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Actul s11preme1

,,Trebuie să ne propunem ca, într-un timp scurt, 
să obtinem astfel de rezultate încît constiinta, ni
velul 'politico-ideologic să devină o pute�·nică forţă 
a <linamizării şi. dezvoltării generale a societăţii 
noastre. De aceea, este necesar să intensificăm acti
vitatea politico-ideologică, să dezbatem larg pro-.
blemele actuale ale dezvoltării economice şi sociale, 
ale progresului ştiinţei şi cunoaşterii umane, ale
dezvoltării generale a omenirii pe baza concepţiei 
revoluţionare despre lume şi viaţă, a matei·iahs
mului dialectic şi istoric, pe baza principiilor socia
lismului ştiinţific." 

NICOLAE CEAUŞESCU 

E 
xis.tă, ,în viaţa unei ţă-ri, momente de max,imă, inegalabilă 
î,nsem'Ilătaite, mOiinente ce condensează IÎ.n stlrălucJrea bi
,ruinţei, :idei, efOilil:iuJri, acţiu;ni ale •unei întregi perioade, 
devenind emb:lernă a ,urrui ti,mp, ipunat culiini1nant într-o 
evoluţie, j.ailon fundamenta[ ,al <unei deveni,ri î,n pl,an ma-

teria,! şi spiritual. 
Un asemenea moment de hotărî:toare impo11tanţă şi vibranJtă în

cărcărură emoţională 11-a coiI11Srtirtui1t, !Pentru socie'tatea 1no.asin:ă socialistă, 
Plenara Comitetului Central ,al Partidului Comum:ist Român di:n 
12-J 4 ,ap.ri1ie care ,a ma,rcat deplina inde11endenţă economică şi 1>oli
tidi. a României oa urma-re ,a plă,ţii complete, J.a sfîqitul lunii mai)�tje,
a dator.iei externe.

Sublii:n:iind iITJiPO•rtanţa de,cisivă a acestei ,realiză'l,i, secretarul 
general ,a[ p,a.rti,d,uJui, preşedinltele Republiici-i, ltovarăşuQ Nicolae 
Ceauşescu iarăta : ,,Pentru ,prima clată în istoria sa ,îndelungată, Româ
nia nu mai arc nici o datorie externă, nu mai plăteşte tribut nimănui 
şi este cu adevă.rat independentă - şi economic şi politic!" O reuşită 
cu· v,a1oare de simbol, o i,zbîndă ce 0011:stituie ,cel mai coir✓ingă,tor 
argument in sprijilnul justeţii po1itidi inteme şi externe ,a partidului 
nostru, o ohezăş,ie de ,nrec011Jtestat pent;ru stră1'uciJte !Împlini,ri viitoare. 

Plenaa.� Conshli,ului Naţio,nal ,a1 F,mntului Democraţiei şi Vnrităţii 
Sodrai1iste - .alle cărei lucrfu.-i s-.au idesfăşunat 11,a 14 ,ap1·ilie -, l<uoră
rile ses,iu,nii a noua a ce1eii de-.a IX-a •legislaituri a M,aori.i Adună,ri 
Naţ1o.nale, ,oare au avut loc ,î,n zilele de '17-18 .apr1He, n'llmeroasele 
te1eg,r.ame sosite d�,n întreaga ţa.ră, adres,ate Comitetului Central al 
P.artidului C0tmw1ist Român, tov.arăşu1ui Nicolae Ceauşescu, au 5ubli
niat cu ,pregnanţă, .î,ntr-o ,atmosferă de 1Pute11nic enrtuzi•astm şi respon
sabilă ,angajaire revoluţionară, ,patriotică, p1°ofunda mî.ndriie a tuturor 
cetăţenÎJl<o.r pa'triei, î.no11ecLerea nestrămutată in politica ;partidului de 
construcţie socialistă, de !Î•nf1ovi,re multiila:terală ,a Româiniei. Marea 
adunare ,populliară desfăşumtă pe 19 apri!i,e în Oaipitailă, la caire .au 
participat peste 120 de mii de llYucur.eşteni, ,aduna•re reailizată din 
iniţiativa şi la dorinţa oolectiv,elor de oameni ai muncii, a organiza
ţiilor democraţiei muncitoreş,ti�revoluţionare di<n municiipiu'l iBucureşti, 
a adus 'Un fier-binte omagiu de stimă şi ,recunoşltinţă citito
rului noii Românii, făuritorul de ,isto�•ie ·conltempo,mnă, luptăto
rUlU! neobosit pentru ,continua 'Îlnfilori,re a pa!trieri, tovarăşul 
Nicolae Ceauşescu. S-a evirdenţiiat încă o dată, cu acest 
prilej, unita'tea de neclintit a întregului popor în juru[ parti-
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demnităti 
, 

dului, al secretarului său general, hotărirea d'ermă de a acţiona astîel 
încit cele mai cutezătoare proiecte să devină ,realitate, î.ntăirimd m&eu 
mai mult forţa şi pres,tigiul României socia1iste, af'Lată ,acum în oea 
mai st,răluciită dintre ,peirioadele parcurse, epocă ce poootă cu firească 
ciemnitate -numele 1ctitoriullui ei.

P 
rezenţi în cele mai importante forumuri ale democr.caţiei 
noastre irevoluţio,nare, aşa cum sî:nt prezenţi şi pe depHn 
implic.aţi în ,întreaga v,iaţă a ,patr.iei, oameiruii de ouJltură, 
slujitorii tea'trului rOilllânesc şi-au ex,primat !PI"OfUIIlda satis
facţie, sentimentul de ad:î.ncă buo'Llll'ie pein,tru momentul 

istoric <trăit de România socilalistă, de toţi cetăţenii ei, -Î!ll aces.te ziJe. 
Depiina i1ndependenţă a ţării", nădejde de totdearu.na a noastr.că, a tu
turor, inde,pendenţă cucerită pas cu pas, cu exemp,lară dăr.cuire şi 
nestrămutată hotări-re, de-a 1u-ngul seco:lelor, de-a ;lungwl ,a,n,iloţ·, îşi 
află azi strălucita, fundamenrt;alla •împlimi:re. Mereu ,î,n miezul luptelor 
pentru autonomia ţării, angajaţi i.n bătătliile ,purtate pe ip'lan spiritua! 

dar şi pe ,plliam politi'c, soc�ail, economiic pentru independenţa şi propă
şirea patiriei, oamenii de CIUl;tură români, mî,ndri de a fi rna,rto;_.i. şi 
pfmtaşi ai unui act de supremă 1demni,ta,te naţiona:lă -îri�eil.eg s·ă-şi spo
rească eforturile, invesltiţiia de entu'lliasm, dăruire, efout, .astfel încît · 
cuce,ririle Jnu:egistrate pe tărîm11l d'ăuTfa·i,i 11.mei noi coJ1,ŞtHJJ1.ţe, a omului 
nou, să. se siitueze la inăLţimea irea:Hzărtlor obţinuite de viata econo
mică şi politiică a ţării. Pen'tru că, aşa ,cum arăta secreiJam.lrr general 
el partilc1ului 1î,n cuvîntarea irostită 11a P.1enara C.C. ,al P.C.R. diln 12-H
aprilie „în ce priveşte munca politico-ideologică, deşi avem o serie de 
1·c:rultate pozitive şi se desfăşoară activităţi multiple în toate dome
uii1e, totuşi trebuie să avem în vedere că există o anumită rămînei·c 
în urmă a dezvoltării conştiinţei revoluţionare, a nivelului icleologi;:, 
politic, faţă de dezvoltarea forţelor de ,producţie, a societăţii în general. 
Sigur, s-ar putea spune că am mers prea iute în dezvoltarea forţelo:::
de 1>roducţie, dar cred că ar fi greşit să judecăm sau să gîndim 
in acest fel. Este mai just dacă vom spune că nu am acordat a:tenţi:i 
llecesa.ră ridicării nivelului conştiinţei şi al pregătirii generale, în ra-
11ort cu dezvoltarea de ansamblu a societăţii şi trebuie să acţionăm 
cu mai mult

,
ă hotărîre pentru a lichida această stare de lucruri". 

D
esprindem, .din aceste aprecieri, direcţii IJ,jJn,pezi de ac
ţiune, J.·eouno,aştem un cîmp •larg de dnterv,en,ţie şi pe111tru 
oamenii de teatru, chemaţi, alături de toţi factolii impli
caţi ,în ampl1ul proces de educaţi,e iPollitico-�deologică, de 
fonn-are a unei conştiinţe ,avansate, să J."ăSiPUl!ldă mis:i-unii 

de înaltă încredere încredinţată de partid, de secretar;uil. său generau. 
Aşa cum ne-am obişnuit, i,nsoţtm fi;i:ea:s1c.a bucw·ie izvorîtă diin 

cucerirea deplinei independenţe a ţării, de gîndiul împJ.iJni,l'illo·r vi.i,toa,re, 
a efortuiui susţinut, concertat, pentru a.ti,nge11ea tuturor obieiative1or 
pe care Ie-a propus, cu �111temeioată rincredere în forţele ei materiale 
şi spirituale, România sociatListă. Moment:Ull. de maximă satisfacţie pe 
care ţara întreagă •l-a. trăit este o încununare. dar nu o Î1Il-ch0ic1re a 
bătăliei pe car,e poporul nostru o ,desfăşoară, sub conducerea ,pa.rti,dulu,. 
pentru înfălp.tuirea î,naltelor ,ide,aJuri ce ne animă. O încununare şi un 
nou punct de porni,re - ferm, ,rodnic, însuf,leţitor - pe druinul pe 
care poporu'] l-a hotă,rit acum 45 de ,ani, drum urmat, ncabă,tut, cu 
întemeiată încredere, cu dă,ruire revoi uţionară, paitrio:bică. 

3 
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19 44 
19.89 

DE ANI DE IMPLINIRI · 

JEITRALE 

UniveJsul 
dr a.ma turgiei a.n tif asciste 

in contextul iafirmăriii plenare a o,rigi
nalităţii dramatm;giei române co:ntem;po
name, ia� 1di.ve11'Sifi,căir.ii din ce 6n 1ce mai 
lial•,g,i ia ,proib}ematici,i :aibordlate, !reflec
·tairea i1111pt€\i popoo.·,ului nostru, sub oooid-u
oerea 1p,ar.tidul1ui ,comuniist, 1Pentru în.făip
tuiJ.'ea revotl.uţiei ,de eli.beriare soci,a,lă şi
ITTaţiOiI1ală, 1anticfascistă şi amtiimperialistă
de la 23 Alug•U\St 1944, ,o,cupă ,u,n loc ,a
parte, deosebit de impiorbamt şi extrem 
de bogat ,în oomnifioaţii. Sub rn,poa:t
strilct ternati,c, av.em ide-1a f.aice, astfel, ou
o ,arie 1de IÎ1ns1ptl1.aţie i.n.tegr,al inedită în
evolu�ia teat11uilui [ioanânesc, adUlcind în
scenă, concomitent, :atît istoria (eveni
meinteue de Ila c,a:re s,e 1por:neşte fiimd si
tuate llI1. trecut, şi iamume î:n ped,oadia
dintre cele două r,ă:ziboiaie ·,momldJa!le) cît
şi contemporaneitatea (er,o,ii evemime:nte
loir evocate ,a1p,ar,ţin,î1nd, fizi.c, unei orin
dui1ri soci.ale pe11·in11ate, dm· militî,nid pen
tru un viitor ce trebuie să devină, şi a de
veinit, orî:n,d.umrea s,ocialis.tă). în ,ace1aşi
ti1111P, această sferă de imspJna.ţie i1nedită
,a comldus inevitabil Ja ,ap,a:riţia ·unui n,o,u
'LIII1ivers dr,a,mati1c (multiiph,cat, fir,eş.te, în
oîte piese s-au scris pe tema �-es;pectivă),
idea.1ul clibeTări,i poip,or-ulUi �·omân de 
s,ub domioo,ţia fa&cistă .()lferind ip�·ilejul
,investigării unei oa,Iităţi •UJffiane lieşite
din oounun, .îu1 stare s,ă pr,olfileze, în 'Vea
cul mostru ,u,I.tr,amode:rm, ,pers,om.aje ,m1 'Va
ienţe de n:atw·,ă diasică, dotate eu o î ,naJ
tă şi fa ir.îlilldul ei in•edită superio,ri.tate
mor,a,lă. T:rebuJe l·ecum,os,out, desi,gur, 
f.aiptul că, .dată !fiind to,nmai .noutiate,a si
tuaţiei, ,autorii dramattci iau av,ut de fo
tîmpin.at în t.rav,aliul il,o;r ldificultăţi de 
creaţie 1nsemn.ate, învinse, de bună sea
mă, în an,oid dmegial, idar vădiind în ian
s,a.mblru o 1a;ngajar•e socială, 1politiică, es.te
tiică, dmpres,ion,a;ntă, care îşi iaştea;ptă în
continuare ,alte şi alte desăVIÎJl.·şiri.

Noul capitol al dramaturgiei ori,gi111,ale 
a·,omâne s-a oonstli.tuit de tiTTljpuriu, dd1ată 
cu î,nceputul tna:nsfu,rmărilor r,evo1uţio
n,al!'e so,cialiste din ţar,a no.astră, cu,p.rin
zînd peste şaptezeci de lucrări (aproxi-

4 

mativ 40 ila s,ută din totalul •pieselor COil1-
teITJ{POrnme de inspiil:iaţie j,storiică naţio
nală), semnate de aiproape toţi autorii 
dr,aimatki ma1,canţi ,ai vremii. O analiză 
succintă ,a evoluţiei iaoestei dna1maturg;ii 
pune în evidenţă, ,di,n pun,ot de vedere 
cantitativ, o iprere.n,ţă -creaţi.onală aflată 
î,1tr-<um nJJpoo·t de cinoa 2;5 l,a 1 în pe
rioada de dUjpă Oon,gresul al IX- 'lea ial 
P.C.,R, faţă ide iperioadla anterioară. Fap
tul s-a 1I'epe1,cutat, ibineî.nţieles, şi în 'ceea 
ce .priveşte callitate,a !Pl'O,ducţiil,o:r a·esipec
ti ve, trecîrudu-se treptat ,d,e 1,a evooorea 
predomirua,nit line.ară, insufilci'ent rudîn-cită 
caracterologic, a înfruntării dintre luptă
torii comunişti în ilegalitate şi organele 
de r€JI)resiune ale staiJull.ui bu,rghez, la 
investigarea complexă a fenomenului, 
prirrrtr-o 1,uziune ,mai s,ubtilă, •pJ,uri,viail.en
tă, între substa:nţ,a politică şi cea umană 
a ,oonfhidului dramatic. 

in ,prima etapă, cea dinmi ,împlinire, 
chiar .dacă rel<ativă, i se datoreşte 1'ui 
Aurel B.aranga, oan:e ,a conturat î,n Arcul
de triumf (1954) un tablou social viu 
şi col,or,a t, •pu;nî,nd în 1uimi:nă, îm1prej urul 
personajului-simbo,l 1\/Lagd,a, luciditatea, 
,curajul, abnegiaţia, eroismul oomun,i.ştilar 
-în l•Ujpt,a iantihfims<Cistă, ,înalt.a lor demni
tate ,civică, precum şi oajpacitatea aces
tora 'de a pol,ariza în acţiune energdle 
,orumenil,oo· icimstiţi ,de fel'Ul Valeriei Za
J)an sa'U ,atl. ,ce,atsor:nicaru].ui Mayer B.aye;·; 
,preocll)Pat ,îm c,ci,ntinuar,e de a.ceastă temi\, 
scriitorul a dat, două decenii mai tîrziu, 
o v,a,r1i1a:ntă n,ouă a piesei, sulb titlul Sim
fonia patetică, unde, ,cta,c.ă nu u11J!1Ln.im
.amplifkări oar,a,cterol1'o,gi<ce •co,111Sideriaibill.e, 
des,corperim totuşi o sit1,uctură dr,amati,eă 
mai solid iar.bioulată. ,Du,pă ce, îndepăir
tî:n1du-se sensihil de poncJ.fele ep01cii, 
Ho,ria Loviin1,es·cu Tealizase in 1955, în 
Citadela sfărîmată, o •I)'Uterni,tă dramă 
de f,amiHe impregnată de impiactul so
ci,al-:revoluţion,ar iall ,amilor 194'3--il.948, el 
revine, cîţiva ani mai tîrzi·u (asemenea 
lui Baranga) asup:ra temei şi ,a peTioade.t 
;reflectate, oferi.ndu-ne, în Surorile Boga, 
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momente de<fl111itorii pentnu l•u,ptătc[·ul 
comunist (Pa.vei.I Goli.ea) pe ,c,a,re îl si
tuează, di111. linii ;puţime diar foarte bi:ne 
desenate, •m centrul 'dinami-c ial iacţi,unii,
c,a expo;nent al fo.rţei politi,ce progresiste 
..af1ată Îln ipU111ă of.en:sivă, capabilă să ob
ţimă - în ,replică la •celebra piesă ceho
v.iiană - afi,r:rn.area val,o;rilor ,uma:ne exis
tente latent în ipersonaj·ele suroriilor 
lu!liia, V,a!entina şi Ioan,a 1Bog,a. La 1111,ce
putul an-ilo[" '60, r,eited:nd, în esemţă, 
m01dalibatea folos,ită de A•u:rel Bru.-a111ga, 
Alexandru Voiti:n ia.duce ,î:n trilogia Oa
meni în luptă - ,îndeosebi �111 ,prcima 
piesă, Oameni care tac - o nouă ten-
iune oonfli,ctua�ă, ,profilin,d ·convingător 

d<oi eroi ,comunişti ,(muincitoriu.l ceferist 
Axii:nte şi studenta R�da), într-o acţiune 
-evotcatoa["e .de ia,tmosferă, în cadl'W că
reia s.îint .ind}uşi, iiair,ălşi, o.a.meni di111 1c1fa:ra 
partid/ului, 00111v',i:n1şf de neoesli,tatea sal
vării, prin tăcere î,n fuţ,a ianicheta,tori lor, 
a ,uinei tipogr:a:fii da:TIJdestime. Configu
rarea 1PD01ces,ului de ,c1aJ.1ificare ,politică şi
morallă, de limpe,zir,e a cOinşti,inţe.Jor in
telectualităţii mmâ'Ile, ,c,a ["e:zmltat nemij
locit al ['ezistenţei ,a,ntifas.ciste, ,aipare, 
'<ljpr:oajpe ocmcomitent, â.n ,piesa ,ce consti
tuie ca.pul de serie aJ a.cestei perioade, 
Passacaglia de T.itus •P<JiPovid ; ob"işnuina 
confrlllfltare mtre pers0111aje opuse î:n p:]Jan 
politic şi oocia'l. ,ca.pătă ,aici dimensi•lll1i 
noi·, dmrnia -pianistului Anldrei, mutilat 
di111 ordiinw Uinuli oifiţer hitlerist, cooidu
cîndu-D. pe cel diintîi spre o revelaţie tî:n 
con.ştiinţă, de sorginite cami]J>etresciană, 
.:iptă să-i redea an:tistul-ui sensu1 vieţii 
prin ,p:adi-ci:p,area activă l,a împlinirea 
tramsfoiimăr.ilio,r revoluţi,o;nare c;-onduse ele 
;p,art1du.l •COITIUlfl'ÎSt. 

I:n a <loua etaipă de evoJuţie a drama
t1..11J.·.�iei .oonternjpora,rne c1e gen, etapă i111,a,u
gurată iele Coil1gres•ul al IX_,.lea tal P.C.R., 
se cer su1Yl!i111i,ate ,d,oruă aspecte semni.!fi
cative, ,a,mbele ,oo,mportînd nu numai cîte 
o latură cantitativă, ci şi cite una calitativă;
primul aspect vizează o anume diversificare
a tilpologiel î;n 11,oile produqţii ia1s.pir.ate
din ll.llPt,a antLllascistă ; al doilea se re
feră fa il.ărgiil.·ea cadrului î,n care acţio
nează ,personajele.

Astfel comUIDiiştii din Buna noapte de 
Alexandru Popescu sau clin Evadaxea ele 
Leo.nlidia Teodore-scu ori uteci�tii din Tră
dătorul de Ştefan Berciu sau din O şansă
pentru fiecare de ,Radu F. Alexandru 
dobl1ndes.c rea,c,ţii ,psihoJogi1ce mu1tilp�e, 
confruntate fie ,ou tensiunea aşteptăr.ii, a 
jncertitudinii - în cea clintii piesă, fie 
ou neces:itatea stri111geniă a eva!dării ,unuia 
dintre cei d111ci ,ai,estaţi pentru ca ,planu
ri'Le deipozi,telor ·de a.Tmament să po;ată 
ajunge ,lia. desti.naţie îrn vederea dec-lan
şării insure.cţiei ,armate, în cea de ia 
doua, ori ,în imce1.1ca.Tea ,abilă dar zadar
nică .a Sigunanţei de ,a: sparge unitatea 

,cetulei utecis,te şi ,a o dizolva prin dela
ţiu:ne, în ruJtimele două piese. O pre
zenţă ,mar,oontă în 18JCeastă succesillil1e 
ldieatică o coil1stituie emoţi.o;nanta scriere 
ia l.ui Emil Boemaru, intitu1ată sugestiv 
Primăvara er-oqlui. lmpliiicaţme mai 
largi ale existenţei eroului comunist în 
vi.aţa de familie i--.au aJtras JPe mai mulţi 
scrJitcxri, .între· ,care Pef;[".u V;inti1ă. Cele 
două piese a:le sale decli-oote acestei 1Prn
blematLci - Casa care a fugit prin uşă
şi Cine ucide dragostea? - ,pmpun si
tuaţii şi solu.ţii diiiferite ia.mt Îll1 ceea ce 
pri'Veşte momentU"l istori.c evocat (19•3'3, 
1·especti v 1944) dt şi relaţiii!Je famiJ.iaJe 
ale •personaj.elOir ; în iprtma lucrare, Ne
cunos,c,UJtul apare lîn casa 1ProfesoruJ1,ui 
Va11Jciu din afara f,amiliei, simbolizînd 
suflul revoluţionar antifascist, în cea ele 
a doua, :meidi1cul mi'.litar ·Alurel, f ,iul mai 
mare a1 maiorului F·elix, î111truchi:pează 
acţiunea revoJuţiona:ră dinăuntrul fumi-
1iei, f,avorizînd adeziunea, sugerată sau 
ex,plicită, a tuturor me.mbrilo,r acestieiia 
la ll.llPta de e1i-be.rare an1ii!fiascistă. IDo,uă 
alte Va[",iante a1e ,primei for:m:ule le gă
sim m pieselie Valiza cu fluturi 'Cle Iosif 
Naghi.u şi Omul cu piciorul bandajat de 
F.na'l11cisc M·u.nte.arnu ; şi aici prezenţa u
nor luptător.i ,comunişti î:n i,legalitate este
oom·.untată ,cu două medlii if.an1.1liale in
telectuale : ca.raoeterele, cOll1flictele şi
dezlegările acestora sî;n t, fireşte, c1id'e
.rite. Se cuvine a fi remarcată în
f,ine propensiunea dramatw:gilor pen
tru eroina comunistă. Desigur, am
văzut -că •preocl.Jipareia :nu este no-uă, dar
- după ce Al. Sever î:n Menajera şi
Leonid.a Teodo1>esou în Evadarea au
schiţat î,ntr-un mod interesant,_ cu poezie
şi fior tragic, chi.purhle tiil1erelor Gabi,
respectiv Inia - es•te de reţinut [·euşita
:ieşită di.n oomu:n a lui D. R. Popesjcu i.n
reaHziareia pe.rsonajul,ui Maria din Pitkul

din grădina de vară, de altfel cea mai
jucată dintre toate lucrările dramati,ce 
amintite. 

Piru:te i11teg:rantă din efortul creaţioniail. 
:autohton menit să co:n,burere, în to...atm, 
imaginea ,viguroasă a !luptei po:1,mrului 
nostru pentrn o viaţă 11ibe.ră şi ,p.aşnuoă, 
u,nivernul dramatu�·gic antif.as<Cist 6e în
scnie ,printre cele m,ai semniiifi1cative răs
pummri pe care scriitorii 1oontem,por,a;ni 
-îl dau· neco:ntenit chemăTilor parti,dullui, 
ale şecrel-arului său general, tovar�ul 
Ni,oolae Ceiauşesou, de a 1cont:ribui, in 
spirit [·evoluţionar şi patriotiic, la fău
rirea a111iplă şi ex.pa·esivă a �paipelii po
:porului român. 

Mihai VASILIU 
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Apariţie frapantă. Atrăgătoare. Trupeşă, zveltă, cu talie bme centrată. 

Purtîndu-şi cu semeţie cavul. 
Chip cu trăsături bine desenate. Frunte înaltă şi luminoasă. Ochi 

înt1·-un per1Jetuu neastîmpăr. Privind deschis. Şi o gură, o gură care rîde 
mere·u. 

Oare ce trăsături ·morale camcteristice şi definitorii, ar putea prezenta 
personajul feminin cGJre trăieşte sub aceste date fizice ? Acelea ale u1iui om 
adevărat. Deloc comtrafăcut. 1n primul rînd, exuberanţa. Verva, expLozivă 
Şi contapioasă... De rwu cumva mai întîi s-a,r cădea să-i eviden,ţiem inteli
genţa. Cre,atoare. Şi judecata, dreaptă. Sau - de ce nu ? - comunica.ti
vitatea. Forţei cu care pune stăpînire pe interlocutor. Fluidul prin ca1·e 
reali.zează c0nta-ctul dilrect cu semenii. Cei din sala de spectacol. Cei pe 
cJ.re îi întl.lneşte vn viaţă. Dar nici generozitatea nu-i poate fi neglijată. 
Generozitatea care trăieşte în orice gest. Ba nu ! Din pirima clipă a întîlnirii 
c·u Silvia Dwnit1·escu-Timică, te uimeşte modestia. Rezerva şi decenţa, chilJ.r 
„ nedreptatea" cu care vorbeşte despre cîte ceva din cele împlinite în lunga-i 
carierei. Sci mai vorbim de vitalitate ? De tinereţea fizică şi spirituală, azi, 
cînd a depăşit optzeci şi şase de ani ? 

Născută La Craiova, la 26 octombrie 1902. Trnn,splantată în Bucwreşti, 
înainte de a trece pragul adolescenţei. Urmărind, de timpwriu şi cu o 
tfmacilate i;;nică, drumul spre scenă. 

Debutează î,n teatrul muzical, într-o companie particulară, efeme1·ă. 
Pentru ca foarte cwrînd, să urce pe scena de operetă a asociaţiei Leonard
Maxim iLian. 

Iată însă că, după studii de conservato1· - oarecum întîrziate, dar 
foarte bune, la clasa marelui Ion Livescu - se îndreaptă spre teatrul de 
proză. Joacă pe scena „Mari.a Ventura". Marea noastră tragediană, socie
tar� a „Comediei F,ranceze", îi preţuieşte însuşirile. Se afirmă la ,,Comedia", 
U1Uie dirija şi regiza Sică Alexand1·escu. Iar din 1947, este actriţă a Naţia-

Sll VIA DUMITRESCU-TIM/CĂ 
Zi cu cer acopeTit - cum sună co

mumicatul meteorn-logk:. într-un octom
blrie îintuneciat şi geros. De s-.ar zhce că 
buna. aurita toamnă românească nu s-a 
mai abătut pe la inoi, îJ1 ăst .an, lăsînd 
cale liberă iernii. Ca să-şi facă de caip. 

O, cit de tîrniu a trebuit să afiu că 
fericirea iPOate avea toate culorile ! Şi 
orice vfa-:stă. 

Joi, 27 o-ctombrie 

[)m·, cu tot cerul ele .plumb, cu toate 
şf.khiuirile v,întului, pentru millle, şi a
cest octombrie a av-ut refJexe a.urii. Azi, 
mieI'Curi, s-a lllimerit să pice încă ·o ani
versru:e a mea. A optzeci şi şiasea. Şi a 
fost nu o amlversare trec;ută pe flliri,ş, 
acasă, de una si1J1gură. Ziua mea s-.a îm
plinit, în seara asta, pe s,::ena „Nottara ", 
unde am fost iar Eleonora Arb01'e. Şi -
poate - am jucat cu ma,i multă pod'tă 
decît oricînd. Spedtatorii .au mers cu mine. 
Şi cortine.le trase pentru aplauze au fost 
multişoiare. PenlIDu ,::a, clupă ultima, saJa 
întreagă să se iridice şi să-mi cînte 
,,M·ulţi ani trăiască!". 

Cînd parteinerii, c01I1.fraţii şi pdeteni i 
cere se mai aflau î,n teatru s-au apro.p,iat 
să mă îmbrăţişeze şi ei, eu pl.îngeam. Şi 
ia.ro plins tot timpuil.. De bucmie ... 
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Toată noia,ptea n-am închis ochii. Sea
['a ,ele .ieri m-ia ,răscolit. 

Şi, azi, nu sunt în stare să f.a.c nimic. 
P1ivesc al.ară prin ceaţa perdelei. 

Piia,ţa. Teatrul .,Ioin Ore1angă ". Trecătorii 
grăbiţi care S1Pa1·g pîda, mergînd c.ar.e 
încotrn, pe dr1umurhle loa:-... Fiecare din
tre noi îşi .are drumul. O, Jung,uJ. meu 
drum, din ace,! octombrie 1902, de J1a. 
Cm.iova, p,î,nă în seara trecută ! Pînă î:n 
di m.1ne.a ţa .as1la.. 

A!pair.iţia mea, pe scena lumii, in ceta
tea Banilinr Olteniei, a trecut nebăgată 
în seamă. Ca şi copilăria mea - nici 
prea co1o�iată, dar n i,ci tocmai searbădă. 
Ea:-am odr.asJ:a ,unor oomeni cu s,caun la 
ca,p, pentru care teatrul î,nsemna un tă-
1·îm al pierzaniei. Cu atit mai de temut 
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naiului uucureştean. Şi slujeşte prima 1Wastră scenă pînă în stagiunea 
1966-191i'i, c'ind se pensionează. 

ZE:ce ani dwpă acest eveniment - punct terminus pentru cei mai 
1n11,lţi dint.re comedieni - revine în teatru. Urcînd, în 1976 - la 74 de ani 
- pe scena 'l'eatrultii „Notta1·a". Ca protagonistă a comediei lui Mircea Şte
fănescu, Micul infern.

Penona1ele create de actriţă au fost multe. Rolu1•i de compoziţie. 
Roluri de c-aracter. Cu strălucite realizări în 1·egistrul ,comic. La 'itnceputul 
carierei, apariţii episodice. Pe care Le-a împlinit cu prnpria-i personalitate, 
dîndu-le un 1·elief sur.prinzător. Aşa a fost în Medicul în ililemă. In Ion al
Vădanei. In Habanera, s-a impus prin repetarea aceleiaşi replici. 1n Băd&
ranii, a 5cos i.n evidenţă un personaj seciindar - nevasta lui Jupîn Simon. 
D·istribuită. ulterior în ,roluri de importanţă, Silvia Dumitre.scu-Timică şi-a 
dat adeviirata măsiwă. Fiind de fiecare dată alta. Tot mai imprevizibilă. Tal 
mai inedită. La „Comedia" a fost o Ziţă cu o debo,rdantă poftă de viaţă. 
Concurînd în haz cu parteneri ca Ion Iamcovescu (Rică Venturiano), G. Timi
că (Iping,•scu), V. Maximilian (Jupîn Dumitrache). Dar a fost şi Veta, încăr

cată de omenesc. Iubindu-l sincrer :pe Chiriac în versiunea Niki At.anasiu. 
Le-a portrntizat - distingîndu-le - pe cele trei „gaiţe" din 1oomedia lui 
Al. Kiriţescu - Len,a,, Zoe, Anet,a Dudule.anu. A fost d,e o mare autenti
cilate în Agttdalova (Fata fără zestre). A fost o Chiriachiţă vie şi plină de 
culoare. i.Hucalită şi înţeleaptă - în felul ei - Casiope din DezeTtorul. De 
U71 1,1-esc fără pereche în Moralitatea doamnei Dulska şi în altele, şi în altele, 
atrăg·inau-şi de fie,cm·e dată sala. Taina acestor rnuşite ? Lucrul îndelung, 
1n�of- u1id, migălos. Şi totodată i-mpi·esia de improvizaţie spontană pe care o 
du.dea spectatorului. Hazul suc1,1;lent, deşi izbutit cu minimum de efort. Fi-
1-�scul, sinceritatea cuceritoaire. Şi căldura omenească pe care o degajă con
tinuu înti-rnga-i fiinţă. Toate acestea ducînd-o şi la performanţa din Micul
infern. 

Sanda DIACONESCU 

_________ _/ 
„Fericirea poate av,ea toate culori/eu

cu oît, în il1eiam, exista şi „o.aiia neagră,; 
un unchi, di:spănut ele UÎil1ăr - cine 

ştie dacă nu tocmai teatnul fl.liSese pTi
-cin'l ? Colinda m·ăşelele şi pUinea ct.:-
1Plete. Era - cum se spune - u11 co
median ,a,m'bulant. 

,,Erestlll" .cu privire l,a teatl'u nu-şi �
vea totuşi justifi,oarea, ,î,ntr-o vreme cin-d 
.scen,a craiovea;nă se î1nfiripase b:ne şi 
.cînd ami;ntire.a unor foarte dă1ruiţi ac
tori - de :fiapt, c:reator,ii i1nsbituţiei 

joace bine teati,u. S,pulberi:n<l, în acest 
fel, şi legenda 1că •un actor n-iare nevoie 
să se şoolerus,că, precum dofboirii şi das
călii, că i-ar fi destul să dea dr=ul la 
har. Dar ai mei nu-şi s,chim1baseră gîrn
durile. Şi enau nemulţumiţi de mine, 
şeo.lăriţă în alasele pT-imare, UJna�două 
cocoţată pe scenă, ca să cînte şi să s,pu
nă :PQezii. Nădăjduiau totuşi că o să-mi 
t,rea:că ... 

-era încă vie. De.spre TheodoT Theo,d,o.riJ1i. 
des,pre soţi,a Iiui, Mari.a, despre fratele 
Costache, des)Pre ,cumnatul Ian VJătdi
ceanu şi oumruatia, Raluca St.aivrescu, des
pre surnrile Mihăi,Jeanu - Zinca şi R,a
liţa, c,u soţ•ul ei; Pavel Stoenes,cu - se 
ştiau multe: Şi se povestea din om Îln 
-om cum Theodoiri:ni - şeful cLa.riul,ui -
studiase La Aoaidemia M-ihăil-eaină di"n Iaşi, 
cum bătus,e d11umua:ile Italiei oa să înveţe 
cu un v,estit meşter de actorie - M10-
den.a, eu,m se dusese să-i. vadă ;pe come
dienii Rossi şi Sal vini - totul, numai ca să 

Numai că, la Cnaiova, se af.la şi un 
,,Conservator de Muzică" numit „Cor
netti ". Şi cum îmi intrase în cap că pot 
să cint, aşa timidă cum eram - cum 
am rămas 1Pi:nă azi -, am pătr,uns, in
tr-o zi, ,pe poar.ta î1ooltei şool.i. Şi, deo
dată, mi-a teşit îtn cale o f.ată emanci
·pată - cu o beretă trăsnită, trasă pe o
,ureche, cu o 1mlbrăcăminte ultramodernă,
şi foarte fu:dulă. Zi,cea că are sbatut de
studentă a Cornsenivator,ului - ceea ce
mie mi S-'a pă11ut cel .mai înalt titlu de
nobleţe. Şi fata asta în.d.răzneaţă se :nu
mea MarHenia Botdescu.
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Tot în oraşul de unde am po.rn.it se 
a.fla şi „Madona Dudu". O biserică. Şi, 
ca toate biserjcile, avea un cor. Şi ce 
cor ! Aki ointau fraţii Rebegia, doi te
'11.0ri mai mult decit talerritaţi, şi doii başi 
ou voci răscoJitOOJre. Eu 1lrăgm.m chiulul 
de La şcoală ca să-i pot ascu·lt.a. Şi, aşa 
Ja „Madona Dudu", am întilmit şi, altă 
fă,ptură nemai.pomendtă. Cind i-am văziut 
prJma dată obrazul al1b, părul ca pana 
corbului ! Şi scua-ta aiceea din blamă de 
ilutru, căptuşită cu s.aten de C'Uloareia li
il.iacul,ui, cum îi era şi ro,c,hia, de altfel! 
Cînd am văzut că această făptură neo
bişnuită UJr,că la cor şi cîJ1tă, am jurat 
să aj Uil'lg şi eu oa ea : să port o scurtă 
de bliană,, că.ptuşi tă •ou mătase 1illiiaiohie, 
ca şi rochia, şi să cî111t în co.rul de la 
,,Madrnna Dudu" ! .

1Mrutarea la Bucn.ureşti a fos,t, pentru 
mine, o grea lovitură. Ce mă voi face 
fără conse.rviatorul „Ora:netti" ? Fără co
r,ul de la „Madona Dudu" ? Şi chiar fără 
corul de CQpiii, pe oare, nu şti'll cum, a
junsesem să...J. diirijez ... 

In capitala ţărij, n-.aveam 111ici un rost. 
Mă tot vîntumm de colo-colo, în ::;pe
rnnţa că voi găsi să fac ceva. Ceva care 
să-mi placă. Cînd mă întori:eam :a.casa 
di111 a1ceste peregrinări, mama mă lua I.a 
ceartă. Iar fratele mai mare îmi iadmi
rustna aîte o &:ffilntă <le bătaie ! Numai sora 
mea mă înţelegea - ea, care cunoştea 

Casiope Buzatu din Dezertorul de 
Mihail Sorbui 
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şi legămîntul făcut cu mine însămi de 
a ,aj 1.mge oa FJ,oriica Cristoforea:n u. 

Intr-o dimîneaţă, m-am pomenit acasă 
cu o fetişcană oare-mi devenise priete
nă. Tăiase dintr-o gazetă un anunţ : 
vestea că proas,păt fiinţata co1TiiPa111ie 
.,Blum" ,amgiajează fete cu voce. l\,m zbu
ghit-o amindouă pe ,uşă. Iar &o.ria mea 
a dat fuga du:Pă noi, adu,aîm,du-mi hai
nele cele 'bU111e, de duminică. Le furase
din dula,p, fără ştirea mameJ. M-am gă
tit ,pe s1madă, din mers, şi am ajuns pe
undeva ,pe Mngă Cişmigi,u, unde se in
stalase ace.astă c{Jl]11J)ianie. 

Selecţia o făcea unul dintre inaţii Bo-· 
bescu, Emil, în timip ce „vedeta" oomipa
niei se phlmb,a priO'ltre noi, camdida.tele, 
şi iile iprivea de silii. Am recunOS1Cut-o 
numiaidecît : era Marilena BOides>C'U, fosta 
studentă a o0111.servatorului „Oornetti ". 
Intre coristele angiaj.ate cu puţin îniainte
se afla Mania Antonova. Atun,ci, chiur 
atunci, am legat cu ea o prietenie c.:::Te 
,a durat o viaţă. 

Cu Mania AIIltonova, am ev.adiat de la 
co-mpalllia Blum: La orizont se ivise 
com:pani.a Leonard-1Vllaximi·1iam. Ne-a.m 
prezentat şi aici la C.'OlnOUJrS şi am reuşitr 

amîndouă. La a.omiterea noastră, ouvi.ntuI 
cel m:ai greu l-a ,avut Velimir Maxi
milian. 

'lVIJaximilian era creierul corll;Planiei. E}i:a 
organizatorul, era regirorul şi creatoirul 

Cu G. Timică - probă de film ia: 
„Cinecitta" (Roma) 1942 
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Agudalova din Fata fără zestre de
N. Ostrovski

·- fără asemănare - al rolur,Llor comi
ce. El mai e.r.a şi cartea deschisă in caTe
·ti111e.rii puteau să afle totul des'pre iaTta
-actoriei. Eu, de pildă, de 1a nenea Miax
...am aiflat că 111u există rol „miic". Fiindcă
.şi atullici cim,d dOlalI' treci pri!Il scenă cu 
1:ava poţi să te remarci, poti crea un
pers,oll1laj, un moment. Am -m�i învăţat 
·CU/ffi să j-oci ,,,adevărat", fără teatnalism
.şi cum să eviţi pl.afonarea f.iind tu în� 
.:S/Uţi, dar mereu a1,tul. Cr�ţiile lui emu 
·desăvirşite. N.innemi n-iair fi putut fi .pes
i;e" el, şi nimic dilll jo,cul lui nu s-�T fi 
JJutut demo:dia. Veli,mi.r Maximilian a fost
-un actor pentru �ociJe viitc:a.Te. 

Totuşi, Leoinarr-,d ena cel oare aducea 
·:publicu,!. Gel oore „desfullid,a maha1ale1e".
:�ul .fJer1binte, vibramt, cu volum neo
b!Şll·uit, se revă,rs,a din grădi:rna Otetele
. -ş.a;nu, ÎlllVăll\.LUlid întreg .cartieriul. Iar cin
tăreţu.1 eria duibliat de un bUlll ador. C:a 

:-să nu mai v.CJIIlbim de.sipre :fiaTIIIleoul per-
s,on;al al omului. Fiecare gest orj,ce ati

·tudine s,au mişcaire, felUtl. c� îşi purr-ta
·oostumul, fel,ul cum s,aluta, totul era pe
-gus-tu,l sipectatcwuilui de iatunici. De aci,

· delirul care-i cU!Prinsese pe toţi ob.iş
nuiţii Operetei, de aci, cupeilele cu fru

·moiase necunoscute tră�d neoorntenit l,a
ieşirea dăn teatru, înce.r,CI":nd - şi de prea 

-multe ori, reuşi111;d - să-l răpeas•că. De
. aci şi legend,a n.est,atomiciei lui, Îll1 viaţla
,parti,culiară. De fa,pt, Leonard era un om 

:s1ab, care nu rez.is,ta ·chemări1oc, oare 
--dorea să facă tuturor bucUJ.ie, un artist 
�i 'lin visător, fără si:mţ.Utl. realităţii. Un 

Veta din O noapte fU1,tunoasă de
I. L. Caragiale

generos, dmdu-şi şi haÎ!I11a de pe el, oocă 
i se ceTea. 

Ln Suzana, s.înt ridi,cată in grad : din 
ooristă, .ajung actriţă. Şi caipăt w1 ro
lişor, în oare - dll\Pă zisa lui nen,ea Max 
- trebui.a să mă remarc. Il\ar - ca
tastr;ofă ! - rolul îmi• cerea să r�d. ltaT
eu - care ride.am tot thmpuJ. în vi,aţă 
- n-u şti.am, n,u învăţasem încă să rid 
pe scenă. Şi pînă .în aj·unul P'remierei, nu
rmi-ia i,eşit riîs'llll. soeni,c, rîsul acela din 
plex. Nome de soluţi,a care s-a găsit: eu 
mi.m.airn, iar AIIli Auri,an, soţiia lui nenea 
Max, şi ea în distribuţie, se înt0u.<cea cu 
spatele şi rideia pentru ,mine. 

în CO!mipa;ni,a de Operetă Leon.ard-!M.a
ximi.li,an, l-am cU111oocut şi -pe T.imi,că. De 
fapt, d omnul Dumitru Georgescu. U111 
bărbat „bi:ne", ou prestanţă. Ochii - al
baştri - cucereau, i:ar s,obrietate,a Lui in
triga. Mai ales pe scenă, er,a foarte. s,obru. 
Serios. Nu rudea niciodată. ,,Lăsiaţi pu
bHcul să ridă ! " - S1PUnea Îll1tot,deau111a. 
Şi, într-,adevăr, sipectatorii rldeau cu ho
hote, de cum a[părea. Ln ce fel reuşea 
să-i facă pe oianneni să r,îdă acest domn 
serios, fără ni-ci un defecl fizic ce....a.r fil 
1PUtut să devi111ă ridicol ? Fără să se 
„maimuţărească" ? Fă.l.'ă să ştie ce SIÎilt 
,,oîrliigele" sau „giag"-urile. ? 

In breasilă, se b'Uourn de mUtl.t resipe,ot. 
In -ClOITIJ)an.ie, făcea şi muncă de n:.giwir. 
Se ocupa de noii veniţi. La pri-ma noas
tră întî.Jnire, m-a privit aspru. Mi-ia mă-
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suriat lilJlia pi>Cioarelor şi talia. Oit p-aci 
să leşin de emoţie. Şi, pe loc, m-am în
<Clrăgootit de el. 

Numai că ,zeul" meu nu era liber. Era 
soţul actriţei Nataliţa Pavele.seu. Ceea ce 
m-a c-ostat u111 ocean de lacrimi.

O dată, tot aşa, mă învîrte.a,m într-un
colţiş,o.r mai tăi111uit şi plin.geam. Leomn°d 
se aiprotI)<ie de mi.ne şi, faairte calm, în
cem>că să .mă consoleze .. Eu înţeleg. Nu 
[Putea ad.mite ca lacrimile mele să nu 
fie legate ,de persoana lui. Şi atunci, mă 
girălbesic să-l liniştes,c : ,,Eu pe· do,mnu'1 
Timică î'l iiu.besc ! Nu pe dumneavoastră!" 

[)upă ce m-.am căsătorit cu Timjcă, 
viaţa mea a fost mai puţin a mea. Tră
iam mult mai .mult pentru el. Pe.ntr,u 
rnu.şitele lui. Şi mă simţeam foarte bine. 
Nici nu mă �Î'rndeam că ar putea fi alt

fel. Şi nilci nu doream. 
Eram mereu îm[Preună - pe scenă, în 

Sjpectiaoole şi a:-�tiţii, ac.asă. Cînd ne 
d)Tegăteam a:o,1ur-ile, lucriam aJăturj_ Dar 
,,meto'Cle�e" n01aStre erau cu totul di-ferite. 
Eu toceam textul p[111ă î1 vis,am, aip<li 
,,tocea,m" mişoarea, gest�ca, intrările ie
şirile, totul. El, nimi1c dtn toate astea. 
Replicile nu le-ia învăţ,at 111i>ci·odată. în
văţa subiectul, desfăşurarea acţiunii, 
sensu,1 înbreguilui şi subtextul fiecărei 
s•cene. !111 spectacO!l, mer,gea şi după su-

fleLl!r. Dar străducea, improvizînd, du.pa 
<latele pe care şi le însuşise. Şi ,::u fieoore 

spec-taooil era mai adevăQ·at, mai bogat, 
mai ,oonvingătoir. 

El, ,pa:rtenerul meu de pe scenă şi ciin 
viaţă, a fost şi învăţătoru'J. meu cel mai 
bU111. Dar şi judecătorul meu cel mai 
aspru. A existat însă o „temă" ,pe care 
nu m-a dojenit 111i1cio,dată, o temă pe ,care 
am căzut înto,tdea·una de acoiid : mie nu 
.mi-a pJ.ăicut niciodată să joc comeidie -
nici .î111 vfaţă, !11Ji1ci pe scooă. Vreau să 
spun ,că nu mi-a plăicut să fi,u airtifi
cială, să ca,u:t teatralul şi oomicul cu 
orice pTeţ. Am că'l.ltat să fiu mereu ade
vărată, fără po,ze, fără ifose, şi întotdea
:1m,a iaim luat 01rice roil în serios. 

Ca să fiu si,n,ceră, n-am înţeles şi nu 
înţeleg ni-ci a:oum în ce feJ am ajuns 
eu actriţă de comedie. In Vliaţa de toate 
ziilele, n-am ,pi•c de haz. Nu SÎll1t în stare 
să SJJU111 o aneqdotă. Eroinele mele -
toate - iau fost oons,triuite serios. Sin1cer 
l-a iubit Veta mea pe Ohiiriiac şi în asta
111u era ni,mic de 1is. Niici U111 chiţibuş
oomic n-a jntrat vreodată în compo
ziţiile mele.

In 1954, cî;nd omu1 meu de o v.iaţă n-a 
tmai fost, un maire goil s-a instaliat în 
existeillţa mea. far mai tîrziu, cînd vJxsna 
m-a obligat să cobor de pe s·cenă, golul
a devenit şi mai dureros. Dar totul mi
se păa:ea firesc. Gîndeiam că altfel nici
n,u se poate.

(Continuare în, pag. 34) 

Eleonora A1"bore din Micul infern de Mircea Ştefănescu 
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Dinri.că e unul dlin cei oîţiva hărăziţi 
- Oar.ag.i:u, ooitesou, Mor.airu, Caramirtiru ·
care, mu.şcînd ialtf,el din f11uctul cuv,î,ntu
lui, cu a1tă voll1uptart:e, cu ,ailtă :fieroci1tate,
cu al-tă dU!io.şie şi ia1t î,nolitit, :ne-au mo
dificait aiuzul, pilăcutul şi păcatul. Orice
actor 1irebui.e 'j,u,decat după această muş
cătură a ,cuvî,nltuhli, ia Jlrazei, fără de care 
el ,n,u-şi pc.alte ctea ,r&U!l spre caiie, să
.r.aCJU!l., ne cheamă, im.fePnul spre 1()3Jre, ti
căllO&ul, .ne iÎ:nldeamiJ.1ă şi purg.atoniu'l obli
gatoniu în comedlia il.lUli idivnnă, de esrtJe di
v.in, de es·te de ,vină . .Dinică mi...;a muşcat 
şi mtşaalt sufietJul de cind 11.-,a;m auzit 
pentru prima oară, să fie ia.cum ,un sfert 
de veac în Buour.esAitul ,iubit, ro.sitin.d tr-�i 
cuvinte .d�ntr-un „ Trov1us şi Ores-ida ". de 
răsiaruoe: ,,Dr%, :fioarlte ,u,rJit !" EJra - ce
biizar, ,ce COiÎJnOildenţă ! - cu M0[',aTU, şi 
el iJJa debult, Mar.iil1!UŞ1Uil ou oare avea să 
ume în t<liate irpiscul1ill.e ci1eaţiei salle, for
mînd un ,cuplu formtdab.i:l de puş:Lamale 
ale cetăţii, doi neno.rociţi -cu cite o bilă
niţă ,pe ei, do.i n�baibi ai observiaţiHor, ai 
cruzimlillo.r, ai ,inJtelrl.gen�ei parşive, ce ma:i, 
er.aiu dej:a iaoa:să, IÎ!Il cafl)odoperă, p:rilntre 
vagaib<mZid fastuoşi aii. ;ltu,i Diiderort; şi 
Bec�e!tt. I.la ,tot ce birfeau, făooaiu, medi
tau, visau, nu �enea decît o f-uilgerătoaire 
cono1uzie : ,,Umlt, foante uru !" 

Nu-4 D111lkă ai;tistUil oare să te facă 
să-ţi umfli pro[PoZliţi,a, dar trebuie să 
sp'Llln că de ia .ruici un iaotoir ( doar de· · 1a 
Carag.iit1, dar man tîrziu) nu mi...;a irămas, 
pe ,coaja şi creionull. ,oa'!'e simit, o as·e!I!.e-

Dinicfi 

în trei cuvinte 
nea amprentă de ,ex,presie, il'lJU maii ad1n
că de 6 s,ilabe, · <tO'l'turîndu-mi toate ma
nihetsmele îon toate cele 6 zH,e ale săptâ
mînili, ial' ,in a 7-a şi mai şi. Niu exista 
ni.ci o mo:noto111ie, TIIÎ.ci un plictis, niC!i un 
fals în aceste var:i,aţiuni i,nepU!izabi1e pe 
o simgu ·ă temă, pe un tril al diavolului,
înci,t şi azi ,cred că orice studiu despre 
ar.ta ·lui Di.ni1că trebuie să plece de la 
acest aitom. Bob de ,1..lfrani!u rnr.art:a.t şi im
bogăţilt cu e�ertlenţa unei 11:imbi oare a 
cunoscut tllveipildaţia unei 1deschider.i de 
1ume ipnÎ!n acel : ,,M11,,1wdar, curaJt murdar,
v.am1Pi.r, CUJI1at vamp:k" - ia.cest „uriit, 
foar,te urît" suna violenrt; şi sa�ub.J:'lu, i.n
solenlf; şi uşure, 1aş şi itnufaş, trecindu-'ne 
prin itoait;e iaipele, nouă .redwndu�ne 'tJoate 
impwtăJriJl,e, Jtoartie 1r,efuzurÎllie :lla iadil'esa-spe
ţei., toaJte ,reverilli<le şi obiră.zn1oHle, sila şi 
mita, în cele dÎl11 1u11mă v,ulnerabi.ilii,taitea, 
aceea care abia man il:aJ.Să foc U!Ilei nă
dejdii scÎJrbilte. Ce 1Să spun ? Aj,unsesem 
să mă sa<!ut ,cu Miarin P,reda, într-o casă 
de c,r,eaţie, pomeniJndu-ne, l:a prînz, că in 
loc de „poftă bună", ne spuneam atît, la 
oapăitul '\.llll!ui S1U1rîs ,ocmci.s, fără al.tă i,n
trodrucere : ,,UJrJlt, foa:iite 'UiI1î!t !" O reţinu
SG şi dînsul, era de-a 1lui, ia iaceliui.a care 
avea să împerecheze, iÎll1ibr-,una drun ipagi-
1!1iile lui Petr>n, ,,sdrba" cu „deznădej
dea". Ni-ci'ood, în ia·oe1 vJ,ntej al ,i,eşirii 
mele 'Clin <tinereţea 1mesi1anică - aveam 
exact 33 de ,a1I1,Î, ,1oe ,bi21ar, ce coiJnci
denţă ", ()Uffi sună &ncepµ'twl. so:mn.◊1roasei 
aventul'i mazlliene, ru:nde Dwnioă stabilea 
acel 'Lillti•lllS a1 pvositliei UJl1!i versaile oup11in
se .inwe „oare Beethoven? cOJnpo,zitJo
rul ? " şi „nu ma,i d�ai,te Londra" --
nddoî-nd, ,oa â:n această -c011!oenit11aţie de 
de21gust shakesiperea.n, modu1aJt de un_ ac
to·r, n-<al!Il simţilt fWl � mai .p1in şi mai 
ou.nalt iall. v.ieţii [Pervers de sfinte. Mă gă
seam .piieo:is @nrtJr-Uin :pu,ngatoriru. Era pri
mul demon, ,oare mă :tirăgea, !l'ratenn, de
mooraim,c, [n sensul ,oamusiiam, al eu1pelor 
asumate de itoţi, SP!'e ,puirgJaJboT1u. Dacă 
acest Joc utQptc aire, .pe 1îngă 1ngerrl., şi 
diavo.lrui. l!ui, atunci Ull1!Ull d.imrt;re ed es-te 
DJnkă. 

Radu COSAŞU 
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La Dionisie Vitcu mai întîi siint ochii. 
De o cam.doare, incit, prJ!Vinidu-i, niu te 
po,ţi împiedi,C'a să rnu ţi-l imaginezi cqpil, 
ialergîn,d desculţ şi fericit prin iarba s,a
tUJ!rui niatal ... 

E·u ,cred ,oă lumea care-l a1Plaudă nu
mai oît apare pe scenă, fără î:ncă a fi 
soos ,o vorbă, îi apJ.audă nu atît farmecul 
personal, ,de oaire. act01'UJ. es-te perîect 
coaiştieint, cit c,a,ndOlalrea : se vede că a
·ceasta este năs;cătoa,re de coimiic in ori
,ce îrm,pirej,urare.

Şi e comic, n,u ? să în,cer,oi s-o cuce
reşti ou un cavialenEsm ... umil rpe frum:JlaS!a 
,şi inaacesiibi1a fi�că a şe:fiului tăiu, tu, u:n 
Pqprişci:n tcu manta,u,a ru1Ptă, tu, c,are-iţi 
:fiaci o glorie din ase,uţiTea penelor de 
scris a:le tatălui iubitei. E comi,c să fia!ci 
,cu serioziiiiate rproiecte matri\IDQIIliale ou 
Mol!la, o.ferin:du-l în lo,cul ro:chilei ,de ,v,oial 
una de di!ftină, îlll 1ocu,1 hotelului de lux, 
,o cămărru ţă ou 1PQirtrebul lui K€!Piler �t 
;i,ooană în locul florilor exotice, flori de 
o,dh�ul�Jboului din grădiniţ,a de La drllim. 

Şi tot cal!ldoarea lui te intxistează pînă 
1a 1acriimi oî:n,d bietul Pqprişcin se miiră 
de ce �basa!d,orii regelui �aniei" îi 
toarnă �pă ,Îl!l oarp şi-l maltriatează ; ainld 
Ohi1rkă, părăsit şi huilduit de to-ţi, se în
că,Păţînează a crede în hi.m.eira 1,ui ; cind 
Anhimede vwbeş·te des.pre forţa .s;piritu_:

lui, ful timp ce timnul Sir™?�i exial�a 
forţa bxrută ... T€111a,ce în wnilllllţa, putet1,c 
în naivitate, hotărnt în timidii1iate. 

Veţi întreba dacă este candoarea sem -
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.Dionisie Vitcu -

nrtist ni cnnd.orii 
nul sub care se aşază şi existenţa civilă 
a lui Di0il1isie Vitcu. Eu cred că da, 
deşi, fără a-l fi ,citit ,pe Balbasar Gracian, 
a adăugat ingenuităţii niative o rafinat
greoaie artă ,a d1isimuLării. Poate că e 
mai bine spus şiretenie, da, e mult mai 
potrivit în ooziul său. 

Actor pînă în vîrful unghii'lod·, tot· ce 
atil!lge devine specha·col. 

1RevellJdiooti1v şi ţîfinos cind a,dvexsiarul 
nu-l o01mp1'exeiază, dar ,prudent oa un So
lomol!l de pro'Vin,cie cÎlilld simte (şi simte 
cu ,acuitate) că forţe}e potrivni,ce îl de
păşesc ; hotărun,d, dintr-o exrperiemţă se
cuqa'l·ă moştelnită, că „tot ce e p,rea mu,lt 
strică", dar şi că ,,,mai bine să fie acolo,
chiar dacă nu-imi trebuie" ; parci-moni,os 
cu ,prietenii, deloc generos cu jn-amidi; 
încîntat ca un copil cînd i se relevă pe 
neaştejptate în1ţeles·ul as.cuns şi n1ebănuit 
al U11ui U,ucr<u (iÎl!l1oîntare oare pe tine, cel 
ce i 1-.ai relev,at, te bucură), acest hit1,u 
antorupannesc este ,o Figură. Nu ştii nido
.d,ată cu.ro să-l iei. Dacă e lăuidat, chiar 
de-i place, de1Vine su�icios şi exigent ; 
daică e criti,aa't, ră:sjpunde cu maliţie, în 
cel mai ,bun ,caz ; în cel mai răiu , preiă
·câoo,u-se brus� amnezi•c în ·ce ,priveşte
identitatea. ata,c,atoirul•ui : ,,Cil!le-i ăsta,
tlomnule? Cn.um il cheamă ? Uin:de lucrea
ză?" se ,miră, fă�nd cu ochiiUl martoiru
lui •C0rnJPli1ce. Imaginaţi-vă savoarea a
cestor întreibăr,i (retori1oe), dî;nd ele se
referă la un coleg de scenă ...

·Dar toate a,cestea sînt d•oiar o pojghiţă,
s,ufide.nte semne con,vingî:ndu-rn.ă că fon
duJ. lui este grav. Pentru mil!le, Diol!1isie 
Vil.cu e ceea .ce se cheamă o oonştiinţă 
etiioă : dT,agoste,a pentm pămÎJntul· natal, 
pel!ltru o,a,menii săJ, O!Pţiunea pentru o 
conduită ,angajată aj,un,g să capete nu 

o diată ,în ['ecibaluri-le r,is1pite cu geine
I'Dzita�, valoare de manifest, înfi,o;r,înd
inimÎILe auditoriului.

PUBLIOU:L. PubH,cul este singurrul ju
decător căruia Diooisie Vitcu nu-i con
testă opililii,a. Şi aceasta deooire<:e şi atun,c( 
aîm,d cămaşa unui rol 111,u-i cade to,cma1 
tunnată, p,ublicu:l va concede că, de f,aipt, 
,, îi stă foarte bine". 

„.Litera. s,crisă ? E bună şi ea pentru 
cons:oli,darea. uniei legende care-l p;reo
cu;pă făţiş. Aocejptă şi „,Presa vorb'ită": 
„Mă biîrle.şte ? Foorte bi:ne, îmi face 
,P 01P uJ.axi ta te ! " 

Şi trebuie să recunoaşteţi că . �i<:>�isie
Vitou e '1.1111 ca'II11PÎon al po,puliantăţu. 

Mariana CODRUŢ 
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Rîsu-plînsul 

ploieştean 

Mihai Ispirescu vine din urbea lui I. L. 
Caragiale şi Nichita Stănescu, aceea carC' 
a făcut o 1:evolutie onirică sub conduce
rea lui Candiano Popescu, vestitul erou 
clin Hoborul. Ploieştenii au probabil sim
tul comediei în sînge, altfel nu-mi explic 
de ce ei simt enorm, văd mo11·s1.ruos şi 
trag, din aceste motive, mereu plînsul spre 
rîs. Starea ele rîsu-plînsu domină jocurile 
de cuvinte ale lul Nichita Stănescu şi a
ceeaşi stare (prin care trebuie să înţele
gem o atitudine faţă de lucruri şi un mod 
de a fi în lume!) se insinuează în come
diile si Momentele marelui nostru con
cetăteân. Ea a fixat w1 stil literar şi, dacă 
nu greşesc pi"ea mult, stilul a început să 
fie imitat de viată. Stilul Caragiale a de
venit un stil al existenţei. 

!mi amintesc că Rolancl Barthes spwie
w1deva că ,tragedia (ca specie literară) a
pare în epocile de mare cultură şi fixează 
stilul unui popor. Aş,a s-a întîmplat în se
colul al X-lea atenian, în epoca elisabe
thană şi în Franţa secolului al XVII-lea. 
Tragedia este cea mai mare şcoală de stil, 
spune semJioticianul francez. Viaţa imită, 
în anwnite epoci, teatrul şi ia de la el o 
demnitate şi un stil cu adevărat mare ... 
S-ar putea ca Barthes să aiibă dreptate,
dar constatăm că uneori (poate chiar mai
des decît în cazul tragediei) viaţa imită
comedia şi ia de la ea un stil ironic şi un
model de existenţă exprimat, în cazul lui
Caragiale, printr-w1 comic scepticism
(,,Ce'ş copil?" şi, ,,Hai, că nu se poate!")

şi o stare permanentă de rîsu-plîns care
scoate individul din situaţiile dificile şi-i
dă cw·aj să suporte destinul...

Mihai Ispirescu v,ine clin această tradi
ţie şi, unind burlescul cu tragicul, satira 
cu parabola (cu alte vorbe : unind rîsul 
ou plînsul !), dă o imagine pi·egnantă a 
wiei birocraţii patetice, delirante şi fas
tuoase. O scenă memorabilă în piesa sa 
este aceea, susţinută admirabil ele Hora
ţiu Mălăele, a beţiei (să-ci. spunem astfel). 
Discursul omului turmentat are o tradiţie 
bună în .teatrul nostru, mai puternică, de 
pildă, clecît aceea a bufonului. Mihai Is
pirescu îl adiuce la zi şi-1.'p.une să dea to-:

tul pe faţă, să arate tragicul clin comedie, 
plînsul din rîs. Mi-a plăcut mult acest mo
ment al piesei şi-l socotesc promiţător 
pentru tale11tul ele comediograf al auto
rului. 

Eugen SIMION 

Pomul oa. recuzită 
„Ridică-ţi ochii, pTivirile-ţi înalţă, vezi 

în ce aur pur te-nvăluie lumina, alb în
florita adiere a crengilor respir-o, e-o 
primăvară nesfîrşită vi-aţa cînd te cuprinzi 
întreg în bucuria ei" - îndeamnă Nenăs
cutul, care are tendinţa să imprime repli
cilor sale o cadenţă specifică versului. 
„Am simţit o căldură ca o flacără şi-o 
ameţeală lină" - mărturiseşte mai prozaic 
Cristina, comunicîncl o stare asemănă
toare. 

. .. O pată verde pe zidul clin f.aţă, abia 
zărit prin geamul prăfuit, un jui1ghi în 
omoplat - iată modul, opus, în care 
Berzea · şi Stroescu simt, părelnic, clin 
subterana tenebroasă şi igrasioasă în care 
trăiesc, venirea primăverii. De altfel, ei 
n-au văzut niciodată grădina ele peste
zid şi vorbesc despre ea cu o lipsă de
imaginaţie caracteristică (,,un vis : arbori,
boschete şi cîte şi mai cîte"), ca despre
un peisaj edenic. N-au văzut bine nici
pomii şi nici florile - pe care le-ati
transformat în recuzită pentru varit mi
zanscene, ca elemente ele decor. Şi pro-
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babil că n-au privit cu adevărat, 111c10-
dr1tă, clecît soarele şi luna, ori norii ele 
mucava din propriile lor decoruri a că
cor contemplare şi aranjare le dă - aşa 
cum sugerează spectacolul Teatrului „Not
tara" - voluptăţi demiurgice. 

Iată, deci, o perspectivă care diferen
ţiază net eroii „pozitivi" ai comediei lui 
Mihai Ispirescu, Într-o dimineaţă, ele „ne
gativii" fixaţi în apa tare. 

In buna ti-acliţie a comediei româneşti 
actiuale, ilustrate cu strălucire ele Teodor 
Mazilu şi preluate notabil ele Tudor Po
pescu, Paul Cornel Chitic, Dinu Grigo
rescu - şi Mihai Ispirescu aspiră a de
păşi satira ele moravuri în direcţia unei 
comedii cu climens,iuni tragice (tragicome
die deci), şi cu o mai generoasă deschi
dere etică şi existenţială. 

Amenclînd moduri de viaţă şi gîndire 
anchilozate, obtuzitatea, birocratismul, fal
sul, impostura, ipocrizia, laşitatea, servi
lismul, autorul tinde a divulga drept pă
cate umane originare : trădarea naturii 
şi, de altfel, în strînsă conexiune cu 
aceasta, ignorarea culturii. 

Victime în inconştienţa lor, rar, dar re
velator scurtcircuitată de o lumină, cei ce 
„n-au timp pentru anotimp" (cum rimează 
ei stupid), cei ce trăiesc „la marginea 
cîmpiei nicicînd descoperite" - sînt, în 
registrul tragicomediei, ma,i ales culpabili. 
Osificarea lor se divulgă, paradoxal, în
deosebi prin agitaţia sterilă în faţa ne
prevăzutului, prin recursul jalnic la poza 
meditativă sau la citatul livresc dat alan
dala, dar mai ales prin formele agresivi
tăţii 101· sociale, prin practicile manipu
lato1ii pe care le ilustrează. 

Dincolo de pitorescul ei (gustat din 
plin de spectator şi datorită compoziţiei 
suculente şi totodată atent supravegheate 
a Cameliei Zorlescu), o scenă-cheie în 
acest sens, ce vrea să întregească dimen
siunea satirică. dominantă, este cea a 
apariţiei Aspasiei ; a înregimentării ei în 
acel „comando" ce urmează să îl trans
forme peste noapte pe Georgescu într-un 
,,eşantion" demn de Omul viitorului. 

Manipularea lui Georgescu, ce a înce
put cu schimbarea de confort şi chiar ele 
cultură (prin dotarea cu „ trei metri de 
cărţi") trebuie să cu!Jnineze cu cea me
nită să îi aducă eroului nostru o sotie, 
şi, prin ea, căldura vietii ele familie · ca 
supremă împlinire. Ea nu trebuie căutată, 
există în dotarea, în instrwnentarul bi
roului de statistică. Nu e o novice, ci o 
iniţiată. S-a mai apelat la ea şi cu alte, 
varii, ocazii pentru rezolvarea „unor pro
bleme sufleteşti spinoase" personale, ca 
şi pentru a aduce si alte cadre di11 insti
tuţie, sau clin afara ei, ,,pe calea cea 
bUJ1ă", ,.a-i face să simtă că trăiesc", a 
„pw,e lucrurile la punct". Şi iat-o, iată 
,,Femeia". E cea cu „frigiderul invers", 
care i-a vîndut lui Georgescu un aparat 
care, ,,în loc să răcească încălzea". Ea nu 
vine plutind pe t·aza visului, ci --,- adevă-

rată profesionistă a refacerii de vieţi -
răspunde prompt, la ordin. E de mult în
regimentată, a acwnulat o vastă experi
enţă. Şi ce contrast între aşteptarea le
ga tă de această forţă - în chip ideal 
aducătoare ele echilibru şi linişte, bucurie 
- şi falsa cochetă obosită, mai autentică
în stilul ei contondent. Referirile Aspa
siei la mormintele defoncţilor soţi (pe care
vrea să le împrejmuiască acum cu lemn
cîinesc) sînt tot atît ele frecvente ca şi
tristele ei tentative de cucerire.

Dintr-un izvor al plăcerii şi al fericirii 
de a trăi, Aspasia a devenit o hecatombă 
a vieţii. 

Natalia STANCU 

Fe-re,astra 

Ea nu e o secvenţă, nu e un accident, 
nu e un acceso:niu, ea e tot timpul acolo, 
în faţa ochilor noştri şi, în acela.şi timp, 
în spc1tele lor: 

Ea este cu mult mai sus decît sîntem 
noi obişnuiţi din spectacolele - nu mai 
puţin obişnuite - ale vieţii noastre. In 
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acest aprilie, diminea1a, fereastra p1:in 
care ar trebui să se vadă un „afară" ex,1s
tent însă clin punctul de vedere al fan
toşeior ele pe scenă ipotetic, e sus de tot, 
•acolo U11de ai putea ajunge doar cu o 
scară lungă-lungă sau, pentru alpinişti, 
cu uneltele specifice acestui sport, pe un 
traseu ele gradul patru. De cîte ori ve
deam fiind în sala mare ele la „Nottara", 
acea 'fereastră cîteva urme de paşi mi 
se înfăţişau, p�l,ine şi fără puber�, la baza 
peretelui. într-un elan, repede 1ntrerupt, 
spre lumea de dincolo. · 

Mihai Ispirescu a avut grijă să-şi înzes
treze eroii cu ştirea, vagă însă, că afară 
e soare înverzeşte ce e ele înverzit, zbur
dă copiii şi adulţii, ,,înfloresc grădinile, 
ceru-i ca oglinda" însă personajele noas
tre sfredelind în' semiîntunericul lor pe 
cai:e-1 bănuim umed, muced chi•ar, nu au 
datele necesare prelucrării şi cuprindenii 
ideii de ialtceva, de ·altă lume decît sub
lumea lor, atît de comodă, atît de călduţă 
totuşi. Iar dacă aici, dedesubt, apa:re un 
accident un ne-născut ia drumul mvcrs 
celui pe' care, şi ei şi noi, îl şbim, adie� 
vine dinspre viitor către prezent, atunci
asta e ca şi cum j-ai fi ridicat pe :boţi cu 
de-a sila şi i-ai fi lipit cu feţele de fe
reastră ba mai mult, ca şi cum le-ai fi 
şi deschis fereastra-n nas, făcînclu-i să 
simtă ceea ce n-ar fi vrut nici în ruptul
capulm, că nu ei, cei i_�olaţi în fal�a etan: 
şetltate a lumii lor, smt totul, ca nu e1
sînt singurii, că lumea rulează înainte cu
ametitoare viteză că mai ex.Ls.tă şi aer 
curat şi pal"fum de verdeaţă _şi flori, _c� 
nu e totul de hîrtie, nu e c1fra totul, _m0l
schemă repetată la infinit în moc! timp, 
într-o încercare disperată şi sorilită - noi 
o ştim - eşecului, de a exorciza viaţa, 
realitatea, ,adevărul. 

Cine sînteţi voi?" îi întreabă, de foarte 
su� (,,din polul plu;") fereastra, pe toţi 
aceşti „ficţionari", vorba Iui Radu O?saşu, 
pe toţi aceşti tîrîtori mărunţi cu :n:i.r1 pre
tenţii şi nici nu-i mai ascultă. cmd �i ar 
încercia să-şi justifice existenţa (toituş1) cu 
planşe, scheme, cifre, cuvinte goale ca 
nişte mîneci fluturînd în jurul unor tru
pw-i estropiate. 

Deoarece fereastra, ea, ştie mai bine 
decît ei cine sînt ei (şi cine „cată să fie"), 
iar pe-acolo, pe fereastră, contrar aparen
telor ,se uită lumea publicul, da, el însuşi, 
�l î�suşi, adevărul'. Iar contra acestuia 
din urmă, .astfel spus, ei sînt prea slabi, 
cu toată afişata lor tărie, cu toată şefia 
lor şi supunerea lor, ca să nu cadă sabia 
niei de data asta. Insă adevărul, după 
cum ştim, nu face uz nici de sabie şi nici 
de ghilotină. Cine a spus că ridicolrul uci
de nu a glumit. 

N. PRELIPCEANU
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NU 

trăi 

Am fost într-o s�ară şi am văzut într-o 
dimineată ele Mihai Ispirescu. La Teatrul 
,,Nottara", M-a linvitat Camelia Zorle5CU,
prietena mea. După ce-am văzuţ specta
colul am început să simt o vaga schim
bare în atmosfera vieţii mele ele fiecare 
zi. S-a clătinat echilibrul atomilor mei 
mentiali şi morali, s-a schimbat tot ce era 
tangibil şi intangibil, vizibil şi invizibil, 
pe tablele mele principiare. Fluidul de co
municare dintre mine şi ceilalţi a suferit
o schimbare, a devenit fierbinte şi a con
ştientizat o pl'efacere. 

Acest spectacol, scris de Mihai Ispirescu,
regizat de Dan Micu şi jucat ele Mircea 
Diaconu Viorel Comănici, Oamelia Zor
lescu şi,' mai ales, ele Horaţiu Mălăele, are
pentru mine mai multă putere, mai multă
semnificatie decît orice alt spectacol al 
stagiunii.· 

Piesa este o parabolă poetică (oare ?) a 
Vieţii noastre, a vieţii unora dintre noi. 
Despre ce vorbeşte ea? Despre moartea 
clinică a sufletului ? Despre deformare ? 
Despre ieftinirea individului ? Şi despre 
vină? Şi despre vinovaţi ? Despre pierde
rea dimensiunii umane ? 

.Teatrul grec, care mă impresionează şi 
mă sensibi1izează pînă la a face din mine 
o luptătoare, m·ată o anume dimensiWLe
a ornrului, făcîndu-1 să cfrcule în sus, spre 
partea lui sublimă, unele se înfruntă cu 
zeii. Şi-i biruieşte. Avem toţi o parte ab
jectă şi w1a măreaţă, sublimă. Evenimen
tele ne fac să dăm teste şi să arătăm în 
care parte ne place mai mult să existăm. 

într-o dimineaţă, piesa şi nu numai pie
sa, spectacolul şi nu numai spectacolul, 
actorii, ei, dragii de ei, pe o ins ulii de ei 
creată, se luptă penti·u tot ce e bun, 6e 
luptă pentru tot ce e sfînt, pentru tot ce
e drept. 

Şi, Mihai Ispirescu, ce grozav sînteţi că 
vorbiţi de conştiinţă, de demnitate, făcîn
rJu-ne pe fiecare răspunzător. AŞ'a e ! De 
ce să facem răspunzător de răul care se 
poate întinqe doar pe cel din curtea ve
cină, de ce să mă socotesc nevinovat sau 
nevinov.ată ? 

Care-i secretul vieţii ? Dragostea, fireş
te ! Fără dragoste, nenorocirea. disperarea 
sînt doar atît. infrîngerea trebuie să te
mpingă înainte. Să păstrezi fărîma de lu
mină cu care te naşti. Toţi care joacă in 
spectacol sînt minunaţi. Dar el, Mălăele ! 
Hor.atiu Mălăele ! lşi face rolul într-un
„demicord ". Acţiunea e în „dezacord" cu 
vorbele spuse. Vorba în „dezacord" cu 
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comportamentul. Şi costumul acela, ca_ � 
!ilampilă, ce vrea să parafeze o . anun�1ta
imposibilitate de comunicare, smgurala
tea individului în sordid, neputinţa ele a 
trăi 'in soare. 

Autorul, regizorul, actorii au lucrat cu 
-esenţialul.

Există o fericire specifică spectatorului.
{Să ţin minte asta şi cinel sînt pe scenă !_)
El vine la teatru să rîclă ? Şi ele asta ! Sa 
se destindă ? Si ele asla ! Să înveţe ? Da !
Dar mai ales să descopere şi să se desco
pere, Să ştie ce are ele făcut cu el şi cu 
semenii lui, Să nu se usuce. 

Simteam nevoia, clupă ·spectacol, să-i
văd să le vorbesc, să dau continuitate
ilu�ului creat, Erau la cabină, împreună, 

ici ei nu puteau pleca acasă, Sigur că 
,e1'a sărbătoare. 

Rodica MANDACHE 

Aporiţia Aspasiei 
- M-ati chemat?", De după firma

ment�i încă închircit în aşteptarea clipei 
,ce-l va face folositor cauzei, ,ap:1.re :!Jalnic 
.Femeia vesnica matrice a -spiritului revol
iat ea' St�gară Vivandieră şi Cronicară 
'în °lespezi de m�rminte, 

Dacă Berzea, Stroescu, nevăzutul Bu
nescu şi tăcuta lor cLică se comportă ca 
pîrghii ale mecanismului, •:i.vîncl 11:ot tim
pul ceva de pierdut, Aspasia e dăruită 
,cauzei din iubire, Nu din iubire pentru 
,cauză, ci din iubire pentru Berzea, adică 
<loin Iubire, 

Bomboanele cu, care Aspasia vine la 
Berzea obedienţa gîfîindă cu care se dez
braOă 

0

şi agrafele pe care le striveşte -
-0h ! eternul feminin! - între dinţi sînt 
metafore scenice de o simplitate ameţi
toare, scena dintre Aspas1a şi tBerzea rid_i
-cîndu-se la un nivel de Ridicol şi Pericu
los pe care numai. Viiaţa îl poate atinge, 

Mecanismul birocraţiei intră în p:1.nică, 
Dan Micu ,aduce în scenă o masă - em
blematicul sprijin - şi convoacă Femeia, 
·sprijinul lui Berze.a din cele mai vechi 
timpmi. ln jurul mesei are loc incredi
bila - şi tocmai de aceea atît de adevă
rata - convorbire conspir:1.tivă dintre Şe
ful-la-ananghie şi Zina-lui. Cu ce măsură
·şi la ce tensiune joacă cei doi, Camelia
Zorlescu si Viorel Comănici - această e
xemplară· situaţie !

Comicul propus de Ispirescu este spe
cial - să băgăm de seamă ! Scena dintre
,cei doi este un Model, situaţia •:1re aură 
de legendă. Ispirescu pune aici bazele unei
·noi mitologii, strîmbă, ridicolă dar ... şi ea 
a noastră ! Fi,rele se leagă dedesubt, mă
iestr<1.1, şi apariţia FemeLi într-o secvenţă 
·ulterioa!'ă ca Mumă a Delincvenţiloc con
firmă gîndul sigur cu care Autorul şi Re
gizorul ne poartă spre înţelegerea deplină 
a Poveş,tilor din această lume.

Dan Micu ni-i ara.tă pe cei doi vii şi 
normali. Ea aduce siguranţa feminină a 
experienţelor trecute, el, siguranţa mas
culului puternic şi iubit. Sînt „neamuri", 
Siguranţa lor este biologică, nu ideologică, 
De aceea fisura în bi,ologic le provo-c1că 
panica. Magiistrală, demonsti,a,ţi,a simplă 
a autorului ! In acest perfect organism nu
mai o minune poate interveni ca să-l 
zdruncine. Ameninţat, Organismul renun
ţă la singura Iui preocupare de pînă a
v1.111ci, Reproducerea, şi trece la Apărare. 

Surprinderea unor profunzimi nebănuite 
cu cele mai simple mijloace ţine de ma
rele talen,t, ln umbletul Aspasiei, în în
cordarea lui Berzea, în becul ce le stă 
deasupra mesei, Dan Micu a pus ceva din 
elixirul acela care dă forţă actului scenic 
ş� oare ne dă nouă, privitorilor. puterea 
de a înfrunta în continuare viaţa. 

Alexandru DABIJA 
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ÎNTEMHEREA VOCA JI-EI 

Elisabeta Munteanu, Tinereţea actorilor, Editura Meridiane, Bucu
. reşti, 1988 

„Tinereţea actorilor" - cartea Elisabetei Munteany - nu-şi propune un 
inventar al debuturilor studenţeşti ale actorilor consacraţi mai tirzm pe di
verse scene din tară, nici o istorie a spectacolelor de absolvire de la 
I.A.T.C., nici o sumă de cronici dramatice despre examenele experimentale
realizate la Studioul „Casandra", nici o. scriere de evocare, amintiri, confe
siuni legate de efortul cristalizării personalităţii actoriceşti ori regizorale,
ea reprezintă, într-o conceptie structurală originală, cîte ceva din toate
acestea.

In,voc[nd o serie de ilustre mode]e 
,oonceptuale universale ia.le artei actoiru
lui - ,;psihotehnka" sta[l.isliavsk,i,ană. 
,,distanţarea" brechti,ană, ,,biomeca'T!ica '' 
l,llli Meyerhold, ,,sll{Priaim,arioneta" lui 
Cr,aig, ,,supr.aiactorul" sau „a.ctom.11 sinte
tioc" ,al lui Tairov, ,,�,aţiul gol" al lui 
Peter Brook etic., în convergenţă: cu 
pri,nciiplii ale aritei interpretative româ
neşti - ,autoarea cwereiază, în prelimina
riile teoretice a!le cărţii, slllb titlul „Esen-
1ia ,artei inte:npretative", dis,01cierile ne
cesar,e înţelegerii demersuJui artistic de 
1a text şi perso[l.aj Ja tr,a;nspunerea, res
pectii v i111terjpretiarea/c1J:earea 1ui scenică. 
In,cursi-uinea m sfera abondărilor prind
piale vizează detaşarea unor ,atribute 
fundiamen1la1e pe care trebuie să le în
trunească .a,ctorul - ,,selecţie, observaţie, 
stuldiu, inspiraţie, control", memorue „vi
zuială şi a.fectivă", C31Pacitatea de a se 
,autoanaliza şi a-şi valorifiica ex,perienţa 
su:llleteru.că, pasiune, cultură - o mulţi
me sooceiptLbi[ă de a se 001T11Pleta mereu 
cu noi elemente, pe măsura concentră
r.ii efortului de penetrare a inepuizabi
leJor resorturi ce col'Il;I)un meoanrismul 
psihofizic ia.I actoruJui, solicitat să-şi de
fineiasică personalitatea în funcţie de 
particularităţile de creaţie ale fiecărui 
rol, sooipul performanţei fond întot1deau
nia „.aidevărul artistk". Greu de definit, 
:aicest con.cept suveran al pedia.gogi•ei te.a
triale, şi, totodată, miza unei arte rea-
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liste ce-şi asumă ,ca fin,a!litate interipreta
tivă naturalu,], firesicul. De aceea partea 
cea mai întinsă a cărţii e alcătuită din 
oa1pito�e iiJustrati,ve, co:mem.tarj,ul evolwnd 
;pe eşia111tio.ane însc-iise nu în suc<ces-�une.a 
stagiuniil101r I.A.T.C., ,ci în cronologia ti
purilo;r de e:xiperienţe inter,pretative 
fun<l,amentale ce coincid cu înseşi eta
pele eVIQluţiei literatu:rji dram:ati,ce, con
si,derate •cia tot atîtea trepte de ci:ista
lizare a personalităţii ,a,ctorului, fiec,are 
cu vale:nţ,e!le ei fur.mati,ve indispe:nsabi'le_ 

intre IH"eambulu,J teoretic şi interviu
rile cu personalităţi teatrale <lin final 
sfa1t iin,vooote şi resus1citate o serie im
presion:a:ntă de specta,ooJe şi nume de 
a,ctori şi regizori-stuidenţi, ca şi de maeş
tri de azi şi de ierd ai scenei româneşti, 
înci,t, deşi îşi dec!lină c.u prudenţă ex
haiustivjtJatea, cartea El,is.abetei Muntea
n,u tinde, prin cantitatea de informaţie 
v1a:l.orifi,cată, ca şi pri:n vari.atele şi sub
tilele r.a:portări şi analogii, către o irn·e
giistria,re co!Tijpletă şi nu.ainţată (dHeren
ţi,ată) ,a mai tuturor cel•or ce, incepind de 
la •înfiinţarea Institutului şi ulterior · a 
Stuidiollll.u.i Cassa.ndra, şi-au pr,()b.at ini
ţi,al vocaţia. în spectaioorre-ş,co,ală, fie ca 
interipreţi, fie ca regizori. 

Tehnioa de prezenta,re a tinerelor i11-
divi-durudtăţi artisti,oe presllJPt;me o mu]
tiplă o.�-indire prin recursul. permanent 
!ia receptai,ea critiocă imediată din presa 
vremii, la judecăţi ,ale 1Ull1or oameni de 
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te.atr,u, măTturisiri retrns,pective .ale ac
torilor .ajunşi l.a maturitatea de creaţie, 
ca şi consemn.a:rea deven!Lrii lo,r .artistice 
în reperele peTfo1,ma:nţeI,or ulter,i•oare r •e
prezen tati ve. Impresia generală este de 
des,c-o,perire a unei miş,cări de puternkă 
emuiLaţie şi efort creator intens, de en
tuziasm jUJVenil, întreţinut constant de 
ie1·me111tu'.l pasiunii pentru teatru, ,al 
coeziun.ii şi dăruirii eu care fiecare ge
neraţie s-,a 1mphoat în procesul mode
lării p,ropr.iilor a.ptitUJdini .artisti•ce, al 
revelării voooţi,ei. Intre qpţiune.a pentru 
te,atr,u, u:n,eori feri-cit •dia.tarată h.az.ardului, 
.alteori temeinic -motivată, şi d·o'bîndirea 
cons,a,crării scenice, ,cartea Elis.abetei 
Muntea'11u îrnregisrtrează un tnaseu care, 
fără să el•udeze inefabilul tale11tului, 
,,miracolul" vo-c.aţiei, preti.nde în mod e
senţial însu,şirea, c-u răibdar,e şi trudă, a. 
mijUo.a,celor tehni,ce menite să o îm,pli
ne.ască, :imip[i1că av.abarurile, nu sc,utite de 
suferinţă, .ale :actualizării virtuţilor po
tenţiiale. 

Discursul atent, meto,di,c care d,iscipli
nează o materie vastă, multiformă, sus
ce,pti'bilă de abordări plurale - text, re
gie, s,cenografie -, pr.i,matul aparţinînd 
însă artei inter,pret,atiive, :aTe mobilitatea 
necesară reliaţio:nărLl unor registre obiec
tuale s,pecid'itce. De l.a oons,ideraţii!,e de 
ordii:n litenar ila obserV1aţiile asu1Pr.a vi
ziuinii regi�o:raile şi manierei de joc, e
va:lulirnd constant ,calităţile contceyţiei ge
nerale SlaU g-l;asul, gestul, m�carea s,ub 
r.aiportul maturităţii şi arigioolităţii' în 
.acest „statu n,as,centdi" s:pecifi.c vîrstei, to
tul este g,î:nidit din persipectLva unu·i sub
til eohi�ibru intre diacronie şi sim1cro:nie 
ce restituie pTegruant imaginea devenirii 
p,rin sUlccesiunea gene1iaţiilor, cee.a ce nu 
presu1pu:ne ne.a;pă•rat su,perior,i,tatea, în 
cronol,ogie, .a unei eta:pe :fiaţă de alba, ci 
nuian,ţ,airea ş.i diversirficarea experienţei 
pediago,gilce, ca şi co:nsoJildarea ,unei tra
diţii de preshgiu, a-utentifrcată, în datele 
ei ese.nţiia.Jte, de suocesUU reipurtat în oon
f.rU111tărJ i ntern.aţi•onale s.au de aprecieriJe 
el,og;iOJaSe ale s1peci:a:J,i1ştiil-or de pretutin
•de11-i. 

NespelCta,culoasă în i,ntenţie, orientată 
s,pre Testituirea. COITifPOnentei didactice, 
forma,tiv,e în sfera teatrală·, ,,Tinereţe.a 
actoa:ilor" îşi validează interes•ul şi în 
·zona ,annă,n,untului de senzaţie, p1,in cu
pl'i.nderea unei multitudini de det,al.ii pi
toreşti din ·biografia artistică ia U110r cu
noSIC!Ute .personialită:ţi, dferi-n:d în a::1sam
bl-u •chei preţioase de acces la înţelegerea
·şi cunoa,şterea fondului 00111p[lex al artei
-teatrlalle, a surse1or in�uJz.abHullui mi
raj exei.'citat de v,iiaţa ·trăiităficreată pe
.SC€!llă.

Doina DIACONU 

�3Gi 
=lOril.ÎOi 

de la A 

la Z 

Stefan 
.. 

iureş 

I. Poet, p,ozator, dramaturg_

S-a născut la Iaşi, la 7 mai 1931. Şcoala
primară şi liceul în Bucureşti. _ Studii superioare la Facultatea ele limba 
şi literatură română din Bucureşti (1951-
1955) şi apoi la Institutul ele Limbi Ger
manice - secţia engleză (1968-1972). Re
porter, redactor, corespondent special apoi 
membru al colegiului ele redacţie al 
Scînteii tineretului" în perioada 1950-

1965. Redactor la „Amfiteatru" între 
1966-1975. 

Debut în literat-urii în 19-!9, cu versuri, 
în „Scînteia tineretului'•. 

Debutul editorial ·are loc în 1953 cu vo
lumul de versuri Cuv'int clespre tiriereţe.
Urmează numeroase alte volume de ver
suri, eseuri, proză scurtă, două ro
mane etc. 

Debutul în clramat-urgie are loc în 1960
cu comedia O lună de confort (scrisă în 
colaborare). reprezentată pe scena Tea
trului Muncitoresc C.F.R. Giuleşti. Ştefan 
Iureş este şi autorul unor scenarii radio
fonbce dintre care mentionăm pe cele de
dicate' vieţii şi operei scriitorilor Jonatha� 
Swift. W•alt Whitman, Lewis Carroll ş1 
Jack Lonclon (difuzate între 1972-1978) şi 
feeria radiofonjcă pentru copii, pe mu
zică de Aurel Giroveanu, ,,Argintie ca be
teala şi cei şapte fulgi năstruşnici". 

II. LUCRARI DRAMATICE REPREZEN
TATE

1960, 1 iunie - O LUNA DE CONFORT.
Teatrul Muncitoresc C.F.R. Giuleşti. Re
gia : Horea Popescu şi Mircea Dumitru. 
Decoruri şi ,costume: Sanda Muşatescu. 
Cu : Ştefan Bănică, Ion Vîlcu. Tamara 
Buciuceanu, Traian Dănceanu, Paul Ioa
chim, Costel Gheorghiu, Al. Azoiţei, Si
mion Neg-rilă . 

Piesa s-a mai jucat pe scena Teatrului 
de Stat din Oradea. 
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»O lună de confort trebuie privită,
creclern, ca o comedie vioaie, care se 
menţine alîta timp cit nu vrea să-sl 
iasă clin piele, cit timp cleci autorii 
ei nu atacă notele grave. Deoarece 
alunei cinel vor să fie serioşi, să im
prime «dramatism» acţiunii, tinerii 
noştri autori se încurcă, fie în banali
tate ( ... ), fie în iţele altor p'iese ori sce
narii cinematografice (: .. ), fie într-un 
sociofogism primitiv ele . .( ... ) 

Sensul educativ ? Există, într-un 
anume fel. Există, fiindcă autorii mili
tează pentru integrarea studenţilor în 
viaţă, pentru participarea activă şi 
efectivă la munca de constructie so
cialistă, pentru colectiv - împotriva 
individualismului, pentru modestie -

împotriva infatuării, pentru Legătura cu 
practica - împotriva teoriei sterile. ( ... ) 

... piesa în ansamblul ei se susţine pe 
atmosferă, pe mişcarea firească a per
sonajelor, pe comicul replicii Şi al ca
mcterelor." (Dumitru Solomon - ,,Ga
zeta !'iterară", 10 noiembrie 1960). 

Alte opinii: I. Macarie - ,,Steagul 
roşu", 18 februarie 1960 ; Călin CăLiman 
- ,,Contemporanul", 26 august 1960 ; Radu
Popescu - ,,România liberă", 13 octom
brie 1960 ; Valeria Ducea - ,,Teatrul",
10/1960 ; Ion 11'/ani?iu „Tribuna",
23 martie 1961.

1973, iu.nie DA.NSATJ CU SALA-
M ANDRA, comedie. 

TealHll „Ion Creangă". Scenografia: arh. 
Vlad,imiJ' Popov şi Diana Ioan Popov. Cu : 
Andra Teodorescu, Anca Zamfirescu, Va
sile Menzel, Alexandrina Balic, Geno
veva Preda, Mircea Muşatescu, Paula So
rescu, Mrugur Arvunescu, Dumitru Anghel, 
Marius Bolea, Jean Gocleanu, Mihai Con
stantine:;cu, Ion . Enache, Natali,a Arsene, 
Neofita Pătraşcu, Pompilia Vasiu şi alţii. 

., ... s-a ivit o realitate nouă, odată cu 
mari!e prefaceri din viaţa noastră., 
realitatea existenţei cotidiene pe verti
cala lJ•locurilor. Această realitate im
plică wn aSqJect ce nu-i scapă lui Şte
fan Iureş : ce presupune existenţa în
tr-o 1;ecinătate absolut imediată a 
atîtor oameni mari, dar şi a copiilor 
lor ? ( .... ) Jată un teren de investigaţie 
fasdnamt prin ineditul relaţiilor care 
prind viaţă. ( ... ) 

Piesa curge firesc, ocolind cu dibă
cie didacticismul, şi nu odată clocoti
toarea existenţă a copiilor se domo
leşte?, lăsînd loc unor spaţii de linişte 
înfforată de cald lirism." (Virgil Mun

teanu - ,,Teatrul", 6/1973). 

Alte opinii: C. Constantiniu - ,,'Româ• 
nia liberă", 24 iulie 1973 ; R. Pop - ,,Fla
căra", 30/1973. 
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1979, sepl'embrie 20 - V AGĂUNA. 
Teatrul de Nord clin Satu Mare - secţia 
româ11il. 

Regia : Mihai Raicu. Scenografia : Kemen}
Arpad. Cu: Damian Oancea, Ion Tifor, 
Ortian:;a Stănescu, Ştefan Mirea, Constan
tin Miron, Cornel Frimu, Al. Mitea, Vio
rica !3uciu, Carol Erclos, Marcel Mirea, 
P2tre Panait, Cazimir Tănase, Constantin. 
Dumilra. 

,.,Văgăuna , «evocare dramatică», este 
sc1·isă cii dexteritate, ştiind să conjuge 
grnvitutea şi ironia, lirismul şi duri
tatea, exprimarea filozofică si cea ar
go1:lcă. Dincolo de caracterul· grav, po
litic, al acţiunii, există .�i o latură poii
ţis,;ă, dinamică, tensionată, creatoare 
ele verosimil suspens; alături de eroi 
cu funcţie dramatică majoră ... apar şi 
µe1rsonaje pitoreşti ... ; în fine, clupă 
toate i'egile simelriei dramatice, învin
gătorilor li se opune, deloc comod, gru
pul, irecuperabil - toţi şi toate făcînd 
ca drama să se cler;,;,,eze fără poticniri, 
iar clfologul să sclipească nu o clată 
prin inteligenţă ... " (B. Ulmu - ,,Tea
trul" 11/ 1979). 

Ştefan Iureş este autorul unor piese pen
tru ·teatrul de păpuşi : A fugit un tren, 
dramatizare după Gianni Rodari. Teatrul 
.,Ţăndărică", 28 decembrie 1962. Regia : 
Nic. Massim ; scenografia : Ştefan Ha
blinski. Ochesel si Bălăioara. Teatrul Tăn
dărică", 24 decembrie 1964. Regia:" Nic. 
Massim ; decornri : Ştefan Hablinsk( 
Piesa s-a mai jucat la teatrele de păpuşi 
clin Oradea, Piteşti, Galaţi, Bo�ani. 

III. LUCRĂRI DRAMATICE PUBLICATE

• Pe und� trece un om (Evocare drama
tică). ln colaborare. - Revista „Tea
trnl'', 2/1963.

• Zozo între pămint şi cer (Morală a fa
buh:i în 7 tablouri). Revi�ta „Teatrul",
3/1968.

• Vica şi cele trei Americi. Casa Centrală
a creaţiei populare, c-olecţia „Teatru 
şcol1ar", 1968. 

• Pădurarul are naspeţi, idem, 1969.
• Ocheşel şi Bălăioara. P.iesă pentru şco

lari. ln volumul „Cîntarea României",
1978.

• Cine are ttn rol pentru Neli, piesă în
tr-un act - ICED, Bucureşti; 1979.

• Albăstrica, Albăstrei şi prea „însem-
natele' lor păţanii ICED, Bucureşti,
1985.

• Vrăjitt rii din Zoo ICED, Bucureşti,.
1987.

Adriana POPESCU 
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C_fOftllCtil d t't!:1Uf\ft 'Lil t ii C îtii 
STAREA SATIREI 

Cel mai puternic fi.Ion al dramaturgiei 
româneşti a fost şi continuă să fi-e şi as
tăzi cel satiric. Chiar şi „tragedice ex
pressa" (adică „expusă tragic"), prima 
piesă românească, Occisio Gregorii in
Moldavia Vodae ... , iatJrJbuită lui Samuil 
Vuloan, e o saitiră acidă a moravurilor 
epo:cjd şi a „ conjuncturii" care le face 
posibile. Aceeaşi „conjunctură" (pentni 
ia rămîne .La i111S1Piratul termen sorescian) e 
vizată şi în Barbul Văcărescu), vînzătorul
ţării de Iordache Golescu, vehemenţa sa
tirică a autorului vădindu-şi necruţarea 
La adresa coru,p,ţiei generalizate şi a fur
tului din avutul obştesc - cum am zice 
astăzi - în accente patetice, răscoLiltoa
re, de blestem arghezian. A·utoTii satirelor 
făceau abia astfel dovada patriotismu
lui ardent - pe care nimic nu ne îngă
duie să-l punem la îndoială ! - şi scri
au fiiresc nu doar sub impulsul, ci chiar 
sub „presiunea" comenzii sociale; nei,ma
ginîndu,-şi probabil că piesele lor ar 
putea să fie şi altfel decît „de actualita
te". CU!ffi vor fi, aa v.remeia lor, b.a chiar 
şi mai către vremea noias-tră, şi ooanedi.
ile C'U oîntice iale lud Alecs1a:ndri siau ceJe 
cu oîntec ale ,lui Caragiale ori ale ur
maşilor săi întru veştejirea prefăcători
ilor de tot soiul, :trîmb.iţaite nu altfel• de
cît ful numele adevărului şi dreptăţii. De 
la Tudor Muşatescu la Mircea Şterănes
cu şi Alexandru Kiri-ţescu şi de la Aurel 
Bairainga -Ia Ion Băieşu, Dumitru So
lomon şi Tudor Popescu, ori de la Te0dor 
Mazilu la Mihai Îs,pirescu, fără a-i uita 
pe Viorel Cacoveanu, Adrian Dohotaru 
sau Piauil Oornel Chitic, satira socială - de 
calibre, ,bătăi, ,,blîndeţi" şi carate valori
ce dintre cele mai diferite - continuă 
să-şi vadă liniştită de treabă, autorii ei 
asumîndu-şi în fapt, cu respoTuSabiJ.i,tate 
şi autentic patriotism, răspunsul datorat 
aceleiaşi comenzi sociale care le dictase 
şi înaintaşilor implicarea în actualitate. 
Dramele lui Camil PetresC'U nu <."Ontin 
pagini de critică socială de o virulenţă 
ce le apropie de aceea ,a satire.i, ? Dar 
dramele şi parabole.le lui Horia Lovinescu 
nu conţin, -la -r.îndu-le, pr-ofurrde şi reve
laibo:rii accente .sa.Urice ? Parabolele dra
ma/tice ale lui Romulus Guga par să iz
vorască ,şi ele clin-tr-o necru1ătoare sa-
1:iiră socială vizind mistJifi,cărHe ideologiei
�litar-iste şi consecinţele lol' de-

zumani2i_a;nte. Prin bre cele mai izbutite pie
se ale lui tPaul Evenac nu se află şi cîteva 
satire sociale de anvergură, sanctionînd 
l1psa de organicHate şi consec.inţele pro
liferării lui „a avea" în detrimentul lui 
,,a fi" ? Producţia dramatică atît ele vas
tă şi de surprinzătoare sub raport stilis
tic a lui D.R. Po,pescu, asumîndu-şi teri
tOriile parabolei groteşti, ale alego-riei şi 
mitului, ale fantasmelor subconştientului 
ş1 ia:le 1piroiecţiilor de tiiP pirandellila!Il ale 
eu1ui, nu porneşte totuşi dinitr-o atitudi
ne fundamental polemică, satirică, aptă 
nu numai s-o explice, ci şl să-i asig;.ire 
o coerenţă şi o consecvenţă lăuntrică, pe
care zadarnic le-am căuta doar la supra
faţa operei ? Ambivalenţa structurală
istorie (mit) - actualitate, pe care <l
pune în circulaţie originala dramaturgie
a lui Marin Sorescu, sesizînd ca nimeni
altul ir.onia con:ti!Ilu-Ltăţii unor demer.;uri
y.mane specifice, impliJcă şi ea existenţa u
nui creuzet ,prin ex•ceJ.enţă siatirif�, deter
minant pentru confi.gunaţia generială a o
perei.

Faţă de valoarea tradiţiei sale şi de 
prqductivitatea ei ·actuală, ca şi faţă de 
importanţa rolului social ce-i revine, 
ponderea filonului satiric al dramatur
giei româneşti pe scenele -teaitrelor ră
mâne încă depa.rite de a fi satisfăcăitcare. 
Pe ide altă parte, această pondere nu e

decit prea puţin satisfăcătoare şi faţă de 
tra:diţMUe şcolii de teatru româneşti, 
excel.ind tocmai în comedia satilrica; a
ceea,şi pondere ră.mlÎne ins,ufidentă şi 
faţă de cerinţa de comedie satirică a 
publicului nostru, Ia ă de ce starea. sa
tirei, a· producţiei dramaJturgilce de a
cest gen şi a prezenţei ei pe scenele tea
trelor merită să ne reţină atenţia, cit se 
,poate de serios. Cu iatit mai muat cu ait 
satira, ca act ele civism, angajare şi res
ponsa:biliitate, se deosebeşte fundamental 
de producţia „de serie", aşa-zis „bulevar
dieră", �n fapt do.ax „fă-ră probleme". 
oare tinde să i se· substituie, mimân,du-i 
doar procedeele, în absenţa unei mize 
sociaJ.e reale. Cerinţa de comedie a pu
blicului ,poate fi satis.făcută in par-te şi 
prJn astfel de rpiese şi piesuţe, mai 
mult sau mai .puţin amuzante, ro,nâ
neşti şi străine, uneori chiar bine serise, 
dar aproape „susipecte" tocmai prin 
liips.a lo,r de .probleme. Această lipsă de 
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probleme, uneori şi de subs,tanţă drama
tică evident nestimulativă pentru .:rea
torii autentici, alra,ge irezistibil cohor
tele făcătorilor de spectacole, gata 1,a 
orice compromis estetic, care poale aduce 
totuşi publicul în sală. Clipa în care tea
trul nu găseşte un regizor dispus sa pună 
în soenă o astfel de piesă e aşteptaic� 
demult nu de unul ci ele cîţi va actori 
veleita{i într-ale re'giei, gata oricind să 
,,salveze" planul financiar al teatrului. 
Sînt desigur, şi regizori profesionişti 

sp;o1aliza(i ·· în astfel de „salvări" ; 
după cum sînt şi actori sau dramaturgi 
oare-şi în-ceai,că forţele în r,egie diin ,con
si,derente întru totul stimabile, dovedind 
uneori şi c-otln,pete1nţ.a specifică ne
ces.a:ră. C.a pretu:ti111Jdeni în ,artă, 
„globlalizările" pot fa,ce rnai mult rău 
cleoît bme, fiecare au tor al unul specta
rol avind dreptul să fie apreciat numai 
în Eunctie de calităţile reprezentaţiei a 
carei re,e:ie o setl1rnează. Simptomatic 
insă. satiTa · e evi.tată atît de regiwrii. 
cît şi dP. actorii-regizori care preferă 
montările ultra-rapi •de. Mergînd cu „e:d
genţele'· de la or.i.ce text la orice sce
l10!ff;cifie si orice fel de distribu.�iP „pa
r.alelă", a1cestea au darul de ia ,poliariz,a 
totu,si o bună parte din ener.giile creatoa
re ale tea/trelor pe linia minimei rezişten
te. redudndu-se nu o dată, şi in acest 
fel. ponderea repertorială a satirei, în 
favoarea comec:Liei „fără probleme". 

Se mai poate însă întîmpla oa şi sa
tira iautenti1că să decadă din 11an,gul ei, Îirl 
procesul translării şi transfigurării sce
ni.ce a textului dramati.c, fie datori.tă 
subslQ!1icitării. fie datorită supr.asoliJci
tării acestuia de către viziunea re
giz,orală. Fenomenu.1 merită � �-inidu-J 
toată atenţia, ,nefi.ind chiar atît de rar 
î:nbHrrtit, mclt să nu i1cf:luenţeze şi el 
stairea satirei. 

Suprasolicitarea textului 

Ca ş,i în a1te cazuri (vezi O noapte fur
tunoasă de la Oradea, în ,regia lui Lau
rian Oniga şi scenografia MarJei Maliţa), 

* Gaiţele de Al,exandru Kiriţesc.u. Tea
trul Bacovia" din Bacău. Data premie
rei : '5 febrwarie 1989. Regia: Dumitrn 
Lazăr-Fulga. Scenografia : Mih,aeLa Gri
gorescu. Distribuţia : Cătălina MurgP.a 
(Aneta. Duduleanu), Ioana Ene (Wanda 
Serafim), Doi,11,Q, Iacob (Margareta Ardea.), 
Constanţa. Zmeu (Frăulein), Ligia Dumi
trescu (Le1W,) Despi1W, Prisăca·ru (Zoi,'l), 
Livius Rus (Mimce,a Aldea), Mihai Drăgoi 
(Georges Dudulea.wu), Viorel Baltag (Ia
nache), Diam,a Dumbravă (Colette Dudu
leanu), FLorina Niţu (Zamfira). 
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Ioana. Ene (Wanda Serafim) şi Li
vius Rus (Mitrcea, Aldea) : îmbrăţi
şări studiate, ca în „filmele de 

cinema" 

distorsionarea discursului scenic, br..iie
ril,e şi întreruperile cursivităţii sale fI-· 
reşti se datoresc în Gaiţele de la Dacău 
suprasolicitării textului de către vizi�!
nea regizorală Absolvent. al Institutului 
de teatru mai întîi ca actor, apQi şi ca 
regizor (de film), Dumitrn Lază1·-Fulga 
şi-a dorit o privire „dură" asupra lu
mii Gaiţelor lui Kiriţescu. aceasta pă
rîndu-i-se asemănătoare unui bestiariu, 
pentru care ar trebui imaginate şi aduse 
chiar la vedere ochiurile de plasă ale 
u:nei cuşti sau colivii scenice. Ele vor fi 
viziibiJe ca atare în planul secund şi în 
fundalul decorului, greu de împăcat însă 
cu factura lui predominant realistă, 
scenog,rafia Mihaelei Grigorescu fădnd 
eforrturi notabile i•n încercarea de a con
cilia ceea ce-i era strict necesar piesei 
cu ceea ce i se nărea strict necesar vi
ziunii regizorale. doritoare de „nroîum:le" 
semne teatra-le. Fără îndoială dJ111 cale
p.:oria ;,�P.sto·r.a. trebuie să facă parw şi 
pLaSla (de prim,s. nrobiabil. mar.i păsări • 
de pradă). �e atîrnă de la început dea
SUJPr:> scenPl. făcîndu-te să-ti doreş,ti a
r,rooiere::i fina,Julu.l. cînd într-adevăr va 
avea Joc „surpriza" căderii ei pe.ste toţi 
cei a:Eilati în scenă, iremediabil condam
naţi astfel, prin subtili tat.ea gestulu,i rP• 
gi-z.ora/1. 

Satir:a. lui Kiritescu vizează o lume de 
parveniţi, dru: din catego,ria celor ajunşi 
în protipendada latifundiară interbelică 
din Bănia Olteniei. Incercînd să de�-vă
luie posibi<la ferocitate a · acestei .lumi, 
tînă·rul ·regizor are naivitatea de a-i îm
prumuta „m.a:nderele" altor categorii• so-
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ciale, năclăia�a de vulgari.tate care se in
stalează in scenă nemaiavînd nimic co
mun cu intenţiile sale i•ni,ţiale. Căci pa·
sonaJele se scuipă între ele cu o frec
venţă cel puţin deconcertantă, tri,niţin
du-şi amintita ofrandă şi asupra tablo
urilor de famil.ie de pe ,pereţi. Vor fi, de 
altfel, într�un s-tadiu avansat de ebrie
taite, pe cit de vulg,ară ,pe atît de nejus
tificată. (inainite de a goli sticluţa de 
LaudJan,u11n, Margareta se îmbată şi 
ea cu cei doi fraţi, Geo,rges şi Iainache, 
care beau direct din stiolele ce le poc.rtă 
la ei, deşi s.înt în frac, în dirum s.pre 
o ,petrecere din lumea am.in,ti.tei aristo
craţii. Şi, orobabil conform aceleiaşi lo
gici, în ultimul act, toţi se vor întoarce
acasă beţi încă de la cimitir. Chiar şi
Mirce1a Aldea în.cepe să bea cu ei, să 
intre - ,cu alte cuvinte - în lumea lor, 
pentru a se sinucide însă în final, nu a
tît spre stupoarea, cît spre perplex1 tatea
tîmipă a celorlalţi). De la o lume teroce
se ajunge la o ilume de mahala, ailată
chi,purile „în familie". Se cau:tă insi:stent 
efecte comice, dintre cele mai facile. şi 
CÎ'nd e şi mai. ales cînd nu e cazul. se 
joacă gros şi adesea grosier, nu numai cu 
cearicealful şi cu faţa de masă pe cap, ci 
şi cu burta .înainte •(poziţe de a-tac predi
leotă a Anetei Duduleanu !). tăvălituJ pe 
jos şi în pat. bătutul cu perne şi felu
rite alte schimonoseli de bHci ,neexclu
zîi11Jd însă îmbrăţişările studiate, ca în 
.,fii1mele de cinema". Suprasolicitarea 
textului, oe linia posibile1 .. ferocităti" ,5i 
„Vill�ga.rităţi" ,a ,personajeilo.r, dedade într-o 
reprezentaţie ea în'săşi vulgară, d�tur-
11ind satira socială de la rosturile-i fi-
1·eşti. · ExageraţiunHe actoriceşti, nu pu
tine. par să fie şi ele dictate. în acest c-iz, 
de frageda baghetă 1·egizornlă. 

Subsolicitarea textului 

Mazilu n-a scris comedii agreabile, ci 
satire v.iruJ.ente. Şi-a do:ri:t ca reprezenta
ţiile sale. să aibă un caracter de teatru 
po,pu'lar, să nu fie morocăinoase, ci pl.ine 
de voioşie, de un comic suculent şi toni
fiant. conco,r<lînd cu esenţa s,tenică a dra
rnlatwrgiei sale, fără a-i edulcora însă 
gravitatea probl-emelor de fond . aduse 

* Aceşti nebuni făţarnici de Teodor
Mazilu. Te,atrul Tineretului din Piatra 
Neamţ. Data premierei : 4 februarie 1989. 

Regia : Nicolae Scariat. Sce=grafia : N,a
dina, Scriba. Distribuţia : Conieliu Dan 
Borcia (Iofrlache), Maria Filimon, Car
men Ionescu (Camelia), Oan,a AUiu Birău 
(Silvia.), Liviu Timu.ş (Adam), Paul Chi
rilă (Dobrişor), Trai.am Pârlog (Sublimul 
în caz de forţă majo1·ă), Florin Măcelaru 
(Bărbatul cu capu-n nori). 

in discuţie. Reprezentaţia pietreană eu 
Aceşti nebuni făţarnici satisface in bună 
parte prima cerinţă a autorului, dar că
mine daitoare faţă de cea de-a doua. Lu
crul e, pină la un punc:t, de mi,rare, căci 
regizorul Nicolae Scarlat este unuJ dintre 
bunii cunoscători ai dramaturgiei ni.azi
liene. din care a montat remarcabil 
Mobilă şi durere la Teatrul „Bulandra ". 
iar la Teatrul Tineretului Somnoroasa 
aventură şi apoi Proştii sub clar de Imi.ă, 
recenta premi·eră lăs,îin,du-ne să bănuim, 
în proiect, o posibilă „integrală" Mazilu, 
daitorată semnăturii sale regizorale. 

Cu o scenografie cam suma,ră şi cam 
sărăcăcioasă (Nad,ina Scriba), dar cu o 
apreciabilă adecvare a st11ului . de joc 
actoi·icesc la specificul piesei, cultivînd 
cu ,predilecţie umorul sec, convenabil 
sublinierii oximoronului comic, reprezen
taţia e totuşi mai muJrt agreabilă decît 
profundă, ,,concesiile" 1·egizorului, ca şi 
„actualiză-rile" şi „locaiizările" sale, pe 
această J,iinie, nefiind chiar puţine. Am 
putea admite că l-a interesat, deliberat, 
un decor „sărac", pentru primul şi cel 
de-al 1treilea act al piesei, dacă mişcare.a 
acitoriilor nu s-ar resi1mţi totuşi printr-un 
soi de inev1taibilă monoton.ie, Ja care o 
obligă acum tocmai lipsa punctelor de 
sprijin din „plantaţia" decorului. Mai in

spirat conceput scenografic şi regiz0ra1, 
haimacul actului II, din „paradi,s ", ca şi 
treni,ngurile de echipă sportivă, allată 
aici c:a într-un adevărat „cantonament", 
regăsesc ceva din umorul, ironia şi in
verutivi tatea pe care le :re.clama orice 
mo;n:ta1·e maziliană, penitru a fi „în spiri-
1ull" auto.r'Ului piesei. Ies din acest spirit 
aducerea mili,ţianului în scenă, care, cu 
fluieruJ său, ,,clarifică" toate lucrurile, 
., localizările" p1et:rene du,pă n,umele apo
crif al unor drciumi (ca „Paisprezece 
scă·ri" şi „Ţv'.[ila Domnului"), precum şi 
unele „actualizări" forţate, de la „ tele
v.1zor color" la „Emanuele III". Discuta
bilă răm!Îne însă, î,n primul rînd, reuun
ţarea la personajul O lichea întîrziată, 
pu1lind să devină Al doilea i,ncorupLibil, 
sar-cina acestuia din urmă fiind pr2luată 
tot de Iordache, nu fără riscul confuzi
onării discursului auctorial. E momentul 
în care sensurile piesei ajung să trea�ă 
pe· un plan secundar, ,,pitorescul" ati
tudinilor .şi al rostirii repliicilor ,cohonînd 
spre estradistic. Subsolicitarea sensurilor 
profumde ,ale textul-ui dramiati,c riscă să 
decialibreze, în acest caz, s:atim soicială a 
autorului, îJI11Prumutindu-i aluna diveirti.s
mentuUui gratuit. 

Smt de apreciat strădaniHe meritorii 
ale lui Corneliu Dan Borcia (Iordache), 
umorul frust şi tonurile seci ale Mariei 
Fi,1imoo (Camelia), umoru,! i.nsmuant şi 
aplombUJl Oa-nei Albu Birău (Silvia), am
bigua complicitate sugerată de 1',lorin 
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Măcelaru (Bărbatul cu capu-n nori), a
ciecvarea interpretării lui Traian P&rlog 
(Sublimul in caz de forţă majoră) şi a 
lui Paul Chirilă (Dobrişor), nu însă şi 
accentele ţigăneşti pe care le împrumută, 
impropriu în roslirea personajului, Liviu 
Timu.ş (Adam). în ansamblu, reprezenta
ţia nu ne restituie scenic satira m&zili
ană. c1 un substi,iut al acesteia, măcar 
agreabil 

Adecvaţia solicitării textului 

Tot satiră de o marcată originalitate 
stilistică în;binînd caricaturalul gro
tesc cu 'fion1l tragic, scri-e şi Mi,hai lspl
rescu. Pri-ma ,sa piesă de anvergură, Tra

sura la scară, reprezentată cu succes 
pe scena Teatruilui „Nobtara" în regia lui 
Dain Micu, e pr2zentă acum şi pe afişul 
Teatrului Dramatic clin Constanţa, într-o 
montare adecvat creatoare, datorată re
gizoarei Mona Chirilă şi sc�ogr.a,fei 
irma Dimiu. 

Putem vorbi în acest caz chiar de o 
vizilllile regizoral-scem,o,g;rafi,că asupra 
textului, preocupată să-i găsească echi
valenţe scenice expresive, pornind de la 
fac1lura stilistică a acestuia. Şarja carica
turală, prezentă :în text, e potenţată sim
patetic prin decor şi costum, ca şi prin 
elemente·Je de recuzită, ce vor .::ăpăta va
loarea expresivă a uJ1ei forţe de şoc, re
verbednd sensurile piesei şi- contribumd 
totodată eLiderut la rLtmarea ansamblu
lui, prin inspirate soluţii regizoral-sceno
crrafice care fac ca şi „decorul" să „joa
�e" în' spectacol, consonLnd cu lmia sti
listică ,a interpretării actoriceşti. Apari
ţia fiecărui personaj e gîndită atit sub 
rap0irtul diferenţierii şi particularizării 
sale cît ,şi sub raportul integrării acestuia 
în �ecanismul expresiv ail ansamblului. 
Mai puţin „1ntegrate" sînt apari,ţiile enJ:g: maticei Femei, căreia Diana Cheregi ît 
conferă distincţie şi stranietate, fără a o 
impune totuşi ca posibill lait-motiv al 
spectac0lului. Fiorul tragic al textului 
nu capă,tă asibfel consistenţa scenică scon
tată, regia Monei ChiirHă trecind parcă 
prea uşor peste această dimensiune struc-

* Trăsura la scară de Mihai Ispi-
1'escm. Teatrul Dramatic din Constanta. 
Data premierei : 1 februarie 1989. Re
gia : Mona Chirilă. Scenografia: Irina 
Dimiu. Distribuţia : Vasile Cojocaru (Bo
iangiu), Titus Gurgulescu (Păi;teamu), 
Emil Sassu (Stoociugel). Lică Gherghi
lescu (Dorel), Diarw, Cheregi (F'emeia), 
Ca1·men Enea Biji (Secretara), Livi1t Ma
nolache (Primul subaltern), Lică Gher
ghilescu (Al doilea subaltern), Alexandrn 
Me1·auţă (Al t·reilea suba1te·m), Radu 
Buznea (Al patrulea subaltern). 
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Titus GurguLescu (Păşteanu) şi Va
sile Cojocaru (Boiangiiu) : compozi
ţii actoriceşti puternice, expresive, 
figurînd încrîncenata luptă pentru 

păstrarea scaunului 

t.1rală a piesei. Mul't mai puternice şi
mai vii vor fi compozi,ţiile actoriceşti ale 
lui Vasile Coj,ocaru (Boiangiu) şi "Titus 
Gurgulescu (Pă.şteanu), hiazoasele ,ap,ari ţii 
voit orjimte ale Secretarei (Carmen Enea
Biji), precu,m şi cele imsidioase ia'le lui 
Stăndugel (Emi.l Sassu) şi Dorel (Ltcă 
Gherghilescu). Grupul celor patru subal
terni, funcţionîind ca un mecanism de 
ceasornic, constituie o altă reuşită regi
zoral-seenografică şi acrl:.oricească, gro
:tescul spectral al acestuia rezultind din 
eforturile conjugate ale actorilor Liviu 
Manolache, Lică Gherghilescu, Alexandru 
Mereuţă şi Radu Buznea. 

Final.ul spectacolului regăseşte pentru 
o clipă fiwul tragi,c al textul,ui, îmtr-o
terifkă imagine a decl1e{Piitu,dinii b.ilro
cratice ce nu-şi pierde totuşi nociva-i
ag.resiv\tate. Debutul regj�ocal al Monei
Chiri-lă în teatrul de proză certi.fică un
autentic profe.siarua:lism.

Iar opţiunea ei repertorială pentru :;a.
tira lui Mihai Ispirescu ni se pare nu 
mai puţin semnificativă pentru. exigenţe
le tinerei generaţii de regizod, ca şi pc,;n
tru soarta saitireJ româneşti, a că:rei pO'J1-
dere sr.enică începe să depindă şi de a
ceastă generaţie. 

Victor PARHON 
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,,Moartea vînătorului" şi-a nu.rni-t, iro
ni-c, Gustav Mia11.lrer <:ea de a trei,:,, miş
care dim .Sirmfonia nr. 1 în !fe 1w3.j,or, 
după tiUul u:nu·i vechi tabJ.o.u anonim ce 
înfăţi,şează vieţuitoia,rele pădurii însoţinid, 
într�llln solemn cortegiu, t'l'rga pe c.are 
za,ce tnupul însiingexat ,al călăului lor. 
Este acea mişc,are <:e se des,chide cu pre
lucrarea arhku:noscutului cintecel care 
Hus'brează, la orele de muz,ică, lecţia 
despre · canon : ,,Frere Jiacq,ue,;;, frere 
Jacques / Dormez-vous, dor-mer.-

CEHOV REDESCOPERIT 

Î:NTR-UN SPECTACOL 

EXEMPtAR 
faţa ma,ladiei ; acelaşi a.mar sarcasm 
travestit în umor semin, aceeaşi me,Lan-
0olie, suavă, aiceleaşi ne.aştept.ate accen
te tragice defin-es1c literatura unui,a şi 
muzic,a celuiJalt, deşi oomemliatorli n-au 
întkziat să desoo,pere, în oper,a amîndu-
rona, o:ptionismul viziom,c1r atribuit de· 
oollltemporani (ades·ea, şi de urm.aşi) ar
tiştilor pe ,care sînt obligaţi să-i recu
no,c11Scă drejpt genit3ili. Saiu să-i recunoas-că 
puT şi simplu. 

Am început anializa spectiaieolul•ui prin 

Unchiul Vanea de A. P. Cehov • Teat1·ul Naţional din Craiova • Data
premierei : 24 februarie 1989 • Traducerea : Moni Ghelerter şi R. Teculescu
• Regia: Milrcea Cornişteanu • Scenografia: Ştefania Cenean • Duitribu.ţia:
Constantin Sassu (Serebreakov Alexandr Vladimirovici), Nataşa Raab (Elema 
Andreevn,a), Diana Gheorghian (Sofia ALexandrovna - Sonia), Viorica Po
pescu-Mihail (Voiniţkaia Maria Vasilievna), Valer Dellakeza (Voiniţlci Ivan 
Petrovici - Unchiul Vanea), Tudor Gheorghe (Astrov Mihail Lvovici), Lu
cian Albanezu (Teleghin Ilia Ilici), Iosefina Stoia (Marina). 

· VOOiS ?" Această melodie răsună o
dată cu ridicarea cortinei asupra
s.-cenei 'Prin ,care se pliunbă lin,, ca
în vis, si[uete cent1-7ii, umbre pe pinza
vremii... Pri,ma rea,cţie, firească, e sur
PTÎ.2la ; a15ocieriea lrui Cehov c,u Mahler
pare neip,otrivită, mai rău chiar, î.ntim
pJătoaJ·e. (De ce nu muzică de Ceaiko,vski,
căruia s,m·iitorUJ. i-a şi dedic,at u111 V•olum
de .povestiri ?) In rea!litate, a!le,gerea e
m3i mu!Lt deicit justifhootă. OompozitoTUl
iaustriaic şi dnamiaturgul r-us, năsrcuţi· in 
iaieelia,şi ,an (1'!!60) şi morţi la numai şa,Pte 
iam.i distanţă (191)4 - CehoiV, 1911 
Mrahler) au trăit acelJalii fin de siecle 

în ,ca!fe, din lu1Pta rounantismu;Lui crepus
ouliar cu realiSirnuJ victor.iJOs şi cu n.a-Lu
nalismul agresiv, se răspmdea ÎIIl toată
Eu:rop,a acelaşi mal du siiicle : dis_pe
Tarea, pJi:etis.ul, deziamăgir,ea, dezorien
tarea. InceipU1Se sfâr,şitU!l unei lumi
deOOJdente, bollllave, odioase U1neori, de a
cărei ,inconştienţă f.erilcită nu vor rn.ai 
avea însă pante w:ernurile urr,măbo;are -,
iar no.ua lume nu se lăsa întrevăzută
decât în i·maigini fulglllm,nte, slcăil<late în
lumina tnandaifirie a i'deail.uril'or s-ortite
să -răm[nă utojpii. Anton Pav!1'ovid Cehov
şi. Gustav Mrahler au reaicţionat l:a fel în

deGc-rierea .illustriaţiei muzi,cale pentru că 
aceasta vădeşte din partea regizo;r,ului 
Mincea Cornişteianu o intuiţie culturală 
de mare fâneţe, preciZ111Ild toto:d:ată viziu: 
.nea sa asu.pra u111ive1-sului cehovian. Mu
zica im:dlcă tonrail.ibatea montă!fii, unia din
tre foarte puţinele din care ,am înţeles pe 
<lepHn insisten1ia iautomlui în a-şi numi 
!Piesele „co.me,dii ", cintd nu de-a dreptul 
,,vodevdlUJri ", şi sll[)ănarea ,pe ,care i-o pri
cin•uia Jntenpretarea 1,o!f în chi;p ele drame 
Jarmoaiante. E adievămait, la pri1ma vedere 
nu numai evenimel!ltele care se petrec pe 
SCel!lă p,ar a nu avea :nimi,c a,muzant, dar 
mici personajele, cu rare eXiceipţii, nu 
vorbesc despre Jucruri vesele. ,,Că şi 
viaţ,a e plicti1coasă, i rdi-oată, murdară . .. " 
(Asm-oiv) ; ,,Să rai în fiecare C!li.pă nostal
gia trecutulrui tău, să tot UI1ITiărnşti suc
cesele ailtora, să-ţi fie f ,rică de moarte ... " 
(Se:rrebTeakov) ; ,,Zi şi noapte mă urmă
reşte gin,d ul că via-ţia mea e pierdută 
pentru totdea,una. Trecut nu am, mi l-am 
.irosit prosteşte pe fleacuri, iar prezentul 
e grnazni,c şi s�pid" (llln,chiul Van ea) ; 
,,De f.a,pt ( ... ), s.îint fomte, foairte nenoro
ci tă" (Elena Ain,d!reeVl!la). Toţi nu fac aJt
ceva de;mt să se lamenteze, să-şi jeleas
că rabarea, plictisul, dragostea neîm,păr-
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tăşită, viaţa searbădă şi inutilă. Dar, 
deşi .răul de care suferă e .al tuturor, 
între ei nu există o comunicare - ca 
să nu mai v rbim de o comuniune 
reală. Intocmai ca într-un canon, o Yoce 
începe di cursul pe ci:nd cea dmain Le 
încă nu l-a în, heiat. fiecare giJas ingină. 
împreună cu altele şi iremedi,3,bil singur, 
aceeaşi melodie. In spectacol, sentimen
tul lip ei de comunicare dintre eroi are 
ceva defini tiv şi •()C:V1irşe te cu atît mai 
mul cu cit există clipe Î'n oare s-ar părea 
că Urnitele propriei neferic:ri pot fi de
păşite, iar sufletele pot ă se contopeas
că. O clLpă, Î!l1h"e Astrov şi Elena An
dreevn.a pare să _e, nască dragostea : Î11 
prim e scene. cei doi se caută neccnte
nit cu privirea. aerul dintre ei :i::.arcă vi
brează de fluide tainice. Huzia e destră
ma ă - nici măcar bmtal, ci sarcastic. 
- nu atît în scena din actul III, cind
dockrul f-ace propunerea .. dezonor.an tă··.
cit in aceea a ultimei lor intrevederl :
insistenţa descurajată cu care el pome
neşte de .ocolul silvic" (unde ar fi f t
să se consume pr.acti.c idi1a) sună şi ca
raghios. şi jalnic. anulînd, retroactiv.
tot ceea ce fusese între ei, măcar ca
,.elan e,I simţurilor", autentic. sincer.

Dar evidenţierea singurătăţii (sau in
sLngurării) fără scăpare a personajelor 
- sesizată. de altfel. de majoritatea exe
geze.lor literare sau s.pectawlcgice - nu
este, în reprezentaţia craiove.ană. dec"it
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Valer De!l.akeza (Unchiul Vamea) : 
între ridicol şi tragic, imaginea 
unei vieţi irosite. ajunse la clipa 

lucidităţii. 

Diana Gheorghian (Sonia) : o ne
ţărmurită dăruire, de care nimeni 

nu are nevoie. 

melodia înscţitoare. cum se spune in 
muzica. Tonica, dominanta o constituie 
reevaluarea piesei dîntr-llll1 unghi mso
lit, vizînd straturile de aclincime ale i
deologiei cehoviene, acea \Veltanschaung
în care îşi are sorgintea structura funda
mental comică a dramaturgiei s,c1iito1·u
Jui. In acest demers regizorul a pornit 
de la pilonii de rezistenţă ai edificiului 
dramatic : persanaj€1le socotite de obicei 
pozitive, adică Sonia, Vanea şi Astrov. 
Mai ales acesta dim. twmă e privit, în
deobşte, cu siffiiJ),atie critică - atunci 
cind nu i se ah"ibuie de-a dreptul Îunc
ţia unui purtător de cuvînt al autorului 
- pentru ,că, pe de o parte, se presu
pune U!ll ataşament autobiografic al me
dicului Cehov faţă de „colegul" de pr-0-
fesi,une (uitîndu-se, probabil. .afecţiunea
destu,1 de moderată pe oare le-o rezervă
celorla!lţi doctori din piesele sale), şi, pe
de .altă parte, peintiru că ,.pozitivitatea"
lui Astrov. spre deosebire de a lui Voi
niţki şi de a Soniei. pare să aibă un ca
racter activ : el „vJndecă oameni şi să
deşte păduri", are în general, am zice 
astăzi, pre-CCUiPăTi eco,logiste. De fapt, in 
text, toate aceste haruri ale sale - alt
minteri copios evocate - apar ca ţinind
de un alt timp, neprecizat, poate foarte 
recent ; ori!cum, însă, nu de prezent. în 
prezentul scenic doctorul ni se înfăţişea
ză �u ca un om care munceşte şi luptă
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peintru ideile sale, ci, numai, ca un.ul 
oare vorbeşte despre mumcă, luptă, idei. 
Observaţi.a poate s,un,a ridkol ; do.ar nu 
era ea dr.amiatur:gul să-l arate sădind 
puieţi ori tăind a,bcese, iar puţin inainte 
survenise şi Î!lltllilmirea cu Elena And1·eev
n.a, c.are i-a „vrăjit pe toţi", fă-c:îndu-i 
să-şi lase lucrul. E adevăr\at ; atîta doar 
că, în sine, maj!Oiritatea repJi,chlor lui 
Astrov �-eprez,intă pure k1mentaţii sau 
<liscl.fil·sur:i, sub ochii nioştri dodo1rul fi
ind ocupat excJ.usiv să o seducă pe fru
moasa Elen<'!, să dea pe gît p,ahare de 
vodcă şi să oonstate, c.u o expresie a
proa,pe c.ara,gi:ailiană (,,Destinu,1 mă per
secută im,p1aiaaibil ") : ,,Soarta mă urmă
reşte fără răg,az" ! As,1Jfel a1P1are Astrnv 
şi în spectacolul lui Mircea Co!l'nişieanu: 
un „om care a fost", care a gîind�rt, a 
visat, ,a mUJncit, şi cm·e acum se îrmbată 
(deceint, totuşi), flirtează şi frnoz,::id'ează la 
nesfrrşit pe tema docăiderii intele-ctuali
lor şi a distrugerii f1.oQ•ei şi faunei. Sem
nifi·cait.iv, în pri,ma scenă din spectacol 
Astrn,v m,oţăie într-un foto,li,u. cu pălă
ria tnasă pe ochi. Jocul l<ui Tudor Gheor
ghe e dezim·voJt şi nuanţat, ar.:tor,ul su
gerează cu pr,ecizi,e p1reistoria er,oului şi 
e un bon-viveur care nu cade în vulga
ritate; derizo,riu11 personaj-ului se contu
rează treptat. Nu altf•el este desicifrtl.t re
gizoral Ivan Voiiniţk,i - unchiul Va
ne.a, ro.J în care Vaier Dell,akeza atinge 
starea de graţie a in:terpretul,ui-<ci-e,ator, 
mo,ment r,ar, daică nu unk în carie.na a.c
to,riului. ind.răgostit ulffiÎJ sau răzbunător 
furibund, ca1boti1n ieftin sau filowfustn1 . 
ironic', mahmur s,au I.ucid, Valer Del1.a
keza întruipează un Vane.a aşa cum ni 
l-am ÎITJ•chi:puit ,umii, poate aş,a cum l-a
vrut Cehov, cu siguranţă aşa cum 1-a
gîndit Corniştea:nu, a cărui pri.cepere ele
ia alcătui -şi c<onduce distribuţii se con
firmă, ,acum, clin J1ou. Pers-::in.ajul acest.a
sintertizeiaz.ă. ma1 lim1pede însă m.a: pu
ţin subtil de::::ît Astrov, co1ncepţi.a des.pre 
domeldie a lui Cehov, oare, probabil, a 
,şi dat piesei numele lui to,cmai din do
cr-inţa de a-şi face mai inte!ligibiilă ideea. 
Apa.rent, V1oiniţki nu are nimi<c dintr-un 
erou c-omic : şi-.a irosit jumăttate di:1 via
ţă mu1I1,cind „oa un r ob" pentru un ,.miz
gălitoJ: de hîrtie" pe a cărui nevastă -
inaccesibilă - o dorf:şte cu di&pware ; 
e aimem.inţ,at să rămîlilă fă:ră ,adăipost la 
bă<tirJmeţe; ges.tul 11,ui justiţiar eşuează la
m .ent,abil - iată d, ate care. aparen , 
fa,c din Vanie.a un t�pi,c person,aj de 
(melo)dramă. La o lectură lipsită de 
prejudecăţi se Olbse.r•vă î,nsă că teri.bil,a 
sa neferidre, de.clam ată fără înceta.re, se 
rezuimă la invidia şi gelozia pe c.are le 
:nutn:eşte faţă de Serebreakov ; abi,a după 
,ce p;rofesor,ul soseşte la con,ac însoţit de 
tfa1ăn a şi frumoas,a lui soţie des.coperă 
Voini,ţki că „de douăzeci şi cinci de ani 

( ... ), omul acesta ţine prelegeri şi vor
beşte de.spre· artă fără să înţeleagă o 
iotă !" Aceqe,aşi sentimente alcătuiesc şi 
resortud as,cuns al iz.buanirii de revoltă 
din actul III, încheiată cu tentativa <le 
ucidere a lui Serebre:akov, momenf al 
cărui oomic bt1f, de fiarsă cUJrată, dezvă
luie şocant, în spectaco.l, esenţa persona
jului şi a întregLi piese. 

Citim într-,o scriso.a.re adres,ată de Ce
hov, în 1886, fratelui său, Nikolai : ,,Ei 
nu s-înt flec.ari şi nu ţi se viră în suflet 
cu de,.tăililuiriJ.e lor, cînd nu-i i.ntreabă 
nimeni ... Nu se cle:preci,ază ca să p1·-0-
voa.ce comipătimirea altora... Nu spun 
«Nimeni nu mă înţclege» sau «Mă iro
sesc p-e fleacuri», penuru că asta înseam
nă a căuta efecte ieftine, pentru că e 
banal, învec-hit şi fal.s ... " Aceşti „ei" sint 
oamenii ,a,devăraţi, demni, pe care d'ra
m.atw·gul, cu orn,a•re.a sa f.uinciară d e  
gest,uri şi vm·be mari, î i  J1wneşte, simplu, 
„oameniă bi.ne:::res,cuţi ". Or, în Unchiul 
Vanea eroii nu f,a,c altcev,a decît să se 
pl,î•ngă, să se destăinuie, să se „depre
ciere" neoontenit, pe s,curt, să flecăreas
că. Observaţia lui Mi1,cea Io'<rguJes,cu din 
rem1arcabilul său „Eseu deSipre lume.a lui 
Oar.agiale" se a.pli<Că întocmai şi lu.mii luj 
Cehov (conterrupora.n, de altfel, cu dra

maturgul român) : ,,Ocupaţia cea mai 

Nataşa Raab (Elena Andreevna) �i 
Constantin Sassu (Se1·ebreakov) : 
în lipsa dragostei, apropi,erea nu în-

seamnă comunicare. 
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răspindită ( .. :) e statUil de vorbă". Acest 
stat de voJibă, .această „m.are trăncănea
lă" (cu o ,aUtă eXJl)resie ,a lui M. forgu
lescu) Î!I11chiide în sjne, Îlll ultimă analiză, 
wn princiiPiu alask .al co>mediel - con
trad11cţia dilntre esenţă şi aipa:renţă , 
identifi,cahil în tea.tnul ambilor niutloo:i. 
Diferenţa de 'ton.aJ.itate dintre oomed.i,a 
ca,ragia!1iană şi iaceea cehoviană e, desi
g'\l!r, coms1ideriabillă, diar ea .se întemeiază
- dincoJo de (Persomalitatea şi stilul
creatorilor, ca şi dim10olo de „spe,ci'.ficul
n.aţiomail" - ,pe faza isborl1că diferită în
oare se găs·eau cele dtouă societăţii sUJ)u
se deriziunii ; dacă mai m.ai;ea sau mai
mi,c,a bm,ghezie a lui Oa;r,agiiale era, la 
finele seocJu1ui trelcut, în pLină ascensiu
ne politi,că şi econ-o.mitcă, 11,0,bilimea şi 
marea bl.l!r�ezie ale l1ui Cehov er,au, tot 
.atunci, Jia pei.'lgeuil tmriecto.riei 1or, pre
simţin:du-şi, melămurit, ,ct.ar cu at:it mai 
neliniştitor, sf>îrşi'tul. Or, acest sfîr
şi t, oit de fir-e.sic şi meritat ar fi fost, e
mamia totuşl meliamicO'li,a ine'fabitlă, far
mecul dureiiios şi pătru1nzăto'l· al oriocă.rui 
amurg, lia caJ:e ar.U9tul nu putea rămi
ne insensibil. De lia nia.Utfragiul ,în ridilcol, 
CehOIV sialv-ea.ză piarţiiail. d,ou.ă personaje: 
Srnnia şi Elen,a Andireevna - bunătatea 
şi foumuseţeia. Salvarea e ÎII1să num.ai 
,provizorie, căci este inefi,cientă . pentr,u
cei dim jur. Şi J!l1 această dilrecţ1e, Mir
cea Comuşteanu a găsit soiluţii de sub
tilă expliesiv'ltate. în C0<111Cepţia lui, S;:i
ni,a e o nată sirrn,plă, oam prostuţa, deloc 
lipsită de energie, i:ar :fia.imoasa ei gene-
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Tudo1· Gheorghe (Astrov) : oare ce 
e sortit să dăinuie din tot entu

ziasmul de odinioMă ? 

Lucian Aibanezu : disperata bu,nă
voinţă a lui Teleghin atinge tragis

mul derizo1·iului. 

r,ozita1Je devine o bunăvoinţă gen,:;ncă, 
moti,Wlltă m,ai muilt umora!l decit cere
bral. Ca şi Teleghim (,,De ce să · tric.i 
:bU11Ja-,in,ţelegere ?"), Sonia d1oreşte pa,c,e 
şi linişte <lintr--1un egois,m im,conşi,ient şi, 
iPÎlnă la urmă, cruld. Dian,a Gheorghian, 
debutî.nd cu autorirtate în acest ,rol di
ficil, c:omumiică preg;niant datele astfel 
reconsiJderate ale e:ro:inei, cu dooseoire in 
,mo:noliogul finiaJ, care fu1,cheie coerent de
mo111stnaţi,a 1•egizorală ; cuvilntele Soniei, 
pe c1nld ea î,J ţine î1T11brăţiş.at pe unchiul 
V.an.ea fără a-1 ,privi însă o d�pă, nu au
ni,mic mlngîietor peintru ace5ta, iiar ce
Jebru[ ,,Ne v,om odihni!", r,ostit ,a;p,roa,pe
sfidător, dem·eteiază reinsta,ur,area situa
ţiei vremelnk ameinin,ţ,ate : ni.mi-c nu s-a 
î11tîm;plat, vom c,omtinu,a să vegetăm, să 
1mincă,m la ,ore fixe - ,,Ce să-i faci, t.re
buie să trăieşti !". 1n ceea ce o priveşte 
pe Elena Andreev,n,a, do2'la de ci)mpa
siune pe care i-o acordă driamatu.rgul 
ia.cestui ,,pensoniaj episOJdi,c", owm s-e c.a
ra,cterizează chiar e.a, e aITljp.lifi.oală de 
regi2'!or d.ator,ită, fără îindoială, semni'fi
caţiei simboili-ce a eroimei. Elena An
dreevna intruchitPează frumuseţea, mai 
mult, ,arta (,a stu,diiat pi,anul), cai·e in
h·-o iasemeonea lume nu poate aduce <le
cit dezechili'bru - stri1ct EWildermic însă,
,pentn·u că e.a însăşi e superd'icială, pur 
decorativă şi, im fond, i.nuti1lă, trăsături 
,pe care Niart1aşa Raab Ode iasemenea de
butantă la Niaţionalul craiovean) le face 
sesimbiUe cu J:YJ.'OCizie şi deHcateţe. Ori
cum, ESte sim,�urul pers,0111,aj cruţat de 
ridk,ol şi cărui.a, mai mult, i se co.ri.cede 
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un mome:nt de tulbu•rătoore poezie, i.n
tr-o secvenţă cu adevărat .antologică. rn 
Jinalul .actului II, oînd Elerua An,d.reevna 
.aştea1Ptă de la soţul ei î.nvoire.a de a 
dnba la piain - de ,a deveni, cîteva cli
pe, utilă sieşi, ceu,orlialţi -, scena e in
vă,luită într-<0 suiavă 1-umi•nă alb.::istră, 
:parică nepăminteiamă, şi în un i,cele fraze 
miuzi,cale du'.lici, lirice, din fragmentul 
mahleri,an aimimtit. Vraja se spuJ.beră 
brius,c şi definitiiv o dată cu ,.Nu-i voje ! ", 
singurul -ră�m1S pe care Serebreakov, 
.,omul în ca'I'\alp,ace", şi toată lumea lui 
îl pot d:a. 

Cu aceeaşi minuţie sînt el-aboriate sce
ni-c pers,on.ajele de plian 'secund . P1·eti,n
.sul s,a,Wl.Ilt, i•poihondru, sîcîitor, dar nu 
.scutit de reala suf.e,ri'l1ţă a bătdneţii, are 
1,n Oo.nstarutim Sass,u un intertPTet atent, 
ce evită insipirat tentaţia - posibilă - a 
caricării ; 'Deleghin, prctpriebairul S(!apa
tat dar me.r-eu mUllţumit de v'l1aţă, îi :,fe
ră lui LUJcilan .Nbba,nezu prilejul ;rnei e
voluţii în oore iaiccemtel-e de umor ,ab
-sur,ct marehează· ,a.cut vidul existenţei 
trăite prin proomă. F1a1sa prestanţă ,a 
văduvei de sena!JO!r Voiniţkaia, ramolis
mentul indpient manifestat în fixaţi.a ei 
.afectivă pentru Serebreako-v sînt ră,sfri,n
te de Viori-aa Pqpescu-tM.ihiail, :ajutată şi 
de un machi:a.i impecabil, într-o c,ompo
ziţie simplă, eipur,ată de gesturi de pTisos. 
Bătrîna dă,dia,că M.airina, a cărei înţelep
C'i,une „p,o,p,ula,ră ", i 11111perturbabilă, in
clu'de o bu·nă doză de i.rudid'ere:nţă f.aţă 

Nataşa Ra,ab (Elena Andreev11,a) şi 
Valer Dellakeza (Unchiul Vanea) : 

două singurătăţi fără speranţă. 

de tot ceea ce iese din sfera tnaiului 
strict vegetativ, este î.ntrll!P1ltă de Iose
fina Stoia cu naturaleţe perfectă, îndă
rătul căreia ghi>Cim un studiu de car,a,c
ter temeim..ic, mruamţiat. 

Dar, diacă p-roiiectLlll. ideologiic al regii
z01·ulllli şi trans1Punerea Jui scenică pot 
fi, mă,oar în p,airte, descrise şi analizate, 
a,pooaipe ilTI(POslbhl de sugerat este at
mosfera acestui s,pectiac-0il, în care MiJ:cea 
Corniştea'llJU ,a izbutit să redea sinteza 
rar.ă din1J1:e comi·cul enorm şi Hrismul 
vap01r-os al d11a1matur�Llllui TUS. Mult in
vooat,a at:miosferă sau „stare de spirit 
cehw.iană ", oum o numea Stanisl.avski, 
adăugîmd (în voJ,umul „Via�a mea în 
iartă") că ea mu po,ate fi obţinută <lecit 
„urmărinid o stare sufletească şi un 
dr\llffi lă,urutric aidîn•c croit", a fost creată 
de către regizor pornlnrd tocmai de 1-a 
acest prln,ciJpriJ\.I. CăJc:i din diseoa:rea luci
dă a psih\Qlo,giei pe1�onajelor şi a rela
ţiilor dintre etle devin pa1pab:iil.e, ,,1·eale", 
ză'.PU:Şeala strivitoa,re a după-,arrniez1i de 
vară, fulgerele săgetlmd nervii exas1Pe
raţi de aşteipbarea furtunii, tm·qpe.aJ.a cu 
JP,a,rfum amărui a zilei ori căldura blî'rudă 
a serii de toamnă infionate de presim
ţirna ie:rn:ii raipăsătoore, mute. Nu mai 
,puţim irrnp,ortiantă este, Îill :acest sens, di
mensiunea ,pl,astică a spectacolului, de
seruată de Ştefania Cenean cu eleganţă 
T,a,ftlmată. Tot ceea ce vedem e fru,mas, de 
o fr.umuseţe firească, mereu depa.rte de
caTI.od'iiJie. Deocn Uil - ,alcătlllit din dra,Pe
,rii ,albe, dlanteliate, înioh�puind crLrugul de 
mestec€111i siau pereţii i,ma,ouliaţi ai unel 
,propPietăţi care „nlll e grevată de dato,rii
şi merge bine" - aminteşte oarecum de
scenograf.ia Livezii cu vişini a l'lli Gheor
ghe Ha[·ag ; oomstatan�,a nu vrea -să f,e 
un r�proş, diirn1Potrivă : în artă, citatul, 
cind este fol,osit creator (şi a,ici este), de
lilotă lipsa -complexului, culturalmente 
,provin,cia,l, al ,originali tă ţii cu tot d.ina
di.nsul şi stla.bi:1€.Şte o OOJ!tinuitate de re-
1pere 51piil:ituale în,tolldeauna preţioasă. 
Costumele au fia:rtrnec şi personalitate ; 
,ail:bu.l hai11elor de viară, teIIljPerat de o 
difuză tentă vioLaicee, culori,be veştede, 
stJnse, a,le veştrnimtefoT căldmaase vor
bes1c ,pe mă,s1.1,r.a replÎICiJor des,pre amiaza 
şi a1murgul lunnili cehoviene. Ireip1'.0,5-abil 
,pusă ÎJ1 v,alo,�e de cătrn maestrul de lu
mind v,adim Levi:ns•chi, sce:nogr.afia Şte
;fianlei Cenea.n la Unchiul Vanea reafir-
1nă un talent .autentiic. 

ExempJ,ar ,p1�i.n rigoarea gîndirii regi
zorale clljprinse în .i1magini scemi,ce de 
intensă forţă 1pioetkă. prjn .armonizarea 
tutur·or mijlo.a,celar tle expresie teatrală 
î.ntr-un registru stilistic ,unitar, sipe:etaco
lul ,Jui Mit'leea .00,r.ntişteanu şi al Teatru
lui N,aţi,on,a� -din1 CI',ai,ova ne a,juld ;;ă-1 
regăsim pe Ceho>V. 

Alice GEORGESCU 
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„lntr-un pâre ... pe -o bancă" 

" 

CĂLDURA OM1EINEASCA A TRISTEŢII 

Intr-un parc ... pe o bancă de Aleksandr Ghelnian • Teatrul Naţional d.vn 
Cluj-Napoca • Data premierei: 11 Jebrua1·ie 1989 • Versiunea roniâ.neasct'i : 
Tudor Ste,riade e Regia : Dorei Vişan • Scenografia : T. Th. Ciupe e Dis
tribuţia : Melania Ursu (Ea), Dorel Vişan (El). 

Ea, E1, un p'1llt1c, o b:a:ncă, vieţi an10ni
me, locupj fără idemititate, dr,ame fără re
leva-nţă, bu:curii pasagere şi U,psite ele 
străl,uc-ire, Îlrnfrumtă.ri dim virful buzelor 
... Aşa începe piesa lui Ghelrnan, aşa în
cepe şi spectacolul Naţionalului clin Cluj
Napoca, lăsinclu-te să crezi, o vreme, că 
totu.l a fost &pus în primele cinci minu
te, că. nu pot urma decit v.aii,a•ţiu.ni pe 
,aceea,şi temă. Ai sentimentul, o bună bu
oată ele tim!P, că acto'l'ii „se aC'hită" 
•D0111şti-illlcios de r-oluTile 101·, cu prnfesio
nia:Ji,tatea ştiută, dar că personajele nu le 
suscită, de fapt, imteresul, parti.ciparea 
afectivă. Eroare s,a,u, mai bi.ne zis, o ca.p
=ă aşez,3tă ou abilit3te în. calea spe.ct3-
1Jonu[,ui .. .inabil ori superfici,al. 

îm realitate, ex-istă o infinitate de 
sugestii, de antichpări ale dezvăluirilor 
su1ccesrive ce vor uTuna, o creştere per
m,anentă, atent contr,o,J.ată, ,,fi1lată" cu 
pri-ce!Pere, a tensiunii dram,ahce, a grnvi
tăţii problem lor propuse dialogului. Con
flJictului (destulJ. ele oo.reoare) intre cei 
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doi ero-i i se substituie, treptat, adevă
ratu� confli·ct (del,o-c oarec,aire) al fiecă
ruia cu el ims,u.şi. Nu se iruf,ru111tă mo
duri diferiite de a trăi, ele a gi:ndi şi ele 
a simţi ci prn,prii in1ip-ulsuri co,ntr.adi cto
rii. Gonfrum-tarea are loc, s-a:r putea s,pu
ne, in oglindă, fiecare căutinel în celălalt 
un martor, un apărător, un judecător în 
pro·cesul pe caire şi-l Jntentează, proces 
ia.mmat po.a_te de mult dar al cărui ter
men a ajuns a,cum la s1cadieinţă. Dr.am.atic 
nu e faptul că ernii s-.a,u irosit, s-.a,u îm
p,o,tm-o1it im derizoiriu ci nejputiinţa 1or 
de a trăi altfel, dis,crep,amţa îrutre -avin
tili-i şi poticneli, intre năzuin.�a sinceră, 
sfişi,etor de simiceiră către „altcev,3" şi 
imp-osibilit3tea de :a-şi figura fiie şi men
tal ,acest altcev.a, de a des1c,01peri d.r-u.mul 
orri măoaQ· resursele interioar,e pentru a 
pormi efectiv. 

M,o,d,a].itatea de des,cifrare a person,aje
lor pentr-u care au 01ptat Me1a.nia Ursu 
şi Dorel Viş,a:n este, p-o.ate, Ce'.! mai di
ficilă, fiind-că refuză. corn-pătimirile du-
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i-0s-,în(ielegătoare de ti1Pul „Viai, săra,cul 
de el", ,,dar şi ea, cîtă lipsă de noroc ! "
şi delo;potri'Vă îm.ourojările binevoitoare
(,,lasă, pînă la urmă lucrurile se aran
jează!"). Me'lam,i,a Ursu şi Darel Vişan 
joacă într-o dmonă chiar atunci oind 
provoacă deliobernt hohote de rîs şi poa
te mai ales atUJnlci. 

Drama trăită de Ei izvorăşte, în inter
pretarea lui Dorel V:i'°?an, di:n ere.dinţa 
că faptele, î1ntîm1pl.ă1ci;I,e, îi siînt potrivni
ce, că r,ăzuinţeJe. sale se 1-oveşc ne.î,nce
tat ele neş,ansă, de o.a1111e.ni s.a,u momente 
nepotrivite. P-entt'u a de_pi:\,şi toate ace.s

tea. îşi s,pune, -e nevoie să fie ,.şmecher", 

dar ,o,ri,ce ÎI!1Jcen::,are eşug,ază pentru că 

ll1U are, pe cle,plin, ni-ci v,ocaţia şmeche

riei şi ni-ci pe aceea a onestităţii. Dr.ama 

Ei, aş.a cum o citeşte Me1ani,a Ursu, por

neşte de 1a c,o:nvilngerea că ,.totul se 

p:iiate aranja", că î:ntn,mplările şi oamenii 

îţi pot deveni favor.abili dacă-.i înfrunţi 

cu sinceritate, dia,că-ţi po,vesteşti la mo

mentul OP-Ortun viaţa şi pliîngi puţin 

„din adî111Joul inimii" pe un umăT de 

prieten (căci ot·i,cine trebuie să-ţi dev.ină 

prieten da,că vrei cu tot diJLadirnsul). El 

piende pentru că nu vede cum ar putea 

ci:şti19a ; Ea pierde pentru că nu înţe
lege că ar ,putea să nu cîştige. Cele două 

eşecuri nu se întîmpină reciproc, nu se 

alină, n.u se StPrijmă unul pe altul, ci 

merg pana!lel, ,pentr,u o oră, ,pentru do.uă. 

Cei doi vor.besc înfieribîntat dar fără căJ-

dură, cu voJ•U1Pbatea destăi:nuiirH (Ea), cu 
ll1ădejidea auto1111ă,guli,toare a mistificării 
(El). PerJmetrul derizori

°

ului nu poate fi 
î•nsă depăşit pentru că personalitatea 
,,•revelată" a femeii e Ja fel de măruntei, 
de ternă ca aceea ev.identă i-ar chiipurile 
mereu noi pe care le creionează bărba
tul mimează cu deprion,a,ntă monotonie 
chipul cel vechi. 

Fără a ne.glij,a l,atura ,pitorească a per
so.n,aje:lor, iS(pitit01are îm,t,otdeaun,a pentl'u 
act.or, privirea dist,anţ.at i1rtmi1că, inter-

preţii clujeni o,ptează, totuşi, pentru o 

aiborda,re mai gravă, de o luiciditate oare 

nu filatează, nu absolvă, chi.a:r dacă în

ţelege. Există, în intenpr,etarea lor, o ,a

nume ccm,pătimire lipsită totuşi de în

duioşare, dar şi o duioşie uş,or persiflan

tă, o aouzare-apărare care a,paT pe rL,d 

ori simultan, oare se încheagă şi se con

solidează pe pal'cursul spectaoolu!uI. L;,; 

înc�put, adarii par a nu clesooperi decît 

rnim:ica, ge.stuQ·i,le eroilor, nu şi resortu

rile ce le decl.an,şe,ază. Doar par, însă, 

din dorinţa de a nu divuJga prea devre
me, de a parcurge î111ipreună ,cu noi dru

mu·!, de a descifna treptat, fără grabfi, 

fără prejudecăţi existenţele ce li se ofe

ră. Şi poate şi din dori111ţ.a de a mai da o 

şansă celor două tristeţi, celor două ne

împliniri sortite a ră,mîme El şi Ea, în

tr-un parc ... pe o bancă. 

Cristina DUMITRESCU 
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·emniiea liinerreii 9enerra�iiU

UN BISCUIT PENTRU AlBĂ CA ZĂPADA 
Cea mai teribJJă şi încîntăto.are ex

perienţă pe. care un .!'ij)edator blaZiat o 
traversează de-a 1ungiul reiprezentaţiilor 
de la Teatrul „Io,n Creangă" este explo
ziva, delilănţuina reaicţie a sălii. De la 
chiotele oare însoţesc victoria Cenu:şăre;,ei 
asupra surorilo1r vLitrege, pînă la riugă
m4nţpe adresate lui Pinocchio ele-a nu 
dia ',.â&oul,tare „coanei vulJPi ", mi10uţii ve
gheaz!t cu necruţare 'la mi.ce scădere de 
ritm, sailljcţi,onJnd cu lam1ă neatentă sce
nele vlăguite şi zăgăz.uind,u-şi sporovăi,a
J,;,. de �ndată ce Sjpecta,oolul îşi recapătă 
electrizanta re5'piriaţie. Pe scena de la 
,,Creangă" ar trebui (şi as,ta nu e o fi
gură de stil) să se joace de :fiiecare dată 
ca la premieră. Chila!I' dacă la 9 a.m. 
A:lex.anidrjlllla Hlailic e înidrăZ111eţul, ferme
cătorul D.avrd C01P1Perfie1d şi la 6 p.m. e 
oara,ghiosiUl Pantial.one, ohiar dacă pe 
Gaibniel Iencec îl vedem î.n aceeaşi zi ca 
'intriU1dhi1pare ,a vi,ctleniei Oldioase (în Uri,ah 
Heep) şi a cruzimii isteroide (în Truf
faldino), chiar dacă, clupă un Turandot 
1stovitor j,ucat seara, Miari,o,a,ra Steria.., 
Via fi îrn teatru mîine la ora 7,30, pentru 
ca pînă la matineul de otl"a 9 să-şi po.ată 
ailcătud masaa: p!rinţesei. Şi, în timp ce 
Cor:neli,a Pavl01Vilci (Cenuşăreasa) sau 
Florin:a. LUJ.icam (Albă oa Zăpada) sin,t cu 
briaţe!le pline ele fJ,ori la sf-îrşitul poveştii 
(lnetaV'înid altceVia la în,demlînă, un coiPil 
i-a dăruit odată Florinei Luican un bis

cuit), se mai î1111limplă ca pe Marian Le
pădatu să-l ;n,imerească, în p'lin spectacol,
,,invi2l�bilele" trase de puşlamale mai pu
ţin recejpti'Ve la m.irnjw te.atral.

<Oind, in fine, lutrni111,a inundă stalurile şi 
actorii ies la r.amjpă, în s,aJ.ă miro.ase a 
recreaţie mare, c0ipiii se îmbr,a,că forfo
tiil1d gă�ăgioşi şi pri,vinld cu o cunioz1tate 
uşor perplexă reverenţa pers\()lllajelor po
veştii. Gener,aţie ,crescută în d'aţa televiz,a
a·uJui şi mai puţin obişnuită cu ntu,a,J,ul 
teatran „viu", aiceşti s,pecbatori par ::;ă nu
cunoască r,astul apJ.a,uzelor. In orice caz, 
ei nu înţeleg să răs{pJătească actorul cu 
bătăi entuzi,aste d!in iPai1me. 

Acesta se identifică îITTtr-atît ou eroul 
inte11Pretat, îincit „negativii", de cum 
ia,p,ar la cortina fin.ală, aud nu a.riareori 
corul miruielilor idemprCJlbato,aa-e. Exislă 
desigur, şi puWi1c „de duminkă ", ,,de 
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seară" sau „de CO!Pii buni". In. marea 
majoritate a o.azurilor însă, spectatorii 
iau o atituJdiin.e întru totul „elis,abethana '·, 
:pornind la teatru ca la o bătăihle Îi!l ctai·e 
totul e permis. Cu atit mai permis cu cît 
copilul ştie mai puţine despre teatru şi 
artă în genere, aşiaidiar, cu cît el � mai 
puţin , ini.ţiat. 

TÎ!nă.rll.llui s,pectator iîi li1Pses.c nu atiît 
ex,perienţele, cît crlterid�e ou aj,utorul tă
il'ora să dis.cearnă valoarea a,ces,tora. Oa 
urmare, el are o inifinită sete ide a cu
noaşte, .pe 1de o p,arte, rda,r şi o :nemăsu
rată deschidere şi toleraITTţă IÎlil faţa oifer
tei artisti<ce. El primeşe ,ou ega.lă bucurie 
şi parlicipare atît creaţiile realizate cu 
mijfoace n.u:ltlmenta,re, 1cit şi pe cele gî,n
dlte şi fina1imte cu seriozitate .;;i oom
pe,temţă ,proifesională. De aid decu.Tg două 
atitudini ,principial •DIPUSe ale creator.ului 
de .reprezentaţii adresate v:î!rstei j.uvemile. 
Prima se ,materi.alâzează în „spe,ctaoole" 
gen Albă ca Zăpada. Or, înscenarea mu
zi·cială ,a lbineouno:scutul bas.m, folosind 
soLuţii din desenul animat lftl Juj W,alt 
Disney şi lbizuin,du-se în foarte ·mare 
măs.mă pe gener:ozi,tate,a ,îngăjduiroare :a 
u111ui gust nefo,rmat, nu poate iasipira 'La 
sbatutu� spe,cta,cul,ar. E meritoriu felul în 
care Florina 1Lui100ll1 ,(Albă c,a Zăpada). 
Sibyll,a 0.arcea ,(impărăteas,a ooa rea) şi 
Geino,vev.a IPred-a •(Ursuuri-că) re1alizează.. 
,compoziţii de c,a:ria,cter. !Dar ,ce il1Je fia.cern 
cu inter,preţii [)iti-cilor, bufo111,ului şi prin
ţului Noroc, care propun fizionomii 
debile, iainti-a,rtistke ? ! Luiat �111 întîm
plăto:r ca et.alo;n, datori,tă SUJCJcelS1uJui său 
la copii, în ai.uid,a tu1şelor grosiere pre
zente în imaginea scenică, un asemenea 
spe'Ctac,ol 111u •p.egăteşte publkul matur 
<le .:::are avem nevoie, ici ex:pJ01atează ui/p
s.a de iiniţiere ia co,pi[1Ului, defomnînidu-i 
g,ustul :artistic. 

A doua atitudine, creatoare în adevă
ratul sens, se materl,�ze,ază în repre
zentaţii oa David Copperfield, ·Pinocchio 

s.au 'l'ura.ndot. Pa·l,n in,terme,d'iuil 1,o:r aflăm, 
din.colo d� mes,aju'1 rfa1bulei, ceva des.pre 
meoanismele şi oonvenţiHe s:piaţi.u]ui tea
tral. Ele oferă au1dltoriUilui aidult de mai 
tîrzi u necesiarul [)unei Ide reper şi, cu 
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cil regia de-ia oo:rtciwiut ro.al. îmcheg,at, 
şansele Uor de deg1-aidare, rele.ci ele în.de
părtare de l.a statutul ele aict teatral, :sîint 
mai puţi:ne. 

Dar f.aiptlt1l ,că tînăruluj sipeiotiator .i se 
atribuie, clatonită lipsei sale de •compe� 
tenţă artistică, un gen ele nai·vitate lC'.are 
frizează .-prostia (funcţioine,ază frecvent 
pre_ju.clBc.at1a co'llfonm 1că•reia ,COJpiJu� nu 
pnate să înţele,agă anumite lucn:uri, ,,prea 
complicate'· pentm mintea sa) s,e refleictă 
nu numai la :nivel,ul g1oba1 ru repre
zentaţi.ei, ci şi rra cel i1ndj'VJi,dual, al 
,ac to1,ul,u i 

l::voluţii actoriceşti cum sînt ·ale 
lui Gabrit•l Iencec: precise, cu mo
tiva ţii subtile şi nuanţe discret mar
ca te, ,cu refJuzul ori,cărui ;00,I1'1!Promis ân 
contac-tul cu sala - 00111Jiprom:is c,a;re, tră
cHnd coerenţ,a ide co,ndu:i-tă ia. ipersonaju
lui, i-ar oferi poate satisfacţia- facilă a 
reaicţiei zg-o,moto.ase - simt exem.pla:re. 
Harul iacestui interpret 1conţine o compo
nentă esenţială pentru instituţia pe care 
o sl,ujeşte. El ,este I\.ITI imo!deJ al .profesio
nistului lcon.'�•tient tde 'Î:rrltPOirtianţ.a raipor
tului între valoarea estetică a interpre
tării şi cea etică ,a ,consecvenţei nedez
minţite :fiaţă ide un ideal 1p1'ofes'ional .. 

1P1'.in contrast, ·uin .actor culm este Cris
tian Irimiia, în al 1căr,ui truent ne încre
dem fără rezerve, fo,ce 1dova1da în,ţelegerii 
superfi.ciale a menirii sale 1Pe stcenia. <le 
l.a „CI:eaJ1,gă ". il.a sia.lă ide copH, el folo
seşte toate ,,-CIÎ!l"lige'le" Icu JPUtinţă, rez.ol
vîncl l.a pri1111ia mmă IPel"SoniajUl şi anga
jîn'd grimase, sufLaJ;ul niasu[·u:i, făcutu:J. cu
ochi,ul... ipentmu a obţim.e rea,cţia "SiI)ecta
to.riLrnr. Aice.!>tluâ tiiP de iactor nltl . îi este
suficlent să !Îşi f.a,că meseria, şi ÎJ1că fom:

te bine. El are atîta lllevoie Ide „atenţie"
manifestă ,clin :partea 1p1tblicului, îndt e
g.ata să saarifice ho�te mijloaice ia,ctori-

Alexand-1"ina Haliic: o actriţă fără 
vîrstă, da,r cu multă strălucire 
(interp-retînd-o pe Jane în „Mar·y

Poppi.ns") 

ceşti. E necesar să precizăm aici că 
atit perspectiva lui Iencec cit şi 
ce.a a lui Irimia se su-bswnează (ce-i 
drept, cu totul diferit) noţiunii ele profe
sionist. Dar la „Creangă" mai aflăm, din 
pă-cate, şi o ia treia categorie, destuJ '.de 
numere.asă, de :actori, s1lrăill1i de ace.astă 
noţi1me, a căroa:· bătrrneţe (nu :atît fizică, 
oît s,pkitua:1ă) ,motivează, dar nu se-uză, 
_jalnice a,p.ariţii sceni<ce. Îlll cazu'!. 1oa:·, c-o
pil uil v.a •r.îide 'La o,rl<ce ex,ces gestual, ori
en tln.du-se icătre zonele .reprezentaţiei de 

Cristian Irim-i.a şi Ga
briel I e1icec sa.u cele 
două feţe a1e talentului 
(în „Roina.nţioşii" de

Edmond. Rostancl) 
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btld, .prlmitive, ,depăşite astăzi pentru 
categoriile eleviate iail.e public.ului şi ipe
riculoo.ie ,pentru un pu,bli,c ,ad'l;at .uă 
în :fior:m,are. Fimd,c.ă nu trebuie oond'urndat 
modul sipomtian, iJned:iiat, în -oare oo,pilul 
reacţi0'11ează �a ceea -ce per,oeipe direct, 
senzorial (,adi,câ mimi.că excesivă, bli'1'bî
ie1i, g,ag•uri ,de fil"m ,mut), cu ceea ,ce e 
cap.aibil să m.ţeil,eagă de f.a,pt. El v,a rea,c
ţiOl!lJa ou uşurinţă (sau uşuratec) lia lu
cruri ex-eoutate şi gîndite cu uşurinţă
(sau uşur.atec ?) . 1Pers-onajul elabmat îJ
va -pwne fulsă :pe !?)înduri, ,î ,nvătrundu-1 să 
desoope.re ,ceea ce ,pină atunci 1rnu şt'ia. 
Pentru .că orice ,părinte şi ori,ce psiholog 
p,ot depune mărturie wn fiavo,a,rea nw,d,u
Iui com,plex, original şi ing€111i-OG în oore 
oopiii desicifrează irealitatea, ei fiiind ca
p,a.bili să ,pri.ooa,pă ,orice le este prezentat 
într-o formă ad.ecvată. 

Desigur, trebuie lUJat în ,co!I1sider.aţie şi 
faptul că, :pe de altă iparte, vitregit de 
admir,aţia co.rnstantă şi co;nştiemt întreţi
nută a ipu,bli,ou:lui .a,duH, ad;:l!ruU teat!r>ului 
pentru copii n,u-şi v,a satisf,a·ce nicio,diată 
pe de�.a-IDtreg,ul setea de· celeb:r,itate. Co
pilul şi ad,oles,centul siînt iinteres,aţi de 
poveste şi de ,person,ajele diramei, fiind 
tentaţi să-l uite pe i'nte11Pret cu atît mai 
!l'-epeide cu ,ci,t cornJPoziţia s;a e mai ra
finată şi mai ,credibilă, deci mai demnă 
de admiraţia iniţiaţilor. 

Actor.ul (sau regi:wrul) ia:n,gJaj,at în ac
tul de ,creaţie şi 1dedi·oat s,cemei de la  
„Creangă" trebuie, de ,a,ceea, să vină ou 
o zestre ,umană, 1civkă şi a!rtisti1că în a
ce1a.şi ti.!Iljp. Ell trebuie să-şi asume cu
maximum ,a.e [uciditate şi dă1,uire condi
ţia, găsind îin interiO['.uU limitărilor pe
,care e.a le impune forme de excelenţă
artistică. El ,trebuie să relliŞe.as,că a-şi i:n
vinge pmpriile ia,mbiţii., mulţUIIllindu-s•e
cu un statut !fiai •puţin iPrivilegiJat, litPsit
de gloria ed'emeră a ip'O!PUiliarităţii, d.ar ,an
gajiat ,într-UiJ'l (Plroces educativ iinfi:nit mai

(C0intinuare di,n pag. 10) 

Numai că, iată, în ziilele mele tîrzii -
JziJe ou cer aicqperJt, ca Î!l1 orice toamnă 
...:.. s-a întîmpliat . un }ucru ·neo,b.işlnuit. 
Ţinînd parcă de miracoJ : un nOLl debut, 
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Important şi mai vaioros ,pentru vl.at:a so
cială. El :intîmpină presiuni şi ten-taţii 
di.ferite de cele ale iarlistu:l,ui de 1,a tea
trele pe,ntru adulţi, v,olumu;J său de ·mun
că fiind foarte mare şi .ră.'llp1ata nu atît
de s;pectacwloasă. Se p,oiate el conshdera
0 victimă ? Eu cred ,că nu ! Şi, cu toate
aste.a, el, prob.abil, astfel se consideră
(din cinel în cî:nd) deşi...

Deşi ultLmele ,pr-emi,ere (Turandot de 
Carlo Gozzi şi Rom11.nţioşii de Edmon,d 
Rostand) ia,u areat o breşă notabiJă î;n 
rîJJJdul dramatizărilor- de b,asme celebre, 
constituindu-s•e fo argumeinte solide în 
favo:area .unui repertoriu peintru toate 
vkstele. Deşi, dutPă vizionarea a ş,apte 
spectacole, pot afirma ,că ia,otori ,cum sînt 
Marioara Sterfom, SyibitLa Oarcea, Geno
veva P:red.a, Ma;r,ceJ.a A'l1idre'i, Floriin,a 
Lui-can,, Danie1a Anoo,c,ov, Anc!l Zam
fires•cu, Cori:i•eliia Pavlo,vilCi, Boris Petrod'f, 
Oonstantilll F•ugaşin, Răzvan Ştefănescu, 
Ion ,Gh. A1,cudeanu, M,aria.n Leipădatu 
oferă ta,bil•O'ul unei trupe Vialornias,e şi aiPte 
de performanţe a1�ti.iitiice. Deşi, •î:n fine, 
exem1Plul viu al unei mari intertPrete, 
oare joiacă îmtr-iadevă;r flecail'e SJI)ectac•oJ 
„oa Ja ,pireanieră", ma!?)netiunid sala şi 
fermecîndu-ne-Alexandrina HaJir.. anu
le,ază ori-ce urmă de îillldoLailă asu;pra des
tiniul,ui frumos şi unic .al ;actorului !l)en
tm c,Qpii. 

Căict inerţia i!llaişte inerţie, şi numai 
idee,a p1·eic0Iljceipută ia. iaşa-zisei m.ar-gina
li'zări a Teatrului „Ion Creangă", în ra
port cu arrte teatre !din, Oaipital.ă, nu ne 
I.asă să vedem ică pe s•ce!lla s,a se fac de-o 
vreme şi s-w: ;putea �n,că face multe 
s,pectaoole bune, că {Penl!ru a smuiLge, 
ca-11{ poveste, uri:aşia r�did1e ia străvechii 
mentalităţi, iaun putea da şi :noi, croni
carii, o mîmă de iajutor. 

Corina ŞUTEU 

pe o scenă, pentru mine, no·uă, într-uin 
rol nou. Şi un persoruaj complex : Eleo
nora A:ribore. De fapt, o viaţă n,oaâ . .. 

Totul s-a întîmplat datorită regizorului 
Mih,ai Berechet, care a avut încredeire 
în mîne şi care, tot stăruind, a reuşit 
să mă convtl.ngă ... 

Cînd îmi amintesc cum îi repei1:am inva
riabil: ,,Sînt prea băt.rînă ... Prea bătrînă ! " 
Astă2Ji, după doisprezece ,an:i de la pre
mi,eră, nu mai spun aş.a . .. Nu mă mai 
simt bătrî1r1ă ! 
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ÎN AŞTEPTAREA REGlZOOOLUI 
Spectacolele Femeia îndărătnică, Duel la curte şi Din 1umea lui I Cehov - prezentate de Teatrul din Sfintu Gheorghe- confirmi\ 11n 

adevăr : o trupă tînără şi talentată merită măcar un regizor. 

---------
-------- . O.a:n,a Ştefămes·cu, Teodora Mia:reş, Vasilica Stamatin-Anclone, Bogdan Carag-ea, Oom;tmm tim Ootilmanis, Ionel Mihăilescu, Dor,:n Amidone, Lucian Nuţă ; fai.tă o trupă de tineri iaictori cărora li s-1a a,ta.şat o tînă.rră scernoginafă, Liavini,a Dima. Vitalităţii acestui g,r,ulP i se adaugă tinereţea:,pLrituală şi experienţa bogiată a încăp.atJ.1u ,adori; Carmen Petres1cu, Oonstmtin Florescu, Mi,bai D::iibre şi SebastianComă.nici. Carmen Petrescu şi Mihai Dobre au fost ia,ctoi·i ai Teatrului T.imeretului diln Piatra Ne1amţ în peria.adia s,a deglorie ; .a.;;iaidair sînt acbolri ca,ne 1an.t şi experienţa striateg,iirrOlr şi ef.olrturti.lor ce ducla maTi perforirnamţe artistice. Iiată otrupă pe ioare şi-,ar d,orj-o destule teatre di111 vară. Ln acest oomentari•u d€SJPreso.air·ta tinen.·.illor ;ac,tori ai secţiei :r,omâne,elogiUl pe care-l :a,duicem unuia dimtremarii actori a;j teatru1ui românescConstantin Codrescu - este întemeiat şiar,e ,um r.ost .greu de asicuns : în s;pectaooLul Duel la curte a fost singurul aJCtor car,e şi-a consti,uit ,pe:1�,o:n,ajull cu strălucire, singurul oan·e a edificat în, s1Cenă i� maglnea epocii, singurul can·e a i.Jr,oruzatcu admfo:1abilă su.bitili t,ate schema şi reţeta:rul ,dTamavurgic ale lui Eugene Scribe, 

singurul actor cu ştiinţa frazării şi a modulării vocale, singurul care şti-e .ce îmeamnă tăcerea de o secundă, singurulact,o�· care emană în scenă auria nobieţei 

Constantin Cotimanis şi Mihai Do
bre în „Femeia îndă,rătnică" : un 
argument în favoarea 1·eaizonilui. 

şi stîrne.şte •Îlll noii nostal,gii cuHn.1,rale ... Aş,adair un Aie1to:r ! Un actor· d1n ·distribuţia de aur ,a te:.tr,ului nos<tru contemporan ! (Ce ,poate fi mai stiun'llil,ator pentru tînăra pr,omoţie deoît .şansa de a juca alături de un,a din valoriile scenei noastre?) 
Dar de ce e singurul ? De ce restul distribuţiei paire a cîntJa cu instrumente i.r;1provi:z.ate, lăsînd impresiia unui pîlc de ,a;ribuşti fa1tre care se î.nalţă un sin.gur a1'bore ? Femeia îndă-rătnică a lui Mircea Qw1ni,şteamu tnansforună această întrebare din moomddă în spinoasă. Să fie atît de c:atastro:fia�ă distanţ,a d'intre El şi ce.illa!lţi ? S(peictac-ol,Uil. cu Duel ... parcă afost pus .pentru a trooti dezolia.ntul verdkt despre tineri : mcă nu .smteţi actori ! Alt rost al ac€1.5tui tit:lu ;i,n,alus în TCJP&toTi:u nu s-,a lăsat întrevăzut. Da,că s.pectB1ciolul cu textu;J lui Shlak€SJPeare ar fi lipsit din turnaµ, tînă11a truipă ar fi 1-ă&!!t i,ffi!Presia că e neajutorată sau, în cel mai bun caz, ca,p.a:bi1lă de prea puţine lucrurj. �eotaoOihtl „c01mi�tean" nu emite copleşitoare pretenţii estetke. Nu :ar.e ambiţia hegem::iniej [n ieria:rhia vailiorilo:r dintr-o stagiU!llţ. Este, pur şi simplu, un spectacol birue făJcut : în 0001sitriucţi1a fiecărui person,aj „se simte m@rna ", se silmte ideea· regizorală, întreg s,pecta;colu:1 se edifrcă, chiar din primel,e moonente, numa,i pe premisele scoase la vedere pe sceină şi-şi 

Oana Ştefănescu şi Constantin Co
timanis în „Din lumea lui Cehov":două destine care se înghesuie unul într-altul. 
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urmează, eleg.an t şi s.igur, traiectoria 
pină în final ! ; şi tottl.\ii, fieeiare dintre 
tinerii interpreţi iese în evidenţă, se 
face văzut, toţi au vervă şi f�briLitate, se 
molipsesc de acel.aşi spirH şi devilil se
ducători. Dacă retnamscrie.m această fra
ză modifidncl foarte puţin sintagma : 
numai astfel fiecare dintre tinerii inter
preţi poate ieşi în eviclcnţă, se poate
face văzut ... s-.ar părea că am fonmulat 
şi răs pun.sul la „ele ce "-ul ele mai înain
te ... Numai .acest specta,ool pune îrrl lumi
nă calităţiJ.e--cheie ale fiecă.ruia dintre in
terpreţi într.ucît este montat de un re
gi�o.r pr-Olfes�Oll1ist de vocaţie şi de indis
'cutabilă vaio.are. Să presupunem că mai 
e nevoie de încă un argument pantru a
ce.astă afi1,m;1ţie drasti,că. Turneul din 
Bucureşti l-a o.ferit cu· pris,rnsinţă. Repre
zenta:ntia cu Din Jmnea lui Cehov nu 
are organicitate : în ciuda v:înzolelli is
cate şi menţimute între secvenţele scena
riului, alura de potpu1iu oli de şirag 
de s,che,ciUJri persistă ; desti111ele nu se 
înnoadă, nu se copl-eş-es,c, nu se to\pes·c 
în comunitatea mizeriei, nici nu se înal
ţă î,ntr-o c01Jnu111iune de iluziu şi sperian
te deşarte, ci doa�· se înghesuie u:nelle în
tr-ialitel.e pi:nă î,n clLpa cinel fiecă.r,ui pei·
sonaj-destin „i se face semn" să iasă în 
faţă la rampă şi să-şi facă număr,uil. Dar 
nici în această fericită ,ocazie inte17Pre
'ţii nu se simt în la1rgul lor. Par părăsiţi, 
căci, în t::it ce sp,un şi fac şi wiată, nu 
se străvede o an U!l11e n1oti v,:i.ţi.e, obsi0ua:ă 
pentru per30,naj, dar ştiută de acto,ri şi 
reve1ată nouă, s,p,ecnatoril,o.r. Distriibuţia 
din, caietul-pr,o,gr,a,m sipune că cinci din
tre i11,terp.reţii acestei re,prezen'taţij jo.a
·că şi Îlil Femeia ... Chiar ,'.illc,ce,ptîm1cl şi 
f,aptul că un actor p ,o,:1te fi mult mai pu
ţiil'l convi.,ngăt:iQ· într-un rol deoît într-ial
tul. diferenţa dintre ourn era în Femeia ...
'şi ·cum er,a î,n Din lumea .. . este muit
preia înigrijorăto,ar-e pentru ,'.\ nu căuta
_eX:P]i,caţi,a tot î111 absen\13 .regiw�uJui. Pînă
la pioba c01J1tirară 11umai regiz,orul se ara
tă a avea capacitatea de a păşi diincolo
de nivelul unde povestea. acţiunea, con
fbctul din text sî111t c1.;1rc, li.ffi[lezi, nu
mai el se dovedeşte î1n st\1re de ,a şlefui
aceste tr.a'i1Spaiiente şi de a le tria111sfor
ma în le111tile în.dreptate către mJai adiinc,i
şi nebănuite. la prima v,ed�re, s.ensuri şi 
e ca,p,abil să se aplece asup.m fiecărui 
persoimj, meba.morfozmdou-1 dii11 vietate 
vePb.ală în fiinţă ; tot aş,'.l cum numai el, 
regizciruJ, va acon·cl.a i:rr·ior.itaie şi atenţie 
fiecărui actor, supunîn,du-1 •la atitea 
eforturi pi.nă cînd va merita privi,legiU!l 
de. a fi singura rea.Jitate existentă pe
scenă. Simiptom:;1Ll•c.a diferenţă dintre 
crţaţiile actm·iceşti izbutite î111 spectaco
lul cu regizor şi cele clin montările cu 
re_gie pretiinsă poate fi constatată în mai 
mu:ite tea'bi:e. Da,r penln:1u că la Sf. Gheor-
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Ionel Mihăilescu jocică în „ Duel /a 
curte". 

ghe tru,p,a este într-io fericită majoritate 
corn.pusă dim tineri actori, se cuvine să 
,amirnti,m încă un fapt, probat prim timp, 
în diferite l,o,ouri : tinerii actori îşi desco
pel'ă ca1le:1 pers1rnrua1ităţii interp1retative 
j,n spect,aoo�e î,n oal!'e regiz.o1rul păstirează 
jomu î,n echitPă. Fervo1ai·ea muncii în 
colectiv îi înwiţă respectul faţă de par
tener şi-i înzes,trează cu cel mai st:i.m.u1c1-
tiv spirit autocriti-c. Specbac'Olul lui Mir
cea Corniş,tea.nu demonstrează şi ace.as
ta cu pr.isosinţă. Sî111t, cel puţi111, în,că p.a
tni regiz.orJ c,a1re au a.cest bitnec,uvîntat 
hair, atît ele neces.an: p,ri.milor .ani ele ac
toQ·.ie. E posi·bilă şi o altă ooinie ele pre 
hu·neul Teatrului din Sf. Gheorghe : o 
op1nie rn:1i prudentă, mai calină, cu 
formulări mai puţin somative, care să 
e�celeze, deci, în am.abilită.ţi şi apr0-
cieri de circumstanţă şi pTetin.s construr;
ti ve. Nu cTed că a,ceastă trUJpă, tînă1ră şi 
talentată, merită resemnatele feli,cită,ri de 
pr-obocol, că,ci tru,p,a nu se aa·ată a fi boa
navă incur.aibil ele mărginil·e şi suficien
ţă ; i-am nedreiptăţi să-i cons,iiderăm ah
tiaţi d-L\Pă 1.aucle piezişe. P,utem SJPUne 
li1m:pede : are imperio:asă 11evoi,e de mun
ca sub baghet,a cît mai muiltor regiz.ori 
de vocaţie. După ardoarea şi uimito.an·ea 
poftă de j,oc dovedi·tă, du,pă mu.lţinnea de 
calităţi etalate, fie şi într-un singur 
spectacol. ia.m c,0111vingerea că Oarna Şte- · 
fănescu, Teodirnna Mareş, V,asiLi,c,a SL:1m,a
tin Ancloone, Bogdan Oaa·agea. Cc111S,tanitin 
Ooit1ma:nis, Ionel Mihăilesmt, Dorin Ando
ne, Lucian Nuţă constituie nucleaul unui 
nou teati·u al tineretului. 

Paul Cornel CHITIC 
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La- voia ·întîmpl6rii 

. Trei Iraţi ··gemeni veneţi,eni de ·c. J\lla
tiuzzi. Teatrul „Ion Vasilescu" din G·,urgiu. 
Data premierei: 7 martie 1989. Regia: Ion 
Lucian. Scenogr.afia: Monica Pascariu. 
Distribuţia : Mircea Creţu {Zan:etto), Au
rel1wn Napu (Geronte), Ovidiu Gherasim
Robu (Scapino), Andrei Peniuc (Arlechi
no), Mirela Nicolau (Ange.lica), Anca 
Alecsan<lra (Argentina), Sanda Maria 
Dandu (Eleonora), Aurelian Napii (Jude
cătorul), Cosmi.n Creţu (Băiat1hl, Guar
dul), Vasile Horciu, Fl.ori.n D·1·âgă.noi.ti 
(Guarzi). 

Nelă111,u1•i t este s,pec1laicolul Trei fraţi
gemeni veneţieni ,pe scena teatrului din 
Gimgiu ; nelămurit şi neîmplinit· ,atît 

_regiz9r-al ciît şi actoriceşte şi scenografk. 
Neîm,pli111i.re,a oon,cepţiei reg,iei se vădeşte 
încă din distribuţie care, cel p,u.ţin in 
parte, are caracterul întîmplătorulu.i : un 
Al·Ie,chi,no prea masiv pentru .a i1ncerca 
măcar o bufonadă, în perso.m1.a lui An
drei Peni.uc, două roluri re,p,arti21ate ace
!4ia.şi '1llot0ir, fără ,a se ur-măTi vreo ne
cesibate de .o1�din artistk (e vol'ba de Ge
ronte şi JU1decăto•1,u,1 retl),artiza·te lui Au
reii.an Napu), în fi.ne, uri gua[icl cu mus-
tatia ciît graurul e ele efect cel puţin 
straniu, 11u comi,c, cum problaibil s0a 
sconi,tat, în persoan,a ·copilului Cosmin 
Creţu. Impresia de improvi21aţi,e porneş
te, aşadar, dj,n disbrihuţie şi ea se am
pţi.fi,că llil'mări111d j-o,cul ,a,ctoril-or. in cei 
trei fraţi Zanetto, actorul M.i.nce.a Cre,ţu 
portretizează cu vervă, dar cu mijloace 
sim1pliste. Tri;pLa pe1·sonialit,ate a g,emeni-
1·:)l· ar fii tt·ebuit realizată pTfo schim
barea· grimasei sub ac-eeaşi perucă, or. 
-actm-uil schimbă pe1rucile şi ex.a.gerează
grimasele, altednd atît de mult înfăţi
şările gemenilor, încît uimirile lui Ar
lechi,no că-şi vede stă,pînul atît de
schirnb.a,t le ÎJ1tîm1pi:năm cu neîn,.::reidere.
E elrep,t că And1r·ei ·Pen1iu,c -paQ·e 19 nu
crede 11ki el în ce s,pune, căci în m,':mka
actornlui nu vedem nici o <transfor
mare ; e un Arle,chino atît de lini.5tit şi 
ele exterio�· r0,lului, înd,t jocul în ve•rvă
al lui Mircea Creţu 811 jpostaza ,fratelui
cel prost îl î.1registrăm ca a fi cel p•u
ţin exagemt.

·111 Geronte, Aureli,a11 Napu poartă o
mască în c,ar-e vedem ceva di111 Donald
răţoi.ul ; mă-şti s,pe,cifice poiartă şi Arle
chino şi Scapino, puninclu-ne în i!1curcă
tură, fiindcă spectacolul nu a.re nimic 
carnavalesc. S-a drn•it a fi mai degrabă 
în registrul burlesc.tlilui, cu unele note 
ele realism, pe oaTe le înregistr.ăm în 

· j-ocul S.a11.dei Mariia Da1ndu, în E'leoni-ora,
s-oţi.a ulhiagiiată, al Mirelei Niicoliau în

,Angel-ic.a sau al Anică,i Alecsandra î,n Ar
gentia1a, hangiţa .i:nteres,ată. La limita 
bunlesculuj se situează, prin joc, Aure
lian Na.pu şi ma.i icu seamă Ovidiu Ghe
rasim Robu, ce introduce in consens cu 
masca şi o notă ctovnescă. Şi, paa,că în 
dorinţa ide •a a,ugment.a acest „ma,lenten
du" al interpretării, scenografia aşază 
w1 mobhlier vechi, bog:at în oatifele, în
tre panouri modenne, li,psi te ele perso
nalitate. · 

Constantin Radu-MARIA 

Elemente hazlii 

neexplo.atate 

Bădărnnii de Carlo Golcl0tni. _ Teatrul 
Naţional din Tî:rgu Mureş. Data_ premie
rei : 19 iunie 1988. Regia. : Kincses F.le
mer. Scenografia : Judit Dobre: D·istribu
ţia : Vasile Vasiliu (Ca1iciano), Elena 
Jitcov (E..elioe), Traian Costea (Contele 
Ricca.rdo), Dan Glasu (Lunardo). I.il'ia 
Gingulescii ()}1argarita), Mihaela Rădescu 
(Lucietta), Al. Făgărăşan (Simon). Iolan
da Dain (Marina), Dan Cioba1iu (Mauri
zio), Edua.rd Marinescu (FHipetto). 

Am aplaudat nu o dată. originalele vi
zim1i scenice ale regizorulul Kincses 
Elemer. Aril aplaudat-o şi pe aceasta, în 
care, metamorfozinclu-1 pe Goldani, a 
dat alte sensuri Bădăranilor, clar aplau
zele au fost mai reţinute, întrucit am 
încercat şi unele insatisfacţii. In concep
ţia sa, regizorul îi vrea pe eroii golclo
nieni într-o grotă (ajulat şi de sceno
grafia Juclitei Dobre), în care intră aproa
pe în patru labe (însoţiţi de un cores
punzător colaj sonor), îi vrea primitiv:. 
semisălbatici, iar bădărănia lor o vrea 
grosieră ... Şi. -reLL5eşte, -astfel ;- · să· realizeze 
un spectacol inegal, cu puţi11e valenţe 
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creative, fără irezistibilu ,eselie goldo
niană. Stăruie o senza\ie de neîmplinire, 
de oboseală, str{tin{t ele acen atmosfe1:ă 
italicnC'ascii ilariantă, cople.,itoarc, ue 
autentică gilcea :'i clocotitoare. 1\�a cum 
a debutat, ne a�lE'ptam la un spectacol 
burlC'.C, cu situaţii picante bine explo:1-
tatc, lmzos pl11{1 la hohot . nli�rorca esle, 
ce-i drept, dinamică, acoperind inlrE'g 
spa\iul scenic, într-un decor-metaforă, pe 
trei niYeluri, practicabilele simbolizînd 
,.insuliţele conjugale" ,tlE: celor trei bu
dărani, intre apL'le Ycneţiene. LighenC'le, 
gălcţiic şi albiile sinl elemente hazlii, 
dar neexploatate. 

Interpretarea este sinuoa:;ă, cîncl prea 
păstoasă, cîncl prea apoasă, oricum deze• 
chilibrală, străinii. ele nobila poezie, cu 
gust amărui. proprie teatrului goldonian. 
Dan Glasu (Lunardo) este cel mai inven
tiv, comicul său reiese clin schimbă rile 
tonului �i clin bogata paletă de mijloace 
folosik. redind colorat drumul el� la in· 
cultu1·ă şi infantilism pînă la bădCtr�mie. 
Elena Jitcov (Felice) este gălă0ioas;\, sen
zuali\, explozivă, inchizito1,ialf't. pusă pe 
di tracţie (dacă tot e carnaval la Veneţia!). 
Vasile Va�iliu (Canciano), mai ărac în 
haz clecît îl ştiam, reuşe te să fie şiret, 
l[('hca perfidă, laş fanfaron, ie,,intl ele 
sub papucul conju;::al prin nostimade 
agreabile. Livi,1 Gin-gule�cu (l\Iargarila), 
dorind să fie temp�ramentală. vulcanică, 
meridională, tinde �[1 se apropie mai mult 
c[(:' mahalagioaica unui cartier autohton ... 
l\lihaela Răcloscu (Lucictta) e acum alin-

tata clasidi, arhicunoscută, iar I olanda 

Dain (l\Iarina) puncleazJ bine accesele 

de gelozie ale îndrăgostitei tomnatece. 
J::duarcl l\Iarine�cu (Filiµctlo) face efor· 
tul ele a fi ridicolul îndrăgostit, oscilind 
hăb(tuc între miitu�a lui şi Lucietta, dar 
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Mihaela Rc'i<Zescu şi Livia. Gingu
lescu 

şi inlre orbire ,i prostie, ceea ce nu-i 
tocmai rău ... fraifin Co tea (Riccardo) în
truchipează, bluzat, un conte fără sare 
.i µipcr, un motofozo rare adoarme în 
rizme, nu cuceritorul preţios, împ{1unat. 
Alexandru Fi'tgări'1şan ( imon), g1eoi ca 
un urs, �ters, anodin, anonim... ratează 
aproape toate poaulelc. Dan Ciobanu 
(1,laurizio), fără o partitură cit de cît 
generoasa, reu�c�te mă.tar s[1 n-o conlra
zid1. 

Vla<l Andrei ORHBl. NU 

Atelaj ul heterogen 

La Locandiera de Carlo Goldoni, Teatrul 
Municipal din Ploieşti. Data premie
rei: 10 martie 1989. Regia: Florin 
Zamfirescu. Scenografia : Daniel Ră-· 
diiţă. Ilustraţw mu?icală : Anr-Marie 
Marinescii. Distribuţia: Valentin Po
pescti (Cavalerul de Ripafrata) : D'll,mitm 
Pal,ade (Marchizul de Forlipopoli) : Cor
neliii Revent (Contele de ,llbafiol'ita) : 
Lucw Ştefănescu (Mirandolina) : R-n,:uca 
Zamfiresrn (Ortensia) ; Marinel:L Pătru 
(Dejanira); Adrian Titieni (Fabrizio); 
Lupu Biiziiea ( Servitorul cavalent!ui) ; 
Diana Smilschi ( Balerina). 

Hangiţa, piesă de Go.ldoni care tinde 
să concureze în popularitate Bădăranii, 
ba chlar cred că o îirrtrece i.n frecvenţa 
şi răsp,Î!ndire.a ge-ogr.alică a montă:ril,or 
(cel puţin in ultimele decenii) în spaţiul 
scenei româneşti, s-a a:;,cuns acum La 
P.Loieşti sub titlul origin�·, netnadus, La
Locandiera.

Montare.a ploieşteană este însă, din 
păcate, sll!fe1i.n.dă. Mai întil din pricina 
sp..iţiU!l.ul co.rustruit de Daniel Răduţă, 
oa.re ţilnteşte „mebalora", clar reuşeşte 
d,o.ar să fie corn,plet nefun,cţio.ool. Con
stru,cţiia ,bolovănoasă a hanului are mul
te uşi şi cîteva fi.ride, scena ÎJJGă e goaJă, 
cu abi,a un pat (cam fotoliu-p.at) mc,onju
rat de nişte ,perdele, şi care e tot timpul 
prezent, obligmdu-i pe ,actori să umble 
mereu, fără sprijin, iar pe spectalori să 
focă un inutil efort de acceptare a con
venţiei �căci, matu.ral, scenele a-cţiiunii se 
derulează în. loc.uri diferite). Aceeaşi 
parciJmonie car.a,cterJzează şi costu·mele. 

Pentru regi.zorul specbac,olului, piesa 
pare să fi repl'ezentat teritoriul. fertil 
penbru exe1·sare.a unei fiantezii debordante, 
liberă fiaţă de orice rigoare. tn preaplin, 
i<leiile ,propuse sînt cinci contr.a<lid;()rii, 
c:î:n,cl bautolog1ce, suf.ocimcl im cele din 
urmă firul co.nducător către viziune. Re
zolvări interesante, une1e specta,culos de 
iintelig�te (al).ariţia şi „cara,cLeriz,a1re:a ") 
celor două acbriţe ..:.... Raluca Zamiil'escu 
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$l Marlneia Pătru, care foac� în forţă, cu 
personalitate -, ,partea finală a sce.nei 
în care Mir,andolina îl vrăjeşte şi subjugă 
pe Ripafrata), sînt de-a dreptul i.n.ghiţite 
de g,aguri b,anale, de ,excesul de mişcare, 
de aJ.uzii decoltate, Lune le m,oti,vate, a� -
tele pur şi siroiplu triVliale. Ilustraţia mu
zicală (·pe cit ide anodină pe atît de i.nsis
tentă în teme şi în „vari.aţ.iuni ") a-co,peră 
cu vehemenţă pe acLari, cu at-ît mai ne
plăcut cu ,oit momentele s·înt mai ten
sionate şi reipHciJe mai ,cu miez. Iideeia 
centt·ală ar fi că morocăn,:Jsul .Ri,pa;fratla 
este de faivt ,ingenuu. w1 c•opiJ! mare 
care îşi ascunde timiditatea şi frustrarea 
sub mască de incorupti,bi.l. Propunerea, 
desig,ur, stă în ipicioare, că,ci, textul î·nsu.şi 
o colllţine, în.să ea nu e sul:i,cie.ntă pen
tru o „reinterpretare", sau, oricum, spec
taiool:uJ mu reuşeşte să îi in1,prime o greu
tate speci:f.ică.

Este posibil c.a impresia de o:Jnglcme
rat să ,p1·ovină şi din neomoge<niliat.e.a. jo
cului actorilor �care ar fi trebuiit să for
meze o echipă). V,alentill'l Poipes,cu evo
iluează între ITTaivitate şi „hamletizare", 
ceea ce se reţine fi'ind aproaJPe numai o 
dicţie def.ectuoasă, muşcată, împiecLlc,înd 
repli<'...a să coboare tn s.ală. Lucia Ştefă
nescu îşi ccm_pU.'l1e fem1ecătoarea hangiţă 
ou mijJoace ,c,:i,ffi!I)let exteniom·e, subliniind 
lipsa de tem1perament priintr-un exces 
voc-aiJ ,care nu o avantajenă deloc. Rela
ţia dintre cei doi es,te aproape ipexistoo
tă. Dumitru Palade (For1Î[)OtP01i) con
struieşte preţiozitatea sei11.ilă ,prea gros, 
iar Corneliu Revent (ALbialfiorita.) ;p-ra,c
tică un g,roibdaniS<m fad, care deserveşte 
relaţia de oontraipuniet cu pa,rtenen1l (alt
mÎ!nteri obligatorie în- text). In schimb, 
iambii sînt concuraţi vfolelllt de facili
tatea ,croc:hlului de personaj dese�it de 
Ad'ri,an Titiemi (Fabrizio), rod al unun ti,p 
burles1c de evoluţie sce.nică ;ce, de VTeo 
aî'ţiva ani (şi promoţii) a ;ii111undiat, de-a 
dre1Ptul, scenele noast1re. L,upu Buznea, 
în rolul serwitorui!Jui-, iatunci c.în<l nu e 
inutil 1preze:nt 1)e scelllă, ..execută cu prea 
mult zel poante îndoielnic�. 

Mir RUNCAN 

Despre imperiul britanic 
prin intermediul 
imperiului japonez, 

Acţill'nea se petreice în ,J.a,p·onia. PJes1a 
este scrisă de o pTOzatoare. Prozaitoarea 
e-ste de origine britanică (Iris Murdoch). 
Scena pe care se joacă e cea ,a Teatrului 

Trei săgeţi de Iris Murdoch. Teatrul 
Naţional din Timişoara. Data premierei: 26 
ianuarie 1989. Regia : Ioan Ieremia. Sce
nogr�fia : Emilia Jivanov. Dist-ribu.ţia : 
Cn�tian Cornea (Prirnţul Yorimits1i), Ion 
Haiduc (Prinm,i.l Hirakawa), Horia Iones
c1t (Prinţul Tenjiku), Mtz.rga,reta Avram 
(Taihito, !mpăratul), Traian Buzoiantt 
(generalul Musashi), La.risa Sta.se Mitre
şan (Doamna Rokiini) Alina Secuia.mi 
(K�iko, pr·inţesa i1m1i'eri(ilă), Luminiţa 
Stoianovici. (K ttritsubo), Ana Ionescu 
(Ayame), Daniel Petrescu (Părintele Aki
ta), Gheorghe Stana (Okano), Robe1·t Linz 
(No1:�kma), Sandu Simionică (Tokttzan). 

Naţional din Tiimi.şoarn. Ar ma1i fi nece
s,,:i1·, cred�m, a 1preciza că, de,şi în pro
g.r.amu1 ·de sală regizorul Ioan Ie1'emi,a 
declară că ll1U d,:Jl'eşte o fidelă reconsti
tuire a universului nipon, în spectacol 
nu pregetă să contrazi,că fiecare cu,vi,nt 
diin ,Pl'DIP •i,a-i aserţi,une. 

Treis!J)rezece actori distribuiţi; alături 
<le care a,pai·e şi „r,estuL ,colectivului tea'
��ui", inter,prellînd „călugăriţe, călu
gar1, paji, curte.ni, ostaşi", paa·iidpă ],a_ 
'llJl ifel de, bal mas,'c.at, ale .cărui pUi11•cte 
tari le reprezintă făr.ă 1doar şi poate cei 
.clîţiv,a samurai bleg:uţl (unii şi ,băl'l}osi), 
001:e . se plMnîbă sau stau 'Prin s•ce,nă · şi
,,,parmtele Akitia, un bătd.n dascăl zen" 
inter,pretat ide Daniel · Pet:res,cu d1 i.t� 
irezisnibil tremolo. ' 

. Construită după. co�ve.ri.ţff _narative
c1are, tributară 'realismului englez ·ţirziu 
(,pltas:at ia.ţît de adesea în am,bianţă exo
t(câ), Trei săgeţi vo1·beşte· deS[Pre impe
�·1ul bnitanic ,prin j_ntermediul impeiiului 
Japon1ez. 

Ioan Ieremia nu vo beşte. El ,-îi pune 
pe a.ctoTi să refacă - aşa, în mare -
atmosfera. Ullilîi reuşesc -mai, bine : · Ion 
Hai:diuc fo ,p1·inţul Hirakawa, L4miniţ.a 
Sto1.anovi,ci în KLU•itsu.bo (rema.llcabiJ'ă 
compoziţie) şţ Larisa· Stase Mill!l·eşarr în 
Doamna Rokurui. · Chiar · pr,ot,ag,onistw 
(Cristian Oomea), ,cînd nu î-1 interpretea
ză pe Ion din romanul omonim al� luh 
Rebreanu, es e ,un ·pQ·inţ Yori1mitsu cre
rdi>bil în p,qst i,na de .iPrizonier, ;p,0<J'iti,c re
voluţion;u. De altfel, asta c:onstituie ma
rea (da.că nu •si11gll!l·.a) şa'!lsă a spectaco-
1 uiui :· trUtPa ex,cepţională de actoru •ti
miş•01·eni. La fel şi triădu'ce.rea rAmtoa
netei R,alian. La feJ şi c,on<li,ţiia gra.Eicâ 
a programului de sală· (realizat de Ma: 
a•iana Va.icu). Care ar ff 'putut fi, toa:te 
la un loc. mai bine folosite. Dar, cun'l 
spune un· haiku : ,,Pe un fir de i.atbă'. 
libelula zadarnic încearcă să se· ,aşeze .. :" 

'• 
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Casa 
de la 

miezul nopţii 
Fănuş Neagu nu e dra

maturg. Cum nu era ni:::i 
Sadoveanu. Fac parte 
însă amîndoi din stirpea 
prozatorilot· vrăjiţi de ma
gia teatrului şi unele din
tre povestkile, nuvelele 
sau ·romanele lor sînt re
prezent.abfle scenic tocmai 
pentru că dispun de 'lin 
rid�ca,t coeficient de dra•
maticita.te, atît la nivelul 
dramei cît şi al persona
jelot· care-o animă. S-au 
şi încercat de altfel a
H:îndoi, în dramatu'rgi.:�, 
dmd lucruri mai durabile 
decît ni se pot părea as
tăzi. De ziua mamei a 
lui Sadoveanu e o mică 
bijurterie, ce va putea să 
inte11eseze cu siguranţă şi 
în viitor. După cum Scoi
ca de lemn ,a lui Fiinuş 
Neagu înch1de în rotun
jimea ei sensuri şi f.ru
museţi depar,te de a se 
putea pe.ri•m.a. Echipa de
zg·omote, care i-a urmat 
dezvoltă un tragism au� 
tentic, la o rar Intîl,1ită 
tensiune dramatică bene
ficiind, pe de altă part':! 
ca şi prima, de o intensă 
vibrnţie ,poetică, mai pu
ternică prin atmo-�fer·a 
creată şi fantasmatica în
gemănare de real, fabulos 
şi onkic, decît prin lim
:)ajul obstinat poetic, nu .o 
dată sup.rasaturat metafo- · 
-ri1c.

Noua sa piesă, Casa de
�a miezul nopţii, apărută
m „Luceafărul" ne. 7, din
18 februade 198!), poartă
aceeaşi inconfundabilă
amprentă, stilistică a pro
zatorului, dispunînd însă
de o m�lt mai închegată
construc\:1e dramatică, 1în
simetrii revelatoa1·e. Acţiu-
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Stop„cadru 

nea se va petrece într-o 
cabană, dar în s;,atiul de 
v-rajă predUect autornbi 

. situat în mirificele băl•i 
ale Brăilei şi în fascinan'
ta apropiere a Dunării. 
timpul desfăşurării ei ne� 
fiind cîtuşi de putin în
tim,plător ales, căci· prima 
parte a piesei a:·e loc în 
noaptea de sînziene, iar 
cea de-a doua în noapt�a 
Anului Nou, atunci cînd 
- şi într-un caz şi î.n al
tul - ne aflăm la răscr-l -
cea ,tuturor posibilită!'ilor
nădejdi-lor şi speranţ�lo,r.'

Un prim tablou, în c.i-1-
dia metaforitei acute de 
care suferă, (,,cenzurabi
lă" de al-tfel regizora.l), 
are meritul incontestabil 
de a ne introduce în .at
mosfera acestei „nacele" 
de vrajă, unde totul devine 
posibil, gr.aţie chiar coor
donatelor spaţio-temp01·.c\le 
care-o „localizează". (De 
aJ?-inti-ta metafm·ită nu 
scapă, bineî,nţeles, nici aşa
numitele didascalii sau 
indicaţii regizm·ale, contri
buind şi ele la lite1;arita
tea textului. Dair air fi greu 
să rămînem insensibili la 
frumuseţea intens sugesti
vă a unora dintre ele, ca 
atunci cinel aflăm că „Flă
cările ,lumînărilor adeve
re:.sc o I umină speriat.\".). 
O dată cu cel de-al doil�a 
tablou al piesei,· excesul 
acesta metaforic se resoar 
be parcă în încleştarea si
tuaţiilor dramatice create 
obligîndu-1 pe autor, dacă 
nu Ia pără_si-rea, măcar la 
restrîngerea divagaţiei pi
toreşti narative, în favoa
rea unei rep,lici r:nai vii, 
mai dinamice, mai teatra-

le, mai percutante deci 
sub raportul ,.adevăt'•Jlui .: 
ei scenic. Se .ajunge trep
tat la o piesă densă bine 
tensionată, cu repllci ele 
un puternic drnmal1sm 
închizîncl ln ea o meta-fa� 
ră globală a vinei şi a cu
noaş,t.erii, ca şi a ,.,p!Ctţii" 
acestei cunoaşteri, ce pu
ne în discuţie funcţia 
măştii şi responsabilit.a0 

tea celui care o poai·tă. 
Căci omul poate Ii definit 
nu numai ca singurul 
„animal care .ami'.nă ", ci 
şi ca 'singurul „animal 
purtător de mască". Iar 
oind în componenţa el in
tră prea mult orgoliu, a
cesta poate să şi u�idă. 

Ştiindu-se· despre Făn·1ş 
Neagu că „nu e drama
turg", piesele sale au 'în
că o audienţă foarte -re
dusă. Ele sînt totu.<;,i piese 
de teatru, în toată pute
rea cuvîntu.Jui, ,şi au o 
sayoare ·aparte, un halo'i.1 
misterios şi o straneitate 
incitantă, un dramatism 
infuz dar intens, persona
jelor reveninclu-�e adesea 
funcţia unor dinamitarde 
instrumente de percuţie, 
cu răsfrîngeri dintre cele 
mai benefice pentru preg� 
nanţa lor scenică. Sînt tot 
atîtea calităţi care se re
găsesc cu strălucire şi în 
Casa tle Ia miezul nopţii, 
ceea ce ne determină să 
atragem atenţia asupra a
cestei piese, meritînd să 

. se afle nu nu!11ai „în stu
diu", la secretaa·iatele iite
rare, ci şi pe scer1ele t:ea
trelor. 

. } 

Victor PARHON 
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Cronieă de cenaclu 

Şedinţa din 27 febTuarie 1989, desfă
şur:ată, oa de ob.iicei, în foaderul SălH „Ma
jestic ", a adrus La ,,.rarnipa" n,oii sta,giurui 
a ceMdl.l!l:ui revistei Teatrul pjesa lui 
Radu Iftimovici, A cincea cameră a ini
mii, di,n care .acrtorii Teatrului Giuleşti
(Cor.acto Negreanu, Valeria Sitaru, 
Anca Neculice, Mir.cea N. Creţu, Liana 
Mă:rginean.u, Radu P.anama.renoo, Atherna 
Demetr.iad, Vasile khian, Virgini.a Ro
gin, Mugui- Arv.unescu) conduşi cu măie;;
tria-'i recunoscută de regizorul Tudor M�1-
răscu, s-au străduit - şi, a.ş.a cum au 
remarcat m'ulţi ,d,intre vorbitorii se
rii, strădania le-a 'fost încunun::it:i 
de succes - să r realizeze un .. spec
ta,ool-lectură aît mai atrncti,v, C'Ît ma-i 
aipropi:at de pooiibillităţile s.cenice :ale tex
tului ce le-'t J;ost �crediin(:at. De ,altf.el, 
în sensul aprqpierii acestui gen de mani
festări ai:tisti,oe de S!POOta.coJele teatrale 
[Plropriu-zise, putem -�pune că s--i_l maii în
['egistnat un pas �mportant : dilfuzarea u
nui interesialll-t „program de sală" care, 
în afară de distritbuţie şi regie, C1.Jiprin- • 
de.a şi edtfi1câ.toare Teferiiri la viaţa, şi 
,01Pera dlramatiică (idiar nu numai) a docto
T·ulu:i Radu Iif\tfimovid, a.a şi extrase din 
mai vedhi siaJu •mlai nou :aiPT€1cieri pri-vind 
dra.matiurgi:a acestuia, semnate de Titus 
P,oipovid, TUldor .P,Q\pes,cu, V.alentÎ!ll Sil
vestr:u, Uean:a Lucaciu şi Dimn.r Kivu. 

,Tot ca o noutate a şedinţelor IllOlastre 
v.om reimarca şi ,col,abona�, într-o mă
su.ră mult ,ma,i mare _şi mai .semnifi,ca
tivă, :a tehnâc-ii (.îlll, cazul de faţă, elec
tronitce şi acustke) l.la „rotunjirea" spec
tacolului, prin instalarea în foaierul „M,a-

j.es-ticul!ui" a unei staţii oe sunet şi, fi-· 
reşte, a un.or difu2l0are, ca•r•e .au contri
buit, în unele momen,te, nu numai la 
crearea atmoolferei de „rn:a:re ,aeroport 
i.nter:n,aţional ", în hoJul căruia se desfă
şura acţiunea, dar şi la surp.rinder.\�a
(a.şa cum, pro,baJbil, su.gera textul sa'l.l
a91a cum a oonside,nat, po.ate, regi:wrul)
unor „'I'etr,oS(pective aUJditive", cu a.11,er
Ilianţa lor· m+ înto,tdea.unia coerentă, nu 
î.nt,otdeauna dusă rp1nă Ja caipăt, n,u în
tatdeauma f.o,arte logică, ,ce răzb.at din 
suboo111Ştientul poteinţiial vuka!llk în. con
ştientul ,adeseori er<ujptiv al eroului prd:n
dP,al, moti.vând iastrfel ţnai bine, în fa�a 
spectatorilor, unele reacţii ale acestuia 
şi justifiicînd alteori un a.numit mod al 
său de a ,pruvi lucrurile, de a-işi croi un 
„destin dramati-c.", de a continua sau de 
a întrertJ;pe un anumit ,curs .a,1 eve:nimen
telo.r. Acest „jo.c", facilitat. de mijloacele 
tehn.iice, între c0111ştie.nt şi SJulboonştient, 
intre pliaJn'l.11 rnalităţii imediate şi C€il al 
realităţii .retrăite, rememOiI'ate, a consti
tuit, credem, un oîştig cert al spectaico
lrului, chiar daică el n-1:i fost rema:roat 
în mod special. 

Mugur Arvune-seu şi V�ile Ichim, 
foa,rte atenţi La lectwră. 

Regizorul Tudor Mărăscu intonînd 
didias·caliiLe. 

Co.rado Negreanu într.-o vervă de 
zile mari, a a;igur,at „motorul" 
spe,ctacolului.-lectw,:ă, secondat . La 

ralanti de Lia.na Măll"gimeamu. 
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D r înainte de ,a realiza o scurtă tre
c r în �· vi tă a punctelor de vedere 

x.primate d către particitP-anţii 1a dez
b terea pi i �ui Radu Iftimovici. tre
buie mai punem că la ,a,ceastă şe
dinţă, !n car ., -au purtat.' revenini'le la 
cu int (cu un1oru-i 1•ecunoscut Tudor 
P0t u av ă- i înceapă a tfel di -
cur ul ău : Voi fi urt, ca să am timp 
să r vi111 !") am înregistrat noi şi pres
ti ioo prezen.ţ,e în oenacl,uJ nostr,u : 
proJ: -r·ul UIIliV I itaQ· Dumitru Micu 
scr�Jtorul Platon Pa11dău, cronicarul dna
matic clujean Doina Modala, ca să-i nu
mim numai pe cîţiva dintre noii so iţi. 

Tunul di cuţii,Jor l-.a dat, de astă diată, 
unul dintr cei m ai tineri membri a:i ce
nacJ.ului Bogdan Popescu. Sesizînd foar
te bine fa,ptul că ne afilăm în faţa unei 
oapti ante .dezooteri etice, orbitonul a 
!remarcat Ide la bun înceu>ut că ideea
de autenticitat:e străbate de la un ca,păt
la altU.l :piesa luu Radu Iftimovici con
ferindu-i un aer firesc'. Regretând .,lip
sa unei sancţiuni publice pentru să tr
.şiirea acelor compromisuri de-a dre;ptul
inacoepta:bile, oare atentau Ja însăşi inte
gl1itatea., la însă.şi exi tenta fiinţei uma
ne, Bogda111 Popes;ou a considenat, totuşi,
că fimalul ,pi ei conduce către un .. ::>pti
mi m moderat' care poate fi formulat
şi astfel : ,,să tii să renunţi la falsele
vanităţi, ca ă te poţi bate pentru lu
crurile cu devărat importante'. ,.Ştafe
tâ" di cuţiilor a fust prelu.ată tot de u.,
tinăr, Ioan Cristescu. El a văzut în au
torul serii ,un foarte bun cun ător
al tehnicii dramatice, care dovedeşte o
depl-ină onestitate m [Pl1eZenta.rea pro
blemelor , piesa în întregul ei. e.'i:ami
nînd chiar „onestitatea omului de ştiin
ţă'. !nea rînd piesa lui Radu lftimovici
în ceea ce el a ntnnit , o temă acut oon
fen\!)Orană' , pe oare o definit-o ca un
„co�le.'i: al trecutului stresant. \-inovat
d oare îneerci să te eliberezi', Ioan
Cri u a apreciat, ca 'PE! un merit de
seamă al autorului. , conturarea clară a
pe najelor în ensul că avem în faţă
indivizi oare e oonving. oare-şi pun pro
ble e .rea:Ie i care mt capabili de tră
im şi retrăiri autentice". Pe profesorul
Hori Dcleanu J>iesa, oare , UISCită de a
în ut inter ul �1at,orului şi- păs-

h·ează plnă la sffrşit ', 1-a interesat foor-, 
te mult, dovadă tlin acest sens fiind şi· 
f.aJ>tul că ... nu s-a uitat la ceas d.:clt o. 
singură da.tă, pe tot pa.rcw.-sul lecturi\.: 
.,Perso()1lajele sill1t bine construite, poate 
pre.a bine construite lin sensul că ştim 
de la început maii liotul despre ele·'. Cit 
priveşte ,,conversiunea moa·ală" a profe-

01�u'Lui Abrudan, ea mu i se pare· impo
sibilă, ci nilllil'llai „prea r�ede realiza-tă"; 
şi asta pentm că în faza „expozitivi\", 
priotfeson.l'lui, ,i se pun 1Prea. mul�e în 
-circă" (inducerea în eroare a inocentei 
nepoate cedarea la şantajul unuri aşa-zi� 
zuadst înlocuirea u,nor medicamente 
dintr-o fiolă în alta etc.), creindu-•l-s� 
astfel „o statură monstruoasă, viTtual
mente orimin:ală '. Jn acest fel, ,,ror.ver-
iunea lui morală apare disprqporţionată 

în raport cu faptele sale anterioare", so
luţia - simp.lă - ca piesa să e.xiste fiind 
,,restabilirea anumitor proporţii". 1n cu
vin tul său Paul Cornel Chitic a arătat 
că in constructia piesei, intervine însă 
.,marea viclenie pe ca.re o dovedeşte ,au
torul" care, pînă la un punct, încarcă, 
piesa de , tragedii şi situaţii fără ieşire", 
pentru ca, la un 1moment dat, şi asta. 
,.în partea a treia". tragedia să devin;i 
.. un basm pentru oameni mari·• 1n con
cluzie, ,.nu există nici un fel de fisură 
în această c onstrucţie cu un final cum
pănit". Mai puţin amato- de basme, 
Gheorghe Anca a calificat ,Piesa lui Radu 
Iftimovici drep .. un coşmar" în care 
.Jpartea cea mai convingătoare o repre
zintă dezvăluirea influenţei nocive, chiar 

• destruc ·ve, a administrativului asupra
creativităţii" sau_ cu alte cmin-te, .,com
baterea birocratizării ştiinţei"', pe oare
Radu Htimovici' o fu<:e „cu mijloacele
reportajului. drama ·zat cu dexteritate".
Subliniind verva auten ·că a situaţiilor,
ca şi a ecerilor dintr-o situaţie în ·alta, 
Gheorghe Anca- i-a repr-oşat autorului
.,.schematizarea supărătoare a personaje
o:-· lineari ta ea " Dinu Grigorescu

Anca eculce, o actriţă caTe se 
Tespectă. 

Athena Demetriad şi Rad1i Pana
maTenco, două „cimpuri.magnetice" 

dutinde. 

Virginia Rogin. .,par lui-meme". 
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a ·ţinut să-l felicite pe Radu Iftimo,vici 
pentru noua sa pr,oducţie dramatică, în 
care ·,,se simte un talent ·autentic remar
cabil,. ca şi o realinate care vine cHred 
din viaţă". O obiecţie totuşi : ,,Piesei îi 
Ji!I)seşte un p1an superior, un plan me
tafizic, un pl.an de mai mare generali
tate". Mărturisi·ntd că ,aceastia este a do,ua 
}u.c.ra:re d.ram.atică ia lu•i R,adu Iftimovid 
de ciare ia cuno<şti111ţă (pi-ima fiind Joc 
uitat), Aurelia Boriga remarcă foai-te 
multe asemănări între cele d,::>uă piese, 
ceea ce o du1ce la concluzi.a că, ,,fugind 
de clişeele contetTljpor,a111e, Ra:du Iftimo
vici şi-,a inventat ,prOII}riul clişeu : eroul 
ailunecă la un moment d.at pe o pantă 
neg,ativă, pentru ca a.po,i să .asistăm la 
redresarea, lia conversiune.a s,a mo:rală '.'. 
Horia _Gâ.rbea şi-a manifestat deschis 
O!pin.i,a' sa „în g,eneral neg;ativă", fiind ,de 
părere _că „singur.a raţiune ,pentru care 
pie1m se des,făş,::iară î:ntr-un mediu medi
ool. an: fi aceea ,a jocului di,111tre viaţă. şi 
moarte" pe ca.re auto,riul nu mizează, 
însă;· c� su,bcientă_ abilitate. El re,pro
şeazi:i", de asemenea, abu.ndenţi9. clişeeJ.or. 
Du,pă păre.rea sa, această piesă nu e 
nic-i 'basm,, ni·cj coşm,ar, ci se vrea „o co
me,â'.ie .r:eaJistă .", ,care însă· ,,te poate -plic
tisi · ·00,pios" . Pentru Paul Mănţulescu, 
,.poo,bilem,a se pume dacă -�rn=ajul pr�n
ci,pail esite C001Ştient sau nu de du,pJ.idita
te.a sa". In aic:!es-t sens, ,,lipseşte nu nu
mai s.an•c.ţiunea, dai- şi o ia.n:a:iiză. precisă 
a fupitelor", · c9.re har ajuta mai bine 
,pe s.pedator să .aleagă „d� 1partea m.ti să 
se situeze". Aici s-a produs o iprimă re
venire - a lui Io.an Cristescu -, ca.re, 
pdlemiz,îT!Jd cu H<;Jl'iia Gârbe:i, a susţinut 
,,dreptul la existenţă al pemonajel,or-cJi
.şeiu., în măsura m care ele &int validiate 
es:tetk", ceea ,ce, dUjpă ,01pi111iia sa, în ca
·21uJ lui Rad!U Iftimovki se c,onfJrmă.
Valeriu Dobrin a sinteti21at astfel confili,c
tul, piesei : . ,,P.rofes,01r,ul. Abrud\9.n. i;nitră
Îll1tr-u:ri mare· mec,anis,m al ODIITl!Pl'Om.iSl\1-
lui, al intrigii, al min,ci·unii, 11)6Titru ia.-ş·i
duce la bun srfiî;rşit oip-e.na vieţii s1ale
realizarea unui valoros _mţ¼] iia9irnen.t". El
s-a miJ,at, ia.poi, cum unjj voir'bitori ialll
putut să-l ethohete.ze pe prnd'e:mr drept
asasin şi să ceară chi,ar san,cţiunea legii.
Aici s-,a prodlus a d•ou,a revenire - cea
a proifos,orului Ho.ri.a Dele,anu, care a
expli,c-at că în piesa J,ui R.adu Ifti.mo.vi.ci
nu e vorba nid de asiasini, nici de asa
sinate, ci des(Pre 0- ,,virtualitate crimina-

lă ", în legătură cu care se p,oate dis-cuta, 
atun-ci cînd miza cercetării ştiinţifi,ce 
este salvarea de vieţi omeneşti, şi nu ex:

pe.ri•menta,re,a ,pe oameni-,co,bai. Regizorul 
Leonard Popovici s-a referit, m9.i întii, 
la personaje, pe care 1e-a găsit „gene
roase_ ,pentru actori" .. _Aipoi, vorbind des
pre autor, et a ţinut să-i eviidelilţieze 
,,ştiinţa suspensului, a graidă.rii conflic
tul,ui ", de unde şi rez,uJtatul: ,,un 1.ext 
iatît de bia1e închegat, iîndt regizorul n u  
ma i  a.re p.re,a mult de făcut". Tudor Po
pescu a rezumat astfel ideea piesei.-: 
„Pi·esi unea so,:::ial uliuî as-Uip1m. co,nştiiin ţ1:1i 
şi modul cum reacţionează o struc�mă 
sJiabă de car,a1cter la această. presiu'.1•.c!··, 
insistî.nd a5up.r,a faptul•ui că avem de--a 
fa.ce cu un dra,m,9.turg a-utentic, .a clinti 
a·e,p'lică este remarcabilă şi care, cun,Ju
pi111,du-şi bine oonfli.ctul, reuşeşte s6. cre
eze şi să menţină o am..1111lÎtă .,,tensiune 
interioară". Duipă ,păirerea sa, însă, pe.r
so,najul 1p1•iIJJci(Ptal nu-şi trăieşte suf.ident 
de intens prqpria dbamă, aici fiind l0teul 
unde auto·rul ar · trebui s,ă mai pună:. 
.,carne şi ·suferi111ţă,_ trăire. ialdevă.riată", 
pmă în pnag>ul proaucerii aicelei „expl0-
zjj" care „astă.zi U(P&eşite". Pornind de la 
semna1a,rea inexisten.ţei acestei „exiplozii '.', 
c,a şi de J,a a,mintitu:l defi,cit de „carne 
şi swerinţă" a>l eroului prunci,pail, Lau
renţiu Ulici a cate�orusit pies:a liui Radu 
lifti1mQIVici dr�t „un text publicisti.c şi 111u 
un'Ul dramati.c ", explidn1d a;p,oi .că „nu 
există aioi oo,nfliicte d;ramati,ce pro1pri-u
zise, ci numai ,COll1flicte exJ)use". Pole
�zîmd, în continu,are, -cu mai mulţi ,a,nte
v,onbitori (printre ciare Ioan Crjstes1C1u şi 
Leoniard Po,povid), el ,a relu1st tema „cli
şeieloir aoceip1laibiile", arătînd însă că „mo
mentul Vilvo·i" nu f.ace p,arte dintre a
cestea, întrucit a(Pariţi,a sa, şi mai ou 
seaună po,vesteia „oglinzi.lor strimbe",. pe 
-c<tre el o istoriseşte, SIÎn:t abs,o,J.ut i.nt:im�
plătoare (,;tam-nes.am "), ,,oo şi aum ai 
pune o l,ozi1111că pe perete, cu scopul de
a. declanşa momemtul dnwn,a1Jiic, de cum
pănă, ân 1profesor". A,ooi, .,trecîndu-se
ex,aict peste • perioada de frăimîntare, de
autoou'l,pabillitart:e, de purificare" a pro
fe,s,oa:,uu ui Albrudan, ar rezult9., în ter
meni g;a19..cti,ci vorb-i"nd, ,,o g,a,ură neagră".
Revenind şi el (ial treile9., în această
se,lil:ă), Tudo,r P•o,pe:,.cu ,a făcut-o, d,o,ar 
,pentru. a arăta 'Că ,a fost ;,răstălmăicit de 
Laurenţiu Ulici ",  ·preciz.în.d,u-şi aîteva din 
opiniile critice ainterioiare, care erau me-
ni te „să. limpezească şi nu să des.fi-în_-

Spiritul colocviwl a.l lui 
Paul Everac nu sedez
minte nu:i chiar în 
prezenţa profesorului 
Ion Zamfi,rescu. Dra
maturg.ul Tudor Po

pescu priveşte... înapoi, 
făTă mmie !
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ţe:ze" piesa lui Radu IftLmo,vi,ci. In inter
pretarea Evei Catrinescu, ,,toate cele!La,l
te personaje sînt de fa.pt nişte dubluri 
ale personajullui princip,al ", prin care el 
încearcă „să se reconstituie din sfîşie
rile la care a fust SUtPUS". Şi ea ,aşte1Pta 
,,explozia" desipre care s-a mai vorbit, 
,,,acel moment de criză, 1a graniţa dintre 
ia fi sau a nu fi". Observtlnd însă că 
,,satn.cţiunea" pe care ne-.o .oferă autorul 
este „r,îsul fLnal, de dovn„ al prod'eso-
11uJ.ui ", ea vede î:n .pies,a lui Radu Iftim-o
vici „o •istorie trag-ică, dar nu shake
speareană, în care binele şi răul nu nu
mai că nu Pot fi se;p:arate, dar răul tre
buie întors în bime". MăTturisirnd că 
,,d:inSjplre U!li,ci" i-a venit „prov,c,oarea" , 
Paul Ever>ac şi-,a prqpus să discute, îna
inte de toate, ,,conlc1i.ţi,a: ditnbo�deauna a 
dra,matur,gului vizavi de materia drama
ti-că ", iarăt.Î!nid că, de ,oind există dmme, 
dramaturgi şi dramaturgie, a existat şi 
,,eroU!l care se ânif.runtă cu forţe .adverse" 
şi care trebuie să facă faţă „ unor pre
siuni stihiniice ". Chitar acesta poate părea 
u:n clişeu, dar, făr,ă el, de iunde oon
f1i:ct, de unide dTamă ? PrOiblema este 
valia,bilă, fireşte, şi ,pentru dratmaturgul 
de astăzi, deci şi .pentru Radu Ifti.miovici, 
=e a oonturat bine ,1pl:a,nul stihinic" şi, 
îtn acelaşi ti'ITl!P, j-,a găsit şi „aliiaţi" de 
nădejde eroul,ui său, care, pe de altă 
parte, el insuşi poate fi consiJdernt „pri111-
ci;paluil cobai al 1Proipriului experiment". 
I.ar dacă ,personajele par sau chiar sînt 
realizate dfutpă ,anumite clişee, asta se 
în1tîm1plă pentru că „trebuie să învingă
o anumită 1monllă, nu ne este indife
remt oare". Vlad Andrei Orhei,anu a a
p;reouat de01Potri,vă specbaiooh.1'1-lectură, ca 
şi viV1a1citatea discuţiilor. Şi el desoo\peră, 
îtn noua :piesă a lui· Rlaid,u Iftimovid, �-=ri 
vechi „o!bsesii" ale iauto,r,ului, diar, S;ţjre 
deoselbire, de 1Piltdă, de Nu ucideţi caii 
verzi, de data ia,ce.asta „reipli-oa es.te mult 
mai dimami,că şi mai panfurrnată, mai e
senţi.alizată". Revenind Jia aşa-zis,a „vi
·clen,ie" ia d:ramatur,gulnri, v'wbitorul ob
servă că, ,,ju,dindu-se cu f,orţele malver-

Mircea N. Creţu ilnco
modat de ochelari. 
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saţiurnii, ,acesta le oi)ligă să se dffico:n
spi.re" . Sugestia finală �cam bulversantă 
;pentru autor şi nu în de:P'lină oo!lJcor
danţă cu cele afirmate mai înaitnte) :'·ori 
să scurteze piesa (!pînă la di.mensiunile 
unui ,,�ctaool de buzurnar"), or.i ·,,să 
facă din ea o I.arsă" ! Pentru Ion Cris
toiu, ,,j.omil ,profes,orului, pentru a cişti
ga tim,pul necesar punerii 1a punct ia 
noului medi,oarrnent", reiprezintă un „s,co,p 
poziti:v realizat ou mijJ.o,aice negative". 
Aceasta este, după părerea sa, ţrusăşi 
,,cheia" piesei. Cu alte cuv.inte, ,,cum a
jungem la scop : ca• Vîlv•oi sau ca pro
fesorul Abrud.an ?" ProfesoruJ. din pie
sa lui Radu Iftirrnovid aoce,ptă ,,niici 
compromisuri, pentru reali21area unor 
s,copuri producti-ve î.n.alte", îrusă toate a
cestea ies la iveală în fuţia un-0r „oglinzi 
fidele", ca nepoata Gri-Gri sau ca 
bă,trînul Vîlvoi. De unde şi d,rama lui. 
Ji,ps.ită însă de un ,,,al d1oi:lea nivel de 
il1lteripretare - metafizi,că s,au po1iti,că". 
,,Alutorul a ia.Ies o vari.antă derizori� -
ocmsllată el : rîsul de dlovn ia.1 profes0:1�u-
1ui, ,a,oo,mipaniat 0e o muscă hî21îi111d îtn
tre geamuri". La o oră foarte tîtrzie, 
poate cea mai tîrzie or.ă La care s-,a 
inchei,at vreuna dintre şedinţele noastre, 
a luat cuvîntul Paul Tutungiu, pr,eşedin
teJ.e cenadului, oar,e, de altfel, şi-,a fătcu.,t 
simţi,tă tot t:1IT11pul prezenţa, irucitî!lJd l1a 
discuţii de amănunt, puruînd accentele 
meces,are, ,,pansî1rud" cu umor midle şi 
inevltalbHele „zgîrieturi ". El a a,preiciat 
callibatea dezbateTilor, ca şi ditVet'S.itatea 
punctelor de vedere, incertdil)td, pe aît 
posilbll, o s,istematim,r,e ,a lor. Astfel, re
ferindu-se lia ,,P:rtolbleimele de stilistică, 
de ,c,Qin,oopţie dnaimaturgiiică" ale piesei a
;f1ate în dis1cuţie, a S(PUS : ,,Avem d-'l 
farce ,cu un K:.az de reta:rda.re stilisti,că ? 
Este Raidu Ifti.movki un desuet? Să nu 
ne grăbim cu vendictul ". In. pri;vinţa 
,,cli.<;;eelor", ,pe care 1e-a numit „past� 
culturiale", P.aul T•utungiu a fost de pă
rere că „schema a,cestei drame vi ne 
dintr-o piesă celebr.ă, Azilul de noa.pte,
foarte ceţos pa:stişată", o,pri:nldu-se, pen
tru exeffilPlifi•DaTe, 1a a •eimănaroa dintre 
nemesi,ani-cul Moş Vîlv,oi şi gorkianul 
Lulea, ,,,PTibeag prLn 1-otcurHe de ÎtnlChină
ciune". V,ol"bitoruil- a sutblin1,i,at, de ase
menea, .,rterud,i.nţ1a ide a,uto\plaistişare a lui 
Ra,du Ifti-mOJViici ", citîJlld. în �tcest sens, 
o altă piesă ,a 1a,cestui,a. Stagia-rii, in ca,e
întilil�m tot U111 ful de Abrutd,an, -�at
de astă d.aită în m€d,iiul r,u,ral. Rern-
111oscindu-i lui Radu Iftimo1Vi1ci .,,a,petitul
pe:ntr:u teatrul[ publiiaist!lc, ·care în Clazul
său, ţine .şi de o fo.rtmulă ditcLacti1co-pe1dia
gogică, cu o desluşită chemare s;pre bi:ne",
Paul Tutu!l'lgiu ha ,oa11a1cteT1zat _pe ,autOirul
serii d:re:pt u:n „dramaturg matur. cu
priză . La realitate, cu priz;ă La publi,c".

Ştefan DIMITRilU 
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lntîlnirîle c•u cititorii 

- TiIDiŞOilfil, lt IDilftiC 1909

Din cupola splendidei săli a Teatrului Naţional din Timişoarn se 
vo1· revălrsa, peste cîteva clipe, învăluitoarele sunete ale Sării µe deal, 
în interpretarea corului Fila1·monicii „Banatul", dirijat de Diodor 
Nicoară. 

Şi-au dat concursul : Tamara Bu
ciuceanu ; Adrian Pintea ; Şerban 
Ionescu i;;i Magda Catone (Teatrul 
de Comedie) ; Dorei Vişan şi Miriam 
Cujbus (Teatrul Naţional clin Cluj 
Napoca) ; Ilie Gheorghe şi Nataş.;. 
Raab (Teatrul Naţional din Craio
va) ; Adam Et·zsebet (Teatrul Naţio
nal din Tg. Mureş) ; Valentin Voicilă 
şi Gabriela Cuc (Teatrul de Stat din 
Arad); Larisa Stase Mure-:;an, Mar
gareta i\ vram, Irene Flamann Cata
lina, Luminiţa Stoianovici, Vladimir 
Jurăscu, Ion Haiduc, Daniel Petres
cu, Sandu Simionică, Traian Buzo
ianu, Robert Linz, Horia Ionescu 
(Teatrul Naţional clin Timişoara) ; 
Ildiko larcec-Zamfirescu şi Ondine 
Blaier (Teatrul German de Stat din 
Timişoara) ; Gall Anamaria şi Nagy 

/ 

Istvan (Teatrul Maghiar de Stat din 
Timişoara) ; Liana Iancu şi Ioan 
Gârbea (Opera Română <lin 1'i
mişoara) ; corul :Filarmonicii „Ba
natul", dirijat de Diodor Nicoară; 
regizorul Emil Reus şi Lucia Nicoa
ră., directoarei, Teatrului Naţional 
din Timişoara. 
Au pa-rtic·ipat: Tudor Popes-'Ju, An
ghel Dumbrăveanu, Ion Cristoiu, 
Cornel Ungureanu, Magdalena Bo

ia,ngiu, Mircea Em. Morariu, Paş
cu Ba.Iaci. 
Coordonator al ma.'1.ifestării : Vie-• 
lor Parhon 

în cursul zilei, actorii, scriitorii 
şi criticii s-au intilnit cu oameni 

ai muncii de la Intreprinderea 
,,Elecfro-Timi:;,''. 
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Dorel Vi'şan, inegal.abilul in1.er
pret .al lui 1ac-ob, 1ntr-o auişantâ 
eul>luţie -s-cenică, î1n.biriîrul acuit..a
�ea ob-servaliei u ·inc··ivit.aiea sa
tirică, um◊;-.,_u tonic, inteligent "fÎ 
-siibtil, · u o -contallnin.antă vHrvă 
-comică. 

tt dm']«nt {'i 

n:at.io:nl.lJ. 
, :-i_a 'm,ooi:>-WJJIU -ne.J.mî ile � llOO-

,},AA " -ul � :;nemi;;:tir.J:i � (tabl.e1:e 
Geo &�za) 

COr.u1 :f'-flru:monitii. ,,RanatnJ ·', -i.fi:I'.l
J.a:t ICI� Diodoc -:ico.arli (,,sm:a :PE ilear· -
1'l .uzic.a V.a;.1le l'.t;pov.ici) 

'\111.adi.:ttl.i.r J.ur$CU, Lmti.5-a :Stuse �
reşah, &indu :Sim.:iIDlică, lvlarga:reta A
'l:'1'-l=îtn ( rn.edal i tJl1 ili:n J.i:r.ir:l.l. ..a.nUIID.ă . -,şi 
post-umă a lui Mihai Eln.tm$cu). 

Ilie -Gheorghe (mcmril.ogul. J.:rii leil,ţa-
nc.u -di.n tlti!!lmr:e J;iietil.u:tă de -:::r�. 

-C'-8r..a�ial:e ; tnon.ol4gt.il Jni � G.m.:âu :ilin 
"M6bir :· uur.er:e i!l:) � Mazilu) 

G-llbri:ela Cuc (NI.inri.t - -v.ammtii. 
tr.an:;;:lvuriă) · 

Lrnnn. Iaru:.u (Elegie - m.oTIIBn.t rD
r�1�.fi.c. -.după n hala.dă .d.in +ar.a :Mnţilnr, 
hi pr.e1.u.t.rll1;$. lui Tiumitru �) 

Nll t:a.,şa I:."a11.b (mi.crarer:ital .c"lf! bala
. ,: polJ-(.•lar.e) 

' rbnn J"on:e<;.c.u (fabule. paezii --ire 
cN!arin or.eseu) 

1ld il,;:,o IT;a.rxeic 2.amfi.r.esrc.u 'l?i On.d.i:ne 
Bminr, alături .de �ilal-ţi .actm:i ni --::I:m
n-ului .German � Stat tlin �aani. 
intr-un moment -de .ansamblu illn :specta
..eolul t :Cour.agce � 331"-:echt - :regia 
i!)a rid.a 'l-s v:mt cill1.dr.a:S, .:s-.cen:o:gra:f ra :r)ra
ian 2am fir.eseu, m.u:zi:ca Thar:ban 7Y.ra:rton) 

An..g i.el :Uum:trră=:i.1 (Vfl:Sl.ll"i lli!-
:.tl i.$1.e lui :r-.TLchlta 'Stă:rres:eu, în leciurca 
�utnrului) 

'Miri.am Cui:bus <nn:abia. lni · ehas
tian) - mkr00'.ecita1 dm Itrroa Lui -A:E. 
Bacons1ty) 
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• Gall Anamaria şi Nagy Istvan
•\moment din spectacolul Cerul înstelat
deasupra noastră ... de Ecateiina Opr,oiu, 
in regia lui V1J·gil Andrei Vâţă şi sc�
nografia lui vVinterielcl Alexand�·u). 

e Tamara Buciuceanu (poezii de Aurel 
Storin, dedicate teatrului ; moment din 
finalul spectacolului Dimineaţă pierdută
după romanul Gabdelei Adameşteanu, 
în regia Catalil'lei B�tzoianu ; moment 

. saUric). 
• Larisa Sta.se Mureşan, Ion Haiduc,

T1·ai.ain B uzoi.anu (-omagiul :a,cbarului, 
oma„iul teatrului - moment din specta
colul Dalbul pribea� de D.R. Popescu, în 
11egia l,ui Ioan Ieremia şi scenogr-.afia Emi-

'liei Jivanov) 

,Partea a II-a 

e Corul Filarmonicii „Banatul", dirl
ia,t de Diodor Nicoara (Cînd amintirile)
:_ muzica Vasile Pop.:>v.ici) 

e Ad.im Erzsebet (microrecital Emd
nescu) 

e Larisa Stase lVIure�an, Margar2ta 
Avram Irene Flamann Catalina, Roberr 
Linz ·ş{ Dani-el Petrescu (scene din spec
tacolul Trei surori de Cehov, în regta 
lui Alexa Visarion şi scenografia Emili
ei Jiva11ov) . 

• Madgc), ·ca.tone (pagini din .proza ]Ul
M•fa:cea Horia. Si,mionescu) 

• Tudor Popescu Gproză satiTi-că Îll
.lecLura au torului) 

e Adrian Pintea (mi�rorecital din li
rica argheziană) 
..• Valentii1 VoicHă (monologul .!Lui Ion: .... i

din-Aceşti î111;-eri trişii de D.R. Popescu, ,, .... . 
în 1·e19ia lui Ştefan Iordănescu) 

e Liana -Iancu şi Ioan Gârbea .(d;m,!) 
spaniol din opera Travi;ţJ;a- de Verdi) 
e Dorel Vişan (versuri de Vladirnir 

Maialmvski ; fabule ; moment satiric) 
e Vhadimir Jură51cu ,,po11IJuriu de cînte

ce în diverse limbi) 
e Valentin Voicilă (versuri de Mircea 

Căl.'ltărescu). · · 

•• Ion Cristoiu (proză satirică în lectu-·' '· · 
ra autoi'uluil 

e Lumimiţia Stoi.anovki şi Rober:t Linz 
(moment muzical-coregr.afţc) 
e Margareta Avram şi Robert Linz 

(sceneta Nervi de Ion Băieşu) 
°' e Nataşa Raab (fabulă de Aurel 
Baranga) 

• Horia Ionescu (moment satiric)
• Adr.ian Pi,ntea (0, rauiîi . de Mihai

Eminescu) 
e. Corul Filarmonicii „BanatuJ ", . dki

jat de Diodor Nicoară (Somnoroa e, pă
sărele·= muzica Tudor Flondor). 

Aleasa sensibilitate şi rwr. intîl
nita forţă d.ramatică a actriţei 
Adâm Erzsebet, într-un fragment 
din exPr.aordinarul său recital Emi
nescu (Marele· premiu '/,a Gala re
citalurilor dramatice de la Bacău). 

Dezinvolt, impetuos, Ilie Ghe01·
,, ,ghe duce şarja ,,caricaturală pe cul

mile artei. 

Larisa Stase Mureşan, Traian Bu
zoianu şi Ion Hairluc, ·într-un frag
ment d·in antologicul 'spectacol·, -al 
Naţionalului timişorearn, Dalbul pri-

beag de D. R. Popescu. 
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- Marnă, nu-i aşa că se preface, în-
treba în spatele meu -un puşti în timp 
ce -pe scenă Şerban Ionescu „juca" un 
lapsus preiungit. Răspunsul marnei a fos• 
acoperit de hohotele publicului ca.re ac
ceptase cu uşurinţă coI11Venţia unui spec
tacol neconven\ional unde frag.mentele 
de spectacol se ală,tuirau fi.resc dialJogului 
cu sala, unde la faţă de cortină actori 
celebri sau mai puţin cunoscuţi aiJ.ternau 
monoloagele cu cupletele, versurile cu a
necdotele. Anu1înd şi ;refăcin,ct mereu dis
tanţa c:Untre scenă şi sială, ,acest tiiP de 
spectacol are meritul de a 01feri alături 
de satisfac�iile im�diate şi un ghid in
tuitiv pentru înţelegerea adecvată a di
verselor t1pologii de dialog pe care ac.to
rul le poate propu,ne publii-cu1ui, dru
mul de la „a se pre.face" pină la „a 
face". ; 

... Sala e p4ină şi cuviiLI1Jcios nerăbdă
toare. 

Invitaţii intră şi se aşează între oa
meni, şi vecinătatea atît de a,propiată a 
Tw-narei Buciuoeanu sau a lui Dorei Vi
şan, sau a altora, creează curiozitate, poa
te şi un an.urne sentiment stîn.ienitor, dar 
şi aşteptarea a ceva neobişnuJt. mai pu
ţilIJ solemn, a 'Uinui ,privilegiu trăft în co
Jecti-v. 

Ex,celentă gazdă, Lucia Nkoară, ditrec
toarea Teatrului Naţional di,n TiJn.işoa,ra, 
,rosteşte u.n scuirt cuvînt de deschidere în 
care, dincO!lo de emoţie. e prezentă 'si
guranţa omului care ştie că a făcut tot 
ce se poate ca să fie bine. şi că o să f.ie 
bine. Dealtfel a şi fost bine. La prînz 

cîţiva dintre invi-taţi au oferiiJt o avanp-re
mieră a viitorului spectacol muncitorilor 
de la întreprinderea Electro-Timiş. Chiar 
şi acolo, într-o sală improvdzată, la lu
mina zilei, mag,i.a a funcţionat. Acum se 
va, desfăşura clin plin. Cel puţin aşa ne 
;;sigură Victor Par.hon, ,,maestrul de ce
remonii" al întilnir-ii, cînd începe prezen
tarea acestui maraton, .în care spontanei
tatea a fost minuţios organizată. Pre�ntă 
cu calm şi cu tact, in-tehgent fără osten-
1.aPe, ironic fără rău,Late, solemn fătră 
morgă. O ipostază armonioasă şi echili
brată a criticuJul. situat de astă c\-:ită, 
concret, alături de obiectul şi subiectele 
criticii. 
· Aşa cum s-a arătat la aceastc1 ediţie,

întîlni•rile revistei „Teatrul" nu sî·nt wn
han spaniol unde fiecare mănîncă ce şi-a
adus de-acasă Există în alcătuirea lo·r o
idee ordvnatoare, care integrează teatr.ul 
într-un fenomen de cultură mai larg şi 
în acest sens evocarea lui Mihai Emiines
cu -- expresia desăvirşi:tă a conştiinţei 
de sine a poporud'l.li român - a fost sem
nificativă. Vladi-mi·r Ju�·ăscu, Larisa 
Stase Mureş,an, S:and-u S'imiOIIJ'ică, Mi-:ir�
reta Avnam, Adam Erzsebet, Atlriian PÎIIl
tea au recitat ş-i itnterpretat poeziile lui 
Eminescu. c:Untre cele foarte cunoscute 
şi dintre p,o.<;Vume, fie,care dinh-e ei gă
sind a!ltă cale de acces spre esenţă ş i  
aită modali,tate de exprimare a frumu
seţii il1€:Pieritoiare a versUJrBor. 

Momentul Caragiale cm-e a u;rmat în 
mod fkesc după primul grupaj Eminescu 
a fost susţinut cu bri-o de Ilie Gheorghe 

Tudor Popescu reîntors în sală, 
după binemeritatele ap/,a,uGe • Tea
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t-rul poate fi urmărit şi cu cam<loa
rea unei priviri copilăre.st-i, pare să
ne spună, din fotoliul său ele spec
tator, preţuitul aietor A.drian Pfotea 
• Magda Catone şi Şe.rban IoTIRscu
- un argument 'im plus că soarta
comediei se află pe mîini bune
• Solista Operei Române di,n Ti-
mişoara, Liana Iancu, într-un mo- ________ _
ment al admirabilei sale e1.,0Luţii în 
Elegie. 

---------
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- un Caţavea1cu videan şj_ ,,prost de deş
tept", regizor diletant al propriului său 
spectacol, în care a încurcat sfor.ile i,po
c.riziei şi ale sincerităţii. Cu aceeaşi forţă
comică a susţinut actorul şi monologu1
lud f_;tle din Mobilă si durere"' de Te
odo�· �zilu, "stabilind. posibile legături
intre cele două personaje şi cei doi au
:t-01i. Citeodată, printr-un gest sau o pr:i
vire un actor poate fi mai convingăior,
ma,i' pertinent, decît zeci de art\100,le şi 
sute de neologisme. 

Ba ciliar pr.ivind-o pe Tamara Buciur 

ceanu te întrebi la ce bun articole·le şi 
neologismele. A început prin a citi poezii. 
Versuri vag triste, uşor melancolice, pe!ll
tru care marea actriţă a găsit tonul potri
vit, exipliiaativ - de discretă mărturJsire. 
Apoi şi-·a scos ochelarii, s-a aşezat pe un 
scaun, şi-a acoperit un, moment ochii cu 
mina şi a devenit Vica Delcă - persona
jul Gabriek1 Adameşteanu din „Dim'.nea-
15 pierdută·'. Şi cu acea ştiinţă a coo·
cen1trări: pe care o au doar profesioniştii 
desăvîrşiţi, ea a recreat lumea spectaco
lului Cfltălinei Buzoianu, a rezumat în 
clipa de intensă tră.i1re destinul unui per
sonaj şi al unei lumi. $i peste o clipă -
într-o pE>rfectă relaţie cu sala - un cu
plet : :Madam Gogoaşă, intriganta de 
bloc şi de cartier. Tamara Buciuceanu 
aire cum se spu,ne telefon di,rect cu pu
blicuJ. Ştie perfect cînd iTebuie să i se 
adreseze şi cind să se izoleze. Risul e1i
ber€a'.Ză energiile latente ale inte1i1gent,ei 
şi bunului simţ. 

Dorel Vişan îşi construieşte ,pe11Sona
j Ll!l la vedere. Poezi-i, fabule, mornoloa,ge, 
aparent aleatoriu, determinat de  fapt de 
strînsa ordine in idei a omului care re
f-uză în mod activ necirnstea ş.i prostia 
precum şi combinaţii1le pe care acestea 
le produc. 

După cum reiese şi dJn afi.şul spec
tacolului, la Timişoara au fost .prezenti 
mulţi -tineri actorii de aa teatrele din 
tară, care ne-au o:feriit momente de p-roas
pătă emoţi-e, de juvenilă ambiţie in for
tarea obstacolelor. !ntilnirile revistei 
,. Teatrul" s.int totodată şi o intilnî,re din-

Miriam, Cuibus, Va
lentin Voicilă şi Nataşa 
Raab - evoluţii în care 
graţia, farmecul şi forţa 
dramatică dau măsura 
tiJnereţii teatrului ro
mânesc • O conclu
dentă imagine a felu
lui în care sint primite 
lntîlnirile revistei„ Tea
trul" de către oamenii 
muncii : de astă dată, 
la Electro-Timiş. 

tre teatre şi o întîlnire cu viitoru-1 tea
trului i,n devenirea lui. Putem asitfel ob
serva cum speranţele devin cerhtudin,i şi 
a;p:!1auzele pe oare le-:au obţinut Magda 
Caione şi :;;erban Ionescu o dovedesc cu 
prisosinţă. 

In cordială 1rivaliitate cu actorii, auto1ii, 
Tuuu1· rviJ1e.,:::u ş1 bn Cristoiu au citit 
cu o reală dis,ponibi-Liitate de comunicare 
rexte comi'ce şi satirilCe, emblri,oo.ne ·poate 
ale unor viitoare spectacole. Fără multe 
iteoretiză.ri şi explicaţii didactice a .fost 
prezentă astfel o i·mportantă componentă 
a s,pe:::tacoluJui de teatru : literatura ca 
virtualitiate a exprffiiei sceni,ce. Expresie 
scem,ca 1prezentă prin fr,agrne,n-te djn s,pec
taco:lel!! Teatrului Naţio1111:ill d:111 Ti,m'f?Oara 
care au dovedit profesionalitaitea şi matu,,, 
ritatea. acestui colectiv, temeinic ancorat 
fo diaJoe:ul de idei ale contem,poraneităţ-1i. 
Piese in��portant.e · ale ckamatuirg1ei roma
neşti şi univers.ale. regizori cu personali
tate, colective actoriceşti omogene 
sucoesele -teatrului timişorean \Naţ;ional. 
Maghiar, German) nu au doar o cheie ei 
un program cu crjiterii ,temeinice, deci 
cu perspectivii, în acord cu tradiţia i111-
telectuală a o,rn,şul,ui în ,care funcţionează. 

1n a şasea oiră a spectacolului, prezen
ta.torul e mereu proas.păit ş.i se pare că 
programul mai poate continua incă pe 
atîta. Şi totuşi un punct e necesar. Poate 
că ar fi fost neces,ar mai devr€1111e. Vocile 
pure al Corului FHarmonicii „Banatul" 
dirijat de Diodor Nicoa.ră, cor care ne-a 
dat momente de intensă satisfacţie pe 
tot parcm·suJ. serii. cîntă „Somnoroase 
păsărele". A urmat o „noap,te bună" pe• 
de.plin meritată, în care fiecare, probabil, 
a visat la o nouă întîlnire. 

Magdalena BOIANGIU 

49 

www.ziuaconstanta.ro



TEAT,R (U.R.S.S.), nr. 
1/1989 

LE THEATRE EN PO
LOGNE (THE THg,1_ 
TRE IN POLAND), 
august, septembrie, oc-

tombrie, 8-lOr:.988 

tdl1 

Deschid numărul două tex
te dramatice : Anna lvanov
na, de Variam Şalamov �i 
Maxim la sfîrşitul mileniului, 
de L.eonid Zorin • Secţiunea 
de cmnică dramatică oferă 
comentarii asupra spectaco
lelo1· dim Leningrad, Minsk, 
Cheboksary şi Ulan-Ude •

Principalii regizori ai teatre
lor sovietice de pe teritorittl 
U.R.S.S. şi din regiunile au
tonome sînt -invitaţi la o dez
batere leg:ittă de prnbiemele 
organizatorţce şi de . condiţi
ile de creaţ-ie pe care le a tt 
în aceste ·tedtre ( discuţia va 
fi continuată în nr .. 211989 al 

Sărbătorirea a 75 de ani 
de teatru la Teatr Polski din 
Varşovia prilejiiieşte un ar
ticol de bilanţ (perioada 
1913-1939j despre importan
ţa_ i11stituţiei poloneze • Un 
interviu cu Tadeusz Kantor 
oferă date despre ultima sa 
producţie re.alizată în martie 
1988 pentru scena italiană din 
Milano : Nu mă mai înto1·c
O Cele mai importante pre
miere poloneze prezentate 
sînt Dibukul de Ansl-.:i, în 
regia lui Andrzej Wajd,a 
( Stary Teatr din Krâkovia) şi 
Medeea de Euripide "în regia 

Editorialul ,. Centralitatea 
. şi transformă1·ile ac.torului", 

semnat de Mari.o Matt·ia 
Giorgett.i_. deschide acest nu
măr tematic, dedicat exclusiv 
artei actorului • Sub gene
ricul „A fi actor" - Stti.nis
lavski : ,,Despre conştient şi _
bnconştient în artă"; Camus:· 
,,Destinul actorulue ; Gro

towski: ,,p_e11ormerui''; ,Jou
vet : · ;,Actor şi comediant" ; ·

Eugen-la Barba: ,,Corpii.'.l ex
tins" ; Barrault : .,,Actorul, 

mijloc esenţial al _q)'tei dra
matice" • - .ln secţiunea „Ac
torul şi- masca", articole_ de

SIPARIO (Iialia), 
.. 488/1988 

nr. Giorgio Strehlm·, Dario Fo ;

Hideo Kanze analizer;i,ză c_om-

rev'istei) • Zinaidei Rai,k,ii, 
vedetă a teatrului lui Meyer
hold, soţie a marelui dir-ector 
de scenă, i se dedică o pre
zentare amplă în secţiunea 
de istorie • -Secţiwnea „Ştiri 
de peste hotare" cuprilnde : 
un interviu cu Hans Peter 
Minetti, un articol despre 
teatrele din Israel, -tableta 
„Faceţi cunoştinţa cu Andrew 
Lloyd Weber" şi un- stu-diu 
dedicat lui Paul Claude! •
„ Memoriile unui favorit-· al 
Sorţi'i continuă povestea 
docmnenta,ră despre campa
nia din 1949 de „combatere 
a cosmopolitismiilui" • . S.u
biectul „scrisorii către edi
tor" este „teatre dispă'rute 
d�n Leningrad" e . Numărul 
mai conţine un articol „des
pre designul costumelor de 
teatru, ilustrat color. 

· · 

lui Zygmunt Hilbner-, (Teatr 
Powszechny din Varşovia) •

Dintre noile piese polotieze 
Foc în vînt, de Krystyna 
Berwinska şi Jacek Sierddzki 
constituie un succes de ··•cri
_tică e Număr.ul se încheie 
cu 1·ec::enzi'i de cărţi (Ptotr 
Mitzner - Teatrul de ltiIT1ini

şi umbre şi Gianni PoHi· - -

Essemplari de] teatro pola

co), reproducerea unui ,iii;ticol 
al lui Wladislaw Terlecki 
despre literatura i.s'tor.kă, 
scurte ştiri interne şi extei·ne 
l_egate de teatrul polone�';'

.,;·· 
parativ masca teatrultti .: ja
ponez clasic şi mase.a tradi
ţională a commediei dell'arte 
O La capitolul „Metamorfoza 
actorului", Peter B1·ook · scrie 
despre „ Teatrul lui Grotow
ski între cercetarea ant1:ppo
logică şi idealu,! -artistic" • 

Interviuri cu Tadeusz Kan"' 
tor, Lindsay Kemp • ,,Acto_
rii au cuvîntul": Paola -iibr
boni, Alberto Lionello, Mo
nica Vitti şi mulţi alţii • 

1n fina;l. un text . dram.atic
scris de o actriţă pentru uzul 
personal : Sarah Bernlia.Ţdt 
- Confesiunea.
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Numărul se deschide cu 
scurte cronici ale wnor spec
tacole din Moscov,a şi Berli
nul de vest, alătur-i de pre
zentări ale reprezentaţiilor 
clin Leipzig, Karl Marx Stadt, 
Radebeul, Dresda, Rostock şi 
Berlin • ,,Ghicitori dansante, 
vedere din interior" · este un 
articol dedicat exigenţelor 
teatrului dansant • Unr.,ează o 
secţiune dedicată operei, con
ţi11,înd printre altele cronici, 
un eseu despre opera b-arocă 
şi coment,arii despre două 
mont!iri Verdi • Masa ro
tundă La care sînt irnvitaţi' 
regizorii F1·ank Castorf, Karl 
Georg Kays-er, Peter Kon-

Numătrul se deschide cu 
două pagini de ştiri sc1.1,1·te: 
şi scris-ori a,dresate redacţiei 
• Reportajul „ Realitatea în
·săşi este prea încîlcită" con
semnează impresiile unui vi
zitatm· al uriaşei Expo '88-; • 
org.a.mizate La Brisbane • ca�

1·egrafu?. Kai Tai Chan, ·reali
zator a,l unor spectacole care
îmbină oonsul cu teat1·ul,
face cîteva consideraţii asu-.·
pra diferenţelo1· între a,rta oc
cidentală şi -cea orientală • 

Un articol polemk dezvăluie
pericolul reduceq·ii fomdurilnr
de subvenţie alocate artelor.
de · performanţă • Re@izonil
japonez TGJdashi Suzuki ex
plică teh,nica inedită de an
trenament a actorilor din
compa.rzâa sa • Un. grupaj de
opinii cwlese de La mari i?i
dustriaşi austral-ieni dezbate

Cele două teme princi,pale 
ale numărului sînt : a. te,a.
trul de m,arionete şi b. dan
sul. Numărul debiite,ază cu 
un articol documentar despre 
originea populară a teatrului 
de păpuşi în Argentitna • O 
secţiune im!J)orrtantă este 1·e
zervată prezentării scriitoru
lui Heim·ich von Kleist şi 
cîtorva montări europene de 
referinţă ·al_e piesei Frin ţul 
de Homburg ; · se 1·eproduce 
eseu1 lui Kleist Pei'itru un 
teaiTu de · marioneite ; regizo-
1·ul Michael Meschke rela
tează cum a pus în scenă cu 
1Jăpuşi Prinţul de Rom-
burg • Maeşt-rii păpuşari 
nriel Buf.a.no şi Ad,e-laida 
Mangani oferă o trec.ere în 
re vist� a.. ;principale lor prn-

witschny şi Axel Richter 
dezbate puncte de vedere le
g.ate de modul în care este 
pusă în scenă dramatu1·gia 
c1a.sică • Cronicile de spec-' 
tacol prezintă montări de 
Schiller, Ionesco, Shake;;peare, 
Strindberg • O secţiune 
specială este dedicată drama- •

turgului · Heiner Miiller la·, 
anivers,area a 60 de ani. Ea 
cuprinde un eseu deşpre per
sonajele feminine ale piesel01· 
saie, şi textul integral ,Ger
mania, Moarte la Berlin • 
Partea de informaţii şi note 
de peste hotare încheie.· nti
mărul. 

situaţia ,şi orientarea teatru
' hii. a,ustralian contemporan 
• Secţiunea de cronică dra
matică pr'ezintă producţii sce
nice de pe tot ţeritorriul ţării
• un· interviu cu Han·y M,
MiUe1· 1·eaduce în prim plan
pe iinul ·dintre ,cei mai im
portamţi organizatori de spec
tacoîe • Eseul semnat de 
J.ames. Waites „Iniţierea u.1wi
tînăr." în ambianţa critică",
vo1·beşte despre modul - -în
care tineretul comtemporan
percepe dimensiunea timpu
lui ş,i efectele acestei percep- 1 

ţi-i asupra te,atrului • Numă
rul se încheie cu recenzii de
căi•ţi, discuri şi cu prezen
tarea omului de teatru John
Pinder, producător al multor
corn;edii de succes pe · sce·na
australiană.

THEATER DER ZEIT 
(R.D.G.), 1!1989 

NEW THEATRE· 
AUSTRALIA, nr.":, ·sep
tembrie-octombrie 1988 

b[eme legate de arta pipi.şă
re,ască • 1n secţiunea dedi
cată. dansului, aflăm opiniile 
a. trei -coregrafe şi balerine
argentiniene de renume: Pa-·
uli'na Ossona, Renate Schotte
lius şi Ana Itelmain, legate
de ritualul dansului modern,
un interviu cu Ana Maria
Stekelman (coregrafa Tea
triilui_ Scin Martin) şi ·un al
tul, cu Lisu B1·odsky ( direc
tor al Companiei de Da11z Con
temporan din San Martin) pre
cum şi un 1a1·ticol dedic:at pri
virii de. ansam.blu asupra cvr
tei d,amsului. ca expresie
corporală totală, trecută în
uîtimul secol prin restructu
rări majore de tehnică, sem- . TEATRO, (Buenos Ai-
114t Laiwa Falcoff. 1·es, -Argentina), m·. 36, 

. 11-µgust 1983
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DIN NOU DESPRE „f URTUNA" 

sau un ciudate: 
A 

labirint din 
Albionul 1n 

cele 1nai 
oglindă 

I'Ilepuizabillă ş1 JIIl continuă - concen
centrică - mişcare precum a însăşi 
}µmii viaţă ce i-a fost izvor şi (nicio
dată pînă la capăt desluşită) oglindire, 
dramaturgia shakespeariană nu încetea
ză a ne pune vechi î_ntrebări ce îşi con

ţin într-însele răspunsul precum cloa r 
scoica îşi adăposteşte perla. Tulburătoa
rele capcane ale deplin cunoscătorului 
de oameni si de vremuri nu sint clecît 
acele multe' trepte pe care omul vrea 
ca să le urce (ori să le coboare) către 
sine, Fascinaţia pe care ciudatul labirint 
ele-oglinzi ce ne dezvăluie pe noi cu lu
mea noastră nouă înşine, clezintegrîn
clu-ne ori deformîndu-ne doar pentru a 
ne recompune ţesătura complicată într-o 
mişcare infinit spiralată, nu este altceva 
clecît pasiunea de a explora şi de a ex
pune, cu mijloacele specifice artei tea
trale, imensa bogăţie de sensuri a tea
trului shakespearian. El ne permite, după 
cum observa acum două decenii şi Jan 
Kott, să ajungem „la experienţa contem
porană, la neliniştea noastră şi la sensi
bilitatea noastră". N-a fost oare aceas
ta, în fond, motivaţia fundamentală a 
tuturor „expediţiilor" înlăuntrul acestei 
„păduri ele simboluri" unde generaţii de 
arti�ti au căutat să afle sensul cel mai 
înalt a1 devenirii um·amuJ.ud ? Să ne a
mi,nrtJim uluitoarea des,copericr-e a „FuTtu
nii" în vizi·wnea lw Liviu Ciulei. 

Refuzul răspicat al tracii ţiei, adevăra-
tă profesiune ele credinţă a trupei lon
doneze Cheek by Jowl, carac-teruJ orig!i
nal al montămlor aduse în faţa publicu
lui românesc se concretizează într-un 
spectacol de o pregnantă teaitrali,tate, 
realizată, aparent paradoxal, cu mijloa
ce extrem de simple. Căci prea ades 
teatralitat-ea unor puneri în scenii 
se confundă cu somptuozitatea ori cu 
aglomerarea ele „semne" teatrale în cel 
mai bun caz neconvingătoare, clacă nu 
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cumva incongruente şi pur livreşti, fără 
legătură cu semnificaţiile esenţiale ale 
textului devenit pretext Conştient ele 
faptul că teatrul shakesperian nu este 
decît un şir nesfîrşit de variaţiuni pe 
aceleaşi teme, o sondare. repetată �i me
reu adîncită a diverselor straturi ale 
umanului, în complexitatea fiinţării şi
devenirii sale istorice, sociale, naţionale, 
filosofice, psihologice, universale, reali
zatoru.! montării reco,m,pune un spec
ltacdl inedit, pus la cale de 
Prospero, ,,regizorul" şi protagonistul 
Furtunii. începută ca un joc, avîncl aerul 
uneia dintre primele repetiţii ale unui 
scenariu în care toate· rolurile par a fi 
fost scrise .ele actori pe măsura derulării: 
reprezentaţiei, Furtuna va evolua în sen
sul bi.necunoscutei ambiguităţi shake
speariene, care ne spune că vi:J.ţa-i 
un vis, lumea o scenă iar oamenii cu 
toţii actori. Nevăzută., 1baghef.,a .adevăratu
lui Ariel (regizorul �i directorul trupei, 
Declan Donnellan) aflat mereu în spatele 
cortinei (altminteri totul se „joacă" şi 
se pregăte�te „la vedere") va dirija „în
scenarea" lui Prospero, fără a-l transfo,r
ma într-o marionetă prinsă de sforile 
unui deja - scris lipsit de speranţă. 
Prospero în interpretarea lui Timothy 
Walker se va afla mereu la limita din
tre viaţă şi vis, trăire şi întruchipare, 
joc cu moartea şi joacă ele-a teatrul, 
penclulînd între iluzie şi realitate, minie 
neinfrînată şi comentariu ironic al ei, 
răzbunare şi iertare, între condiţia de 
interpret (uşor irO'l1.ic în „demonismul'' 
său) al r,olului şi conducător (pe alocuri 

nesigur) al reprezentaţiei, între aceea de 
erou tragic şi bufon, supus, în ambele 
situaţii, tentaţiei amăgitoare ele a resta
bili armonia iniţială, fie şi printr-o re

ductione acl absurdum.

înveşmîntat în resturile derizorii ale 
unei regalităţi contestate şi contestabile, 
cu aerul tragicomic al unui -rege de ope-
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retă (dar o „operetă" gombrowicziană), 
tîrindu-şi după sine însemnele căderii în 
deriziune (jocul schimbării pantofului cu 
cizma - supradimensionată grotesc - a 
Tăzboinicului are în el ceva beckettian), 
în ,timp ,ce ch�pu-i poairtă, ,]laolaltă cu 1n

semnele unei regalităţi mai degrabă jin
duite, visate, clecît reale (albastrul este 
culoarea somnului şi a visării, iar coroa
na, semn al măreţiei precum roşul sim
bol al soarelui, al vieţii şi-al puterii, 
dar şi culoare a sîngelui şi a distrugerii 
fâcînd din domn vampir, distrugător al 
„celuilalt", coroana deci, clin semn al 
maiestăţii s-a transformat într-o tichie 
de nebun, furată-ntr-un tîrziu ele-un jal
nic pretendent la tron, revers al regali
tăţii, măscăriciul Stephano). Prospero -
actorul se machiază singur, în avansce
nă, privindu-se într-o oglindă mîncată 
de rugină. Doar costumaţia sa, a Miran
dei �i a îndrăgostitului Ferdinand „res
pectă" convenţia impusă ele montarile 
<le epocă. Veşmintele şi-au pierdut înslt 
d�mult strălucirea lor regească. Ele sînt, 
după ,cum spune însuşi Caliban, doar 
nişte zdrenţe, vestigii ale unei regalităţi 
hăituite, pîndite ele nenoroc. Scoase par
că clin magazia prăfuită a vreunui teatn1 
itinerant, jalnicele rămăşiţe ale puterii 
uzurpate rîvnite mai sînt doar de cei doi 
măscărici, artişti de music-hall '.ii 
„prinţi" ai arenei circului. Cavalcada 
lor este una a rîsului amar, o frenezie 
a gestwI,ui şi a vorbei ce se Vl'ea plină de 
duh şi nu de ironie crudă şi desfăşurare 
de mişcări şi grimase dezarticulate, un 
„show" al, deriziunii ratate derulat în 
ritmul şi -atmosfera jazz-ului din vre
mea unor F1ved As•taiire .saiu Geine Kelly 
luaţi în deddere de înşişţ ,imibator,i" 
ior. Descifrabilă şi în, termenii actuali
tăţii social-politice a Angliei con.tempo
rane, reprezentaţia nu face clecît să ne 
mai întindă o capcană: nu numai că 
Prospero nu este bătrînul înţelept şi re
semnat ce n-a fost nicidnd Shake
speare, n1ci" I-,LamJ.eit de pe vvemea strudi
ilor la Wittenberg, ori ipostaza demis
tificată şi demistificatoare a unui nou 
Dracula - Nosferatu, ba nici măcar un 
Lear al veacului nostru, care ştie că 
„sfîrşitul partidei" se apropie, dar, după 
înseşi spu�ele regizorului, la o privire 
mai atentă, nici transformarea lui Alon.
so din rege al Neapolelui în regină, în
soţită de o „curte" cit se poate de „bri
tanică" şi ele contemporană nu se ttlore:;;
te a fi un comentariu politic la adresa 
Angliei ele azi. Este încă o - subtilă -
ilustrare a modului în care un spectacol 
e;,..perimenitează un tip de teatrali
tate ti,p1c ,,posibmodemi&tă ", plecim.d de 
lia două d1n1Jre Llegille fundamenJt.a:1'e ale 
areaţiei shakespe11iene : a ·,a,nalogi>ei i•nfi
nite şi a - ocmsubstanţta'lităţii jocUl:ui şJ 
vieţii, teatr,u!lutl şi lumi1i. 

Propunerea de a-l citi pe Sofocle cu 
ochii unui Shakespeare contemporan (sau 
iJ1vers, de a-l „oglindi" pe Shakespeare 
în Sofocle, ceea ce ar fi cam acelaşi lu
cru), de a face din Filoctct wn pandant 
al Furtunii, adevăuată summa sh_ake
speariană, ni se pare profi:tlab"i,lă perutru 
inţ•elegerea înrudirii spLrituale profunde 
a celor doi autori de tragedii. Iată cum 
un text prea puţin familiar marelui pu
blic devine acum un incitant epilog al 
F"urtunii shakespeariene. Căci Filoctet:: 
nu este clecît o altă ipostază a lui Pros
pero, exilatul ce poartă în sine o rană 
aclîncă şi nevindecabilă. Măcinat, mai 
pr sus ele gîndul răzbunării demnităţii 
ultragiate ori al exorcizării acesteia prin 
ludic (suferinţa sa nu mai poate fi „ju
cată' ci este clin rărunchi trăită), ele 
nostalgia intoarcerii, a părăsirii insulei
albe (nu a fost oare primul nume al 
Britaniei Albio, insula fericită?) ce pro
tejează clar constituie şi o limită, bucu
ria de a reveni printre oameni se-ntu
necă pînă la deznădejde ele teaiila a ceea 
ce va urma. Jocul oglinzilor ce · străju
iesc neînduplecat labirintul capătă cji
mensiuni zguduitoare: viaţa ·este aic, 
zbatet·e dureroasă în capcana pe care.> 
tocmai cunoaşterea lumii, plătită cu pre
ţul exilului, al retragerii şilnice din ea, 
ne-o oferă, perfid, cîteva clipe înaintea 
întoarcerii. Drama lui Filoctet nu este 
(doar) ·una a opţiunii : aceea de a se 
lăsa pradă instinctului fundamental ce-l 
poartă iarăşi către semeni �uh Timon 
convertit ele un Alcibiade ceva mai no
rocos), aceea de a se încrede în spusele 
şi raţiunile tînărului Neoptolem, ce vrea 
să-l convingă ele necesitatea întoarcerii 
Lla Troi:a, ced1nd astfel mall>versaţii'lor 
cinicului Odiseu (o altă ipostază a frate
lui uzurpator, amintind în egală măsură 
ele Antonio şi de Sebastian), ori de a se 
opune acestora în numele păstrării „ne
încovoiate" a demnităţii omeneşti. Dra
ma sa este una izvorîtă clin cunoaştere : 
el ştie că nu este decît un pfon în „par
tida de şah" înscenată de Odiseu şi diri
jată de „zei". Trecut prin „şcoala" unui 
Lear şi a unui Ioan fără· ţară el şi-.t 
pierdut iluziile (aşa oum le va pierde şi. 
Prospero. Dacă nu cumva „înscenarea'! 
sa nu va fi fost un teatru al iluziilor 

www.ziuaconstanta.ro



pierdute ... ) El este bufo?ul sorţii, obligat 
să· joace un rol ce nu-1 va readuce _ glo
ria şi demnitatea pierdute� U� altul
(Odiseu, Neoptolem ?) se va unpauna cu 
ele. Nu este deci o pură întîmplare fap
tul că rolul lui Filoctet i-a fost încredin
tat actorului ce îl întruchipase pe Ste
phano, virtualul bufon - :·ege ce asp_ira la rîndu-i să ia locul lui Prospero, m 
timp ce fostul interpret al . lui Antonio,
fratele uzurpa tor al acelwaş1 Prospero 
devine în Filoctet, Odiseu. Ezitarea lui 
Neopt�lem de a se supune planurilor ur
zi te ele vicleanul Odiseu are accente 
hamletiene. Oare nu a fost Hamlet frate 
de spirit al lui Ferdinand, îndr�gostituţ, 
căruia însă „cărţile" i-au deschis oclm 
la lumea din jur aşa cum pe Prospero
l-au făcut să-şi piardă ducatul? Şi oare
vocea care vesteşte despre necesitatea 
întoarcerii la Troia este chiar glasul des
tinului inflexibil, necruţător ? Cel ce ros
teşte pe scenă cuvintele profetice nu
este Heracles ci unul. dintre coruei. In
tervenţia acestui „dem. ex machina" are, 
se·pare, aceeaşi valoare ca şi „i,ertarea'_' şi
,,1·enu,nţa,rea" lui P.rospero: es� neconvm
găto.are. Deşi ,ambele scene srnt UI1111ate 
de promisiunea femnă a părăsirii iil1SU
lei. Le suece;d î,nsă două eipi,loguri, pe 
cit de asemă,nătoare în al,cătuirea lor 
intimă, pe iatît de tulburătoiare în tris
teţe.a ce le uneşte. Presentimentul re
luălrjj ,jocului" umbireş.te gîndul şi do
rinţa j111toarcerii. 

Demonstmînjd. un profesionalism irepro
.ş.abul, iallături de o adevăJl"lată ştiinţă a 
iIIljprov.izaţiei „mvăţ,ate" şi „exersat�" 
cu fieoaire repetiţie şi repre:iientaţ1e, 
spectaeolele trupei Cheek by . Jowl
se î,ns1c:riu într-o trad,iţie mai pµţm cu
nos,cută şi, î,n orice caz doar accidental 

,te,oretLz.ată" a tealmului en�ez contem
;oran. Declan Donnellan şi trupa sa _a: par.ţine, cel puţin spiritual, generaţ1e.1 
unor John Dexter, Ronald Ey,re, Pe
ter Hall David Jones, Trevor Nunn, 
Robin Phillips. Sursa adevăr.atului tea
tru care sta:bHeşte un dialog cu lumea 
şi 'ise afilă într-o irelaţie de comu�kare 

cu publicul, rămine marea dr�•u:g1e 
universală., şi, !l.ast ,but not least,. S�ak.es� peare, ma.Tele contemporan al batn:-iul1u 
Albion şi, nu ·mai puţin, al nostru, al tu
turrora. Fără a fi adep.ţii unei „formule 
tea,trale" prefabricate, robii unei concep� ţii regizorale ,prestabilite şi tiranice, e1 
se înared mai curlnd în facultăţile 1ma: ginaitive, creatoare ale celor care „fac 
soecta.colul (scenograful fiind, alături de 
regizor şi de actori, unul din elemen.tele che
ie ale exegezei scenice, asumindu-şi sar
cina de a organiza în mod expresiv 5i 
sugestiv spaţiul de joc) şi ale celor care 
îl receptează. 

Eva CATRINESCU 
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l amara Buciuceanu

la Chişinău
- Din articolul „Credi,nţa în

arta act01·ului ", apărut în sapt[1mî
nalul „Literatura şi arta" (Chişi
nău) nr. 11 (2275) din 9 martie 
1989,' sub semnătura lui Constantin 
Cheianu -

,,Prin reprezentaţia de la sala «P!"iete
nia» Tamara Buciuceanu ne-a 1·eintors 
multora de a.ici credinţa în teatru, în 
mwrea şi nemuritoarea artă a actorului. 
Deşi a fost de cu totul alt caracter dedt 
ceea ce ne-a oferit astă toamnă Sofia 
Vicoveanca recitalul actriţei Teatrnlui 
«Bul,andra,: a întrunit aceleaşi calităţi 
ale artei autentice talent, măsură, 
gust, muzicaHtate. Şi - ca o fericit� îm
plinitre - calităţi vocale aiese. Animate 
de un atît de rar întîl.mit şi tineresc hai: 
al comicului de o irezistibilă şi copilă
rească dorinţă de joc - toa.te aceste i,ir
tuţi au făcut să freamăte, timp de o oră 
şi jwnătate, o numeroasă a.sistent.ă ... 

După ce a strălucit în două episoade 
din vodeviLul „Pălăria florentină" de 
Labiche, şi opereta. ,,Se mărită fetele!', 
de George şi Angel Grigoriu, Tamara Bu
ciuceanu-Botez ne-a "prilejuit o t0111,ifiantă 
întî'tnire cu un personaj mai familiar 
nouă cu binecunoscuta Chiriţă a lui Va
sile ' Alecsandri. Cucoama Chiriţa este 
poate cel mai scenic personaj din dra
rnaturgia noastră. Este relativ u�or să 
joci comicul acestei fiitnţe şi e fo,wrte di
ficil să îmbini comicul cu latura cea
laltă a oricărui personaj de comedie, cw 
ceea ce .recl,amă pMticipare şi trăire 

„nedisimuu,ită. Trebuie să mărturisim că 
Tamara Buciu,ceanu reprezintă un model 
de virtu-0zitate în acest sens. Fascinează 
minuţiozitatea şi precizia cu care este lu
crată nu numai fiecare scenă, miz(Lnsce
nă, ci chiar fiece replică, fiece c-u.vînt, 
itntemţie, gest; expresie. 
Actriţa f,a,ce să sclipească şi să clobîn
dească culoare pînă şi momentele pe care 
autorul le-a modelat cu mai multă 
economie. 

Totodată am vrea să ne exprimăm sa
tisfacţia î.,;, legătură cu faptul că evolu
ţia actriţei române a pus oarecum în va
loare şi performanţa celor trei interpreţi 
chişinăueni ai Chin-iţei. li am în ·vedere 
pe regretatul Dumitru Caracioba.nu, pe 
Ion Şcu:rea şi pe Constantin Constam
tinov. 

De ce am ascunde că o aşteptăm pe 
Tamara Buciucea.nu la Chişinău cu întreg 
spectacolul .,.Chiriţa în Iaşi» ? Şi nu nu
mai cu acest spectacol. 
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Nume 
• 

noi pe afi.şe 

La Teatrul ,,Bulancl1rn" : 

De· la premieră pînă în 
7JTezent, în Hamlet ele 
W. Shakespeare, au inter
venit următoarele schim
bări : în ralul Claudius
joacă Ion· Cocieru, . în
Bernardo - C. Scripcciru,
în Fortinbras Doru
Ana, în cei doi clovni
gropari, alături <le V11,-
lentin Uritescu ap,are
-Răzvan Vasilescu.

La Teatrul de Comedie:
'1n Slugă la doi stăpîni

de CarLo Goldani, rolul
Beâtrice este jucat, al-
ternativ, de "Virginia
Mirea (titulara) şi de Magda
Catone ; în Pantalorne,
rol ţieţinut la premiere! 
de Ion Lucian, joacă 
Sorim Gheorghiu • Tn 
Cînd. comedia ara rege 
de M. Zoşoenko, pe rol cu 
_Şerban: Celea joacă .�i 
Petre Nicolae. ·

La ·teatrul Giuleşti : 
1:n spectacolul -Miliona

rul sărac de Tudor Po
pescu,, , rolul deţinut la 

premiera de Ştefan Mihă
ilescu-Brăila a fost• pre
lucit de Ion Anghel •
Catinca din· Cum s-a fă
cut de-a rămas Catinca 
fată 'bătrînă• de . Nelu Io
nescu, este jucat,· alte,-na-.
tiv, de Adriana Trancuifir 
şi J eanine Stavarache •
ln Să nu-ţi faci prrih<ălie 
cu .scară· de Eugen Barbu, 
în .rolul interpretat de re
gretatul Dumitru Mircea, 
joacă Mircea Co·nsta·nti
nescu, iar în Lina, joacă, 
alternativ, J eanine Sta
vq,rache şi Virginia Rogin. 

La Teatrul „Nottara" : 
DubLuri de ultimă oră: 

în rrolul Ranevskaia din 
Livada de vişmi de A.P. 
Cehov, interpretat la pre
mieră de -Lucia Mureşan, 
joacă · şi C:ristina '.rac oi. •

1-n Taifun de Cao Yu,
în iolui ma.mei. Shiping;
joacă · alte11nativ cu R-u"
xandra · Sireteanu, şi Elena 
Bog • 1n Amintirile 
Sarei Bernhardt de J. Mu;·
reli, alături de Olga Tu
dorache, :joaca, acum, 
Mircea Jida. 

Spectacole cu peste o sută · 

de repreze·ntaţii 

La Teatrul „Bu1andra": 

Hamlet de W. Shake
speare (·La sfîrşitul lunii 
martie a.c. peste 165 re
prererutaţii • Gin
Rummy de D. L. Cob·urn, 
cu C/;ody Bertola şi Petre 
Gheorghiru. (peste 300 dP 
reprezentaţii). 

La Teatrul de Comedie: 

După Preşul de Ton Bă-
ieşu (715 reprezen¼ţii), 

Peţitoarea de Thornton 
Wilder va sărbători, La 5 
aprilie a.c., în turne'ul e
fectuat la I aşi, al 500-lea 
spectacol O Capcană p<.'n
tru un bărbat singur de 
Robert Thomas (225) 
• Turnul de fildeş de
Viktor Rozov (pe data. de
Î martie 1989, 200 repre
zenta.ţii).

La Teatrul Giuleşti :

Arta conversaţiei de 

Ileana Vulpescu (700 rle 
repreze)Tl,taţii). 

Teatrul din Oradea : 

Tata, fata şi trei crai, 
de B. P. Hasd!!u (120) 
• Vis de dragoste de
Mircea Ştefănesc-u ( 120)
• Gărgăriţa de Ion Bă
ieşu ( 140) • Cwn se cu
ceresc bărbaţii de So
merset Maugham (120)
• Floarea de Cactus de
Barillet şi Gredy (.l30). 

Teatrul Dram;Jtic <lin 
Ga!Laţi : 

Fata Mo["gana şi Scene 
din viaţa unui bădăran 
de Dumitru Solomon au 
realizat peste 200 de re
prezentaţii a Groapa de 
E-µgen Barbu (135). 

Semnul valorii 

Brigada A.S.E. Bucureşti 
a obţintUt La faza finală a 
Festivalului Naţional al 
Artei St-udenţeşti, ţinută 
La Cluj-Napoca, alături de 
locul I, Diploma revistei 
,,Teatrul" pentru calitate� 
ÎJlJter,pretării acloriceşti. 
Am putea aduce în spri
jinul aoestei alegeri nu
meroase argumente ţinînd 
de spe,cta.colul prezentat 
de studenţii bucureşteni. 
Ne mulţumim cu o refe
rire ia un faq:1t de după 
încheierea spectacolului. 
La. apariţia, 'în holul Ca
sei de cultură a studenţi
lor a membriLor brigăzii. 
vrniţi de la cabine, în
treaga asistenţă, aLcătuită 
din concurenţi, s0a dat la 
o parte, a;plaudînd, pentru
a face loc celor mai buni.
1n faţa valorii se pleacă
şi adversarul. {Ion Sire
teanu) 
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O !dată cu ,r,eoeillta ,premieră 
(24 februar:ie 1989) a piesei Un
chiul Vanea de Cehov, în 

------------ regia lui Mi.rrcea Oornişteanu
a Spec,tacolul1u·1 (scenogra:f:ila şi Uustr.aţi,a a

fişului : Ştefiania Cenean), 
------------ N.aţionialul craiovean .reuşeşte

Cartea de vizită 

să se ri<lilce din nou - pr.in 
C0111ţinutuil şi .as•pectul grafi� 
al afişului-tprogra.m de sala 
- la înălţi1mea propriului
sipecbacol, corustituund unul
di.ntr,e eveniJmentele teatrale 
ale stagiunii. Pe o hîrtie � 
care-ţi face .,>lăcere s-o ţii im 
mînă şi s-o citeşti, cu ilus
tr,aţii bogate, in.sitructi,ve, şi 
fotografii din S/I)ec�ol bine 
realizate aivtistic (Nicu Dan 
Gel�p), cu un breviar cr�tic 
j udi1cios oolecta t, prezen tind 
informaţii utile d�e gene
za piesei şi istorfouil r�pire
zentăT.Hor cehov,iene pe s·ce
na c.raiovea:nă, neuitîrud să 
marohez;e tpdin succinte fişe 
de creaţie) ,cele două debu-
turi pr,il�j1uit'e d•e ia.cest spec
bac-ol (Nataşa Ria,a,b - Elen.a 
Amidreevna şi Diian.a Gheor
ghilan-Son'iia), afi\5'u:l,1migram 
a1 N1aţi,onaluJui craiovean 
(reooctiare - P. Be11ooa1ntI} se 
a.flă tntr-un consens de me
ritor>ii străd:a:nil artistice ale 
întregu1u.i colecti.v (dirrector : 
Emil Bor.oghi!Ilă), ,Pe care ne 
bwcură să le salutăm oa 
,atare. 

Aceleaşi cuvinte de laudă 
se cuv.Î!Il şi N,aţiOlllaJului clu
jean, aflat din :nou Îiiltr-un 
moment :flast al evoluţiei sale 
Cdi.rector : Horla BăJde5cu), re
centele ,premiere r€U)reze;nta

. tive, cu Antoniu şi Cleopa

tra de Shak�e.are, în regiia 
lui Mihai Măn.iuţiu (s,ceno
grafiia - Mihai Măidescu) şi 
lntr-un parc ... pe o bancă

de Ale.ksanic:l!r Ghe!Jrnan, în 
r'E\gia a1cto1'ului Dorel Vişoo 
(s-cenogra:fil1a - T. Th. Ciupe), 
dilSiPUiThÎITlld de ,afişe-program 
,atractive, bine gîndite şi ins
pirnt conc,epute grafic, car
tea de vizită a s,pecbacolului 
înd�1inimJd,u-,şi astfel ralul 
de a-l reoomanda � fapt de 
cultură teatrală. (V. P.) 

Av.izier 

Pe aviziere,le teatrelor 
au fost afişa.te dist-ribuţii;
le I.a. piesele în lucni,:

Tea.truJ. ,,Bulandra" : 

e Mizantropul de Mo
liere, în IT'egia lui Va.leriu 
Moisescu, scenografi.a ·
Nina Brumuşi!ă. Premiera 
urmează să aibă loc în 
luna aprilie .: 

e Omul cu mfrţoai::a 
de Gh. Cipriain, regia Pe
tre Porpesc,u,, scenografia 
- Mihai Mădescu, m•înd
în fruntea distrib�iţi;,i pe
Dem. Rădu-Lescu şi Aurel
Cioranu;

e Merlin de 'I'ankred
Dorst (R.F.G.) în regia 
CătăLinei Buzoia:'llu, sceno
grafia - Rorri.ulus Fcmeş,
cu Gheorghe Dinică de La 
Teatrul Naţio-n,al, în rolu'l 
principal. 

Teatrul de Comedie :

e Pe data de 28 mar
tie 1989 a fost prima l.ec

tură a wnei noi piese de 
Paul Eve,roc, Agâ:pă <le .in
te11es, în regia lui Ale
xandiru D/llri.e, care rep1;1tă
concomit�nt şi Ha,tm·anul 
Bal,ta,g de I. L. CMagiaLe
şi Iacob Negruzzi. Muzica: 
Eduard Caudella. 

Teatrul Giuleşti : 

• Pentru sf'itrşitul l1tnii
aprilie, · se preco·11,i.ţează
două premiere : recitalul 
actriţei Rodie.a Mandache 
(Doarn:nele domnului Ca
ragiale), regia Tudor Mă
râscu; 

e Pescăruşul de A. P. 
Cehov, în regia lui Gelu 
CoLc.eag. .''" ,. 

Totor1ată, se repe.tă (în
cepînd din 15 jebr1i,arie 
1989) Regina Lear de Lon
Băieşu, piesă în două per
sonaje c-e vor fi interpre
tate d,e Olga Bucătaru şi
Mihai Stan. în regia lui 
Tudor Mărăscu. 

Se repetă, tle asemenea. 
Opinia Publică rJ.e 1lu-rel
Baranga, cu o nouă dis.-
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tribuţie şi sub semnăturri. 
Tegizorului Dragoş Gul
goţÎIU. 

Teatrul Mic : 

8 1n curînd, va pre
zenta în premie·ră l\faitla
nu1 cu dwgoste, m,usical 
dwpă romanul omonim i:i 

dupcl. piesa Domni:1om:a 
Nasiasia d·e G. M. Zamf-i
Tescu, în 1;egia ln'i Grig0-
1·e Gonţa, scenografia 
Florin Harasim. 

8 Regizorul Din·u Cer
nescu luCYrează /.a Panta._ 
g!eize de Michel de Ghd
derode, avîndu-l ca pro'ta
gonist pe Mitică Popescii; 

• Dragoş Galgoţiu, la
Don Juan de Moliere, cit 
Dan Condtwache în rolu.l 
titular. 

• · PentTU viitor se mai
anunţă : Cine ap,rinde ste

lele de Claudiu Iordache, 
cu Leopo,ldina - Bă,lăwnţă, 
Eusebiu Ştefănescu, Miti
cei Popescu, regizor Al.e
xandnt Da1rie· ;. 

e Comn'ledia d�l'ade, 
un spe'c'tacol de crefftie 
actoricească coiectivă ·c11 
actori tilneri ai Teatrului · 
Mic, în 1·egi,a Danei IJima. 

Tea,trul Dramatic din 
<;}a.laţi : 

• Anuinţă premiera cu 
Don Juan de ,'\lloliii·re, sub 
dilrecţia de scenă a hti 
Victor Ioan frunză. 

Teatrul de Stat din 
Oradea: 

O Secţia rom(l.na : la 
sffrşitul lunii mcwtie, şi. 
respectiv, aprilie, vor ieşi 
1n premieră : Val5ul de 
la miezul nopţii de V-iornl 
C.a,coveanu, în n•g�a Nico
letei Toia.

• Pă,p{işa.rii cehi sau
Moara de .pulbere de J). R. 
Popescu în regia lui. I oa1n 
.!eremia de la Teatrul Na
ţional Timişoa/a. 

8 Sergiu Savin a intrat 
în repetiţii cu piesa 
Goana , de „Paul Ior.:chim . 
.• Secţia maghiară: pentru
lu na 1na{ 1989, 'eloită pre-

.:·� 

7:!iere - Hoţul sentimen
tal de Tudor Popescu, re
gia v,a fi sem11,ată de Ni
coleta Toia, şi Ştef1niţ;'i 
Vodă de Iosif V?tlciin în 
regia lui Szentmiklos'i 
lozsef. 

Teatrul Municipal din 
PJ.oieşti : 

• Pensiunea Doamnei
Olimpia. de• I. D. Serban, 
în regia Olim·piei Arghir 
(ele la Televiziune). Pre
miera ia începutul Ztinii 
mai. 

Teatrul_ Naţional 
Tmiişoara: 

8 Bogdan-Drago.ş rJ.e 
Mihai Eminescu, oma.piu. 
dedicat ma,relui poet în 
anul centenarului marţ.ii 
(regia Emil Reus, sceno
grafia - Virgil Miloiia) ; 

e Sfînt11l Mitică Blajinu 
ele ·Aurel Barang.a, în 1·e
gia lui Emil neus şi sce
nog1·afia Emiliei Jivanov. 
Ambele spectacole Îtrmea
ză să aibă ;:ireiniera în 
lttna mai ·1989. 

Teatrul „J.on Vasilescu" 
din· Giurgiu : 

e Se repetă 
lui Alexandru 

· comccli,a
Voiti'�· 

Scrisori .anon.i.me, în re-
g'ia lui Cornel Popa. 

Teatrul Evreiesc de Sfat: 

e Se repetă: Umbrelele 
din Ostropolier de Aurel 
Stqrin, după Ghell"sen;ion, 
regia Harry Eliad, muzica 
Laiirenţiu · Profeta. 

O La po!rţile p:'1clm1i· 
după cartea lui Elie Wie
sel, dramatizare şi n?.r,,ie 
de Dinii Cern.eseu. 

TPatrul de Stat din 
Sibiu: 

8 Rep�tă : Feudalul de 
Carl-O Goldani, în regia 
Cristinei I oviţă ; 

e Cezarn · de Mihai 
Eminescu, în regia hli 
Mihai Constantin Ranin. 

Cronica 

pe picio.-

ple�are 

,, .. :un spectacol aflat sub 
sem111ul p1>ofesionalismului. 
şi al calităţii". Pentru a·. 
ajwng.e la o astfel de con-_ 
cluzie, un cwnicar profe-: 
sionist trudeşte în • mod· 
obişnuit. preţ de cel puţin. 
trei pagini de manuscris., 
Intorcind spect>acolul. pe. 

to,qte feţele, el caută să 
facă ve�·dictul din propo
ziţia · finală, simgurul care: 
rămîne în memoria citi.-.
tor-uLui, cit mai solid argu
mentat. Gabriela Ciobanu,, 
un nume cmre poate . fi la 

'fel de bine un pseudonim,. 
formule&ză aprecierea de 
m,ai sus după nici u1i sfert 
de filă de -rrumuscq-is,. 9cu-. 
pxtă, la. rînclu-i, de datele, 
spectacolului Jocul dragos
tei şi-al intîmplării de 
Mari.vaux 7,a Teatrul Na
ţional din Iaşi. Suplirpen
tul litera,r-artistic. al 
Scînteii tineretului, gazdă, 
în mm:ic"irul din 18 mar
tie 1989, al acestui micro
t.ext, - inaugureazci astfel; 
în premieră naţio1�ală,. 
c1'onica, dramatică pe pi
cior de plecare. (Ion Si-
n�teanu) · · · 
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Cartea de vizită 
O !dată cu ,ueceruta ,premieră 

(24 febmarie 1989) a pie.c;ei Un
chiul Vanea de Cehov, Î'.11 

------------ regia lui Mi!rcea Oor:nişteanu

a Spec,tacolul,u·1 (scenogra:f:ha şi ilustraţi,a a
fişului : Ştefania Cenean),

------------ NaţioniaJul cr,ai(JIVean reuşeşte 
să se ridilce din nou - pr.in 
C0111ţinutuil şi aspectul grafi� 
al afişuJu,i�progr.a,m de sala 
- la înălţÎ!ITlea pr,o.priului
sipectlacol, constituind unul
dintre evenilmenteie teatrale
ale stagiunii. Pe o hîrtie pc!
care-ţi face .plăcere s-o ţii iJn
mînă şi s-o citeşti, cu ilus
traţii bogate, in.sitmcti.ve, şi.
fotografii din sipectacol bine 
realizate a,r,tistic (Nicu Dan 
Geleip) cu un breviar critic 
judi'ci-0:S selectat, prezenti:nd 
informaţii utile d�e gene
za piesei şi is!Jor,ioul r�pre
zen t�r.Hor cehoviene pe s·ce
na craioveană, neuitînJd să 
marcheze �'Pri:n succLnte fişe 
de creaţie) ,cele două debu-
tlH'i pr,i.lej1ui<t'e ,de acest spec
tacol (Nataişa Ra,ab - Elena 
Aind.Teev.nia şi Diana Gheor
ghi.Jan-Son'iia), afişul-,prog;ram 
a1 Niaţi,onaJ.ul,ui craiovean 
(red,a,ctlare - P. BeooeamtI) se 
a.flă într-un consens de me
ritouii strădanii artistice ale 
întreigulu.i colecti.v (diirelctor : 
Emil Bor.oghim.ă), pe care ne 
bucură să :le salutăm oa 
atare. 

Aceleaşi cuvinte de laudă 
se cuv:im. şi NaţiOll1lailu1ui clu
jean, ad)lat di.n IIllOU într-un 
moment flast al evoluţiei sale 
fdi.rector : Har.iia. Băidewu), re
centele ,premiere .rEWrezenta
. tive, cu Antoniu şi Cleopa

tra de Shiak�eare, î.n regia 
lui Mihai Măniiuţiu (sceno
grafia - lVLihai Mădescu) şi 
într-un parc ... pe o bancă 

de Alekls,anidr GhelJinan, în 
reig,ia aictorului Dorel Vişiam 
(scenogra:fi1a - T. Th. Ciupe), 
di15iPUII1ÎITTJd de ia:fi:şe-progr,am 
,atractive, bine gi'ndite şi ins
pkat coneepute g.rafic, · car
tea de vizită a spectacolului 
înd�1inimidu-şi astfel rOilul 
de a-l ;eooimanda �a f.apt. de 
cultură teatrală. (V. P.) 

Av,izier 

Pe aviziere,le teatreior 
au fost afişate distribuţii; 
le la piesele în lucru-: 

Teatrul „Bulandra" : 

e Mizantropul de Mo
liere, în regia lui V cileriu
Moisescu, scenogrfl,ji.a ·
Nina Brumuşiiă. Premiera 
urmează să aibă loc în 
luna aprilie ; 

e Omul cu mît·ţoaga 
de Gh. Cipria.n, regia Pe
tre PotPesoo, scenografia 
- Mihai Mădescu, at'înd
în fruntea distrib�iţiii . pe
Dem. Răduliescu şi Awrel
Cioranu;

e Merlin de Tanlcred
Dorst (R.F.G.) în regia 
CătcHinei Buzoia:•vu, sceno
gra,fi,a - Romulus Feneş, 
cu Gheorghe Dinică de La 
Teatrul NaţiD'n,al, în rolul 
p,rincipal. 

•I' 

Teatrul de Comedie : . 

e Pe data de 28 ma,r
tie 1989 a fost prima 1,ec
tură a wnei noi pies� de 
Pa,ul Ev.e,roc, Aga:pă <le ,in
teries, în regia lui Ale
xandtru Darie, care repetă 
c011JComitent şi H.a,\,nianul 
B,a,l�g de I. L. Car.agiale
şi Iacob Negruzzi. Muzica: 
Eduard Caudella. 

Teatrul Giuleşti : 

• Pentru sfvrşitul lunii
apriJlie, · se preco'/1,i.ţează
dO'Uă premiere : recitalul 
actriţei Rodica. Mandache 
(Doamnele domnului Ca
ragiale), regi,a Tudor Mă-
rascu; 

e Pescă'l'llşul de A. P.

Cehov, în regi,a lui Gelu 
Cofoeag. ,.,, ... 

Totoootă, se repe.ţă (î'(i
ce.pînd din 15 :fehr1.1,arie 
1989) Regina Lear de I.on
Băieşu, piesă în două per
sonaje ce vor fi interpre
tate de Olg,a Bucătaru {'i 
Mihai Stan, in regia lui 
Tudor Mărăscu.• 

Se repetă, ele a3emenea.
Opinia Publică rJe 1lurel
Baranga, cu o nouă dis.-
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trib-uţie şi sub semnăt,uM 
Tegizornlui Dragoş Gal
goţill.l. 

Teatrul Mic : 

8 În curînd, va pre
zenta în premieră Maida
nul cu dragoste, m,usical 
duqJă rom,anul omonim i:i 

dupii piesa I?omni:iom:a 
Nastasia d·e G, lVl, Zamf-i
rescu, în regia lni Grigo-
1·e Gonţa, sce:nografia 
Florin Harasim, 

8 Regizorul Dinu Cer
nescu lucrează kL Panta:.. 
gleize de Michel de Ghel
derode, avîndu-l ca prota
gonist pe Mitică Popescii; 

• Dragoş Galgoţiu, la
Don Juan de Moliere, cu 
Dari Condwrache în rnlul 
titular. 

• Pentru viitor se mai
anunţă : Cine aprinde ste
lele de Claudiu lorooche, 
cu Leopo.idina Băilăwnţă, 
Eusebiu Ştefănescu, Miti
că Popescu, regizor Al.e
xanani Da1rie; 

e Commedia d;ell'atte, 
un spectacol de cre,crtie 
actorice,ască coiectivă ·cu. 
actori ti\neri ai Teaţnilui , 
Mic, în 1·egia Danei Vima. 

Teatrul Dramatic din 
(}a,l:aţi : 

e Anunţă premiera cu 
Don Juan de ,'\lloliifre, sub 
ditrecţia de scenă' a lui 
Victor Ioan frunză. 

Teatrul de Stat din 
Oradea: 

e Secţi'a romana : la 
sfî-rşitul lunii ma,rtie, şi, 
Tespectiv, aprilie, vor ieşi 
în premieră: Valsul de 
la miezul nopţii de V'iorel 
Cacovecinu, în rC'gia Nico
letei Toia. 

• Pă,p{işa,rii Ct;hi sau
Moara de -pulbere de 1). R. 
Popesc·u. î,n regia lui foa,n 
Jeremia de la Teatrul Na
ţiona,l Tirnişoa/a. 

8 Sergiu Savin · a intrat 
în repetiţii cu piesa 
Goana '_df;l ,.Paul l0i.lChim. 

• Secţia maghiară: pentru
luna 1na{ 1989, 'două pre

:-� 

rri,iere - Hoţul sentimen
tal de Tudor Popescu, re
gia va fi se1mhată ele Ni
coleta Toia, şi Ştef'lni\;'i 
Vodă de Iosif V11lcrm în 
regia lui Szentmiklosi 
lozsef. 

Teatrul Municipal cli.n 
P.loieşti : 

• Pensiunea Doamnei
Olimpia de I. D. Şerban, 
în regia Olimpiei Arghir 
(de la Televiziune). Pre

miera la început.ul ltinii 
mai. 

Teatrul. Naţional 
TL!.uişoara: 

8 Bogdan-Dragoş rl.e 
Mihai Eminesc1l, oma.piu. 
dedicat marelui poet în 
anii! centenilrului morţii 
(regia Emil neus, sceno
grafia - Virgil Milota) ; 

• Sfint11l Mitică Blajinu
de Aurel Bara,nga, în re
gia lui Emil Retis şi sce
nogr,afia Emi,liei Jivanov. 
Ambele spectacole urmea
ză să aibă ;n·emiera în 
luna mai ·1989. 

Teatrul „fon Vasilescu" 
din· Giurgiu : 

e Se repetă · comccli,a 
lui Alexandru Voiti'�
Scrisori anonime, în re-
gia lui Cornel Popa. 

Teatrul Evreiesc de Stat: 

e Se repetă: Umbrelele 
din Ostropolier de Aurel 
Stqrin, după Ghe1·sen;z'on, 
regia Harry Eliad, muzica 
Laurenţiu· Profeta. 

8 La po1rţile piidur'ii · 
după cartea lui Elie Wic
sel, dramatizare şi 1·er,,ie 
de Dinu Cern(?scu. 

TPatrul de Stat din 
Sibiu: 

8 Repetă : Feudalul de 
Carlo Goldani, în regia 
Cristinei I o viţă ; 

e Ceza�·a de Mihai 
Eminescu, în· regia lui 
Mihai Constantin Ran'in. 

Cronica 

pe picior 

�e ple«:are 

,, .. :un spec-tacol aflat sub 
semnul p1sofesionalismului. 
şi al calităţii". Pentru a. 
ajwng.e la o astfel de con-. 
cluzie, un cronicar profe-· 
sionist · trudeşte în • mod· 
obişnuit- preţ de cel puţin 
trei pagini de manuscris., 
Intorcind sped>acolul. pe. 
toate feţele, el caiită să 
facd ve1·dictul din p1'0po
ziţia · finală, simgurul care 
rămîne în memoria citi-. 
torului, cît mai solid argu
mentat. Gab1iela Ciobanu,, 
un ,nume ca1·e poate . fi la 

· fel de bine un pseudonim,.
fo.1-muleaiză aprecierea de
m,ai sus diipă nici un sfert
de filă de. manusc1·is,. pcu-,
pată, la. rîndu-i, de datele,
spectacoluhii Jocul dragm
tei şi-al întîmplării de
Marivaux La Teatrul Na
ţional din Iaşi. Supliry-ien
tul liternr-artistic . al
Scînteii tineretului, gazdă,
în n-u:mărul din 18 mar
tie 1!189, al acestui rnic1"0-
t_ext, · inaiigure,ază asifel;
în premieră naţio1ială,.
âonic,a dramatică pe pi
cio1: de plecare. (Ion Si-
reteanu)

· · 
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Poşta 

Barbu Inolu - Bucu
re.şti : ,,Aş dori să vă ln
mi,t şi eu clteva «texte.,. 
- cum le mai spuneţi
dwnneavoastră pieselor de
teatru - d,a,r numai cu
condiţia oa să-mi pUJbli
caţi şi mie o,pinia la cele
pe care le veţi 5iPune
dumneavoastră despre
«iIJrlo,d ucţia» mea. Vă rog
să-mi răspumideţi în legă
tură cu această PTO/PU;
111ere". AIIn citat dilJl scri
soarea dU!IIllleavoastră şi 
vă ro·g să reţÎllleţi : aînd
noi ,a,m îl!lfuinţat aiceastă
r,ubrkă, am făcut-o în
pll'imUl rînd din <1.ecesita
tea de a crea un birou
de lucru cu autorii de
dramaitUI1gie, nu numai cu
cei înioepători, şi prin a
cest spaţiu să înce,r,c?m 
să reţinem şi să semna!"'m 
celor în drept (teatre, edi
turi) propu111erile in te,€•
san.te ; unui autor cărui:i 
i s-a răsiIJuns în aceste 
pagli!llÎ i se dă posibilitate.a
să i1111lre în „a1uibul" celor
oare se:riu dramaturgie, 
fie că sînt as.imilaţi 
direot fo top, fie că sînt

_. deo•aamdiată, la faza ma,1 
trimiteţi sau J.a faza deo
camdată, nu. Este un efort 
pe care reida.cţia noastră 
îl fa.ce făr,ă a-i im,pune 
solidtantulliui �cum pnoce
dau cîn.dva, revistele de 
cu1t'ură), să .prezinte chi
tanţla de abo1111at. Autorul 
textU!lui poate ajunge, a
şadar, chÎiar şi în situaţia 
de a fi invitat în cenaclu 
fără · ca admi111isilmator,ul 
nostru să veni.fice da,că 
respecti'VW ca111didat este 
într-adevăr cititorul revis
tei. La Poşta literaturii
dramatice sânt' menţionate 
lunar în jur de 30 de 
nlllffie. Nu ,piun în discu,ie 
n,umărul de pagini real
mente citite, cu i1Pot.eza 
dUiID1leavoastră, de a tran
sforma spaţiul. afeclat ru
bri,cii într-.un joc inutil 
de-a p,oilemi,ca : sînt de 
acord, nu sÎIIlt de a,oor-d 
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literaturii dramatice 

etc. Dacă v-aţi adresat 
revistei, înseamnă că v-aţi 
asumat şi riscul unui 1·ăs
puns negaUv. Or, dacă 
sînteţi cititmul nostru, 
sin teţi bineî111ţeiles la cu
rent cu serviiciiile reale ale 
11.'Ubriicii, între c.a:i:e ar 
trelwi să DOnto:rizaţi 
chiar şi acest răspuns. 

Nataşa Gălăţeanu 
Tjmişo:ara : Adevărul e la. 
cinci minute distanţă 
(piesă în două părţi, 78 
pagini) ;pune în discuţie 
cazul unui intlri,g;ant, ta
lent nativ de ,a1tlfel în :a
ceastă materie. Acţiunea 
se ,petr,ece pe o navă 
:românea&că de pescui,t, a
filată, fireşte, în apele ilI!
ternaţiioo,ale. Pe vas, ala
turi de echtl,pă şi de sipe
cialliştii în industrda aJi
menta[·ă, se află şi _ scrii
torua George Vlaidescu, 
pentru pd:ma dată în 1.ar
gul oceanullrui, oare va 
,primi boitezul" trecerii 
ili111iei i�a.gJinare a Ecua
to:ru'liui etic., etc. Adevărn
tul pnotag,omi:s,t este în.să 
o,f,Lţerul BaZlill P.ahome, 
s,tudiat atent de George 
Vlăides-cu, în toote i,pos
tazele l,ui de c,anneleon, 
oare - desc01peră sc:riito
rull - nu acţi0il1ează nu
mai pentru miz,a posi:b.ilă 
(f,uncţi,a de secund ,a pes
cadorului), ci şi în vfrtu
tea ,unUJi „metis:l>oJism" in
oori,gibH, mo.ş,teni,t de la 
antecesorii săi fanarioţi. 
Ideea iaceas't,a îi este „s•cr -
vită pe tavă" de însuşi 
Piahome, cu oicazia ban
chetu1ui de Alllull NO'U, lin
gă un pahar de vin, desi
gur în plus. Sî111t de re-
marioat portiretele psiho'lo
gi,ce alle telegrafistului 
(Marin Tim-pa, br�ovea.., 
desigur, riatlî111d prin pro
fesă.a sa un destin de 
schior de per:for,manţă), 
bucătarw1ui (Mihnea Dă
d:îr;J,at, d:ivoc,ţat „de 1na.i 
multe ooi", pilăitind to,t atî
tea pensii alime111tare) şi 
e'lectricianu'1ui (Victor Mă-

lăescu, fi,uu unui ginecolog, 
crescut într--,o atm11DIS.fe1·ă 
libertină, aViirnd cazier la 
miliţia de moravuri, dar 
şi cîteva „proptele" în Di
recţia de !llJavjgaţie a Mi
nislte.ruJ ui TraillsiIJOrturilor). 
Este inteiresiant f;aiIJtul că. 
nu aţi a.pe,lat 1a o manie
ră poliţi&tă în rezolvarea 
siituaţiiil01· 00111f!1icluale. 
Ceea ce nedumereşte este 
că deşi aveaţi î111 mină un_ 
roman, aţi preferat să-l 
deturnaţi într-o piesă de 
teatru, în ciuda faptului 
că, La ora actuală, î.ncă 
nu posedaţi suficiente ffil
noştinţe pirivind co,nstruc
ţia dramat�că, arta reyU
di destin.ate rostiri. Textu,}' 
e5lte înţesat de d,idascalii, 
fieca[·e dinrtire eile cu cer
tă vailoare de proză Ji.te
rairă. Ca şi alţi înceipăt;:iri 
în ale teatrului, refuzaţi să 
aid'lllceţi întîmplările in 

, faţa virtuaiJ..ullui spectator, 
maj,orjtatea dinillre ele, ba 
chiar cele mai iID{P'Ortante, 
petreci111du-se „.în culise. 
Ln pLus, vă semn,alăm cî
teva inadvertenţe în di
re,cţi,a teriminolo,giei mari
năre.ş,ti : nu se spune bun•
găr ci buncăr, nu geaman
tură ci geamandură şi nu 
vondă ancora ! ci funda.
ancora!, exipresie vocativă. 
derivată din a fundarisi
ancora, acţiume ce pres1J
,pume elibenarea ancorei şi 
căderea ei lli,beră în apă. 
Cum aceşti temneni (şi 
alţii !) sînt folos.iţi de co
mairuclia111,tul navei, notaţi 
meti1culo.s de s,ariitoirul cu 
pll'liicinia, este exclusă e
roa!I'ea intenţiooată, să. 
spunem, pentn:,u Lmbu..-iătă
ţirea via:lorii orale a repli
ciLo:r. O expli,e,aţie am pu
tea găsi în ipoteza că în
tî.m,p01area de pe nav,a Pie
trosul v-a fost ;Povestită .de 
c,inev,a care :a.re legături cu 
maruna. Darr- asta e o ches
tiune oare vă prlveşte nu-
maJ . pe dumneavoastră şi 
nu pe cititor, care nu 
poate fi dispus să aoorde 
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rabat la caLitate, în ceea ce 
priveşte dr.arrnaturgia, fi
reşte. 

Maria Sîngiorzan - Fe
teşti : Fata şi ciobanii (trei 
acte, patru tablouri, 85 
paginâ) are l,a bază o ii1-
tî.mpliare trăită în anii 
1949 -1950 de către Coca 
Şoimaru, activistă a U.T.C .. 
tri'misă în mU111ţi, pe Pen
teleu, la stînele ciob§.rne.şti, 
pentru a înmî.na 15 carne
te roşii tinerilor de acolo, 
pr,o,aspăt oonfim1.aţi ;,1em
b:r.i ai organizaţiei. Dru
mul est·e difioi'l, cx:;;tă .,o 
c,ursă" o dată pe săJptă
rnî11ă... Pentr..; a se re
zolva cit mai repede pro
b'lema, activist:i Je 18 ani 
este tinans.po,·tată, legiată 
cu lanţuri, cu telefericul 
întrep;rinderii forestiere. 
Coca nu se sp'�:ic (clădi;se 
şi alte examene de vite
jie), chiar admir[! inălti
m.ile şi adîir1cimile, deşi' 1 
.se atrăsese a·�ntia să nu 
privească în jos · (,repli,că 
de citit la propriu şi la fi
gurai), întrUJoît ar putea 
să ameţeas'Că. Aj LllSă la 
marginea păJdUJrii, iafa 
trebuia să se dezlege din 
„fiaire" • şi să bată într-o 
toa,că de metal, pe11tru ca 
c.iobani,i, auZIÎnd semnalul, 
.să Lie avertiz,aţi că vine 
c:imeva. Preocupată de so
Jemni ta,tea momentului 
•ce avea să urmeze, Coca
uită de semn,al. O ia pe
dru:rn „în sus" şi, într-o
poiiană, este i.mobilizatii
îrn tr-um, cenc aol,cătui<t de
nu,mer10şii 011011 ai stlnei.
ln fine, mior.uticii carpa
tini, vă:mnd--0 chircită şi
încremenită, ,n-o atacă şi,
<lupă o bucată de vreme,
îşi părăs,es1c pozi.ţiile, !1€
maiLumid--0 îm seamă. A
tunci ea ţîşneşte în fugă 
nebună, pe pl,ai, pî,nă se 
pră1�eşte, pierzîntlu-şi 
geanta, între oi. De-a drep
tUJl. Dau.- de.pire această în
tîmplare aflăm abia în 
actul al treilea, cinel pu
tem să !inţel,egem mai bine 
<le ce a urcat Cooa Şoimaru, 
cu automobilul propdetate 
personală, pe drumul fo
resiier, cu noua ei legibi
maţie, -de pems.iona.ră, in 

geantă. Nudeul co111LlicLu
lui pro1prj'll-2lis este inspi-
1-at, poate, din Dumitru
Radu Po1Pescu (Ca frunza
dudului din rai). Nou
tatea ,textului dumnea
voastră ar cansta în lon
gevi,v,a prezenţă a Ull1 ui.
„c.av.a:1er a11 crucii de
fier" - obsesia îndelun
gată a Cocăi (este vo.rba de
patru decenii) fHndcă ba
ciul stî:nei n'll era cu a
devărat un oier - şi în
gestu,! punitiv a/1 fos'Uei aic
tiviste, aceasta luînd în
treag;a afacere pe cont
propriu.

Fondul de reipli,c,i nu ni 
s-a ,părut neinteresant.
Nu la ,a,oest nivel :aveţi
dumneavoastră foarte mult
de ,recu;pena;t (as.îmi-lat).
Neajuns-uri!le ţin de can
sbrucţia dr.ama,t:i,că, pro
prLu-zisă. Nu este vorba
numai de do:z;airea situ.a
ţii1•o.r ci şi de anemia 101·
croni1că în ceea ce priveşte
for(la de , ex,pr,esie. Dacă
reipli.ci,le sînt vi,i, per1:tru
că ştiţi să fonmu'La.ţi în 
manieră orală, avînd şi
un iruoo.ntestabil s:irnţ al
muzi,oolităţii limbii ro
mâne, scenele nu le pri
viţi ca pe u,n „1ntreg" şi
nu a.veţi co.nştiJn,ţa că pie
sa trebuie să fie o su.mă
geo,me1Jr,i,că d·e „întreg;uri " . 
De auai, o '11'eplăcută sen
ziaţie de desăiwa,re, de mo
noton.ie şi chi,a1' de a,bse.n
ţă a confli,ctu1.ui, cu toate 
că el există şi creşte surd 
în comşti!im;ţa d,o,a,mnei în 
v.î.rs,tă, venită î111 viz1tă la
stî111ă ,pentru a cere capul
ull!ui om. Miaii mult nerv,
lwî.rud de pillidă ca model
nu oomedime tragice, gro
te-?ti ail-e lu,i Fa·. Dilrren
matt, lei incisivitatea cu
am,oplitudi111e simbolică a
dnaimaturgi,ei pi-.a,cti,oate de
Paul Eveo:a,c .Îtl1 ultima pe
rioadă, iar putea vi,tallz.a
înce11căJrHe dumneavoast:ă.

MAI TRIMITEŢI: Tu-
dorică Lupşa - Arad (în
gerul şi bobul de griu, 3 
acte, 81 )Pagini), Ducu Ste
f,onescu - Au.ba Iulia (ln 
orice om se face seară, 
piesă în două părţi, 93 
.pagini), Vasile Bah.t Ni-

coa!ră - Bucureşti (Cine
iubeşte fără inimă, 2 acte, 
75 pagini), .A!ngelo Finţi -
Cluj-Napoca (Amnarul, u,n 
act, 412 pagimi), Nae Ară
mesicu - Roşiori (Trapezul 
roz, două :acte, 60 pa.gini. 
Deooball Negreanu - Rî.n1-
nicu-Vîlcea (Chira Chira-
Jina, 3 acte, 71 pag.im), 
Tudor Pitaru Braşov 
(Braţul de lemn, piesă in 
d,ouă păliţi, 69 pagini), 
SHe Avisa:Ion Buzău 
(Salamandra, 3 acte, 37 
pagin.i), Ion Bugariu 
Făgăraş (Arborii nu uita, 
trei aicte, 74 pagini), Lan
cu DuLce - Roman (S-a 
întîmplat pe Cernegura, 
două .părţi, 68 pagini), 

·samdu Neaj[ov - Olte.,.,i
ţa (A treia Dunăre, t;_-ei
acte, 75 pagimi), Angela
Tismăneamu - Gal.aţi {Tu
şi dublul tău, un act, 35
pagini), Iooma Nurcescu _:
Oraiov,a (Bate fierul, două
aicte, 70 ,pagiTLi).

DEOCAIMDATA, NU :
Mari1lenia 11iţpsie - Cluj
Napoca ; Vir,gi:l Despina -
BuoUJreş,ti ; Ma111oe1 }1.1�1i
ni0iu - Bucureşti; Pavel
Samtdu fon€!! - Botoş.ani ;
Fimţa Lespe!de - Buzău ;
M,anuel1a Dorămescu
F-0,oş:ani : Amelia Gheorghe
- Sibiu -; 'Marin Ion Uşu
re'lu- - T,urda ; Vasilica 
S1a1doveamu - T,g. Jiu ; Io
noei Bîz;oi - Gmiiova ; Vla
d,imi.r .Atntonesicu Ro
ş�ori. 

PAUL TUTUNGIU 

Portofoliul nostru 

(care stă şi la dispoziţia 
secretarilor literari din 
ţară) 

• Marin Scxl�cu - Vă
rul Shakespeare 

• Paul Evenac La 
marginea lumii 

• Ion Bucheru Me-
sagerul 

• Horia Gâ1,bea - Al
treilea as 

• Rlaidu Iftimovlci - A
cincea cameră a inimii 

• Paul Ioachim - Ani•
versarea 

• Dinu Grigorescu
Raliul faraonilor 
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Redes.coperirea omului 

Sub titlul Redescoperi rea 
actorului, redescoperirea sim
plităţii di!,cursului scenic, 
Victor 1Parhon a publicat în 
numărul trecut ,al revistei 
noastre un ,articol consacrat 
unei domi1nante vizibile · la 
ora de faţă 'În spect<1colul 
românesc de teatru. Citeva 
mari montări ale stagiunii 
(Vassa Jeleznova de Gorki 
la Naţionalul bucureştean, 
Antoniu şi Cleopabna de 
Shakespeare la Naţionalul
clujean, Trei surori de Cehov 
la Naţionalul ,timişorean, 
Unchiul Vanea de Cehov la 
Naţionalul din Craiova) ii , 
îndreptăţesc să creadă în 
apariţia unei noi etape în 
evoluţia artei noastre regizo
rale, etapă care ar putea fi 
numită, prin concentrarea 
într-o sintagmă, redes:ope
rirea actorului. Momentul 
actual, arată Victor ,Parhon, 
se defineşte ,pnin ,readucerea 
interpretării în •cen,trul dis
cursului scenic. El urmează 
momentului în care, sub 
semnul reteatralizării teatru
lui, actorul fusese ţinut. ,în
tr-un plan de nedreaptă e
galitate cu alte componente 
ale soectac:olului, sunuse toa
te, fără diferenţe, ideii regi•
zorale unice. Victor Parhon, 
fiind critic dramatic, se stră
duieşte să rămină, în justifica
rea ,noii etape, în cadrele 
stricte ale ·artei regizorale. 
Actuala tendintă e văzută 
drept efectul exclusiv al unei 
reacţii polemice la excesele 
tendintei _ ,anterioare. Arfa 
spectacolului pare a se de.z
volta, potrivit acestei viziuni, 
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doal' sub puterea unor legi
tăţi proprii, intre care suc
cesiunea ,replică-contrarepli
că ocupă un loc -principal. 
Sini intru totul de acord cu 
Victor IP,arhon in definirea 
actualului moment regizoral 
drept redescoperire <1 actoru
lui. lntr-adevăr, interpretările 
memo�abile dau specificul 
actualei stagiuni. Revelaţiilor 
actoricesti enumerate de el 
le-aş -adăuga-o şi pe cea 
provocată ;de memorabilul .rol 
făcut ide Valer Dellakeza în 
Unchiul Vanea. În ce priveş
te expli<:area mă văd obligat 
să observ ,că Victor ,Parhon 
nu •merge pînă .la ,capăt. Alt• 
fel el ar .fi trebuit să se ire-
fere, în chip necesar, 
s1 la ansamblul feno-
;,,enului teatral şi, pornind 
de aici, ,la întreaga creaţie 
literar-arbistică a .momentului. 
Pentru lcă orice mutaţie ra
di·c-ală din art<1 regizorală îşi 
are rădăcinile în teritoriul 
mai vast -al teatrului si al 1 

culturii. IÎn acest sens, �u aş 
spune rcă redescoperirea ac
torului nu c, altceva decît. 
semnul, în plan regizoral, al 
unei modificări de substan• 
tă în teatrul românesc de <1zi: 
�edescope"irea omului. Ce 
însemna, ,printre altele, mo
mentul anterior? Conceperea 
spectacolului drept o moda
litate de ,a ,exprima o teză 
fundamentală ,a ,regizorului. 
Întreaga reprezentaţie, de 
la jocul · actorilor pi
nă la text, trebuia să se 
supună nevoii reqizorului de 
a-şi face publică, graţie 
spectcicoluluf ,pe icare puse-

se mina, punctul său de ve
dere într-o chestiune filoso
fică, ipolitică sau morală o 
contemporaneităţii. Formula 
dădea ,expresie unei VIZluni. 
·mai largi ,asupra artei, viziu
ne ,potrivit ,căreia creaţia li
terar--artistică se ,reduce la 
simpla comunic<1re <1 unor 

· teze şi concepte abstracte. 
Această înţelegere apăruse
si ,se dezvolta·se ,ca o reac
ţie polemică la perioada an
terioară, de dominare a ,ea
lismului pedestru, fără ori
zont. Manifestările sale pu
teau fi întilnite nu numai în
teatru dar si în alte domenii 
ale c�lturii., Transcrierii re
portericeşti a cotidianului i 
se opunea, în tproză, parabo
la de mari ambitii filozofice
Personajele nu m

0

ai erau uni
versuri sufleteşti, -ei simpl -e 
simboluri. Romanul descope
rise -teoreticul. Se cultivau 
sentimentele ,abstracte, meni
te a întruchipa, sub influ
enţa literaturii existenţialiste, 
trăirea de către un si·n
gur individ a unui în
treg sistem filosofie. Eroii. 
simplificaţi şi .schematizaţi în 
scopuri demonstrative, se
complicau 'În nesfîrşite coloc
vii rsi ,semi,narii teoretice. Ei 
nu trăiau viaţa, o discutau. 
Art,a, ,inclusiv cea teatrnlă 
nu •se 1mai adresa inimii, ci 
inteligenţei. Raţionamentur 
luase :locul emoţiei. Nume
roase spectacole ·rămîneau 
adevărate sarade rebusiste. 
Soectatorul · venit la teatru 
să încerce stări răvăsitoare 
se vedea obligat să· cau"!e 
simbolurile ,ascunse de regi-
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zor în fiecare din obiectele 
de pe scenă. E glorioasa 
eră a deşteptătoarelor C.F.R. 
menite a semnifica Timpul şi 
a scărilor de zugrav întruchi
pind aspiraţia omenirii spre 
Înalturi. Creaţia literar-artis
tică rămîne însă un instru
ment de redare a vietii. Di
mensiunea sa de ese�tă e 
concretitudinea. Filosofi�, da
că există, trebuie căutată în 
tesătura intimă a textului. 
Opera aduce în faţa specta
torului sau cititorului viaţa 
cu punctul ei maxim de tul
burătoare complexitate: omul. 
Din înfăţişarea vieţii criticul 
poate sesiza şi tipări, prin
tr-o interpretare • adecvată, 
ideologia. autorului. Specta• 
torii vin la teatru pentru a 

,pleca, la sfîrşitul reprezenta
!Jiei, îmbogăţiţi cu un 
·adevăr despre fiinţa lor lă
'untrică. Ei doresc să trăias
:că emoţiile puternice,. ·pe 
care le poate produce, mai 

'mult decît viaţa, arta 
transfigurare superioară a 
•ţietii. lată de ce era nor
ma't ca •viziunea artei drept 
simplă -transportoare de ideo
logie să lase focul celei de 
redare profundă şi emoţio- · 
nantă a omului. Şi, dind 
curs acestei mutatii de an- · 
samblu, etapei d� tiranie a 
regizo_rului să-i urmeze situa
rea în prim-plan a actorului. · 
Pentru că, se înţelege, re
descoperirea omului nu coate 
fi făcută decit prin redesco
perirea actorului. Dintre toa
te componentele soectacolu
lui doar interpretul e în sta
re să , f?XP,rime profunzimile 
sufletul1;1_i omen�şc., Spectaco
lele amintite de Vidor Par
hon, căror,a le-aş adăuga şi 
alte fapte teatrale (creaţia 
lui Georae Mihăilă în Sca
iul, inten.tiilP. regiz�rale, chiar 
dacă numai oartial finali
zate, ale lui Mircea Marin în 
Regele Leor, Visul unei nopţi 
de va.ră, spedacol montat de 
Florin· Zamfirescu la I.A.T.C., 
rolul lui Mircea Diaconu în 
spec;tpcolul Într-o dimineaţă ... 
de la Teatrul „Nottara" au în 
centru omul cu întreaga , sa 
gamă de sentimente şi ·dile
me. ·Eroii montărilor se con
turează 1ca ,individualităţi 

bine delimit,ate, antrenate în 
conflicte zguduitoare. Spec
tacolul e menit a provoca 
emoţii puternice. Am văzul 
la Naţionalul clujean o sală 
arhiplină urmărind într-o 
maximă încordare tragedia 
patimii dintre Anton_iu şi 
Cleopatra. Era o tensiune 
uriaşă, de depozit de benzi
nă, pentru care e suficientă 
o singură scînteie. Finalul 
spectacolului craiovean cu 
Unchiul Venea reuşeşte per
formanţa de a situa pe spec
tatori -în tăcerea provinciei 
cehoviene. Flacăra calmă a 
luminării de pe biroul Un
chiului Vanea, greierii •au
zindu-se parcă din depărtări 
nemăsurate te fac să trăiesti, 
fie şi o •clipă, imensa Pnişte 
care urmează de obicei, în 
piesele lui Cehov, plecării 
musafirilor. Reprezentaţiile 
majore ale ultimului timp 
sini si momente de revelare a 
unor· semnif,icative adevăruri 
umane. Filosofia a lăsat lo
cul psihologiei. Fiecare din
tre ·aceste spectacole 'Poate 
fi citit ca o contribuţie la 
cunoasterea universului uman. 
Antoniu şi Cleopatra e o 
subtilă mărturie a devasta
toarei puteri a · pasiunii. 
Trei surori din spectacolul 
timişorean, surprinde eterna 
nevoie de comunicare cu cei
lalti. Unchiul Venea e fun
da�entot p� diferenţa dra
matică d'ntre aspiraţie şi rea
lizare. ·Antologica scenă în 
care Elena Andreevna, inter
pretată de Nataşa Raab, vrea 
să cînte la .pian, într-un elan 
de regăsire a visului din ti
nereţe, e ·li-pică pentru frîn
gerea unei aspiratii de către 
o realitate brutală. Semnifi
cativă pentru această ten
dintă e atentia acordată o
me�escului �hiar împotriva 
evidenţelor de prim nivel ale 
textului. Mihai Măniuţiu a 
văzut în cei doi atotputer
nici oi antichitătii, Antoniu 
si Cleoocitra. doi bieti oa
meni zăpăciţi de iubire·. Pen
tru Mircea Mar,i-n, Reqele 
l.ear e un simplu om aflCJt pe 
drumul spinos al trecerii de 
la iluzionare la luciditate. 
Bouzin al lui George Mihăiţă 
e mult mai complex decit cel 
creat de comediograful Fey-

deau. Florin Zamfirescu a 
făcut din litania si Oberon, 
în interesan-tul său· spectacol 
de la I.A.T.C., doi soţi ajunşi 
la clipa de rutină a relCJţiei 
conjugale. Redescoperirea o
mului se conturează mai ales 
în cazul spectacolelor cu 
texte fascinate de ideologic. 
E limpede, de exemplu, că 
înfruntarea dintre Rachel şi 

Vassa a fost gindită de Gor
ki drept un conflict între 
două forţe soci,al-politice an
tagoniste, una dintre ele pre
figurînd faimosul sîmbure al 
viitorului din nu mai puţin 
faimosu-I realism socialist. 
lată de ce rezolvarea sceni
că a acestei confruntări re
prezintă pentru un regizor 
una din difici-lele încercări 
la care-l supune montarea 
piesei. Ion 1Cojar a trecut cu 

• brio acest examen. ' Rachel 
si Vassa sint în spectacolul 
;ău, în varianta dată de 
Olga Pelia Moteescu şi Flo
rina Cercel, oameni· pur şi 
simplu. Nici una dintre ele nu 
poate fi redusă la dimensiu
ne,:i unică a unei idei. Ori• 
cît de încăpăţinată s-ar do• 
vedi Rachel în idealurile sale, 
ea nu poate uita că e ma
mă. Ba mai mult, clipele de 
fanatism, altfel spus, de a
bandonare o omenesculu-i de 
drogul unei teze, sînt atinse 
de o singurătate prin care 
Ion Cojar polemizează impli
cit cu formula supunerii com· 
plexităţii de pe scenă unei 
silnice idei regizorale. Vasso 
Jeleznova se lasă si ea greu 
de prins într-o formulă. Ea 
nu este o simplă reprezenta
tă o unei clase care moare, 
ci o person-alitate contradic
torie, unind stări şi senti
mente dintre cele moi dife
rite. 

Ajunsesem la concluzia a
cestei dominante din teatrul 
românesc după ce văzusem 
Vassa Jeleznovo, Trei suroni, 
Antoniu şi Cleopatra. A ve
nit -apoi premiera de .la Cra
iova. Ea m-a convins odată 
în plus că redescoper-i-rea o
mului e o tehdită majoră a 
scenei, noastre de ozi. O ten• 
dintă care va da nastere, 
sint sigur, şi -altor specta'. 

cole de referinţă ale stogiu
nii. 

Ion CRISTOIU 
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ALEXANDRU 

SEVER 

Jertfa 

dramă 

in patru acte 

Soţiei mele, Alexanclra 

PE RSO NAJE L E: 

LEONID LEORDEANU 
ELLA, soţia lui 
CRISTINE, sora Ellei 
NAE CONDREA, medic 
AUGUS'fINA STAVRU, menajeră 
TACHE, fostul soţ al Augustinei Stavru 
ŞERB, academician 

ACTUL I 

Camera de lucru a lui Leonid Leordeanu. O uşă dă în interiorul apar
tamentului şi alta, într-un antret. O sobă înaltă, de teracotă albastră, des
parte două etaje,·e încărcate cu cărti. 

Leonid Leordeanu : înalt şi uscăţiv, cu o pipă în gură - o „pipă fără 
fum" - rătăceşte 11rin încăpere, mai mult inh'igat decît neliniştit, tot arun
cînd cite o privire spre uşa deschisă ce dă în dormitor, cu aerul că în
cearcă să prindă ceva, un „zvon de dincolo". O dată, sau de două ori, se 
opreşte în dreptul sobei ca să deschidă portiţa focarului şi să verifice fla
căra arzătorului. O sonerie îl surprinde în gura focarului. închide portiţa 
sobei şi iese pe uşa ce dă în antret. Zvon de glasuri ; după o clipă deschide 
uşa şi-i lasă loc de h'ecere Cristinei : în pantaloni, în jachetă fină, de blană, 
cu căciuliţă pe cap, e o femeie la vreo 40 de ani, încă frumoasă, sigură în 
mişcări şi bine întemeiată pe statutul ei de independenţă desăvîrşită. 

LEJONID : Intră ! Intră, Cristine ! 
ORISTINE : O să spui că sînt prăpăsti

oasă ca nevastă-ta ... Dar, de cum mi-a 
sunat telefonul, mi-<am zis : .. Să ştii 
c,ă iar s-a întîmplat ceva cu Ella !" Şi 
uite, intuiţia nu m-a înşelat ! 

ghic1toare cînd te aştepţi mereu ·să se 
întîmple un pocinog. 

CRISTINE (cu o mişcare din cap către 
dormitor): Şi e cineva acum la ea? 

LEONID: 1Bineînţeles, Nae! Am avut 
noroc că l-am prins tocmai cînd se 
pregătea să intre în operaţie ! LEONID (niţel obosit): Nu e greu să fii 
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CRISTLNE : Am înţeles. Şi de data asta 
de la ce naiba s-a pornit ? Că din 
senin nu· f:lce ea o criză de nervi ! 

LEONID : De ce crezi că e vorba de o 
criză de nervi ?

ORISTINE : Pentru că-i cunosc "stilul" ! 
.Aoom, să nu mă înţelegi greşit ... De 
bolnavă o fi bolnavă, nu zic ... 

LEONID : Bdne, asta nu mai e de mult 
o noutate!

CRISTINE : Dar Ella face parte dintre 
bolnavii aceia care au o mare d;ispo-
2iţie să-i chinuiască şi să-i plic.tise:iscă 
pe cei din jur. 

LEONID : Bine, nu mă plîng. La urma 
urmei, se cade s-o înţelegem şi s-o 
i1e!l:tăm, nu? 

CRISTINE (contrariată) : Leonid, ştii ce ? 
Lasă-te păgubaş ele rolul ăsta ele s,fînt 
ca;r:e rabdă în tăcere şi pledează pe 
lîngă bunul Dumnezeu iertarea păcă
toşilor ! 

LEONJD : Dar nu e vorba de asta. Vreau 
să spu·1 că, în fund, cu fric:1 de 
moarte 'IU te poţi certa, nu ? 

ORISTINE: Nu, nu e fnica de moarte. 
E · invidia stupidă a bolnavului faţă 
de· cei săn�toşi şi stăpîni pe 1-ibertatea 
loc de misca.re ! 

LEONID (neîncrezător): Oare? ! (Neaju
torat;) Şi atu.1ci ce să :!lac ? E o si

. tuiaţie care dm-0:iză de •:iproape un an 
de zile. Un an ele la accidentul ăla 
stupid ... 

ORISTINE : Ei, n...a fost chiar atît de 
stupid! 

LEONID: Cum adică.. A, te uriţi la ce 
spune ea ? (Zîmbin;L.J Prostii spuse 
la minie! 

ORlSTINE : Mînie sau ma:i.ie ? 
LEONID: Păi. cum altfel? Doar ea era 

fa volan! Şi chiar de la bun început 
s-a lansat cu suta pe oră !

CRISTINE : Şi n-ai încercat s· ') opreşti ? 
LEONID : Ai mai• văzut tu furtL'nă opri/tă 

cu rugăminţi ? Acum, adeVh"'Ul este 
că am încercat eu cumva... L"2r ştii 
c:1Te i-a fost răspunsul ? 

ORIISTINE : A apăsat pe accelerator 1 
LEONID : De unde ştii ? 
CRISTINE : Şii nu ţi-a fos-t teamă ? 
LEONID: Teamă?! Nu, nu cred, m,, 

prea... Deşi... la un moment dat, da, 
ziălu... am avut impresia că -as-ta si 
vrea : să ne ducem dracului, de ripă 
amîndoi ! 

CRISTINE (atentă) : Ţi-a trecut prin cap 
aş-a ceva? 

LEONID: Mie îmi trec multe prin c-ap. 
Dar er.a o prostie, nu? 

CRISTINE : Şi ce-ai făcut ?
LEONID : :Mi-am pus pipa în gură şi 

mi-am tras pălăria pe ochi.
CRISTINE (zimbind) : Cum s-ar z�ce, ao 

făcut exact ce trebufa să faci ca s-o 
înfurii ! 

LEONID : Cum adică. pentru că. mi-·:im 
tras pălăria pe ochi ? 

CRISTINE: Nu, pentru că ţi-ai pus pipai 
LEONID : Sfinte Dumnezeule, clar ce era 

să aibă ea cu pipa mea ? Nu fumez, 
nu scoate fum ... O jucărie cu care 
îmi momesc gîndurile ! Şi, la urma 
urmei, tot ea mi-a făcut-o cadou ! 

CRISTINE : Sigur, ea ţi-•:1 dăruit-o... Dan 
aşa, în şagă, ca să-ţi dea, driagă 
Doamne, un aer mai... filoso,fic ! De 
unde să bănuiască ea ce avea să de
vină pipa asta „ironică" ? 

LEO!NID (privindu-şi pipa ne:ncrezător),
Pipa ? ! Ce să devină ? 

CRISTINE : '.Instrumentul unei •:ibs.trageri. 
!ţi pui popa în gură şi dispari. Cum
dispărea ăla sub căciula fermecată.

LEJONID : Zău ? ! Iată, aşa ceva nu mi-a 
putut trece prin cap ! 

CRISTINE : Bineînţeles, exagerez ! Ade
vărul e că minia ei de atunci trebuie 
să fi avut cu totul alte motive. 

LEONID : Bine, de motive nu duce ea 
niciodată 'lipsă. 

CR!ISTINE : Oricum, n-a lipsit mult să 
dati ele naiba ! 

LEONID : A, el.a, asta e sigur ! Ea s-a 
ales cu capul spart, cu un genunchi 
fracturat şi cu un atac ele cocd... Şi 
eu, ce 6ă mai vorbesc ? De luni de 
zile, tot pe lingă dînsa ... Biata de ea ! 
Trebuie să se simtă ca într-o puşcă
rie: e:1 întemniţată şi eu pe post ele 
temnicer. 

CIRISTINE (uscat): Sau exact viceversa l 
ea temnicerul, şi tu cel întemniţa,t. 

LEONID (dezolat) : Ce pot să fao? 
CRISTINE : D-aia mi-ai dat tele:llon, ca 

să •ai pe umărul cui plînge ?
LEONID : O. nu ... (Descumpănit.) Vo�am 

să mai fie cineva în casă. 
CRiISTINE (clură) : Nu, nu ele ash mi-.ai 

telefunat. Vrei să-ţi spun eu de ce 
m-ai chema,t?

LEONID (retractil): De ce? 
OOISTINE : Pentru ca să încerci - ceea 

ce ai mai încercat - să mă convingi 
să mă. bag slugă la soră-mea ! 

LEONID: A, nu ... Deşi, recun.oc\-'ite, a,r fi 
o solJ.uţie, nu? Nu vez.i că nu are în
credere în nimeni ?

ORISTINE' (rîzînd) : Şi tu crezi că are 
încredere în mine ? (Hotărîtă.J As-cul
tă, Leonid. am făcut treaba asta, ele 
s1ugă pe lingă -soru-mea, de nu ştiu 
cîte ori ! Şi chiar şi atunci, în inter
valele aste-a nenorocite dintre două 
slugi alungate. am făcut-o, bineînţeles, 
pentru bine, pentru ca să-ţi poţi vedea 
ele curnurile tale 1,a Univer.s.ita,te şi de 
lucrările tale interminabile. Dar ele 
d:1,ta asta, hotărit : n-am nici un che<! 
să mă bag într-un pat boln-av ! Ş1 
acum că am · pus punct la cap;iJtolul 
ăsta, 'să-ţi spun de ce am venit! Sau 
nu eşti curios să afli ? 

LEONIID : Păi, credeam ... 
ORJSTINE: Nu, nu ca să mă interesez 
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ele Ella ... O să-şi revină ea şi fără 
asistenţa şi compătimirile mele. Şi 
nici pentru ca să-ţi ofer un umăr pc 
care să plîngi. Am venit să-ţi irn 
manuscris ul. 

LEONID (stînjenit): Dragă Cristi.ne ... 
CRTSTINE : Nici un „dragă"! Eşti ză

bavnic şi delăsălor ! Da::ă nu te îm
pinge careva de la spate, e ti în stare' 
ă stai cloşcă pc manuscrisul -ăsta pînă 

la sfîrşitul v,ieţii tale. 
LEONID : Ştii bine că nu-mi place ,ă 

dau clin mină lucruri neîncheiate_ 
CRISTINE : Pentru tine nici o lurnre 

n Li e încheiată. Dar a Yenit timpul 
să-i dai drumul în lume ! Un om ca 
tine nu are dreptul să se închidă în 
casă, lingă o femeie bo!naYă. .i timp 
ele un an de zile să nu a. tearnă pe 
hîrtie nici două rînduri. 

LEONID : Cite ce,·a, totuşi, am publicat. 
CRISTINE: Da, dar marea ta Etică nce! 

Zace, în timp ce alţii se .,i pregătesc 
pentru Congresul ·de la Paris ! 

LEONID : A. Congresul ? j\Iai în�îi că 
pînă la Congres mai este cel puţin 
un an. Şi-apoi, de ce îţi închipui că

. aş putea fi trimis tocmai cu ? 
CRISTINE: Pentru că tu ai ce,·a de 

spus! 
LEO ID : Ast:1 e un argument feminin. 

nu ui1ul, hm, filosofie. 
CRISTI JE: Ştiu. e un argument de fe

meie ambiţioasă. Dar adevăratul argu
ment, ştii de fapt foarte bine, tccmai 
acesta este : importanţa lucrării tale. 
Şi tu nici măcar n-ai p edat-o edi
turii. Si de ce întirzii? Ca să-i f:l::i 
ceaiuri· tonice Ellci. şi -să-i scrYe!)ti 
patru sedative pe zi ? Asta e o treabă 
pentru o infirmieră, nu pentru un 
savant. 

LEONID : Da. dar nici o infirmieră din 
lume nu-i poate spune �te iubesc� şi 
să-i dea sărutarea de seară. 

CRISTI IB (iritata}: Pentru Dumnezeu. 
Leonid, nu fi timpit ! 

LEO. ID: Ferească Dumnezeu! Dar ce 
să fac? E fomei3. mra şi o iubesc. 

CRISTINE : Ei şi ? Ce are de-a face una 
cu alta? N-ai <lecit, iube�te-o cit pof
teşti ! Dar mie dă-mi manuscrisul. să 
ţi-l duc cui 5tiu eu, şi in şase luni 
o să-l ai tipărit !

LEONID : A, nu... l\Iai trebuie să-l re
citesc, să verific o seamă de note ... 

CRISTINE (pe aceeaşi frază melodică) : 
Să mai pui niscaiv:1 virgule ... 

LEONID : Bineînţeles, şi virgule]<> sînt 
importante... Şi apoi, mai înainte de 
a-l propune editurii, aş vrea să-l dau
cuiva să-I citească ... (A prins un zvon
.. de dincolo", din dormitor: usa R"
deschide cu băqare de seamă şi ·apar"
Nae Condrea, cardioloqul.) In sfîrşit !

CO DREA (clînd cu ochii de Cristine I : 
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A, şi tu?! (fi sărută m·na.J Cum de 
,:?-ai hotărît ? 

CRISTINE : N-a fost chiar atît de greu, 
chiar dacă m-am jurat să nu-i mai 
calc pragul decît cînd oi fi sigură' că 
e mută! 

CO DREA : Ei, doamne, de n-aş şti că 
am lăsat-o pe Ella în dormitor, ·15 
zice că o am în [aţ[i. 

CRISTI E: Ce vrei, dragă Nae, d,oar 
sîntem surori! Atît numai că la îm
părţir •a darurilor, t1rsiloarele ne-au 
lăsat. mie tot bunul-simţ, şi Ellci to;t 
talentul ele a-şi plictisi prietenii ! 

LEONID (neliniştit) : Ce face? 
CONDREA : Cred că a 1dormit. 
CRISTI E: Bogdaproste ! Numa·i som

nu] să-i mai aslîmpere gura ! 
CO DREA : 1da, şi ăsta e un fel qe-a 

muri! 
CRISTI E: Vrei să-ţi spun ceva? N-ăin 

pic de încredere în morţile astea frac
ţionate ale soru-mii ! E în starg., să 
învie în fiece clipă ! . 

CONDREA (ironic înminunat de misterul 
complicaţiilor umane): Doamne, oare 
toate femeile or Ii aşa de ncbqi1e ?
(Băgînd ele seamă neliniştea si ne.răb
darea lui Leonid.) Bine, văd că . stai 
ca pe ghimpi ! Ce sfi-ţi spun? (R,idică 
din umeri.) . · . 

LEONID: De ce a durat atît? Crede.am 
că te-a stdns de git ... sau," că, Doamne 
iartă-mă, mai ştiu cu .. . 

CONDREA : Să moarf1 ? ! D ce să moa
ră? F,ii liniştit, nu se moare artît . de 
uşor. Şi apoi, să-ţi spun ceva, bătrîne: 
ca să mori. trebuie, ca să zic a5a,. să 
fii şi niţel dispus. Or. Ella - aici, 
cred eu, Cristine arc dreptate - nu 
prea are aerul că ar vrea să moară. 

LEOI\TID (zimbind vag): D:1, z[1u. nu pre,'\ 
are aerul... Deşi... (Abanclonîncl un 
gînd.J Dar atunci ele cc a durat atît? 

CONDREA: Povestea obişnuită. Mai de
grabă o criză de nervi, decît ,o criză 
t'pică de inimă. 

CRISTINE : Nu ţi-am spus cu ? ! 
CONDHEA : Ar fi fost timpul să te obi5-

nuieşti ! 
LEONID : Ei. da, dar uite că nu izbu

tesc. Ce zici. a7 putea să-i arunc şi 
eu o ,privire ? 

CONDREA: Ce să vezi? Doarme. 
LEONID: Num'li o privire! (Iese.) ,. 
CRISTINE (contrariată): Il vezi?· .. :· E 

,incurabil ! 
CONDREA : De ce te miri ? 
CRISTINE : După douăzeci de ani ? ! 
CONDREA : Bine, ţie ţi-e greu să ·înţe-

�egi. 
CRISTINE : De ce mi-ar fi greu ? Pen lru 

că am preferat să am z.ece amanţi. 
mai degrabă decît un singur soţ '?, 

CO DREA (zimbind): Şi totu�i, pe Leo� 
nid ţi l-ai fi dorit. 

CRISTINE : Pe cine, pe filosoful ăsta 
copilărit printre că1;ţi �i idei ? Prosbii 1 
O slăbiciune ele tmcrcţc ! Am preferat 
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să · i-l las Ellei. Si te uită numai ce-a 
făcut din el ! ( Reintră Leonicl, poso
morit, niţel intrigat.) 

CONDREA : S-a întimplat cev;1 ? 
LEONID : Nu. Cred, într-adevăr, că 

doarme. (Dezolat.) lţi spun drept, nici 
nu mai ştiu ce să cred. Şi mai ales nu 
ştiu ce să fac. 

CRlSTINE : Ti-am spus : să-ţi vezi de 
treburile tale ! Să-ţi termini şi să-ţi 
tipăreşti Etica. Şi să începi a tatona 
terenul pentru Cong�es ! Nae, pen:ru 
Dumnezeu, îi eşti prieten, spune-i şi 
tu ! Un cărturar ca el nu e hărăzit 
pen,trru o treabă de infirm'ieră eternă ! 

LEONID : Oh, Cristine, lasă asta ... (Pre
ocupat, către Conclrea.) D<! fapt mie 
încă nu mi-e clar, cc s-a întîmplat? 
Nu ţi-a spus nimic? 

CONDREA (plictisit) : Ba da, si_gur că 
m1-a spus. 

CRISTINE: Cred şi eu I Un medic sau 
un avooa-t, pe po,st de psihanalist, e 
o scuipătoare ele uz curent. De-ar
prinii careva to:1te mărturisirile cît<i
;mi· se. fac .mie, ca avocat, cred că ar 
inur'i o,ti,ăvit.

CONDREA : De-ar Ii să-i dăm crezare ... 
.(Către Leonid.) s�- :pare că fata aia 
îţi pusese gînd rău. 

CRISTINE : Eram sigură că trebuie să 
fie ·ceva de genul ăsta ! 

J.,EO'NID (neîncrezător) : 'Vrei să zici. .. 
Menajera? 

CQNDREA : Fata era destul ele drăguţă, 
nu? 

.1r,i;;oNiD·· (1.ngînclurat): Drăguţă? ... Şi ce 
are ele-a face ast:1 cu mine? 

.CONDREA : Uite că are ! Ella te vede 
încă foarte tinăr ! 

'CRISTINE (zîmbincl) : Ba chiar încă des-
'ttil de seducător. ' 

LEONJD (lehă"Yicsi.t) : Dar, dragul meu, 
, -.h9_bar n-am· nici măc:1r care îi era 

culoarea ochilor. O fată oarecare! 
CRISTINE (către Condrea): Şi dumnealui 

mai vrea ,să mă instalez în cas-ă pe 
pbst de bucătăreasă si de infirmieră! 
Ar fi în stare· Ella să te caute· şi sub 

,plapumă, nu cumv.;i să mă fi ·ascuns 
în patul tău ! 

LEONID : Bine, dar e o aberaţie ! 
CONDREA (filosof): As.ta n-a împiedicat 

niciodată o femeie să cread!i. 
'CRISTINE (tot atit de plictisită pe cit ele· 

hotărîtă) : Şt:ii ce, Leonid, eu sînt per
'fect lămurită. Şi toată povestea as:a 
nu mă inte1·esează ni�i cit negru sub 
unghie ! Pe' mine mă intereseictză un 
singur lucru : manuscrisul ! (Se în-

, drP,aptă decisă spre masa �le lucru,
mută bustul lui Platon de pe un teanc
de hîrtii şi ia hi.rtiile în mină.) Asta 
este, ,nu-J a�a? Ei, bine, îl iau şi gata! 

LEONID (morocănos) : As:a e manuscri
sul de bazii. (l-L ia clin miini şi-l.pune
îndărăt, sub paza lui Platon.) A�A rPW\ 
nu iese clin c�să. Trebuie m,1i întîi 

să-l dau cuiva să mi-l bată la maşină. 
CRISTINE : Dar asta durează ... Durează ! 

Şi mai vrei să-l dai şi cuiva sa- ţi-l 
citească ... 

CONDREA : Şi cu.i te-ai gîndit �ă-1 dai ? 
LEONID (ezitanl): Dacă ar fi după 

mine ... Dar mă tem să nu mă refuze. 
CRISTINE : Cine ? 
LEONID: Bătrînul Serb ! 
CONDREA : Oho, moşnegăria, academi

cianul ? ! 
C'RIST1NE : Şi· de ce to:mai belferul 

�1la? 
LEONID : Pentru că riJ.oşne'găria şi bel

ferul ăsta este cel ma.i afurisit critic 
pe care şi-l poate dori unul ca mine. 

CRISTINE : Bine, s-a Iăcut. 
LEONID (neliniştit) : Cum adică, ,,s-a 

făcut" ? 
CRISTINE: Dac[t-1 conving eu pe bătrî� 

nul Şerb să-ţi citească· lucrare:1, mi-o 
dai, aşa cum e, imediat ? 

LEONID (şovăitor): Şi dacă te refuză? 
CRISTINE : Un avocat ca mine stie cum 

să. pledeze ca să nu fie refuzat. Şi 
dacă mă refuză, să-l ,iJa naiba ! 

LEONID (pe jumătate convins) : Bine, 
dacă ţii să încerci... 

CONDREA : Şi de el nu ţi-e teamă că-ţi 
prăpădeşte bunăt:1te ele manuscris ? 

LEONID : Nu. In mîinile li.Ii manuscrisul 
ar fi. ca în mîinile Pa1:fei, 

CRISTINE: Atunci sîntem înţeleşi: mi-l 
dai! ,. 

LEONID. (încăpăţ.înat) : A, nu·, nu ţi-l 
dau ! ' !mi telefonezi. Si i-l · duc eu 
personal. 

CRISTINE : Şi _eu care mă gînclea!T1 
să-mi înnobilez sacoşa de cartofi. cu 
Etica ta de două kile. Bine,· în cîteva 
zile ai de la mine un telefon. 

LEONID : Nu vrei. ,totuşi, să intri,' s-o 
vezi pe Ella ? · 

CRISTINE: Fere.1scă Dumnezeu! Vrel să 
facă un atac de inimă ? La revedere. 
Şi tu, Nae, mai dă-mi cite un ts'lefon. 
Ciao l (Iese.)

CONDREA: Tenace muiere şi expeditivă! 
Crezi că o să izbutească să-ţi bagt-" 
manusc1i,sUil pe gîtul moşnegăriei?-

LEONID : Nu m-aş mira defel. Ca avo� 
oa.t, are relaţii întinse, şi cit a -trăit 
bătrînul Tc1bacarµ, tatăl, prin casa loi· -
s-a perinpat jumăta-te din Bucurestiul 
intelectual. Dacă nu-l îmbrobodeşte
ea, apoi atunci nu e în stare nimeni.

CONDREA (interesat): :şi .ia spune-mi 
tu : e chiar gtît ele .important'\ lucra
rea asta a ta, pe cit susţine C1:istine? 

LEONID (îngîndurat): Ca să-ţi' spun 
drept, nici eu nu mai ştiu. Cîteodată 
mi se pare importantă.:. E, ca să zic 
aşa. lucrarea vietii mele. Am conce
put-o cam în an,ii căsătoriei ,cu Ella. 
Şi lucrez 13. ea de d:rnăzeci ele ani. 
Dar acum, cînd o văd pe EJla citu-i 
de prăpădită ... 

CONDREA : Ella nu-i totul pe lume. 
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LEONID : Mda, din anume punct de ve
dere, nu se poate spune că e „totul". 
Dar şi chiar dacă nu e „totul", o viaţă 
de om e destul de mult. Şi ce impor
tanţă mai poate avea un munte de 
cuvinte în raport cu o viaţă de om '! ! 

CONDREA: Nu ştiu, mă tem că nu te 
înţeleg exact. După cit mă taie pe 
mine capul, a gJndi acum în spinitul 
realităţii înseamnă mai ales a te gîndi 
cum să faci faţă unei situaţii foarte 
grele. La urma urmei, nimeni niu cle
mi,sionează clin viaţă ca să devină dn- · 
firmierul unei femei iubite. 

LEONID : Dacă te gîndeşti la obligaţiile 
pe câre mi le impune profesoratul... 

CONDREA : Ciudată fiinţă mai eşti şi 
tu ! Şovăi s-o laşi singură fie şi pen
tru un ceas, şi totuşi e vorba de ace
eaşi femeie ele care, ele-a lungul ani
il.or, ai vrut să divorţezi de nu ştiu 
cite ori. 

LEONID : Crezi ? De fapt, dacă mă gin
desc bine, n-am crezut nicioda:tă Că ,3.ş 
putea s-o fac. 

CONDREA : Sine, acun1 nu e vorba ele 
asta. Problema e acum doar 'tllla, ba
nală, de natură strict practică : cum 
să te descurci ? ! 

LE�NID: Ştiu eu?! Ai auzit şi tu, Cri.s
tine refuză. 

CONDREA : Era şi de •aştep,bat. D-aia, 
cînd mi-a telefonat Ella că a dat fata 
,aflară, prima mea grijă a fost bine
înţeles, s-o liniştesc, şi a doua' grijă: 
să-i caut o femeie de serviciu. 

LEONID (sceptic) : O să sfîrşească la fel 
c:1. toate celelalte. 

CONDREA : P.robabil. Dar să încercăm ! 
Umie mi-e paltonul? ... A, da ... (Dă să
iasă, dar se întoarce.) Ascultă-mă oe-ti 
spun : fli atent! Un cardiac oare nu
ştie să se descotorosească de toate 
pricinile de necaz e un om pe jumă
tate mort. lntr-o bună zi, o iritare de 
nimic are s-o dea g.3.ta ! 

LEONID (posomorit): Incă nu mi-ai spus 
ce femeie ai găsit pentru noi. 

CONDREA (ezitant o clipă) : Numele Au
gustinei Sbavru îţi spune ceva ? 

LEONID : Ar trebui să-mi spună ? 
CONDREA (Îngîndurat) : Nu, de fapt, 

nu... E un nume ca atîtea altele. D.:1r 
prin anii de dinaintea războiului a 
fost pomenit într-un proces despre 
care au scris şi ziarele. Se pare că 
soţul Augustinei Stavru, ca să scape 
de ea, ar fli încercat s-o otrăvească. 
ln •,mii următori, obligată să trăiască, 
a devenit soră medicală. Cînd am cu
n.oscmt-o eu în clinică, era soră-şefă. 
Azi c o femeie Ia vreo 65 dP ani, 
foarte "erioasă şi foarte pricepută. 

LEONID (absent) : Dacă spui tu ! 
CONDREA : In fine, altceva decît că e 

dispusă să fucă o a emenea keabă, de 
femeie la toate, nu ştiu. D.:1r dacă 
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vrei să afli mai mult, trebuie să _stai 
de vorbă cu ea. 

ELLA: Oare ea? (Pe ultimele cuvinte,
uşa ele la dormitor s-a deschis şz în 
prag a apărut Ella, sprijinită în bas
ton. E o femeie care „a fost frumot;isă"; 
acum e palidă, imbătrinită prematur,
îmbrăcată sumar, cu neglijenţa tipică 
a bolnavilor care au renuntat să se 
mai intereseze ele propria lor înfăţi
şare.) 

�ONDREA (se repede s-o susţină) ; Şi eu 
care te credeam adormită ! 

E:LLA (acră) : Eu dorm întotdeauna cu 
un ,singur ochi. 

CONDREA : Şi doar te-am rug.1t să stai 
liniştită. 

ELLA (sarcastică) : Şi ţi-ai închipuit că 
o să te ascult ? (Ţeapănă.) V-am în
trebat: .,care ea"? Şi parcă ain auzit
glasul Cristinei.

LEONID : A .iiost. (lşi scoate pipa clin
buzunarul de la piept.) 

ELLA : Şi •.1ltcineva ? 
OONDREA : Doar ţi-am spus... (0 sus

ţine, să ia loc în jilţul comod de lîngă 
bir6u.j E vorba de doamna aia căreia 
i-am propus slujba pe lîngă tine.

ELLA (indicîndu-l cu bastonul pe Leo
nid): Şi dumnealui, domnul profesor, 
ce-a spus? 

LEONID (cu pipa în gură, ca de pe altă
lume): Ce să spună? 

CONDREA (Împăciuitor) : Bineînţeles, e 
de acord. 

ELLA: Zău, de acord? Nu ţi�.1 propus 
să mă bag,i într-un sanator.iJu.? 

CONDREA : Prostii ! De ce să intri în
tr-un sanatoriu ? 

0LLA : Pentru ca dumnealUi să scape de 
o nevastă rea, sîclitoare şi bolnavă,
care nu-i dă răgaz să-şi aştearnă stu
diile celebre, care nu-i mai po.1te
aduce cafeluţa la masa de lucru şi nu
mai e în stare să-l aştepte în pat pînă
la cinci dimineaţa. Chiar şi după
două mii de ani, Platon contirnuă să
aibă ultimul cuvint în căsnici-:1. mea !

CONDREA (mustrător): Ella ... 
ELLA (tăioasă, către Leonid) : Şi tu ce 

stai ca de piatră ? N-ai nimic de spus? 
LEONID (cu pipa în gură, îngîndurat) :

Ce să-ţi spun ? 
ELLA : II auzi ? Trăiesc cu el de două

zeci de ani şi nu are nimic să-mi 
spună. Oum e vorba de mine i se 
pus,tieşte deodată tot vocabularul Din 
tot graiul nu găseşte pentru mim� nici 
măcar o singură vorbă bună. Dar pu
torii ălei.:1 pe care am dat-o afară 
avea ce să-i spună, nu ? 

LEONID (abstras) : Nu-i spuneam decît 
cc era de spus în împrejurările ba
nale ale gospodăriei de zi cu zi. 

ELLA : Şi tonul ? 
LEONID: E felul meu de a fi politicos. 
ELLA (sarcastică) : PolLticos ? .,Stimată 

duduie, vreţi să fiţi amabilă şi să-mi 
fierbeţi un cru ?" .,Stimată !" ,,Duduie!" 

I 
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O curvi tină oarecare, pe care o plă
te.:1m ca să-mi ţină gospodăria pe care 
n-o mai pot face !

LEONID : Dragă Cristine ... 
ELLA (tresărind) : Poftim, vorbeşte cu 

mine şi i se adresează CriJStinei. Ce 
voiai să-i spui Cristinei şi-mi spui 
mie? 

LEONID (zăpăcit) : Nu, bineînţeles, nu-i 
vorba ele CrJstine. Ce voiam eu să zic 
era altceva ... şi anume, că nu mă simt 
îndreptăţit să-mi dau aere de stăpîn 
numai pentru că plătesc cuiva, cu 
nii;;te amărîţi de bani, un serviciu 
oarec.:1re. 

ELLA: II auzi? Mai să nu-ţi vină a 
crede că omul ăsta se trage clin nea
mul Leorclenilor ele odinioară, cu 
moşii, cu iobagi, şi cu robi ţigani ! Iar 
cînd un Leoreleanu se brodeşte filo
sof, nevasta nu poate să · fie decît o 
Xantipă şleampătă şi rea ele gură, un 
,sac cu o.:1se numai bun de mutat de 
pe pat în fotoliu. şi din fotoliu pe pat! 

CONDREtA : Nimeni nu te împiedică să 
faci o plimbare pe afară. 

ELLA (acră) : Crezi că e o aşa mare plă
cere să vezi oamenii întorcînd capul 
după tine ca să se întrebe ce naiba 
caută baba ·.:ista prin oras cînd o caurtă 
moartea pe acasă? Şi apoi, dumnealui 
e prea ocupat ca să mă scoată la 
plimbare. Iar cu slugâ nu-mi place ! 

LEONID (calm şi mereu îndepărtat):
Ţi-am prnpus de o mie de ori... 

BLLA : Şi de o mie ele ori ati. răsuflat 
uşurat că te-am refuzat. Să stai toată 
ziulica neclintit, cu nasul prin hîr-

. ţoage ,şi cu mintea pe aiurea, . prin 
antichităţile babilonice sBU iudaice, 
•.:ista e mai important decît sănătatea 
mea. 

CONDREA : .Ella, ele ce exagerez!Î ? 
ELLA: Zău? ! Exagerez?!... Sau v-aţi 

înţeles amîncloi pe spinarea mea ! 
CONDREA (mustrător): Ella, doar mă 

şti,i cit ţin la tine ! 
EM..A (plictisită): Bine, bine. a.5a sî'l1t 

eu, sîcîitoare , cîrbitoare, afurisită. Iar 
voL. nişte sfinţi ! 

CONDREA (cu un zîmbet împăciuitor):
O, -nu ! D3r sînt, cred, un prietell' de
votat si - ce să ne mai ascundem 
el'tlpi'\ deget - un cardiolog eminent. 
Nu? 

ELLA : Un bun cardiolog nu e, neapărat, 
şi .un bun cunoscător al unei inimi de 
femeie. 

CO�DREA (mereu zimbind) : Sper, totu.5i. 
ca nu ai de gînd să mă concediezi si 
pe mine. 

ELLA (îl priveşte fix) : Nu, din păcate 
mai am încă nevo,ie de tine. 

CONDREA: Bineînţeles, deşi... (Se aucle
soneria.) 

ELLA : Cine o mai fi ? (Căire Leonid.)
Ai ănvitat pe cineva ? (Dă să se ri-

elice.) Atunci, hai, ascunde-mă ! Să nu 
de:1 ochii cu baibornita ! N-am chef să 
convoc pentru tine toată compătimirea 
universului. 

COND'REA : Stai liniştită ! Trebuie să 
fie doamna Stavru. 

ELLA: ,,Doamna"?! ... ,,Stavru"? ! Care 
doamnă? 

COiNDREA: Femeia de serviciu de care 
ţi-am vorbit. 

ELLA : Aha, servanta... Bine, ai,a poate 
să mă v3dă şi aşa ! Nimeni nu-i cu
coană penti:u slujnica plătită să-i 
pună plosca sub şezut ! (Se cuibăreşte
în fotoliu. Lui Leonid.) Du-te şi dă-i 
drumu' tovărăşicăi ! (Leonid iese.)

CONDREA (niţel neliniştit) : Ella, cre
de-mă, n-ai nici un motiv să te porţi 
în fe1ul ăsta cu Leonid, 

EtLLA (acră) : Mă port cum mi-e felul. 
CONDREA : Şi dacă nu încerci să te li

nişteşti, n-ai s-o scoţi la capăt. 
ELLA : Cum adică, o să mor ? L•as' că 

nu-i fac eu plăcerea asta ! 
CONDREA : Si vezi ce faci cu femeia ... 
ELLA: Că •:1itfel, ce? ,,Mă d,ivorţează"? 
CONDREA : Exact, Şi dacă te lasă şi ea, 

apoi greu să faci rost de alta. 
ELLA : Da, ne cam cuconirăm cu to•a- . 

tele ! (Intră Leonid, care, în chip ele
gazdă, îi face loc Augustei Stavru.)

LEONID: Poftim, intraţi, dc:l'3mnă. 
ELL.A (ricanînd) : ,,Doamnă" ? ! 
DOAlvlNA STAVRU (o femeie la 65 ele

ani, îmbrăcată în palton negru, cam 
demodat, cu căciulă neagră, cu mîi
nile adunate într-un manşon din stofa 
paltonului. Mai mult ţeapănă decît 
calmă) : -Bună ziua . 

CONDR.BA (înclinîndu-se uşor) : Imi p:1re 
· bine, Augustina, că ai venit. Tocmai 

vorbeam de dumneata. Cu domnul
Leordeanu, clesigw·, ai şi făcut cunoş�
tinţ,ă... Să ţe. recomand şi doamnei...
Uite dragă Ella dumneaei este
cloa�na Stavru, de' care ţi-am vorbit.

ELLA (rece) : Mcb, mă bucur. 
CONDREA : Acum rămîne să vă învoiţi 

între dumneav0astră. Eu o să plec, că 
am lăsat baltă o groază de treburi ! 

LEONID : Iti telefonez eu mai tîrziu. 
CONDREA :' Foarte bine. Hai,· la reve

dere ! (Către Ella, cu un deget 1idicat
profesoral.) Şi noi. .. ne-am înţeles., nu? 

ELLA (acră) : înţeles. (Lui Leonid.!
Du-te şi condu-l ! 

LEONID (nehotărît): N-ai prefera _ sa-1
vorbesc eu, in prealabil, do·:1mneL? 

ELLA : Nu. Eu o angajez. Tu m1m�i o 
plăte�ti. Condu-l pe Nae şi lasa-ne 
singure. 

LEONID (acceptare resemnată) : Bine_. 
(Condrea şi Leonid ies.) 

ELLA: Te-as pofti să stai jos, dar, după 
cum vezi; biblioteca asta nu-i . d�fel 
ospitalieră. .

DOAMNA STAVRU: Nu bce nimic. 1n
picioare sînt mai aproape de uşă.' 
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ELLA (lresărind uşor): lncă nu te-am 
poftit să pleci. (Scrulind-o.) Hm, n-aş 
zice că eşti cine ştie ce ispititoare. 

DOAMNA STAVRU (calrnă): Nu. 
ELLA: Nu vrei să-li scoti mantoul? ... 

Udte, pune-I acolo,' pe birou, peste că
păţîna aria l (F'emeia işi leapădă, fără
grabă, ordonat, manşonul, mantoul şi 
căciula. Acum se arată în rochie nea
gră, cu un jerseu încheiat pe git ; 
părul sur, împărţit simetric pe cele
două emisfere ale capului, e acltinat la 
ceafă.) Slavă domnului, diformă nu 
eşti ! Ştii, nu pot sif1 sufăr în preajma 
mea oameni· scălîmbi şi cu beteşuguri. 
Ia întoarce-te, să te văz şi din profil! 
(Mulţumită.) Bine, asta nu e rău : eşti 
la fel de urîtă din profil ca şi din 
Liţă. Dar ca să-mi g[1teşti o ciorbă şi 
să-mi faci o injecţie, pentru asta nu-i 
musai să fii miss România. Sper că 
nu te-ai supărat. 

DOAlVINA STAVRU (impenetrabilă): Nu. 
ELLA : Foarte bine Iaci ! Prilejuri de a 

te supăra pe mine o să ai destule ! ... 
Eşti sănăitoasă ? 

DOA.l\1NA STAVRU: Cred că da. 
ELLA: Ce-i aia „cred d1 d:1"? Adică nu 

eşti sigură ? 
DOAMNA STAVRU: Cu mulţi ani în 

urmă, am avut - cum se spune 
un preinfarct. 

ELLA : Aha, interesant I Cum s-ar zice, 
în privinţa asta, ne cam înrudim. 
Poate că si asta o fi cîntărit cînd mJ 
te-a rec-0-rÎ:11ndat Nae, adicătelea doc
torul Condrea. 

DOAJMNA STAVRU : Nu ştiu, nu m-am 
gînd1t la asta. 

ELLA : Nici nu trebuie. Gîndesc <1lţii 
pentru dumneata. Şi. .. îmi îngădui să 
te întreb : eşti căsătorită ? 

DOAMNA STAVRU: Am fost. 
ELLA: Foarte bine. Asta mă va scuti ele 

obligaţia de a-ţi cunoaşte şi bărb:1tul. 
Şi cop.ii ? Sau n-ai copii ? ! 

DOA.l\'1NA STAVRU: Un frate. 
ELLA : Căsătorit ? 
DOAMNA STAVRU: Nu. 
ELLA : Slavă domnului, asta te scuteşte 

de plictiseala de a suporta o cumnată. 
Dar dumitale. ţi-:1 spus Nae, adică 
doctorul Oondrea, cam ce ai avea de 
făcut aici ? 

DOAMNA STAVRU: lntrucîtva, bănuiesc. 
ELLA: Nu e cazul să bănuieşti. Să-ţi 

spun eu : trebuie să ai grijă ele mine 
şi să faci toată gospodăi,ia casei. Crezi 
că o să poţi face faţă ? 

DOAMINA STAVRU: Voi încerca. 
ELLA : Uşor n-o ă-ţi fie ! Mai întîi că 

sînt rea şi afurisită, capricioasă şi ci-
călitoare... 

DOAMNA STAVRU: lnţeleg, 
BLLA {bănuitoare) : Zîmbe.5ti ? 
DOAMNA STAVRU: Nu. 
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ELLA : Poţi să mă crezi : n-ai nici un 
motiv! Pe urmă, va trebui să găteşti, 
să faci curăţenie, ba chiar şi să stai 
la coadă pentru cumpărături. 

DOAMNA STAVRU: Bineînţeles! 
ELLA : Nu ştiu ce găseşti dumneata de 

h sine înţeles. Dar să ştii oă în easa 
asta, de cînd am picat bolnavă, nimic 
nu mai merge cum trebuie. Soţul 
meu... ln viaţa lui nu ştiu dacă a 
cumpărat ele două ori pîine. lnţelegi ?
E, dragă doamne, profesor ... Un sa
vant ! Unul care respir,} idei şi tră
ieşte printre năluci. A�a că dinspre 
partea lui, n-ai nici un ajutor de aş
teptat. Ştii să găteşti ? 

DOAMNA STA VRU : Da. 
ELLA : Dar, bagă . de seamă : mîncare 

arsă şi fire de păr în supă, asta nu 
sufăr. 

DOATvllNA STAVRU: lnţeleg. 
ELLA : Va trebui să ai gnijă şi de mine. 
DOAMNA STAVRU: Bineînţeles. 
ELLA : Va trebui să-mi faci şi cîte-o 

injecţie. 
DOAl\tlNA STAVRU: Nici o problemă. 
ELLA : Şi dacă mă trezesc noaptea, va 

trebui să-mi ţii ele urît. 
DOAMNA STAVRU: Sînt obi�nuită. 
ELLA (atentă) : Cum adică ... ai mai făcut 

asemenea treburi ? 
DOAlVINA STAVRU: Da. De cînd m-am 

pensionat ... 
ELLA : Vrei să spui că ai mai avut o 

·:i.semenea slujbă? (Acceptare taci�ă.)
Şi de ce ai abandonat-o?

DOAMNA STAVRU: N-am abandonat-o. 
A mt1rit. 

ELLA : Cum s-ar zice, vii ele lingă un 
cadavru. 

DOA.l\'1NA STAVRU : Da. 
ELLA (tulburată) : Nu zău, nu ştiu cum 

o să le faci pe toate! (lngîndurată.)
Ştii... stau şi mă gfoclesc : chiar ai
•:1tîta nevoie de bani ?

DOAJVINA STAVRU. Da. 
ELLA : Eu, să fiu în locul dumitale, nu 

m-aş an!l"a.ia. La urma urmci, nici nu
prea înţeleg ... Fratele ăla al dumitale
nu te poate ajuta ?

DOA;tvlNA STAVRU (uscat): E bolnav ... 
Un accident de muncă. 

ELLA (bănuitoare) : Aha, un accident... 
De mult? 

DOAMNA STAVRU: De mult. 
ELLA (îng-înclura.lă} : Se întîmplă. Dar o 

pensie de invaliditate tot o fi avînd ! 
DOAMNA STAVRU: Da, o pens.ie .. 
ELLA : Hm, nu prea eşti vorbăreaţă. Se 

vede că de aici ţi se tr<;1ge şi faima 
de femei,e serioasă. Bine, ăsta nu e 
un defect. Vorbesc eu destul şi pentru 
dumneata ! Dar mie trebuie să-mi spui 
de toate. Că eu, una, trebuie să ştiu 
pe cine mă. pot bizui. V:1săzică ai ne
voie ele bani. lnţcleg, nevoia � învaţă 
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să rabzi multe. Dacă n-o să fugi în 
două săptămîni, o să spun că eşti un 
înger ! Deşi (acră) aripi n-o să-ţi 
crească, desigur, niciodată. (A termi
nat.) Bon ! Atunci ne-am înţeles, da ? 

DOAM!\J'A STAVRU (neclintită): Cu o 
singură condiţie. 

ELLA (tresare): Ce condiţie? 
DOAMNA STAVRU: Duminica dimineata 

treburile să fiu liberă... (Ciocănitui:i 
în -u,şă. Intră Leonid.) 

LEONID: E voie? 
ELLA : Mă rog, intră. Eu am· terminat. 

(Către doamna Slavru.J Vrei să mă 
ajuţi să mă ridic? ... Bine, duminica 
dimineaţa o să fii liberă. ( Renun�în�l 
la sprijinul femeii.) Nu, nu-i nevoie. 
mai departe merg şi singură. Nu-s 
chiar atît de neputincioasă. (Se în
dreaptă spre uşa dormitoruLui, dar se 
opreşte şi priveşte peste umăr.) A, am 
uitat ... Care spuneai că e numele du
mitale. 

DOAMNA STAVRU: Augustina. Stavru. 
ELLA: ,.Augustina"... Ce nume ridicol 

pentru asemenea slujbă! Şi ce· de-a 
silabe ! Nu, eu o să-ţi spun Tina. 
,.�a:la11: Tina". Bineînţeles, ele azi 
mamnc1 ·:iici. Iar de dormit, o să 
dormi în hol, pe canapea, să-mi f,ii 
pe-c1prnape clacă am nevoie, de dum
neata peste noapte. Şi, încă ceva : eu 
şi cu dumneata - să fie clar de la 
început - nu sîntem nici lin fel' ele 
tovărăşele. Că nu-mi place să mă bat 
pe burtă cu nimeni. In general, fie 
c� vrei s!'[ mi te adresezi, fie că vrei 
sa-mi pui vreo întreb:ire, n-ai nevoie 
de nici un nume. Iar dumisale (îl in
dică pe Leonid) poţi să-i spui cum 
pofteşti, chiar şi ,..,tovai•ăşe profesor", 
-că el, unul, e tovarăş cu toată clasa
muncitoare. Cît priveşte salariul ... (Cu
•O privire spre Leonid.) Cere-i cît mai
mult ! Că-i dispus să dea oricît, nu
mai să scape de corvoada casei, şi să
ste :1 grămadă pe întrebările filosofiei,
printre momîile în<;:hipuirii lui. (Iese.)

1...EONID (după un timp) : Am înţeles 
bine, soţia mea a fost de acord să vă 
accepte? 

DOAMNA STAVRU: Cred că da. 

LEONID : Nu ştiu dacă doctorul Condrea 
v-a spus ...

DOAMNA STAVRU: Mi-a spus. 
LEONID : N-aş vrea să rămîneţi cu o 

impresie greşită despre soţia mea. 
Dar, mă rog, soţia mea arc oroare de 
orice f:lmiliaritate. Cit priveşte sala
riul (zîmbind), aţi auzit doar, puteţi 
să-mi cereti cît de mult. 

DOAMNA STAVRU: Nu-i cazul. 
LEONI:O : Acum, clacă aveţi vreo între

bare, vreo nedumerire ... Dacă nu vedeţi 
n'ci un inconvenient, vă puteţi începe 
serviciul numaiclecît. Şi, pentru că 
bănuiesc că aţi scăpat masa de prînz, 
poate că n-ar fi rău dacă aţi începe 
prin a mînca cev:1. Nu credeţi ? (Uşa 
dinspre dormitor se cleschicle şi Ella, 
sp,-ijinită în baston, tăcută şi neclin
tită, ca să nu le atragă atenţia, îi pri
veşte clin prag.) Mîncare gătită, hm, 
nu prea cred că avem. Dar o bucată 
de salam, sau ceva de felul ăst;1_ bă
nuiesc că trebuie să mai fie. Şi, dacă 
nu mă înşel, mi se pare că am zărit 
în frigider şi un fel de salată... Noi 
îi zicem, Dumnezeu ştie de ce, ,,orien
tală". Adevărul e că salatele astea 
sînt ,mîncăruri mîncate ele cînd lumea! 
Ceapă şi măsline mîncau cred şi grecii 
·,mtioi. Numai mă îndoiesc că ştiau
să bată maioneza. (0 d.escoperă brusc
pe Ella.) A, aioi erai? Tocmai o fami
liarizam pe doamna ...

ELLA (sm·castică) : Vasăzică, grecii antici 
nu cunoşteau maioneza. · Foarte inte
resant ! (Leonid îşi scoate pipa· din 
buzunar şi şi-o pune în gură.) Iată o 
descoperire demnă să fie comunicată 
şi Academiei. Dar m liniştit, dum
neaei o să-şi găsească salata şi fără 
cuno.�tinţele enciclopedice ale tov.ară
şului profesor. Frigiderul, ma.dam, e 
în deb;1raua de lingă bucătărie. 
(Doamna Slavru îşi ia căciula, man
toul si. mansonul.) Si ai grijă şi în
chide. bine . frigiderul. ( in timp ce 
doamna Stavru ic:>se.) Şl tu. pentru 
Dumnezeu, mai scoate-ţi dip 'gură 
pipa ai a infamă, că într-o bună zi o 

să ţi-o arunc la gunoi. 

( lnchide uşa Şi dispare. Leonid îşi pri
veşte pipa, niţel nedu11.1erit, apoi, după 
ce, cu acelaşi gest reflex, o ciocăneşte 
uşurel, de margi11ea mesei, o introduce 
în gură.) 

'ACTUL al II-iea 
Aceeaşi ,încăpere. ţn fotoliu, cu pipa în gură, Leonid. pare că somno

,lează. Dar, _cînd �ună telefonul, sare şi ridică receptorul. 

. LEONID : Alo .... Da. Tu . eşti,. Cristine ? 
Da,. ascult ... Ai vorb1t cu bătrînul ? ... 
Şi nu te-a d0t afară? Md:1 ... Şi zici 

că e de acord ? Dar de ce a durat 
atîtea zile ? ... Da, înţeleg_ Şi cum a 
rămas? Chiar aşa, imediat? Dar•_ ştii
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bine că n-o pot lăsa pe Elh... Pe la 
12 ? Imposibil ! Da. doamna Stavru, 
ştii, noua noastră femeie de serviciu, 
se întoarce abia în jur de două şi ju
mătate... Nu, dragă Cristine, aşa e 
învoiala : duminica dimineaţa, pînă l:1 
trei, e liberă ... Da, niţel scrîntită întru 
Hristos, încolo se pare că-şi face 
treaba perfect... Nu, nu pot s-o las 
atîta timp pe Ella singură în casă. 
Decît doar ... :Mă rog, dacă nu vrei... 
Ziceam să vJi, să stai cu EU:1 două
trei ore, pînă se întoarce doamna Sta
vru ... Nu vrei? Atunci, ce pot să fac? 
Nu, nu pot s-o las ... Dar de ce musai 
să participi şi tu? ... Da, înţeleg. Deşi... 
oricum. mă aştept la tot ce poate fi 
mai dezagreabil... Nu ştiu, o să încerc. 
Dar nu garantez !... Bine, o să încerc. 
La revedere ! (Zăboveşte o dipă, cu 
receptorul în mînă, aJJOi., nehotărît, îl 
depune în furcă. 1n cele din urmă, 
zăbavnic şi fără chef, se îndreaptă 
spre bibiiotecă, din subsolul căreia 
scoate cele două „serviete de serviciu" 
şi le pune la vedere pe jilţul de lingă 
masa de lucru. Pare să le cîntărească 
din ochi, în fine se hotărăşte : des
chide una din serviete, scoate din ea 
cîteva cărţi şi un maldăr de file de 
hîrtie si le introduce în servieta de 
alături; apoi, în servieta golită, intro
duce cu multă grijă manuscrisul volu
minos de pe masa de lucru. Jn clipa 
asta, uşa dinspre dormitor se deschide 
şi Leonid întoarce .capul : Ella e în 
uşă, sprijinită '1.n baston, cu a.ceeaşi 
înfăţişare dezolantă clin primul act.) 
Ce S-'a întîmplat? 

ELLA (evident neliniştită) : L-•:1.i văzut ? 
LEONID (intrigat) : Pe cine să văd ? 
ELLA : Stă pe trotuar, sprijinit de stîl-

pul felinarului, şi priveşte drept în
coace. 

LEONID (o scrutează o clipă, nesigur, 
apoi se îndreaptă către fereastră şi dă 
perdeaua deoparte): Unele l-ai văzut? 
:t,ru e nimeni. 

ELLA : Iţi spun că e acolo. L-am văzut 
din dormJtor. Stă acolo, rezemat de 
stîlpul ăla, cu ochii pe casă. E îm
brăc:1.t într-un palton lung, negru ... Şi 
pe cap oare îndesată o căciulă neagră. 

LEONID : Dar, priveşte, nu e nimeni ! 
ELLA : Acum, mă crezi nebună, nu ? 
LEONID : Ferească Dumnezeu ! Cons,bat 

numai ceea ce poţi vedea şi tu : ni
meni! 

ELLA : In cazul ăsta, înseamnă că a fost 
şi nu mai e ! 

LEONID : Şi ce importanţă are? Va fi 
:fbs.t un trecător oarecare. 

ELLA: Un trecător ... înţepenit, care re
fuză să treacă ? ! 

LEONID : Totuşi, a trecut. Deai, tot un 
trecător a fost. Numai că unul cam 
întîrziat . .Poate, un beţiv ! 

ELLA : Chi,ar aşa şi arăta : a beţiv ! 
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LEONID: Şi-atunci, ce ne interesează pe 
noi? 

ELLA: Ne interese:1.ză. Pentru că l-am 
văzut şi ieri... Era pe sub sară. Am 
vrut chiar s-o chem pe madam Tina. 
Dar, pînă să mă hotărăsc, a dispărut. 

LEONID (se apropie de ea zîmbind şi o 
sărută afectuos) : Draga mea, iubita 
mea, de ce te sperii tu din toate cele ? 

ELLA : Asta nu po:1.te să fie o simplă 
coincidenţă... Era acelaşi om, acelaşi 
beţiv, acelaşi palton ... 

LEONID : Haide, vino şi stai în jilţul 
meu ! (Cu o mînă ia servietele care 
rămăseseră în jilţul comod şi le de
pune alături, pe masa de lucru, iar
cu cealaltă mină o sprijină stîngaci, 
dar cu infinită tandreţe, ca să ia loc 
în jilţ.) Aşa ! Mai aproape ele sobă, 
să-ţi fie cald ! Acum te simţi mai 
bine? Dacă n-ai fi atît de speriată, 
aş zice că azi arăţi totuşi m 3.i bine. 

ELLA (neatentă, neliniştită, cu ochii 
fixaţi pe serviete): Şi servietele alea 
ce caută aici ? Te pregăteai să te duci 
undeva? 

LEONID : A, nu. ln orice caz, nu acum. 
Mi-am pus doar manuscrisul în ser
vieită, să-l am 13. i:ndernînă. 

ELLA : De ce? Trebuie să-l duci cuiva 
să ţi-l haită la maşină? 

LEONID · Nu, dar mi-a telefonat Cris
tine ... 

ELLA (bănuitoare): Cristine? ! 
LEONID : A izbutit să-l convingă pe 

Şerb să-mi citească lucrarea. 
ELLA: Şi ele ce musai să ţi-o citească 

Şerb? 
LEONID : Draga mea, cînd scrii o lu

cnre de asemenea amploare şi impor
tanţă, e neapărat necesar s-o mai ci
tească cîte cineva. 

ELLA : Şi mie el ce nu mi-ai pomenit 
nimic cLin toate astea ? 

LEONID : Zău, nu ţi-am spus nimic? 
Probabil, unele încă nu era nimic ho
tărît. Şi-apoi, ce importanţă are ? E 
un l:ucru destul ele obişnuit între căr
tunri. 

ELLA : Şi dacă e un lucru atît ele obiş
nuit între cărturari - cum spui tu -, 
ce caută aici Cristine ? Să fiacă pe 
mijloci,toarea ? 

LEONID : Hm, hm, comparaţia ta nu 
prea e amabilă! Dar, drag:1 mea, pen
tru ce Dumnezeu îţi vei fi închipuind 
tu că universul toit n:are a1t ţel clecît 
acela de a te jefui de superbul tău 
soţ ? La urma urmei, Cri.Sltine n-a 
făcut nimic altceva clecît să-i propună 
lui Şerb să-mi citească o lucrare. Şi 
Şerb - cum şi eN, în fond, ele aş
teptat - m-a poftit să i-o aduc. 

ELLA (nel!niştită) : Sper că n-ai de gînd 
acum sa pleci şi să mă laşi singură. 

LEONID : Nu, desigur, cum să te las 
singură ? (Şovăitor.) Deşi ... n-ar fi pro
babil nici o nenorocire clacă aş lipsi 
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w1 ceas, două. Dacă aş pleca, să zicem, 
acum, ca să fiu la întîlrnire pe la 
unu, ·:ir însemna că, ele fapt, ai sta 
singură, nu mult, doar vreo două cea
suri, paaite nici atît, pînă se întoarce 
doamna Stavru ... 

ELLA : Două ceasuri ? ! 
LEONID : De ce te-ai teme ? In două 

ceasuri nu se poate întîmpla nimic 
deosebit. 

ELLA: In fiece clipă se poate întîmpla 
ceva. 

LEONID : Sigur, în fiece clipă un cutre
mur poate să distrugă un oraş. Dar 
de ce mus::ii să trăiiesti cu teama unui 
cutremur ele fiece cliiJă? 

ELLA : Şi omul ... omul ăla ... l-ai uitat ? 
LEONID : Doar nu crezi serios că ar 

putea intra careva în casă în lipsa 
mea, nu-i aşa ? 

ELLA (şovăincl) : Da, de fapt, nu prea 
crecl. 

LEONID (clezolat) : In orice caz, fii li
niştită, 11-':im ele gind să plec nicăied. 
Am să a,ranjez o alt�i întîlnire, · şi cu 
·asta basta !

ELLA: Şi nu eşti supărat pe mine? 
LEONID (mişcat): Draga mea. cum aş 

putea să fiu supărat pe tine ? Ştii 
bine că te iubesc ! 

ELLA (nesigură), Da, ştiu. 
LEONI,D (aşezîndu-se pe braţul jiLţului) :

Nu vezi cum stau în pre:ijma ta cum 
te păzesc şi cum te ocrotesc ? 

ELLA (mişcată, iluminată ele un zîmbet
vag) : Da, văd ... 

LEONID : Crezi tu că as fi în stare să 
te las singură, fie şi ·un minut, dacă 
aş şti că minutul acesta ar putea fi 
unul de nesiguranţă şi ele spaimă ? 

ElLLA (zîmbetul îi dispare încet, făcîncl
loc unei posomoriri 1·eci ş-i înverşu
nate) : Şi totu5i, a fost un timp cînd 
·:ii vrut să mă părăseşti.

LEONID : Crezi, crezi chiar că am vrut ? 
Eram atît de tînăr atunci ! Şi atît ele 
rambiţios ! Pe vremea aceea încă nu 
mă legau de tine aceşti douăzeci de 
ani care au urmat. E adevărat, n-au 
fost întotdernna ani buni... clar n-au 
lipsit nici zilele fericite. 

ELLA (regăsindu-şi zîmbetul) : Da, n-au 
lipsit. (Cu nesfîrşită, îndurerată nos
talgie.) Dar eram mai tînără, eram 
sănătoasă, eram frumoasă ... Acum, ce 
te poate ţine lîngă mine? Amintirile? 
Obişnuinţa ? Mila ? 

LEONID (Îngînelurat): Ella, ştiu că e 
niţel stupid să te apuci să faci decla
nţii de dragoste la cei aproape cinci
zeci de ani, cîţi am eu ... 

'ELLA (cu amărăci.une) : Unei femei urî
ţi te de ,boală şj de inimă rea. 

LEONID : Şi totuşi, tu eşti iubita me::i, 
singura feme,ie pe care am iubit-o şi 
pe care o }ubesc. lVIă crezi ? 

ELLA (nesigură) : Cinel .;vorbeşti aşa ... 

LEONID : Fiece fir de păr d>in capul tău 
mi-e drag ...

ELLA (trecînelu-şi instinctiv mina prin
păr): Da, am avut un păr frumos ... 
C'1staniu. 

LEONID : Cu reflexe roşcate. Cel mai 
frumos păr din lume. 

ELLA (dezamăgită): Acum ... rărit şi al
bit. ( Privindu-l fix.) De ce te-a5 crede? 
Crezi că eu nu-mi dau seama cît ele 
greu e să r{unîi închis în casă. într-o 
casă în care nu te aşteaptă nici un 
copil, lîngă o femeie bolnavă şi cică
litoare ca mine? De cîte ori deschizi 
uşa şi pleci să-ţi ţii cursurile, sau 
chiar şi num:ii să cumperi o pîine, 
tot de atîtea ori mă tem că n-ai să 
te mai întorci niciodată. că o să rămîn 
singură �i că o să mor neşfiută de 
nimeni, îngropată ele vecini.· 

LEONID (se riclică şi, ingînclurat, face
cîţiva paşi) : Acum vreo două sute şi 
mai bine el ani, a fost un Leordeanu 
care, ca să-şi dovedească dragostei. 
i-a trimis femeii sale o cărută cu
cincizeci ele căpăţîn,i ele turci. .. Eu, pe
cine să omor ca să mă crezi ?

ELLA : Să omori ? 
LEONID (zîmbiml) : Dar ce altceva ar 

trebui să fac? Să nu mă duc la în
tîlnirea cu Şerb ? Dar ăsta e lucrul 
cel mai neînsemn:1.t pe care pot să-l 
fac pentru tine. 

ELLA' Chiar atît ele neînsemnat? 
LEONID : Nu. desigur. lucrul îşi are im

portanţa lui. Dar, în ordinea absolută 
a lumii, nimuc din ce mă priveşte nu 
e urgent. Dacă lucrarea mea - bună, 
rea, cum o fi - e hărăzită să însemne 
cev:1. şi să dureze, nu zic o mie de ani. 
măcar o sută, ce impor-tanţă poate 
avea dacă are să mai aştepte pe masa 
mea ele lucru, încă o zi, sau înc,ă o 
săptămînă? Am timp.! Inţelegi? Pot 
să aştept. Hîrtia are răbdare ! Dar tu 
(îngenunchincl lingă jilţul Ellei), tu nu 
poţi aştepta. 

ELLA (aclînc mişcată, ·îmbrăţişîndu-l) : O, 
'dragul meu, acum te recunosc. acum 
te regăsesc aşa cum te-am ştiut şi 
te�m :iubit de prima oară. (lntr-o por
nire ele sinceră efuziune.) Ştii, Leo
nid, la urma urmei nici nu văd ele 
ce ar trebui să-ţi strici aranjamentele. 
Dacă Cristine ţi-,a aranjat întrevede
rea asta, nu se cade să ratezi ocazia. 
Sigur, ai putea lăsa treaba şi pe 
mîine, sau chiar pe poimîine. Dar 
Şerb - îl ştiu ele Pi! vremea tatei -
e w1 tip afurisit. N-ar vedea cu ochi 
buni o invitaţie refuzată sau neglijată. 

LEONID (nesigur): Dar e vorba de două 
ceasuri ! Nu ţi-ar fi frică să rămîi 
singură atîta vreme? 

ELLA : De ce să-mi fie fr.ică ? Şi, pe 
urmă, ai dreptate : ce mi se poate în
tîmpla atît de rău în astea două cea
suri ? Nu, zău, nu e cuminte să. tre
mur aşa numai pentru că .rămîn sin-
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gură cinci minute sau un ceas. La 
urma urmelor, nu am o sută de ani, 
şi nu sînt chiar atît de neputincioasă 
ca să nu-mi pot Iace singură un ceai. 
(Temîndu-se deodată că a mers prea 
departe.) Deşi... (Curajoasă.) Da, zău, 
du-te ! Dacă vrei să-mi faci o plăcere, 
hai, du-te ! Doamne, ce rău te-am de
prins ! Vezi ce înseamnă proastele de
prinderi ? Dar, dacă te rog mult ... Ţi-e 
te'lmă pentru inima mea? N-o să mă 
lase ea tocmai acum. 

LEONID (nehotărît) : Şi omul acela ? 
ELLA : Doar singur ai spus că nu există! 
LEO JID : Dar, în ultima vreme, n-ai mai 

rămas niciodată s.ingură. 
ELLA: Ei, nu-s chiar atît de singură 

dacă mă pot gîndi la tine. Şi, la urm'l 
urmei, ştii ce ? Dacă iei un taxi dus
întors, scurtezi absenţa cu cel puţin 
un ceas. 

LEONID : Bine, a5la aş fi făcut în orice 
caz! 

ELLA : Şi pină atunci se întoarce şi 
Stăvroaia. Şi, cu ea în casă, zău, nu 
mi-e frică de nimic.

LEONID (atent): Te împ'l::i chiar atît ele 
bine cu ea? 

ELLA : O, da, in privinţa asta... Cînd o 
văd cit de sigură e pe ea... Nu ştiu, 
zău, cine ar îndrăzni s-o înfrunte ! 
Hai du-te I 

LEONID (se clecicle deodată. lnşfacă una 
din serviete şi o sărută pe Ella) : Dar 
o să fii curajoasă, da ?

ELLA : lmbracă-te bine, că mi-a spus 
madam Tina că e un ger de cmpă 
pietrele. (Leonid îi mai .face un semn 
cu mina din usa antretului si iese. !n
cordată, Ella pare să urmă1;ească zvo
nul umbletului lui de alături. Se aucle 

· o "uşă care se închicle. Tăcere. fncet,
zimb<ftul îi dispare, trăsăturile feţei i

. se înăspresc.) Şi totuşi, n-a avut. des
·, fulă putere să reziste ! (Se ridică cu

oarecare dificultate, face nehotărîtă
cîţiva paşi sprijinită in baston. Se
op'reşte în fâţa mesei ele lucru, ridică
servieta rămasă, cu aerul că vrea să

'facă bi-cline, clar se întoarce din drum.
se. a.şază în fotoliu şi, cu servieta în 
poale, o . deschide. Scotoceşte, scoate o
filă ·cie hîrtie, apoi încă una, le apro- ' 
'p,ie de ochi ca să desluşească slova, 
in fine, îngîndurntă, le pune îndărăt. 
Şi în timp ce, sub povara gîndurilor, 
încă zăboveşte cu servieta în poale, 
uşa dinspre antret se deschide încet, 

'cu băgare de seamă, si pe deschiză-
tura uşii 'apare capul încăciulat al 
unui bărbat nebărbierit, cu ochiul lă
crămos si cu trăsăturile alterate de 
frig sau· de beţie. Ella are ·o mişcare 
retractilă, clar se stăpîneşte.) Cine eştli 
dumneata? 

BĂRBATUL: Eu'? ! (Intrind ele-a bine
lea.) Săi·u' mîinile ! Cine să fiu ? Ta
che 1. ,,Domnu' Tache". Vă e frică de 
mine? De ce să vă fie frică?. Că nici 
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tîlhar nu sînt, nici ele omorît - feri
tu-m-a sfîntul ! - încă nu s-a lntîm
plat să omor pe careva. 

ELLA : Cum ,ai intrat ? 
TACHE: Păi, săru' mina, cum să intru? 

Dacă era uşa deschisă ! 
ELLA (mai mult pentru ea însăşi) : Atît 

de grăbit era ? 
TACHE : Cine, dumnealui? Da, foarte 

grăbit! A trecut pe lingă mine de 
parcă nici nu i-:lş fi fost în drum. A 
zărit un taxi la capătul străzii şi a 
început ,să facă semn cu mina şi să 
alerge ... 

ELLA (Îşi ia servieta din poale şi o pune 
alături, pe jos): Şi cinel te gîndeş,ti că 
era cit pe ce să cred că mici măcar 
nu exişti! 

TACHE (Ofensat): Cum adică s[t nu 
exist ? Eu ? ! Păi eu, dragă cucoană, 
exi6t, ce m:ii ! Dacă vreţi, puteţi pune 
şi mîna ! (Rîde încetişor.) Al naibii să 
fiu, as,ta încă nu mi s-a mai în.tîmplat, 
să mă ia careva drept un stl'igoi, Nu, 
zău, pă onoarea mea, exist ! 

ELLA (rece) : Nici nu mă îndoiesc. Te-.am 
zărit şi ieri, şi azi... 

TACI-IE (vinovat): Ei, da, ce să fac ? 
J\.Ş'l mi-e năravul ! Tot pe unde se 
duce Mamaia, mă împunge dl'acu' să 
mă înfiinţez şi eu ! 

ELLA (atentă) : Care Mamaie ? De cine 
vorbeşti? 

TACHE : Aşa-i, dumneavoastră n-aveţi 
de unde şti cine-i Mamaia. Că nlimeni 
nu-i spune aşa. Numai eu ! Ăşt'l-i nu
mele ei de-o alint. Aşa am vrut eu : 
să aibă un nume cu care s-o chem 
numai eu. Unii îi zic Augustine, alţii 
Ina, sa,u Tina, dar eu ... Eu, dragă cu
coană, îi spun Mamaie. ,,M·amaia 
mea!" 

ELLA: Am înţeles : eşti fratele Stă
vroariei ! 

TACHE: Fratele?! Aducă, cum vine 
asta ? Eu, draga mea .cucoană, sînt 
ceva mai mult clecît -un frate: eu sînt, 
ca să zic aşa, toată familia. Mă-nţele
geţi dumneaYoastră ? Toată ! Scumpa 
ei familie! 

ELLA (sarcastică) : Straşnică familie ! 
TACI-IE : Aşa-i că nu vă vine a crede ? 

Ei, dar nici eu n-am fost întotdeauna 
aşc1 ! 

ELLA (rece): Nu cumva ai băut ceva de 
dlimineaţă ? 

TACHE: Nu, nu de dimineaţă ... (Suav.) 
De cu noapte ! (Cu o privir� semnifi
cativă prin jur.) Nu că aş refuza să 
beaiu ceva peste zi, clar noaptea pot 
să beau în toată liniste:1. : nu mă de
ranjează nimeni şi nu· risc să mă calce 
nici o maşină. 

ELLA : Vasăzică, dumneata esti „frăţio
rul", ăl de-ai avut un acc:iclent şi ai 
rămas beteag. 

TACHE: Beteag? 1 Accident?! (Rîcle în
cetişor, blajin.) Aşa ·3. zis? Biata Nla-
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maie, ce să zică ? Se ruşinează să 
spună tot adevărul şi atunci îl spune 
numai aşa, pe jumătate. Dar. adevărul 
întreg, dragă cucoană, ştiţi cai·e e? 
( Ri.de.) Ei, da, un accident am •1vut 
eu, ba chiar mai multe ... Dar după ! 
lnţelegeţi ci umneavoa;;tră? După ! 

ELLA: Cînd „după"? 
TACHE: După cc m-am însurat, După 

aia am divorţat, am trecut pe la puş
cărie, am făcut războtiul, m-rn dat 
afară din slujbă... Şi toate au fost 
,,după"! 

ELLA : Şi de ce te-au dat a.Pară clin 
slujbă ? 

TACHE: Păi dacă sînt incurabil! Inţe
legeţi? Absolut incurabil. 

ELLA ·, Aclicătelea, ele ce suferi'? 
TACHE: Eu, scumpă doamnă, sînt ... cum 

să zic... un etilic ? Sufăr, care vasă
zică, de e-ti-lism, 

ELLA : Adicăitelea, de beţie ! 
TACI-IE (satisfăcut): Exact! (Cu un deget 

ridicat a luare aminte,) Cronică ! Eti
lism cronic ! Nici că se poate ceva 
mai grav! 

ELLA ; Şi n-a încercat să te. cl2zbare ? 
TACHE: ·cine, Mamaia? Bineînţeles! Şi 

parcă numai ea? ! D:ir degeaba ! 
ELLA : Şi atunci te ţii clupă clînsa, 
TACHE : Da, zău, cili-ar asta şi fac. Cum 

aflu că a pus mina p2 vreo sluJbuliţă 
undeva, mă înfiinţez şi eu ! Că, nu-i 
aşa, doar sînt Familia - şi Familia 
se cade să ştie şi ea cum şi pe unde 
z-ăboveşte,. pe unde işţ duce traiul,
dumneaei, Mamaia mea.

· ELLA : Şi, bineînţeles, cum se află cine
eşti, o dau afară ! 

TACHE : Ce să fac ? Ei se uită la mii1e 
şi o judecă pă ea. Păi, ea e o sfîntă, 
cucoană dragă ! S-o pui la licoahă şi 
să i te închini. In timp ce eu... eu 
sînt un mare ticălos ! De nimic nu-s 
bun ! Nu-i chip să-mi la�i pe inînă 
un ban, că i-am şi făcut vînt pe gîr
liciul gîtului, în chip de băuturică. 
Dacă mă laşi lingă sobă, nu-i sigur 
deloc că nu tia casa foc. Dacă mă tri
miţi . clupă o pîine, uit să mă mai 
în.torc ! Şi, cu toate astea. poate n-o să 
vă vină a crede ... mă iubeşte ! Aşa-i 
că nu vă vine a crede ? Dar •şi eu ... 
Ce om am fost odată ! Contabil. Ex-

' · pe,bt. · Academie Comercială ! Nu d-alde 
ăştia, un qarecare ! Un domn ! Domnu' 
Tache încolo, tovară7u' Tache încoace ... 
Şii acu', poftim te uită : un nimic, un 
etilic; un încurcă-lume întîrziat pe la 
uşa bodegilor, un leş ambulant, un 
:rahat - mă iertaţi dumneavoastră -
d�n lada de gunoi a i.storiei ! Cad, mă 
ridic, mă reazăm, iar cad, iar mă 
ridic ... Pînă într-o zi, cînd o să rămîn 
lat în rigola trotuarului şi-or să mă 
care ţigăncile, ca pe un dulău mort, 
cu tumbărăul primăriei. 

ELLA (rece) : Şi-acum, ce vrei ? 
TACHE: Ce să vreau'! Sînt foarte mîh

nit, asta-i ! Mîhnit ele moarte ! Şi to
tuşi, chiar şi azi... Nu vă uitaţi dum
neavoastră că arăt ca dracu' şi că put 

_a beţie! Că eu, cucoană dragă - pă 
dedesubt - sjnt un om fin ! Pă de
desubt ! (O privPŞle fix.) Nu c·umva 
vă e fnică ele mine ? 

ELLA (retractilă): De ce să-mi fie :lirică? 
TACHE: Chi,ar aşa: de ce să vă fie 

frică ? Etilic, da, nu zic ! I11curabil, 
da, nici vorbă ! Dar moarte ele om 
incă n-am făcut. 

ELLA (dură): Dar de furat, furi! 
TACHE (ofensat): Eu?! .. , Să fur? (�e

zolat.) Da, dar nu prea. Mă tot gm
desc la Mamaia. Dar, ce să fac ? Is
pita e mare ... Ocaziile îs puţine ... Nu, 
nu fur ele nevoie. Că un ban de bu
zunar mai îmi dă ea! Dar uite, clacă 
am vreo ocazie ... Ştiţi, eu am zis în
toitdeauna că nu-i nici un păcat să furi 
un prost·. Numai că, vedeţj .dumnea
voastră, a5a mă cearcă o bănuială, că 
şi proştii au anat ele zieala asta,. 

ELLA (rece) : Pe aici, pe l,\ mine, nu prea 
ai ce fura. ' 

TACHE (carn îndoit): Nu? (Melancolic-.) 
Şi cînd te gîncleşti _cluµrneata ce a fost 

.odată neamul Leordenilor ! Şi acu' să 
n-ai ce fura ele la ei ! Nici măcar un
bănuţ, colea?

ELLA : Banii nu-i ţinem în casă, 
TACHE: Bine faceţi! Cu· hoţii din ziua 

ele azi,,. (Vag viclean.) Dar în servieta 
. aia ... ce-o fi ? 

'ELLA (atentă): Te interesează? (Îl scru
tează.) Ia-o ! 

· TACHE (bănuitor):· Cum ael'că s-o iau?
ELLA : Fur-o ! .
TACHE (neîncrezător): Zău, · s-o fur?

( Rî'de.) Ştiţi, sînteţi grozav de şugu
beaţă, (Atent,) Adicătelea, n-are nimic 
ele valoare în ea ? 

ELLA: Poftim, te uită şi dumneata ! 
( Bagă de seamă şovăiala lui. I a ser
vieta de alături si i-o ârwică mai către 
mijlocul încăperii.) 

TACHE (privind servieta ma,i de ·depar
te) : De grea... pare grea, (Bănui.tor.} 
Ce-o ili înăuntru? (Ispitit.) Să mă uit? 

ELLA : Uită-te ! 
TACHE: Vorba aia: dacă e s-o fur, 

barem să ştiu ce fur, nu? (Se apropie. 
o pipăie, o deschide, îşi introduce
mîna, scoate o filă de hîrtle, îşi bagă
nasul în servietă .. , Dezamăgit.) Hîrtii!
Şi barem de-ar [i hîrtie cura,tă ! Dar 
îi scrisă toată ! Nicti la kil dacă o 
vînd, nu scot pă ea mai mult dă doi 
lei. Doar servieta clacă o face ceva, .. 

ELLA : Dacă-ţi place, ia-o ! 
TACHE (şovăi.tor): Servie-ta? (0 pune 

jos şi o cîntăreşte din ochi.) Nu zic, 
un pol ,tot aş căpăta pe ea. Dar ştiţi 
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dumneavoastră ce înseamnă azi un 
pol ? Două hîrtiuţe dă zece, sau patru 
tinichele dă cinci. Mai mare ruşinea, 
zău, să avem noi, în limba noastră, 
aşa un fel dă cuvînt, şi să n-avem 
bani pentru el. 

ELLA (nerăbdătoare) : Dacă te hotărăşti, 
ia-o şi pleacă. (Sarcastică.) Nu de alta, 
dar mămăica dumitale trebuie să fie 
pe drum, şi nu cred că i-ar face cine 
ştie ce plăcere sfintei madam. Tina 
să-şi afle „familia" aici şi cu servăeta 
în mină. 

TACHE (speriat): A, nu, asta n-aş vrea 
să se întîmple ! -u de alta, dar nu 
vreau să se ruşineze! AYeţi dreptate. 
Mai bine plec! Acu', dacă m-am con
vins că Mamaia a intrat într-o casă 
de oameni cumsecade ... (Dă să plece.) 

ELLA: Şi servieta? ... N-o iei? 
TACHE (zăpăcit) : Ca să vedeţi : era s-o 

uit ! (Şovăitor.) Hm, s-o iau, sau să 
n-o iau? DumneaYoastră ce mă sfă
tuiţi? (Ispitit.) De fapt, nu mi-ar
strica un pol, că-i duminică şi pentru 
mine, nu? (Hotărît.J Ştiţi ce? O fur ! 
Zău o fur ! (Zăbavnic.) Dar cu hîrtiile 
ce mă fac? 

ELLA : Ia-le cu dumneata ! 
TACHE : Şi eu ce să fac cu ele ? Să Ie 

arunc în stradă, nu se face ! Să le 
car pînă acasă, nu merită. Ce-ar fli 
să le bag în foc ? 

ELLA (iritată) : Dar ia-ţi o dată servieta 
şi pleacă! 

TACHE : Bine, bine, iaca plec ! (Zăbav
nic.) Da'... dacă mă răzgîndesc pînă 
la uşă ? (Cu aerul unei revelaţii.) 
Atunci, ştiţi ce fac ? O las în antret ! 
(lnşfacă servieta şi dă să iasă. Dar 
înroarce capul şi pune un deget pe
buze.) Mormînt, da ? Nu v-am văzut, 
nu m�aţi văzut. Si săru' mina! (Iese. 
Tăcere prelungită. Nemişcarea Ellei 
seamănă cu un deplin abandon de 
sine. Apoi, in muţenia universală, se 
instalează un zvon. Ella a înălţat 
capul atentă, încordată parcă să des
cifreze semnificaţii în succesiunea 
semnelor sonore : o maşină care opreş
te în faţa casei, o maşină care dema
rează, o uşă trîntită în antret. Apoi 
usa care dă din antret se deschide cu 
violenţă şi în rama ei încremeneşte, o 
clipă, Leonid, cu paltonul descheiat, 
în capul gol şi cu fularul 11n mină : 
obosit, încercînd, evident, să-.�i contro
leze emoţia.) 

ELLA {niţel surprinsă) : De ce te-ai în
tors atît de repede? S-a întîmplat 
,c,eva ? 

LEONID (închide uşa în spatele său şi se 
reazămă de uşă) : Nu credeam c.:"t mai 
ajung aoasă. 

ELLIA : Ce s-a întîmplat ? Ai vorbit cu 
Şerb? 

LEONID : Nici măcar n-am apucat să 
ajung! Inţelegi ? ... Eram în taxi. li
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prinsesem tocmai în capul străzii. Şi 
cum stam aşa, rezemat în perna ma
şinii, obosit de alergătură, mi-am d�t 
seama deodată ... ll văzusem ! lnţelegi? 
ll văzusem cu adevărat. 

ELLA : Pe cine ? 
LEONID : Pe omul ăla al tău, ăla ele 

care îmi pomenise'ii ! Eram absolut 
sigur! Nu încăpea nici o îndoială. ll
văzusem, îl înregistrasem din mers, şi 
totuşi continuasem să alerg înainte, în
verşunat să prind taxiul ! Şi creatura 
arăta exact aşa cum mi-o înfăţişaseşi 
tu : cu palton lung, ponosit, cu o că
oiulă neagră, îndesată pe cap... Şi 
ştiam perfect nu numai c-o văzusem, 
dar si unele anume : la rondul din 
stîngâ intrării, rezemată de trunchiul 
desfrunzit al arţarului. 

ELLA : Şi pen.tru atîta lucru ai renunţat 
la întîlnire? 

LIDNTD: Da! M-a cuprins o spaimă ne
bună. Mă temeam pentru temerile 
tale. Mă temeam să nu încerce să 
intre în casă şi să te cperle. Şi, pe 
urmă, nu-mi mari aminteam dacă am 
închis sau nu uşa. I-am pretex:tat şo
ferului cum că aş fi uitat ceva, şi am 
făcut oale întoarsă. In drum, am oprit 
o clipă în dreptul restaurantului un
guresc şi m-am repezit de-am dat un
telefon lui Şerb ... I-am bălmăjit şi 1ui,
1a repezeală, o scuză oarecare ... Cred
că era şi Cristine acolo... Şi m-am
înlx>rs. (Tăcere.) Parcă se aude o ma
şină.

ELLA {atentă) : A trecut. 
LEONID (obosit): Da, a trecut. (Preocu

pat.) Şi mai ciudat e că, intrînd în 
alee, am avut impresia că-l zăresc 
iară. 

ELLA : Ei bine, acum că te-ai întors, 
ccoate-ţi paltonul. Doar n-ai de gîncl 
să pleci iară. 

LEONID: O, nu ... Dar nu mai ştiu dacă 
0m închis uşa. {Dă să-şi scoată palto
nul. şi în clipa asta răsună soneria d'-? 
la intrare.) 

ELLA {neliniştită) : Cine să fie ? 
LEONID : Poate că e doamna Stavru. 
ELLA : Ea nu are de ce să sune, că are 

cheie. 
LEDNID : Atunci te pomeneşti că am 

pus siguranţa şi nu poate intra ! (Se 
repede la fereastră.) Sfinte Dumne
.zeule, e maşina Cristinei. L-a adus pc 
Şerb ! {!şi leapădă paltonul din mers 
şi se grăbeşte să iasă.) 

ELLA : Leonid 1 (Dai· Leonid a şi ieşit. 
Ella încearcă să se ridice. Dar renunţă. 
Din antret se aude glasul lui Leonid : 
„Intraţi I Intrati, vă rog! Cristine, tu 
nu intri ?")

LEONID (intrîncl) : Ella... avem oaspeţi !

(Deschizîncl larg usa ca să lase loc 
oaspetelui său.) Intraţi, vă rog!' Nu 
înţeleg de ce zăboveşte Cristine !·' 

ŞERB : Cristine? ! !şi îngrijeşte �aşina 
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ca pe un cal de curse ! (lnclinîndu-se 
în faţa Ellei.) Doamnă ... 

ELLA (stînjenită) : Vă rog să mă iertaţi 
că vă primesc aşa ... 

ŞEfilB : Vă rog... Scuzele vi le datorez 
eu ! Că eu sînt barbarul care năvă
leşte aşa, pe nepusă' masă, în casa 
omului. (În timp ce Leoniel, înelatori
tor, îl ajută să-şi scoată blana.) Aşa-i 
că nu te aşteptai să mă vezi ? Două 
minwte după ce mi-ai tele.fionat... nici 
n-ai apucat, cred, să la�i telefonul
din mînă, şi gata... Impachetat, luat
pe sus, băgat în maşină, şi... mînă,
băiete ! (O clată blana lepăelată, Şerb
se arată a fi un bătrîn 'inalt şi zvelt,
cu părul scurt şi sprîncene sure. Vor
beşte degajat, cu un aer firesc, ele au
toritate ele mult si temeinic asumată.)
Şi, uite aşa s-a ·făcut c�i, clacă n-a
venit Mahomed la munte, a venit
muntele Ja Mahomed ... (Către Ella, cu
anume galanterie bătrînească.) l\!Iun
tele sînt, bineînţeles, eu.

LEJONID : Trebuie, totuşi, să mă scuzaţi. .. 
ŞBRB: Ştiu, ştiu... Mi-a explicat Cri -

tine tot! Şi era şi de la sine înţeles : 
doar nu aveai să-ţi laşi soţia singură 
în casă, ca să faoi un drum pînă la 
mine ! (Către Ella.) De ştiam cum 
stau lucrurile, mă înfiinţam din capul 
locului ! (Intră Cristine.) A, iat-o şi 
pe şoferiţa mea ! (Către Ella.) Ei, dacă 
aţi şti ce-am pus la cale noi amîndoi ·i 

ORISTINE (mustrătoare) : O, domnule 
profesor! 

ŞERB (către Leonid., viclean-conficlenţial): 
Am complotat să te trimitem la Pariis! 
(Satisfăcut.) Ei, ce zici de asta, băiete? 

LEONID (cu o privire spre Ella, descum
pănit): Sînt 'foarte mişcat, clar ... 

ŞERB : Atît numai, Cri.stine vrea să mă 
convingă cu tot dinadinsul că ideea 
asta a pornit ele la mine ! 

CR:ISTINE : Dar, bineînţeles ! 
ŞERB: Aş, de unde! Adevărul, dragă 

băiete, adevărul e că ideea este a 
Gristinei şi că ea e destul de vicleană 
ca să mi-o atribuie mie ! 

ELLA : De-ar fi fost atît de vicleană pe 
cit o credeţi, nu v-aţi fi dat seama 
niciodată. 

ŞERB : A, nu, vicleană a fost ea ! Dar 
şi eu sînt vulpe bătrînă ! Acum, nu 
zic, �cleea .s-ar fi putUJt să-mi treacă 
prin cap şi mie. Ba, mai mult ca 
sigur că aşa s-ar fi şi întîmplat. Te 
ştiu, dragă băiete, de prea mult timp 
Şi te preţuiesc în prea mare măsură 
ca să-mi pot închipui că te-aş fi prntut 
trece cu vederea. Fireşte, fireşte, nu 
depinde totul de mine. Dar măcar de 
atîta te asigur : pot ,să te susţin. Eşti 
cel mai indicat. 

LEONID : Vă mulţumesc. (Stînjenit.) Dar 
e chiar atît ele sigur că aş f� cel mai 
indioait? 

ŞERB (autoritar): Orisuine ! 

CRISTINE : Aici, domnule profesor ! 
ŞERB : AtPage-i atenţia băiatului ăstuna 

să nu mă înveţe el pe mine cine este 
şi cine nu este indicat. N-am nevoie 
ele filosrnfii care nu cunosc boabă clin 
limba lui Platon, şi care mi-l citează 
pe Hegel din franţuzeşte ! Eu atîta 
ştiu : cînd e vorba ele un congres ele 
filosofa, apoi trebuie să trimitem oa
meni de cultură autentică, în stare să 
exprime o idee originală şi să spună 
limpede, fără să se bîlbîie, pentru 
auzul întregului mapamond, că şi în 
România nasc oameni. (Către Ella.) Nu-i 
aşa, doamnă ? (Către Leonid.) Ei bine_,dumneata poţi să faci asta în trei 
limbi vii şi două moarte ! Şi să mă 
bată Dumnezeu clacă n-ai s-o f,aci ! 

LEONID (elev ironic;): in trei limbi vii 
şi în două moarte ! 

ŞERB : Exact ! 
ELLA : Si dumneavoastră, savant reputat 

şi ac'ac!emician respectat, o să staţi 
,acasă? 

ŞERB: Eu?! Mi se pare, doamnă, că 
faceţi o gravă confuzie : aici e vorba 
ele un congres ele filosofi şi nu ele 
unul de profesori ! Iar eu, vedeţi bine, 
nu-s rnimic ·altceva decît un profesor 
de filosofie ! Adică un individ care 
predă. mai mult sau mai puţin bine

__, filosofia altora. Nu mai vorbesc ca 
sînt şi prea bătrîn. 

LEONIE> : Dar şi eu am acuşi cincizeci 
ele ani ! 

ŞBRB : Şi, asta e mult? Cînd o să ai, ca 
mine, optzedi, o să vezi că un,ul de 
cincizeci de ani e un tinerel ! Şi-acum, 
dă-mi repede manuscrisul ! Să dispar 
înainte ele a o plictisi prea tare pe 
otia dumitale! Nu-i aşa, doamnă? 

CRISTINE (a sesizat la Leonid anume 
crispare) : Leontid ... n-ai auzi.t? Manu
scrisul ! 

ŞBRB : Ce este ? (Către Leonid.) Sper că 
nu te-aii răzgînclit? 

LEONID (alb): O, nu... (Ella se ridică 
încet din jilţ.) 

CRISTINE (privincl neliniştită ele la Leo
nid la Ella) : Nu-nţeleg, s-a întîmplat 
ceva? 

LEONID : Da, ored că da. Abia acum 
îmi dau seama... L-am pierdut. 

ŞElRB (consternat): Asta nu se poate! 
ORiISTINE (iritată): Pentru Dumnezeu, 

Leonid, lasă gluma! 
LEJONID : Nu, nu... Ăsta e adevărul... 

· L-am rătăcit.
CR,ISTINE: Unele? Cînd ?- Doar nu te-ai 

,smintit de tot ! 
LEONID: Nu. Cred că l-am uitat în ma

şină! 
ŞERB : Care maşină, aia oare te-a adus 

acasă ? Un taxi ? 
LEONID : Da, un taxi. 
ŞERB : Dar în cazul ăsta... dacă Ş(Jlferul 

ştie unde te-a lăsat şi dă peste ser
vietă ... 
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CRISTINE : Asta nu se poate lăsa la 
voia unui şofer. Trebuie neapărat să 
facem ceva! 

LEONID : Cc vrei să Iaci'? 
ORISTINE : Nu ştiu ... Trebuie să e:lJiste 

vreun dispecerat, vreun birou, ceva, 
uncie să fie depuse cbiectelc găsite. 

ŞERB : <;::ristine ... 
CRISTINE : Iartă-mă, n-am răbdare ! Am

luat maşina! Voi aşteptaţi-mă aici. 
( Iese.) 

ŞERB (supărat, bătrîncşte) : Poftim, acu 
n-o să mai am nici cu ce mă duce
acasă ! Dar măcar de l-ar găsi !

ŞERB : De ce e. ti atit de sigur? 
LEONID (posomorit) : Panlru că nu l-am 

p�erdut în ma5ină. 
ŞERB : Dar unde, Doamne ? 
LEONID : Acum ştiu. (Epuizat.) Cînd am 

coborît din maşină să dau telefonul, 
am pus servieta jos, în cabina tele
fonică. Si cînd am fugit să mă urc în 
maşină .. : Doamne, e definitiv pierdut ! 

Si cîncl te gîncleşti că nu mai era ne
,,oie decît ele vreo zece pagini ca să 
fie perfect încl1eiat ! (Bătaie în uşă.)

ŞERB : Te pomeneşti c-o fi şoferul ! 
ELLA: Intr[1 ! (Intră doamna Stavru, evi

dent abia revenită din oraş, cu o ser
vietă în mină.) 

DOAMNA STAVRU: l\'lă iertaţi că vă 
deranj z ... Dar tocmai am intrat şi am 
văzut servieta asta in antret, şi mi-am 
spus că poate domnul Leordeanu ... 

LEONID (sărincl.) : Ea e ! (li smulge ser
vieta din mină, o ce1:cetează febril. Şi
se calmează brusc.) Nu-nţeleg nimic ... 
ManuscritSul e aici. 

ŞERB : Ei, drace ! Şi-atunci ? (Cu o pri
vire întrebătoare de Za doamne, Stavni 
la. Ella.) Dar atunci ce servietă a pier
dut el ? 

ELLA (su ţinîndu-şi privirea. cu un surîs.
Blînd) : Cealaltă, domnule profesor ... 
Ceala"ltă ! Şi acum, c[1 nu mă simt 
aşa bine, îngăduiţi-mi să mă re:rag. 
( Iese. în timp ce Şerb schiţează o vagă
înclinare şi toate privirile sînt pe eCI..)

ACTUL al III-iea 

Aceeaşi încăpere. Intră. Cristine, urmată de doamna Stavru. 

CRISTINE : Şi zici că Leonid nu e acasă? 
Dar m-am înţeles cu el la telefon încă 
de aseară. 

DOAMNA STAVRU: Sigur. Şi vă roagă 
să-l scuzaţi. Şi-a amintit că are de 
trimis o scrisoare. Dar se întoarce ne
greşit. 

CRISTINE : Atunci, să-l aştept ! Ce să 
fac? (Dă să-şi dezbrace jacheta,
doamna Stavru, amabilă, e gata. s-o 
preia.) Lasă, doamnă Stavru, nu te 
deranja. (Îşi aruncă jacheta. îmblănită
in jilţ şi se duce să se lipească ele te
Tacota sobei.) E un ger groaznic ! So
ru-mea ce face ? 

DOAMNA STAVRU: O, Ella ... (Surprin
de tresărirea Cristinei si se corec
tează.) Doampa a ,avut o noapte foarte 
grea. De altfel, de la un timp, tot aşa 
se simte. 

CRISTINE (atentă) : Chiar atît de rău ? 
Nae nu mi-a pomenit nimic, şi nici 
Leonid. 

DOAMNA ST A VRU (uşor ironică) : Pro
babil ca să nu vă neliniştească. Deşi, 
de-ar fi să vă spun tot ce cred eu ... 
Nu tot răul vine de la inimă. 

·oRISTINE (bănuitoare): Inţeleg ... se fră
mîntă.

DOAMNA STAVRU: Da, se frămîntă.
(Uscat.) Cu toate că n-a1, trebui să-i 
pese absG>lut de nimic decît de inima 
ei. (Cu un fel de dezamăgire.) Dar, 
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iată că-i pasă ! Şi azi-noapte n-a închis 
măcar un ochi. Abia către dimineaţă 
a aţipit. Şi domnul Leordeanu -a stat 
lîngă ea toată noaptea şi n-a vrut 
să-mi cedeze locul nici o clipă. Dimi
neaţa, însă, ab;a se ţinea. pe picioare. 

CRISTINEJ : Şi totuşi a !ieşit ! 
DOAMNA STAVRU: Da, a ieşit. (Rezer

vată.) De fapt,. în ultimul timp, dom
nul Leordeanu iese foarte mult. 

ORISTINE : Vrei să sp_ui cft, de cînd eşti 
mata în casă, se simte ceva mai liber 
să iasă? 

DOAMNA STAVRU: A, pu ! Sigur că. 
într-un fel, e mai liber. (Preocupată.)
Dar, în ultimele zile mai ales, a .ieşit 
foarte adesea. 

CRISTINE : Unde? Că altundeva cledt 
La cur,suri... 

. DOAMNA STAVRU: ·N-aş. putea. spune
unele. 

CRISTINE : Poate ·că sfmte nevoia să 
facă şi el cîte-o plimbare, să-şi me.i 
clezmor1;ească niţel oasele. 

DOAMN.A STAVRU: Poate. (Mereu ·pre
ocupată.) ln or:ice c;az, · pare foarte ne
liniştit. 

C,RrSTINE (îngîndurată) : Niei nu-i de 
mirare ... clacă Ella se simte atH de 
rău ! ş,:·-apoi - îl cunosc ·destul de 
bine -. de cîncl a dat profesorului 
manuscrisul să i-l citească, stă proba
bil ca pe ghimpi: 
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.DOAMNA STAVRU :. Dn, probabil. De.�i 
(prudentă) neliniştile domnului Leor
deanu s-ar putea să aibă şi alte cauze. 

..CRISTINE (scruttnd-o) : Păreţi foarte 
atentă la ceea ce se întîmplă în jur. 

DO,\.MNA STAVRU: lntotdeauna m-am 
simţit legată de oamenii pe lîngă care 
am stat. Incit, tot întorcînd lucrurile 
pe faţă şi pe dos ... 

··CRISTINE : Aţi ajuns să V[t faceţi unele
păreili. 

.DOAlvINA STAVRU (prudenlă): ln orice 
caz, părerea că domnul Leordeanu e 
un om foarte cListrat pare să fie foarte 
împărtăşită. 

·CRISTINE : De cînd îl ştiu a fost aşa.
.DOAMNA STAVRU: Sigur. Dar nu în

fiecare zi se întîmplă să-şi uite careva 
un manuscris important. 

,CRlSTINE : Totuşi, ceea ce s-a prăpădit 
nu manuscrisul a fost, ci o servietă 
oarecare . 

.DOAMNA STAVRU: lntr-adevăr, s-ar 
zice că pînă şi în uitările lui se as
cunde un înger care să-l păzească de 
necazuri. 

<CRISTINE (Îngîndurată) : Ce nu-mi es'.e 
mie clar e ele ce s-a temut pentru 
Ella. In fond, nu avea nioi un motiv. 
Şi to,tuşi a făcut cale întoarsă. De ce? 
Aveti vreo idee'? 

DOAM'.NA STAVRU: Nu. Dar ştiu că nu 
toate temerile au un nume. 

•CRISTINE : Ce vreţi să spuneţi ?
DOAMNA STAVRU : Nu vi s-a părut ni

ciodată curios că în urma unui ac
cident de meşină atît de grav ... 

,qusTINE : o, ţi-a povestit Ella şi dumi-
tale? ! 

.DOAJVINA STAVRU: Da. De ce? E un 
secret de familie ? 

·CRISTINE: O, nu! E un secret pe care 
îl ştie toată lumea. 

DOAMNA STAVRU: Tocmai. Dar nu vi 
se pare un miracol că domnul Leor
deanu a scăpat fără nici cea mai mică 
zgîrietură ? , 

·CRISTINE (scrutînd-o atent) : N-ar tre�
bui, do,amnă Stavru, să dai atîta aten
ţie poveştilor Ellei. La urma urmei, 
cumnatul meu nu e primul om care 
scapă teafăr dintr•-un accident de ma
şină. 

DOAMNA STAVRU: -Bineînteles Dar nu 
credeţi că o spaimă bu�ă poate să 

• producă o rană tot atît de primejdi
oasă ca o tamponare oarecare ?

'CRISTINE: Adică mata crezi ... 
DOAMNA STAVRU: Da, cred. Eu cred 

că i s-au cruţ,a,t sîngele şi zilele, dar 
i-a fost lăsată în 9uflet o rană care
să-i amintească ele Dumnezeu

'CRISTINE (tulburată): Dumnezeu?! (fn 
tăcerea care s-a lăsat se aude usa de 
la ·intrare.) ' 

DOAMNA STAVRU (regăsindu-si condi
ţia) : Se pare că domnul Leordeanu 
s-,a întors. (Reintră în rolul femeii de 
.serviciu.) Poate doriţi o cafea? 

CRISTINE : Nu, mulţumesc . 
DOJ,\.MN A ST A VRU (deschizînd uşa din

spre antret) : Poftili... Doamna Cris
ti ne vă aşteaptă . 

LEONID (intrînd, uşor înfrigurat, ca unul 
abia scăpat din ger): Iartă-mă, Cris
tine. ( h sămlă mtna.) Aşt pţi ele 
mult? ( Doarnnc1 Slavru iese.) 

CRISTINE : De cîteva rninu�e. (Cu ochii 
pe urmele Doamnei Stavru.) Am im
presia că s-a adaptat destul ele rapid. 

LEONID : Cine, doamna Stavru ? ( Ridi
care din umer'i.J Nici nu-i ele mirare. 
Cine e nevoit, ca e.i, să trăiască tot 
prin case străine trebuie să înveţe 
destul ele repede CUI'!! să facă faţă îm
prejurărilor . 

CRISTINE : Mai ele necrezut e că Ella 
însaş1 pare să se împace destul de 
bine cu ea. 

LEONID (nesigw") : Ai vorbit cu Ella ? 
CRISTINE : Probabil că mai doarme. Dar 

am schlimbat cîteva cuvinte cu doam
na Stavru. Am impresia că s-a stabilit 
chiar un fel ele intimitate între ele. 

LEONID: Da ?-Ai observat si tu? 
CRISTINE : Leonid, la ce te gîncleşti ? ... 

Nu eşti curios să ştii pentru ce am 
venit? 

LEONID : Am înteles la telefon că vrei 
să-mi comuniai ceva important. Ceva 
în legătură cu manuscrisul? 

CRISTINE : O, nu, cu totul altceva. 
LEONID : Nu ele alla, clar cam la vreo 

două ore după tele.Eonul tău, mi-a te
lefonat Şerb, ca să-mi spună c.ă ar 
vrea să vină, să stăm niţel ele vorbă. 

CRISTINE: Foarte ciudat ! Pentm că si 
mie mi-a dat un telefon. 

LEONID : Ca să-ţi spună ceva despre 
Etica mea? 

CRISTINE·: Nu, nimic deosebit. Deşi, îţi 
dai seama, tocmai în privinţa asta am 
înceroat să-l trag de liimbă. Dar moşul 
s-a arătat cel puţin tot atlt ct·e viclean
ca mine. 

LEONID: Nu înţeleg. 
CRISTINE : Cred că a urmărit să scoată 

de la mine măcar atît cît am urmăi:it 
eu să scot ele la dînsul. S-a interesat 
de tine, de Ella, cum o mai duceţi ou 
sănătatea ... 

LEONID : Si ce vezi suspect · în toate 
astea ? 

CRISTJNE : Impresia mea c că voia să 
afle ceva, deşi, să mă ia naiba dacă 
ştiu ce anume. !pţelegi ceva? (Leonid; 
îşi scoate pipa, o ciocăneşte uşurel de 
marginea mesei şi şi-o pune 'În gură.) 
Leonid, degeaba te ascunzi în dosul 
·pipe.i !

LEONID : Nu, mă ascund. Mă gîndesc. 
ORISTINE : Atunci, uită-te la mine şi 

spune-mi : bănuieşti ceva ? 
LEONID (punîndu-şi pipa -îJi· buzunar): 

Nu, nimic. Asta e tot ce�ai avut să-mi 
spui? 
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CRISTINE : Nu. e vorba de ceva mai 
important ... Pentru ce oră ai aranjat 
întîlnirea cu Şerb ? 

LEONID : Pentru 12. 
ORISTINE : Bine, în cazul ăsta mai avem 

timp destul. Spune-mi, Leonid, pe tine 
nu te surprinde marea tandreţe dintre 
Ella şi madam Stavru ? Sau încă n-ai 
băgat de seamă!? 

LEONID : Ba da ! Ei şi? E foarte firesc! 
Ella nu e primul bolnav care se ata
şează ele îngrijitoarea lui ! 

CRISTINE : Nu ţi se pare, tot�i. clin 
cale-afară de ciudată rapiditatea cu 
care menajera asta şi-a cucerit un loc 
în inima... în inima asta bolnavă a 
Ellei? 

LEONID: De ce ar fi atît de ciudat? 
Doamna Stavru e menajera cea mai 
conştiincioasă şi mai eficace pe care 
am avut-o vreodată. Şi-apoi, nici Ella 
nn mai este ce a fost ! 

CRISTINE : Dar n,ici cu totul alta nu 
este ! Leonid, poţi să-mi pUi o dată de 
ce eşti atît de neliniştit ? 

LEONID : Las eu impre ia asta ? 
CRISTINE : Ella ştie că ţi-ai întrerupt 

cursurile? 
LEONID : Nu, nu ştie. (Suspicios.) Dar 

tu de unde ştii ? 
CRISTINE : Eu nu sint muribundă si nu 

trăiesc închisă între patru pereţi.' Dar 
să vorbim nitel de această doamnă 
Stavru. Ştiai că acum \Teo douăzeci şi 
cinci de ani dumneaei a fost eroina 
unui proces care a făcut oarecare 
vîlvă? 

LEONID (posomorit): Da, parcă mi-a po
menit Nae de aşa ceva ! 

CRISTINE : Şi ştiai că a fost vorba de o 
tentativă de otrăvire? 

LEONID (crispat): Doar n-ai să-mi spui 
că a încercat să otrăvească pe cineva?! 

ORISTINE : Nu, dimpotrivă. Cea otrăvită 
a fost ea. Cel acuzat a fost soţul ei. 

LEONID : Si te-ai ostenit tu să cotrobă
ieşti prin dosare vechi de douăzeci şi 
oinei de ani ? 

CRISTINE: Nu, aşa departe n-am mers. 
Şi nici nu e sigur că le-aş mai fi 
aflat. Dar am găsit la bibliotecă co
lecţia ziarelor din epocă. 

LEONID : Şi ce mă interesează asta pe 
mine? 

ORISTINE : Poate că te v,a interesa ... 
Toţi martorii au confirmat că sotili 
trăiau nău, şi că el intenţiona chiar 
să divorţeze. 

LEJONID : Şi-atunci, de ce s-o otrăvească? 
Un divorţ îl costa mai ieftin. 

CRISTINE : Tocmai asta a şi fost partea 
slabă ,a acuzării. Nu s-a putut găsi 
nici o jusbificare destul de solidă a 
tentativei de crimă. In schimb, în 
safe-Ul soţUlUi s-a găsit o sticI;uiţă cu 
otravă. 

LElONID : Ei. Doamne ! 
CRISTINE: Şi totuşi soţul a susţinut cu 

încăpăţinare, şi în cursul instrucţiei, 
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ş1 111 cursul procesului, şi chiar şi clupă 
condamnare, că e nevinovat şi că. 
habar n-are cum ele-a ajuns otrava cu 
pricina în safe-ul lui... 

LEONID (nerăbdător): Bine, şi ce va să. 
zică toate astea ? 

CRISTINE : El a sustinut în instantă că. 
soţia lui, această · madam Stav1:u a 
noastră, s-a otrăvit singură şi i-a fo
filat otrava în safe, anume ca să-l 
poată învinui ele omor. 

LEONID : Bine, dar e absurd ! 
CRISTINE : Aşa vor fi gînclit şi judecă

torii, căci totuşi l-au condamnat. !nsă. 
ipoteza unei crime simulate nu a putut 
fi cu totuJ. nesocotită. 

LEONID: Dar, pentru Dumnezeu, de ce 
să fi uneltit ea să-l bage în închisoare? 

CRISTINE : Ei, un motiv ar fi putut să. 
aibă : clecît să-l vadă divortat ele ea 
şi înhăitat cu alta, a preferat să-l tri
mită la puşcări·e. Să-ţi păstrezi soţul 
în frigiderul statului nu e, pentru o 
femeie geloasă, o idee chiar atît ele· 
aberantă pe cît poate să pară unuit 
filosof ca tine. 

LEONID (îngîndurat) : Da, o femeie e în 
stare ele aşa ceva ! (Cu o urmă de in
teres.) Şi cu soţul ce s-a ales? 

CIRISTINE : A ieşit din puşcărie ca să 
facă războiul. Rănit, a dat în patima 
beţiei. Azi - nici n-o să-ţi vină a 
crede - e întretinutUl iei. 

LEONID : Şi tu crezi că e cu putinţă să 
existe un asemenea exemplar uman, o 
femeie care să-şi bage soţul la ocnă: 
cu o d'al.,s,ă acuzaţie de omor, şi mai 
apoi, timp ele treizeci de ani, să fie 
o soră medicală eminentă, cuminte şi
eficace, ca�-e să-şi cîştige simpatia şi
preţuirea tuturor ?

CRISTINE : lţi repet : nu ştiu. Cu o în
trebare ca asta nu au decît să-şi bată• 
capul filosofi ca tine, interesaţi de· 
misterele sufletului şi de morala lumii. 
Dar eu aş prefera s-o văd pleoa.tă din 
casă. 

LEONID (îngîndurat): Bine, înţeleg. 
Mult, orJcum, n-o să mai stea. 

ORISTINE : Vasăzică, n-ai de gînd s-o 
concediezi ! 

LEONID : Cum îţi închipui că aş putea 
s-o fac fără să stîrnesc întrebările
Ellei ? Şi nu numai întrebările ... De ce
s-o neliniştesc cu asemenea poveşti ?
Şi de ce s-o lipsesc de singura fiinţă
ele care s-a legat într-atît ?

CRISTINE : Bine. Atunci e timpuJ s-o 
şterg ! (Se ridică, îşi pune · căciuliţa 
şi-şi îmbracă jacheta.) Nu cred că bă
trînul Şerb ar fi bucuros să mă gă
sească aici. 

LEONID : De ce adică n-ar fi bucuros? 
CRISTINE : Ştiu eu ? ! Bătrînul e cam 

mdsogin. ,,Ce să caute o femeie în pro
•bleme de filosofie ?" (Dă să plece, da1 
zăboveşte.) Leonid, pe tine te·-a con
sultat vreun medic după accidentul 
ăla de maşină ? 
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LEONID : Nu, şi nici n-am simţit nevo.ia, 
(Atent.) Ce-ţi veni să-mi pui asemenea 
întrebare? 

ORISTINE: Mă gîndeam, ştiu eu ... sînt 
poate traumatisme care nu se percep 
cu ochiul liber. 

LEONID (cu ironie blajină) : Vrei să spui 
adică : un fel de răni ascunse... am
prentele degetului lui Dumnezeu? 

CRISTlNE (indispusă) : ln 01'ke caz, 
dă-mi voie să-ţi spun : arăţi ca scos 
din groapă ! Şi poaite că n-ar strica 
să te vadă şi pe tine un medic. La re
vedere ! Şi să-mi dai un telellon ! [lese.) 

LEONID (înginclurat) : Cine mi-a mai 
pomenit mie ele aşa ceva? (Intră 
doamna Stavru, care rămîne o clipă 
nemişcată, aşteptind parcă să r.ibă ac
ces la atenţia lui Leonid. !ntr-un tîr
ziu.) Ce este, doamnă Stavru ? �a 
trezit -Ella ? 

DOAMNA ST1AVRU: Da. Tocmai asta am 
vrut să vă spun. 

LEONID : A dormit tot timpul cit am 
fost plecat ? 

DOA1lVliNA STAVRU: Da. 
LEONID : -Bine, mă duc s-o văd. (Sesi

zează at'itudinea ele aşteptare a doam
nei Sbavru.J Nu se simte blne? (Ne
răbdător.) Vedeţi, dar.ă intre timp wne 
profesorul Şerb... (Se aude soneria.) 

DOAMNA ST.AVRU: A şi venit. 
LEONID : Vreţi să fiţi ;cimab:ilă să-l in• 

traduceţi dumneavoa!<�ră? Şi rugaţi-l 
să mă scuze cîteva <'l1pe ... Ce să fac ? 
Azi sînt în întîrzier� faţă de toată 
[urnea ! (Iese pe uşa ce dă în aparta
ment şi doamna Stnvru iese pe uşa ce 
dă în antret. După cîteva clipe, doam
na Sbavru revine cu Şerb, încotoşmă
nat în blană şi purtincl o servietă.) 

DOAMNA STAVRU: Poftiţi, domnule 
profesor! 

ŞERIB : Dar Leonid unde-i ? 
DOAMNA STAVRU: Vă roagă s.:'i-1 scu

zaţi... numai citeva clipe. Ştiţi, s-a 
trezit doamna. 

ŞEJRB: Aha! 
DOAMNA STAVRU {îndato1-itoare, dil 

să-i ia se!"l.>ieta din mină) : Imi permi· 
teţi? 

:ŞEIRB: Nu, asta rămîne aici. (Pune ser
vieta jos şi-şi dezbracă blana pe care 
i-o remite doamnei Stavru.J Am avut
impresia. venind, că am zărit maşina
doamnei Cristine ... A fost pe •aici?

DOAMNA STAVRU: Da, domnule. 
:ŞERB: Afurisită femeie! Pe unde mă 

duc, tot de ea dau! (Doamna Stavru 
duce blana în antret şi revine.) Şi cum 
se m::ii simte doamna Leordeanu? 

DOAMNA STAVRU: Atît de bine pe cit 
se poate simţi cineva pe care îl lasă 
,inima ... Doriţi o cafea? Bineînţeles, o 
c?.fea naturală ! 

ŞERB : Păi, tocmaii asta e ... M-am. deprins 
cu surogatul şi nu mai suport cafeaua 
naturală. Nu, mai bine, ştii ce? adu-mi 

un păhărel de ţuică sau de rom, să-mi 
mai încălzesc nitel oasele! 

DOAM:NA STAVRU: Da, domnule. 

{ Doamna Sta vru dă să iasă.) 

ŞERB : O clipă, te rog !... Leonid... el e 
sănătos, se simte bine? 

DOAMNA STAVRU: Destul de b1ne, 
cred. 

ŞERB: Aha! Mulţumesc! (Doamna Sta
vru iese. Jar Şerb, după ce-şi freacă 
mîinile bătrineşte, scoate din servietă 
manuscrisul volu.minos al Eticei si-l 
rinduieşte pe masa de lucru, sub bus
tul lui Platon.) Aşa ! (ln spatele lui a 
intrat Leonid.) 

LEONID : Mă iertaţi, domnule profesor ... 
ŞERB (vioi): •Mai e vorbă? Sigur oă te 

iert ! (!şi string m'iinile c·u afecţiune.) 
Intre timp, ţ.[-am cunoscut menajera. 
Şi uite-ţi aici şi tot manuscrisul. Nu-i 
lipseşte nici o filă ! 

LEON-ID: Sînt i:-.lgur ! 
ŞERB (instal-înclu-sc în fotoliu): Ei, 

şi-acum ce a�tepţi de la mine? Păreri? 
(Intră doamna Stavru şi-i pune pe 
masă, la îndcmînă, tava cu paharul cu 
rom.) Mulţ.umesc. (Doamna Stavru 
iese, bătrinul, privind pe urmele ei, 
soarbe din paharul cu rom.) Unde ai 
descoperit perl-a asta ? 

LEONID : Vă referiţi la rom? 
ŞEJRB : Nu, la menajera dum1tale. 
LEONID : Mi-a recomandat-o un prieten. 
ŞERB : Hm, ştii ce bag de seamă ? Că 

ai un adevărat talent să te înconj,uri 
de femei car<> de care mai remarcabile 
în felul lor. 

LEONID : Nu t:ilentul meu e de vJn.ă ! 
Hazardul! 

ŞERB : Zău, ha:-:arclul? (Dă păhărelul de 
rom pe gît şH depune pe tavă.) Dubios 
cuvînt ! (Scrutîndu-şi un timp interlo
cutorul.) Acu', dragă băiete, vrei să-ţi 
spun ceva? N-ai, cu siguranţă, nici 
cea mai miuă nevoie de părerile mele! 
(Cu un deget care interzice ori interven
ţie.) Nu există nici măcar un singur 
cuvînt pe care să ţi-l spună un belfer 
ca minF-, şi care să te poată cu ade
vărat in�eresa. Nu că Etica asta ,a du
mLtal@ n-ar comporta cli,scuţii. Dimpo
tnivă I Dar o lucrare capitală ca asta 
•are n'tvo:ie de cu totul altă intrare în
:l-um& decît de o discutie oarecare de

. un ceas. Cît priveşte 'unele inadver
tPnţe, _astea o să le descope•ri şi -sin
gur ! Iar finalul pe care vrei să-l 
scrii. .. N-ai nevoie de încurajarea mea. 
Pe scurt, ca să-ţi spun tot adevărul : 
nu lucrarea ,asta am venit s-o. dliscut. 
Ci cu totul altceva. Treburi mai I-u
rneşti. Ba chiar de-a binelea neplăcute. 
(Leonid îşi scoate pipa şi şi-o pune în 
gură.) Mă asculţi ? 

LEONID : Fireşte. 
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ŞBRB (privind în juru-i) : I-Im, crezi că 
deranjăm pe cineva ? 

LEONID (deja absent): Nu. 
ŞE/RB (atenl): De la facultate nu ţi-a 

spus nimeni nimic ? 
LEONID: Nu. 
ŞERB : Ascultă, băiete, ceea cc am eu 

de gînd să-.ţi spun n-o să-ţi placă de
fel... Şi poate că nici nu ţi-aş spune 
clacă ceea ce am aflat nu mi-ar fi 
fost anume divulgat . ca, într-un fel 
oarecare, să ajungă Ia cunoştinţa du
mitale ... mai devreme cu un ceas. 

LEONID : Inţeleg. 
ŞERB : Trebuie să ştii că la decanat s-a 

primit un fel de denunţ, fireşte, ano
nim ... Mă urmăreşti '? De::iunţătorul -
că nu-i pot spune altfel - susţine că 
eşti foarte grav bolnav, că suferi de 
nu ştiu ce clemenţă, caracteristică 
·unom dintre Leorcleni... lnţelegi? Că
tocmai împins ele dementa asta ai f1
încercat să-ţi omori soţia într-un ac
cident de maşină simulat.

LEONID (absent) : Da. 
ŞrJP.B : Cum, da ? Nu-ţi dai seama ce 

infamă acuzatie ti se aduce? 
LEONID : Ba da·. 

. 

ŞERB : Ş,i totuşi nu pari surprius. 
LEONID: lncerc să înţeleg. 
ŞERB : Dar partea interesantă abia ur

mează. 
LEONID : lmi închipui. 
ŞERB : Amicul - care o fi el - se în

treabă ipocrit cum de e posibil ca un 
individ - ,,il}dividul" esti dumneata 
-,- cum e posibil ca un individ asupra 
căruia planează asemenea teribile sus
piciuni să fie în conlinuare lăsat să 
predea tinerei generaţii şi să fie pro
pus pentru a ne reprezenta într-un 
congres de imporlanţă internaţională ... 
Acum înţelegi!' 

LiEONID : Ce să înţeleg ? 
ŞERB : Denunţătorul nu numai că stie 

cite ceva despre neamul Lcordenllor 
şi despre accidentul cu pricina - des
pre asta ştie mai toată lumea -, dar 
el face· o trimitere foarte clară la o 
chestiune de care nu se ştie decît în
tr-un cerc relativ restrîns şi în care, 
de fapt, nu s-a luat nici o decizie de
finitivă. E clar, aşadar, că amicul nu 
numai că are acces într-un anumit 
mediu şi la anume informaţii, clar �i 
că ceer1 ce urmăreşte el este, clacă nu 
chiar demiterea ele la catedră. în orice 
caz creaQ·ea unei atmosfere d� susp'
ciune şi, mai ales, suprimarea unui 
candidat probabil pentru congres. 

LEONID : Credeţi ? 
ŞERB: Dar este evident. Dovadă : de

nunţul e trimis nu la miliţie sau la 
procuratură, cum se cam obişnuJieşte, 
ci tocmai la facultate, adică exact 
acolo unde canalia ţine să provoace 
o reacţie.
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LEONID (calm): Vă înşelaţi. Există u11 
denunţ, exact de acest tip, şi Ia procu

. ratură. 
ŞERB. (interzis) : Va să zică ... Ştiai. 
LEONID (obosit): Da, ştiam... Am fost 

invitat la procw·atură. 
ŞERB ·rnelini<;tit): Sper că so,ţia durni

tale ... 
LEONID : Nu, n-a aflat ... Şi sper nici s[t 

nu afle. 
ŞERB : Şi ţi s-a arătat denunţul ? 
LEONID: Da. 
ŞERB : Şi ai recunoscut cumva grafia? .. -

Vreau să spun, bănuie'?ti pe cineva ? 
LEONID (impenetrabil): Nu, pe cine a5-

putca bănui? 
ŞERB : Şi procuralura ia afacerea în 

serios ? 
LEONID : Nu, n-o .ia în serios. Dar e 

obligată să cerceteze. De altfel, an
cheta din momentul accidentului a lă
murit absolut toate imprejmările. Cît 
priveşte demenţa mea... ( Ridicare clin
umeri.) Se poate discuta. 

ŞERB : Ce să discuţi, o legendă ? S,ingur/:t 
nebun,ie a Leordenilor - a spus-o încă. 
Iorga - ast.1 a fost : Puterea, Muierile 
şi Pămîn,ul ! Singurul pălit de nebu
nia filosofiei te-ai brocli,t dumneata .. _ 
Si de la facultate ce stii ? 

LEONID: Nimic. 
ŞERB : Bineînţeles. Acolo nu e nimeni 

dispus să te suspecteze. Şi clacă vrei 
să afLi părerea mea, nici individul 
nu-şi fa:e vreo iluzie. Tot ce speră. 
probabil, e să provoace acea r2acţie 
tipică, de suspiciune funcţionărească, 
îndestulătoare să împiedice plecareo2 
dumitale la Paris şi poate chiar să în
tîrzie tipărirea lucrării. ln orice caz, 
vreau să stii un lucru : n-o să mă las r 
Ti-am spus Că ne vei reprezenta în 
congres, şi de va fi nevoie voi merge 
cit ele sus! 

LEONID : Vă mulţumesc, clar... Credeţi 
chiar că sînt cel mai indicat? 

ŞERB (se ridică): Băiete ... nimeni nu e 
destul ele mare să reprezinte el singur 
-o ţară întreagă. Nici Platon nu e t'.Jat'\
Grecia, 11ic1i Dante, toată Italia, nici
Shakespeare, toată Anglia ... Un popo1-
e o fiinţă multiformă, cu prea multe
obraze ca să-l poată reP,rezenta un
singur om, oricît de genial. Dar fie
care dintre noi ii este, într-un fel,
necesar, căci fiecare îi poate în(ăţi5a
măcar una dintre feţe. Acesta va fi �i
rostul dumitale : să prezinţi una cldn
feţele eele gînclitoare ale zi]21i Jui ele
azi.

LEONID : Sper, totuşi, că va fi ales ait
cineva decît mine.

ŞERB: Nu-nţeleg, 
LEONID : Am expPdia.t azi-dimineaţă n 

scrisoare c.ătre conducerea Academiej, 
prin care declin onoarea ce mi s-a 
făcut, ele a fi fost propus pentru con
gres. 
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ŞERB (consternat) : Doamne ! Şi ce motiv 
ai invocat? 

LEONID : Cinci stai o npapte întreagă· la 
căpătîiul soţiei tale, nu c atît ele gr2u 
să găseşti un motiv. 

ŞERB (girbovit clei:nlc1lă): Ştii, băiete ... în 
asemenea momente mă simt bătrîn ca 
moartea. E în fapta dumitale o renu·n
ţare ele filosof. Şi poale că e mai 
multă demnitate în renuntarea asta ele
cit în reprezentarea cea niai guralivă. 
(Se întoarce bătrîneşte şi se îndreaptă 
spre antret, ci.ar zăboveşte şi spune 
peste umăr.) Sper că nu ţi-a trecut 
prin minte să demisionezi şi de la 
facultate. 

LEONID (calm) : Ba da. Numai că as'.a 
nu-mi pot permite. 

ŞERB: Aha! 
LEONID : Am preferat să le solicit. un 

concediu. 
:ŞERB (clătinat) : De cc ? 
LEONID (vag ironic): Nu �e cădea , să 

pun nişte oameni atit ele• gentili în 
situaţia stînjenitoare de a mi-l oferi, 
·t\i.

ŞERB : Şi soţia dumitale ştie? 
LEONID : Nu. In zilele legiuite, îmi 'iau 

servieta şi „plec la faculta�e". 
, ERB (mohorît) : Bine. Acum ne vom 

bate pentru lipl1rirea Eticii. (fes , ur
mat ele Leonicl. hicăpc'1'ea rămîn<), o 
clipă, goală. Apoi, pe uşa dinspre 
apartament, apare El.la, slăbită şi ne
sigură, sprijinită: în baston şi susţinută 
ele cloanina Stavru, care cluce, în plus, 
şi o pătură.) 

.ELLA: Bine că a plecat. Credeam că o 
să stea o sută de ani ... In fotoliu, Au
gustine, în fotoliu! (Doamna Stavru o 
ajută să 'ia loc în fololiu.) 

DO,\MNA STAVRU: Acum stai b'nişor. 
(Reintră Leonid.) SăLţi acopăr şi p:
cioarele. 

ELLA : O, Augustine, ia vezi, or fi dat 
drumul la ga,:e? 

DO_-\MN A ST A VRU (cleschicle uşiţa foca
rului ele la soba ele teracotă) : Da. e 
un foc bun. Şi acum mă duc să-ţi 
pregătesc ceva de mîncare. 

ELLA : O, nu, nu mi-e foame deloc ! 
DOAMNA STAVHU (mustrătoare): Dlla, 

mi-ai făgăduit ...
ELLA (concesivă, clar zăbovind): Bine, 

dacă spui tu. (Doamna Sta.vru iese.) 
1.EONID : De ce te-ai dat jos din pat ?
ELL/\ : Nu mai puteam sta. Mă clor· toatP

oasele... Te supără că am venit la 
tine? 

LE0NJD (zimbind) : Cum să mă supăr? 
N-a fost oare Jocul tău aici, întotdea
una, ele-a lungul anilor, cit am sta( la 
masa ele lucru ?

ELLA : Atunci ele cc esti atît ,le po,so-
morît ? Nu-ţi place că-mi spune 
„Ella" ? Dar eu am insistat 

LEONID : Ştiu. 

ELLA: Cu toate astea, de cîte .ad îi 
spun „Augustine" tresari. Ţi se pare 
a tît ele nefiresc ? 

LEONID : Nu.' Deloc. Dar cînd ştiu cît 
de greu te împaci tu cu un om ... 

ELLA : Dar tu singur ai spus că nu se 
cade să ne purtăm urît cu cineva nu
mai pentru că sin tem în situaţia. de 
a-i da un salariu. 

LEONID : Bineînţeles. 
ELLA : Şi apoi nu pot să-i spun, pur ş1 

simplu, ,,madam Tina" ... La urma ur
mei, e dintr-o familie bună, şi a fost 
foarte nefericită. 

LEONID : Nu înţeleg ele ce te frămînţi 
atîta pentru o chcstiuue atît de ne
însemnată. 

l:':LLA : Adevărul e c{1 m[1 împac foarte 
bine cu ea. E atit ele meticuloasă şi 
a '.ît ele pricepută ! 

LEONID : Cu atît mai bine. 
J::LLA : Leonid ... (Neliniştită.) Ce a vrut 

Serb ele la tine ? 
LEONID : Nimic deosebit. Mi-a adus ma-

nuscrisul. 
ELLA : Şi ce părere are ? 
LE0l'fID : S-ar părea, foarte bună. 
ELLA :· Si de congres ţi-a mai pomenit 

ceva?
° 

LEONlD : Crezi că mă interesează. chiar 
atît ele mult ? 

ELLA : Oh, întotdeauna ţi-ai" clorit o 
ocazie ... o ocazie mare în care să ·te 
afirmi. 

LEONID (meditativ): Ce lucru curios! 
Trăim împreună ele atîţia ·şc atîţia 
:mi ... Şi totu,i, poţi tu să mă crezi 
atit de neghiob. sau atît ele incJifer nt, 
ca să te las a'ci, aşa bolnavă cum 
e .. ti, şi să plec la Paris? 

ELLA : Nu. nu vrei să pleci ? 
LEONID : Nu. Si dacă mă gînclesc bine, 

nici nu cred· că am vrut vreodată cu 
tot dinadinsul. In orice caz, dacă. asta 
te nelinişteşte atît, vreau să ştii că am 
şi refuzat propunerea. Şi refuzul meu, 
este absolut irevocabil. 

ELLA : Asta n-ai putut :fJace ! 
LEONID : Ba da, Ella, am făcut-o. Şi, 

crede-mă : nu mi-a fost deloc greu. 
ELLA (tulburată) : Doamne, ele ce ... ele ce 

ai făcut-o ? 
LEONTD (În_qî.ndurat) : Ella, am să-ţi spun 

ceva... Mă asculţi ? (Zăboveşte o clipă 
în dreptul sobei, cleschicle uşiţa foca
rului şi o închide.) Da. arde bine !. .. 
Ştii. tot scriind la Etica asta a mea, 
atîţia ani, unui om ca mine îi trec 
prin minte tot felul de idei ... Ce-c1r fi, 
m-am întrebat eu, ce-ar fi clacă înţr-a

· bună zi mi s-ar -înfăţişa Moartea în
p rsoană ...

ELLA (IJănuitocrre) : :Moartea? De ce toc
mai Moartea? 

LEONID : Pentru că, potrivit trad:ţiei, nu
mai Moartea poate să propună un ·tirg 
cu timpul. InţC"legi ?-, 

ELLA : Ce tîrg, de fapt ? 
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LEONID : Bineînţeles, un tîrg cu viaţa 
omului!... M-ar duce, aşadar, Moartea, 
undeva, în centrul galaxiei, acolo unele 
se rotesc atîtea si atîtea dintre lumile 
universului, şi mi-ar pune în faţă o 
balanţă cu două talere. .,Uite, mi-ar 
zice ea, pe talerul ăsta (întinde braţul 
drept) stă o operă măreaţă" - tot 
atît ele măreaţă, să zicem, ca dialogu
rile platoniciene - .,şi cu această 
operă îţi poţi agonisi o glorie veşnică", 
- mă rog, atît de veşnică cit poate
fi cînd e vorba de un om.

ELLA (atentă): Inţeleg. 
LEONID : .,Iar pe celălalt taler (întinde

braţul stîng) este un copil". 
ELLA : De ce un copil ? 
LEONID (cu tonul de toate zilele) : Pen

tru că clin punctul de vedere al Mor
ţii, un copil nu este încă un întreg 
desfăşurat... Inţelegi ? Un copil e abia 
o posibilitate comprimată. Ce anume 
poate să devină un copil, asta nu
ştim. Deci, cîtă vreme viaţa lui încă
nu s-a desfăşurat, nu-i cunoaştem
preţul şi, dacă vrem să-l preţăluim la
preţul Morţii, el preţuieşte mai puţin
ch!iar clecît o mină d� ni&ip sterp, în
orice caz mai puţin decît o operă de
filosof şi decît o glorie de două mii
de ani. .. Inţelegi ?

ELLA (tulburată) : De ce îţi închipui că 
n-a5 putea înţelege ?

LEONID : .,Ei bine, mi-ar spune Moar
tea ... Alege ! Care taler vrei să-l sal
vezi, opera sau copilul ?" 

ELLA : Şi tu ... tu ce-ai alege ? 
LEONID : Tocmai aici e dilema. Nu mă 

îndoiesc că dacă aş propm1e dilema 
asta unui congres de filosofi, fiecare 
taler şi-ar ,avea avocaţii lui... Căci, 
vezi tu, aici e vorba de ceva mai mult 
decît un tîrg. E vorba de o dilemă fi
losofică !... Tu, ce taler erezii că ar 
trebui să aleg ? 

ELLA (neliniştită): Nu ştiu... nu m-am 
gîndit niciodată. 

LEONID : Eu, da ... eu sînt blestemat să 
gin desc .. Şi să-mi pun întrebările cele
mai chinuito•are. Si chiar să caut răs
punsuri. Cu toate· că nici răspunsurile
nu sînt scutite de chin. Ei, bine, eu 
am ales ... (Încet.) Eu am ales copilul. 
(Tăcere mare.) Crezi că alegerea mea 
e alegerea unui nătîng sentimental ? 

ELLA: O, nu. Dacă ai ales, sînt sigură 
· că ai avut anume raţiuni - cum să

le zic? - (uşor ironică, dar cu evi
dentă tandreţe) filosofice.

LEONID : Dar bănuieşti măcar care a 
fost raţiunea mea? 

ELLA (nesigură) : Care ? 
LEONID : Mi-am spus că viaţa unui om 

- chiar a unui om nedesăvîrşit cum
este un copil. cu atît mai mult viaţa
unei femei ele care te leagă un întreg
trecut... In fine, viaţa - o viaţă de
om - e un miracol ,infinit mai mare
clecît orice creaţie umană... (Tăcere 
adîncă.J Acum inţelegi ? 

ELLA (nesigură): Ce să înţeleg? 
LEONID (agitat): Ce contează maldărul 

meu de manuscrise, pe lîngă viaţa ta? 
Nimic ! O deşertăciune de hîrtie ! Un. 
deşert de cuvinte ! 

ELLA (tulburată): Vrei să spui că dacă 
în locul copilului ăluia, pe talerul 
acel,a as fi eu... atunci m-ai alege pe 
mine? 

LEONID (îngenunchind lingă jilţul ei) : 
Da. Pe tine. Intotdeauna pe tine. Şi 
numai pe tine. 

ELLA (istovită) : Oh, dragul meu, mă 
omori ... 

LEONID (încet): Ella... (Intră doamnei 
Stavru.) 

DOAMNA STAVRU: Ce s-a întîmplat 7
LEONID : Cred că ar trebui să chemăm 

doctorul. 
DOAMNA STAVRU (ţeapănă în uşa apar

tamentului) : Nu de un doctor are ne
voie ... De 'l.1J1 preot. 

ACTUL al IV-iea 

Aceeaşi încăpere. fn jilţ_ Leonid, cu pipa în gură, abandonat gîndu
rilor. Condrea, pe un scaun, şi Cristine, în picioare, fumează. 

LEONID : Ştiţi de cîncl stăm aici ? De 
trei ceasuri. 

CRISTINE : Dar tu ştii cum arăţi ? Parcă 
eşti drogat ! 

LEONID : Nu, nu drogat. M-ai degrabă ... 
pustiit. 

CRISTINE : De !apt, ce s-a întîmplat 
astă-noapte ? 

LEONID: Iniţial, nimic deosebit. O înlo
cuisem pe doamna Stavru la căpătîiul 
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Ellei, cam în jurul orei zece. Mai tîr-
ziu, nu ştiu exact cît va fi fost ceasul 
părîndu-mi-se că Ella a adormit 
m-am ridicat şi am venit aici...

• 

ORISTINE : Şi pe urmă ? 
LEONID : Pe urmă s-a întîmplat ceva de

care nu mă mai imţeam ele mult în 
stare : m-ain aşezat la masa asta si 
am scris ... Am scris adică tot finalul, 
de fapt ultimele pagini ale Eticii,
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CONDREA: Vrei să spui că ţi-a.i înche
iat, în sfîrşit, lucrarea ? 

LEONID: Da, tocmai asta am făcut. Ştii, 
uneori mi se părea că nu aveam s-o 
mai închei niciodată. Cînd asta totuşi 
s-a întîmplat, mai nu-mi venea a crede
că douăzeci de ani ele muncă şi-au
găsit, în sfîrşit, fraza după care să pun
1Ju□ct. Şi ştii ce m-a surprins cel mai
mult în clipa în care am realizat ce
:fiăcusem ? ... Tăcerea ! Ai fi zis că fi
nalul acesla ar fi trebuit să fie cele
brat de toate tunetele şi fulgerele ce
Tului. Dar în jurul meu era o linişte
adîncă ... ele parcă toată firea şi-.:1r fi
ţinut răsuflarea pe marginea mesei
ăstej,a_ Abia atunci m-am uitat la ceas:
arăta orele trei si treizeci si cinci ele
minute. M-am ridicat speriat şi m-am
dus să văd ce face Ella ... Da ...

CRISTINE : Şi ce făcea ? 
LEONID : Stătea, în lumina albăstruie a 

veiozei, cu ochii deschişi, �i mă privea. 
CRISTINE: Şi dnd ţi-a spus că se simte 

rău? 
LEONID: Asta ceva mai tîrziu, mai spre 

zori. Atunci am trezit-o pe doamna 
Stavru şi te-am sunat pe tine şi pe 
Nae ... 

CRISTINE : Şi nu ţi-a spus nimic ? 
LEONID : Ce să-mi spună ? 
CRISTINE : Un muribund ca Ella are în

totdeauna ceva ele spus. Şi pe mine 
m-a poftit ie-ri la o vorbă.

LEONID : Ella ? ! Şi ce-a vrut Ella de 
la tine? 

CRISTINE (cu o înălţare clin umeri):
Dacă crezi că am putut afla din gura 
ei ceva cît ele cît clar şi distinct, apoi 
te-nşeli. 

LEONID : Totuşi, un motiv trebuie să fi 
avut. dacă te-a chemat. 

CRISTINE : Da, probabil, Dar parcă poţi 
să ştii ce gîndeşte cu adevărat un om 
care ştie că moare ? Ultimul lucru pe 
care mi. l-a spus : să am grijă ele 
tine! 

LEONID (intrigat) : Cum adică, să al
grijă ? 

CRISTINE : Presupun că ar vrea să mi 
te l•ase moştenire. 

LEONID : Moştenire ! ? 
CRISTINE: De ce nu? Să laşi cuiva 

drept moştenire un ge.n,iu filosofie. 
ăsta e un adevărat act ele generozitate! 

LEONID (amărît) : Cristine, draga mea, 
crezi că e momentul cel mai potrivit 
să te ţ1i ele asemenea glume ? 

CRISTINE : Dar nu glumesc deloc ! Ceea 
ce părea Ella că ţine să-mi spună e 
că clacă eu vreau, ea e gata să mi te 
dea şi ele soţ_ Ceea ce, trebuie să re
cuno.şti, e un gest cum nu se poate 
mai creştinesc, nu? 

LEONID (morocănos) : Şi încă în marea 
tradiţie a Vechiului Testament ! 

CRISTINE : Hm. n-aş zice că te face cine 
ştie ce fericit privilegiul ele a face 

parte clin ,inventarul de obiecte al unui 
testament caritabil. 

CONDREA : Cristine !. .. 
CRISTINE : Dar şi ce lucru ciudat ! trei 

oameni vii aşteptînd să moară un al 
patrulea! 

CONDREA : Ce să-i faci ... uneori şi moar
tea durează. 

LEONID : Ciudăţenia nu e în aştep�are, 
ci în faptul că nu putem face nimic. 
Ella moare, şi nici o rugăminte, nici 
o durere, nici o revoltă, nici o minune
n-o poate reţine între 1101.

CRISTINE : Leonid ! ... 
LEONID : Şi ştiţi cinel mi-am dat seama 

ele asta ? Cînd am băgat ele seamă că 
toată înclîrji•rea ei a dispărut. Incepuse 
să tacă. Inţelegi? Afurisenia aia ·.:1gre
sivă care ri-a făcut atîţia neprieteni 
ele-a lungul anilor era o formă ele vi
talitate, un fel al ei, caracteristic, de 
a se opune nefericirii şi morţii. Unde 
sîn,t acum ironiile, sarcas mele şi toate 
cuvintele acelea tăioase care făceau să 
vibreze casa toată ? N-a mai rămas în 
ea decît o frămîntare tăcută, care îi 
stoarce inima ele orice vlagă. 

CON'DREA (în picioare): M-aş duce să 
mai arunc o privire. 

LEONID: Vreţi să vă spun ceva? ... Mi-e 
ruşine. 

CONDREA : Nu-nţeleg, ele ce adică să-ţi 
fie ruşine? 

LEONID : Mi-e ruşine că sînt sănătos, că 
pot sta aici, în jilţul ăsta şi să vorbesc 
despre moartea ei. .. Fireşte, ştiu bine 
că, într-o bună zi, ceea ce i se întîm
p1ă ei mi se va întîmpla şi mie! Dar, 
deocamdată... eXiistă acest iluzoriu 
„deocamdată" ... Deocamdată mă simt 
viu, şi ,ta,ată durerea mea nu e de 
ajuns oa să-mi facă de ruşine mul
ţumirea... mulţumirea asta, profund 
egoistă, că nu sînt în locul ei. Inţelegi? 
Mi-e ruşine ele neruşinea mea. 

CONDREA: Asc�Ită, Leonid, te aşteaptă 
cîteva zile grele ... Nu e cazul să te 
laşi tîrît de asemenea gîncluri. Ella nu 
e primul om pe lume care moare, şi 
tu nu eşti primul om care se pregă
teşte să se despartă ele o fiinţă mult 
iubită. 

LEONID : Şi asta o ştiu ! Talentul nostru 
de a supravieţui acelora pe care îi 
iubim e nes.fîrşit. Cînd a murit mama 
mea credeam că negreşit voi muri şi 
eu. Nu-mi puteam imagina lumea fără 
ea. Am fost destul ele speriat şi ele 
ruşinat să descopăr că sînt totuşi în 
viaţă. Şi, iabă, îi supravieţuiesc de 
treizeci ele ani. 

CONDREA: Bineînţeles. Nici o durere şi 
nici o amintire nu rezistă timpului. 
(Intră în clormitor'.) 

LEON1D : Ai auzit, Cristin ? Am să uit. 
Dar mă îngrozesc ele pe acum la gîn
c\ul că am s-o uiit pe Ella, aşa cum 
am uitat�o pe mama : nu de tot, totuşi 
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destul ca să pot continua să respir şi 
să gindesc pe bulgărul ăsta de glod. 

( Reinlră Conclrea.) 

CRISTINE : Cc Iace ? 
CONDREA : Tot ce poate să facă mai 

b�ne: doarm . 1\.cum, să stabilim unele 
lucruri... N-ar fi bine, în zilele astea, 
s-o ai pe lingă tine pe Cristine ?

LEONID : Dacă vrea ea ... 
CRISTINE : Fii lini5ht, n-am d_ gînd să 

mă instalez aici ! 
CONDREA : Şi de ce nu ? 
CRISTINE (sarcastică): Pentru că sînt 

prea vie. 
CONDRE.A : Bine, în cazul ăsta (către 

Leonid) poţi conta pc doamna Srt;,mTu. 
Ea ştie mai bine decît tine tot ce a ·c 
de făcut. 

LEONID : Nu mă îndoiesc. Numai ele 
s-ai· întoarce odată ele la biserică !

CRlSTINE: La biserică?! 
LEONID : E duminică. Şi Dumnezeul du

minicilor ei nu are njci u:1 r,ival prin
tre muritori. 

CONDREA : Te înşeli. Doamna Stavru e 
în casă, la patul Ellei. 

LEONID : Adică, n-a ieşit ? Ca să vezi. .. 
habar nu mai am cine-mi intră şi 
cine-mi iese clin casă. Dar bine că e 
aici. 

CRISTINE (subtilă): Şi ele 0a nu te temi? 
CONDREr\ (naiv) : De ce naiba să se 

teamă? (Călre Lco11icl.) Inutil să 
adaug : oricîncl ai nevoie de JJline, nu 
şovăi şi telefoneazf1-mi ! O să vin 
imed.:at. Acum plec. 

CRISTINE: Si eu. Dar fii liniştit : voi 
reveni. Şi ·nu e nevoie să ne conduci. 
Mai bine încearcă să aţipe5ti niţel, 
arăţi îngrozitor ! 

CONDREIA: La revedere, bătrîne ! (Iese, 
precedat ele Cristi ne. Du pci un timp 
se aude usa care se î11chide în antret. 
Tăcere. Obosit, Leonid a 'închis ochii. 

• Apoi se aude soneri.a de la intrare.
Dar . Leonid nu face nici o miscare.
Tîrziu, clin aparlament îşi face apari
ţia doamna Slavru.)

LEONID (tresărind): Ella! ... Ah, dum
neata ! Credeam că t.c-am văzut ple· 
cînd în oraş. 

DOAMNA STAVRU: Nu, azi am renun
ţat. M-am repezit numai pma in 
vecini, că m-au rugat s:i fac o injec
ţie unuia clin copii, �i m-am ~întors. 

LEONID : Iartă-mă r Credeam că e soţia 
mea. (Stînjenit.) Jumai ea se mai 
apropia aşa de masa mea de lucru, 
nesimţită şi nevăzută, ca să mă sur
prindă şi să rîdă 'de tresărirea mea ... 
Ce s-a întîmplat ? S-a trezit? 

DOAMNA STAVRU: A, llll... Doarme. 
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Din cînd în cinel deschide ochii, mă 
prive!ite. Şi adoarme iar. 

LEONID : Totuşi, parcă a swrnt cineva,. 
nu? 

DO,-UvlNA STAVRU: Nu. N-am auzit 
nimic. 

LEONID : Mi s-o fi părut. 
DOAMNA STAVRU: Ciudat! Şi mie mii. 

s-a părut că m-aţi slrigat.
LEONID (inginclurat) : Da? ! Nu-mi amin-• 

tesc. ( Rămine în fotoliu, în aceeaşi ati
tudine vag somnolentă. Doamna Sta
vru mai stăruie o clipă sl'i-l privească,. 
c,poi, cum clin fololiu nu parvine nici

o mişcare, iese. Tîrziu, în tăcerea cle
săvîrşită, uşa dinspre antret se cles
chicle încet - ca o usă de vi,s - si
apare Tache. Cam obiic şi deşuchia·t,.
cum îi e felul., se apropie prudent şi
se instalează la veclere, rezemat ele
sobă, în atitucli-nea tipi.că a beţivului
deprins să caute umărului său un spri
jin, şi să c,şlep,c

„ 
Leonicl deschide, în 

:fine, ochii.) Dumneata ? ! 
Ti\CHE: Eu. 
LEO ID : Nici că mai credeam să te ma�. 

văd vreodată. 
TACHE : Ni!Ci eu. 
LEONID : Vasăzică, dumneata eşti .. . 
TACHE : Familia, dragă domnule .... So-

ţul... Fostul ! Adică toată familia. 
LEONID : Dacă te interesezi de sotia 

dumitale... 
TACHE: Mie îmi spuneţi?! Bineînţeles. 

e la biserică. Altminte,i, cum aş fi eu 
aic-i ? 

LEONID : Ce legătură arc apariţia dumi
tale cu,.. 

TACHE: r\re, domnule, cum să n-aibă? 
Că eu, dragă domnule, ca să poci să
apar. cum bine ziceţi dumneavoastră. 
mu•ai să se combine două co-nclitii. ... 

LEONID: Două... 
Tr\CHE: Mai întîi şi-nlîi, să fie dumi

nică ... 
LEONID : De ce neapărat duminică? 

Asta e singura zi în care eşti liber ? 
TACHE: Aş! Liber sînt eu în toate zi

lele săptămînii, ba chiar în toate zi
lele anului, dar numai duminica, la 
ora cîncl Mamaia mea stă de vorbă cu 
Dumnezeul ei cel neîndurător, numai 
atunci poci cuteza ... Că dacă dă ea cu 
ochii ele mine pă uncie îşi face slujba, 
apoi mă lasă flămînd o săptămînă. şi 
nu văz un ban ele buzunar o lună. 
Asta-li prima condiţie ! Şi a doua : să 
fie uşa deschisă. 

LEONID : Cum adică, deschisă? 
TACHE : Uite aşa : deschisă ! Cuneva. 

adică. pleacă şi. uituc sau grăbit. ne
glijează să pună yala. Atunci mă în
fiinţez şi cu ! 

LEONID : Aha! Şi ele uncie ştii clacă ui-· 
tucul sau grăbitul a pus sau ba yala? 

T.-\CHE : Apoi. domnule, ele unde să 
ştiu? Apăs! Apăs clanţa, Cum s-ar 
z:ce : încerc. Dacă uşa se deschide în
seamnă că şi eu sînt mosafir poftit. 

LEONID (clin ce în re nwi interesal): Şi 
se deschid adesea uşile ? 
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TACHE : Nici n-o să vă vină a crede : 
foarte adesea. Că de uituci şi ·de gră
biţi e plină lumea ! 

LEONID (îngîndurat) : Da, e plină. Şi 
aici, la mine, ai aflat vreodată u5a 
deschisă? 

TACHE: Parcă numai o dată? ! 
LEONID (atent) : De cite ori ? (Tache

înalţă două clegete.) Adică o dată, 
atunci cînd te-am zărit eu ... 

TACHE: Asta a fost întîiaşi dată. 
LEONID : Si ce-ai făcul aici ? 
TACHE: Păi ... ce s[1 fac? :tvI-am con

versat. 
LEONID : Cu cine ? 
TACHE : Cum, cu cine? Cu dumneaei, 

· se înţelege ! Că, să vă spun drept,
mi-a plăcut dă dumneaei. O adevărată
doamnă!

LEONID : Şi ea .nu s-a spe,iat ele dum
neata? 

T.\.CHE : Să se sperie ? Dă mine? Păi 
cu, dragă domnul�, n-am omorit în 
viaţa mea nici. măcar o muscă: E ade
vărat că nu-s cine ştie ce chipeş, 'dar 
pă dedesubt... mă înţelegeţi? Pă 'de
desubt - chit că sînt cam e:ilic -
sînt un om fin, domnule. Şi, ca să 
vă spun tot adevărul : cred că �i · cu
coanei i-a plăcut ele mine. Că· nu ştia 
ce să mai îmi dea ca si:i mă mulţu
mească. 

LEONID : Şi ce ţi-a dat? 
TACHE: Păi, ee să-mi dea?... Bani, 

n-avea la ea ! De-o ţuică... nimic la •
îndemînă ! Mi-a dat şi ea ce i-a căzut
sub ochi.

LEONID : Ce anume? 
TACI-IE: Un nimic, domnule, o bagatelă ... 

-Dar clin toată inima!
LEONID (rece) : Ce ? 
TACI-IE: O servietă. Uite, a el colo! 

Aşa-i că n-aţi fi ghicit? ,,S-o iau, cu
coană?" ,,la-o, bre!" .,S-o fur, cucoa
nă ?" ,,Fur-o, clom'lc !" 

· · 
LEONID : Şi ce-ai făcut ? 
TACI-IE : Păi, ce să fac ? Am furat-o ! 
· Aşa era jocul ! Să n-o fi furat? .Păi,

dacă m-a poftil ! Dar şi eu ... viclean,
ce crezi dumneata ! Am furat-o, im
mai pînă în antret.

LEONID : Inţele". 1\.sta a fost întîia 
o.ară. Şi, a doua oară ? Cine a fost
uitucul sau grăbitul care a lăsat uşa
desch i.să. ?

TACHE : Nu. nu l\1amaia, soţioara m'ea ! 
Ea . nu uită niciodată. dragă domnule. 
Pe unele iese şi intr[1 ea, toate u.5il 
sînt,închise. 

LEONID : Şi atunci cum ai intrat, ai• po-
trivit cheie? 

TACHE : Eu? ! Cheie? ! De cinel_ .îs. eu 
pă lume n-am fost în stare să găse!ic:; 
cheie ,potrivită la uşa rîvnită. 

LEONID : Ş,i-atunci ? 
T \CHE : Nimic ! . Stam în str;idă şi mă 

holbam la fereşti... Să mă .fi văzut 
cm'eva ? Poate că da, poate_ că 1i'u ... 
Dai', cînd am intrat în :alee, •Şi ·-am 

cercetat clanţa ... ce să vezi ? Era des
chisă... uşa ! Ei, şi dacă era deschisă, 
am intrat, nu? Că doar nu ern să-i 
întorc spatele cinel mă poftea să intru. 

LEONID : Interesant. Şi de data asta 
ce-ai făcut ? 

TACHE : Ce să fac? J\I-am conversat. Că 
eu, pă d�clesubt, sînt un om fin, dom
nule.· 

LEONrD: Şi pe urmă? 
TACHE: E ... mai nimic. l VI-a rugat doam

na să-ii pun ceva corespondenţă la 
cutie. 

LEONID : O scrisoare ? 
TACHE : Nu, domnule ... (A.rătînd cu de

getele. Suav.) Două ! 
LEONID : Şi le-ai pus ? 
TACHE : Dacă m-a rugat ! Puteam eu 

să-i refuz tuiculita? Puteam eu să-i 
refuz polul? Nu · se putea ! Că eu, 
domnule, pă dedesubt ... 

LEONID : Şi-ţi mai· aminl . ti cumYa 
adresele? 

TACHE: Ştiu eu ? ! Poate că da, poate 
că nu ... 

LEO ID : Poate stii ce cuprindeau scri-
sorile? 

TACHE (lezat): Eu ?!... Si clesch_id o 
scrisoare?! (Poltron.) Păi, ce era să 
fac? Curiozitatea e boală grea. Şi-apoi. 
dragă domnule, mie. ele cinel mă ştiu, 

. mi-a plăcut să citesc : jurnale, cărţi, 
scrisori... orice o fi să fie ! Că eu, 
dom.nule ... 

LEONID: Ştiu, eşti un om fin! 
TACHE (bănuitor) : Şi, adicătelea, riu-s? 

(Autocompătiinitor.) Ei bine, domnule, 
clacă ati sti dumneavoastră ce m-a 
adus aici.... 

LEONID: Ce te-a adus? 
TACHE (tragic): Remuşcările, domnule. 

Mă înţelegeţi? Mă omoa,ă remuşcă
rile! 

LEO ID : De ce ? 
TACHE: Păi cum, ele cc? Şi dacă oj fi 

fă::ut pagubă cuiva? Şi dacă mă vai 
f,i făcut părtaş la cine ştie ce faptă? 
Si clacă or să mi-o bănuiască pe Au
gustina ? Vec)eţi, Familia, dnmnule, Fa
milia nu rabM1 aşa ceva. (DP2olat.) Şi 
dacă mai află şi l'viamaia, şi clacă o 
daţi afară ... Sint un om terminat. 

LEONID (rece) : Ce-mi dai să nu te spun 
sotiei dumitale? 

'r.ACHE (con ternat) : Eu? ! Ce-ti dau ? r 
Ce să-ţi dau? (Uluit.) Cum adicătelea, 
dumneata mă şant-a iezi p3 m'n ? 

LBONID : De ce nu? Pot chiar să te dau 
şi pe mina miliţiei ! 

TACHE: Dumneat.1? Pă mine? (D<>zo
lat.) Ac.u'· ce mă -fac? (Conspirativ.}

_Ştii _ce, vă -las. sµta ! 
LEONID : Care sută·? 
TACHE: Aia pe car0. voiam să v-o cer r 
LEONID�• Aha !.:: Bine, sîntem chit. 
TACf.iE'•rcu degetul p1, buze): Mormînt r 

N(i in-'aţ-j văzut, nu v-am văzut! '(Iese
'in vfrfui picioarelor, tot uitîndu-se· în-
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ctarăt, peste umăr. Intră doamna Sta
V1'U.) 

DOA!vINA.-STAVRU : Parcă am auzit uşa. 
LEONID (obosit): Vi s-a părut. (Se ridică, 

în fine, din fotoliu.) Ce face soţia 
mea? 

DOAMNA STAVRU: S-a trezit, domnule. 
Şi vrea s-o aducem aici. 

LEONID : Da, am s-o aduc. Intotcleauna 
i-a plăcut să stea aici. (Iese. Doamna
Stavru întinde şezlongul, apoi intră în 
apartament şi revine cu o pernă mică 
şi cu o pătură. ln urma ei revine şi
Leonid, cu Ella în braţe. O depune cu 
infinită tandreţe în şezlong, cu faţa 
în lumina ferestrei, şi o acoperă g1'i
juliu cu pătura.) 

DOAMNA STAVRU (Ellei): Să-ţi pregă
tesc ceva ele băut? Nu, nu vrei nimic? 

ELLA: Nu. Tina, nimic. (Doamna stavru 
iese. Către Leonid.) Nu stai jos ? 

LEONID : Ba da, draga mea, stau. (lşi 
trage scaunul lingă şezlong şi ia loc.) 

ELLA : Intotcleauna mi-a plăcut camera 
asta a ta. E cea mai luminoasă din 
tot apartamentul. Ani de zile am în
tîrziat aici ca să te Yăd lucrînd şi am 
ieşit ca să mă întorc lingă tine. ş 
putea zice că o viaţă întreagă n-am 
făcut decît să dansez în jurul tău. 

LEONID : Da... au fost ani buni şi zile 
fericite. . 

ELLA: Şi-acum trebuie să mă duc. De 
ce? 

LEONID: EUa, draga mea ... 
ELLA : Nu încerca să mă minţi. Nu de 

minciuni am eu acum nevoie. Mor -
şi o ştiu. Dar nu izbutesc să înţeleg 
de ce. Filosofia ta ştie ceva ? 

LEONID (negatie) : La poarta întrebării 
ăsteia bate umilită toată filotSofia 
lumii. Şi nici un răspuns încă n-a 
ep.uizat întrebarea. 

ELLA : Ştii. Leonid, sînt geloasă. 
LEONID : Draga mea, n-ai prefera să 

stai liniştită ? 
ELLA (cu ceva din ironia ele odinioară) : 

Adică. să tac? Nu, nu vreau să tac. 
Vreau să vorbesc. Cel puţin cît timp 
vorbesc, şti,u că sînt vie ... Şi ştii de 
ce sînt geloasă?... Pentru că nu te 
pot lua cu mine. 

LEONID: Doamne, Ella ... 
ELLA : De ce să te las aioi ? Şi cui să 

te las ? Iţi aminteşti cc-mi povesteai 
odată, despre acei regi din vechime 
care se îngropau cu soaţele. slujitorii, 
caii şi cîinii lor ? Aşa aş fi vrut şi eu, 
să mă îngrop cu tine. (Obosită.) Dar 
eu nu sînt regină. 

LEONID (Zimbind) : lntr-un fel... eşti. Nu 
sînt eu robul tău? Ba, de nu mă-nşel, 
sînt chiar primul rob din neamul 
Leordenilor. 

ELLA: Nu, dragul meu, nu eşti robul 
meu. De fapt, n-ai fost niciodată. ŞL 
clacă ai avut o stăpînă, apoi aceea a 
fost muza filosofiei. Pe tine însuţi 
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te-ai îngropat în maldărul acela de 
hîrtie. Oricum, în ceasul ăsta sînt sin
gură, şi nimeni nu poate fi în locul 
meu. Uite şi tu : cărţi, masă, etajere ... 
Toate vor continua să fie cînd eu nu 
voi mai fi. Şi tu vei fi împreună cu 
ele. 

LEONID : Ella ... 
ELLA : lti amintesti ele accidentul nostru? 
LEONID ; Crezi c·ă ăsta c momentul cel 

mai potrivit să ţi-l aminteşti? 
ELLA : Altul nu va mai fi ... !mi amin

tesc perfect ... Mai întîi ţi-ai pus pipa 
în gură ... 

LEONID (Zimbind vag) : Poate să fi fost 
un simplu gest reflex ... 

ELLA : Şi pălăria ele ce ţi-ai tras-o pe 
ochi? Ca să nu vezi primejdia ? 

LEONID : Dimpotrivă, voiam să fiu sigur 
că n-o să-mi scape nimic ... Eram, ca 
să zic aşa, foarte curios să asist la 
propri,a mea moarte. 

ELLA : De fapt, ştii ce voiiam să se în
tîmple? Voiam să murim împreună. 
Atunci. de prima oară - parcă mi-ar 
fli trecut o flacără peste creier - aşa 
mi-a trecut prin minte : să te iau cu
mine ! (!nchide ochii, retrasă în sine.
Tăcere.)

LEONID (încet) : Ella ... 
ELLA : Nu. nu te teme. încă n-am 

murit. Mă gîncleam. Ce nebună am 
fost ! Crist.ine are probabil dreptate : 
.toată viata am fost nebună. 

LEONID : Ella, de ce ţii atît să � chi-
nuieşbi? 

ELLA : Oh, dacă ai şti ce nebună am 
putut să fiu ! 

LEONID : Acum nu mai are nici o im
portanţă. 

EJLLA: Crezi? Crezi că nu mai are nici 
o importanţă că am vrut să te omor ?

LEONID : Tu ? ! Să ină omori ? A, te 
mai gîncleşti la accidentul ăla neno
roait ? Dar, draga mea, cred că nicio
dată nu m-ai iubit mai mult ca în 
momentul acela cînd ţi-ai dorit să 
murim _împreună. 

ELLA : Nu, nu la accident mă gîndeam. 
Asta n-a fost clecît prima tentativă. 

LEONID : Ce prostie ! Cum să mă omori 
tu? 

ELLA: Nu, nu zilele voiam să ţi le i·au. 
Sufletul ! Creierul voiam să ţi-l zdro
besc. Crezi oă aiurez? Voiam să-ţi 
nimicesc manuscrisele. Să le rup! Să 
le pun pe foc! ... Dar n-am avut cu
rajul. 

LEONI'D (îndurerat) : Doamne, ce de 
prostii pot să-ţi treacă prin minte ! 

ELLA : !ţi aminteşti de ziua aia în care 
ţi-ai uitat servieta în oraş?" Dacă ai 
şti... In 21h.1a aceea am încercat i&•. 
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Am iJSpitit întîmplarea. Dar întîmpla
rea · a refuzat să mă slujească. il\!Ianu
scrisul tău a făcut picioare... doar 
pînă în antret. Nu-i aşa că e ridicol ? 
(Tăcere.) Şi nici asta n-a fost tot. 

LEONID : Ella ... 
ELLA (chinuită): Oh, clacă ai şti ce ne

bună am putut să fiu 1 
LEONID : Dar nu vreau să ştiu nimic. 
ELLA: Nu, nu vrei să ştii? Numa,i o 

nebună ca mine putea să plănuiască 
aşa ceva ! (incleştată într-un gîncl.)
Doamne, nu cumva s-a şi întîmplat ? 

LEONID : Ce să se întîmple? 
ELLA : Crezi că n-am băgat de seamă 

cît de neliniştit eşti în ultimul timp ? 
LEONID : E firesc. 
ELLA: Ce este firesc? E firesc să te dea 

afară clin facultate ? 
LEONID (calm) : Nu m-a dait nimenti 

afară. 
ELLA : Să te hărţuiască procuratura ? 
LEONID: N-am fost în viata mea la 

procuratură. 
ELLA (obosită) : Doamne, ce rău ştii tu 

să minţi! (Cu o vagă speranţă .. ) Chiar 
nu ştii nimic? 

LEONID (neclintit) : Nimic. 
ELLA (privindu-l atent) : Atunci e timpul 

să-ţi spun eu. Nu te pot lăsa aşa, în 
neştiinţă. Va trebui doar să te aperi... 

LEONID : De ce să mă apăr ? 
ELLA : Pentru că am trimis scrisori la 

facultate şi la procuratură. 
LEONID : Po•ate ai visat, draga mea. N-ai 

trimis nimic, niciodată. 
ELLA : Nu, n-am visat. S-a întîmplat 

aievea. Le-am chibzuit pe îndelete, 
le-.am aşternut prefăcînclu-mi scriJ.51ul 
şi le-am trimis. (Obosită.) Şi dacă ai 
şti cite am înşirat acolo ! Tot ce mi-a 
trecut pnin cap ! Toate nebuniile ! 
Toate bănuielile de-o viaţă ! Mi-am 
adus aminte chi-ar şi de pO'V'€ştile ce 
umblau prin neamul iău. Şi cînd Au
gustine mi-a atras atentia o dată că 
poate şi tu te vei fi aies cu vreun 
traumatism de pe urma accidentuluri, 
atunci n-am mai şovăit deloc... Am 
scris că eşti bolnav, că eşti dement ... 
Voiam cu orice preţ să te compromit! 
(Palidă.) Acum ce-or să spună? Ce 
�1re să spună lumea cînd o să afle că 
mi-.am ponegrit şi denunţat sQl(;ul? 

LEONID : Fii liniştită. Nu s-a întîmplat 
nimic. 

ELLA : N!imic ? Atunci are să se întîm
ple ! Urmările sînt pe drum şi tu eşti 
în drumul lor. 

LEONID : Ţi-am spus. fii liniştită. Nu 
s-au primit nicăieri nici un fel de
scrisori.

EUA : Cum nu s-au primit? Dar le-am 
trimis ! 

LEONID : Nu toate scrisorile trimise 
ajung. 

ELLA : Crezi, adică ... (Ride încetişor.) TE' 
pomeneşti... te pomeneşti că n-au 
ajuns ! La urma urmei; nici manuscri-

sul tău n-a depăşit antretul. Poate că 
nicJ scrisorile mele n-au fost puse la 
cutie ! Poate chiar că nici nu le-am 
scris ! (Bănuitoare.) Şi beţivanul? 

LEONID : Care beţivan ? 
ELLA: Ăla care mi-a intrat în casă ... 

căruia î-am dat scrisorile '? 
LEO'NID : Ai visat, draga mea. 
ELLA : Dar şi tu mi-ai spus că l-ai 

văzut ! 
LEONID : Crezi ? Nici eu nu sînt sigur 

că l-am văzut vreodată. Poate că nu
mai grija mea pentru tine să-l fi 
inventat. 

�LA : Atunci. .. să nu fi făcut nimic alt
ceva decît să fi visat? (Ride incett
şor.) Ca să vezii cite se pot întîmpla ! 
(Şovăitoare.) Nu ştiu... nu mai ştiu, 
toate se amestecă. Am vrut? Am vi
sat ?Am visat că vreau? (Privindu-l
drept.) Numai un lucru e sigur : nici
odată nu te-am . putut avea cu totul 
al meu. 

LEONID : Şi totu.�i te-am i.ubit. Şi încă 
te iubesc nespus de mult. 

ELLA: Nu, Leonid, nu m-ai iubirt; nici
odată destul... Iţi aminteşti ziua aia 
în care m-ai întrebat pe cine ar tre
bui să omori ca să-mi dovedeşti că 
mă i ube.şti ? 

LEONID : Pe cine ? 
ELLA : lţi ·aminteşti cum mi-ai pom.enot 

de un Leorcleanu care a trimis femeii 
sal'e, în semn de iubire, un car de ca
pete turceşti ? In ziua aceea mi-a<i 
spus că lucrările tale pot să aştepte, 
că nimic nu te poate îndepărta ele 
lîngă mine. 

LEONID: Da ... 
ELLA: Şii totuşi, clupă cinci minute. m-ai 

lăsat în casă, singură, şi ai plecat. 
LEONID : Dar nu m-ai îndemnat tu să 

mă duc la întîlnire? 
ELLA : Bineînţeles. Dar cît aş fi dorit 

să nu-mi fi dat ascultare ! Şi nici o 
clipă nu ţi-ai dat seama. 

LEON'.ID : Vrei să spui că m-ali pus 
atunci la încercare? 

ELLA : Nu. nu chiar. Totuşi. încercare a 
fost ! Căci eşti slab, dragul meu, foarte 
slab. N-ai putut rezista glasului ace
luia care te ispitea afară clin casă. Şi 
ai plecat. ai fugit... ai zbur-at. Ah, cît 
te-am urît a,tunci ! 

LEONID : Dar m-am întors. 
ELLA • Da Dar nu iubirea te-a întors 

clin .drum. Remuşcarea ! Grija! Teama! 
Slăbiciunea ta ! De cînd oare poate fi 
şi şovăiala o ·dovadă de dragoste ? 
( fnchide ochii, obosită. Tăcere.) 

LEONID : Blla ... 
ELLA : Da, încă sînt aici. 
LEONID : Să. clacă totuşi ţi-aş da o do

vadă? · 
ELLA : Ce dovadă ? Un car de cape.te de 

turci? Unde-i turcul căruia să-i iei 
hîrca? 

LEONID (zîmbindu-şi) : Poate se mai gă
seşte cite unul ! 
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ELLA Poate. Iţi aminteşti ... Acum cîteva 
zile mi-ai povestit un fel de poyeste ... 
O poveste cu Baba Hîrca şi o balanţă 
cu două talere ... 

LEONID : Da. (În clipa asta, uşa tlin pre 
dormitor se deschide şi, din progu( ei, 
doamna Stavru, mută şi neobservată, 
va asista pî11ă la consumarea clialor,u
lui.J 

ELLA : Iti aminteşti ce-mi spuneai ? 
De-ar ti·ebui să alegi înlre cele clcuă 
talere ... 

LEONID: Da. 
ELLA : Dar asta era o simplă ipoteză 

filosofică.. In realitate... în practică 
n-ai avea curajul să aleg,i.

LEONID : De unde ştii ? 
ELLA (temînclu-se să crcaclă) : Dar , tu 

ştii ? 
LEONJD : Nu. încă nu ştiu. Dar pot în-

cerea să aflu. 
ELLA : Nu, Leonid, nici măcar asta n-ai 

să faci ... Mai întîi pentru că nu există 
nici o Hîrcă să-ţi pună balanţa în 
faţă: .. 

LEONID (Îngî.nclural) : Cine ştie, pcate 
. că mi-a şi pus-o. 

ELLA : Şi-apoi. .. ce siguranţă poţi avea 
că, lăsîndu-ţi opera pe talerul Morţii, 
mă salvezi pe mine ? 

LEONID : Aşa este, nici o siguranţă. 
ELLA: Dar crezi măcar că. e cu putinţă 

o asemenea legătură, care să condi
ţioneze viaţa mea de distrugerea lu
crării tale?

LEONID : Nu. de fapt nu cred. Şi totuşi. .. 
poţi să ştii ? Universul e plin de mis
tere. Poate că asemPnea legături există 
şi elc> in fiu nţează tcată existenţa 

. noastră ... 
ELLA : Şi numai pentPu acest „poate" ai 

avea tu curajul să inc�rci să obţii 
viaţa mea în schimbul manus.crisului 
tău? ... O. Leon'cl; dragul meu, pentru 
asta eşti prea slab ! 

LCONTD : Şi dacă. totu•i, n-a� fl atît de 
slab· pe cît mă crezi?· 
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ELLA : Atunci ai Ii tu gata. acum, ime
diat... să-ţi pui pe foc manuscrisul ? 
(Leonid face o mişcare.) Nu, sfi JlU 
faci asta ! 

LEONID : De ce nu? (Se ridică, -îşi ia ,ele 
pe masă manu crisul, se apropie ele

sobă şi deschide portiţa focarului.) 
ELLA (uşor ironicii) : Ei, mai stai pe gîn-

cl uri? ' 
LEO ID : Da. lmi spun că sînt lucruri• 

pe care le gîncleşti şi lucruni pe care 
nu le faci. 

ELLA (.sarcasticii): Bineînţeles. 
LEONID : Dar exi,stă un timp al neîndu

rărU, cinel numai fapta verifică gîn
cl�. 

. .

ELLA: Leonid ... ia se,ama ! Poate că. nu 
mi-e dat să mai trăiesc tlecît un ceas,
sau o săptămînă. Merită oare să sa
crifici atîtia ani ele muncă şi toată
gînclirea cită e închisă acolo, între
hîrtli, pentru ca să-mi lungeşti viaţa
cu o oră ? O. Leonid, nu merit,ă ... Să
n-o faci ! ... Te cred, te cred şi aşa ...
N-am nevoie de nici o altă dovadă.
Mă iubeşti, sînt sigură.

LEONID : Nu. lncă nu eşti sigură. (lntro
cluce manuscrisul în gura sobei şi 
amî.ndoi contemplă sacrificiul care se 
consumă.) 

ELLA ·rîncercîncl să se ridice): Leonid ... 
mai poţi să-l salvezi!. .. (Recăzînd pe 
spătarul sezlongului.) Doamne ... oe-am 
făcut? (Tîrziu.J Şi totu5i ... nu te cr el! 
Sînt sigură. auz,i tu? ... J\cum sînt si
gură că chiar în clipa asta... te· si 
gîndeşti să-ţi refaci manuscrisul. 
(Moare.) 

(Leonid închicle încet uşiţa focarului şi 
se întoarce către şezlong. ln genunchi, 
îşi· contemplă soţia o clipă. îşi trece mîna 
peste obrazul moartei, să-i închidă ochii, 
si rămîne îngenuncheat, cu fruntea_ spri
jinită pe coapsa ei. Doamna Stavru, cu 
un chip fără expresie. îi mai contemplă 
o clipă, apoi iese şi închide uşa.)
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