), GYORY
ANDRAS (Botlom), VERESS LASZLO
(Timpanui).

acesta, pe urmi. din ce în ce mai slobodă. 
Puck (Naszta l{atalin) îi cintă smerit în 
strunb stiipinului, clar numai părelnic ; 
cinci slăpînul nu-i acasă ... lutlrăgostiţii şi 
me!;,teşugarii îşi văd <le treabă şi de par
·titură. cu oarece foloase. Diferenţele sint
doar de participare 1,i de efort în lucra
rea artistică. Istvan Marta în Hermia îşi 
anihilează partenerii-îndrăg0sliţi prin 
însăşi for\a talentului şi ponderea pe care 

Imagine din „Visul unei nopţi 
rle Vla..ră ': Un Shakespeare pe

portativ 

stie si'i si-o cucc1-easca. Tinăra actriţă po
sedă u11 · gl::t:, şi urt arsenal de subti-le mij
loace care o propun pentru ceea ce se

cheamă o tragedian.=:1. cchivoc:.il gravi Lăţii 
cu came-şi ferecă umorul nă-scînd un 
comic de calitate. Ceilalţi trei amorezi 
sînl mai pllpînzi, se feresc să palpite, fie 
clin suferintă (Hcilint Peter), fie din lipsa 
de umoare· (Dark6 Eva, T6th J. Tamas). 
Oberon (Cserguffy Laszlo) e definit uni
dimem:ional, prin riisiclitate şi încrunt�re 
ciictatorială clar re�izorul a reuşit sa-1 
confere în 'relatia cu Puck mai e:u seamă, 
năstruş�1ice oglii12i ce-l clernască şi-i ricli_
culizează demonia, către finele joe:ulu1. 
Titania, .,Yiclima" clintii a miniei sale, � 
jucată de B"llâzs J':;va cu aere de cloam!ia 
din înalta societale ajunsă la necazul p1r
gului : un fel ele Chiriţă în lumea elfilor. 
Grupul meşteşugal'\Îllor este divers câ !PO
tenţe calitative. Dobos ·Imre şi DP.breczy 
Kalman (Flaut şi Botişor) îşi fac cu folos 
meseria ele comedieni ; Luszl6 Kâroly 
schitem:ă o înriuioşătoare caricatur[1 de 
inte;1clent cu frica zeilor. O creatoare (de
butantă) în conceperea costumdor - Ke
lemen Tor_oczkay JudiL -- atrage ai·enţia 
prin fantezia, utilitatea şi bunul-_gust in
vesUte. Muzica :lLri Csiky Q<::aba �te 
originală, plăcută şi neasurzitoare ; păcat 
că s-a apelat la ,roced€'ul play
back-ului. care· produce comic�iri i ne
prevăzute în scenariul regizoral. Ko�·ac� 
Levente si echipa de! la secţia maghiara 
a Tcatntl.ui  din .Sfintu Gheorghe au voit 
să contemooraneizeze. Au vrut sa pună 
în acord Visul. .. cu un non fel de simţire. 
Gîndul le-a reu�it, parţial. Au lipsit omo
genitatea participării, fmpatia in treg_ii 
trupe, sincronia şcolilor şi manierelar oe 
interpretara 

Teodor SUGAR 

Virtuozitatea tehnică. 

a dramei politiste 

Hanul enigmelor, piesa poliţistă a Ma
ricăi Beligan, e un joc amuzant de-.a mis
terul, aşa cum ne apare în viziunea lui 
Cornel Popa, pe scena Teatrului „Ion Va
silescu" din Giurgiu, ce se înscrie ca a 
treia versiune, clupă aceea de la Teatrt!l 
„Bacovia" din Bacău şi de la Naţioi1-alul 
craiovean. ln intentie este si o dramă a 
mis�ificării, care a1: fi putut duoe la· o 
adevărată criză de iclenMate, dar autoa
rea nu insistă asupra psihologiei, ci ră
mîne în ·: limitele genului, ·rncitîad11 ne 
doar curiozitatea de a afla cine ·e• crimi
nalul -· în acest · caz, mistificatorul,·• Şi 
care e mobilul acţiunii sale. -Misterul, ÎŢI 
scenă, e augmentat şi de un grădinar (rol 
mut încredinţat lui Aurelian Napu), care 
pătrunde pînditor, in antracte, punînd 
cite un trandafir pe fotoliul pe care se va 
aşeza bătrîna Coster. Aceasta se vădeşt� 
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a fi to-cmai detectivul (greu depistabil, 
ca ele altfel şi criminalul, sub identitatea 
unui fals comisar de poliţie). 

Jocul actorilor e dominat ele personali• 
tate,a Ancăi Alecsandra în doamna Cos
ter, ? bătr_înă uş�r tic[tită, simpatică, as
cunzmdu-ş1 energia sub o pretinsă clau
,dicaţie de care, uneori, ., uită'· cu amuzantă 
distracţie. Anca Alecsandra, prin acest 
aer _amuzat şi amuzant, acordă p1·incipala
notă ele uşoară badinerie spectacolului. 
O contrapondere oferă Mirela Nicolau în 
victima mistificaţiei, tînăra Marie-Rose 
Van Loo. Ea joacă, în registru realist. de
rut_a, spaima, în fine disperarea perso-.
�aJului, în obstinaţia sa de a-şi păstra 
identitatea, personalitatea nealterată Un 
fals_ comisar de poliţie, cu mască el� ca

botm, atît cît să lase să se ghicească im
postura, ne oferă Ovidiu Gherasim Robu, 
iar Sanda Maria Danciu creionează la 
rînclu-i profesionalismul imperturbabil al 
unei hoteliere stilate. 

HANUL ENIGMELOR de MARICA 
BELIGAN • TEATRUL „ION VASI
L�SC�" din GIURGIU • Data pre
m1ere1: 3 decembrie 1988 • Regia: 
C::ORNEL POPA'• Distributia: SANDA 
MARiA DANDU (Yoland� Boudart) ; 
MIRELA NICOLAU (Made-Rose Van 
Loo); ANCA ALECSANDRA (Doamna 
Coster) ; OVIDIU GHERASIM-ROBU 
(Comisarul Tillmaas); AURELIAN 
NAPU (Grădinarul). 

_ In c:insens cu finalul piesei, regia ima
gmeaza un alt final, surprinzător, ce nu 
n�:ai că • �otivează ges,tica personaju
�UJ mut, g,rărlmarul, dar repune în orcl:i,nea 
Jocului iluzia scenică, arătîndu-ne că to
tul e doar virtuozitate tehnică de dramă 
poliţistă. 

Constantin RADU-MARIA 

Un text neînţeles 

,, Jocul Giragoste.i şi-al intî,ml)lării" ?
Nimi,c mai fa:l.s ! Nu-i un joc al întîm
plării de vreme ce ambele familii no
bi11iiare, carie aveau în mtenţie încuscri
Tea, cad de acord că, pentru a feri ma
riajul celor doi tineri de vicisitudinile 
contria-ctuilui mattimonilaJ. 1noheiat numai 
pe criteriul in�sUJlui de C'lasă, e ne
cesar să se radopte tacili.ca inversă·liii 
ilocurJ1or :socia!le OCU1Pate : cele două 
odra-sle se vor travesti în serv.itori iar 
serviitorH lor personali vor juca �olul 
de stăp,îni. Nu-i nici un joc al dragostei 
întruci1t cei doi servitori pot f.aoe „ cou� 
de fo1JJdre" unUJl pentru celăllal,t în vre
me ce stă,pî:nrl.i lor, u1. posturile de ser

v.itori, vor :flaice, în timpu1 hîrjo:anei sen
tiIJ1enta,le, tat '°iul de fiţe, mutre şi fa-

"JOCUL DRAGOSTEI ŞI AL lN• 
TIMPLARII de MARIVAUX e 
TEATRUL NAŢIONAL „VASILE 
ALECSANDRI" din IAŞI e Data 
premierei : 14 februarie 1989 • 
Regia. : OVIDIU LAZAR e Sceno
grafi& : ANDREEA IOV ANESCU 
• Distribuţia : FLORIN MIRCEA
(Domnul Orgon) ; RADU DUDA 
(Mario); MIHAELA ARSENESCU
WERNER (Silvie); EMIL COŞERU 
(Dorante) ; DOINA DELEANU 
(Lizette) ; PETRU CIUBOTARU 
(Arlechin). 1n alte roluri : CA
TINCA TUDOSE, PUŞA DARIE. 

soane, i,ar tîmăr,a nobilă nu va recunoaş
te că--u iubeşte pe falsul servitor, decîlt 
numai după ce află că nu e ce pare. Dar 
al cui joc e,te atunci ? Mariv,aux e un 
dibaci ; textul ace.sta ascunde un rînjet 
de sa,tisfa,ciţie : mezalianţa, metisarea 
socială e imposibilă din moment ce 
nici oarba dragoste nu ,o înlesneşte. ,, Jo
cu-I dragostei şi-al întîmp.lăcii" este tru
cul retor.ic al reducelii la absu:rd pentru 
a demoDSJtr.a impo..c:iibiliitatea unui. fapt 
cîndva jimduit de clasele de jos. Numai 
Dumnezeu ştie ce mai poate fi consi
derat comic .azi într-un text ,al cărui 
sens de mult nu mai stîrneşte hohote de 
rîs victorioase şi nici nu maâ există 
cetăţeni-spectatori iritabili clLrutr-o aita,re 
pricină. Şi cum Dumnezeu,! specitacolului 
e regizorul, e clair că nic.i el nu a ş,tiut 
de ce a a:J..es acest text pentru a-l monta! 
Şi nki nu 1--<a î .nţeles ! Degeaba monta
rea de la Naţiona:11.l!l ieşean se bucură de 
o scenograf:ie generoasă, aerată şi osten
tativ seducătoare (semnată de Andr,eea
Iovăr>·esou), degeaJba Flooo Mircea (IDn
0rg_,n) jo-.::ioă ro1'l11 un•u-i „<leus ex ma
china" 1� vedere, M!ihaela Arsenescu
Wer.ner (S-irlvie) se răsfaţă cu arţ)ag, Doi
na Deleanu (Ll.5ette) pune paitimă naivă,
în timp ce Emi1 r�eiru (Dcmante) şi
P.ebre Ci·ubo,taru (Arleohin) se străduie
să înnobileze cu rudicO'l măştiile sociale
schimbate între ei ; bllifonadele serbede,
poantele grosiere. haotica alergătură prin
scenă gen cursa de 100 metri cu obsta
cole nu spun nimic şi au darul să 
smu,lgă ră.zl,eţe hohote doar de la spec
tatorii obi._<;11uiţi să se amuze de orice
Iii se pare oairaghios. S-ar părea că nu
mai grafi-cia.na caietului de sală (Doiina 
Conduraiche) a înţeles piesa : răsturnînd 
imaginea de pe coperta I a programu
-lui pe coperta a IV --a, într-o simetrie 
de .oglindă şi tiUUJl. piesei e tipărit şi se
!l)Ola.te oi'lli de--a�ndloaselea. Iată ideea ;regi
zorală de specta,ool ! 

Paul Cornel CHITIC 
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„Nu e uşor să vorbeşti despre Avignon" şi 
- cu aceste cuvinte. aparţinînd criticu
lui şi istoricului de teatru Bernard Dort,
.se deschide superbul album editat, în
1987, ele Hachette şi de Administraţia
.Festivainlui şi dedicat unei aniversări
.c11;m lumea. teatrului nu cmwaşte prea
multe în timpurile noastrn nerăbdătoa1·e
.ş; ireverenţioase. ,,Avignon a devenit un
loc comun al teatrului", conti1iuă Dort.
,,Istoria lui - 40 de festivaluri şi peste
500 de spectacole - s-a transformat în
'legendă". E o legendă pe care o poves
tesc cele aproape 250 de pagini aLe al
·bumului,' aducînd-o, vie şi totuşi puţin
melancolică, sub ochii noştri. Să o as
cultăm.

Omul în salopetă albastră. ,,A fost oda
tă un om, care a întîlnit un oraş. Ei s-au
:iubit, s-aii căsăt01·it şi au zămislit un 
.copil numit Festival". Aşa începe Legen
,da, povestită chim· de eroul ei, Jean Vi
lar. ,,Festivalul de la Avignon este Q
-idee âe poet", adaugă el. Intr-adevăr,
poetul Rene Cha1· a fost cel care, în
'1946, îi scria unui actor debutant în ci
nematograf - Porţifo nopţii de Jacques
Prevert şi Marcel Carne -, pentr.u a-i
·propune un rol îtntr-tin film scris de el.
Destinatarul avea 34 de ani şi o expe
·:ri-enţă de zece ani în . teatru, ca acto1·

O repetiţie condusă de Bejart : 
dansul a pătruns în curtea de 
onoare de la Avignon. 

Avignon: 

40 de 
•

ani

de festival 
regizo1·; iiltimul său spectacol, Crimă
în catedrală de T. S. Eliot, îi adiisese 
Premiul Teatrnlui, atribuit în unanimi
tate de criticii dramatici. Filmul ltti Char 
nu avea să fie niciodată realizat, dar 
ideea poetului face să se producă întîi
nirea hotărîtoare : ViLar soseşte la Avig
non, unde se pregătea deschiderea m_iei
expoziţi'i de pictură contemporană (Ma
tisse, Kandinsky, Picasso ... ) în Palatul 
Papilor. Organizatorii se gîndesc să adu
că şi un spectacol de teatru, pentru a 
al-rage mai mulţi vizitatori : de ce n-ar 
fi acesta chia1· Crimă în catedrală ? Char 
crede că scena în ae1· liber, imp1·ovizată 
i11 Curtea de onoare a Palatului, e un 
spaţiu ideal pentru montarea lui Vilar. 
Acesta are însă altă propunere : să reali
zeze, special .pentru această ocazie, trei 
reprezentaţii ·noi, vrei „premiere absolute": 
Richard al II-lea de Shakespeare, nicio
dată jucată în Franţa, Povestea lui Tobie
şi a Sarei de Paul Claude! şi Terasa
amiezii, piesă a unui tînăr autor, Mau
rice Clavel. Speriaţi la început de am
ploarea proiectului, organizatorii sfîrş�sc 
prin a accepta. La fel cum acceptă s4 
apară pe această scenă insolită 2'5 de 
actori, . printre care Alain Cuny, Michel 
Bouquet, Silvia Monfort. 1n Richard, a 
doua doamnă de onoare a reginei este 
Jean.ne Moreau... ,,Desigur, condiţiile ţi
ne.au de aventură'f, scria mai tîrziu Vi
lar. ,,Repetam pînă la pat1·u dimineaţa" 
îşi aminteşte unul dintre „aventurieri" 
- ,,noapte.a, înfofoliţi în pu,lovere, ziua,
luptîndu-ne cu ţînţarii" ... Rezultatul: cele
trei spectacole sînt văzute de„ 4 818 spec
tatori. Suficient pentru ca 01·ganizatorii
să se deolare mulţumiţi. Festivalul de
la Avignon se născuse. Renăscuse tea
trul în aer libe1· (marele acto1· Mownet
Sully iniţiase încă în 1893, la Oranige, ast
fel de spectacole, dar întreprinde,rea lui
se stinsese, sufocată de propria sa 1·uti
nă). Vil,a,r. ,,omul în salorpetă albast?·ă",
nu vrea însă doar un „alt loc" pentru
teatru, el vrea „ un alt teatru", un teatru
populaT în înţelesul deplin al cuvîntului,
un teatru în ca1·e actorii şi spectatorii să
re pire laolaltă aerul poeziei dramatice,
_în aerul istoriei readuse la viaţă. ,,Avig
-non a fosţ ţalea fireaspă_ spre teatrul

www.ziuaconstanta.ro



Ma.r.ia Cas,aireg şi Jean ViLar (1954) 
un „Macbeth" istoric 

Peter B!rook, creatorul monumen
talei „Mahabharatia" (19S5) : gran

diosul spectacol al repetiţiei 

popular, căci Avignon este un loc lipsit
de minciwnă, în care totul este redat din
nou oamenilor" ,_ scri:a. Roland BaTthes 
în 1954. · '-'· 

Noaptea regilor. Dar să ne întoarcem 
puţin înapoi. Anul 1951, a cincea ediţie 
a festivalului. Intre timp, Vilar a mai 
montat aici Moartea lui Danton de Biich
ner (gest de-a dreptul revoluţionar: o 
piesă germană ·adusă pe scenă la mai 
puţin de patru ani după coşmarul Ocu
paţiei!), Cidul de Corneille, piese ele 
Gide, Montherlant, Jules Supervielle. 1951 
v.a însemna 'îinsă Gerard Philipe - Prin
ţul de Homburg de Kleist, Cidul... Apa
riţia lui sch'imbă datele festivalului. Ge

ra,rd Phili1Je este idol·ul mulţimilor, ima
ginea idea.lizată a fr.ancezultii, eroul prin
excelenţă. Şi eroul nu se dezminte nici
în profesiune: A9nes Varda, pe atunci 
t-înără fotografc'i incepătoare, chemată de 
Vilar să alcătuiască un mic album pentru 
uzu! actorilor, povesteşte : ,,Cînd Gerard 
Philipe a căzut într-o trapă, la o repe
tiţie, şi şi-a rupt piciorµ,l... n-am făcut 
poze. Şi eram acolo, cu aparatul meu. 
Şi cînd a jucat Cidul, aşezat ( !), cu pi
ciorul în ghips, nu mi-a dat prin minte 
sa.-l fotografiez ... Acum regret că nu am 
imaginile a tot ceea ce se petrecea, ale 
hohotelo1· de rîs ale lui Jeanne Moreau 
la 19.·ani, cînd i se zicea Nanette, şi ale 
Marie·i Casares ... " Dar 1951 este şţ anul 
altui eveniment: Jean Vilar preia con
ducerea Teatrului Naţional Popu/,ar 
(TNP) de la Pa1·is-ChaiUot. De acum îna
imte, TNP şi Avignon vor deveni aproape 
sinonime. ·Spectacolele 'montate la Paris 
sînt aduse, pentru verificarea hotărîtoa-
1'e, la Avignon. Publicul df! aici va con
ffrma sau v.a infirma valoarea lor. Pen
trii Vila1· nu e în,să uşor : asta înseamnă 
de două ori rn.ai multă muncă. Maria Ca
siir�s (Xime11,a, alături de Philipe, şi Lady 
M,âcbeth _ alături de Vilar) îşi aminteşte : 

·;,Mi-am �început lucrul la TNP prin Avig
non; cu Macbeth. Vilar e1·a· bolnav în
acel an. Repetiţiile aveau loc fără el... A 
trecut din spital direct pe scenă ... La un
moment dat, în spectacol, era atît de
epuizat, încît s-a aşezat într-un colţ al
scenei, cu textul în mînă. Nu observase
că un proiector îl lumina dim spate şi că
i se vedea umbra. PubHcul n-a fost blînd
şi nu i-a înţeles perfor;nanţa." Sint an-i
grei. Din 1953

_. 
TNP (deci Vitar) a pre

-luat direct organizarea Festivalului. Şi
acesta ia me7'eu amplomre. Cuprinde nu 
nutnai spectacole de teatru (vo.r urma
Lorenzaccio, Don Juan, Mutter Courage ... ),
ci şi seri de muzică, discuţii cu public.ul,
conferinţe, dezbateri. Nu lipsesc nici de
tractorii· - ai festivalului şi ai lui VilaT
-, dint1·e care -unii s!nt de talia lui
Franc;ois Maiwiac. Vilar imprimă ,:e.per�
toriultti de la TNP �. implicit, celui '1,e
la Avignon 9 ori€11J,tare poUtică toţ _mrii

7-7 
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netă : Ascensiunea lui Arturo Ui poate 
fi oprită (B-recht), Antigona (Sofocle), 
Trandafiri ro.,ii pentru mine (Sean O'Ca
sey). Este vremea. războiului din Algeria 
(1961). ,, Toţi sîntem 1·ăspunzători pentru 
acest război" - declară Vilar. Şi mon
tează Războiul cu Troia nu va avea loc 
de Giraudoux. Lupta este însă din ce
în ce mai dificilă. In 1963 - lovitura de 
teatru: Jean ViUIII' renunţă la conduce
rea TNP. Festivalul de La Avignon se 

resimte de îndată : nici o cre-aţie nouă 
în acest an, în afară de Thomas Morus 
sau Omul singur de Rol?ert Bolt, regia 
şi rolul titular - Vi/ar. Vn fel de testa
ment. ,,In acea seară" - notează un 
critic - ,,cind, la sfîrşit, Vilar mulţu
meşte apl.auzelor singm· în scenă, ceea ce
pînă atunci nu se mai întîmplase, mulţi 
si;ectatori vor plînge" ... 

Schimbare de direcţie. Vil.ar va rămine 
directorul festivalului, dar conditcerea 
„ motorului" acestuia - TNP - va fi 
p1·eluată, în 1964, de Georges Wilson, care 
declară că va urma cursul imprimat de 

predecesorul său. Şi o va şi face : Luther 
de John Osborne, Nicomede de Cor
neille, Romulus cel Mare de Diirrenmatt 
sînt noile spectacole, urmate, în 1965, de 

Hamlet, Iluzia comică de CorneiU.e şi 
Troienele de _Ew·ipide (în regia lui Mi

chael Cacoyam.n-is). Amploarea festivalu
lui e· mereu în cre,ştere. Se organizează 
întîLnirile internaţionale ale tinerilor, se 
iniţiază ateliere de lectură, sînt integrate 
Îl1l festival dansul (1966) şi filmul (1967). 
se inaugurează noi spaţii de joc. Numă
rul spectatoTilor creşte constant. 

Fu1'1;una. Şi soseşte anul 1968. Vilar 
ex-tinde festivalul invitînd trupe străine : 
Ltving Theatre al lui Julian Beck şi 
Judith Malina. Este un teatru crud, vio
/ . .?nt, care răscoleşte conştiinţele. Antigo
na de SofocLe/Brecht dar mai (1les 'Pa
radise Now dezlănţuie scandalul. Con
'testatari de toate nuanţele se reunesc.: 

v.:ntru a împiedica desfăşurarea repre
,2,entaţiilor. Intervin forţele de ordine. Vi

ln1· este acuzat, de către unii, de c0'1!,sens 
<.i, puterea represivă, de către alţii, de 
incurajare a. anarhiei. Living Theatre 
este invitat de municipalitate să pără
.sească Avignon-ul. !ncet-încet, furtuna se 
potoleşte, da1· urmările ei se vor face 
s·imţite nu peste multă vreme : la 28 mai 
1971, Jean Vila1' moare subit. Puţini ii 
vor vedea trupul lipsit de viaţă. Căci 
Cl .rnsuşi spusese, La moartea lui Charles 
lJullin: ,,Acoperiţi chipul comediantului 
mort, căci moartea nu-l face mai măreţ ... 
Noi sîntem încarna1·e. Ea distruge carnea 
noastră"... Şi festivalul? Prietenii işi 
vor aminti deviza lu-i Vil.ar: ,,A te op1'i., 
·înseamnă a trăda". Ei nu vor trăda.

Continuarea. ,,!n fiecare clipă, îmi vine
să pun mina pe telefon ca să-i cer iin
sfat" - decLara unui ziarist, în iunie
1971, Paul Puaux, care girează conduce
rea a ceea ce, de acum înainte, se va
numi „Festivalul de la Avignon - di
rector Jean Vil.ar". !ntr-adevăr, ediţia
1971 se va axa asupra proiectelor pregă
tite de el. Unul dintre ,cele mai impor
tante este inaugurarea Teatrului deschis.
Cin,ci regizori - printre care Jeam-Pier1·e
Vincent şi Marcel Marechal - prezintă
cîte o piesă inedită a unui autor con
temporan. Intregul Avignon a devenit
teatru. Pe străzile oraşului, trupe de
actori ambulanţi, de mimi, jo,ngleri, pă
puşari oferă trecătoril0tr spectacolele
,,I.or". In Palatul Papilor au pătruns tea
trul muzical., teatrul pentru tinerii spec
tatori, teatrul „gestualităţii", cLovnii.- Pu
blicul european descoperă filmele lui
Akira Kurosawa. ·Trwpele străine devin
t.ot mai numeroase. 1n 1979 pot fi văzute
16 spectacole de teatru, unele cu peste
o duzină de reprezentaţii. Evenimentul
anului : Theâtre du Soleil al lui Ariane
l'vlnouchkine, cu Mefisto după Klaus
Mann. Regizoarei i se va oferi, de altfel,

Jean Vilar 

'78

in „Avar.uJl" (1952) 

pe scenă ... 

... şi imediat după 
aceea, in culise 
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direcţia festivalului. Ariane Mno·uchkinţ) 
refuză : ,,Nu poţi, în acelaşi tilmp, să prn
gramezi, să animi un festival, şi să mon:tezi spectacole. Eu fac teatru, nu am alta
.alege.re". 

Timpurile moderne. Bernard Faivre 
d'Arcier va fi cel care va face această 
altă alegere. Tînăr şi energic, specialist 
în mijloa,ce audiovizuale, el va ext'inde, 
I.a rîndul său. festivalul, inaugurind vi
deo-teatrul. Criticile nu vor întîrzia să 
.a.pară, dar noul directo1· rezistă vreme de 
cinci ani timp în care va aduce şi „oa
meni ndi" : în Curtea de onoa1·e · sînt 
jucaţi est-germanul Heiner Muller şi 
vest-germanul Raine1· Werner Fassbindcr. 
:Sint aclarnaţi 1·egizorii Roger Planchon, 
Antoing Vitez, Georges Lammdant, Da
niel Mesguich. 1n 1981, festivalul numără 
peste o sută de mii de spectatori. Şi, 
ameninţat d·e intruziunea crescîndă a 
mass-mediiLor, însuşi Faivre d'Arcirer va 
declara : ,, Teatrul ri'imîne spaţiul de 
neînlocuit a, ceea ce este viu şi el nu 
trebuie, cu nici un preţ, să se Lase d-i!vo
răt de televi;;;iune, spaţiu. 'prin excelenţă 
al artificialultli." 

Reîntoai·cerea la surse. Este mesnjul 
pe care îl va .prelua noul director al Fes
tivalului, Alain Crombecque. · Am!.l 1965. 
este un a.n al reîntoarcerilor. Revin la 
Avignon marii actori care i-au arJ:u,s giu
ria: Maria Casa1·es. ALain Cum;. Jean
Pierre Joris - semizeii „legendei Avig
non". Dar este şi anul lui Peter Brook, ,cu 
Mahabh.ar.ata, spect.acol-gigant, ,1ucat din 
amurg pînă în zorii zilei următoare în
tr-o carieră de piatră de lîngă Avignon. 
Teatrul a înghiţit oraşul şi se extinde 
<lincol,o de el. 1n 1986, evenvmentul festi
valului, este Furtuna de Sh;a.kespea:r•e. c1.t 
Pierre Dux în rolitl Prospero. Numărul 
:Spectatorilor a trecut de o sută _ treizeci 
·de mii. Este „un public evident preocu
pat de teatru şi de literatură, vibrant, ex
eepţional. .. " - scrie Natoolie Sarraute.

Aici, se încheie legenda Avignon-ulu·i,
-aşa cum ne-o povesteşte albumul jubi-
1i!lr. · Dai· ea continuă _să trăiască, îmbo

găţindu-se mereu, ca orice legernrtă. Ca1·c
-ar putea fi taina longevităţii ei '! Găsim,
poate, răspunsul în cuvintele scrise de
.Jean ViLar în programul îndepiirtatu!·ui
1Jrim festival din 1947 : ,,Intre zidurile
.acestui palat ce-şi impune în noapte l_i
'.niştea şi forţa, am vrea să putem da în
fiecare an spectacole capabile să se mă
.soare, fără a dezamăgi prea mult, cu
.aceste pietre şi cu o întreagă istorie". -

Anca BUCURESCU 

27 martie 

Ziua l\i1ondială 

a Teatrului 

.MESAJ 

INTERNAŢIONAL 
ln teatru, unde publicul se vede con

fruntat cu actorii, în acelaşi spaţiu în 
care aceştw, preze'llţi fizic, pot reacţiona 
faţă de reacţiile spectatorilo1·, pe care ei 
înşiş'i le-au provocat, o societate, o co

munitate. umană, d.evine ,conştientă de 
sine într-un mod excepţional, nu numai 
pentru că actorii pun o oglindă în faţa 
modului de viaţă şi a problemeior aces
tei societăţi, ci şi p�ntni că publicul, en
titate colectivă devenită repreze�itativă 
pentru comunitate, îşi exprimă reacţiile, 
aproba1·e,a sau dezaprobarea, acordul sau 
refuzu! faţă de imaginea de sine ce-i este 
oferită. 

lată de ce, teatrul joacă un rol atît 
de important în perceperea imaginii unei 
ţări, a unei societăţi, a cuiturii sale; în 
dobîndirea sentimentului identităţii şi 
specificităţii sale, mai mult· poate decît 
oricare altă expresie a existenţei acelei 
societăţi. 

Imaginea pe care o ţară o are despre 
sine însăşi, prin inte1-rnediul literaturii 
sale dramatice şi a stilului său de inter
pretare, nu contribuie nwmai la întărirea 
sentiment1tlui identităţii acelei ţări ; 
această imagine este, totodată, un ele
ment esenţial pentru definirea profilulni 
său în lumea întreagă. De aci, extrema 
importanţă a instituirii u"iei reţele ·orga
n'izate de comunicare : prin traducerea şi 
reprezen,t.a.rea unor opere aparţinînd altor 
ţări şi altor culturi şi, mai presus de 
orice, p rintr-un schimb intens de trupe 
şi de spectacole de veatru între ţări. 
Aceasta va contribui nu numai la o mai 
Largă înţelegere reciprocă, dar va permite 
şi fecundarea reciprocă a ideilor şi teh
nicilor arti,stice. 

Intr-o epocă în care lumea e invadată 
de un potop de programe de te,leviziune 
ieftine, bazate pe criterii comerciale, tea
trul viu, păstrător al tradiţiiLor şi parti
cuLarităţilor culttUrale, ameninţat de 
această avanlanşă de banalităţi, ră.mîne, 
mai mult decît oricînd înainte în istoria 
om-eni1·ii un element vital pentru supra
vieţuire� şi continuitatea bogăţiei şi di
versităţii culturii umane. 

Martin ESSLIN 
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Anatoli Ermilov: 

Citeva zile diri viata, 
.. 

spectacolu!'ui' I 
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11 La 21 oiembrie 1987, pe scena umiţa dintre 
cele mai ma1·i teatre italiene, ,,Teatro di Roma"• 
a avut loc premie1·a spectacolului Pianina meca
nică, pe motive din opera lui A. P. Cehov (au
torii draipatizării : A. Abadaşian şi N. Mihaţ
kov), reg,zat de Nikita Mihalkov, cu o trupă de 
actori italieni in frunte cu Marccllo Mastro
ianni. La spectacol au mai lucrat sceuograful 
Juri Kuperman, compozitorul Eduard Artemiev, 
regizorul secund Avangard Leonticv şi autorul 
acestor însemnări. Notele mele reflectă, într-o 
anumită măsură, problemele pe care le-a avut 
de rezolvat colectivul nostru de creatori de-a 
lungul celor trei luni cit s-a lucrat' la spectacol. 

8 septembrie. N. Mihalkov 1 reţe.· Am început în teatru cu Luchino 
Visconti, am jucat în Trei surori şi în 
Unchiul Vanea. Am repetat şi rolul lui 
Platonov vreo lună de zile, pină cînd 
Feclerico Fellini m-a ales pentru rolul 
principal din La dolce vita. Şi aşa n-am 
mai apucat să-l joc pe Platonov. Acum, 

... Un înţelept a spus· odată că orice 
artă trebuie să se iderttifice cu muzica. 
Jn dramaturgie, aceste cuvinte i se aplică 
cel mai bine lui Cehov. opera lui e sim
fonică, după cum simfonică e lumea per
sonajelor lui - fiecare îşi interpretează 
partitura, ,iar împreună alcătuiesc o uimi- 1 

toare polifonie, chiar cînd ea este tragic
distr:uctivă sau ridicolă ca o bufonadă. 
Antoşa Cehonte, autorul povestioarelor ve
sele, al vodevilului Ursul, şi Anton Cehov, 
autorul Istoriei plicticoase, al Pescăruşu
lui şi al Livezii de vişini, sînt unul şi 
acelaşi om. La Cehov, tragedia se naşte 
clin nimic, din aer. lntr-o zi călduroasă, 
pe terasa unei vile din-afara oraşului, oa
menii glumesc, beau ceai. Dar acesta este 
stratul vizibil şi nu cel mai importnnt al 
operei. ln ce fel s·e transformă o zi înso
rită într-una ceţoasă, cînd un om care 
spune anecdote şi flecăreşte, şi e favo
ritul societăţii, hotără-::te să se sinucidă, 
acestea sînt misterele lui• Cehov, care mă ' 
preocupă în permanenţă: Acestea sîni pro
blemele artistului, care nu pot fi rezol
vate preluînd experienţa altcUJiva, aşa că 
eu trebuie să-mi slrăbat Si'Ilgur drumui,
pas cu pas. · :. · 

10 septembrie, M. Mastroianni 

La cei \H de ani ai mei, activitatea în 1teatru îns'earrină o reîntoarcere în tine-
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după treizeci de ani, sînt din nou pe scenă 
în acest rol, cu Nikita Mihalko'v, al cărui 
talent îmi inspiră încredere în mine. Ac-
torul e ca femeia, ca şi ea are nevoie de 
tinereţe, ele forţă şi de sprijin. Numai 
atunci actorul joacă, trăieşte, pe scenă şi 
pe ecran. 

14 septembrie. I- Kuperman 

Propunerea lui Nikita Mihalkov ele a 
mo'!lta Pianina mecanică la Roma m-a 
atras prin concreteţea sarciruilor scenice. 
'.Nu sînt w1 debutant în teatru, am lucrat 
la l\lbscova, '1a Paris şi pe alte scene. Dar 
mă întîlnesc pentru prima oară cu un 
regizor care, înainte de a se apuca de 
treabă, ştie ce să ceară scenografului. 
Am încejmt să vorbim despre piesă încă 
clin iunie, dar nu în general, ci concret 
şi tamănunţiit .. ,Ne-:run .potrivit nu numai 
fo privinţa_ acestei_ piese, dar _şi în felul 
·cum simţim teatrul, ca ar:tişti şi ca spec
tator.i. Cîncl am ăjuns aici, aveam gata 
macheta decorului şi ştiam · toab;i schim
bările pe care le va suporta în timpul 
acţi

1
unii; :f'.i�c\ e, diţichlă, la început a fost 

un sceriariu de film : acţiunea se petrece 
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în mai multe locuri, iar i:!u a trebuit să le 
unific în spaţiul scenei. Dar limpezimea 
ideii •mi-a permis să rezolv totul îrică din 
stadiul machetei. 

20 septembrie. N. M:ihalkov 

La Roma, cel mai dificil lucru cu care 
mă confrunt este absenţa unei şcqli acto
riceşti unitare, unde actorii şi regizorii _să 
înveţe să vorbească aceeaşi limbă. La 
noi există şcoala lui Stanislavski. Ea este 
universală (şi în aceasta constă genialita
tea ei) printr-o singură caracte1·istică: este 
gîndită pentru actorul medtu. K. Stanis
lavski, E. Vahtangov, M. Cehov sînt cei 
trei maeştri care au creat temelia şcolii 
rtl6e de actorie. Dar uneori şcoala nu e 
suficientă. Trebuie să comunici cu ar
tistul, să-l :racii să creadă că va deveni ce
lebru tocmai datorită acestui rol. LL:l înce
put, orice actor se împotriveşte, el e în
totdeauna bine înarmat cu reflexe de 
apărare. Se apără de parteneri; de regi• 
zor, de administrator, de public. Dacă nu 
înlături aceste reflexe, dacă nu-l linişteşti, 
dacă nu-l determini, maă. corect spus dacă 
nu-l molipseşti cu credinţa ta, dacă nu-l 
convingi că n-are de ce să se teamă că 
va fi caraghios sau_ ridicol - -actorul.. nu 
va însufleti rolul. Va rămîne pe poziţiile 
sale de apă.rare. E deci nevoie de dragoste, 
e nevoie să-l iubeşti pe actor, el 'să te 
iubească pe tine şi amîndoi să iubim 
munca pe ca[·e o facerii. Nu s_în.t. <:1,a,a-r
cuvinte, ci una dintre cele mai dif"'1c1le 
sarcini concrete. Eu o denumesc conto
pirea timpului scenic real cu timpul real 
al săÎii. E acea clipă cînd pe scenă nu se 
in,t.j)nplă nimic, iar în sală nimeni nu tu
şeşte şi nu răsfoieşte programul. Atunci, 
spectatorul e la fel de fericit ca şi actorul. 

,-;:. · 

Imagine din spectacol : O 
llistribuţie de prestigiu în 
frunte cu Marcello Mastro

iannl 

ReaHzarea acestei minuni este miracolul 
teatrului ." Iar natura acestui mit'acol e 
simplă: spectatorul creează ceea ce vede, 
iar actorui îl creează pe &pectator. Şi dacă 
într-un spectacol de două ore există un 
sfert de oră de miracol, specbacolul e 
foarte bun. 

1 octombrie. M. Mastroianni 

În copilărie mi-a plăcut să ma JOC, de-a 
oirlce. Eu am crescut într-o familie să
racă, a treb.uit să-mi ajut părinţii, şi n-am 
prea avut timp de joacă. Dar apoi soarta 
m-a recompensat şi mă consider un om
fericit, pentru că -am avut noroc în viaţă.
La început a,m nimerit la marele Vis
con,ti ; îmi plăcea în trupa lui, îmi scot 
pălăria în faţa lui, dar ... Există acest dar.

A rămas pentru mine un profesor, el la 
tablă, şi eu în bancă. Toată lumea ştie că 
nu te joci cu profesorul. Visconti era mai 
in vîrstă decît mdne şi eu îl consideram 
Profesor, mă purtam cu el cu respect şi 
cu o infinită recunoştinţă. Dar cu ceilalţi, 
cu Fellini, Scola, Germi - sînt de o vîrstă, 
am crescut toţi pe străduţele sărace ale 
Italiei, folosim aceleaşi cuvinte, ne siil1-ţim 
c)in acelaşi grup. Şi am continuat jqaca 
de-a _filmul, J.n care,- pur şi simplu, unul 

, dintre noi era regizor şi celălalt actor. 
Ne-am jucat şi n-am observat că intre 
timp am îmbătrînit, am devenit nişte au
torităţi, şi că nu prea mai e cazul să con
tinuăm jocul, care de altfel nici nu prea 
ne mai iese. Atunci m-am întîlnit cu Ni
kit'a, şi am constatat că deşi e mai tînăr 
decît mine, şi lui îi place mai presus d� 
orice să se joace, şi să uite de rest. Lingă 
Nikita îmi uit vîrsta ... Iar în acest spec
tacol... mi se cere să zbor ca tînărul Bel
mondo (iar eu de-abia pot grăbi pasul) pe 
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acoperişul unei case cu patru el.ajc, sfi .mă. 
strecor într-o hulubărie �ubredă si dC' 
acolo să roste�c cel mat trist monolog al 
lui P!atonov şi să încerc să mă sinuoid. 
Ei, cum e? Acum poale cel o să înţe
legeţi mai bine de ce mă bucur că m-am 
întîlnit cu Nikita. 

12 octombrie. I. Kuperman 

Pentru mine, teatrul înseamnă balcoane 
aurite, fotolii tapisate cu catifea, bronzul 
canclelabrelo1· - intr-un cuvînt, secolul 
XVlII. In nici un caz, o clădire mcclernă 
care seamănă cu un aeroport. Şi cind se 
deschide cortina şi văd că personajele lui 
Cehov păşesc pe covoare persane şi beau 
ce.ai mi se pare că sînl cu patruzeci de 
ani mai tinăr şi că privesc filmul copilă
riei mele postbelice, Hoţul din Bagdad.
.Şi eu -şi dwnneavoastră am văzut destule 
spectacole în care, dincolo ele ifosele inte
lectuale atît de larg răspindite, se ascund 
sărăcia ele idei şi primitivismul. De cxem
plţ1,. Cehov şi-a descris pe1·sonajele în am
bianţa parcului luminat Lle lună. Dar 
<lacă snobul vede la teatru luna sau pe
reţii casei acoperiţi rle iecle.ră, sau, fe
rească Dwnnezeu, lacul, �e încrunlă ca 
,;;i cum l-ar durea măseaua de rninte. Dar 
pc mine mă interesează mai mult să fac 
pie,;a aşa cwn a scri�-o Cehov, aşa cwn a 
fost ea pusă la vechiul l\.iHA T, sau la 
Tovstono�ov, la Leningracl. Aşa şi încerc 
să o fac. Trebuie să existe o casă cu aco
peri,:., o grădină in floare, rîul, hulubăria 
in care să poată trăi porumbeii. Şi nu 
sint în contradicţie = regizorul, pentru 
că şi el vrea să se aclrese;:e mai curind 
sentimentelor clecît intelectului. 

20 octombrie. N. Mihalkov 

Spre deosebire ele film, viaţa spectaco
lului continuă mereu alţfel. Eu îmi ex-· 
prim concepţia prin ceea ce e fixat : prin
tr-un detaliu, un cuvînt, printr-o pam:ă 
sau o mişcare. Dar toate acestea nu pot 
fi stabilite decît împreună cu actorii, o 
dalil cu decorul şi cu luminile. Numai 
atunci poţi elimina neesenţialul. Nu cred 

· că în SE'ara premierei spectiacolul e gata.
E doar primul pas. La fiecare rcprezen
tatie, actorul vine cu ceva nt>u, cu o
anurn.e modificare, a lui, aceasta se înca
-clrează în ţesătura spectacolului şi cresc
'împreună : actorul şi spectacolul. Desi
gur, asta e valabil în cazul unui arlist
dăruit, şi nu în cazul celui care face
simplu act dt: prezenţă. Cit timp lucru
r!le se desfăşoară aşa, trăieşte şi specta
colul.

82 

25 octombrie. M. Mastroianni 

ln spectacolul cehovian mă simt de pe
acum rus. Acelaşi lucru îl spun şi alţi co
legi de-ai mei : Stefano, Delia, Leda. Poa
te pentru cf1 ne-am apropiat în spirit ele 
Nikita'? Probabil ca nu e singurul mohv. 
Eu am critedi de comparaţie. lnţeleg cit 
sînt de diferite personalităţile a1·lislice ale 
lui Mihalkov şi Feilini, şi totuşi. .. Au ace
la�i farmec te simti în acelaşi fel coautor 
al· operei, te simţi '1a fel ele liber, c� şi 
cwn· le-ai juca cu colegul tău de clasa ..... 

1 noiembrie. I- Kuperman 

Ideea scenografică a piesei e simplf1 : 

schimbarea anotimpurilor şi trecerea zi
lei. Răsăritul, soarele, ziua, furtuna, a
murgul, noaptea cu lună. Aceste momente 
orînduiesc lumina, modifică umb�a pe 
care o aruncă în interior frunzişul. In 
general, ca şi la Cehuv, şi la noi grădin� 
e un personaj. De aceea şi există c'.o_ua
verande identice. Pr,in geamurile de�ch1se 
publicul vede· cum actorLi îrcep scena )n 
grăclină şi se îndreaptă spre veranda d1 n 
fundul scenei, iar în an.urnite momente 
mascăm interiorul şi publicul vecie în 
planul intîi aceeaşi verandf,, cu aceleaşi 
mobile şi actorii îşi continuă scena. 

La teatru publicul vrea să vadă ilu-
2Jia realităţii, iar miracolul trebuie s[1 se 
producă cu 0biecte reale. nu imag.inare. 
adică în locul copacilor să vedem un t.ul 
desenat, iar acolo unele trebuie să fie o 
cameră, să fie plantat un scaun. Pentru 
mine, totul are importanţă: şi geamul 
ferestrei, care trebuie să fie de sticlă :=:i 

· nu ele plastic, şi cercevelele, oare nu tre
buie să fie placaj vopsit, mobila, foto
grafiile înrămate. Toate acestea treţiuie
să fie adevărate, nu stilizate. Publicul,
ba chiar şi actorii s-au clezvăţat ele ase
menea lucruri. şi ca să-i reobişnuim tre
buie să cheltuim multă energie. 

4 noiembrie. N. Mihalkov 

E de neînchipuit cît depinde spectaco
lul nostu de fiecare : ele maşiniştii care 
trebuie să marcheze kl timp veranda, de 
electricieni, de acusticieni, ele muzică, de 
toţi şi de fiecare în parte. Seamănă cu o 
bătălie în care soldaţii mor şi generalii 
sînt decoraţi. Eu trebuie să fac în aş.i fel 
incit fiecare, în momentul participării, 
să se simtă şi soldat şi general. 

15 noiembrie. M. Mastroianni 

Anton Cehov ştia foarte bine cit e de 
greu să schimbi ordinea lucrurilor; " 
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mult mai uşor să vorbeşti despre asta, 
să visezi. Şi - apoi, toate personajele lui 
trăiesc în provincie, nu în capitală. Iar 
Italia mea este toată o provincie, în spe
cial pentru cei ca mine, originari din sud 
sau din ce!'1trul tării. Pe toti ne caracte
rizează iluzia tra.gicomică, toţi sperăm că 
mîine totul se va scnimba în bine, că va 
fi mai uşor, dar vine ziua de mîine şi, 
vai, totul i·arnîne la fel ! De aceea e 
Cehov am de uman. Probabil că asa sînt 
toţi oamenii ele pe pămînt. Vom ·merge 
cu spectacolul la Paris, Milano, Torino, 
Londra, poate că şi la New York, poate 
şi la Moscova. Şi sînt convins că p ste 
tot personajele noaslrc vor fi apropiate 
şi inteligibile. Şi pentru italieni, şi pentru 
francezi, şi pentru englezi, americani, 
sau ruşi... Pentru toţi. 1n acest sens 
Cehov este penlru mine extrem de con
temporan. 

18 noiembrie. N. Mihalkov 

Marcello Mastroianni este într-adevăr 
un mare artist. Se poartă firesc · în orice 
trnpă de actori, şi jocul îl delectează. 
Publicul observă uimitoarea capacitate a 
lui lVIarcello de a-şi asculta partenernl, 
ele a reacţiona la tot ce se-ntîmplă pe 
scenă, de a se schimba păstrînd contac
tul cu .fiecare. Nu-li dai seama cum o 
face, dar acesta ·este rezultatul unui 
imens efort. Actorii îl iubesc pe Marcello 
ca pe un egal al lor, ca pe un soldat, 
deşi el poartă gradul de mare�al. Ierta
ţi-mă pentru acest vocabular cazon, ciar 
azi e prima întilnire cu publicul ... 

22 noiembrie. Ziarul „Paese Sera" 

„Oricare ar fi autorul interpretat ele 
Mastroianni, el dobîndeşte parcă, prin re
flexie, o parte a lw11inii interioare a ac
torului. Ca şi cum actorul n-ar fi existat 
pînă acum, sau ar fi existat într-o lumină 
scăzută, mată, şi noi nu l-am fi observat." 

22 noiemb:rie. N. Mihalkov 

A fost o mulţime de lwne la spectacol, 
presa clin întreaga Europă, scriitori, ac
tori, producători, şi oaspetele cel mai 
important: însuşi Spectatorul... ·Au fost 
Fellini, Giulietta Massina, Ekaterina Ma
ximova şi Vladimir VasiJiev, Hanna Schi
gulla, Nino Manfredi, Giorgio Albertazzi 
şi alţii... 

Şi frupa a jucat bine, .fin, demn. Toţi 
au lucrat sincron, nimeni n-a uitat nimic, 
nu s-a sărit, nu s-au încurcat. Laudă 
Pro.fesionalităţii ! Şi eu îmi priveam spec
tacolul cum se uită o mamă la fiul ei 
care !intră în viaţă, începe să trăiască in
dependent, plecînd din casa ei. Am vrnt 
să terminăm cît mai repede acest spec
tacol, iar acwn satisfacţia aparţine acto
rilor ; noi ne şi aflăm pe malul celălalt ... 
B trist, dar aşa e ... Deşi se ivesc ;:;lanuri 
de viitor : să pun cu Marcello Cadavrul

viu la Moscova, sau Oblomov ... Şi un nou 
film... Dar toate astea sînt pe celiilalt 
mal... 

22 noiembrie. Ziarul „11 Messagero" 

„Scenografia expi·esivă, generos gîndită 
şi .,precis executată, semnată de Iuci Ku
perman, recreează· atmosfera delica·t-a·ma
ră a lumii lui Cehov." 

24 noiembrie. Ziarul „Unita" 

Măcar pentru scurtul monolog al lui 
Mastroianni despre cei doi îndrăgostiţi 
care se despart fără nici un motiv, şi tot 
merită să vezi spectacolul. Un spectacol 
care rnel'ită admiraţia pentru bogata lui 
expresivitate, pentru clipele lui de înaltă 
poezie, pentru eleganta sa teatralitate (de
coruri: Iuri Kuperman, coslwnele: Carlo 
Dialli, 1't.1minile : Gino Pontini), pentru 
muzica originală a lui Eduard Artemiev, 
pentru rafinam ntul interpreţilor ... " 

... Am plecat din Roma la 25 noiembrie. 
La „Teatro di Roma", spectacolul se juca 
de patru zilii'. Şi în fiecare dimineaţă mă 
duceam sii mă uit cwn se forma rindul 
la casa teatrului, cu mult înainte de ora 
deschiderii. Un rînd lung, cu care noi 
sîntem obişnuiţi. Oamenii erau pregiiliţi 
pentru aşteptare : ziare, cărţi, mîncare. 
Alte rînduri asemănătoare n-am mai 
văzut la Roma. 

„Teatralnaia jizni" - nr. 7/88 

TI"aducere de 
Magdalena BOIANGIU 
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Spectator la ... 

Gircustheater din Haga 
De fapt „Spectator la Circustheater din 

Scheveningen". Scheveningen-cuvînt ,gre>J, 
de pronunţat, cuvînt-test folosit de olan
dezi pentru a-i depista pe străini, a fost 
iniţial wn orăşel-staţiune la Marea Nord.u
lui, astăzi devenvnd o subu1·bie a capitalei. 
.1-lm ajuns aici mmat de curiozitatea stir
n'ită de o nemaipomenită publicitate ca re 
se făcea în jurul a ceea era nu11iit cel 
mai scump spectacol realizat vreodată în 
Olanda - Bamum. 

Ce este de fa'l)t acest Barnum ? Mai 
întîi a fost un celebru music-hall pe 

Broadway, distins cu trei premii Tony 
Awards. Există în Olanda obiceiul de a 
se re-monta spectacole ca1·e au avul mare 
succes la New York şi care se dovedesc 
a fi foa1·te căutate de publicul america,1i. 
Pe1itru producătorii olandezi aceasta este 

o 1·eţetă sigură a succesului şi a încasări
lor. De aceea nu ezită să tragă copii la
i1tdigo. Ba:rnum este un spectacol sută
la sută „made in America". Nu numai
interpretul principal Mike Burstyn, auto
rul textului Mark Bramble, regizorul şi
coregraful Buddy Schwab şi cpmpoz-ito
nil Cy Colleman au fost aduşi din Statele
Unite, dai• şi costumele (care au costat
două sute de mii de guldeni !) au fost
executate tot acolo. A rezultat un specta
col identic cu cel de pe Broadway. Ad'ică
exact ce şi-a dorit producătorul.

'84

Campania de lansare a început cu mult 
timp înainte de premieră. Aproape zil
nic apăreau 1·eportaje de la rep"!tiţ'ii, 
]°otogmfii, interviiiri cu prindpalii realiza
tori. In holiirile tuturor teatrelor d.in 
provincie, în care urma -să vină în mr
neu Barnum, au fost amplasate fotogra
fii de cite doi metri ale lui Mike Bur
styn. Cînd în sffrşit a sosit seara prf.
mierei, la Circusthea-ter au ţinut să fie 
prezente cele mai importante pe·rsonali
tăţi artistice şi politice ale Olandei. Toată 
pres,a de a doua zi ,publica reportaje pe 
pagini întregi, scrise de trimi.şi speciali. 
Fotografii imense înfăţişau pe sora re
ginei Beatrix, prinţesa Margriet, şi pe

vicepremierul De Korte felicitindu-_i pe 

interpreţi. La cea de a treia reprezen
taţie, eram la Circustheater. Telefonasem 
cu o zi înainte la Netherlands Theater 
Institute. Julia Ladiges şi Piet Zeeman, 
după ce le prezentasem cu două săptă
mîni în urmă cele două scrisori de re
comandare din partea Centrului Român 
pentru Institutul Internaţi011al d_e Teatru 
şi din partea revistei „Teatrii!", se dove
diseră foarte amabili, ajutî1tdu-mă . să 
văd orice spectacol doream, în oricare 

colţ al ţării. De data• aceasta e.ra ceva 

ma;, dificil. S-a luat legătura cu· direcţia 

teatrului. Peste cîteva minute, Piet ·m·-a 
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.sunat amunţîndu-mă că am un loc rezer
vat pentru a doua zi. Cu o oră înaintea 
:începerii spectacolului, dam tircoale Cir
.custheater-ului, o clădire imitînd perject 
un imens rezerv01· ,de petrol. Exteriorul 
.este chiar acoperit în întregime cu o 
:tablă gri, ondulată. Litere de cîţ'iva me
tri, alcătuite din sute de becm·i colorate, 
.anunţă titlul spectacolului. Dintr-o foto
f}rafie imensă zimbeşte Mike Bursty1i. Mă 
_prezint La ca,să, spimîndu-mi cit pot de 
clar numele. Drăguţa funcţion,ară, toată 
numai zîmbet, mă 1·oagă să aştept cîteva 
.secunde pentru a consulta computerul 
,(nelipsit de la casele tuturor teatrelor). 
Da, aveţi reţinut un loc, zice, arătîndu-mi 
.ecranul. Văd şi eu că scrie Constant·in 
Fugashin, da1· mai · scrie ceva ca1·e mci 
îngrijorează : 47 gulcWni. Oftînd, bag 
mîn.a în buzunar. Dar, între timp, a:pare 
.scris FREE TICKET şi TOTAL: 00,00 
iJUldeni. Rărnflu uşurat, iau biletul şi dau 
• ă intru în sală. Dar mă pomen1:,sc înhă
ţat de braţ cu exagerată efuziur,e ami
calct şi condus cu amabilitate agresivă
<le către un tînăr de culoare, purti.nd
pălctrie de pai şi pantaloni cadrilaţi sus
ţinunţi de ,cozondraci. Am totuşi noroc,
jiindcă, spre deosebire de sobra doamna
.în vîrstă pe care o tîrăşte cu celălalt
braţ, eu nu sînt sărutat ! Sîntem salvaţi
,de apariţia a două spectatoare tinere şi 
elegante, în rochii lungi mulat.e pe corp.
Proaspătul meu prieten mci părăseşte.
-repezindu-se la ele şi dansîndu-le pe
.amîndouă deodată, spre amuzamentul ce
loi• din jur. Abia acum înţeleg că spec
tacolul a şi început. 1n holul circular al 
teatrului te întîmpină un adevărat bazar.
Pe cîteva tarabe sînt expuse ( spre vin
.zare, fireşte) tot felul de „suveniru1·i
BARNUM" : afişe mici şi ·ma1·i, postere,
-oa.sete, discuri cu muzica spectacolului,
-tricouri, baloane, insigne avînd toate irn-
prim.ate figura lui Mike Burstyn. Mă li-
1nitez la o cheltuială de 8,50 guldeni, cit
,costii. superbul caiet-program al specta
colului. Nu am timp să-l răsfoiesc, pen
trii -că apare un tip mergmd pe o roată
-de bicicletă şi oare st1'igă în gura mare
nemaipomeniteie calităţi ale spectacolu
lui. Uşile sălii sînt încă închise, dar spec
tacolul se desfăşoară pe culoar. Mai ve
-chea mea cunoştinţă, tînă1·ul de culoare
care m-a condus la intrare, bate step
în mijlocul unui g1·up de spectatori. 1n
-altă parte, o lungană de aproape doi me
trj jonglează cu mişte ce1·curi, invitînd
spectato1·ii să-i fie pa,rteneri. Printre nu
merele de step sau jonglerii ni se ex
plică subiectul, cu ajutorul numeroaselor
fotografii de pe pereţi. Aflăm astfel că
Bm·num a fost un renumit imp1·esa:r de
circ din Amerka secolului trecut, iar
piesa prezintă viaţa 1·omanţată a acestui
persona.j. Dar nu putem întîrzia p1·ea
m11lt, pentru că dinspre capătul culoa
rului vine cîntînd în marş o fanfară care
se opreşte la unul dintre cele două rresta-

urante rezervate publicului. Pentru că 
îmbulzeala este prea mare, revin la jon
glera lungană, care îşi continuă cLe
monstraţ'iile, deşi sînt singurul pridt01·. 
1n timp ce încearcă să mă înveţe cum 
se aruncă şi cum se prind cercurile, intru 
în vorbă cu ea. Aflu că pentru Barnum, 
alături de actori au fost angajaţi zece 
circari, fiecare ştiind să facă mai multe 
lucruri. Lungana, de exemplu, este spe
cializată în mersul pe sîrmă, dar face 
şi jonglerii, stepistul este şi acrobat etc. 
1n timpul. spectacolului mă voi convinge. 
că, în plus, toţi dansează şi cîntă foarte 
bine. Sîntem invitaţi în sală de un flăcău 
pe picioroange. Aici ne iau în p1·imire 
alţi artişti de circ, care nu ne sla.besc o 
clipă. De fiecare grup de 20-25 de spec
tatori se ocupă cîte un iluzionist, sca
mator, jongler, acrobat. Fiecare îţi a
rată cîte ceva din ,ceea ce ştie. Unde să 
te u·iţi mai întîi ? Se jonglează cu mingi, 
cercuri, măciuci, flăcări ; apar şi dispcir 
cărţi de joc, panglici, eşa1·fe, cea,suri, pă
sări, iepuraşi ; se fac salturi mortale şi 
echilipristică. printre scaune sau pe în
gusta balustradă a balconului. Este impo
sibil să urmăreşti tot ce se întîmp,ă. Din 
cînd în 'cînd, ci1'carii îşi schimbă lociirile 
intre ei, dăruind spectatorilor · fel de f�l 
de ·figurine pe care le fac cu o iuţeală 
extraordin,ară din nişte baloane lungi de 
un metru şi subţiri de trei, patru centi

. metri, pe care le răsucesc şi le înnoadă
cu m.are dexteritate. P1·imesc 1t1i căţel 
s'i;nipatic, dar ;pentru că lingă mine 
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este un băieţel ·blond care îl p riveşte cu 
jind, i-l dăruiesc lui, făcîndu-l fericit. 

Este ora 21 şi, deşi reprezentaţia era 
anunţată la 20,30, cortina este încd în
chisă. Spectacolul .se joacă deocamcl.ată 
în sală, printre spectatori. Cu toată re
clama formidabilă, datorită preţul.ui Joa,r
te mare al bileteior, sala de o mie de 
locuri nu se umple. 

Un semnal de trompeţi animţă deschi-· 
derea cortinei, dezvăluind arena unui 
circ. Numeroasa orchestră, plasată în 
planul doi, atacă o uvertură de manej. 
1n aplauzele publicului apare Mike Bur

styn, foarte popularul actor cu carieră. 
internaţională. Urmează o adevărată de
monstraţie de profesionalism. Viaţa aven
turoa.să a întreprinzătorului P. T. Bar
num este im foarte bun pretext pentru 
o cavalcade! de excelente nume1·e muzi
cale (orchestrale şi vocale), coregr-11.fice
(de ansamblu sau solistice). de circ. totul
executat cu înaltă măiestrie de întreaga 
trupă. Deasupra tuturor străluceşte. ca 
o mare vedetă, Mike Burstyn.

1n lunga pauză. în timp ce major-itc,tea
spectatorilor se instalează în cele două 
restaurante pentru a lua o gustare �i a 
beo. răcoritoare. bere sau chiar şampanie, 
privesc pe îndelete expoziţia de fotogra:fii 
din care atiu amănunte despre Barnum. 
cel care a înt�meiat „ The world's gran
dest, largest, best. amusement institu
tion". Phineas Taylor Barnum, născut în 
.1R10. r. început ca show man în 183:i
şi a ajuns senator, devenind una dint1·e 
cele mai cunoscute personalităţi ameri
cane ale timpului. Foarte întreprinzător, 
a avut ideea de a construi „Muzeul ame
rican al lui Barnum", un fel de ci-1-c
menajerie în care a strîns zeci şi sute 
de animale rare, alături de curiozităţi ale 
naturii. Trei erau atracţiile principale : 

,,Generalul Tom Thumb. (Tom Dege
ţel)" - în fond un biet pitic de 63 de 
centimetri, refuzat (fireşte !) de serviciul 
militar, dar pe care Barnum l-a uns 
general, prezentîndu-l ca atare chiar şi 
in faţa reginei Victoria, care, dacă ar fi 
să ne luăm după un desen, s-a amuzat 
copios cînd „generalul" l-a imitat pe
Napoleon. 

,,Cea, mai bătrînă femeie din lume", 
o bătrînă că1·eia ingeniosul impresar nu
numai că îi atribuia (cu acte false) 161
de ani, dar i-a inventat şi o biografie 
senzaţională, declarînd că este „o fiică 
din flori a preşedintelui George W a
shington" ! 

Cea de-a treia mare atracţie, care i-a 
adus venituri importante, era - o·ricît

ar părea azi de curios - o celebră cîn
tăreaţă de operă a vremii, venită din 
Europa, J enny Lind. 

,,Muzeul" are U!f- extraordinar succes, 
dai· peste cîţiva ani clădirea este distrusă 
de un incendiu. Barnum are însă mereu 

�6 

alte şi alte idei aducătoare de bani. Pri1t

tre u-ltimele „rm·ităţi" prezentate de ei 
a fost Jumbo, un elefant enorm, care a, 
fost purtat prin toată America. (laiă şi 
un desen în care elefantul ară, trăr,înd 
plugul ca un bou.) 

Barnum a lăsat moştenire cîteva mili
oane de dolari pentru înfiinţarea de so
cietăţi ştiinţifice şi culturale, după ciim 
putem citi Îln testamentul său 1·eprodus 
într-o fotografie. 

Cu. mare tămbălău s-întem chemaţi ·în„ 
saUi pentru partea a doua a spectaco
lult,i, care continuă în acelaşi ritm ame
ţitor, cu decoruri multicolore schimbate 
rapi:i. chiai· de acrobaţi, c1t costume su
perbe şi muzică antrenantă. Mă intrigă 
calitatea perfectă a sunetului, deşi totul 
este „ live". La rampă nu văd decît două 
microfoane, care, oricît ar fi de bune, 
-nn pot capta vocile actortlor care vorbesc
s-au cîntă în mişcare prin toate coLţv.riie
scenei. Abia spre final obser-v pe frun
ţile interpreţilor principali cite o pastilă
neagră (cît un piramidon), de fap·t mici
em.iţăto.are care a.sigură o audiţie ex
celentă.

Mike Burstyn-Barnum apare acum.. din 
plafonul sălii, coborînd pe o frîngh-ie. 
Iubeşte,· suferă şi face avere cîniînd, dan
sind şi jonglînd cu aceeaşi dexteritate. 
Mă întreb ce ar mai putea face- pentru 
a stîrni şi mai mult admiraţia publicnlui. 
Răspunsul nu întîrzie prea mult : în faţa 
unei săli care nu mai re.spir.ă, Mike tra
versează scena mergind pe o sirniii. sus
pendată 1.a. 6-7 metri înălţime. Fă.ră 
nici o plasă dedesubt sau vreo frînghie 
de siguranţă. 
Spectatorii izbucnesc în urale. Sînt sa
tisfăcu1i. Show--uil a meritat ba.Inii. Li s-.a 
oferit o poveste frumoasă, tipic ame'l"i.
ca nă.. cu un bărbat simpatic mereu în
vingător. după ce a cwnoscut mizeria, 
suferinţa, dragostea (chiar mai mul_te !). 
fericirea, nefericirea şi apoi gloria. Totul 
prezentat într-un ambalaj cum nu se
poate mai strălucitor. T 

In aşteptarea prietenil,or mei Truus şi 
Cees, care au preferat să-l vadă 12e Ed.die
Murphy în filmul „Comming to Ameri
ca", economisind astfel vreo patruzeci de 
guldeni, dau un ocol rezervorului de pe
trol numit Circusthea,ter. De peste tot 
îm;_ zimbeşte, dezvelindu-şi sirungiireaţa, 
Mike Burstyn. Cu litere de-o şchioapă 
sînt redat� citate di1i presa americană 
referitoare la Barnurn. (Cel origin4l, fi-
1·eşte, cel de pe Bro,a,dway. Dar cum cel 
din Haga este o copie pe1·fectă a ace
luia, producătorul este convins -că elogi-il.e 
s-înt valabile şi pentru spectacolul olan
dez.) ,, Un show t1,bSo!ut fabulos !" 

Constantin FUGAŞIN 
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Cercul de critica Şl teorie teatrala 

Invitaţie la 1
"'

eatrul studenţesc „Podul" 
Pana unui simplu cronicaT nu ajunge 

'Pentru a descrie atmosfera e;elei ele-a IV 
.şedinţe a cercului de critică şi teorie 
teatrală .al revistei „Teatrul", care s-a 
.aflat la prima sa •ieşire in public, un 
publi,c interes.at, tînăr. Multă lume a 
incăput în micul studio din „Pod". Şe
,dinţa a .avut un caracter special şi prin 
,.cele două teme propuse spre dezbatere : 
.activitatea teatrului de amatori t!Î ana
Jiza a ;trei producţii : ,,Leagănul", ,,Şte
fan-Vodă", ,,Eminesciana". 

După vizionarea spectacolelor, coordo
natorul cer,cului, Constantin Radu-ivlaria, 
ia cuvîntul pentru a pune in temă pu
blicul asupra intenţiilor cerculu.i, invi- . 
tîndu-1 totodată pe regizorul Cătălin 
Naum să vorbească despre activitatea 
teatrului studenţesc. Regizorul prezintă 
munca studenţilor; specificind C'ă taatrul 
-studenţesc reprezintă în mişcarea de a
n1atori un lucru aparte. · 
- Criticul Corina Şuteu declară l 1e lR
început că vorbeş,te de p::! poz1·ţw unei
foste participante la activitatea „Podu
lui". Intervenţia sa are drept scov de a
învi tio>. tinerii prezenţi să-şi spună păre
rea. Ideea de bază a intervenţiei ra!e
propune o pers.peotivă f.ru.ctuoasă de dis
cuţie : ,,trebuie să discutăm felul In l'are
existenţa «PoduJu.i» ne indeamnă şi ne
educă pentru teatrul pe care îl vom ve
dea mai .tî-rziu ". Parafrazînd vori::>ele, cu
valoare aforistkă, ale profesorului de tea
tru Alice Voine.:cu (,,La teatru se fac
-exerciţii sufleteşti"), Corina Şuteu ob
servă că aici avem ,reala senzaţie că am
venit pentru a face exerciţii suneteşti.

Criti,cul şi dramatwrgul Paul Cornel 
Chitic vorbeşte despre dificultat,ea croni
carului de teatru de a discu-ta acL1v1tatea 
acestui grup, pentru că „trebuie să dis
·cutăm de fapt un vehicul in care 
·urcă şi. coboară îmbogăţiţi, o sta,·e ş1 un
fenomen complex şi interesant''. Munca
1ui Cătălin Naum este o ·muncă sisi.l'i.că

:(pentrq că „P.oduJ" este un loc de tr.an- ,-zit, cu certă importanţă dacă ne gîndim I 

doar l.a faptul că reuşeşte să insu1lc ti- ! 
nerilor - actori şi spectatori - dragos- . 
tea pentru teatru". Despre spectacole, : 
Paul Cornel Chitic spune că in „Leagă
nul" concepţia dovedeşte o naivă inw.gi

'ne culturologic\ e mai degrabă un ex-, 
--periment. Cri<ticul a fost plăcut impriesio- · 
nat de „Ştefan-Vodă" s,pectacol pentru 
-care s-a făcut o nobilă extracţie de text 
-din trilogia lui Delavrancea, brodind cî-
1:eva teme şi motive majo.re, din care 
cauză rezultatul este sinonim c..i senti-

menbul de certitudine şi credinţă pe care 
chiar textul clasic îl conţine. Emines
ciana" a avut după părerea Do�ei sale 
două feţe : cea demitizantă a falsului 
re.spect exagerat :fiaţă de Eminescu cu 
car:! nu este de acord, căci oferă' un 
Emmescu dezbrăcat de însemnele oerene 
.ale geniului său ; şi cea rem1tizantă 
�re. nu _ l-a convins. ,,Un moment de 
gmgaşr,e 111 spectacol este scena i11 care 
mama îşi îmbracă pruncul recitînd un 
fragment din Scrisoarea a III-a". 

Cu un penetrant spirit critic cunoscu
tul om de teatru Valentin 'Siivestr'..! 
după c1arificarea unor probleme riclicat� 
de antevorbitori prin întrebări adresate 
lui Bogdan Popescu ·şi criticului Paul 
Cornel Chitic, începe prin a declara că 
,,am văzut mereu .aici spectacole proas
pete şi .inventive,- gîn-d:ite pentru oublicul 
acestUi teatI'u. RedL1Icţiile, ada;ptăn;;J.e m.t

' necesare. Am văzut, de exemplu la Sor
bcin.a, •l!lin Ftamlet de o jumă,tate de or.ă. 
Asemenea parafraze s-au făcut şi sp, ·vor 
face, sînt şi oportune şi · acceptate. ( ... ) 

, ,,Cele trei momente au valori difer.i-te si 
concepţii· diferite. «Leagănur» este o fo�
rhulă de -teatru ritualic românesc intr-o 
ex.pr.esie corală. Suferă insă de unele e
lipse şi formule criptice căutate ce îm
ping legeiruda fo1a1l'te :dep,a,rte. Lnt.ei1-ies,a1Ută, 
în sim,e, încer·oar,ea am s-:a f:inailiiziat decit 
in mică măsură. Evoluţia tinerelo1· a fost 
mai pregnantă şi mai elocventă. Al doilea 
spectacol e cons�derat tineresc, normal ş: 
interesant, el premerge unei--tendinţe de 
transcriere modernă a dramelor vecbi. 
Bărbaţii au jucat foarte bine. Acelaşi 

Moment din „Leagănul" 
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spectacol îi prilejuieşte criticuJ.ui cîteva 
consideraţii asupra actorului şi climatu
lui în care el se afirmă. Cu acor-dui'ile 
proaspete ale unei polemici cu alLi con
fraţi, Domnia sa face o paranteză ·asupra 
u11ei tendinţe din viaţa teatrală .româ
nească, aceea a măririi numărului de 
aotori-regizori şi subliniază că Teatrul 
„Podul" a ciştigat mult prin dăn1irea de 
sine a unui regizor profesionist. ,,Cătălin 
Naum este şansa acestui teatim, a aces
tui focar de cultură în care tmeri1 dove-· 
desc o foarte adîncă iubire de teatru". 

Provocator, Horia Gîrbea se ridtcă îm
potriva „f,razelor pompoase" spuse aici. 
Reuşita este evidentă, îşi argumentează 
el opinia. Părerile despre cele trei spec
tacole sînt destul de confuze, punctele 
oole de vedeve par a fi acestea : o) ,.Lea
gănul" oboseşte prin multitudinea de 
simboluri, nici ele întrutotul originale. 
Absenţa textului se face simţită, tinerii 
interpreţi ineavînd un sprijin real în re
prezentaţie; b) ,,Ştefan Vodă" este o va
riantă ideală în oare sti-i.denţele smt fra
pante, dar textul, cu tot decupajui făcut, 
nu mai interesează foarte tare. Actorii 
nu au servit intenţia iconoclastă a_ regi
zorului ; c) recitalul „Eminesdana" e o 
dL.'lTIOnstraţie convi•ngăto·are, avem un 
Eminescu văzut fără menajameate. La 
acest spectacol- el are o singură 0biecţie, · 
şi anume, că explicaţia de la mijlocul 
reprezentaţiei „e jignitoare pentr,u spec
tori ". Io.n Marcu, unul din interpreţi, 
.itntervi111e ,pemtlr!U a pume ireUih,illllllea în 
mţa 'tDnei ia!Lte iprobJ.eme : ,,Teatr:ull. ,,Po
dul" este mtJr--.adevă1r 1\.1111 focar, da.r •Ulll 
foca;r cu rezultate imprevizibirre, ,pen;tlnu 
că ipe ide o pa:rte ofommează, tl:axo ;pe de 
ai1ta deformează". Fărlă ia-şi ia.Tgumemita 
solid !l)uncbuJ. de ivedere, el ,pregăte:şte to
tuşi }l.llalrea ]a 10UVÎ!11 t ,a U llli- Că
tiili111 Ţfolea, care se asociază qpiniHor lui 
Horia Gî.rbea, ,nuanţîndu-le. Astrtl, ,,Lea
gănu�" păcătuieşte prin încărcăitura sim
bolică. ,,Ştefan Vodă" ne demonstrează 
cum poate fi gîndit .altfel un text clasic, 
iar la „Eminesdana" se r.idică impotriva 
textului din mijlocul reprezentaţiei con
siderîndu-1 inutil 

In încheiere, coo.rdon:atorul cercului 
criticul Constantin Radu-MaTia, mulţu� 
meşte pentru partidpa,re şi refomnnlează 
invitaţia iniţi:ală adresată tinerilor de a 
lua ipalI'te il.a, vi1aţa, teart:nallă iromâ:n:eaSică şi 
pri,n intermediul aoestui cerc, cerc care, 
ca şi teatrul studenţesc, aire un sco,o for
mativ şi chiar performativ. 

Au mai participat : Margareta Bărbuţă. 
Cristina Dumitrescu, Andreea Vlădescu 
Lupu, Mihaela Burda, Doina Dia.:onu, 
Gr=i€!La Bârlă, 1Pa1ll1 T-uiium:gi'U, Joia1n iOris
iescu, Constantin Fug1C1.5in, Ana Ciontea şi 
mulţi, foarte mulţi tineri. 

Ioan_ VALERIU 
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Profesionişti şi 

amatori fată. în fată. 

... cu grupul teatral 

E.VENIMENT 
In,scrisă între preocupările revistei Tea

trul de a asigura- -o îndruma.re compe
tentă amatorilor din partea profesionis
tilor în cadrul generos al Festivalul.�i 
Naţional Cîntarea României, I.a sediul 
Ansamblului UTC a avut loc o întîlnire 
cu realizatorii specbacolului !ntîmplare 
din cartierul Soho du.:pă Ope1:a de trei 
parale de Bertolt Brecht (regia: Constan
tin Fugaşin. Coregrafia : Liliana Tudor 
muzica: Eugen Mihăescu). Au huit part; 
ca invita.ţi Sanda Ma.nu, Adina Cezar 
Marin Sorescu, Tud.ar Popescu Valenti� 
Svlvestru, Sergiu Anghel, Pa;l Cornel 
C1iitic. Revista Teatrul a fost reprezen

. tată de I ân Cristoiu ( redactor-şef) şi Co-
rina Şuteu ( organizatoa.r.ea şi conducătoa
rea·. întîinirii). Din J){]JTtea a.nsa.mbhtlui 
artistic al U'll,iunii Tineretu.fui Comunist 
au fost prezenţi Grigore Popa, Pe-tru 
Grosu şi membrii grupului Eveniment : 
Adrian Ciucă, Florentina Ţurca.ş, Nicol.ae 
Boteza.tu, MariLena Che.l.aru, Carmen Pa
pa, Luminiţa Postăvaru, Constantin Pos
telmku, Mircea Cri..stescu, Constamtin Ne
chiti, George Ivaşcu, , Daniel Ursaciuc, 
Cezar Theodorescu, Andrei Duban, An
gustin BălCI{n, Luminiţa Săvescu, Ioana 
Căpitan, Ioana Trkă, Steluţa Marin, Ioan 
Pa.Zer, Dan Eremia, Doina Pătraşcu, Nicu 
Predică. Claudia Bolohan. 

Prima problemă luată în discu.ţie a fost 
aceea a statutuLui actual al mişciirii de 
amatori. ,,Potenţează sau stînjeneşte ea 
mişcarea profesionistă?" - era :Zntreba
rea adresată 1JTlll)itaţilor. ,,Nu credem că 
o asemenea problemă se pune .în cazul
grupului Eveniment, a cărui existenţă nu
poate decît să potenţeze a,ctivitatea pro
fesioniştilor. Acesta. este pragul pe care
adevărata. mişcare de amatori trebuie să-l
atingă pentru a putea participa benefic
la rpul.su,l cultural" a observat Sergiu An
ghel . In -,,eplică, Tudor PO{Pescu a măr
turisit că din caipul locului nu vede jus
tificarea umei com1pa.raţii înt-re profesio
nişti şi amatori": ,,Hrofesiom:iştii slujesc
arta, dumneavoastră aspiraţi La ea, for
mînd oeea ce s-ar putea numi „publicul
idea,l" al prof,esio,niştil01·. Dar nu trebuie
să vă compara.ţi· sau să vă Luaţi I.a im-

, trecere cu ei. Pe1"Sonal, nu înţeleg sensul
termenului: (frecvent folosit, de altfel) de
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„semiprofesionist". Nuanţînd pe aceeaşi 
direcţie cu observaţiile lui Tudor Popes
cu, San.da. Manu a ţinut să prec-izeze că 
mişcarea de amatori poate în acelaşi timp 
.să potenţeze, da.r să şi stînjenească miş
ca.rea. profesionistă: ,,Cî·n.d este de bună 
calitate ( ca a. du'ITIJl'teavoastră), o poten
ţează. Actoria este însă o meserie dură, 
grea., care se practică printr-o înde
lmigată exersa.re şi perfecţionare a 
datelor native ale ta.Lentului". 

„Nu este drept să comp.arăm amatorul 
cu profesionistul", a opinat Marin Sorescu. 
„1n general, această mişca.re nu mi se pare 
potrivit numită «mişcm·e de amatori». 
Fugaşi'li face spectacole cu ti.neri nepro
'f esionişti, dar spectacole care se ţin 
minte. Plăcerea jocului pe scenă este 
unică în cazul lor. Din aceste echipe s-ar 
putea. oricînd =şte actori, regizori sau 
dramaturgi. Alăturîndu-se discuţiei, Va
lentin Silvestru a observat că „există în 
uUima vreme· un mare număr de «agenţi 
binevoitori» care, plasaţi intre categoria 
profesioniştilor şi cea a amatorilor, au 
.dorinţa de a se afi1'1l1;a pe sine şi, ca ur

mare, îşi oferă serviciile de îndrumători. 
Este un fenomen extrem de dăunător, 
.care duce l:L degradarea teatru,Iui. Pe 
Fug.aşim l..,a,m urmărit peste tot şi pot .affrma că nu se încadrează în această 
,categorie. El singur valm-.ează cît un în
treg cabinet metodologic de 'i,ndrumare 
a neprofesioniştilor. Spectacolul Brecht a 
ieşit în faţa marelui public, şi dacă în 
cazu! acto1ilo1· ne putem pune i;ntreu,area 
.dacă sînt amatori sau profesi:misti, 'În ca
zul ,publicului, răspunsiil este întotdeauna 
.acelaşi : publicul ,este doar profesionie,t". 

In continuare, discuţi.a, a urmărit dte
UL aspecte concrete ale montării. ..Spec
tacolul poartă cîte-z;a însemne regizrJrale 
de ,certă calitate" a obsenx1t San,d,a 
Ma.nu. ,,Lumea de şnapani, şmecheri, ·po
liţi,şti co1•u,pţi pe c.are o vedem pe -scerui 
are un efect paradoxal ,asu,pra sălii. Lu.· 
sfîrşit, cu toţii sînt după gratii. şi noi ar 
trebui s:i ne bucurăm. Dar aceşti tineri 
joacă atît de cuceritor încît regretăm.
C1-.ed că nu e clar delimitat în n.cest sens
mes,ajul etic. Impactul cu sala trebuie să
fle de atitu,dine. nu ele molipsire. .ilctorii
sînt dezinvolţi în mişcare, da.r deseori
pronu,nţă st-îLcit. Trebuie cultivat respec
tul pentru cuvîntul rostit. Marea durf!re
,ci u1in;. actor este cînd s.ala rîd.e şi el -nu
intenţiona asta. Foa1·te bun mi s-,a piirut
momentul muzical în care .Tennţ1 spăla
pahare. De asemene.r. mi-a plăc-ut cum a
fost conceput grupul de pe1·sona1e Pe,a
chum. Grupul fetelor ma.i viiţin. Doamna
Pear.hum (Ma1·ilrina Chelaru) şi PoHy
Peachum (Folentina 'Ţurcaş) au jucat
1·oluri notabiLe. Mackie Şiş (Adrian Ciucă)
mi s-a părut corect dar crispat în rol.
I-n. gener,a: momentel� de gruv au fost
cele mai reuşite". ,,Cred că Întîmplare
clin cartierul Soho constituie un m.onient

de vîrf al grupului «Eveniment»" a 
com1JLetat Tudor Popescu. 

„Drept să spun, mă aşteptam ca o 
re-întilnire cu Brecht să mă dezamăgeas
că. N-a fost aşa.. Fugaşin l-a cit'it origi
nal. Atît de origimal, încît în c-îte-va din
tre momentele spectacolului, am regretat 
că nu scrisesem eu acele replici", a mărtu
risit Marin Sorescu, căruia. Adina Cezar 
i ,s-a alăturat, precizînd : ,,Grupul Eveni
ment reuşeşte să depăşească dificultăţi 
născute dilntr-o firească lipsă de pregă
tire coregrafică. Cred că se putea chim· 
face mai mult �n acest se·ns, rlefectele 
de mişcare a.le inte1·preţUor puti',ul fi nu 
mascate, ci transformate în ca.litii.ţi". 

„Ar fi fost destul de dificil de jăcut 
asta", a replicat Sergiu Anghel. ,,Spectaco
lul atre ,un exces gest=l care se ;putea eli
mina doa.i· printr-o rpregătire profesionistă 
constantă, de un tip special. Intotdeauna 
gestul cel mai simplu e cel mai expresiv." 

„Spectacolul are, totuşi o mare fluenţă 
şi ritm", a. debutat intervenţia lui Paul 
Cornel Chitic. .,Mă alătur opiniei Sandei 
Ma.nu, spunînd că momentele <le grup 
sînt foarte reuşite şi că lipsa instrumen
tarului profesionist nu se simte tocmai 
datorită freneziei, plăcerii jocului. Au 
existat şi ,părţi nu atît de bine conduse, 
dar spectacolul este un Brecht «curat»-" . 

,,Oricîte rezerve aş putea exprima., t1·e
buie să spun că recunosc, în momente
le de grup cu precădere, pecetea unui 
stil. Ia;· sti.lul este un sigiliu al a.rtei", a 
confirm.at Valentin Silvestru. ,.Mi-e greu 
s,i argumentez în ce măsură spectacolul 
este un musical s,au un B1·echt ,,curat�, 
da1· pot spune că s-a ales o lucran g�ea
ceea ce este meritoriu - şi experi'!nţa 
a fost izbutită. Unele 1·oluri n-au fos� 
suficient contiirate şi anumite raporturi 
între persona:je s-au pă.strat neclare. da.1· 
nH aceasta importă. Se pune problenw 
dacă reprezentaţia îşi atinge saii 11,u scop u! educ.ativ. Da. ea şi-l atin9e fii"n:dcă 
educă n>istul tinerilor pentru lticrun de 
valoare." 

Exp1imînd calde m-ulţumiri participan
ţilor la discut.ie, Grigor:e Popa. .�i Pe�ru 
Grosu au relevat importanţa acestor m
tîlniri ventru îndrumarea şi desăvîrşirea 
activităţii lor. Ion Cristoiu a observat 
că, deşi nu a beneficia,t de p1�l.,1.icitate, 
sr;ect.!lcol,,l regiMt de Constanthn Fuga
şin s-a înscris firesc în st.agiun�a _b17cu-
1·eşteană stimulînd interesul specialtştil?r 
- cc. dov,adă, amabilitate.a lor de a ras
•m nde invitaţiei revistei Teatrul : .,Un 

�oectaco� bun stîrneşte întotdeauna con
troverse. Sînteţi norocoşi că puteţi lucra 
cu ur. profesionist şi un anima,tor cm:n, e ·te Fuaaşin. Dar succesul nu t_re?uie 
să vă bl,a .zeze" a remarcat, în încneiere, 
Ion Cristoht. 

.Cornelia STANCA 
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Propunere dramatică 

O deosebit de demnă de 
laat în seamă propunere 
dramatică ne oferă revis
;;1, Transii.vcmia în nr. 121 
1988. Este vorba de textul .
Jocul măştii-or semnat de
Mircea Tornuş, care por

nind de la ca.zul atestnt 
istoric a.l locotenentulni 
Xaverius Probst dint1"-im 
regiment secuiesc de gra
niţ,i., care a m,,i.nifestat 
1nai mult decît înţelegere 
i;entru răscoala. valahii.or 
de Z.a 1784, realizează o

indubitabilă imagine mul
tifrons a existen·ţci noas
tre ca popor, prin con-;;ti
inţ:1, antagonică a mwr 
eu-uri. sibiene de l.a sfîr
şitu! se:olului al XV III-Zea. 
Interesant este c5. Mi1·cea 
Tomuş nu lucrează cu o 
singură actuz'.itate, ci cu 
m,::ii multe. suger·îndu-ni-se 
nu numai continuitatea 
noa�tră spirituală şi bio
logică, ci şi o continuitate 
a vitregiilor vremurilor. 
Ceea ce se întîmvlă în 
textul lui Tomuş în 1785 
s-a. mai întîmplat şi în
1300 şi în 1800 ... Persana.
jele poartă nume cu sub
gtrat şi acţioneaz:i in di
recţia acreditati de a1·es
tea. Este )•eluată o teorie a
măştilor, a lumii ca spec
ta,col, a permanenţei în
fruntirilor dintre bine ţi

rău. Ni se dezvăluie fap
tul, atestat c,a atare de 
istorie, că stăpînirea cu 
care a avut de luptat 
Horia era constituită în
tr-o nomencl.atură, fapt 
care îi permite lui Mi

chael Brukent:Ll si n.coli.
tului său Si!.as să vor
beascci în numele untti 
n-:ii din care ei fac parte 
şi nu Xavi Probst. F-aptul 
cii Sil-2s, fostul fiu de pă--
durar, a copilărit cu 
F'robst şi se 'instituie 
-acum în cel mai mare
duşman .cil. său trimit? de
sigur la surse mitice. Dar
noutatea, în ma,terie de
personaj. pe care o ,:1,duce
Mircea Tomuş în piesa sa
Jocul măştilor este acest
panromânism al lui Xa
verius Probst. instituit pe
bazele umei neconfunclabi
fo asimilări de cu!tu,ră
m::iterial I si spirituală . La
C-::ire se .:1,daiig'i. un .fel de 
m<ignetism curgînd parcă
din eternitate... Cum pu
nere.a în scenă a piesei
solicită /.1, maximum ·i;i
ziune1, regizorali şi tolba
cu soluţii actoriceşti, a.5-
teptăm. cu interes premie
ra absolută, de la care, 
neîn:Ioieinic, nu vom lip;;i. 

Mircea RAREŞ 

Călcătura interbelică 
Ne-a plăcut spectacolul 

de teatru TV cu Ciuta
lui Victor Ion Popa. Text 
de valoare. Distribuţie de 
ziLe ma.ri: Valeria Seciu, 
M-argareta Pogonat, Mari
anz Buruiană. Miticiî Po
pescu, Dan Condurache. O
mai mare atenţie prim
planurilor, lucru îmbucu
rător la regizoarea Olim
pia Arghir care ne amărî
se, în cîteva spectaco1.e_
anterioare, prin obsesia,
cadrelor cu poiene şi ma-

!}0 

car,ale în funcţiune. 1n a
ce-astă sărbătoare a teatru
lui, o mică amărăciune : 
mersul tinerelor actriţe. 
Neobişnuite cu lungimea 
interbelică a rochiilor, ele 
lăsau mai tot timpul im

presia c5, se vor împiedica 
şi vor pica peste noi, telP.
spectatorii. E de înţeles că 
mo::1,a de azi (blugi sa·u 
fuste comode) le obi8nu
ieşte pe tinerele actriţe cu 
o călcătură mult depărtată
de cea a femeilor inter!Je-

Zice. Spectacolul de teatru 
cere însă o adaptare ia 
epocă nu numai a :fardu
lui şi pălăriilor, dar şi a 
mişcării de-a lungul şi 
ele-a latul scenei. Le-a:m„ 

invit.!L pe tinerele noastTe 
actri�e s-o vadă pe Gin...,-1, 
Patr-ichi în rolul Cleopa
trei. Ar descoperi de în
dată cum ştie o femeie 
din anul 1989 să meargi 
ca o egipteancă dinaintea 
erei noastre. (I. S.). 

Invitaţii rn sincope 

Nu e greu de înţeles că 
pentru un cercetător de 
peste ani principaLa sursă 
de documentare rămlne 
revist.2 „Teatrul". Iată o 
posibilă explimţie a stră
duinţei no.astre de a mi 
lăs-a în afara consemnâ.rii 
nici una din premierele din 
înt1·eaga ţară. O alte'/, ex
plica.ţie trimite l.a clatoria 
noastră g.zzetărească de a 
reflect.1, tot ce se înt-îm
pl'i. semnificativ în dome
niul de c,are 11,e ocupăm. 
ln îndepiini1"ea ace8tei 
misiuni imens,a majoritate 
a teatrelor din Bucu.resti 
ş\ din ţară ne ajută tin1ii
du-ne la curent cu mersul 
premierelor. Primim din 
partea lor invitaţii telefo
nice sau în scris de a fi 
prezenţi. prin red::ictorii st 
coLaboratorii noştri, /.a 
spectacolele pentru presă„ 

Se cuvin menţionate ast
fel Teatrul Naţional, Tea-
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trul Ciuleşti, Teatrul de 
Comedie, . Teatrul „Lucia 
Sturdza -Bulandra", Teatrul 
„Ion Creamgă", Teatrul 
,,'f'ăndărică" din Bucu . ..: 
Teşti, teatrele din Brăila, 
la.şi, Cluj, Sibiu, Timişoa
rn, Bacău. Conducerile 
uno1· teatT1e din ţară ( Bră
ilq,, Timişoara, Iaşi, Sibiu.) 
'2U organizat, dintr-o ne
voie de confruntare băr
bătească a muncii lor, mi

crostagiuni pentru criticii 
.din ţară, încheiate cu dis
cuţ-ii între reprnzenta,nţii 
presei şi colectivele res
pective. Sînt însă şi teatre 
de la, care de mult n-(im 
mai p'rimit nici un semn : 
cele din Petroşani_. Piteşti, 
Baia Ma.re, Sf. Gheorghe, 
Galaţ-i, Ara,d, Satu Mare. 
Sii fie atîta osteneală în 
-formatul unui mimăr de
:telefon cu prefix sau în
lipitul unui timbru pe o
scrisoare ? Să funcţioneze

Greu de ,:itit (dar

uomc; de �eatru 

Derutamtă, ca să folosim 
un eufemism, cronica Ni
coletei Gherghel la spec
tacolul Raţa sălbatic5., cro
-nică a,pfirută in „Luceafă-
1'Ul" , din 11 febr uarie. 
Raţa sălbatică... şi atît, 
pentru cei în croP.ică _rrn 
este menţiowrt nici auto-
1·ul piesei, nici. teatrul pe 
sce1ia căn,ia a jost' mon
tată. In �cl.i.m.l;, conside
Taţiile asupra spectai;olu� 
lui sint pui· şi simplii nău
citoare. De pildă (mărtiL
-risim că ne e foarte greu 
$:i, alegem înt,-e nenzpnă,-
1·atele exemple vosibile) : 
�,Structtir.a miza7:scene_l î� 
linii- paralele şi cercut-i 
concentri.ce co respun-

în cadrul teat1·elor de 1iro
vincie zioala că ,.ochii 
care nu se văd se uită ? " 
Nu credem, o dată ce nu 
primim invitaţii nici de la 
Teatrul Mic. aflat pestE 
drum de redacţia noa,strci. 
Oricum, sîntem lwtărîţţ 
să ne îndeplinim şi în a
ceste -condiţii dato1·ia noa,
tră de a sc1·ie despre toate 
premierele. - (I. S.). 

de scris I) 

ZÎ76d tehnicii dramaturgice 
a retrospectivei - stini.u
le,a:ză fantezia 1·egizonilui 
Dan Alecscindfescu în al
cătuirea unei mi1iuţiâ,aşe 
mişcări în SCl•nii a acto
rilor, în 1'0stuirea cn mi
g.al'i a fiecărei compqziţi,i 
actori:esti:" Am· putea ·în
ţelege, din fraza citata. ·că 
structur:i · miza·nscenei (în 
lini-i parale ie· şi cercu1·i 
concentrice!) c"iue stimu
l e.,iz:i pe. regizor _. a fost 
con:eput.i de altcineva. 
Reproducem, din a-eeea$i 
cro1nca: ,,DevoaLat,'i, va 
intm puţin în alertâ ( !), 
măturînd energic prLn ca
să, pentru a goni spiritele 
reie sau pentru a le in
festa (!), wi ronţiii · bom:
hoane în neştire, va ·inge-
11.unche,a teatral. .cqntinu
ind să se agite în gol,
-oin!i. preia cu sînge
1·ece - conducerea coră
biei lumii ei seci. moa1·te.
prihăni.te. Joe11l furios. cu
a,llml imaculat. al feţei ·de
masă mototolite c-... ură,
exprimă ir-itarea · fa,ţă de
impedimentul tempO'rar ăl

ceeanţelor ideale, care nn 
au ce căuta in atmosfera 
bolnavă."; ,, Uitîn<lt1r-.�i so
lemnitatea, vrea să se a
plece să-şi ridice bastonul, 
apoi ochelarii căzuti : in
dispensabiie orientă�·ii lui, 
ambele obiecte dezlănţui� 
te ( !) anunţă asimilarea. 
prizonieratul lui în tenta
culele caracatiţei v.riaşe. 
prin căsătoria cii 1ne·na
jeria." 

Să mai adăugăm cr1 au
toarea cronicii nu acordă 
nici o importanţă concor
danţei timpurilor 1;erbelor, 
că virgulele sint plnsate 
după 1·egul-i greu de des
cifrat? A1· fi nepotrivit să. 
ne legăm de asemenea 
nevrednice detalii ! S-ar 
mai putea spune, totu.')i, că 
în ceie m.ai multe cazuri. 
confuzia între actor si 
-persc,najv,i int,·�rpretat est/! 
atît de temeinică încît. 
probabil, nic·i autoare.a 
cronicii nu se mai poate 
lesne descurc,�. (C. M.).

Un critic 

Se num�şte Ioan Groşcm,. 
Critica literară. a- spus, ci

tindu-i .prozele, că-i. o spe
ranţă a, . liţe1·aturii tinere. 
Noi spunem,. dti.rvlu-i cro
nicile .. drnmatipe . publicrite 
de .Viaţa. ş_tudenţească a- • 
p1:oqpc n:umăr de număr, 
că , e o .  s.p_eranţă._ şi ·.a cri
tici: dramati-ce. Are nerv, 
are fermitate în - _opinii, 
,:zre· ·culoai:_e .. Are, mai oJesJ
ceea, ce Jipseşţe -mu:.tar 
cronic.ari; expresivţtnte. 
Multe dintre frazele s-a.le 
se reţi1i · prin capa,citatea 
de a, f.ace iubită o jude
cată de -i;aloa,re. _ Iată cît�
va· ·exemp·le- din. •cronica 
publicată în Vi.aţa studen
ţească din 13 dece-nihrie 
1988 : ,, Mi..llţi regizori şi 
mulţi interpreţi şi-au ·nipt 
m•olarii în carnea tare a 
piese:-or lui Brecht;· cact 
ceea: ce pă-ruse a Îi o· fra
gedă pulpă rumenită nu 
era decît un cotlet în sîn
ge abia p::?1-pelit" ; .,Sub 
bagheta fermă a lui Con
stantin Fuga,5in «OPERA 
DE TREI PARALE» face 
·t.:iţi ba,nÎ!i ". (I. S.).
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Cum se obţine un 

La un moment dat, tea
trul X, prin vocile sale 
cele mai autorizate, amm

ţă viitoarea şi fericita 
naşte,re a evenimentului 
teatral. Apoi stagiunile se 
înşiră cuminţi una după 
alta, ca mă'rgeleLe pe o 
aţă, amintimdu-se periodic 
iminenta sosire a e1,eni
mentului. Apoi se schimbă 
repertoriul, se schimbă 
piesa, se schimbă regizo
rul, unii a,ctori ies la 
pensie, alţi actori ies din 
institut, dar evenimentul 
nu se dă bătut, el ciocă
neşte insistent I.a uşci. 
Apoi s-a hotărît piesa, s-a 
hotărît şi regizorul, s-a 
hotărît şi scenograful, s-a 
fă.cut şi distribuţia, s-au 
,wnunţat şi concepţiile post 
şi antepreparatorii ( ori 
vice-versa) s-au mediat 
(prin viu grai sau 1nass 
media) şi viziuni ante şi 
postdefinitorii ( ori vice
versa). Aq:)oi oamenii de 
bine şi de condei scriu 
despre pulsul foetal bine 
ritmat al evenimentului. 
Apoi intervine un moment 
de derută, regizorul se re
trage, aitul (eventual al
ţii) vine (vin), un actor 
(-triţ,ă) se decide să ia.să 
(să intre) im pîrjolul crea•
ţiei, dar evenimentului 
nu-i pasă, el vine, ·l)ine, 
vine, cal,eă totul în picioa
re. Apoi apare un fotore
porter. wnul poartă case
tofonul, altul aparatul de 
filmat şi toţi înregistreazii, 
înregistrează, pentru di·· 

Ignorat pe nedrept 

Teatrul „Ţăndărică" din 
Bucureşti şi Centrul Spe
cial de Perfecţionare a 
Cadrelor, sub patronajul 
Consiliului Cuiturii şi E
ducaţiei Social,iste, a edi
tat un „CAIET DE DOCU
MENTARE" pentru crea
torii din teatrele de pă
puşi şi marionete, Deşi a 
a,părut r-n iunie 1988, a
cest CAIET nu a i'Tl,trat 
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versele teci de a1ir (foto, 
video, fono) f1·ămîntirile 
genetke ale evenimentn
lui. Apoi se conturează un 
suspans dramatic : eveni
mentul a intra.t în colaps, 
se mai dă? nu se, mai dă? 
Apoi pulsut îşi revine la 
normal, !>a chiar se acce
lerează ; evenimentul se 
dă. Apoi se emit invitttţii 

La premieră. Apoi cortina 
se ridică. Apoi u1"1neazii o 
pauză, la care invitaţii ies 
în foaier, unde se fumea
ză. şi se discută despre 
vremea de afară. .4.poi 
unii invitaţi, sLabi de în
ger, plieacă discret ·iar al
ţii, tari, reintră în sală. 
Apoi cortina se lasă defi
nitiv şi în sală răsnnă 
ovaţii. Apoi evenimentul 
este -consemnat ca atare în 
paginile de special-iuite 
dedicate posterităţii. Apoi 
năvălesc epigonii. A.poi 
toată lumea se lasă păgu
başă şi se trece kl even-i
mentul teatral următor. 

Sol'ana COROAMA 

STANCA 

înca in atenţia şi in zona 
de interes ale celor cărora 
li se adresează în ex
clusivitate. Nu-l cere, nu-l 
caută nimeni ! Şi e de 
mirare ! Ne-am încnmetat 
să-l răsfoim noi în locul 
adresanţilor ; şi am con
statat că articolele alese 
şi publicate (redactor, 
Ruxandra. Săraru-Galgo
ţiu) sînt de o admira,biL:'i 

diversitate ; lectura celo1' 
57 , de pagini are darul de 
a schimba radical imagi:.. 
nea despre teatrul con-
temporan de animaţie

r 

dezvăluind că această 
străveche artă co·ncen-· 
trează în practica ei se� 
rioa.se şi complexe pro
bleme ale sculpturii cine� 
tice. că are un „fiu natu
ral", dar nerecunoscător
care se nmneşte dne1na
tograful mut şi că a îm

prumutat cinerna.tografiei 
contempor,a,ne c-îtev,a, din 
procedeele sale fără să 
ridice preternţii şi drep
turi morale d.e :fo!os-inţă. 
Sîntem convinşi de faptu[ 
ci puţini dintre mînuito
rii noştri au aflat de exis
tenţa unui Mic O1·ganon 
al Marionetei. Alte cîteva 
pagini ale acestui ignorat 
CAIET DE DOCUMEN
T ARE sînt dedicate isto-
1·iei europene a teatrului 
de marionete şi peripe·ţi
ilor, nu 'entotdeauna ve
sele şi plăcute, prin care
a trecut această profesie 
de-a lungul ultimelor pa
tru secole supravieţuinrl 
şi eschivîndu-se vigilenţe
lor terorizante de tot fe
lul, de la Inchi;:,iţi.e 
I.a imperialismele secoiu
lui XVIII. Oare să nu pr�
zinte interes în ochii ar
tiştilor noştri mînuitori 
nu:i măcar interviul cu 
Jim Henso,n - ere.atonic 
Muppets-iLor ? Nu e de
crezut. Mihaela Tonitze 
Iordache, directoarea Tea
trului ·,,Ţăndărică", sper-if. 

că această publicaţie cu: 
caracter neperiodic, dar 
permanent, este un reai. 
instrument de lucru, de 
informare şi perfecţionar� 
a cad1·elor de specialita,te. 
Nouă ni se pare că este ! 
Ca-drele, oare, ce cred ? 

I. Z.
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Poşta iiteraturii dramatice-, 
lUihai Dumbravă - Iaşi: 

ln legătură cu deplasarea 
Cenaclului de dramatu.rgie 
al revistei noastre, fireşte 
împreună cu trupa de ac
tori care prezintă speda
colul-lectură, în alte loca
lităţi, am primit şi alte 
scrisori. Chestiunea nu 
este ,chiiair a tît de tJ.e„nid,01a
�ă - date fiind dificultă
ţ"le oricărui tur,neu - dar 
pro,punerea dumneavoastră 
ca spectaco1ul-'1edură să 
fie realizat de chiar .l'o1·ţele 
de •pe ,,teren", în 103.2:u[ ao

calită.ţii dumneavoastră, 
Teat.ruJ Naţional din Iaşi, 
merită toată atenţia. O a
,;emenea modalitate ar fa
cilita iti:nerarea Ct.naclu
lui :nostru în toate centrele 
de cultură teatrală din ţa
ră, ajutind tuturor citito
rilor noştri să ia cunoş
tinţă direct de iniţiativa 
noastră, aflată acum la 
prima anive1•5are. Bineîn
ţele,s, solicitările trebuie să 
vină din partea forurilor 
de cultură locale. 

Sandu Tudor - Bucu
reşti: ca.rtea ele vizită,
piesa dumneavoastră in 
trei acte, cu un motto de
cu,pat din Blaga - ,, ... nu
mai creaţia răscumpără 
suferinţele" - este o po
veste „de periferie", cu 
ae.r dintre cele două răz
boaie montliale şi cromări 
din George lVIi:hail Zamfi
rescu. la •ca.re se adaugă 
un -gust-retard pentru na
turalism. Conflictul este în
săilat şi personajele încăr
cate cu un demonism de 
proastă cali t.ate. Insistaţi 
foarte mult pe scenele 
„tari", interesat parcă mai 
mult de amărn,.mtul f;zic 
decît de cel psihic (scena
riul debutează lung cu, ten
tativa lui N-ae Deleanu ele 
a-şi viola fiica. - fireşte,
era vorba de inconştienţa

· beţiei -. apar mardeia1,i,
cuţitari, dar şi. intelectuali, 
un ar:ti:<;t plastic şi un critic 
de a1·tă care, pentru a n

cî't de cit verosimili, tre-
1:rnie să meargă mai intîi 

să-şi termine, nu-i aşa, stu
diile primare. De fapt, sa
voare.a acestui text, la lec- · 
tură, stă în mulţimea' e
normităţitor rostite de· O
vidiu, personajul prind.pal, 
arătat spre fiu1alul parti
turii ca un veritabil artist 
plastic: ,, Este posibil! să nu 
puteţi .conjuga realitatea ce 
vă înconjoară?" sau „Î:n 
comportarea mea speram 
să mă întîlnesc pe traseu 
cu minte� dv., cu ştiinţa 
unor ani de studii. .. " sau 
.,Orice bărbat nu-şi per
mi te ava111Jsuri unei femei 
dacă nu i se acceptă sau 
se încurajează". Dacă pen
tnu S;a;111d1a,, asistentă s,oai:ailă, 
e greu să accepţi caragiale
nisme de genul „ unul din 
aspecte ar fi şi altul" sau 
,,Vreau realul acestui om, 
at.ît!" sau „Iar acest cetă
ţean Ovidiu Iuliu Moldo
van cons·bituie cred eu pen -
tru fiecaire dln ·noi cît şi 
pentru comitetul executiv 
al cărui cuvînt îl aduc în 
fal,a dv. spre bucuria noas
tră. a .tuturor!". nu ne vin,e 
uşo1· să „prwnim" un per
sonaj ca Vera, creionat de 
autor de asemenea nu în
tr-o cheie comică, a cărei 
profesie (critic de artă) 
presupune o anume ,cotă, 
dar care se exprimă intr-o 
atare manieră: ,,Atunci să 
f.im cerebrali şi să judecăm
impreună tot ce e necesar
fără presupuneri şi fără i
poteze" sa1:1 „Mai bine tă
ceai şi filozof rămineai !
Neşbii,nd latină n-am reu
şit să-l spun într-o formă
mai originw.ă" sau „Arta
nu. e industrie şi nici agii-

- -·cui tură". Cîteva insule de
umor învioirează aceas,tă
s,:hiţă de idromă (,.Ovidiu:
... P<:! Engiels 1-,aJ ci:bit ide .e
x.e1rrrp1u ? Grlmi : Dacă n-a
făcut ,puşcărie mu-1 ştiiU"),
ca şi unele re.pl,ici expre
sive, rare bineînţeles :
,. Strî,ng cu dinţii cuvintele
din mine să nu te fac de
risul lumii". Cît priveşte
gramatica limbii române,
pref•erăm să credem că 

„a•qaterile" tin de maşina 
de scris ... 

Radu Misiru Piatra 
Neamţ: ,,Eu nu mă am 
decît pe mine - spuneţi 
dumneavoastră - şi nu lu
crez într-un domeniu cie 
«schimb», nici la o edi
tură, nici la o revistă. Nu 
sînt rudă cu vreun critic 
literar. Trebuie să reuşesc 
să mă public singur". To
;nuJ. epistolei, puţin acrit 
de mitologia relaţiilor 
misterioase. îl putem socoti 
salutar, cîtă vreme aveţi 
încredere în propriile dum
neavoastră fo,rţe. De fapt, 
aceasta este şi condiţia 
unui debut adevărat. Cit 
priveşte faptul dacă aveţi 
sau nu aveţi „pe cineva", 
nu are nici o legătură cu 
talentul de scriitor. CeJ.e 
trei partituri nu dovedesc 
deocamdată mai mult .de
cît o mare iubire pentru 
teatru. Aveţi paisprezece 
ani şi sînteţi prezent la 
spectacolele ,teatrulu'i din 
localitate. Continuaţi c u  
lecttvri din autori români 
şi străini. !ncerca.ţi sâ' re
vedeţi spectacolele .:are 
v-au trezit interesul. Luaţi
legătura cu secretariat�1l
literar al Teatrului Tinere
tului. Sprijinul de care
aveţi nevoie il aveţi, ,cum
s-ar spune. ,.la doi ,paşi".

Sergiu Vâlcu - Braşov: 
Iată, aţi ajuns la a treia 
variantă a „Meşterului" -
dar, din păcate. nu în fu
voarea „1ui ". Trans:!:ormă
rile care ,au avut loc n-au 
„adîncit" textul ci, dacă se 
poate s;pune aşa, l-au 
„ umflat", mutindu-i axa 

'"'iâ'esaJică., pe ·a1te.!,'c-oordona
te. Dintr-o dramă a crea
ţiei, ,partitum încearcă să 
fie acum o :;aga a dăinuirii 
poporului r:imân printre 
toate mileniile. încearcă şi 
nu reuşeşte. Pri,niele sceone, 
excelelllte din perapectiva 
teatralităţii, suferă de un 
prea pronunţat epigonism; 
ele au Ps:.>cetea totdeauna 
recognoscibilă a lui Marin 
Sorescu. Lăsaţi textul oă 
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,,dospească" o vreme. In
cercaţi intre timp altceva. 

Niculina. Prundea.nu 
Bucureşti: Vă rugăm s,ă 
treceţi pe la -redacţie. 

Mai trimiteţi: Viorel Mi
hail Anghel -. Carncal; 
Mugur Bu.rcescu - Giur
giu; Vlad Elena - Boto
şani; Flori.n Dochia - Plo
ieşti; Dinu Ci pere - Bucu
reşti; Nicolae Tr,estie -
Cluj-Na.poca; Ioana M. A-_ 
nel - Arad; Simon La(cu 
- Craiova; Doi-el C. Lăz&
rescu - Timişoara; Valen-
1in Caraiman - Tulcea;
Aristiţa Lupuil,escu - Bucu
reşti; Mioara Morărescu -
Tg. Mureş; Anatol Trujcă
- Roman; Angela Dana
Fi,ruţă - Alba Iulia; Ane
Ea Gheorghe Sibiu;
Leontin Amzulescu - Foc
şani; Tudor Mircescu -
Brăila; Virginia Rasiga -
Cluj-Napoca; Ioan Banciu
- Braşov; Maria Iancu
lescu - Zimnicea; Alin
Tutoveanu - Rădăuţi.

Deocamdată, nu: Florica 
Simionescu - Roşio-ri; Ian
cu Mavrodin - Tg. Jiu; 
Aspasia Ionescu - Deva ; 
Lăcrămioara Anghel 
Eu.zău; Vasile Păsculescu 
- Galaţi; Melania Stei: -
Turda; PompiHu Zol'lescu
- . Ploieşti; Ivanca Simuţ
- Călăraşi: Mirel Atana-
siu - Cernavodă; Mitică
Oroveanu - Bacău; Sile
Nicolae Tudoran - Vatra
Dornei.

Paul TUTUNGIU 

Portofoliul nostru : 

(pe ,ciaire H .ţim,em 1.a ,dus
pozi ţia secreta:rJl.or l,i tenari 
-diITT teatre) 

• Ma,d111 So,1:'ernu - Vărul
·Shakespeare 

• Horia Gârbea - Al trei
lea as

• fon Huchet'u - Mesa
gerul

• Paul Everac - La mar
ginea lumii 

• R:a,d,u Iftimovid - A
cincea caimeră a inimii

l'JANUSCRISELE NE-
PUBLICATE NU SE ÎNA
POIAZA 
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Primim la redactie 

Stim.ate to.varăşe 1·ed,act01·-şef, 

1n numele colegilor mei, al studenţi
lor din anu,l IV Actorie zi şi a.I meu pe1·
sonal doresc să vă ,comunic faptul că 
am �ncercat -cu toţii un sentiment de 
mîhnire, citind cronica la spectaicolul 
,,Steaua fără nume" de Mihail Sebastian, 
apărută în revista Teatrul Nr. 1/1989. 

Prestig'iul deosebit al revistei pe care 
cu onoare o conduceţi, autoritatea de 
ca.re se bucură în 1·înd.ul oamenilor de 
teatru din ţara întreagă au fă,cut ca întot
deauna comentariile legate de spectacole
le Studioului de teatru al Institutului a
părute în revistă sii. ccmstitiiie prilejul 
unor dezb,ater-i fnictuoase cu studenţii. 
Carenţele remarcate ,cm stimulat per
f ecţio11;area munci.i, spectacol.ele Studioului 
fiind ultima şi ce.a mai importantă et.apă 
în procesul de pregătire profesion,ală a 
viitorilor actori şi regizori. 

Menţicmăm că toate cronicile apc1,1·ute 
fn revista Teatrul au fost judicioase, ob
servaţiile binevenite, folosito.arie -cu ex-cep-
/ia articolului m.ai sus meritionat care a 
avut un efect negativ asup;·a studenţiloi-, ··••:;• 
distrugîndu-le încrederea în obiectivitatea 
criticii. 

Spectacolul „Steaua fără nume" a fost 
apreciat de membrii. Senatului din In
stitut şi de membrii Catedrei de Artă ac
torului şi regizo1·ului de teatru, datorită 
bunelor rezultate obţinute d_e. stu,denţi 1n 
munca asupra rohirilor. Contr.adicţi,a, e
videntă. între aceste concluzii Ş.i tori1il cro
nicii a creat o reală de1·ută în rîndul lor. 

Avînd tn vedere aceastii. situaţie, -vă TU-. 
găm să anal-izaţi situafia ·şi eventual, 
dac{i c;:onsideraţi necesar să mai publi_-· 
caţi şi un alt punct d.e vedere al unui 
alt C1�onicar mai atent 7,a sensibilitatea fi: 
�-e,as�a .a unor tineri ce abia acum păşesc 
m viaţa noastră artistică 

1n speranţa că revist� Teatrul va ră
m�ne in continuare alături de noi . vă ră-
. minem recunoscători. 

' 

Cu stimă, 
Decan, prof. univ. dr. 
Ileana BERLOGEA 

�-R._ Dînd curs solicitării, .publicăm
alatun un alt f)unct de ved€re. 
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Scoala 
.. 

nuanţelor 

A ,P1u111e Îll1 s•oe111ă o ,pioes,ă de Mii'haii Se·
bastian pare un demers lesnicios nu nu
mai peintn.,u că idesrpire ope·na dr,au�1ati:că .a 
acestui 01r,i,gina[ autor s-ia scrjs o î111t-rea
gă 1dtffi1a1rwră, •Ci Şi 1perutim :Că teatralitatea 
este •Ulll eilemem.t 1i1111trins,ec textullllÎ:, 11ar 
d'1dascal:iile orfer,ă •ll!Il iaJdlevălnat 1ooret .de 
!l'egie. Ap,a1re1n,ţia e ,î:rus,ă �nşrelăto1aire, oa 
mau to,ate aipairem,ţ,e!le. Amestecul de li
rism şi 1u,m10.r, ide tnisteţe şi fa·ol!1i.e, aJde
se;a ,autofa,om.i.,e,, roore _poart.icul.Jari-rează s,orie
:rtile · drna,matke iail•e lui Sebiasti,a111, şi, m

deo,se]:ij, Steaua fă:ră nume, •oons11Ji:bui.e um
p,airiu greu de <ciştig1at, fără .o expeiriem.ţă 
J,a,bnrj1oasă şi <> m,UJnică irăibdăto1air,e de oi-
2Je1Laire a 111iuanţ•elirnr. Bs,te de a,ceea cu 
atiît ma,i me1ritorrie iniţi,ativ,a: l'e.perto:r.ial.ă 
a I.A.T.C. Bl\!Jcur,e.şti, de ,a inls,crie în 
prrioginamul pr01moţi,ei ce ,a:b&o[v,ă ia.nu[ a
c,esta 1cU1rsU1rile ,dre actorie Steaua fără
nume, •CJU cât s,pecbaiooilul rrea!ldzat de Dem
Ră1dules,ou rC!U sbulden,ţii c,Ja:srei s.ale se 
dov.ecleişte a fd. ,UJn examen o.seU1Şli.t l,a 
şv.:Jo,al,a 111 u:a1111ţe[1c1r. 
. Aice1as,ba. ;pare să fi fost şi ill1tel!1 ţi1a p[·o
fes101ru1ui-:reg1izo,r Dem Răidules·ou in 
mu111,aa s.a ou studiemiţi,i-.acto,ri : rde ,a�i f,a
rnilliiari·za ,ou ,o mo,dlaJH,ate teatra!Lă mai 
pu,jlin spedaoufoasă m 1Pil1aJO vizm,a[-cine
ti c, ,aiptă 1În15ă ia staJbtllli •00,mu1111i1oa1reia între 
p,airtellle:rii şi !Îill.ilre scem.,ă şi siaa�, pe calea 
r,evelărE vlirbu,ţi!l>o:r erooţio,rual-r,eflexive 
-ale textuJn„ti, ,prin ,exte1rjon:;izaire,a s,oibră şi
nu,'.l:nit.ată a ,exiperienţeloir i1111tie:ri>oia.re ale 
p,eir.sio1n.a,j€1'.,or. Sceinog.rafri,a bi111,e gîm,dită a 
lui Tira.i1a111 N1iţes,cu oferă ,ambi1ainţa phas
tl_i'.că :a:decv,3-tă, atît ,pe111tru iatmor;;ife.na. mo
destei g.ă:rti de <p1iiorvim1�1ie, ,ou sugiesii,a pe
r,onrului adruic.ăto[· de ,minUJn.i, dt şi pen
tTu sărăcăcioasa d,a:r 111iu slomdiida J,oicu.in
ţă a l1uj Min,oi,u (.a.i,ai msă, s-:al' fi p,utut 
suge.na o h:lblioteoă ticsJtă de c,ălr.ţi, şi n,u 
una ICU a�aftu,rille ,aip,ro,ape ,gioa!le, ,oare nu 
e�pTimă mi•a.i „p.ati:ma pen1Jriu călrţi ", e 
p,rirnfeso:rn.tlui, :n;tci n1u justifică >Uimi�'e,a 
Mo111el - ,,Oîte căllii ,a,i !. .. N-19.!lll văzut 
niciodaită aşa de multe cărţi"). 

în mod fo:•,esc, rolUJrilor principale li 
s-a .aoo!I"dat ,eea m:ai ma.Te iatem.-ţie, ilnaiec
lJoriia prowgon.iştullor .fii1111d mgxcată et.a· 
pă m.t ,eta:pă. •Şi dhi,a.r ,d,a,că nu 1Jo1xleaUil1,a
s-ia. aj.un:s J,a 1a1dlîncimea idie g,înd ia Uill,Olr 
me1Jail',01r,e ,po,eti-c,e, ,cei do.i ,imteil'p!l:ie\:i a,u gă
sit ,mijJoaice.J.e ne,ces.an·e eX!paiimării, ou 
sdmp.Litate şi fi:r:eis,c, a ia.drevă.n1lui psiho!lo
gic î111 evioluţia stănilon· i!l1teITTio1are ,ale e
r,o,ia,oc. în :rol-uil 1l\1Iio1nei, 1pe ,care-a pdveşte 
ou lruc1iditartie, ifără ia-i occmcl,a haloiua de 
mi1Ster i:nieJla.b.m Cle-<i 1nso:ţe.ş1Je imtriarea, Li-

Li131!1a H>od,01rqg,e,a adtice o !1'11:.umuseţe ro
b,lll,tă, modennă .şi o s·em.sibiilita:te atent 
ghiidată pieinti. u .a m'.l,rie;a pas ,cu pas, fălră 
stri:1deinţe şi !l'u1ptu1ri, expeni€1!1Jţa existen
ţiială reve!La:t:Jla,re de s:ime ia erioii!lJei nu.an
ţin,d ciu if'i:ne�e schirn1bărue ,aicestei� în re
laţie cu mediul, cu Mi,roiu, cu G1ig, 
mo·dulîmidu-şi zî:mbetul •OU f1a!l'mec, cu a
mu.ZJameint, ,cu ta:rndlreţe, ou emoţie, cu 
tlil·om,i.1e şi dispreţ, Cl\.l tristeţe :r,esemn.ată, 
du;pă îJTiiPa,eju:r.ăTi. Flv.i1r�1n Busruioc, mau 
p·uţi1n viZJ:ibi.J. a1111�aj,at la î1n0Ejpu.t î111 rolul 
I.Jui M.iJr,oi1u., se mSl1.lfleţeşte 1 Jneptat, tl'ecînd 
die Ja ap,a[·,em.tia. 1a1bsem.ţă [,a ,pa,rtici,p,ar,e a
fedivă uş,rnr aimtrnată - o notă intere
S1imtă p,e ,oare d-,o ·,e,onfielră ,peraoinaj,ul•ui -
ÎJ:l!căllzi1111du-s•e ,pâ111,/f _la i:n,oamdlescenţă oînd 
v101rb.eşte cµ,'em10,ţi,e··'·,ct,esp1re steaua de,ioo-

.,per.i.tă, .oomfamim.,î:n,d..<o ,Pe Mo111a ou ein
·--tuz:i,a;smu:l alllli.. 1M,o,m:enibuil e cu ,adevărat
emoţio1111amt, ·j,o,cul de ... · lumi1111i şi i,lustr,a,ţia

· r.nniziic;aJă potenţ,ează.·,p,01e2J:a ipe ,oa1ne tine
ri.i aicboiri o tr,fu,eis-c <d1:n pli111. Pălcat de
b1a:r,b,a, care aoo1pe1r.ă pe jumătate ahlpul
acto[,ul111i., re<d1U,clî,n,du-:i di111 1pos,jhill.itatea
ex)Pnimă1ii p[·,in micrni,că ,a •u1ruo;r mişcă:r,i
lăurnt1ice, lăsînd doar ochii, în rare1e mo
mente câllld .şi-i ,air,ată, să exprime puri
llatea, ii1io111,ia şi, maj ,ales, au1Jo11110111i.a pe:r
s•om,ajul,ui, oa.re-şi brăieşite cu 1J,uoi1ditate
i,mpo,si,bilia ,av,em,tură.

Adloir ou ip,er.s,o,na:llitate evide1I1tă, îmdi
nată sprre, c•omedde, Ailex,arr1d!ru B,indea ,a 
re:alliZJat o;rgain;i,c,îm. Şefu[ g.ă!rii, ,u,n tip
de j10,vJ.al burtă-v,eride, ş,mecheims şi p.ro
fito:r, iill:semsiibia la id1urieri:11e alto1ra. O
bu:n,ă C·OIDj[),O•z;i,ţi,e, l'lllcirată cu imte.lige,nţă
şi sobr:ie't1ate, eviibî1I11d tentaţia ş:a1rjieu şi
punctî111,d di111 ,gesrtiuirJ 001lţiuro:as1e şi to111uni
·UIŞ•or ,asic•uţite ahii1PU.l ridioo,l al ap!rige.i 
Doil'Il1T1iş,o,aire Cucu, :re,u ,şe.şte G,ab;riieha Bu
t'Uic, Jăi,fo1d să tinairusp.ară, c,u erno,ţie �-eţi
nută, d:nama .acesteia, Jn :fu,ga.r,a clliipă ia 
confusiun.ii. Allloa Sig.a[·tău a 1aV1Ut oan ... 
d,o,a.re si1nee,r,ă şi sems:ib.Ll1it.ate ,aid1oilescen
ti111ă in ,ceile ,d,o,uă ia1p,a1r1itii ,ale Ellevei 
Zamfm·escu, 1d;ifurenţii111du-ae -'?i sichi;ţ11nd o 
întreagă biognami:e dli111 câtev,a gestUJri şi 
mai mu!lte pmivh·;i, Două ip,ers,oITTaje cu 
totuil idif:eri'tle conturează m.t bu111e mijJ.o.a
ce Vi1o[·el PăUJnes1cu, ,ev.idenţiin1d1u-se ma.i 
ales în rn.J.11.1il l,u,i Udrrea. Rolul lu.i Grig a 
dE)p.ăJşi,t ,ex.pe:rienţa ide vj,aţă ,şi os,p.a;citate.a 
de ,transpunere ale tînărului Fl,o;rin Cătă
lin Irimia, care i-a creionat cu stîngăcie, 
da;r 111.u fără ap1omb exte11io;i:-, prioifi,rUil. In 
rest, citev.a ,cio111tJri.buţii -mai puţi·n sem111i
fi,c,ative ale !J.lm•o,r stU1d,e111.ţi d'm ,ailt.e o1,ase, 
în roi:uT1i „de siervid,u", intr-u,n S'P•ect,a,c,ol 
caT-e :r:elevă calităţile p,t,omiţ.ăms:re ia.le 
uno,r tineri, de pe aoum adori. 

Margareta BĂRBUŢĂ 

95 

·•

www.ziuaconstanta.ro



il34m&\i:U3Gi de 
1:1om.im 
CODi:i:ml03&\Di 

Vasile 

Iosif :>

I. Poet, prozator, dramaturg.

la A 

la z 

S-a născut în satul Căuia-Dealul Morii,
judeţul Bacău, la 16 mai 1919. Şcoala 
primară în satul, natal, apoi liceul şi 

�coala de literatură „Mihai Eminescu", la 
Bucureşti. Intre 1933-1941, muncitor în 

Dobrogea. După demobilizare, între 1945-
1949 - activist sindical. Premiat pentru 
poezie în 1949. Redactor la revista „Fla
căra". Intre 1950-1974, face .parte din 
colectivul de redacţie al revistei „Tînărul 
scriitor", apoi e corespondent regional şi 
redactor, la ziarele „România liberă", 
„Secera şi ciocanul" (Piteşti) şi „Satul 
socialist". 

Colaborează cu versuri şi 1·eportaje în 
presa centrală. 

Debut editorial în 1950 cu volumul .de 
venuri Altfel de cîntec.

Debutul în dramaturgie are loc în 1958 
cu piesa în trei acte Zburaţi, pescăruşi
lor !, jucată pe scena Teatrului de Stat 
din Constanţa. 
II. LUCRARI DRAMATICE REPREZEN
TATE

1958, 15 octombrie - ZBURAŢI, PES

CĂRUŞILOR! 
Teatrul de Stat din Constanţa. Regia : 

la.an Drugan. Sce,n,ografia : Tatiana Ma
nolescu-Uleu. Cu: Cristina Mincuiescu, 
Costel Rădulescu, Rodica Sanda. 'Ţuţuia
nu Dimitrie Bitang Emil Sasu. Valentina 
Şa;nbra, Gheorghe 'Bănică, Grigore Dimi
triu. Teodor.a Lazăr. Lucica GeO'l·gescu
Sz,aoo, Mircea Psatta, Constantin _Guţii, 
Suzana Demetrian, Radu Sorin Grigores
cu. Pies'.L s�a mai reprezentat la Teatrul 
de Stat din Ploie.�ti (1958). Sub titlul 
MARIA, piesa de mai sus, revăzută de 
autor, s-f'. juc_at im 1960 la Teatrul N,a
ti.onal din Bucu1·eşti. Regia : Mcmi Ghe
lerter. Scenogr,afia : Mihai Tofan. Cu : 
Eugenia Popovici, George Demefru, Nicu 
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Dimitriu, Al. Giugaru, Marcel Angheles-, 
cu, Gr. Vasiliu-Birlic, Silvia Dumitrescu
Timică, Sanda Toma şi alţii. 

Cu acest titlu, piesa s-a mai jucat la 
teatrele din Turda, Baia Mare şi s-a 
difuzat la Radio în 1961. 

„Drama personală a preşedintei unei 
gospodării agricole fruntaşe, 11iamă şi 
bunii soţie, se petrece într-un mediu în 
care ritmul vieţii curente progresează 
voiniceşte spre bunăstare şi ferici-re, în 
vreme· ce lupta cu lumea veche se poar
tă acuma, în linia întîia, cu rămăşitele 
retrograde din conştiinţa oamenilor. 
Exemplul Mariei exprimă adevărul că 
nit numai în sectorul obştesc socialismul 
t'riumfă în ţara noastră. dar că desă,vîr
şii-ea construcţiei socialiste cuprinde şi 
antrenează în elanul ei binefăcător şi 
domeniul, amplu şi delicat, al vieţii pe1·
sQna.Le, familia şi sufletul fiecăruia. ( ... ) 

Piesa, are, netăgăduit, o bază de vie 
autenticitate şi conţine cîteva pagini de 
bună literatură despre s,atul de azi". 
(Mihnea Gheorghiu „Li�ceafărul", 
1960). 

,.Ceea ce însă valorifică şi lărgeşte 
cadrul tematic în cm·e se desfăşoară pie
sa Zburaţi, pescăruşilor ! este transpune
rea poetică a mesajului de către autor. 
Simbolul pescăruşului, căruia nu-i prieş
te locul închis şi care se avîntă în larga 
zare. este insistent urmă1·it de-a lungul 
desfăşurării conflictului şi pr,ecizează 
mişcăt01' îndemnul La. curaj şi avînt în 
muncă, la îndrăzneală cre.atoarc şi 
perseverenţă". (Rola Beilis - ,.Teatq·ul", 
511960). 
III. LUCRARI DRAMATICE PUBLICATE

e Zburaţi, pescăruşilor ! - Fondul li
terar al Uniunii Scriitorilor, 1959. 

e Oaia neagră. Farsă. ICE.D, col. .,Te.a
t1·ul pentru tineret şi şcolari", 1984. 

• Vinovatul joc al tinereţii. Bucureşti,
Editura Litera, 1988. 

„Piesa Vinovatul joc al tinereţii are 
două calităţi de scriitură. U na este at
mosfera, a doua gradaţia. Atmosfer,a e 
asigurată de relaţia dintre Teofil Zăgan 
şi pădure, reLaţie ridicată La nivel de 
pasiune, cu to�te culorile şi paroxismele 
ei. Pădurea e un fel de a trăi şi descrin
ţia acestui 1·ang existenţial aparte e fă
cută dinlăuntru. cu un frumos simţ al 
vieţii ( ... ) Grad,aţia ţine de meşteşug. 
Scriitura vădeşte o stăpînire exactă a a
cestui instrument al tehnicii de te,atru, 
cînd se pleacă de la un i>ncident anodin 
în aparenţă şi se ajunge la o încleşt,are 
dram-atică serioasă, parfumul romantic al 
povestirii reieşind din a.ceastă tehnică 
dramatică ce funcţionează bine." (Paul
Everac - Postfaţă La vol. cit.). 

Adriana POPESCU 
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Hamlet in .regia lui Patrice Chereau la Festiva lui din Avignon 1988 
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IINTI ALI TIATRDLDI RDMANBSC 
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,,O· scrisoaru pierdută" de I. L. Caragiale 
la Teatrul Naţional - scena întrunirii

electorale 
· 

• 
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