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Spirit revolutionar, 
, 

în toate domeniile 

C lipa în care ne afilăm aparţine w.itorului pe care geniaru.l 
nootru conducăt.or l-a prefigurat şi l-a construit, încă din 
Ex;pll!!lerea pro!Ş"ama'tică a Congresrulrui al XI-lea, în toate 
articulaţiile sale dialectice. Oonducătorul partidului şi sta
tului nostru, ,permanent ipreocupat de -racordarea gîndiri,i 

la -realitate, a îmbogăţit [n permanenţă, de 1a acest Congres, reflecţia 
poliJtlico-filosofică asupra realităţii initerne şi 1il1ternaţionale, concepţia 
revoluţionară des.pre lume şi viaţă . .In filecare atitudine teoretică luată 
de genialul nostru conducător, 'liniii'le idirootoare, dinamica şi substanţa 
culturii noastre capătă amploare şi consistenţă .Weatică. Străluciitele 
idei din istoricele Teze din aprilie, ce au fost fo11!Ilulate în „Expunerea 
privind unele probleme ale conducerii activităţii economico-sociale, ale 
muncii ideologice şi politico-educative, precum şi a situaţiei interna
ţionale" îşi găsesc, astfel, împli.Illirea lor dialectică în „Ex,punerea cu 
privire la stadiul actual al societăţii socialiste româneşti şi perspecti
vele dezvoltării sale viitoare, perfecţionarea conducerii economico
sociale, dezvoltarea democraţiei muncitoreşti-revoluţionare" din 29 no
iembrie 1988. Tezele din -aprilie, paT,te integrantă din uriaşa operă !ilo
sofico-teoretică a tovarăşulUli Nicolae Ceauşescu, strategul şi arhit.ectul 
societăţii socialiste româneşti de azi, constituie una din paginile de 
profundă reflecţie sociologică şi ideologică asupra stadiului evolutLv al 
naţiuniid române, pornite avîn,tat pe drumul comunismului. 

Din punct de vedere cultural şi estetic, •recitirea acestor Teze, 
acwn, la împlinirea UIIJU! l!llll de la rediacbarea loc, oferă jaloane me
reu mai bogate de îndrumare a activităţii curente şi, tot.odată, ne pri
lejuieşte revelarea unor nuanţe de sens - de o prod'UJ1zime şi o su'b
tilitat.e excepţionale. Să ne oprim asupra unui citat a cărui valoare de 
,adevăr s-a verificat î:1 acest an prin toată activitatea desd'ăşurată pe 
tărîm teatral : ,,Procesul de a,prQpiere şi omogenimre a c1aselOT şi 
categoriilor sociale va avea laic pe paza celor mai noi cu,cerird aile ştiin
ţei, tehnicii .-şi culturii, a comluc:rării tot mai strinse în procesul de 
prnducţie, de ridi021re a întregii societăţi pe nO!i culmi de progres şi 
civilizaţie". 

S e află aici două importante concepte : apropiere şi omoge
nizare. Ele descriu procesul de 111.mgă durată pe oare-1 cu
noaşte îintregU!l nostru pQpOr şi, ttotodlaltă, precizează sensul 
dinamicii procesuale. Apropierea c:iLase'loc şi caltegoriilor so
ciale desemnează, în esenţă, mişcarea în care este ouprins 

fiecare individ, către a.petenţa pentru ounoaşlflere, către civilizarea gîn
dirii prin instrumentarul ştiinţific şi către socazarea şi 'llilllm'lJzarea 
gîndirii fiecăruia dintre noi prin mesajul expresii,lor artistice. Aşadar, 
omogenizarea de:iiilneşte tendinţa de elevare a întregUl!Uli popor pînă la 
llllÎVelul ll"idicat pretins şi impus de oul.tura noastră materii'8llă, de exi
genţele tehnolo�iillor instituiite, de baza noas,tră materială, de mijiloa
ce1e noastre de producţie. Dovada dinoonitesta:bill.ă a acestei IP'l'OCe5U.'llităţi 
ce se desfăşoară în ritmurii diverse este ililsăşi afiluenţa orescîndă ,a pu
blicului către să'li'le de spectacole, către teatru, o afiluenţă artît de vădită 
î.ncit a s,pudber,a,t ternerHe şi îndoielile ÎiD ceea ce priveşte şa:nsete de creş
tere a eficienţei economâce a actlivităţiii desfăşurate de co[ootivele teaitraile. 
Dacă realitatea a înfrînt refli,1cenţ.a ceilor mai SC€i)tici, diacă teatrele iz-
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muncitoresc, 

de activitate 

butesc să trezească un atît de SlJ.I'!Piinzător interes· ÎiI1 celle mai diferite 
categorii socuale, ,aceasta se datorează toomai proc€S'Ul.'Ui de apropiere 
şi omogenizare, ,proces pe care Tezele din aprilie îl apreciază ca 
f.iirui 1n pLină desfăşurare. ca fliind o aanacteristircă a vii,toru1'Ui socie
tăţii '1100:,tre. Este vădit :fiaptul că aprqpierea nu se poate :flaJce peste 
no.apte şi în salturi .vizibile ; este vădit că stă ,în siarci.na fiecănui teatru 
şi a strategiei s,ale repertordale să găsea.sci cele mai di,ven;e. căi pan
wu a ridica generaţiile de spectatori la nivelul max.im a1 Clajpiacităţii 
lot" de receptare, de împărtăşire şi asimiJJa:re a 'mesaj·uil.u.:i şi a vailorii 
expresiei artistice, ştiut ;fii,nd fiaptttl că, în domeniul artelor, mesaj este 
însăşi valoarea e�resiei. 

D 
esi,gtl!r, această stra'1legi,e presupUIIle o gradualizare a com
pleXlităţi!i acelleiaşi e�riesii aribis1/iice. Dair şi în -această 
pr.ob'lemă difioi1lă un îndrep1Jar teµieilni'c fil. constiltuie ideea 
fo.Ittn-uLată iin Tezele .clin ap,ri:1ie, că acest proces va avea
loc pe baza , celor mai noi cuceririi al� ştiinţei, 

tehni,cii şi culturii ; aşadar, · tolerarea '.în repertoriu a subpro
duselor literare, a textelOT bulevardiere, a celor ostentativ 
didaictice ori. i:rufes1Jate de sirmrri!•ism ildeatk nu reprezintă o tre8{Ptă îin 
,Pl'US instalată peptru o mai comodă riilicaTe ,a �ectatorulu.:i la nivelul 
maxim al capacităţilor sale spiribwale ci, mai degria:bă, un semn de 
-disimulată neîncredere şi de subestimare a pU'bli,cuil·ui, a iliteli.g,enţ:ei
sale, a însuşirilor sale. Ar însemna că acelaşi ,put>lic, căruia· un· teatru
îi oferă subproduse .artisti.ce justi:filcinidu-se că numai astfel îi mles
neşte accesul la marea cultură, air tr�bui, ;I>Nlă să aibă ,acces la mo
dernele utilaje ale tehnologiilor de azi, să• iintîrzie decei:iii la rind mî
nuind unelte arhai<:e. Viaţa, vealita<tea atestă ică nu e necesară o ast
fel de pretinsă 131comodiare prin trepte insitaJ.ate sub nivelul şi sub exi
genţele tehnologiilor ,conteIIl!P()mlile, Astfel că g;r,a;dua,lizarea oorn;plext
tăţii .expresiei artistice nu e tă.rlmul pe oare se pot ref,ugia prejude�
căţi,le elitariste, cu atit mai mult cu cit publicul nostru se dovede}te a fi
un public de elită, extrem de sensibi-1, eioorsat .în ,a dezghioca· cele mai „
subtile m.11an1te ale mesajului ideatic şi a'l1tisti:C. Grndualizm-ea exclude
etiorile ce se IllaSC invo1un1lar ,p;rin C'lilti;varea sUjprodlUSelor artlstiice. Ea
·pres1.11PU1I1•e găsiirea acelor mijloace care să ducă la sporirea numerică
a acestui ,public de elită, deci la insta.1area bucur.iei• de a gî;n,di oom
iplex şi de a împă,rtăşi emoţia artistică în cele mai diverse categorii
s01Ciale, pînă în ,profunz1mea tuturor cliaselor, tuturor. -V'irstelor. -Edu
carea capacităţii' poporului ,nostru pentru a .întimpina cu toată inteli

genţa şi sensibilitatea sa marile valori ale culturii şi ale spiritualităţii
şi, implicit, de a ,participa la sporirea va.Iorilor şi a patl'imoniul11i · Slri·.:.
ritual poate ,fi considerată ca. fiind una (ţin problemele generale al�

dezvoltării patriei noastre � intră în atribuţ,iile teatrului l"Omânesc

contemporan.
Tezele di·n aprilie, aceste stt:ălucite pagini de �îndire teoretică, se

cc-:nstituie în ,preţios mdrepta,; all mwncli artisti,ce dedi•oate pCJ1porul;\li
JJ101Stru şi devotate ·as.c-ensiuniid sale S1PixH1ua:le şi ne înviaţă, prin fiecare
ddee cor.-ţinută, că exigenţele ce le avem faţă de propria iIJJoastră m'l.llncă
sîrut expresia nemijlocită a dragostei ce·. o ptlirtăm faţă de naţiunea
noo.'ltră sociialistă.

T" 
,, .· 

:,';i 
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Lupta poporului român, a comuniştilor, împotriva fascismului, 

oglindită ln piese si 
, 

spectacole de referintă 
, 

OAMENI CARE TAC de Al. Voitin 

Teatrul National 

- noiembrie

Pub}je,ase poeZie ou infilexiuni drama
tice, i se jucase drama istorică Judecata 

focului, plasată între document şi legen
dă, dar revelaţia marelui talent de dra
maturg al lui Al. Voitin are loc o dată 
cu premiera pi-esei Oameni care tac,
pusă în scenă de l'viihai Berechet la 2.6 
noiembrie 1960 la Naţionalul bucu
reştean. 

Scriind sobru, discret, concentrat, res
pectind unităţile clasice de loc, timp şi 
acţiune, AL Voitin a ştiut să transpună 
în registrul dramatic fapte care vorbesc 
despre forţa Partidului Comunist în ile
galitate, despre influenţa sa în conştien
tizarea maselor. El a pornit de la o în-

S<:.enă din spectacol, cu Emit Lip
tac şi Emil Botta 

di-n Bucuresti
, 

196.0 

tîtnplare în aparenţă lipsită de specta
culozitate, clar creatoare de tensiune. 

lntr-o noapte de toamnă a anului 
l 943 sînd aduşi în beciurile Siguranţei
şapte oameni: un profesor preocupat
doar ele ştiinţa lui, o cîntăreaţă, un ti
năr cu o personalitate încă nedefinită,
o muncitoare, un negustor ambulant, o
utecistă şi un muncitor comunist. O
noapte este suficientă ca aceşti oameni
atit de deosebiţi să aju_ngă la o atitudine
comună,, transformarea lor lăuntrică cla
torînclu-se comunistului Axin te, aril cu 
convingeri ferme şi crez limpede.

In decorul simplu, sugerînd prin cite
va elemente atmosfera apăsătoare, creat 
ele Mihai Tofan şi cu o distribuţie ex
cepţională în frunte cu Emil Botta (pro
fesorul B·anu), Grigore Vasiliu-Birlic 
(negustorul ambulant Zigu), Irina Răchi
ţeanu Şirianu (muncitoarea 1\1.ktria), Car
men Stănescu (cîntăreaţa), Emil Liptac 
(Axinte) şi Aurel Munteanu (agentul de 
Siguranţă), Mihai Berechet a realizat un 
spectacol a cărui tensiune rezultă din 
adevărul trăirilor şi clin transformările 
în conştiinţă. 

Forta Partidului Comunist, capacitatea·· 
sa ele' mobilizare a maselor au fost re
liefate convingător şi emoţionant, fiecar� 
persona,;' avîndu-şi momentul său rele
vant, dezvMui!rea gîndurilor şi senti
mentelor sale făcîncl clin el pentru o
clipă purtătorul de cuvînt al unei anu
me categorii. 

Marele merit al acestei piese este· de 
a fi evocat artîs'tic o experienţă esenţială 
a tării cutremurate de război - lupfa 
Paitid.ului Comunist pentru o altă lume, 
pregătirea revoluţiei sociale, naţionale, 
antifasciste şi antiimperialisrt.e ,:;a ex -
presie a voi1iţei întregului popor. 

în Oameni care tac Al. Voitin a reuşit 
să creeze personaje atent individualizate 
:i în acelaşi timp categoriale, ca tipo
logie· şi mentalitate, a căror valoare a 
fost admirabil potenţată prin premiera 
absolută de la Naţionalul burnreştean. 
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SIMFONIA PATETICĂ de Aurel Baranga 

Teatrul National din Bucuresti 

- decembrie 1973 -

Cînd rostim n.umele lui Auil·el Baranga, 
ne gjndim de îndată la comediograful de 
Sl\lctes, neîntrecut maestru al satirei, 
orieaito:rul unor personaje de neui tait pre
cum Spi,ridon Biserică, Sfintul Mitică 
Blajinul, Chitlaru şi atîţ.ia alţii. Swiito
rul, însă, a fost atras nu numai de come
die, ci şi de dramă, dînd literaturii noas
tre dramatice pagini 1ncărcate de ten
siune, di,scutm.d probleme dintre cele mai 
grqive legate de răspunderea omului fată 
de sine însuşi şi faţă de ceilalţi, faţă d'.!' 
societate şi .ist011ie. 

După Arcul de tl'iumf, una dintre pri
m.ele piese inspkate din evenimente'Je lu'. 
august 1944, Simfonia patetică prilejuieşte 
g:randiosul spectacol cu care. Teatru] Na
ţionaJ ·bucureştean şi-a inaugurat monu 
mentala sa dădire. 

Fără să se considere regizor, Aurel 
Bairanga a simţit uneori nevoia să-ş.i 
mol!1lteze pjesele, urmărind îndeobşte să-i 
Silujească pe actori şi să lase textul să se 
aitJdă clar·, răsp.icat. De data aceasta. însă 
Aurel Bara:nga a renun tat la ipostaza de 
modest co�·epetitoir, •transfonnîndu-se în
tr�= adevărat regizor. Uluit parcă de 
p<ls.ibihltăţile tehnice ale noului Naţional, 
scriitorul le-a folosit pe toate, avînd însă 
grijă să nu-i acopere pe intet<preti. 

Evocfo1d momente de -încordare din pe
ri()�da il�galitătii, cu înfruntări tensio
nate între comunişti şi forţele rea<."tiunii, 
Simfonia patetică cupQ·inde. numeroase 
scene in care cele două lumi ireconcilia
bile se ciocnesc direct. Simboli-zînd oura
juJ, capacitatea de luptă, intransigenţa 
revoluţionară a comuniştilor, Olga a fost 
inJt��·p1retată cu excepţională forţă de cori
vi•f1ig·e1•·e de către Marcela Rusu. Alătu;ri 
de ea s-a 1•ema:rcat, în rolul luptăt.oarei 
Ma',cy,!3·, Olga Delîa Ma·teescu. Ap-roa.p-e 
:fiiră cuvLnte, cu o rară con.centrare. ac-
1;!!:itâ a rel(şit să transntită ideea unei re
zis.t�nţe de neînfrînt. Emoţio,na.nt prin 
dr,a)'l'iatismul zbuciumului reţinut a fos� 
jci-c;ul Irit1ei Răchi ţeanu-Şirianu, interp:re.ta 
Vi.ctor�ei Mo'1.aş. mamă nefe«·idtă şi Ji1.u.lt 
înce;i'cată. 

Dil!l galeria oprimaţilor cu suflet înru:i
pat trebuie menţionat şi' Mayer-Bayer, 
magistral jucat de Radu Beligan, cai·e şi-a 
Î?IBesi:rat personajul cu :farmec, subtilă 
ironie şi umor amar. 

Una dintre cele mai s.uges!,Lve repre
zentări ale an.chetatorulu.i furibund, dar 
dezarmat in fata tă�rii cu care si'nt în
timpinate izbucnirile sale, a fost creată de 
Toma Ca.ragi u in ro•lul Grigore Mîrzacu. 
Patetic, g1·otesc. u,rlînd cu disperarea ne
putinţei, actorul a realizat un personaj
simbol al unei lumi ce �!'! zbate inu L1l, 
dai!: primeJchios, înainte ·c1e prăbuşirea 
finală. 

Cu un puternic impact asupra publicu
lui, Simfonia patetfră rCimîne un -exem
plu. de spectacol politk, de atitudine 
fei·mă, de spirit revoluţionar. 

George Motoi (Valeriu) şi Toma 

Caragiu (Grigore Mîrzacu) intr-un 

moment din spectacol

5 
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PASSACAGLIA de Titus Popovici 

Teatru_l „Bulandra" 

- august· 1984 -

Uneori spectacolele ne ,rămin întd,părite 
în memcxrie şi datorită .unor factori su
biectivi: o clipă de nostalgie, un senti
me:p.t nemărturisirt, o asociaţie de idei, o 
coiinaildenţă ... Aşa s-a întîmplat cu Pas.sa-

ca.glia Jui Totus Popovici î.n montarea din 
august 1984, la Teatrul „BuJ.a.ndra", în 
regia lui MLrcea Cornişteanu. Cu aproa{i)e 
două decenii şi jumătate în umnă văzu.
sem piesa, în premieră absolută, pe scen.a 
acelUIÎa.Şi teastru, şi nu mi--aş fi închipu,i,t 
că su.ooesuil de a'1iunci ,ar putea fi reeditat. 
A fost o victorie datorată 11."esurseLor tea

trului de a oferi de fiecare dată un ele� 
ment proaspăt. surprinzător, în viziunea 
regizOII'U.lui, in interpretarea actol'ilor. 

Nu mă a:iefer numai la faptul că auto
rud lucrase asupra textului, eliminibd 
unele pasaje, adinaind sensurile, ci şi ta 
rtxxn.ail.itatea de evoqi.re mediltativă, emoţio
narntă, convingătoare, a spectacolului rea
lizat pescena detip elisabetan, unde eroii,. 
se apropie de spectatori, făcîndu-1 pe a
ceştia d.iin twmă părtaşi la gî.ndurlle, cău
tălrile, idealurile, :firămîntările lor. 

In pnilm-pla,nul montării din 1984 s-a 
".-:. 1 

situat Profesorul, în interpreta.rea plimă ., 

Octavia,n Cotescu şi Ma,rian,q 
Buruiană 

6 

de căldură a lui Octavian Cotescu, care, 
prin zeci de nuanţ,e [n privire şi în geit, 
comunioa iJntens nevoia şi bucuria schim
bării. Un r�lief dosebit au căpătat Ada, 
cu chipud, glasul şi mirănille continue ale 
Marlainei Bu,ri�ană. Andrei. natură zbu
ciumată. în interpretarea lui Marcel Iu
r�, dar mai ales Mihaă. sigu.r de ade
vărul crezului său, dăru,it de către Răzv'!:i.n 
Ionescu, în duda unei înfăţişări firav;e, 
c.1,1 energii i.nterioaire impresionante .

. Problamatiica piesei, limitată în a:pa
re1iţă la istoria unei familii ce trece
prin re·✓oluţia din august 1944. a do9înciit.
amploare şi datorită acestui spectacol
simplu şi ;reţinut, dar sooţinut de o con
stantă tensium.e lăuntri<Că.

RUJbrică realizată de 
Ileana' BERLOGEA 
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· Eroi exemplari în interpretări exemplare

IRINA RĂCHIŢEANU-ŞIRIANU, interpreta · rolului Maria din 

,,Oameni care tac", ,,Oamenii înving" şi „Ancheta" de Al. Voitin. 

- Sînteţi creatoarea rolului Maria din
trilogia lui Al. Voitin, un rol cu o bio
grafie aparte : personajul revine în trei
piese a căror acţiune se petrece în mo
mente diferite, ceea ce-i îngăduie o · evo
luţie de tip romanesc. Pe de altă parte, 
ef trăieşte in contextul unor specta-00le 
în ca.re distribuţiile şi chiar şi regia au 
variat. Presupun că a (ost o expericntă
profesională de care vă · amintiţi şi azi, · 
după aproape trei decenii. 

- Cind am fosit distr1buită în Oameni
c.\re tac (prima parte a trilogiei). perso
n:ajull Maria, muncitoare textu11istă, m-a 
interesat în mod deosebit. Mai jucasem, 
o muncitoare, rol episodic, în Cetatea de
foc de Mihail Davidoglu. Spuneam că
l'vl.aria m-a ilnlteresat in mod deosebit,
deoare<;e pină atunci jucasem roluri de
a'niVergură - Goneriil (Regele Lear), Anca
(Năpasta), Femeia comisar (Tragedia opti
mistă), Tatiana (Ruptura), l>UJia (Surorile
Boga), Lady (Orfeu în infern) şi multe
altele - �ar acum aveam de creat un om
viu, convingător, din ,putinele date cu
care-l hiN"ăzi.se autorul. Adevărul este că
iniţial nu prea mă vedeam în rol, dar în
timpll'l repetiţiilor am izbutit s-o cunosc
mai bine pe Maria. Mi-am conceput per
sonajul ou mij[oace scenice austere, evi
denţdmdu-i în ,pnittnul rind calităţile ome
neŞ/lli. Am reurşit să-i construiesc o bio
grafie: i-am dat un mers anume, un glas,
un fel de a vor-bi, o priviire, gestun ,caro
si} c01I1tureze comportamenitu!l unei femei
sJ.n1!ple, necăjite, dar de un ned'ezmin,ţit
1>oo-\Simţ. La începwt urrniJă şi neşlli.utoare,
nevastă cu băirbatul plecat a.a l!"ăzboi,
ma!mă cu un copil de crescut, doar cu un
·� în minte - la cop:iLul bo!lnav, lăsat
s.ingu,r acasă - Mar.ia are o evoluţie spec
tăculoasă. Viaţa ei ia G intorsătură cu
t� neaşteptată în se.a.a cinrl e aa:-estată
!ililin întî,molare si închisă în beciurile Si
guranţ;ei lao!lalită cu oameni de diverse
�tegomi sociale, stllÎ!nş.i, ca şi ea, de pe
mrardă. Aici, Mairia va afla că există o
forţă care luptă penoru ,vidtoruJ furi.cit all
cqpiliu1ui ei; atunci, în acea seară. din
OUViin'tele celor doi comUillils:ti - muncito-'
!l:"U!l ceferislt Axinte şi studenta .Rada -. 
dar mai ales din atirt:udinea lor în fata 
�ăriloc grele. a Ol]I"eSiun:ili fizice si 

mora!le Ila care sînt suipuşi, ea înţelege 
citeva luarulI"i esenţiale. Tăria de caracter 
a comll!Jliştilor, \inalta for ţînută morală, 
abnegaţia dor, !În lupta pentru o viaţă mai 
bună, �înt confruntate cu oini<smul, c.ru
Z'iimea, corupţia aparatului de represiune. 
In acele momente de mare tensLune, Ma
da simte că o as,fel de noapte poa/te 
lega oamenii mai mult decît cine ştie cîţi 
a111i. Ea îşi deschide sud'Jetull pentru ,pri
mirea UiilUJi adevăr nou şi fecund şi se 
a!lătlm'ă pentru toată ,viaţa luptei COttl;duse 
de cei •mai buni fli' aii clasei muncitoare, 
ol.asă din caa.-e ea însă.şi face parte. 

In cea de-a doua piesă. Oamenii înving,
majoritatea personajelor revin, dar sî;nt 
puse în sltuaţii dramati!Ce mai complexe. 

Am căutat ca adeziunea Mariei Ja lupta 
il.ega,lă să fie dt mai verosimilă, s-o îm
bogăţesc în nuanţe, iar dincolo de rE\Plici 
să dau noulu.i ei chLp autenticitate, s-o 
i!'iddic deasupra dramei personaJle. In asc:en
sill!Ilea ei pe iplan social, ceva se modi-

Alături de Carmen Stănesoo şi 
Emil Botta, într-un moment din 

spectacol 
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fică ş1 m infăţişa,rea ei Li2lică: femei.a 
altădată umilă capătă Iorţă şi elan, pare 
luminată dinauntru de conştiinţa unei 
noi demnităţi, trece in rindul activiştilor. 

tn Ancheta, a treia parte a trilogiei, a 
cărei acţiune se petrece în 11148. Maria 
a devenit o mi.lilantă. alături de tovarăşii 
ei - Axinle, curaJosul muncitor ceferist, 
Rada, tânărul Ştefan şi prafesorul Banu. 

Desiigu.r, i-.am păstrat datele tempera
mentale esenţiale, modificînd ·însă uneh• 
trăsături şi adăugind altele, potrivit su
gestiilor textului, fireşte; urcind o nouă 
treaptă, Maria Iliescu. femeie cu inima 
caldă şi Ji,mba ascuţită. periuanent peeo
c;upată de treburile obşteşti: apare aşa 
cum o prezintă de altfe1 şi Ş·tefan: ,,A 
fost ţesătoare. a luptat cu a1•ina în nună 

împotriva fascismului, iar acum are o 
muncă politică şi o poţi găsi acolo unde 
e gireu: «La descurcatul iţelor»". 

Aş vrea să mai adau,g că am avut 
marea bucurie de a juca alături de par
teneri care au făcut creaţii de neuitat : 
Grigore Vasiliu-Birlic, Mar

.
cel Angheles

cu, Emil Botta, CosLache Antoniu, Na
taşa Alexandra, Aurel Munteanu, Euge
nia Popovici, Ion Finteşteanu şi muiii 
alţii. Regizorul Mihai Berechet a f�st 
foarte 1i,nspirat în alegerea distribuţiilor 
şi a ştiut să realizeze acea atmosferă 
creatoare. stimu,latoi,ie pentru toţi. Deco
nll lui Mihai Tofan - funcţional, frumos, 
sugestiv - ne-a ajutat mult în realiza11:ea 
spectacolelor. 

TATIANA IEKfl, 

„Marele fluviu isi 

interpreta rolului 

adună apele" 

Caterina din 

de Dan Tărchilă 
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- Rolul Caterina din piesa M;\rele
fluviu îşi iadt(nă a,pele de Da11 Tărclailă � 
fost o pedormanţă artistică, care ţi-a 
adus u11 mare succe.5. Ce-ţi mai aminteşti 
despre acel moment ? 

- Să vorbesc destpre Oater.iJna, dwpiă
a:bîţi,a ani de lla premieră, mă emoţi,cmea
ză. Acum, d1ru(l. îmi pui ia1ceastă între
b.are, retră.ieSlc momente'le de iatun.ci şi 
mi se paT-e că visez. Dar e ,un vis c.a;re 
s-a -împlin.H. OateTina mi-a iadus mll'lte
Slaţisf.a:cţii şi �u�te ,bucuq•ii : bucur-iia în
tîrl,niri·i cu o '?-5e!lllemea e1,oilllă, bucuriia
nruşHei de ia întruchi{pa 1pe scenă o 'tî
n ara care .şi-a inlchinat vi:a.ţa U U{Ptei ciLa
sei muncitoare. O'u :acest rn,l iam ob.ţiri,u;t
premLUl îintîi wa Decad.a dramatur,g:iei
or,igin,a1e contemporane dÎlll 1961. S.pec
baicoluJ. a .rost tr,ansmis şi i1a i'adio.

;Nu mi s-a părut ,că vLaţa Oatefi1n.ei se 
deosebeşte .prea muQt Ide a ,a,1tor feµi.•ei 
tillleare din a,cei a:n.i ; oa om, însă, mi �e 
pa1·e deosebită, p:nm ;r,arţa lăU'ntrică de 
ca!l'e ia dat dovadă în [1niprej,urăr,i ·dra
matice. N.u cred că doar suforunţa şi 
umi,1inţele da •oall'e ia fost S'LIJPUsă i_-au 
dait a;ceastă forţă, oi este o trăsătură a 
firii ei, ;manufe.stată iatuJnci aîtnid vi.aţa a 
obligat-o. să reziste, să se lcllpere, să t;rea
că 1.a ofemivă. 
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\ Elroima piiesei 1,u.i D.a111 Tă,rchilă are
mell1irrea să întruchipeze ,ce a înse,mmat 
pentru oameTiii s.impli întî!1111.ia:ea ou parti
diull în anii de grea î,nicarc,a[·e ai illegali
tăţii. Caterina sirăba,te Ulll dlr,um extrem 
de di,fidl - · de qia â111.tuneri,c l:a �.umi111ă, 
de la C()llldiţiia de s1clav 1,a aceea de lu1Ptă
tor conş,tie111,t împotriva exploat.ării şi a 
regimuil.u,i fascist. 

Părăsită de maima ei fa po,iu·ta unui 
aziJ, 111-1a cU111,os1cut căldura şi drragos,tea 
pă.Tinte,ască. La şapte ani a Îlll,ceiput mu,n
aa de rob într-o cîrciumă sordidă, unde 
ara ex,p1oatată., · bă'1Jută, chin,uită. ReuşiITTcl 
să fugă de lia stăpîn, inbră într-o 1,ume 
ale cărei rosturi 111u le cun,rnş,tea. In,tm
nh·ea cu omu[ care i-a pus î:n mi111ă „M:a
nifesituu P.arti,dului Co,mu111Jist" - u111 bă
tirî111 legător de cărţi - este hoităB.itoare 
p€1Il m·u Caterina. 

In,oodr.ată în lupta iilegală, viaţa ei nu 
devine mai uşoară. A trebuit să mu111-
cească şi mai mUJlt, dar viaţa i s-a îm
bogăţit, a dolbîndit ,un sens. I1 î,ntîlneşte 
pe co,mu,nistu[ Vidoir. Iube.şte şi este iu
biită. 
· Băl!'lbatu1 iUJb:,t şi ocrotit01r e&te axestat

ohi:air 1111 ziu,a nunţii. Intrată î111 partiid,
preira unele saJ•,cini ,a.le soţu1.ui ÎITT,chis 1a
l)()lftana. V,a partici,pa iLa evenimein,tele
oarre prremerg A,ctu[ui de l,a 23 AUJgust.

PentJr·u reaQ-i=·ea s•cenică ra persornaju
lui a trebuit să ţin seamă de toate carac
teristicile saJe ps.ihologice, mo[·aiJe : ipurita
t'ela, nevoia de piro.test ,a s[-ujnicei de odi
:ni()ia.ră, gingăşia soţiei şi ferrimiiibaJtea tova
răşei de ['UJptă, demnitaiteia în atitu'di111ea 
faţă de stăipîru, îm îll1lf-rull'l'tall'ea ou ZJbirii 
Siguria:nţed, credinţa necli111tită în victorie, 
toate acestea 1·epirezi111tă f0111dul moiriaJ de 
unde-şi extmage tă.r-ia şi crnrajuD. să ,a,cţio
neze ,pînă 1,a s,acrifirci,u. 

Viaţa exemplară ,a Oateru111ei, i!)ersonaju1 
central al piesei Marele fluviu îşi a.dună 
apele de Daill Tiwchii!ă, face sensibile 
pentru c0111ştii1111ţia speotator,ull,ui nob.ilele 
ptr,incipii oore rau î111su.fileţi ,t l,u1pita ero.ică 
ra Piartidlll�ui OomU111Jst pentru vidori.a. 
cllasei fnun-cit,O0re. 

liilterviu.ri realizaite de 
Maria, :MARIN 

Un moment 
" 

lll 

democratizarea 

revolutionară 

a artei: 

TEATRUL 

MUNCITORESC· 

într-un elegant album fotografic din 
19·71, uiil şi străinătăţii, prin comentari,i 
şi Jegende la fotografii, se conturează un 
nobil prod'il al scenei din Giuleşti. Acest 
teatru de cartier, în anii săi de pionie
rat, repede devenit teatru de artă. se 
plasează iin mi•ezul fierbinte al vieţi,i ar-
11.istice ; prin prog,ramiuJ repertorial. prin 
montările sale cele mai reprezentative şi, 
mai cu seamă, prm calitatea formativă a 
activităţii de fiecal·e zi, este exemplar în 
biografia cultuirid socialiste româneşti. 

Criticul Radu Popescu a scris rînduri 
emblematice în -amin,titu1 album: ,,Isto
ria, întemeindu-se pe c,ifre, proclamă că 
teaitrul Giuleş!1J,i a fost, în capitala tăa:l,, 
prima institut,ie iteatrală a unui public 
nou, a unuJ public proJetai· şi popular, 
a cărui educa.re entuziastă şi aJ cărui em
tuziasm pro�ăt au contribuH temaiIDic, 
în sfera teatrului, la năptu.irea acelui 
fenomen imens şi deci1>iv care a fost tre
cerea culturii şi artei d1i111 posesia sterilă 
a rninoirităţii în poses.i:l activă a înltregu
lui popor şi, prin aceasta, a contribuit 
la crearea .cultm•ii şi artei socialiste". · 

fn ac-est mai sărbătoresc. cînd rememo
răm jertfe şi fapte de glorie ale eroicei 
noastre clase mu.ncitoaire, conduse de 
Partidul Comunist ·Român, paginile isto
riei teatrului se intorc ma.i ales penrtiru 
invă\.ăminte. Inan.ntaşii ne-au visat... Pen· 
tru ITToi şi pentru urmaJŞii · noştl.'li au aşe
zaib temeldile ... 

9 

www.ziuaconstanta.ro



Anul 1946. în aspra vreme, cind ener
giile revo1uţionare se concentrau în cam
pania electoJ:ală ,pentţ-u alegerile d'in 1::l 
noiembrie 1946, încă o dovadă că umiliţi,i 
de ierii hotăirăsc şi destinul cultural al 
Româruiei v1�toare înfl:inţarea u;nui . 
teatru munoiltoresc de stat în Capitală. 

Di..noolo de Podul Grnnt. periferie !ia 
linia de centură a unei capitale lăţite 
dUJpă nevoi. Case umile, străzi desfW1-
date. Oamenii, însă, ,potrivit vorbei vechi, 
sfinţesc' locul. Aid, trăi,eşte şi munceşte 
unul dintre oele mai putevnice detaşa
mente .a!le muncitorimii naţionale. Lnsu
irecţia din august 1944 a pus capăt mu:p.ci!i. 
conspm-altiive. NumerOŞ,i activişti ai parlli
dului sint impliicaţi direct în refacerea 
obiectivelO!r distru.se de bombaroamente. 
Şi, [n puţinele clipe de răgaz, ei şi to
vairăşii !OII' de muncă chdibzuiesc un �
zămmt de artă ! Partidul ,comunist în
cepea să traducă in fapt magnifiloul său 
program de educaţie revo,Luţionară şi 
culturailă a maselor populare. 

iin luna mai 1946, se im'ţiază un con
curs ipeawru alcătuirea ,viitoruJuii" oolooti.v 
al 'teatruilui muncitoresc. Sînt chemaţi 
pentru select;.ie airtişti am.atorj dJln toate 
sectoarele. de activitate. Potmvit daielar 
de arhivă din .colecţia lui Stelian Cărbu
naru, regizor tehnic, v,eteranu!l scenei giu
leştene, la 28 iulie 1946 ooledtivul artistic 
era constituit. Dililtre concurenţiii admişi, 
cei mai mulţi vor deveni -aJCbo.ri profe
siOlnişti. L:i se adaugă nume consacrate : 
Ovid Brădescu, Ma.r,ga Anghelescu, N. 
Sitreteanu, Gina Petrini. Sergiu Durrui
trescu (primul director al teatrului), Na
taşa Allexandra, Angela Lu111cescu, Dinu 
Macedonski etc. 

Chiar în :ziilu.a constitu.iiri.i colectivului, 
28 iulie 1946, are loc prLma lectură a pie
sei Clocot de Vintilă Russu-Şinanu, o 
reconstituime de mare montare evocind 
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Sediul '.Deatrului Giuleşti, 
binecunoscut iubitariLor de 

teatru. din Capitală

Iu;ptele revolu1,ionare ale muncitoriloc, 
piesă cu caire ·se va inaugura Teatrul 
MI\.Lilcitores,c Ciule.şti. Dar, deocamdală, 
clăd,iirea r,i/dicată îmaiinte de ,război ,p,tin 
osîrdia muncitoriilor din cail"tier, viitorul 
sedi,u al teatruJ.ui, trebude reamenajată. 
�ua, �n miezul v;erii, actorii repetau sub 
ltr:ibunele stadio111ulu1 G,i,ulleşti ; în a1m.urg, 
în1lre�u!l colectiv imerigea la 'teatn.t şi î'm
brăca haine de Lucru. Mul\;i erau zidari, 
tîmplarii., tin<iahi,gi/i, parchetari, se califi
cau „la locul de muncă" - revoluţ'ia 
avea Opiffieni pe măsuiră ! Pupă două luni 
de repetit,ili., jjnteI,preţii. figuranţii, coriş
tii, instrumentiştii, plu.,s personalul tehnic, 
sînt gata pentru r.ildicarea cortinei în 28 
septemblnie 1946. Regizorull. piesei C�t 
a foslt Aurel Ion Maicain, un mare peda-
gog şi animator.

Paralel cu pregătkea speclacolu,lil.li 
inaugural s-a repetat, ddn 24 august 19�, 
Revizorul de Gogol. :Rro'tago!l!lst, Oyld 
Btrădescu. Premiera are loc la 21 octo1!1l
ibrie 1946. Au avut loc 43 de :reprezen
taţii. Un fapt pitoresc: Ia premieră. în 
timp ce sa juca acinlJ. I, pictonta scenp
grat Traian Come.seu vopsea soba din 
actu« III, pe care a U'SCat-o cu reflectoa
rele. Piesele amintiroe, şi altele citeva -
în totail nouă -, titlurile pri!mei stagiu_nii_ 
1946-1947, au însumat 304 reprezentaţii. 

Ca o pref:i,gurare a stirălucitei cariere 
viitoare, teattrul dm Giuileşti porneşte î.n 
10 iulie 1947 într-un tumeu prin ţară. Va

goanele cu aotorl ,şi decorurti v0tr reveni 
în 1lriaj la 31 iulie 1947. Apoi... apoi tot 
ceea ce ştim despre Teatrul Giuleşti (ti
tulatura actu.ală, datînd din 1959), vî�t
nici şi till1eri, orl de cite ori am trecut 
sau trecem Podul Grant sau i:nlrăm in 
sala , Majestic, penltru spedta.colele unei 
scene de ţ)inută europeană. 

Ionuţ NICULESCU 
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Educaţia. patriotică, revoluţionară ,..,, 
criteriu fundan1ental al activitătii 

slujito�ilor teatrului românesc contemporan: 

ISTOR.IA 

DIN PERSPECTIV A 

PREZENTUL Ul 

într-un spectacol monumental : 

MOSTE:NIREA de· Titus Popovici 
, 

·la Teatrul National _din Bucuresti
' 

. , . , 
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_., ... Un_ bălrîq }tît de simplu, după vor
ba , <lupa port... 

Sub emblema acestui vei.·s, 1111erostit, 
dar plu.ti.nd ca un aibl.l!f, simbobc, a"SUJ)ra 
întregii desfăşură;:li. ,a aoţhllnU, îşi deschi
de Titus Pqpov�ci „Ol'IOilioa dJ.-.aimact:.ică" 
M-0ştenirea, dediJoată 1,uuniinoasei figuri ia 
domnitoru'lUi il.VI.ill:'oea cel Ma!re. Ecoul 
VJ€1r!b\.1!1Ui eirnilnescilaln 111ru e prezent numai 
Îl11 desdtirlerea. şi mohiderea piesei. El 
paire să fi pre�irdat, �tar, ooncepţia 
autorului Îln oontl.l!faa.-ea eroruilnlri oen.trail, 
filow:fiia ,a,cestUiia, iailiJtudi.Jnea sa în cadiru.!l 
înfuuntăir:iri. dilrede, de IUlfl 1PU!teu.m.i,c dra
ma>tism al oruriaoterel.or şi ai1 ideill.or, cu 
a,prngun. su11Ja.n Bay,ezid, - un.a 'di.n sce
nele fundiatmem11lai1e ai1e pii,esei, dn.nd im
pre<:,ia., la un mom€!1llt dat, că ne aflăm 
IIIl iia;ţ,a Ullle<i dloomatizări, .airn,plitioa te, ,a 
nerntllI'itoairei Soriso.a.rea 111 - reznnind 
SEmlllilf.LC'ativ şi Îl11 cuvli.liltale simbcxl..i,ou1ui 
personaj Iir,achim Chm�. imra�e a 
pqpor,u!Ltui devo1Jalt ţăa.,i<i şi domnitoruwui, 
ce-şi ia:pără ,,sălr.ăicia şi :nevoiwe". Su):> a
ceastă emblemă sâmbdl:iioă, ,,ICII"on;iJca" lui 
Tirous Pqpovici e •ma:i mu!lt <lecit o evo
ca.re J.stor.iică., o î,nş:i·r.uJ!re de episoarle 
şi :feliite DOOJSellmJJa1le în dooumem,te. Este 
o piesă poliMcă, de5igu!r, perutr,u că PIIO
blernatioa şi �fmil ei oenflra!l se ililS
µirră din l<U1Pta JP6!11D:Tu IPl.ltare, ÎIIl· diversel:e
i,pootra2'le ale aioesteia. dair .î111 acel.a.şi timp
e o •�ţie filosofică 0StJiPM condiţiei
mo:ra1.e a purt:eri.i, ,asurr:xra modu'l:ui de a
în,ţel.� puterea şi de a o !fdLOO.i ou o a
numită W1al.iita.te. Este, ,în aioo1aşi tirnJ)-,
o dramă poe.ti,că,,. un poem e:roic, în
c&-e pasaje liriice ciln'tă f'rtllm)useţea pă
�utl ţălr.iâ. şi \JllJtejJa rocru.itoriw săi,
o €lPQP0e a �uilluli =ân,esic, ce din
vechime a stat naalilntit, aipă.rlm:d'U-şi li
beu:1lartlea şi iJndeipand€!D.ţla de furcia iJiacomă
a 111ă,vă!liilt,oa@Jo:r_ Riesă partn,ilOfflică, raş;a-
c1alr, oare � iillU �î ,pri v,eş,te eiroUl ca
pe o sta,tule, ci oa. pe ,l.l!Il om viu, în evo
luţie, în detelrmn.năniile ral-e psihalogi'Oe,
m.or,gl_e, soci.Glle ş.l, anali '!l]:'e,us de toa:be,
istoriioo-:pc{lJi,tkie. O @esă Jfl1iliţiJatioă, ,t,otoda
;fJă, u.T11Jlăril!1rl e1la[>:e!le formăiri-i lui Mircea
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Mara de Cylli şi Tornlmay 
(Ilinca Tomorovea11u) şi 

' Mircea cel Mare (Gheor
ghe Cozorici) : două punc
te de vedere diferite asu
pra misiunii domnitilrtthti 

de la p:rJmii săi paşi in soa,1mu1 d'om-
111iei,' p.i'nă la înţelepciunea s,enecliuţii, de 
ve înălţimea ţălreiia se adDesează umnaşi
[,oc, ,,moşteniitOriQOlr" de azi, rememorin
d.u--şi waţa, COillto;pită OU Vi•a,ţa ţării. 
„Moştenirea" de oa11e VOil."beşte ti-hl·ul este 

J,ru,ăşi ,oonştH111,ţa de sine a poporului 
:român, ,pe care autorU!l o î,rntDuchLpează, 
me1la.foi:ic, în Bă.1minll.J.l ce ap.all'e în razele 
ilunhl, · d.�ind dim ântuneric ca din le
,ge;nrlă, din islioriie, pentflu a vorbi celor 
de a.zi desipre UJn trecut ce via fi mereu 
prezent, inslllflieţind voinţa, din.amizind 
igîill!di!J.,ea. Titus PopO'V·hoi se dovede.ş,te din
ll10U i,n Moştenirea, oa şi Îl11 ool!e1altte pie
se a.le sal•e - puţÎIIle, cliarr sUJbstanţiale -,
UIIl drnmaitUiI1g de vocaţie şi, totodaltă, \lin
gîrnd'itor ce. pătrunde resovtumi.le poHtice
iall.e unei epoci, descitfvrndu-i ilnţelesmile,
în !I'aport nu !11'\.llllllai cu momentl.ltl istotic
res,pectilv, ci şi cu va1orille perene.

SoiJ:;Ld ,0011Silrl.lli tă, pe aX;U!l cLram.aitic ·,a:l
unei ,tde:i :flundann.em,tale - lil.1/ptra liwi Mir
cea pentru aipăil18JI"aa 1ibe11tăţii şi indepen
denţei ţ.ări-i -, piesa 1pan:e stuiioasă, mo
zaimtă, oor.î'l1ld o [,eotUJră atentă. Pentru
uă dT.annia:tru,r,gul a urmăinit oomnia h1i
M·i!r,cea Îl11 i.lrutegr.alli tatea ei, liln lumi.na a
devălJ:,uD.,u,i dstorlrc, QJ.mlllClu-se î:nsă asl.ll!Jfa
at"'tlarvta momente esen,ţia!he pen1Jru car,a e
teri za.rea destinuil!ui erotlll'UU şi reihaţi o,n-ind
arest destl!n ou cele al.e um.or personaje
oe se i?lltei:ferea.ză semn:iJioaf:ilV OU evo
luţia domlllitoruJ,ui. Prtima etra:pă, funda
men·tral1ă, run a.ceastă evoluţie, ni-l Îl!tfăţi-.
ş.ează pe MÎJI1Cea tÎIIlăr, ener,gi,c, oo:goliQs,
Pl·ÎIIl de, neastîJm;păJr, făloi.'nd greşel,i din
necunooşt:ere, dJiJll rtmlllfile şi 2ibuzrdăllnicle,
pe Cllll'e le v-a plă:1ll mai t1lîlrz.i·u (boierirea
11:m M.eroea, fost măscăJrici, eHberat di.n .
robie) şi .trezit la co�tilll11\la 1răspUlJlder.ii
în cli]Pa IÎl11. oa.re o,bştiera ţărrii i'1 p;roalamă
doffilil. M=antull de currnpănă al Pl'Olasrpă
tu,l,u,j c=ducăt.or, oal'e dinteroghează, ne
lilni,i/tilt, stelele, a191.l.'Pffi desti•n.uJ,ui său (,,Ce
mai ră.mme din milne ?"). îşi găseşte răs
p,uns'Ul în lecţia de înţelepci�, pe care
i-o oferă Ciobanul bă'1lt'm ca vremea,
.,dilll v-eohi:roea veohi!m.ii ", 1-ecţie de acte-
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Dialog tensionat : 
Mircea cel Ma.re - repre-

zentantul puterii otom.ane 

văr şi de demni ba:te mai.-ailă, oa o prit't1ă 
co.rudiţie a ,puteriii pe aa,-e tocmai ,a 
pq:imit-o - şi caee iZV'o.ră.şte din adincu
rile fiinţei pqpm,ull1Ui român. Cea de-,a 
doua lecţie mte oea de politică, p:e care 
i-o predă Baldovin, m,a,i,etl,e logofăt, şi
c,aa:,e esite, de fiatpt, 1' eoţÎia 11enitmţă;rii, ,a 
sacrifici,uJ.Ui de sine, Îl11 nUJmetle s,oa:rtei 
ţăn:Li. Sînt ,Leaţii ,pe oaire eroul Le asimi
lează, fl'uctilficind!u-le, şi oare vor e0111:sti
tui ,parte ,i:n1tegJJ:1a1rută ia oairia1ctem1,Jru.i, a 
desti:nullui său, î:n ·confrulI1ltăJl'i'lie sale cu 
evenimen1tele, cu personiajiele oe-i vor i,o.
tersecta drUl!llul. Pa:1i!n.1tre ia.cestea se află, 
in prim,ul rm, oei doi mari conducă-
to,ri de j,mpevii, Sigisml.l!llld şi Hayezid, 
faţă de caire se mainiifestă cu putere 
de conv,ingere demni1lartlea, simplitatea, e
nergia şi curajru!l nei.ndiriJOaJt, dim- şi forţa 
gî,ndiir,ti do.mnito1,uJ!rui ce s-a afl:at mereu 
singur, apăirmd nu numai propr,i.a ţară 
ci întreaga Eiurqpă ,creştină de IIllăvălito.rli 
otomam.i, II'Eil.eVli!Ilid uJn ainurni,t mo,d de ,a 
înţeLege şi a exeroilta puterea Îl11credin
ţată de pqpor. Figwm domnitorului îşi -
imbogăţ,eş<te trăsă1mirile şi în 1J.-a;port cu 
ai1te personiaj,e, ca .. de piLdă Io.a,chim Ciun
gul, simbol ,a,l dă.iJnlu.Lrui şi vi'tejiei po
porulUJi, Nicodim (f.in.1il Bătrim.·ull'llli oiobam., 
lăsait de a.cesta .aa sfetnic şi sJ,ujj,tor per
!lla'llatlt, ca dasoăil de mţe(leiPCi,uine pe 
lmgă donmitar}, dar şi Neagotă s.au Mer
dea, trădătomi de ,ţară., siau lalbi1Uil Kondi
Jas, iJnteresa,nt ·marilor şi pa1rticip.amt, oo
m€1ll'ta1Jor ia!l even,tmen,tel:or şi ciniic fil-o-· 
s-af al i.sitoriiel.

De o iremaJr1Cal:xill:ă oa!limaibe llri<terară, tm
pleti.'Il!d Oll�<C doouu:nenlruJ. ou ficţiunea
dramatici, ilnrtlr�un lllimbaj cln:d oficiiail,
politic, C'.Î!Ilid pooqmti,c sa;u fillosofk, de o
maire bogăţie, făidînrl din didas.oaiLii mos-
1Ire de proză 1iten1aa-ă sruihs1la1nţiailă, de ili
liaţie camiu.ipebresclamă, . pie,ia a<ltemea2ă
tir,q-dele ou II'eiP]ii,ci!l,e sicU!Mle, embilema,tioe
prm oon=e şi sUJl:xstanţi,alljitJate, d:emon
s1:rhlld ex.ce.lenta stă{pînire a artei drama
tice de către aoes,t imntor atfrt de înzestrat
şi atit de �ut C!U teartJrt.l!l. Dova:dă e
sipl<erndidJa ti.radă, pe oare Miroea o ros
teşte .Î'Il int.i:l!ni:irea cu Ba)'le2lÎld - pu;rtmd

eco'Ul aceleiia'Şi amn•ipre2ente Scrisori e
minesciene, de oare pomeneam - şi in 
oaire cantwrează laip�dar ro·� istorie 
a ,PQPOmJJ1Ui l'()l.ffiân, de kl în�uturile 
saile coUllcidente cu aile liUJIIli.i, oa:nfigwiln.
du-i fill.ooafila, ethOISUl con,d,us de ,,.1-eghle 
răbdă.r\ii ", ,,.ale ameniei ", ,,acl1e înţeleger,ii 
cuviilncioase ia [wnti ". Sau -!La ilnrtlrebarea 
hJJi Si,gi.mu.nid : ,,.AltBţ:a voastră C'Uiffi işi 
plăibeş,te ,oa.stea ?", Mi!l"cea 1·ăSJpU!llJde : ,.Oe-
11Î!Illdu-ile viaţa". Saiu - S1gi6mU!Ilid : ,, .. ;oa,re 
� vam mea ? ... Flutei.-ea !" Mil'C!ea (s.im
p1u) : ,,faJr puterea mea e t=a ". Repl.ici 
meII1m1aJbi�,e, a:-evel'lbe11Îlnd în aicm:ncul con
ştiinţei. 

Construi tă cinema,togmflc, cu bătălii 
s,-u,gerate ş.i dese schiimbăni a1e !lo,au'l.Ui şi 
timpului a,cţi'UJnii, amplă şi oon,pJexă in 
desfăş,UJrarea ei dram.atiică, .pi,esia a oferit 
regizoru11\lJi Ho:rea Popescu •Uill .teren pro
pioe pentru maini:ve!SttaJrea î'ndlilruaţLei 111i 
si;>ecilioe � ffiO'.IllUIII1e1lail şi sipec:baiculos. 
Reail.i..mt pe SOO!lJa, maroe a Naţi01Il0il.ull,ui, 
în asoclaiţ1e �arnllă oa mai tilnămul său 
coleg Mihai MJa.n,oll,esou, sipec1lacoLu1 e 
im;piresiOlllailt prin a1n1vergl.lll'a teaJtr,aJl.ă şi 
sUlfilull €!Pic o�it.or, ,a1rrtrenlîll1!d o blllllă 
parte a cdlect.ivuiliu� airtistiic ail prianei �e
ne a ţ-ăru. şi punilrud m imişaaire. toarte me
cainis.-ma1e modemie a:le soeno'telmi,oii de 
oare dUij)Une presit:igi-oasa ilnstiituţie, pen
tru a reillief.a bogăţia de Sfililill�fica ţii a 
piesei. U!n îintreg &ist€lI11 de rtir.aipe, culi
sambe, diraiperti ş,i µîlr,ghii :liuillOţiotnează mi
raJOU'.los,, pe vertiioalLă oa şi pe oriron1lală, 
siOhilmbilnrl locuirile şi J;iLarn'Ull1tle aJCţiunLi 
prin denlivelm şi seoţionăr-i ale S!Oenei, 
favori:mnd arearea tmOI' spaiţii iaanipue sau 
mtime, aldUJoi!lld sub ochii spectatetrilor 
săli ale paila1iul.1.ld dommesc sa,u cirnpuri 
de bătăii.ie, ţăl:imulri de a,pe ou Vla,poare 
g,ata de plutii!."€ s,au odăi de ta.iină, făcin<l 
să răsl3Jră peroo<rha}ele diin genu:ne.a isto · 
1'i€li şi a legendei sau llams.lîndu-le Î'11 iu
reşul bătălliei. Un preţioo oola,bora tor al 
regiei a foot ,airhi·tleleti.J!l-.soem,ogiraf Paal 
Bortnovski, ca,,.-e a creat o sl!riuatuJră sce
nică ,a,mpi1ă şi fuiruoţion.;iJă. austeră :=:i ex
presivă, poetică în scenele de reverie re
c:u:leasă în s&nill!l nattrumii, somptuoasă in 
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Radu Beligan 
,(Theophrast.os Kondilas) 

Ilinca Tomoroveanu (Mara. de Cylli 
ş(Tomlmay) 

0, convingătoa:re 

de1 fo:rţe 

Gheorghe Cozorici (Mircea-�oievod) 
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demonst1raţie 

artistice 

Ovidiu Iuliu Moldovan (Bayezid 
Yildirîm) 

Florin Piersic 
(Sigismund de 
Luxemburg) 

Olga Delia Mateescu (Roxana, mai 
tirziu Maica Agafia) 
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Mircea Albulescu (Ioachi1n 
Ciungul) 

Costel Constantin (Izzedin 
Djandja,roglu) 

George Motoi (Neagotă) 

Ovidiu Moldovan (Mihail) 

Emil Mureşan (Vlad „Dracul") 

•
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llnfruntarea 
lui Mircea 
cel Mare 
cu Bayezid 
Yildîrîm 

Armata crucia
ţilor în drum 
spre Nicopole 

Intîinire� tlin
tre Mircea cel 
Mare şi Sigts
mund de Lu-

scene n1onumentale 
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sugena.rea :fiastuil,ui palliabuD.ui dOIIIlilesc. 
Oootumele de o mare diviersdtate şi pictu
ria.litate, oreate de GeO'I'ge iDoroşanlOO şi 
Dliiairna J,CJla.'IlJ, au o fuln!Oţie ca.'I'lalOUeI'izantă, 
miea:gÎIIl!d de 1a sompbuoas·e!Le V'esilnninte 
ale doamnei MiaJr,a wa mades'1la rasă de 
călugăa:Jţă a Rox.aneÎ', treclmld priai toate 
stările sociiaile şi profi!LUIIiil.e morale aile 
p&5oruajelor, suib semruuD. €U)®ii. I:h.1&tra
ţiia muzioallă b� a 'lui 'llimluş Alexa:n
dJr'esic,u pa!I'.bicijpă sru,giestnv la areaa-ea at
mosferei, ia,m-p,I,jtffiiaîa1!d sensu1ră şi stîmind 
eoouiri, sugeirfilrud semnilfi1caţii şi comen
tîtn4 a;cţifU[li, �nsamltiLuD. idle i:mag&l!i · vi
:zruiail-audii1n.ve pdte:nl\;rund oU1VM1tuD. şi re
levmd dimens.iiunile majoce alie dI'la.111,ei. 

Aoeasta 111u s�a irăsmcinrt; însă asupra 
i:nte.r:pretă,r.i,i ,unimare şi OOll'llCJellllh,ate a ro
luliui priirucipail de către _GheOII"!§he Cozo
r:iiCi, ou o v.iigoare 111eişstiQ1bibă de wa ÎllliCeput 
pî111ă Ilia sfi:rşit şi ou o admi1I1a1billă capa
citart;e de tr,amspuinere în vooiate!le VÎJ.'S
ie şi i ,po1S,1laze 0!1e eirocdl,uii, la fel de sLrn(Pl u 
şi firesc în straiul ţărănesc, oa, şi în cel 
de damn. Soaloritatea hinecmnoocută şi 
aipreciiaită a VIOOii aaborrull'llii se modulează 
dtl!Pă ci1l'IOl.lfillSl1 m.Qdellmd cuv.întul 
au dLa.ritiat.e şi fună n=1,alre, dobîndind 
iln.filexiUll'li meditative, exipr.i!m&rud voioşia 
şi orgd.i!il\lll. j,I.EV'elllill, .aipoi �vitatea şi 
ponderea rnalbuiriităţii, deven.i111d tăioasă oa 
oţelw Îlll decllairaţiia de demnitaite şi in
tmnsigienţă „Cîit desipre painlJea. î111Chină
rii..." ,d-i!ll nou. verlbu!l emilrle.aia!n rever
berill'ld asl.Jd)l1a' illlrt;regii drame) sau vi
l:m111d UŞOII', de emoţie înăbuşită, în faţa 
RoX0ll1.ei, Ul!l.ioa. lui d!Mgosbe, scăpind 
l.llileOTi în 0JC'\llte de mal1ită tenSliU111e sau 
lindş.tilnoo-5e, OUl["gJÎll'lid oa o a,pă lină şi 
lmnipede dalI' la f€!1. de v�roasă, în ul
tima apairiţie, Îlll C3ll"e arouD. îşi trans
mite mesajiUil către ,,mO\Şfun:ito:ri ". Este 
o crea.ţie deoseibirt; de va!loroasă, aaire con
tribuie la coogulla!rea Îll'lrt;regull.lU!i spectacol
Îl11 ju.ruD. erouD. ui Cieilltmall.

AfMu;r;i de el, se impU!Il presiligioase 
pe.roonia,Ii tăţi aic'tcmiceşti în oolru!ri im,por
tairu1Je. Radu Bel.i,g,am_ areiO'Ilează cu rafi
Ill3!ffient, ou SUlbtiH1la'te şi detaşa.re 1rolni
că, fig,uira oom,'Pllex,ă, calLei/dO!roO!Pbcă, a 
s.evastoc:ratu!Lui bi:ziamiliin Theoiph!riastos 
K0111d.i1llas. Mil!1cea A!l.bul.'6SIOU a<lUJCe în 
scenă stalbura iJDiPUnăitoaire, umoirul popu-
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!Lair şi Îlll.ţelepc.iunea p1i111.ă de t,filic, carac
terJ.stiioe .pell"Slanaj;u!l.ui sÎ!lnoolk Ioachl.m 
CiunWU!l, cu sillnjpli1tia,t,e şi au'to111i,lia:te in
terioairă. Forţa domo.111.atoare, trufia rafi
nată şi ele�·ţa cărultlaltă a regelui Sigis
mund au găsit o Îll'lUI"l.llahiipaire ccxnvingă
toa.re în jo,mtl 111,U1a1nţat aJ1 J,ui F11oirin Pier
sic. Ovliidi•u IIU!liu Molidavan a. dia,t oontu,r 
pregruan.t unui Baye21id emer,gitc, <3\Prig şi 
amen.in,ţărtior, cu ,pl'i'VIÎII'e de !falnaltic. De o 
f.runnuseţ;e ISltaitn.nalt-ă, OLgia De!l.da Mateescu 
a dat v.1braţie dnaanatLcă şi sensLb.filibate 
rolrull,ui Roxanei, run tiaIJU) oe I!l.mc.a Tomo
OO'V'eaJl'llU a ex.plI'Îmait c-u ele� şi fiineţe 
oo.'.g<)fl.il\lll. dair .şi oompleXll.lll de se111timen.te 
oe iain.ilIIlă !Pffi'SOnaj Ull Mairci. Jiulliil8Jl'l N ec
ş.ul esou (înţe!l.epC'iUll'lea Ci,oba1ruului bătrin), 
N. Gn:. Bă1ălne51cu (ir,edînd cu sobrietate şi
foriţă i,nmerioa:ră dammdiba1bea logofătud ui
Baldovin), George Motoi (pu.nctînd ex
prnsi!V oaraioteiruU allU111eoos, tooaînd de La
amb.ii�uiltlalte la trăda!re pe fuţă, al lui
Neagotă), Oostell Can.s't,ant:i111 (irielri.etînd cu
folr,ţă arog'8lll,ţa lJUi Izzedill'l), Alexandru
Geor!gesiou (mrun:ilfestînld o :filex1Jb;i1itate
clovnesică îln mQdeLairea poltronetiei 1,u1
Merdea), Ion Mlaa1i1Jl€SOU (s,chiţÎÎll'ld wul
onctuos şi l8SICIU!I1S ,pei,filJd a[ 11111Chizitorulll1i
Gero'Lam,o), Traoiian Stănesou (traJruiP.unin
du-se ou oo:nvilngere în ţinsurtla sobră şi
soilemnă · a lUâ Ni.oodÎIIIJI) şi a!l.ţi aatari ai
Na,ţioruaih.ill,ui, dill'litire C3['1e s<-au mai făcut
remarcaţi A:J.:freld Deunebri111, OV'i.din.l Mol
dovan, EmliJ M�, G.r.igore Nia,gacevs
ohi (A.J.exaTlldiru ce!l BUll'l, î.nbr�un episod
de prea pa!lid · relief dramiaiti,c, dan' · de
i.lmiPoir,bainrtiă samrnidfuoa.ţi,e ipdlirtu.că., ,Pref!igu
rind n.miil.'lea prtruaiJPla'telor 11oonâJne), Bog
clian Miuşate.<'l<lu, Ştalian Hag)ilm.ă şi ia.lţii,
pir� şi ciţiva srt;ulde:nţi la IATC, prin
tre oare s-a ,siimţit wruda de emoţie trans
misă de Corli1111a Voi1au (Teodora), - au
contri1budt 1a ;reaLizairea acestui spec1lacol
de 11."e2J0!110J11ţă .patriotiică ş-i de vigoaJl."e ar
tistiică, impunător priill monumentalitate
şi co.m.plexillalt.e, oan.-e f.a.oe cinste Teatrului
Ni81ţif()[lall., ooruf:iirimîlnd oaipia,citatea. a;rtei
telllltraile de a :fiare să vlbrei.e isboria în
cOll'lŞ tiiiillţa oontemipooane i tă ţii.

Margareta BARBUŢA 
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p@ffflaff\\@nltâ 
modetrniitate 
a ela(gjii@iilotr 

Ecouri 
ale . teatrului 

în lirica 
• • 

N
i· se infăţişeaiză o ,prob'lernă vastă,
pe oare nu �ntenţionâm a o istovi 
a,i,cti, mU!lţum'ÎIIJ.du--irle să-i 0/tingem 

nl!llrulii cîteva aspeC!te. Este cu mUJn prr:ea 
cunoooută · experienţa în teatru a lui 
Emi!Jnescu. d!i.111 prima rtirnereţe. De aceea 
ni se ,pa,re mteresia:n'tă ideea· cru<ticului 
George Muntea,n<u, diupă oare literatura 
dramaitică ar ailcătui primud strat, C'€il 
mai de jos, ail. .î:ntiregii creaţii eminescie
ne. Este firesc, deci, ca acest strat pri
mcmdiail, �ltă ou trecu.ba atmosferă a 
ieatruhri, să-şi trimită filoane directe 
sati IÎindiirecl!le şi în !hrica ,poetu1ui. Ne 
vom opri, IÎIIl coruseciln.ţă, şi, IIlOi, la cu<teva 
dia.1 ece&te ecouri ouprinse în .poezia sa.• 

Ne gmdim llil& mtîi ,La oele două poe
me ou itifilu idenltic, La o artistă, a:Dlate 
respectiv m COilecţia Antumelor şi în 
aceea a Postumelor .. •Du!Pă cum a sugerat 
ei Peripessk:ius (v. Carlotta Patti în Emi
oes�lana, 197•1) ambele s-,ar inte� în 
categoria II)OeIJl€!1or ooazJ.ona'le dedioart:e 
pe foo volante vireunui act.or sau cIDntă, 
reţ. In primul caz IllU 111e i111teresează 
tPea:"&Oana căreia i se adresează el, desigur 
o meri/tlu.oasă executantă la 11.m instrument
c1Jl. coarde de care poetul era mdrăgostit. 
Elmiilp.escu ne introduce Î!I1 artnnosfera 
s�colulliul �nsoţiit; de aplauze uu care 
er,s pe atunci fami'liarizat. Astfel, pri
mele două versuri' atît din slbrofa ini
tia!lă cîlt şi dm cea finală SO:rut aproape 
identice, cu o fu.rn<liarrnemailă distincţie de 
accent între ele, kl,tîi Apărînd divini
zată, / Răpişi sufletu-mi în dor, apoi 
Dh.pirind divinizată şi iarăşi' Răpişi su
fletu-mi tn dor. Se marchează, a'Şadair, 
inreputul şi sl'îrşiitJul audiţi€'i. în apoteo
ză, în timp ce cele trei strofe dnterme
diaire ne tr:_ansmit aUtudinea entuziastă, 
de receptor, a rtnnă:rulUJi Eminescu. Putero 
chiar urmăm cwn e'l caută să-şi mode
leze pe rînd vers-u,1 (Eşti tu nota rătă
cită ; Din cintarea sferelor ... ?) după 
surdina sau forţa izbucnritoaire •a succe
siunii' de ac-0rduri aiuzilte 

În al doilea orua:, . a�La din Postume, 
trebuie cu necesitate să cunoaştem per
soana căreia poeituJ. îi dedică versurile 
mindcă de acest fapt se leagă î,n.su.şi 
miemi,i poemei, oair,e ,tre:reşte ÎIIl Eminescu 
o nostalgiie J1lruică a orJ,gi:ruirlor. Este vorba 
de tuirneu1 din 1!!69, întreprilns î,n ţara
noastră de aîntăreata drt:alia.nă Carlotta 

em1nesc1ana 
Pa:tJti, oora işi mai cal.eb.rei Adelina Pauti. 
Poemul! eslte sorus rîn disitJihuri. Le . vom 
repmdruice pe ultimeLe trei, care conil1r
mă 111ecesn11Ja,tea de-a o •idenrtiţfica pe des
ti'lllatară : Cum lebăda ştie că glasul ce
iese din luciul adînc / Sunt inimi de 
lebede stinse ce-n valuri eterne se plîng, / 
Astfel România, ea ştie că glasul tău 
dulce, divin / Italia, sora ei numai, pu
tut-a să-I aibe în sin. / Ea dară acum te 
salută, ea-n visul ei te-a ,presupus - / 
Tu vii ca un cîntec de soră Ia sora ce-n 
lume s-a dus. Sună cu un aer im,presio
iruant @nchipuiTea sailurtruilui ,pe oaire Româ
•nli,a - rdesipruinsă de ţă=ul i1artiin şi ui
tată.;ri Carpatul cel ars şi bătrîn - îl 
adresează Italiei, ,prezentă Îll1 vocea ÎIIla
rJ.pată a Oair.lotJtei Patrt:i. De aci se des
prinde participarea vie, ein1tuzirastă, fes
u.vă, pe oare Eminescu a trăi,t-o de atiltea 
om în IJ.ru:mea rteatrul.UJi şi a S;pectacolelo,:. 

L
a o cotii ,cu mulJt 6'1.IJperioairă faţA
de cele 1il.'U6'1lraite pîm,ă :acum 5e si

cuează un a1t ecou ral tea,trwlui î,t\ 
1 imca emtl!nesciiană. Este voob'i de :rela'tivt. 
diramatimre a unora d'ÎIIJ. poemele sale. 
.6xemplul roel. mai !inltle:resarrut ,din Postume
rămrne ,POemul Andrei Mureşanu, subiln
tj.tuilat Ide către poet Tablou dramatic
într-un act. In esenţa sa, poemul seariată 
a fil [Pur •llÎ!ric, dar se vede preoedat -
ca în caZU!l. 1unei piese de tealtru - pnih 
enumerarea de personaje şi iprintr--0 pre
cisă irnd�caţie scenografică :· Scena infăţi
llează un peisagiu de-o romanticitate săl
baiecă în munţi. Este o pri,veli� desiti
nartă să impresioneze dramatic ochiul, cu
stmci rarneninţăit.qire, după oaire, ·Îln fiund, 
apar rudnele meă _:Eumegîinde ale unui
sat Ide co1iibe. diaJr în a.V\3Jllscenă se .înaltă 
o 1biseri.că, â1n ipairte .şi ea irui.nată. 

Poetul se mai �Il!de.şte -"?i I.a moduil de
[wnu1are a scenei : Asupra întregului
plan se revarsă o lumină galbenă de lună.
El mai dă, .tn s:Eirşit, şi ilndioaţ1i de :regie: 
Avanscena o cuprinde de-a curmezişul 
un trunchi răsturnat, putred, pe C'are 
Mureşanu şade visător ... Clopotul sun�
dogU 12 ore. Miezul nopţii. în vremea
asta se scoală Mureşanu. 'Eminescu a ştiui 
să ired.ea un itablou dramatic, oum spune 
el. de-o romanticitate sălbatecă (nu exi"-
1Ja -ilnx::ă !lia noi rţ,ermenul romantism), de�
'1Jinat să rLmpreskJaleze pu<ternic. Dar nu-
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mai atît. Textul poemului, aşă cum am 
amintit, este exclusiv liric. 

In exemp,lul de mai sus Eminescu se 
arată dramatic doar sub aspectul sceno
grafiei şi al regiei. m alte părţi însă, el 
se relevă ca abare în privin1Ja dialogului. 
Desigur că nu totdeauna o formă malo
gată, inserată în lirica sa, se dovedeşte 
a fi şi d.rama'tlică, bunăoară aceea din 
Ce te legeni... Dia.logul în. dramă se cerie 
să cuprindă o ciocnire, o siltuaţie con
flictuală. In acest oaz, drama apare pu
ternică tocmai în părţile ei dialogate. 
Aşa sint, bunăoară, w1ele fragmente din 
Luceafărul, unde vorbesc pe rînd patru 
personaje, ,adăugîndu-se [a oele pr,inci
paJe încă două, Demiurgul· şi CăWîn. Şi 
tot patru se prezimă şi dialoguru,J.e .dra
mati,oe ale poemului. Primele două se 
iscă decepţionant între Cătălina şi Lucea
făr, şi anume pri,n .repLicâ filnală a fetei: 
Dară pe calea ce-ai deschis/ N-oi merge 
niciodată sau Eu nu te pot pricepe. Ten
siunea deViine tot mai putemiică prin 
eşuarea oricăirei ltenrtat:ive de uniune în1Ire 
ei. Urmează o ,a treia vorbLre dialogată, 
care se •termiină ,ou dezacol'dul absolut al 
Demiu{"gu;lui faţă de cererea 'lui Hyper,ion 
( ... Pămîntu-n Jung şi marea-n larg / Dai· 
moartea nu se poate ... ). In s.firşit. all pa
trulea dialog;, caire aduce (ie2lilodămîinbl.lll 
are loc în ullti:ma strofă a poemului. Ei 
se încheie cu replica indignată a Lucea
fărului, caire se refugiază în .recea sa sin
g.urătate uranică. 

rn această creatie de vîrf a lui Emi
nescu dialogu.I apare 111umai lintarmiite<Illt 
întrerupt de părţile descri.ptive. Un în� 
treg ,ne dă, însă, Scrisoarea a III-a, în 
vesti,ta înfu-lll!ltare diintre Mircea şi Ba-

• iazi.d. Aoi ,i,ntervine liniţia� şi solul, per
sonaj episodic din -categoria acEllora care
apar aievea în drame, făom<l 'legă/tura
între part:.ener,ii ,pnincipaăi. Dialogul din,-.
tre sultan şi domrntorul român se
dezvoltă fowt:e s1rnîns şi '1lensionat. Este
însă, prea cunoscUJt spre ia-l analiza maJ.
detaliat.

A 

I 
n �ry;it, dr� ultim ecou dramatic 
în illiTica emmesc:iană apare �vul
h.tmii ca teatru. Totul în viaţă este 

van şi amă�r ca o siJn:plă :reprezen
taţie teatrală. Ideea 11,umii. oa teatru îşi 
are originea Îlil .Alnit.'ilchitate, :ta stoici. Im
păr3bul Marc AureLi.u, în Cugetă.rile sale 
a!irmă că, de pe soena vieţii, adtorul s� 
vede soos de acelaşi pretor care îD. intro
dl.lSIE!l98 acolo. Cu mult mai th-zLu, în jurul 
lui 1600, mo'tivu'l lumii ca teatru Tea.parre 
în ca:drun dnunatur�ei bm-ooe. Astfel, pe 
fronit:.mpiciul oolebruil:ui teatru Globe din 
Londra acelei vtreml, unde a jucat şi 
Shake.spe,aire ca actor, se afla următoa
rea iln.Scri,pţie Îiil limba latină : Totus
·muncim! agtt histrionem (lnireaga lume
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joacă teatru). Iar una din cele mai im
portante piese ale marelui dramaturg 
spaniol Calder6n se intitulează El gran
teatro del mundo (Marele teatru al lumii). 

Eminescu este primul, la nod, care anin
ge şi frămîrrtă acest motiv, anume în 
Giossa sa. Structura unui asemenea gen 
de poezie a prilejuirt, de fapt, toate d�
luşiri,le noastre de mai sus. Glossa este 
un model de poezie spaniolă, iniţi,ată 
tocmai ,în momentul barocului într-o ţa:ră 
unde se cuil'biva ideea lumii ca teatru. Nu 
ştim dacă s-a mai ,consemnat acest fapt 
care ,nouă ni se pare deosebit de impor
tanrt pentlru sensul atit de adecvat 'al 
filiaţiilor fol<J1Sirte de Ernimescu. 

Există Îll'l Glossă mai multe pasaje 
can....ergen<te în care, diirect sau indi,r,ect, 
se ,prezintă jdeea lumii ca ltea>tru. Cel 
mai t.r,anşant este urmă'torul : P1·ivitor
ca la teatru / Tu în lume să te-nchi1>u.i: / 
Joace unul şi pe pat.ru, / Totuşi tu ghi
ci-vei chipu-i. Se exprimă aci denunţa
rea i!luz.iei teatrale ,pe care lumea cea 
amăgitoare .ne-o proiectează pe dinailllbea 
ochilor. Un motiv apropiat de-o atare 
semni.iiicaţie e.,;te şi ace1a al măştii, mo
tiv pe care 1îl întJ."\lnim în două locuri : 
.. .înspre clipa. ce se schimbă / Pentru
ma.sca fericirii şi Alte mă.şti, aceeaşi pie
să, / Alte guri, aceeaşi gamă. In UJ1ti,mu.J. 
exemplu, masca se amă situată di.reot în 
oonexiUille cu teatrul, oa aia ori,gii.nea spec
tacolelor, în <tragedia şi 1comedia �că. 
In sfîrşit, cu rotu.l .reprezen!tativ se aiiată 
,a :fii şi următorul pasaj : Cu un cîntec
de sirenă, / Lumea-ntinde lucii mreje ; / 
Ca să schimbe-actorii-n scenă, / Te mo
meşte în vîrteje. Lumea pruvLtă ca :teatru 
este aai -stăr1witor soliicitainită. P!riln pro
misiuni înşelătoare ea mti.nde curse swe 
a-1 scoate pe om di,n ipos>ta.m spectato
rului iPI'Udent, şi a-l face să se avînte şi
el ca ia.cto:r în ,atmosfera vană a teatrului
lumii.

Reacţiunea propagată de Emi·nesou · ră
mîne mereu ,a,ceea a ,ataraxiei stouoe (Nu 
s.pera şi nu ai teamă sau Tu rămîi la
toate rece. El se integrează, deci, lîn îin
suşi auren1md de fdloso.fie moria.lă înl.ăun-
1lru1 cărui.a a aipărut pentru prima dată 
i<leea •lumii ca teatru. Ccmclll2lia se ex
primă, deai, ca şi în Luceafărul, pri,n 
oceeaşi .răceală retractilă faţă de zădăr
nici.a -inconsistentă a solJicităiruilor din 
afară. 

După cum vedem, sub as.peoln.11 inrt:ere
sufo,i '!Wstru, Eminescu trece pi'<>gl'es,iv 
prin trei fare. Pl1irna este a SiPed!Jatoru
lui entuziast, apoi a diramaturgull.lli şi, în 
sfîrşi.t, a gîln.di:torului stoic ,asupra tea
truîhlii, care se idenJtii.frlcă e<u însăşi lumea. 
Experienjia sa teatrală din itilrrereţe n-a 
trimis fi>loaine IIl,u.maiÎ în încercănii1e sade 
de dr�e. ai chiar şi în J.hl'ica sa 
majoră. 

E�ar PAPU 
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Ideea de ' teatru la Arghezi 

C
eea ce SIUI'p11Î!Il,de, la prima vedere, 
în reconsiderarea p.reocupăriJor 
pentru ttea•bru ale Lui Tudor Arghe-

zi este p1·eferinţa sa perutru doi aut.ori : 
Caragtale şi Ibsen. Le-a consaarat, de-a 
lungul �w1i,Jru·, mai ,multe air,ticole în care 
nu elogiul pur şi s,irrnplu, ci atiltudinea 
cri,ti!că dă ino1la dominantă. Pare să nu 
fie o întîmp1are că primeLe avticrnle -
unul despre Stilpii societăţii (19H), ailtul 
despre Festivalul Caragiale (1912) - S!Înt 
între piI1imele saJ,e mcercări de CT1iiti<Că 
teatrală, domeniu pe ,ca1re îl va 1p,a,r,C1JJrge 
din 1911, -cu Jnltrwu,per'i', ,peSlte o jwnilltate 
de secol. 11 tmp,res1onau, ia11runci, pe mcă 
1înărul Arghezi profunzimile, dimensiu
nile ample ale perspectivei existenţiaile 
afirmalte !iiie pe ,ca'lea ,tragku�ui, la Ibsen, 
fie [J€! cea a comicului, la Caragiale. 
Poetutui Tudor ATghezi, care influenţa 
tot mai wzibll poezia ,românească din 
primale dec.ertii ale s5ecolului, fasdnaţia 
teatruh.ui îi stiimulează, pe măsura 1m
p:licăirii sale ca �azeta,r, apetwull 011i'tic. 
In antiioolele despre teatru îI regăsim, 
mai [)n;tiotdeauna, ccmducînd impetuoase 
şarje împotrâva dm.posturii, !P,rosmei -
care îi oferea zilnic un „spectacol" in 
nuce - şi, ,î,n general, împotriva a tdt 
ceea oe � prin teatru - era falsif,icat 
cµ bunăştimţă sau, mai irău, într-un mod 
inocent. Consemna.Dea .şi c,r�tiJca speata
coLUJlui iteatra!l. îi vor oferi des,tUJl de rair 
prilej de satisfacţie. Va cons'tata că tm 
Ibsen sau u,n Ca:rag�le inu ,apar frecvent, 
că, mai degrabă, mediocri<tatea şi ·sub1iite
ratura tind să paraziteze creaţia auten
tică şi valodle spiT�tu1ui. Un text d!in 
1913, Cronică teatrală, ex-pune o1air, de pe 
poziţiLiil.e „ne&pec1a:listuhlli ", .nemulţumirea 
sa :flaţă Ide :teallru, pe -care îol consideră o 
,,simplă scamat.ome". Autorul, aotor.ul, 
soenograful, speata1Joru:l şi, mai tî.rziu, 
regizoJ.'lufl dau prtlilej de critică sa-rca-srtiică, 
mUilte ar1li.oole fili:nd pamflete splendiide. 
O flnmreagă lwne '!Jeart:rală - şi nu lfllumai 
- prinde vilaţă Îlrl aceste pagiilni pe oare
ham l.:itteiiei abia o cuprinde, atî,t de
vehememă este pornirea sariitor,ulu.i.

Este o OI1Î•tică dură a<:-easta. Ouv-1nl1lele, 
puţi,ne, merg la ţintă fără ezitări, lan
sate cu o viteză şi o forţă de ;percuţie 
oaire, se ştie, i-,au adus duşnani, l::i-terari 
şi neliterari, cu z;eoi1e. !'1 i:nt.ere·.ează în 
piwele de teatru, cit:!Jte sau deduse cllin 
spea!iaool, daci sînt hitera;tură, căci „o 
piesă de teatru, ca şi un sonet, trăieşte 
mai ales pir.im rezi6'1lanţa ei La citit", Co
horita mărunţilor sorJJ.torn pentru teatru 
� asemu.irt;ă cu ,,măoeha,rii i:ntiel!i,genţi 
oare !PUD 1a îndemîna · trecătorului bucă
ţile oele meii grase şi mai fardate". Cînd 
vede spectacole cu piese în care autorul· 
se vrea ,,.rnoderm" pentru că pre2D:Illtă, cu 

voluptate, adulterul pe scenă, Arghezi 
con.stată -că : ,,E ceva displăcut în toal;e 
piese1e de soiul acesta, e impudoarea 
omeni.rli, care iese goală din peirsonaje, 
ca şi cum v.iaţa IIlU s-ar o:-eduoe decît la 
nişte ati,budini suilete',ti coresipunzînd la 
dobitoace cu epoci,Je de fecundare ( ... ) 
Iţi vine uneori ,în piesele moderne să 
opreş:ti personajul cu un ges;t şi 1Să-l rogi: 
••- Da,r te ,rog, domnule, înveleşte-te*. 
Şi aceasta nu pent;ru ,că şi-ar arăita un 
corp frumos şi inocent, dar pentru că 
izbuane.ş,te !dintr-însul volUffil\ll unui su
flet sexualizat". 

Evoluţia poetului, fie înarnnte de aQ 
doi'lea război, fie după anii '5-0, ara:tă că 
nu e vorba de un rsphr1t pudic. Scrier,ile 
sale, poetke sau in proză, denotă •O ima
gistică în oare „sacrul" şi „profanul" ,pot 
coex,ista mtr-o unitate a conitrariri.Io,r pe 
care 1I1uma:i 1uri,aşa perso.na:liltate creatoarve 
a J,ui Tudor Arghezi o putea s-upo.rta, cu 
perioade de ,acalmie, dar, mai ales, de 
mani seisme linterioaire. La fel, .ideea de 
bine şi ideea de rău au configurat, în 
creaţia sa, o dinamică spectacu,loasă a 
actiul'lli creator. Mă.suu,a geniului său 
pam.filetair a cl,a,t-o observînd, de timpu
riu, uruaşuJ iinfern omenesc. unde fiie1ib 
toate elementele svb-umanwui, de la 
dezmoşteniţii soartei pînă la vî.rfuri!e 
Lerarhiei soaia1-pooiitiice a !timpului. 

Dln această perspectivă 01,ed că tea:trU!l 
i-a apărut ca o imagine a deformării la
puterea a doua. Spectacolul zilnic al rea
lităţii, al· unei societăţi agitate de iIDiPul
sun divei,se, ambiţii, v.iolenţă, stînd, în
general, SIUb semnu[ oannava'lulJ;ui ,,fono
grafelor ,în ,pa:n,taloil!i ", se mai vedea, încă
o ootă, ila teatru, pe scenă, sub măşti.le
acrt:oir.i!1or apla•udaţi de un ,public debar
cat din .stradă -in Teatru cu aceeasi sen
zaţie de anestezie ilooală ca după o.priirea
caruse1Ju1ui dilll pa.r,cUl de distracţii. Va
acum, de altfel, rpI1i.mi•rea pe care o face
publicul unor �ectacole deirizorili, un pu
b-lic pe care Îl simte timorat de campa
niile de presă elogli,i.nd spectacooul. Ii re
comandă - ser.ie Arghezi în 1929 - să
uzeze, dintr--0 fuxmdă. cUJltivată de avan
garda m teatru, de „dreptU!l fluierului" :
„După v,a,}ur.iJJ.e, n"lnd pe irind, de căldUTă
şi f.rJg, de Cll'tremur, de gr,i,pă. de scum
pete, se pare că Eu-ropa este J.a rilnceputul 
unllii val de fluiel.'le şi-a:l unei epidemii 
de critică iteaJtr,ală. Poate că, cli,n gre.şea
lă, valul va aj·lliilg,e şi ,pe la noi. unde 
publi0U:l teatral .se găseşte în plină pros
peri<ta·te ap],a,udativă, d€0potrivă de ad
mirativ şi extatic în faţa ,tuturor autori
lo,r dl"al'Ilat,ici şi iaotoriilor, produşi succe
siv şi multipl,l.oaţi pe soe:na numeroaselor 
teatre acbuaJ:e". 
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Verva sa, mereu ,neobos'ită - sub
stanţă a unor pagini memorabile din vo
lumele Cuvinte potrivite, 1907, Stihuri
pestriţe sau din Icoane de lemn, Poarta
neagră ori Cimitirul Bunavestire -, se 
revarsă în coloanele oni,ticilor saile tea
trale ca soldaţii în 1Hniia Îil11lii a fronbuilui. 
sacri:filJcaţi, poart;e, dar pentru o „bătăilrle" 
.pe termen �IUilg. Conştient că o privire 
lucidă valorează mai mullt decîit o plată 
acoepta/I'e a ceea 1ce scena oferă ,publicu
Jurl, Tudor Arghezi ia pnirvL't llieartl!1ul de pe 
pozi,ţi,a u.nui mod oritic, sar�tzic sau po
lemic, ampl'i.fica't tî,n [Poemele şi proz�e 
sale pînă 'la 'll!l1 IllÎvel pe care ,niumai 
Eminescu îl atinsese. 

N 
u a1tfel ne .apa.re Tudor Arghezi 
ÎIIl scrJerille saile teatrafle, unele pam
flete dialogaite, alrtel.e netermina1:e 

şi una singură, Seringa, mai elaborată, 
scrÎISă în 1943 şi Q·eiprezentaită J.a Studioul 
Teatrului Naţional [n 1947 frelua,tă 
in 1967). Majori<ta.1tea lor sî,n/t; [Postume. 
Poetu·l p.are să ,n,u :f.i av,u't ,înoredere în 
propriile tÎn0€!l'cări. A scris 11a mari mter
vale de rt:imp, mioeipînd de prin 1911, con
comitent, decii, cu iÎIIlc�utu<l orOIIllicilor 
tealtr&e. •iP.Îillă la piesa Seringa, poet,UJJ. 
sanie iteatIDu fără co.nş,tidinţa oa.noianelor 

· sau a ,u.n,ui traseu obligatoriu tal COII1JSltruc
ţietl. Un ,tex.t, ,pni.muJ. darta<t, ,,P,rolog de
deschidere iall noului teatru Comedia",
este o scr,iere ocazionaJ1ă, îin 'V6I'S'l.Lri. Pam
fletul tdila'log.at Patriotul, publ1icat în Cro
nica (191115), esite dedus dintr-o i1usibră
galerie de ·perso:r:iiaje ,ca,ra�ialeene, a cărei
culme - Caţavencu - .1-.a iinspÎII'at pe
A,rghezi în .condti;ţiile !Î,11 oare ,unele :mare
favorizau :treze patrlotaTde j•ootifildllld
farLsei:c .ră2lboitUl. Personajw Orarto11ull, pa-
1mioitard, bHbîie fu-aze despre limpon1J?nţa
istorică a IIDOlrilentuiln.ti şi ,a,n,gajarea Ro
mâtn!Îei în ·ll'ă:11boi, ÎIIldemnlÎlnd orbeşte l.ta
sacrifioiruJ. ,suprem pe care el nu îl poorbe
face penrtr,u că ,nu taire doisprezece cop.iii :
,,Dar n-am, domni'lor, n-am <loisprerece,
şi n-am măClalr _,u,nu1, doIDIIl'i.1lor, şi de aceea
v-em convocat în această mare adunare
naţională ca să mă pling că nu i-am
avut. Dar voi, o ! voi,, cetăţeni, cu toţi la 
un ,Ioc aveţi, nu un ·llJUIIlăT meschin de 
d:iiisprezece OOIPi�, da,r m:.iJi de copi,i, dom
rnlor. T,rimiteţi-i voi, o ! scumptii mei 
traţi şi cetăţeni ! IJua�i-i de IDJJnă şi airă
taţi..,le Carpaţii şi apoi P.rutul şi zice
ţi..,le : Di.te, băieţii noştra, pă ei ! ! ( ... ) Re
gret ·că n,u pot merge şi eu cu voi ca să 
ne bucuTăm î,mpreună". 

Impdtriva corupţi,ei organeloir burgheze 
ale orclinid publice şi justiţiei ,a scris cî
tev,a mici scene seffiilli:filcative pentru mo
Mla unei întregi societăţi. Scenă auten
tică (1928) surprinde oompromisul între 
un Director şi un Subcomisar, chem.at să 
eJ,ucideze cauzale unui aocitdent rutier: 
maşina Diirect<m.r.lud unei mari societăţi 
indootnial.e s-a ciocnit de o ia:l,ta, aparţi-
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rund unui mj,c proprietar. Subcomisarul 
nu .anchetează şo:fer:ili, ci e d,nlteresaJt, mai 
degrabă, să obţină un p.ro:fii,t : decît să 
plătească Di,rectoru1 o amendă serioasă, 
deşi vina ev1dent nu-i ,aparţÎlne, maJ bine 
Subcomisarul să încaseze o sumă mo
dică. Repllica acestuia precede un per
sonaj cont,em,poran din teatrul iJ,ui Teo
dor MazÎJlu : ,,Subcomisarul (solemn) : 
Domnu'Îe drurector, sînt un om oinsti.t şi 
înţeleg să apllic legea riguros ! (confiden
ţial) Dar mă găsesc momentan �Illtr--0 
mare jenă fin,ancia•ră : două mti de <lei ... ". 
Interesat!lJt e faptuil că Arghezi ,nu d_ă des-
1funaţie 51Ce!Ilică acestor �ncercăJrJ : ele SÎ'J.1.t, 
de regulă, ,precedate .de e:,opilii,caţii rn 
„proză" ,ale si,tuaţiei şi ambianţei ,pe care 
abia dd,alo�u1 le va dlustra. De exemplu, 
în La comisariat, ,,prefaţa" dă o jtdee 
despTe locul acţÎIUillÎd, dar schiţează iuite 
şi ,p()lt'tretu.J. ,unui personaj : ,,Se ,cercetea
ză hoaţele. Se s,crie o deol1araţie, a cin
cea dec],a,raţie. Dicteul. şe:ftUliui .comisar. 
SanisuJ. searetanullui, ,ca.re suferă de crize 
de mimă simulate ,ca să poaită tu� din 
cind -în dind iLa «.fiamnacie», să bea : se 
ţine sor.ÎIÎ/l'ld, ou m.Îilla iSlliîngă de par,tea 

•i:ni,mi,i ". Person:ajtUU diJspaTe, �nsă, din sce
nă după două irep'lid, astfel că portretrul
irămîne tne:fiicienit dr.arnatuirgic. rnalogul
este fullttmos, oa i!n Articolul 214 de
Oaragia1le. Priacbic, ianchetatoruil n,u poate
obţine o iinforma.ţie si.gură, ,nici de la vic
timă, nici de ILa hoaţă. Mai ,ap.aa· încă
două personaje ireclamî.nd fiecare un
:huit, in'terven'ind m anchetarea primuln.ri
fur,t. ·Ln fi•na:1, excedat, şef,ul primeşte un
telefon, care nu e 'Slalvator : diupă o zi de
muncă trebuie să însoţească 11,)e majestă
ţile lor, regeile şi iregin:a, ,la Operă.

Scenă din spectacolul Seringa, 
momta.t La Teatrul · Naţional din
Buciireşti, în 1967, de Moni Ghe-
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Mai .i,nrtevesaintă este Interpretări la
cleptomanie, unde tribunalul judecă un 
caz flagrant de ,1lurt. Arghezi dă o notă 
abs'UJDdă d1alogu.1ui a•lert @ntre Preşed!iinte 
şi Acuzat, caoocterJstică teal11rn.i�ui de a
vangardă .scnils de Tzama sau de GaJlczin
sky otl de Gehbu Niaum. Ca şi la avan
gardi�ti, �ab1oanele ISÎlnt pr.ime11e iatacarte : 
aici, uzualul chestionar asupra datelor 
biografice, din .care nu rezulltă decit un 
şir ilogJi,c de ,asociaţii, jocuvi de icuvin1te. 
Sentiinţa, î,n fiinaI1ul scenei, �te ca11acte
ri:s1tică tonU'lui de [PÎnă iatUJnc'i· : .,A se 
a1iîlrma cu el,as.ti<c pr,evăzut ou o undiţă 
de Casa <le Depuneri; opt zille. A i se 
tt.Ll1Ila o cutie cu punioi �n ,ceafa ,cămăsii. 
A Di ipiotat : 1nas1U1l veooe, .urechile ·i111d!igo, 
gura poritoaalie. Şi a ,i se -aînta dedesubt 
din saxofon". 

Carac este s'ilhg,u,ruJ. pamflet 'di1alogat 
în oare ţinlta se IPOOite identifica. Perso
naj'u:l dtn epocă, ID. Caracositea, devÎlne 
în scrierea argheziană o ,păpuşă supra
dimeooionată, g·rotescă, •amÎln'lli,nd de lu
mea ,lui dom' Ubu al 'Lui ·Jara-y. Refor
mele p,11opuse de Oarac, m tmma unei 
„epddemjj care a toipi,t 1Pă1lu:ra poH1lică şi 
i1nteleotuală ", pe oît IS'Îlnlt de ,abwrde pe 
aitît ,conrt;ur,ează ;un model, e:,cagemt' al 
parvenilnii ierarhice. ' 

Absiurdu1, trăsăitura dominantă a aces
tor miai scr,i,eni iteaitoole, •apare, fa Negu
ţătorul de ochelari (1928) ma!i elaborat 
şi cu i1ntenţie ide irepre�tare scenică. 
'.l'ext� nu maii iare „prefaţă" expl,ioativă, 
ia� diialogul conduce f,erm spre idee. 
Ol!ientun. icaire v:irne să 10\li!IlJ)ere o pereche 
de ochclari ,este un „caz" : nu .ş,tie nJmic 
despre fenomenul optic şi, în general, 
vede lumea ÎIIl�-o 011dii,ne absUl'dă. Nu 
numai oahdi d şi ,cuv,i;n,tele [Pa!r să func
ţ�oneze" dll.lipă un ,1PJ:1Qg.Mim ". al "cărui 
cr:f�u a :fiost; ipievdut. lin!tenţiia cr.iitliică are, 
a11·cr, efect de ,pamajbo1ă a orbilor. ,Poeti
ca v_edE:rii ", 11Jr,a,tată ou anijloaoole 'gn-otes
cul'll; ŞI absU111dUilu.i, devine, î111 Focul şi 
lu?tma, :firagment dramatic în versuri, un _ 
mISter moderin. Oa şi în poezia sa 
A:rghezi situează m1lr-o 11eliaţie de a,pro� 
Piere ,umanul şi divJnLtatea pr.:in inter
��•erea D!avolulud : într� sait, dispa
�ţ�_a focwur este semn'UJl s:fiÎJrş,i,tu•Jui. Po
s1ibfil.ul . ApooatLţa,s este desanis de sătenii
aduln:aţ1 l_a PO!tcovar in imagiari di·u._'1Ile, 
casnr;:e, ţmâ,nd ,�e or•dtnea ,rur,aJă. ,, V acea 
�are , sec01I1dia,ta de DiiavoI, intervine din 
mvunevirc _ pentru a, :lămur,i Potcova,riului 
ce Via sa fie. Neterminat, -te:iGtul lasă 
regretul unei Promisiuni ca,p,tivante. 

I 
P_ostaza . c11ed�bllă de autor clrama
tic a [111 '.Ilud0rr Arrghezi s-e iproduce 
?dartă :cu Seringa, si1ng,ura repr,e-

zentaita soeruc. Sortsă, dll!Pă măr,tumi1s.irea 
P?�'l1ui, Pe cmd era mtemnd�alt la '!lîfr-gu 
!1ru 10 1943, p-lesa are trei aote, d!ivJzate 
1:1 scene, oa şi cum ar fil vrut să dea 
ŞI proba „itehndcă" a scrtsului ,dram.atic. 

Seringa este o crtlitică iprofurndă a incom
petenţei şi venaliltăţii meddictlor d�rn _ epo
că pentru care bO!lnaViUJl era p10a la 
mba,rte sursă de prof.it. Personajul prin
oi1p,al, docool'lul Soarlialt, ,biine pregătit pro
fes'iona'l dar �n defaait de ,caracter, se 
lasă atras de perspeoti,;va unei •căsăto,rii 
care îl propulsează m protiipenoodă, re
f uzînd şansa unei iiuihi,ni radevăirate. As
cens1U1nea sa est,e ,U1rmăni1iă diramatu:rgic 
cu ,a,bmtate şi din jpe�ctiva ide.id mo
ral-e care 11..,,a ghdldait ipe Airghiezk Relaţia 
lui Soarliat cu Vera, 1di,n ,aaire ra rezultat 
şi u.n copil, este ,aibailidanată în �vo,a� 
î-nsorierhl pe run:a -din acele itra1ector11 
ex.istenţialle pe care iP<)eUUil ,le-a d,enn.un,ţat 
public om de ciJ1Je or.i ra rav.urt; 1 pird-lejul. 
Reunirea concliaviu'lui medical 1m jurul 
f.inanc'iiaTuliuli .Robem dezvăluie un ,painop
llicum de fJ,gur,i oaroaterimte de sani.ilt.or 
cu vigoar-e, IIlervos, în ilnlşe g;roase, ca şi 
cum ,ar fi v:rut să [e ,du,că ÎIIl nefirinţă pe 
măs,ură ce ,îi red!i!liioa diramaJ1ruirgic. Nuli
tăţi cu pretenţii, periculoşi, fără remuş
căr,i pentru soarta bolnaVIU!lui, doctori,i 1ui 
Arghezi iamiintesc de ,oei ai !Lui Moliere, 
pe ,care 1-a stud!iait cu plăcer,e şi !l-a tl.'la
dus în bună măsură. 

Chiar tntr-o piesă oa Seringa, de di
mensiUlllÎ ,convenabHe reprezenită.rii,i sce
:nioe, orilttca ,arghezi.ană .se m,an,ifestă ex
ploziv : smt scene QMregi m ,care di:Lata
,rea absurdului pare să ldisloce dialop 
din context şi să JP110ieote0e persqnajele 
demolate pe o altă orbită teatrală. Un 
sentiment al jiustiţiei ipnLn 11iiteratt.11ră ră·z
bate di,n piesă, de.şi, nu o dată, scni.i,torul 
s-a ară1ialt rneî,narezător în ,puterea cuvîn
,t;u'lnti de a s,chrimba ceva. Pentiru acela 
care ·ID \l'itteratura română, a provocat 
cea 'mai 181JlllP].ă reoonsiid�re a cuvîntu
hti poetic după Eminescu, acea.sită nein
creder:e 'evocă, fu,ndamental, motivaţia 
aotului creator şi ,relaţia sa cu .realitatea. 
In iteatru A,rghezi avea să constate că 
aceas,tă �ţie 6:i dă •UJn ,gust amar. OI1i
tlioa, pamfletul, ,pwtretul grotesc, în car,e 
a excelat nu numai in pagin,ile de lite
ira'UUJră poeti,că ,dalr şi î,n cele de gazetă
rie, i-au putut da de gundit în privinţa 
sensului ,criticii. 

Tea1lrull, pentru Arghezi, este tieritori1;11
u.nud pairradox: nu l-a agreat dar a scr1� 
de8!.Pll'e el şi penwu el pe pairot1:5Uil mai 
multor decenii. Ewdent este ca �urnea 
te�lui 1-,a aitra.s prin ,oaldrtlartea unei ex
,perienţe umane pe care n-o pUJtea r1:găsi 
altundeva. A văzut în teatru un „ntual 
al trecerii" de la nefiinţa literei scrise. 
la fiinţa aotoll'ul'lli, pe care l-a _u�â.:it 
cu s·peranţă, cu furie, cu . umor ş1_ lll"Ol1:1e, 
cu neplăcere. 1n acelaşi timp, însa, a m-
ţales că prin teai1mu se poate afh-ma fuin
damenta,1 un mod ar:iitic pe oare genJul 
său verbal l-a as•imiilat fără reţinere. 

Marian POPESCU 
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DOUĂ MARI SPECTACOLE ALE STAGIUNII 

ÎN FOCARUL UNGHIURILOR DE VEDERE 

2l 

Deschi:;ă deopotrivă criticilor dramatici ş,i criticilor literari, dramatur
gilor şi regizorilor, esteticienilor şi istoricilor de teatru, ca şi celorlalţi oa
meni d.e cultură preocupaţi de destinele dramaturgiei româneşti şi ale artei 
spectacolului teatral, rubrica noastră se doreşte un seismograf sensibil al 
tendinţelor, fenomenelor şi personalităţilor ce se manifestă în domeniu, 
oferind, practic, o po�il:iilitate de. sintetizare în plan teoretic a experienţei 
teatrale curente, un spaţiu al dezbaterii aplicate - şi chiar al controver
selor posibile - în legătură cu cele mai incitante spectacole ale unei sta
giuni sau ale un•J: an teatral. Considerăm că, oricît de cuprinzătoare '?i 
aricit de pertinente şi-a_r propune şi or reuşi să fie, nici cronica dramatică, 
nici celelalte cronici „specializate" pe care ni le propunem - cronica vi

z,iunii regizorale, a interpretării actoriceşti sau a scenografiei nu 
pot exprima decît un punct de vedere, fireşte dintre cele moi autorizate, 
fără a epui:.:a insu multitudinea unghiurilor din care poate fi abordat spec
tacolul, bogoţia perspectivelor pe care acesta le poate sugera sau a direc
ţiilor pe care le poate deschide. Publicînd concomitent m�i multe puncte 
de vedere asupra unui spectacol sau revenind asupra aceluiaşi spectacol, 
cu alte şi alte puncte de vedere, nu „amendăm" opiniile anterior formu
late şi nu ne „dezicem" de ele, ci le situăm în contextul firesc al schim
bului de opinii şi de idei, pe care le prilejuiesc efectiv spectacolele im
portante, în jurul cororo merită să se creeze un climot de adevărată recep
tivitote tP.atrală, inlesnind orientarea publicului şi întreţinînd în jurul aces
tora interesu_i oamenilor de teatru. Dacă adevărul nu încape în nici un 
punct de vedere, multitudinea acestora are măcar şansa de o-I aproxima. 

Pu•blicăm în acest număr două eseuri pe marginea a două spectacole 
reprezentative ale stagiunii: Antoniu şi Cleopatra de Shakespeare la Teatru.i 
Naţionol din Cluj-Napoca şi Unchiul Venea de Cehov la Teatru.I Naţional din 

Craiova. 
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teatrale 1magl!n11 

În spectacolul ,,Antoniu şi C/eopatra11

Prin ţinuta sa stilistică, Antoniu şi
Cleopatra de William Shakespeare, în 
regia lui Miihai Măniu,ţiu, la Teatrul 

Naţional diJn Cluj�Napoca, se înscrie în 
tendinţa ddialectieă de clasidzare a moder
nităţii, de concentra,r,e a limbajului tea<tral. 
Opusă procedurii baroce, care se biz1.,�ie 
pe prolife["area nu,mer.1că a semnelor sce
nice, pe asaltarea susţinută a simţurilor 
şi înţelegerii receptorului prin elemente 
pectaculare, această atntudine cultivă, 

climpotrwă, diminuarea canbi1tăţii semne
loa·, concomitent cu spo1riirea învestiturii 
lor semniliiicative. Reduse la număr, ,, puse 
în pagină" cu abilitate. scoase in evi
clenţă cu discreţi,e, sem.nele focalizeazii 
imag,inea, inf-uzindu-i o si,mboHs•ti.că 
densă, mob�lă, ghidînd spectatorul să p.ro
ducă sens, să inchege semni.fic.a\ţia drilJl dis
poziţ,ia şi rangul lor, dîn ca.pacitatea lor 
de inadiere. Demersul vizează subtil dis
fribuirea accen<telor, ritmul, raporturile 
dkijate cu contextul, într-o recip,roc:i<tate 
de beneific.U dinspre unic spre multiplu ,şi 
invers. Pus în context, semnul-vedetă 
orientează .sensul intregului, întot'cîndu-se 
apoi îrn ldentitatea sa în1bogăţit. Imagi
nea se limpezeşte, se simplifică în apa
renţă, încărcÎIIldu-se in schiimb de străfun
duri, ca aisbe!'guc!'ile. Ea capătă armonie 
şi silmetrie. devine hieratică, neîncetînd 
să-şi conserve modernitatea. Stilizînd-o 
însă, dîndu-i distincţie şi nobleţe. Toc
mai dator.ită prolixităţii epice a discursu
lui, opo,r1buni1.atea acestei atitudirui r-egizo
rale se confi.Tmă din plin, ideatic şi ima� 
gistic, co11ferind intregului o remarcabil/% 
tensiune expresivă. 

Pătruns d: �em°:ifi<:atliile �extu_lui, d�
votat sp1ntuam ş1 nu htere1. <regi
zorul le-a transpus scenic elevat şi 

cu siguranţă. A convertit spectacular fac
toJogi,a :istorică. prea fidela servitu1te a 
dramaturgului fată de izvorul său. Plu
tarh (Viata lui Marc Antoniu), în moda
lităţi scenice de definire spatio-ternpo
rnlă' şi caracterologică. Epurind textul de 
balastul infarmaţi.ional verbali., care gre
vează asupra struc'turii şi ordinii interi
oare - defect al piesei relevat a.des de 
shakespeareo4ogci -, s-a snri:iinit pe ca
lităţile lui, în primul rînd ne imaginea 
imanent d.ramaitică (caHtate ·unanim recu
noscută acestei creaţii de maturitate), 
unde dimensiunea liJ.-kă organi:c înglobat" 
e dinamrizată nrin secvenţialitate epică. 
A integrat spec11acu1ae textul s1.1prlma!t şi 

subtextul, printr-o dkecţionare exactă şi 
econornJicoa.să a tuturor mijloacelor tea
trale, prin multipla func�ionalizare a ac
torilor. Reducind distrib.uţia numeroasă, 
atribuind replicile esenţiale, strict nece
sare progresiei spre deznodămînt, perso
najelor exponenţiale secunde, conform fi
rii şi compo1itamentuJwi fiecăruia, le-a 
s·ubordonat definirii ansamblului. Demer
sul a.oe.sta amplifică port_retele. studiul 
umanităţJi:l afilate în umbra protagonişti
lor, îmbogăţ.i,nd işi finalizînd sub raport 
tipologic fiz'iologiile propuse (devotaţii 
Cleopatrei, ori cei ai 1ui Antcmiu, oame
nii hli Pompeius. soldaţi{ lui Octavian). 
Sîut examinate astfel nu numai patimile 
devastatoare, oi, şi devotamentul, în sen
sul analizei acestuia din Uirmă avînd loc 
pomenitele atl'ibttiri de text. Supri.mări•le 
din actui al V-lea sînt îndreptătite de 
dezvălui-r-ea structurii contradictorii a 
Cleopatrei pe tot paircursu1 spectacolului 
şi, în special, cu prilejul ambiguităţii ati-
11:udinii ei faţă de Solul lui Octavian. Re
g.izonll a infuzat cu. replicile nerostite 
imaginea scenică. mişcarea ansamblului, 
asigur.înd o copioasă transfuzie de energie 
paraverbală. A converl:rit fragmţ:!ntari-smul 
epic în ritm, a.limentînd suspansul. 

Neinfuzînd în mod forţat tragicul (fe
ricirea de durată, împlinirea, dezamor
sează tragicul) . .i.·egia a luminat valentele 
general umane ale acestei celebre iubiri, 
nu numai în ceea ce a avut unic, dar şi 
în trăsătu�·ile care-i dau caracterul un8i 
fiziologii. Există în desfăşurarea g-randi
oasă a ÎTTIJpld.nirii dragosltei ceva suspect, 
de supevproduoţie antică. de coprodm:tie 
multinaţională, cu fast şi Hguraţie nume
roasă. care contravirne spiritului tragic, 
det1!1ifJlJÎndu-1 spre spectaculos. In s.i111e 
magmfică. o.pulenţa ,nu dă măreţie o.me-

. nească. Nutrită din hrana îmbelşugată a 
trupului. nroiectată d<iincolo de el. în uni
tatea androgină a cuplului, iubirea nu 
po,ate atinge. doar p.rin îndestulare, subli
mul. Aleşi printre aleşi. stăpîni ai lumU, 
Antoniu şi Cleopabra şi-au tra:nsformat 
menirea. prin lipsa de măsură. într-un 
scandal universal. însc1iiind-o. desi unică, 
deşi desăv1rsită. în cronica mondenă a 
eternităthl. SoJ.endoart--ea lor nu e încunu
nată de· sublim, nici căderea, de autode
năşire. lntreaga poveste - o îmuotmo-
lire ,în fericirea care izolvă. slăbeşte, 
anihilează - ratează ub'limul. Antoniu 
�i Cleopatra cad victime norocului : ti 
se oferă tdhul işi ei se lasă îngh·iţiţi. Ab-
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sorbiţi cu totul de ,patiima 'lor, decad din 
rangul aa CMe i-a ridi'ca'I: destinul. Incăl
oindu-şi indatoa:ir.ile de om de stat, tri
umvkul Antoniu dispune abuziv de teri
ltori�le statului roman, dăiruindu-le bezme
tic regaJei, sale amante. Şi, aidoma unu!i 
personaj balzacian. dă flrlittnent. Deşi cap 
încoronat şi, de la un anumit mOIIIlen/t, 
soţie a lui Antoniu, Cleopatra se com
pootă ca o curtezană năbădăioasă, livrin• 
du-se capriciuluJ. cu voluptate şi irăsfăţ. 
Iubirea ei reală, im€11Să, adastă mai ales 
în senzualitate nesăţioasă. într-un dQ/r 
dezlănţU!it şi o�toilt al trupului, care u 
în1tl.mecă mintea. 

Topiită în lux-ură, comuniunea deperso
nalizează. Cont.opirea în Iubire n privează 
de bărbăţie pe Anltoniu, co[ooul ce vrea 
să-l urmeze în toate performanţele pe 
HercuJe. Structură telurică, ,,întreita co~ 
loană a lumid" se devotează femS:?ii care 
îl macină, îl înglodează irăipi111du-i ena-
�- II absoarbe cu totul, su,punmdu-1 ca
pr.iciului. Fiilnţa lor unică. contopită, e 
impresionantă. dar nu superioară, sabo
tează necugetat grandoarea rolului social. 
Ce imensă deosebire fată de evoluţia ce
lebrului cuplu imperial al lui Iustinian 
şi Teodora. care şi-au converttit comuniu
nea într-o imbatabilă forrtă poMică, im
punînd un sistem. un imperiu. o leg,isla
ţie, stăpînind realmente lumea ! Natură 
proimara, rohită plăcerii, Marc Antoniu al 
lu,i A,nton Tauf nu trăieşte conştiinţa pro
pr,ied sa-le decăderi, întorcîndu-se mereu, 
cu fatală devoţiiune, la sursa depersonali
zări,i sale. lnsăşi moartea lui e o ratare, 
Sli111.ucitgaşul'mudbund, care şi-a dat moar
tea ,mai devreme, tot la una dintre ma
nevrele muiere$ti ale Cleopatrei, neoizbu• 
tind să moară singU[", mergînd să-şi gă
sească sfî.rşitul în braţele ci. FormidabiJ/'.l 
uniune în ca;re iubdrea seamănă a degra
dare. Una dintre izbînZiilJ.e regiei a fost 
tocmai aceea de a proiecta în tot dra
matism.ul ei, fălră aură tra�ică. ca o in
cummaire a freneziei. scena morţii lui 
Antoniu. 

Prin supra temele saJe. s,oectaNilul
comentează Ui!'leori literal. alteori 
pwrodic aserţi,W'llile texturlui. oroiec-

tînd:u-le în imagini scenice. li/Tociul în 
care i'şi face scenic apariţia Cleopatra 
spre a ae multumi soldaţiJor pentru vi.c
toiri.a ln-r " imnl:intată regizoral în trena 
descrierii fastuil.ui cm care reginra i-a aprl
rut întii•:i oară iui Antoniu.. îmbrăcămin
tea, pie,prtănătu.ra (,părul, Uber ;uneori, are 
Hnia însemneloir capilare 0!1.e lui Tutan
kamo:n, alteori evocînd vag exotismll!l ves
rtitel.or coa.furi şi IPO'doabe ale Cleopatrei), 
s/ti.lizarea .gestuală. ratituddrniJ.e. arlicularea 
/!l"ll,puri1or de .personaje ce par desorin� 
dd111 vechi ,gravuri eJtiptene. IPt"Î'l'l muJti
r>l.icairea sfinxului. sluje;c neîntrer1nt rle
firiirea spaţio-temporală a conflictului. 

26 

A,rabescu,r.i graaiJ.e, jucăurşe, subţiri, .pline 
de fairmec şi fantezie, slujindu-l cu totul 
nepllatcmirc rpe Antoniu, spre a-l reda mai 
aprig Cleopatrei, însoţitoarele reginei, 
Charmiona (Miriam Cuibus) şi Iiras (Heana 
Negru), creează s,ugestia r1tu:31urilo�: ero

,::ttice irai:inate ,potenţînd vraJa persoITTala 
a reginei, c6mp,letînd-o._ �n.1mnd-<:, �- va: loare stăr:uiltor, ameţitor. P,ro'l.ec'(:;w. ş1 
ex,pJ"�i'i ale stănHor ei, oglinzi şi ele
mente vii de de<:oir, preluând sarcina. mă.r
turrisoiiroii su.fletuJui ei~ enii'gmatdc. Î!llvălui-
1Jor ca ,apa atitudirnea lor corporală, dis
poziţia sce�ică, tovărăşia chiar desenează 
imperceptibii prin elemente minrime exo
tismu!l curtrui egiptene. Ele realizează at
mosfera de luxură şi sintetizează miste
rioasa fascinaţie a Cleopatrei ; în scena 
mOl"ţii, devenite alter-eg?-lll;Î mute_ ale E!'i,
ex;p.resii fizice ale sufermţe1, deznadeJdu, 
înfringeroid, fil obiectilvează :wÎTcolJ.rea, 
dezăgăzuind-o. . . Reducîndu-le replicile, regia le-a un-
pins în rprilffi-plan scenic şi le-�. c_?nferit 
forţă de metafol'lizare, ampllf1omdu-le 
considerabil prestarţia. Ca şi pe aceea a 
eunucului Mardoian (V.iorica Miischilea) ·
fă,ptură neliniştitoare, ambiguă, jucin
du-şi neîncrezător roluJ de intermediar 
dipilomatic, a cărll!i evoluţie în perimetrul 
scenic şi [n economia intrigi;i a crescut 
faţă de textuil. original. Pres-taţia actori·
cească. devotată ţelului coledtiv a:1 spec
tacolului, evoidentiază şi alte rolul'i de 
planul al doilea, precum cel a:l Jui Sextus 
Pompews (Ion Tudorică), Lepidus (Octa
Vliian Lăluţ), Herodes (Ion Mal'lian), Octa
via (Maria Munrt;ean.u), Tireus (Victor Ni
colae), Dolabella (Eugen Nagy), Mena.;; 
(Petre Băoioiu). Filon (Călim, Nemeş). Me
morabi!lă, legitima.tă de text ca toate su
pratennele spectaculare. scena pă,puşilor. 
dra!ma'tirzînd irepliiOile fJrna,le ale Cleopa
trei caracteriizează atmosfera defavora·· 
billă creată la Roma în jurul lui Marc 
Anitxmi u. 

D e -0 .prooortie optimă pentru a f,i
gura surflul universal al evenimen
telor, vastitatea ter,itorLlJo,r cupri,ooe 

- pămînt şi apă, continente -, o bună
parte a lumrii. platforma înclinată. -I'Ol>ie
ca solul arzător al deşertuluj, ca patima,
ca pLramidele în a:rm.tr,g. e un soaţtu v.ast 
în care se desfată riturile somptuoase ale 
iubirii. SP. încleştează -trupele. se desfă
şoară mail.tele ceremonii. Se joacă joouriţe 
fatalită,tJili. ,lin-tins pînă depairte în culise, 
deschis mult pe laturii, podoiumul înclinat, 
de o simplitate a!l.amnantă - decorul 
apa,rţi111,e lui Mihai Mădescu - se ,parti
cularizează· cu rapiditate orin cîteva 
obiecte de recuzită şi. mai ales. nr,irn ac
tord si cositumaţie - rî.nd ,pe rînd Ale
xandria, Roma, Alexarndria, Roma, Ac• 
tium, nalat reg;i.I, for sau oîmJP de bă
t.ăllie. Vegheat de t.rlgerul unui astru .-
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soare şi ilună, augur la început arză.bor 
în miezul iubirii tihll!Î!te, iI"id!icînqu-se apoi 
tot mai sus. de ·neaitins, pentru a .dispă
rea in fi1nal. dnghiţit m deasa. [ntunecime 
a mausoleul.ud şi nefuunţei, spatiu'l acesta 
funcţionează la nivel deopotrivă concret 
şi sianboUc. Pinzele de &nltuneric catre zi.
desc deznO'dărnintul, pînzele negre ale 
mol'lţili,, grele, dense, mai apăsătoaire dedt 
orice piatră, !fac spaţiul isă se înfunde în 
vastUil momnint. Covurşit de ,bo1'ta sedi
mentată dte tenebre .(jocul 111edesluşit, •în
ceţoşat al aU!IIlmitl nu face ·deaît să con
strui:a:scă mater:iali-tat.ea, •trupul cov<îTŞitor, 
plumbui-t a:l întunericului), se [nalţă edi
fioilul cotropitor al �nfrîngerii şi mortţii. 

Zgomotul stîrniJI: de ,paşi ,pe 1€ffil11ul goi 
conferă :rutmua şi tona1itatea spectacular,ă, 
cheia desfăşurării intri,giri. Gingaş sau 
războinic, prelungit •sau inst�ntaneu, în
văilmăişit sau uşor, bubuit sau pripit, for-
1at sau firesc. atinge imperceptibil coarde 
aile sensi,bâli/tăţii. absorbind ca prin far
mec puterea sublimată a cuvintelor sub
terane şi restitui:n!d-o împrospătată. 

Banda sonoră contribuie deopotrivă la 
spaţializare, dezlănţuJnd irrismsitatea mă
rii, ·tobele răz!boiului. învălmăşeala luptei, 
mairşul trium.fal, bizarul sunet de oboi 
al destinu�ui. MUJZ.ica lui Iosif Herţea se 
î1IJ.Sonie al'monic într-un decor sonor con
struit cu subti1Llta:te. într-un asemenea 
acwd, incit. remarcabil si de sine stătă
tor, func$onează adese:a inrpercep'ti.]:)il, 
contribuind la tensiunea răscolitoare a 
eXtn•resiei. 

Redus la minimum, decupat în esenţa 
sa, obiectul scenic f ncţionează ferm, 
neoo,tenta1J.i:v, i�·adiant. Vălul durerii. di
chisurile răstfăt;uJui. ldira eunucului, globul 
prezicător:uluii, bila hazariduJui sau a des
ti tnului, jocul simbolic de popice, pernele 
desfătă.rii şi dorului, cada, toba ·si cupa 
bacanalelor - im,pi,raftă r,ezurnare plasti·că 
a banchetului, roman - altarul magic şi 
păpuşile. covoT.ul puterii. umbrela, scau
nuil şi tichia campaniei în Egipt a lui 
Octavian, booul morţii (vasul cu şerpi) 
etc. toate focalizează imperceptibil 
imaginea. asi,gurîndu-i limpezimea, s:ime
trtia, armon\a. Nimic în plus, nici o ten
taţie barocă. Spaţiuil nu e umplut, ci 
numai marcat, atrt cît să fie definit 
si111,vetic. 

lmbrăcămintea (costume : Nadi,na
Scr.iba) mulată. cu linii graţioase.
nu dezbracă tru,puil. ci îl �tilizează, 

c0il1vertindu-l în expresie pură. Eşarl'a, 
volanucr, aripa, trena. armura. nelerina, 
toga, cordonul. pantoful comunică stări de 
faipt. stă.ri de spiir�t. sentimente. devin în
semne a�e puterii sau ale înfrîngerii. Cu
lor:ile splendide - azuriul. movul, al
bastrul, auni,ul, negrul, albuL cem.ItSiul de 
toate nuanţele. violetul. roşul :intens al
cătuiesc ele singure un suav poem al 

im.a.ginii, susţinindu-i viu, -puilsat, de-
senuil. 

Siluetele ,proi�tîndu-se pe fundalul 
adil11c al perdelelor întunecate. imaginea 
dublată, mărită, 1spat,.iată. developată mis-
1terios, se prelinge în umbra de gravură 
egiipteană, ca pe un imens ecran al is
lllorti.ei. 

Aclorii �i.şi stabitlesc .prin gestualitate, 
. mişcare. atitudini., o comunicare de seve 

a limbajelor scenice, figurări inagistice, 
carn.cterizante. metafor1ce. Modu[ în care 
Cleopatra se •răsuceşte ca o liană pe t!lru
.pUJI. dubitului ei, ca ,şi felul în caTe acesta 
o resimte ca pe o prelungire a ,propriului
său trup. gravâtînd robit în jurui! ei. ar
monizîndu-şi mişcările într-un balans îm
bătător (,,pe mare, doar pe mare"), su
gerează invazia inc001trolabilă a patimii 
care calcinează făpturile. le · arde făr,ă 
zgură. Săltată în braţele i.ubituJui ca . o 

'imensă pisică şi ca un sfinx, agăţată 
disperat, stăruitor, de el. cind. surpat de 
gelozie, o umileşte repelat şi o alungă, 
pînă se frînge el insuşi, sub greutatea în
găduJnţei oa1·be şi a slăbiciunii, condu:-

Melania Ursu în „Antcmiu şi ·cieo
patra" : un argument pentru im

portanţa rolului secundar 
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cindu-1 frenetic în moarte, ca într-o bucu
rie supremă - mică, slabă. ticăloasă, pu
ternică, viie, a lui, Cleopatra G,inei Pa
tI1ichi este tot timpul jur.nătatea primej
dioasă, fatală a lui Antoniu -. perechea 
lui organică, crescută din el spre negare 
şi distrugere. Jocurile drago.sitei lor pro
iectate pe scena lumii il îndepărtează pe 
Antoniu de la datoria publică de condu- · 
căto.r po.J.li.tic, făcindu-1 să-şi încalce mi
siunea, să tuJbure ordinea de stat. In timp 
ce Marc Antoniu contravine realmente 
pr.i!n abuzt;rile sale legislaţiei şi rostul'i
lor republicii romane, supunîncl politica · 
iubirii, risupirnd ţări şi teritorii, întune
cî111d gloria romană prin fastul exorbitant 
aJ. Alexandriei, Octavian Cezar. dedicat 
puterii, îşi adună toate :argumentele ri
postei diplomatice şi armate, încen:cuin
du-1 p.rogres�v pînă la nim�cire. Măcinat 
de vointa clominaţici şi de invidie, fire 
seacă, v·anitoasă, severă în interpretarea 
luj Ra:du Amzules.cu, drapîndu.-se în pdn
cipii morale şi camuflat datori>tă erorilor 
celorlalţi, Octavian Cezar evoluează du
piliicitar cu abilitate. După încheie.req pă
cirl cu Sexitus Pompeius, el îl înlă'tură 
fără scrupule pe triumvirul Lepidus, ră
mînî.n.cl să împartă puterea num,ai cu 
Marc Antoniu. Cuprins de nesaţul puteril, 

bseclat de statornica autoritate a unchiu
.lui său, meritoriu ciştîgată în războaie, 
îl descalifiică peTfid. căiirund degradarea 
p,rezentă a viteazului lupt�tor, patim1;1 lui 
nefastă. Sfinltele sale indignări în faţa 
neî111frînării lui Marc Antoniu sînt tot 
atîtea prilejuri de descalificare a acestuia, 
după cum simulac1·ele tratati;velor conţin 
provocări diplomatice. In faţa mol·ţii însă, 
păfruns de înfio,rare la gî,ndul relativi
tă,Pii destinului. glorifică măireţia adver
sarului său ilustru şi aduce cuvenitele 
mmm11ri perechii defuncte. 

Slaba coeziune te:x,tuadă e fortificată 
în montare priiTl tra-t.amentul •simbolic al 
roluiifor, convertite în învelişuri de sem
nifl<'!aJie generală şi de cimentare a 
s'iil;ucfurii. In a'.ces,t · sens. defini'1:o1'.i.Ju, pen
tiru şpaţ.iul egiptean, Prez;icătorul (Mela
nia Utl:su) fu:nc:(.io:ne:ază în cadrul cel mai 
lia:rg. de i.nterogaj'ie exisle111ţială, dîn'cl 
glas î1ifiorat aripai implacabilului, sim
ţfa1d des,tinul, anunţîndu-l. împlinindu-l. 

într-un ce1·c maj restri:ns, deţinînd un 
rol concret în desfăsuiJ:area evenimentelor 
şi f'ăcind pa,rte dintre fidelii lui Antoniu, 
Domit'ius Enoba1•bus (Ge:lu Bogcl,m1 Ivaş
cu) focalizează co111.fli,ctu] tragediei. prin 
subituJ proces de înstrăinare ce-l deter
mjm.ă să încalce tocmai principiile cava-
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lereştj care l-au făcut să se revolte îm
potriva subordonării lui Antoniu la ca
priciile Cleopatrei, după· ce a priviilt mult 
timp cu reală îngăduinţă şi curiiozitate 
pasitmea generalului său. Actorul a ţintit 
cu precizje terenuJ frămîntărilor de con
ştiinţă care chintesenţiază conflJctul adÎ!Ilc 
al piesei, între spiritul tradiţional roman 
- riguros, cwnpănit, laborios - şi acela
egiptean - enigmatic, trîndav, dedat plă
cerii ; înitre autoritatea bărbatului şi pu
terea femeil, între fo[·ţa armată şi hliberul
arbiJtru. E remarcabilă implicarea rolului
la nivelul general al montării ca element
de susţinere şi precizare a unor impor
tante informaţii şi semnificaţii. Revela
foare biunivoc e şi mo ivaţia sinudderii
I.u,i Enobarbus, Marc Antoo.iu acţionînd
neaşteptat, femeieşte. asupra conştiinţei
sale, trimiţîndu-i iertarea la vestea tră
'dării, il zdrobeş,Le, îi î.nfrînge cerbicia,
în ciuda mdreptăţirii ei.

Maj coerent cu sine, mai pondera\, 
Scru·us-Derceta.s - plin de elan, senin, 
viteaz, în interpretarea lui Marius Bo
dochi, îiş.i urn1ează lucid stăpînul supu
nîndu-se milităreşte. în timp ce Eros. 
fidelul inimos pină la sacrifieiiu (Paul 
Basarab ii subliniază mai ales impresio
nanta afecţiune), il u,rmează în înfrîngere 
şi preferă moartea . 

T
a·atamentul grupurilor de persona'je

· dispuse vast pe toa-tă a.ria platfor-
mei inclinate pcrnă depar,1:e în fun

dul scenei în aceeaşi iluzie a va.stităţi1 
spa.ţiiaJe - asigură lf\Îtm şi cadenţă ampEi. 
imaginii scenice. Dispunerea e divers'�
ordonată şi anticulată ferm. decupată în 
planuri, prin ecleraj, alternată numerlc 
mutindu-şi firesc focarul şi distribuţfa î11-
tr-o coeireinţă foarte precis cont.rolată. 
Devotaţii lui Ma.re Antoniu sau ofiţerii 
lui Pompeius, însoţitorii lui Octavian sau 
simbolicele apari1ii soljdare ale condu
căltorilor alternează într-o excelentă coor
donare a s.ernni!icaţ.iiibr mişcării. Apari
ţiile solitare ale lui Marc Antoniu în sce
nele ele luptă. avansînd priime;jdfos prin
tre s-teagurile ce cad cu zgomot încruc1-
şfo1du-se în fata lui tn penumbra însîn� 
geirată a scenei. ca tot atîtea trofee ale 
izbînzii sau - relativitate a destinuluii ! 
- ca. tot atîtea semne ale înfrîngerii, iz
bu<tesc să anime fiorul luptei. Ca şi ros
togolirea soldaţilor si a lui Anton.iu în-
uşi, sub bucuria vremelnicei victorii, ori 

sub povru·a nimicitoare a înflingerii. 
Spectacol de aproape patru ore - cO'n

servîn<l şi prin durată pt·estanţa ceremo
niala origi,nară - pll'!1înd în mi,şcare o 
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distribuţie considerabilă şi mijloace spec
taculare de subtilă modernitate, Antoniu 
şi Cleopatra în regia lui Mihai Măniuţiu 
e un spectacol de înaltă ţinută estetică. 

Doina MODOLA 

P.S. lin crorrica la acesit spectacol, apă
rută în revista ieşeană „ Cronţica ", IIl!". 2 

(1198), 13 ianuarie 1989, p. 8, dintr-o 
eroare de tipar, in rindul îrutîi s-a scris 
,,singurul" în loc de „singular". Aşadar, 
se va citi : ,, Spectacol de anvergură, sin-
gular în contextul teatral actual, p1rin 
limpezimea şi rigoarea structurii, PM 
fermi1t.atea tăiieturii regizorale şi precizia 
articulării dramatice ... ". 

Irosirea ipersonajului cehovian 

P 
.ri!Iltre montărr-.ile de vimf (şi de re
fer,inţă) ale stagiunii teatrale '88-
'89, �onifigurartirv-e pentr,u d'i!'ecţia 

rndesico[per.i-ri� iaoto;rull,ui şi a simpli tă ţii 
di-scua·s,u[,ui scenic, degrevat de metad'o�•i
zălrJ.�e excesive de odinioară, se află -
aD.ătlllri de Trei surori de Cehov, la Tea
trul Naţional clin Timişoara, în regia lui 
Alexa Visarion, de• Antoniu şi Cleo
patra de Shakespeare, la Tea-
1mu'.l Naţional clin Ouj, .în �-e�a Jui Mihai 
Măaii,uţi.u, şi de Vassa Jele'Lllova de 
Gl(JU·kJ, Ja Teatrm N,aţi,0111aJ. din Bµcureş,ti, 
m: regia l•ui Ion Coj,ar - şi spec:ta-coJul 
TeatruJ,ui N,aţio!Ila:l din Craiova ru Un
chiui Vanea de Cehorv, îm II'egi,a a-ui Mir
eea ColI'nişteanu. 

N,u e 1Ui11 specta,col ,,[iipsit" de regie., ci, 

dliirtjip,o,trivă, umlll care dispune de o re
gie putem:ii•că, ,prezentă iil'lifllz dao:- i111d1Ubi-
18.ţ>H lLa ni-velt.tl ,t,utu:rm· a:rtioulaţiilm: şi 
sttuctut·Hor saile, p,ull1.Îil1d!ll-şi o incon
:liUindabilă ampreaită stilisti{:ă asuiPII'a Te
p.rezen t-aţiei c,a mod de ireveJarr-e a unei 
1umi ipri111 ea i111Să1Şi, ifără nid un fel de 
„iactuaiizare" forţa,tă, !făiră nkj 'Ull'.l fel de 
re-încif.r,are v-oit si:m'boilică, 1Pe1-miţînd,u-şi 
doaa: o eseaiţiaHzaire a oadrullUi p,liast,ic, 
aiptă_ să faciili'teze P€J!1ceiperea esenţei dis
ouq:ş'ului a'll'c1Jo,rtlial. Din,c.ofo de precizia şi 
exiaictital'ea descif!r.ărU seinsu:ri,lor piesei 
dio:ÎIClOilo de s,uibti,li•tia-ţea şi p,rotunzillnea cit.;
oaire· sin1:t anail iza,te şi □ ă5la te 'doar să 
transpară relaţiile dintre personaje, din
ooUo de ac•ui,tate,a cu c,aire sîrnt peir-�ute 
şi d.e fi!Ile,ţea do:zajul,ui cu ·a,ll'e s,î111t fă
cute să devlicnă percutante scei11'i1c atît ec
Cetl'} tele „.i:nvoJruntan-" oomice. cit şi cele 
„ill:_v,:<ilJ,u,n:ta.r" ,t<r,ag.ice, decu�·�;rn:J şi unele 
şi lll�'ţe'ie, cu 1111e.cesita,te. di.n aceeaşi oon
_d,!ţţe. ia omu�ui, de ,a fi „carng:hios ", 1•e,gi
zo.a;tq are nu numai viziu!Ilea ansam
bl;\Jl,ui şi a i111elttcta!)Ji!lei sane ooeirenţe 
lău.ri_ţrjce, că şi i111if?u.ilţi,a muzicaJităţii şi 
ohiilqÎI'_ a muzicii .textuilui cehqvci.an. FăQ·ă 
să· fie nea1Pămt tx.iJbuta!r de acum cele
br�_i Livezi cu vişini a ilui Haimg de la 
TJ;i;� ,M1.treş, Unchiul Vanea al '.lui IVI.ir
c� Comiştea,nu, de la Craăova, am:i,nteş:te 
cuanva de a�elLa ip,run găsdrea iUlnuî haaou
an. Sjp€Cl;,a,co,Jru1Lui, de il'lecoocepu,t iil'l afara 
înge,:(il,ă111 ări'i nebă:n'l.lJ,te •caTe se poate ci-ea 

intre carlTull. său plastic şi j�usroraţia sa 
muzicală, func·ţio1rnînd il'lU altfeil decît ca 
muzică de speotacoJ., creată (Pla["Că ,a1nume 
p:ecnitru gim:h.t11. :regizocaJ doritor să ajul!l
gă - oo �n.ţeilepţirtă umifLi,nţă - l:a ade
văr, la fuilguranţa revela,to:aire şi rever
heraintă a felruilui în raaire îşi pot t.o,tuşi 
,,răspunde", Î!Il contin,uitatea „monologu

.Jtti" -cehoviia111, nu numai diifer,i-1:eile s,cene 
a:re .piesei s.a,u d'ifeîritele repui,ci aJe per
so!Ilajelor, ci şi plI'ivirile lor, de :an.i
maJe 1rănLte, mereu răn.�te, fără să ştie -de 
urnrle şi fără să înţeleagă de ce. în 
cunoscuta irosire a unei lumi îşi face 
astfel loC'Ul :şi o ai! tă irosire, oa,re o .trians
c-enrle şi al eărei s,unet .poate a,�unge şi 
astăzi, impresionant, pînă la noi, căci e 

o Irosire a vieţii, tun dat ,al ac-esteia,
-însoţindu-ne consubstanţial, dincolo de e
lanwri ,utopice, rjsi,pirH efiden.te sau pla
aidiltăţi resemnate. Regizo,11u!l nu se rnai
oiI)Teşte la o anUimită cfa,ţetă a textu.lui,
pe care s--o dezvdlte şi să ne-o „i-mpună"
în detri!me111tu.l ev.Ldent al ,celoi!"ilaJte, el
nu mai doreşte să găsească neapărat
o „corespondenţă' semantică „simbolică',
„a,otuaJ.izain,tă ") a tex,tuJ. u,i dramati•c, d
aslIJ,ilI'ă să ni-l :restituie în poHfonia a
cest-Ulia, în µrofunzim·ea sems,uri-l(U· sale,
cu oare, a1bi,a 0S1tfel, iputem .i,nbra, 1a rîn
du-ne, într-o mulJ.t mai pQ·o1fiundă şi dăi
nuitoaire r-ezona!nţă.

In mod suir:priinzăto4.· - c,u atît mai 
suI1!)rinzător cu cit ,pe p,aa·cu:rsuU între
gului spectacol nu vom simţi nici o ne
co111,001r'dJa111ţă !de sta:re ,af.ecti,vă - vom pă
tlrUinide Îl!1 universun ,cehovi19n ail rJ:lpre
ze1taţiei î111soţiţi d.e aicor.dub.·.ile grave şi 
învă:I,ui<boa,re (,devenind .;dezvăJ,uit;::i,aite") 
,ale Sim.fo111i.ei 1 de Gusta,v Mahlei·. te� 
mele şi motivele ei tO'Pindu-se p,,n,că în 
scenele actorilor sau, climpoţrivă, ivin
du-se din acestea, la răs,timipuri .!mu
mie, de fiecare dată tulburător, ronfo-m1 
unei savante orchestraţii regizorale, care 
.impllă;că şi eclerajm şi adî111cimea va�·-ia
bilă a cadrului scenic, creat clin texturi 
de o s-ugestivă materiaht:at:e s,au numai 
di111 păll'el!Ili,ce ,per.dele de tu1. Ln gratlua
litatea şi ifunic.'ţionailH.atea lor s.:eni-câ, în 
·ex'P'rasivitatea ,P!Uţi,m!ilor e(!emen:te de 
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In lumea lui Cehov totul intră în normal după plecarea m1J,Safiril01 

m<l'bilier şi rec1:1zită, în c,onoen:ierea. Lililiei 
coottumelor şi, m.ai ia:les, [1n :reai1ie.area 
C'llloirii 1lor .pas.telate, de un, maire !rafina
ment Cl'Omaiti!c, ,votodartă illl teins can-aate
rizan t pentru condiţia fiecărui personaj, 
scenografa Ştefania Cenean trece cu brio 
UJn examen dintre celle mai d:iiliicill.e, com
ponenta scenogr.a:fi,că a ir�ezen,taţiei 
deveruillld i-nltrilllsecă 1c11cesteha. E, la rîn
diu-i, iinsepaT.a!bi1ă de mierea lUiIDÎIIlii de 
viiaiţă iJ.a ţ.a:ră, pe ,oaire ştie s-o piicllil"e ca 
nimeni ,altUil, din 'fa©UJOO'le-ii. de or�, 
,,lighlt-,desi.gner"-w Vadim Leivimsiohi, fă
cîn'Cl să pa!hpi,te şi acelle mom'€!Il.te clnd 
prin ,aer poate trece un îal:ge:r, se n,a.<;,te 
wn sentimemrt; sau mooire o 1i1I)&0111Jţă. In,.. 
ttea,ga echi1pă de realizatori ai SjpeCta
OOlliu:Jui se simte că şi-a dat E!fectiv o si
linţă artistică, iar s•UJcc€9Ul aoeste.ia me
rită toate felilci tă:ri!le. 

M 
ai mult chiar decît de obicei, Mir
cea Cornişteanu şi-a alcătµit o dis
tribuţie curajoasă, îndrăzneaţă, în

cepind cu distribuirea lui Valer Dellakeza 
în rolul titular, continuînd cu aceea a 
lui Tudor Gheorghe în Astrov şi sfirşind 
cu· distribuirea a două debutante, Nataşa 
Raab - în El:ena Andreevna, şi Diana 
Gheorghian - în Sonia A riscat totuşi 
mai puţin decît am crede, căci dispune 
de o cunoaştere aproape fără greş a 
posibilităţilor expresive ale actorilor, in
tuindu-le disponibilităţile nefolosite încă 
şi pricepindu-se să facă şi din anumite 
limite ale acestor disponibilităţi elemente
de posibilă caracterizare a personajelor. 
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Bănuim a nu-l fi interesat atît emploi-ul 
sau contreemploi-ul, cit posibilitatea unei 
înţelegeri simpatetice a rolurilor, een
zurarea şi dozarea luminii lăuntrice a 
personajelor, obţinută astfel, fiind asam 
tuia dintre „vicleniile' strategiei sale re
gizorale. Pe de altă parte, a riscat poate 
mai puţin decît am cred,e pentru că a 
muncit stăruitor şi tenace, cu fiecare ac
tor în parte, ambiţionînd şi reuşind să 
ni-i dezvăluie aproape pe toţi în alte 
registre dramatice decît cele pe care li 
le cu·noşteam. Valer Dellakeza e capabil 
de o nebănuită combustie interioară, în 
succesiunea firească a accentelor comice 
şi tragice, transfigurînd cu strălucire see
nică mai ales acele dificile momente în 
care ·personajul îşi realizează riditolul 
tuturor încercărilor sale de a ieşi din 
ridicol, culminînd cu ratarea împ�cării 
lui Serebriakov. Scena finală a SP61Cta
colului, în care pînă şi Sonia îl crede 
mai ne-norocit decît ea, amintindu-i 
promisa odihnă viitoare care-i aşteaptă, 
îi găseşte înlănţuiţi în aceeaşi durere şi 
neputinţă, încercînd să-şi fie măcar unul 
altuia cîrjă, ca să poată merge mai de
parte, chiar fără speranţă. Reprezentaţia 
atinge un purificator fior tragic, redi
lTI!c!nsionînd comedia omului „caraghios" 
la care am asistat pentiru că drama 
unchiului Vanea poate fi de-acum a 
fiecăruia dintre noi. Punind o extraordi
nară credinţă în tot ce face, în tot C?e 
simte, în tot ce nu mai are nici un rost 
să iubească, Sonia e impresiona,nt creµtă 
de Diana Gheorghian, cu o forţă drama-
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tică şi cu o sensibilitate ce o pot coh
duce, în timp, prin atenta şlefuire a 
nuanţelor, la o strălucită carieră artistică. 
Dezinvolt, firesc, comunicativ, detaşat de 
ceea ce li se întîmplă altora, însă cît se 
poate de tranşant în tot ceea ce-l pri
veşte sau i se poate întîmpla lui însuşi, 
Astrov e o alterl'lativă ratată de ceilalţi 
şi care se ratează pe ea însăşi din cauza 
lor, iar Tudor Gheorghe ştie să-i confere 
pe,sonajului acel strop de amărăciune, cu 
atit mai convingător cu cit nu vrea -
şi ştie că nici nu merită - să se decon
spire cuiva. Extraordinarul menestrel 
Tudor Gheorghe i-o luase cu mult îna
intea actorului. Acum actorul e pe punc
tul de a-l ajunge din urmă. Şi n-ar fi 
exclus ca în viitor să-l şi întreacă. Are 
de unde, cu condiţia să nu-şi îngăduie 
niciodată interferarea · tonurilor celor 
două ipostaze artistice. Mai mult decît 
în alte spectacole· pe care le-am văzut 
pînă acum, în acesta Elenei Andreevna 
i-e o nesfirşită lene. Pînă şi de Astrov;
O lene paralizantă, uluitoaTe, şi Elena
Andreevna n-are altă putere decît să'.
tragă la jugul acestei lene, aşa cum Va
nea şi Sonia· trag la jugul moşiei, pentru
ca Serebriakov să aibă cu ce-şi irosi
p,ropria-i viaţă. Nata�a Raab are cuve
nita prezenţă scenică provocatoare a fe
linei de lux, nelipsindu-i nici expresivi
tatea tonurilor revelatoare, în legătură
cu „<l:1'epturile" lui Serebriakov, cu pro
punerile lui Astrov sau cu insistenţele 
�ui Vanea. Uneori se insinuează totuşi în 
Jocul actriţei asperităţi şi tonuri· albe, 
poate voit clar nu şi suficient de nuanţat 
neutre, pentru lenea catifelată a perso
najului. Bine dozată, fără facile excese 
ca-ricaturale, e compoziţia lui Constantin 
Sassu - Serebriakov, ac.torul realizînd în 
acest rol una dintre cele mai convingă
toa,re creaţii ale sale din ultimii ani. 
Acelaşi lucru se poate spune, cu egală 
îndreptăţire, şi tlespre Lucian Albanezu, 
„ciupitul" Ilia Ilici Teleghin dobîndind 
în interpretarea sa un pregnant contur 
sce-r.i.ic şi o bogată rezonanţă afectivă, de 
umanitate năpăstuită p,roporţ,ional cu 
generozitatea care o caracterizează. Sînt, 
Î·l'l sfîrşit, bine schiţate siluetele Ma
r-iei Vasilievna Voiniţkaia (Viorica Po
pescu-Mihail) şi bătrînei dădace Marina 
(Ior.efina Stoia). 

C,;reînd din mai nimic şi din te miri 
C'7 o puternică atmosferă de „scene din
viaţa la ţară", cum îşi subintitulase Ce
faw piesa, dindu-i fiecărui personaj drep
t�l 3e a-şi irosi cu credinţă propria-i 
viaţă, regizorul are tactul de a nu le 
reduce la numitorul comun al unei vi
zhmi obstinat ,,actualizante', lăsîndu-le 
să trăiască însă cît mai intens şi adevă
rat, în epoca lor, pentru a putea ajunge 
astfel şi în· epoca noastră. 

Victor P ARHON 

Teatrul Naţional „I.L. Caragiale" 
lJ 

MOŞTENIREA de Titus Popovici. Data 
premterei : 20 aprilie 1989 (PTemierră ab
solută). Regia: Hor,ea Popescu şi Mihai 
Manol-escu. De-corul: Paul Bortncwschi. 
Costumele: ©eOTge Doroşenco şi Diana 
Ioon. Diistribuţia: 6heorghe Cozorici (Miir
cea, voievod), Radu Beligan (Theophrais
tos Kondilas), Florin Piersic (Sigismund 
de Luxemburg), Ovidiu Iuliu Motdovan 
(Bayezid Yiildîrîm), Mircea Albulescu 
( Ioachim Ciungul), Ilinca Tomoroveamu 
(Mara de •Cy.Ui şi Tomlmo.11), Olga Delia 
Mateescu (Roxana, mai tîrziu Maica 
Agafia), Costel Constantin (lzzedin Djand
jai·oglu), George Motoi (Neagotă), Traian 
Stwnescu (Nicodim), Ion Marinescu (Oe
rolanno), N. Gr. Bălănescu (Baldovin), 
Alexandru Georgescu (Merdea), Alfred 
Demetriu (Şişman), Ovidiu Moldovan 
(Mihail), Emiil Mureşan (Vlad „Dracul"), 
Iulian N<JCşulescu (Ciobamul bătrîn ca 
vremea), Marin · N,egrea (Giaccomo Spig
nolli), Grigore Nagacevschi (Al.exandtru 
ceZ Bun); Bogdam Muşatescu (Aliman), 
Igor Bardu (Un oştean bătrîn), Eugen 
Cristea (Trubadurul), Radu Iţcuş (Contele 
Enguerand de Marigny), Andrei Finţi 
(Contele Jean de Nevers), Liviu Crăciun, 
Malei Gheorghiu (Contele Filip d'A-rtois), 
Andrei Ionescu (Jean de Vienne, amira
lul Franţei), Anatol Spânu (Seniorul de 
TremCYUiUe), Adrian Drăguşin (Seniorul 
de Coucy), Cristian Ştefănescu (Cavalerul 
d'Abzac), George Sîrbu (Baronul de 
Haute Fantaim.€), Ştefan Hagimă (Ştefan 
Lazarevici), Dan Puric (Muezinul), Cori
na Voicu, studentă I.A.T.C., (Teodora), 
Marian Ghenea, student I.A.T.C. (Musa 
Celebi), Anca Dincă, studentă I.A.T.C. 
(Ilina.), Octaviam Fulger (Namestnicul Ba
tea), Ionuţ Antonie, student I.A.T.C. (Co
misul Stanciu), Cornel Ţigancu (Timiir 
Lenk), Nicolae Voicu (Un oştean tînăr). 

Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ 

OMUL NU-I SUPUS MAŞINII de Tu
dor Popescu. Data premierei : 22 aprilie 
1989. Regia: Ştefan Iordănescu. Decor: 
Doru Păcurar. Costume: Mihaela Păcurar. 
DistTibuţia: Cec.ilia Bîrbora (Mioara), 
Romeo Tttdor (Tudor). Cornel Nicooră 
(Duducel), Oana Albu Birău (Fiorentina), 
Constantin Ghenescu (Timcu), Tatiana 
Ionesi (t.ovarăşa Frîncu), Bogdan Gheor
ghiu (Stănel), Florin Măcelam (Vicu), Mir
cea Rusu (Lică). 
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•
Teatrul Mic

. MAIDANUL CU DRAGOSTE - ver
siwne scenică de Grigore Gonţa după ro
manul cu acelaşi titlu şi după ,comedia 
tragică DOMNIŞOARA NASTASIA de 
George Mihail Zamfirescu. Da,ta p-r1,:m.ie
rei: 25 aprilie 1989. Regia: Grigore Gonţa 
Decoruri: Florin Harasim. Costume: Doi
na Levinţa. Distribuţia: Papil Panduru 
(Gore), Ion Lupu (Paler). Monica Ghiuţă 
(Safta), Anton Dan (Nedu), Adriana 
Şchiopu (Paraschiva), Coca Bwos (Veci
na), Ioan Chelaru (Stîrcu), Petre Moraru 
(Ttno), Simona Măicănescu (Maro), Flo
rin Călinescu (Ionel), Liana Ceterchi 
(Niculina), Gheorghe Visu (Vulpa..'1in). 
Rodica Negrea (Nastasia), Dan Puri-c 
(Luca), Sorin Medeleni (Sorcovă), Iuliu 
Poµescu (Ivan), Elena Pop (Bătrîna), Do-i
na Tamaş (Salomia), Nicolae Dinică (Fa
ne), Constantin Bărbulescu (Pascu), Cris
tian Ţîrlea (Un vecin). Ion Vlad (Vio
ristul). Ioan Dumitrescu ( Acordeonistul), 
Şerban Valerhi (Ţambalagiul). 

Teatrul Giulesti 

DOAMNELE DOMNULUI CARAGIA
LE. Recital din comediile lui I.L. Cara
oiale. Sce-nariul şi regia: Tudor Mă1·ăscu. 
Scenografia: Constantin Ciubotariu. In
terpretă: Rodica Mandache. 

Teatrul Naţional din Cluj-Napoca 

PATIMA FARA SFIRŞIT de Horia Lo
vinescu. Data premierei: 14 ianuarie 1989. 
Regia: Virgil Andrei Vâţă. Scenografia: 
T. Th. Ciupe. Distribuţia: Marius Bodo
chi (Andrei), Emiliam Belcin, Petre Bă
cioiu (Hoinarul), Gheorghe Nuţescu (Bă
trînul baron Mailat), Ligia Moga (Kati).
Maria Seleş (doamna Kendy), Lucia
Wanda Toma (Irene), Octavian Cosmuţă
(ofiţerul Kendy), Petru Dondoş (Ha,U�).
Catrinel Dumitrescu, Ileana Negrii (Mara).

ARMA SECRETA A LUI ARHIMEDE 
de Dumitru Solomon. Data premierei : 
?.S apr·ilie 1989. Regia şi decorurile : Vir
ail Andrei Vâţă. Costumele: T.Th. Ciupe 
şi Virgil And,rei Vâţă. Distribuţia: Patii 
Basar.ab (Arhimede), Maria Seleş (Teo-

dosia), Petre Băcioiu (Tesilios), Uea-nAi 
Negru. (Euronia), Gelu Bogdan Ivaşcu 
(Crisis), Maria Munteanu (Meropa), Octa
nian Cosmuţă (Marcellus), Octavian Lăluţ 
(Hieron), Emilicin Belcin (Teles), Bucur 
Stan (Zapyrion), Ion Marian (Xe·nioo), 
Petre Dondoş (Hecates), Victor Nico·ia.e 
(Scoica). 

Teatrul Naţional dm Ti.rgu Mureş 

LUNA DE MIERE de Platon Pa.r�ă:u. 
Da.ta. premierei: 30 martie 1989. (premfa
r6. absolută). Regia: Kovacs Levente. 
Scenografia: Dobre Kothay Judit. Distri
buţia: Aurel Ştefănescu (Manoliu), Livia 
Doljan (Cleo), Ion Riţiu (Asma.r--ani;lei), 
Cornel Răileanu (P,anait), Cornel Popes
cu (B1.Ldwra), Consta.ntin Săsă,reanu, Ale
xandru Făgărăşan (luga), Radu Dobre
Ba.sarab (Manea), Traian Costea, Dam 
Ciobanu (Pomparău), Cristina Pardanschi 
(IVIaria), Liliana Pană (Margareta). 

Secţia maghiară 

DONA JUANA de Radu Stanca. Tra
ducerea: Mark6 Bela. Data premierei : 
27 ianuarie 1989. Regia: Dan Alecsa,n
drescu. Scenografia: Kemeny Arpad. Dis
tribuţia: Adam Erzsebet (Dona Juana,), 
Gasparik AttiLa (Don Juan), M6zes Er
zsebet (Fiorela). Ander Zoltan (Fiorel'<>), 
Tatai Sandor (Don Fernando). 

AZILUL DE NOAPTE de Maxim Gcn

ki. Trooucerea: Gabor An,dor. Data pre
mierei: 3 mart� 1989. Regia: Kincses

Elemer. Scenografia: MaŢia IVIiu. Distri
buţia: Gyarmati lstvan (MihaU Ivanov 
Kostiliov), Farkas · Ibolya (Vasilisa Kar
povna), Buzogany Marta Gabriella (Nata
şa,), Magyari Gergely (Medved.iev), Fe

renczy Istvan (Vaska Pepel), T6th Tamăs 
( Andrei Mitrici Kleşci), Szekely Annrt 
( Ana), Gaspar Imola (Nastia), Bilusloa 
Annamciria (Kvaşnia), Karp Gyărgy (Bu
lmov), Gyorffy Andras (Satin), Tarr 
Laszlo ( Acto-rul). B6er Ferenc (Baronul). 
Lohinszky Lorcind (Luca), Buzogany Bela 
(Alioşa), Nagy Jezsef, Zangor Istvan (Tă
tarul). 
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Rad11 Beligan : 

CONSEC·VENŢA UNEI ATITUDINI 

Cercetătorul cMe, urmărin-
du-şi tema de :istorie literar-ii, 
,ăsfoieste in bibliotecă vechi 
colectii' de reviste, a-re uneori 
;i pl�cuta surpriză de a reveni, 
plin desc·operirea sa, i·n a-ctua
iitate. lată, în „lnsemnăl'i ie
şene" (1937) şi respectiv în 
„Art-a liberă" (1944)), douii 
texte semnate de Radu Beli-
gan. Dacă ne gindim că la 
vremea scrierii celui dintii 
semnatarul avea 18 ani şi era 
elev în ultimul an al Liceului 
internat din lasi, maturitatea 
de gînd1re, limpezimea crite• 
riilor, tonul ponderat, calitate� 
argumentelor şi_ coerenţa 1091• 
că a demonstratiei ne apar 
de-a dreptul u'imitoare. Sînt 
mărturii pretioase, care, citite 
în perspecti�a celor astăzi ş�iu
te despre proteica personahta
te a omului de teatru Radu 
Beligan, pot , fi considerate 
drept cele dintîi manifestări pu
blice ale unui artist car� avea 
să evolueze exemplar. 

Cronică teatrală 

,,Răzbunarea sufleuruluin , 
o glumă de culisă în trei acto'

dt d-l Vi.ctor Ion Popa

Lată, în sifilr.şit, că- se fuce loc .şi unei 
1ucră.Ti ori-gin.ale într-nm ir�perttar,i u în 
care liteiiatw-a dramaiti·că iromânească e 
:s.is1Jemati,c oool-ită·. EX!istă, intr-,aJdevăr, o 
ooru:lJaimmbi'lă 1·-e:rervă ia diirectori1Ior de 
teaitre (.n,aţion:a:Le !) faţă de operelle au
tohtone, şi aceasta pen<tru bwrn'l motiv 
că românul s-a ob.Lş.nuit să adtnit•e şi �ă 

ia,acepte fără dis.oemnămînt j)()t ce oferă 
străinătate.a, dar să-şi iprivelască cu i!l,eîn
oredei·e valoniil� ,p1�.ni.i. Aşa se elGJiilică 
de ce �n ma:terue de teatJ.,u s.întem tncă 
vaj111i,ai d,m,po.i.'t!l,tori .şi, foa;r,be iadesea, :ruu 
importatori de lucrn•ri bune. (De ce-or :Iii. 
a,v1î11d iabîta trecere în !'epert,orii,Jie noastre 
pi'Oduse'l.e -b.u.hevruidulhi,i parizi,a,n iai.airnbi
ca:te de �neş,te.şugairi dramatici, sau duil.
eegăr.H[e mu:?lica.'1-e nemţeşti ?) De a,ţ,oi_ 
perma111antuJ. conflict (îi va [lllline o.are
aaJ)ăt m,oua -lege 111 teatrelor ?) în.1lt·e :au
OO!I1i i şi scene'l,e noasllre of�cialle. De wci 
o multime de consecinţe dezastruoase
p.en1ll"u · ex,isten-ţ.a onoiiaibilă a tea/1/ru!llu.i ro-
mânesc. 

Simt 01C€5!1lea semne de îmtlreban:e ce de
păşesc aa.dr,Ull cronicei de .:fia,ţă caire-.şi 
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IJil:1QPW1e doar să sia!h\.llte_ � ellltuzias�
s'Uloces'ttl un,ui autor ;romal!1 ş1 iall p1ese:J 
siaJe, reprezentată aoum 1Pe1J1tr1U S111tîlia oară. 

Auto1nul e d-tl Vâ,ctor Ion Po1pa şi piesa 
se cheannă Răzbunarea suflew-ului.

D-l POIJJa este un .om de teamr.u. Unu'l
di,n ,puţi111iu n�1tri oameni de teatmu . .AJu
tor dramatic. traducător de piese (bunei, 
fust direotor, regizo1·, pi•ctoa· decora.tor, 
act.oa:-, d-sa. şi-a cinist:aliw.it daruJ vieţii şi 
pute«-ea de observa.ţie într-o depli111ă teh
nliică ,a sce111ei. A,ceasta o vede orjoine ci
teşte nu111.unaia comedie de rn<JJ.l:dove111�c� 
atmosferă Muşcata din fereastra, on 
Ciuta, ori Tache, Janke şi Cadir.

Şi ax:.easta" o vede î111că o da.tă, a:cum„ 
spectatorul Răzbunării sufleumlui, al ul
timului dar pe ,care :fiosbull ellev aJl Liceu

. lui Intexillat 1-a fă,c,ut oraşufiu,i OOjpHărieri 
sialle. 

D-l Popa .falce .piar.te di111 aicea ootegocie
de dramatn.1r,� c,a;re..şi ·cons.tiruiesc qpero. 
în siuflet, -înaâ111.te de ia, o s,crie ,pe hî.rtie. 

: întrebalt odată de u111 g,azetair oum a 
· areait l\iuşcata din fereastră, d-sa, la măr
trnrtiS:it că s,ubieotuJ şi a,tJTno.Slfe:ria îJ ur-
măreaf!l eu miuJt mainte de a J1ua. forma
diru.og;ată. Persol!la,gii1le erau vii, îi deve
nisen-ă mmiliiaire, n obsediau. Pi� &a
î1111eihega.tă pe de-a..JJJtregua în millltea sa,
,aşteiJ)Und q.mr prHeju� să fie SICTlisă. Şi
astfel, pe cind era la Viena, a putut t.ă
şi-o spuie toa,tă., 1rep1ică cu :r€jp1Llcă, oco
lind RJim,gu� o zi întreagă. Cîtă VIÎlr,tuo
zitaite îm ac.est ,proces de creaţie !

ln Răzbunarea sufleurului, iillrbi,tulată
,moidest: ,,o g],umă de DUlisă", ca�âtăţile
esenţiale �e d-1uj Popa aipa;r s,uib as
pecte :noi. De astă dia,tă d-sa şi-,a ,a,Jes un
domeniu pe care a avut prilej:tl'l să-l cu
nioosca îmdeapiroaipe şi iald,îlllc : l1UJmea
teiart.rn.lll,ud rornânes,c şi mai aaes a c,uOiseloir.

llllt.rigia e simplă, servimd doair ca pre
text Ulllei jmeinse desfăşrnrări de reialiit:ăţi 
şi de 0 rp!!'0tbleme : 

Nenea Cos-ti'Că, sufleur băittin îm!tr-un 
teatru de provim,cie, şi�a petxoout o vi,a,ţă 
Îl!liJrea,gă în ooşca-i căscată de piloctis·eală, 
oobo� SIU!PfllS, sor11.Lt u ităx-ii ,ca toţi 01Cei ce 
lucirează din umbiră... O singu:ră ambiţie 
ma•re a avut : să desooop,e;re u:n :t:aJooit ve
r.itabi1 ,Şi să-i uş,ureze .ascen&it1111ea, ·spre 
a�şi asigura, ,mă,c,aT .ÎlO chiprnl acesba, 
remmoş.tinţ.a )'.llOIStea;i<tăţii. I[1tr-o .feti-ţă, 
absollventă de co!llsexvatoc, sl.lifileun.l!l. îşi 
plllJ'le toată încrederea ; studJiiaiZă oo ea 
z:;Olluil !l)e care rurm,a să-l jOOiCe o ootriţă 
ou vechime şi p1retell1ţii, o detell.'!lrumă pe 
aceasta să ,renUlll,ţe la rdl, răstoarnă toiate 
pied.icille c.e se i,vesc, îmicrezăţoa· in i:zibîn
da. ,pr,otejatei a•ui, căireiia lllU uită să-ii. de,a 
o lecţie cind o vede gafa de a cădea Îlll
braţele Ulll'Ui 181ffi()J"ez srapătait; şi îşi reali-
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zează illl cele dJi..n urmă vis,uJ : fetiţei ne
cUD1,ciscute şi taJ,e11J1:ate i se f,ace U!rJ an
�jimiem,t stirălucit. 

Pe această s,ohemă autorul, a olăidi t o 
frin1Jură de vJ.aţă. Daică acţiuo:iea stagnea
ză în primu'l ei ,act (prepairan.·ea T,()l},u�uj 
Fcliiţei, ,cam dis,cuirsivă), celclalite doua 
b5:nrt; trepidante şi vii. D-0. Pojpa a ridicat 
,peridea.ua. şi ne-a de�văiluit UIIl oollţ de 
J,rnme meoulllJOOOUJtă s,aiu CU111osct.Ută prea 
puţin: lumea ouliselm", cu pitores,cuJ ei, 
cu omenesC!Ul, ou tragku:J ei. 

.Aictele Iii şi III înfăţişează aspectu] can
tonadei Îlll timpuJ unei ireprezeirutaţii : 
�iată foll'fota, .tot farmecul, tort; hazuJ ce 
;rerui!ită dilll această situaţie au fosit re
date dina.mi,c, ou mUiltă artă scenică. Ac
�e . wces,tea s,înt iplime de viaiţă, de at

mo&fară, de cuJoaire. Din oo:ns:tJrucţia lor 
s,onîdă a·eiese 1Îil1stinc-tu!l dran.1.a1lijc lall. ,au
to,ruS.ui. Miş,c,aTea ,unui ir:niare lliu;măr de 
pei!'S(Jl!lagitl (toaute mu'l,tă fi,g!Ur.aiţie) era o 
greutate ,pe caire d-1 Po,p,a a îrnllins-o 
uşloo\ ,jongaî111d pall1Că cu situ;a,ţii1e şi oa
menii. Atît de veiridi'Că era cUiloa.rea lo

ca[ă, 5ru::ît ,a,vea.i il!Tijpresiia că :asjşibi în
itr'-iadevăr la acea •repreze111taţie de din-
0Clllo de ,decor pe care spectator,uJ n,u o 
vede ,niciodată şi •ooTe totuşi esrt;e uneori 
mlaJi in,teresantă chiar ·decit cea di:n fooul 
rami)ei. (Ni se dezvăilurjaiu toaite taineile 
de laiboirator ,aqe ,un'lli sipeetaioo1, pîillă şi 
truoruriJe o:egi,zoraae. v.înt, tunete, fUilgere, 
vailuiri...). 

PJesele acestea cu caracter de jm,provi
za,ţie aiu ap,�nmţa că sînt uşoaire ; în 
fond, trebuie ,păstraită multă măsuiră, tre
bu:i.e ,mu,],t simţ estetic penit.Tu ,a nu cădea 
ill1 1I1everosimil. Se vedea în fiecare si.tua
ţie şi 1repili1că a 'J)iesei o maire mlllllcă de 
dtls,cemămînt, de evitaire a Jlll,utilu:lui : 
fără această in,tuiţi.e 0. cornJ)oziţiei dra
malbi,c-e, o asemenea ,piesă air fi ... o glu
mă pr,oastă. 

Jlar ,comed,ia d-1\UÎ V.ir. Popia rămîne, 
mJai ales, de •la înceipurt; 1pÎl!lă la sfiîrşit, o 
satiră ascuţită, vde, incis.ivă, folarte amu
:zialntă ,a moravurHoir lll.Oastre dira.matice şi 
-a ipeTsonaghlfror c.e se agită în cuHse. Di
root.oa:"u'l de teatru odezilllteiresat şi nep,ri
�t., a-egizorul caire „îşi vede de deco
ruiri[e· a.ui ", lăs,iD'ld !l)e 0.ctooi să facă ce 

' voc„ 0./Ultorul român oal'e-şi scrie pJesa în 
:liramţuz.eşte şi i-o traid,uce soţia, cir,i.ticu1 
fără comstan;ţă [111 păreiri sa:u cabotinul, a 
cărrlui psihologie a foot magis'tmafi !Pătrun
să, s[nt ,1Jipw-i c:Me trăliesc. Fiecare per
sOlllagif!l e o iinidi.vtldu.aUitaite :aipa,rle, cu 
me1I1,1laili'ba,tea, ou lJmba, cu gest'UJI'ile, chiar 
C1U 1Jicll!l'ile ei. Darul de a cirea oa.meni e 
ca,JjrtJatea cea mai de seamă a d-iJ.,ui Po1pa. 

Piesa e in,gemăoasă, va.ri:ată şi an cături tă 
din1 acele diSICu.ţii vii oai!'e ne pasionează: 
re,ve111'<iioairea a,uto['U!Lui S,mpotiri,via djrecto-
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ruliui de scenă, lu,pta driin1n:e generaţiile 
vechi şi rceI,e IIlOli {Ooainia Miloa şi Fetiiţ.a), 
promovarea tailentellor autentice, oaboti
nismull eilc. 

!111. toate �cestea, dl. v.,I. P,� aire ob
servaţi:a rnma.ncai'otiO. dle ,ascmţi;tă, îm,ple
ti111Jd it:eaJitatea situaţiiJ.-cJ1r cu ironia amairă 
a oeil,wi ,ce vsede dedesUJbtuil l!U.Ct:Uit:ilor. 
Sub damtel.a hi-1,airă a 1pi,esei, S'e întreză
reşte to:t tra,gioUII tea:tmulu,i a:o.mâJnesc de 
azi. Aici d. ·Popa a găsit secretul ,a.celei 
,,mâle ga,îire si trjste et si profonde". 

D-sa a vă�ut tot şi ia. ştiut să găsească
ex,po:esia cea mai potrivi,tă. Ou aoeasba 
ajurngem 'lia. .a:ltă mare oaJH tia te ra sa : 
dirailO·!?iuil. Ntiici unul dintre drama.tu,r,gi,i 
noştri ocmteimpoirami nu .iposedă arta ru1a
Jogului im măsura im care o găsitm la dl. 
Popa : aici rualog,ul e nia:turall, gr,ăbLt, vJ,u, 
susţinut, srcitntei,etor, ia.ş.a ,cum. ia cerea 
a,cţi unea. 

Răzbunarea sufleurului este :o pilesă nu 
numai ,pl-imă de sL11bsbaI1Jţă şi de g,j;n,dirne, 
dia.11: pitoi·ească, 1a1muzanltă, atrăgătoa:r>e, de 
la !lin ,capăt m ia!t;ul. 

Regia ia fost î,rnru:edinţată d-h�i Geor,ge 
Mih.a.hl Zlairnfiirescu, ,oa:re, cu o exrr>Hlcabilă 
dtragoste de conflt,ate, a înţe!les tex-tuil, �-la 
dozat şi 1-a ,ooloTat ,cu !fimeţe. Tonai1itatea 
exactă a fost .pru1nsă, ritmul precizat. Au 
fost toituşi . momente 6n oare se siroiţ,ea 
oarec.a,re deviaţie de la acest a·itm, .in'le
reintă ,unui text ratît de complex şi 
diruamLc. 

Decon1,rile ld-<�Uil Kfa·iaooff suges-ti,ve, oa 
şi semnalele muziJcale sm•iise de d. Mi.r1ceia 
Bîirsiatn. 

Comedia a1eces1ută un ,mare numă,r de 
personagii. A,ctoa·j,i şi-au dat silli111ţ..a s,ă 
fie în ,!inia piesei şi deseori au izb.utit. 
Tui. aicbuu II ra.u dovedJt chiaa.· omDgeni
tate în ia,nsalml:fru. Distri<buţiia 1a fost d1J1ote-
1igent făcută, cu eX1cepţi1a d-îui G. P.o
povi-ci în di1'ectorul ieat1,ului. 

Ln rol,U!l siufleu'f\ullui. d. C. Rovin,ţescu 
:a 1pus bonomie, ,da:agoste, dui.o.5i:e, S/I)i.rlt 
de siacrjfidu, a sublilnfat selmh!i1illoaţ_ia l�ri, 
r'edîmd IUl11 ti1p î.nchegat, rpen1ll'U call"e ia 
primit .31plauze sinc;:ere. 

O ,adevălr,ată reve�ţi.e ,a f95t pentru no.i 
intei•,p,retairea Fetiţei de 1către d-ir,a M. 
Baciu. Obişnuiţi s.Jo v.ed,em mai mUJ1t în 
roluri de coohetă, am fost plăicut i,tqpre
s;iornaţi de o latură nouă a' talieniuwUJi său. 
A jucat cu terrnipemment şi suavitate. 

S-aiu menţim.ut, ,de asemenea: în nota 
j1,1stă : d. B. Br1aesk:i într-Ul!1. iamorez il",a
ta,t, d-na Fl. Sterescu 61!1.tt·-o raiotriţă ve
terooă, d. N. Mei'Ou, s,avur,os Îln rohlil. :r;e
gizoru1'ui, d. R. Iona.ş.cu {autorul) şi d-rra. 
S. Botez '{roţi.a 1a1uto11U,[Ui), d. St. Ciobo-

tăraşu, în criticul dramatic, d. Hagiac în 
1ogcidn)i;()lll 'Fetiţei şi mai ou seamă d. C. 
Sava 1cia.re ra. excelat Jntr-1un roii epil5i0dic. 

V,a ,gusta 001re p1.11b'li.-c,uJI im t.otul aicea.stă 
p.iesă SJ1J1btilă pe rare au:t0trul 1a deghizat-.o
Îil1 glumă de .culiisă ?

Radu N. BELIGA.N 

(m „Irnsemnări ieşene", 
anul II, vol. UI, 1937) 

bistocraţie . teatrală 

Al$ vrea să a.păr aici o iaxiomă care, la 
prilma vedere, ia,r purtea să ipară înidrăz
neaţă: anume, că ,în mJşcările cu carac
ter l!)Opu[ar, . sau, dacă v,reţi, -democr.1-
tic, ideea conducătoare trebuie să se sp!t'i
j ine jpe un pri.IllCi.piu de raristoorra.ţie. 

Să fixăm mai înmii îiimitelie acestui ou
vint, ca'l--e tPentriu oei ce n<U recwnosic raită 
nobleţe deaît moibleţea efontu!lui, sh1t oce
lea aile efortului fecund făcut de un om 
în :fav-oarea ,tuturor. 

Astăzi, sentimenttil a-rist.ocraţiei -teia
trale este înăbu'?it şi trăieşte în parte 
su!b dominaţi.a rpa;r\l<e'lli ţifor i�1 telectuali 
care sân,t ,cam .muLţi lia număr şi . ca-re, 
printr-o lege ,a:bsUJtdă ra _Jmajoti-tăţii, do
mtnă ,,'!)i.aţJa ". Fiirudică, o fi trist, dar e -
adevărat : ohiar cind e v01,ba de· teatru, 
ouviln,tul „,pi.aţă" 01pare subit în disouţie. 
Asta din pr�cma fructUJOaSelor ,afiaceri 
teatr,;;ile din <aceşti ,ani ai. ră.zlboiu1ui ca.re 
au deschis ,po1ita de „ lu011u" pe acest te
ren, ,tubuiror rni,piilcepuţillor şi_ inopOll1tun.i
lor. Spectacole de o it1mpen\e dezarma;n
tă ,a,u trOl!1at în voie rpe sc€1Ilele Oaipita!lei 
în raicest răst1mp, u11ieît mă gîndesic cu 
groază ce idee .şi-<ar fi 1Jutut face d,esp;re 
mişcare.a no.astră teaitrailă iÎ!n 1ai11ul de gra_
ţie :1944, 'Uill vizitatoi· străJi;n neavertizat. 

Scuze se găses,c întotideaun.a. Clvi.liza
ţia ac-tuală, ,oare s-<a distins prin. oonEu
ziia .Viallor.i!lor, c:Lat�ri,tă ,pi,obabil unei in
digestii 1de i,nvesti@aţie, a raşe-zat teatt'luJ. 
pe U!l1 ,p.Lan strict ,oom�rai1a1l şi· coruâţzia 
asta s-a. răs,pÎlndit atî,t de mult, incit to-ţi 
o.a,menU de ;teatru au devenit negustori, 
cu o spon-baneitate şi un firesc care TIJU-.şi 
găsesc ,pereche .decit Îll1 consiimţămîntul 
sat.i.sd:ăcUJt '811 a.ş,a.-zi1Şilor in,telectuali. 

SălJ.ile erau pline pretutindeni. Dar 
Teratriull ? Ci111-e ,îl orien.ta ? CLne îl fă.�ea ? 
Oine iavea măcar noţiunea eviidemtă şi 
reall.ă a 111eicesităţi1,o,r 1ui ? 

Flur şi s.umplu s-<a speouLat, aa voia în
tîmpl.ăiril, ll'I)Jarea sete de il'UZlie a mutţi-
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miL Şi astfel, zi de zi, cu voie siau fiiră, 
,am lăsat să se ,p'l·ăbuşeas•că şi să se p,.ir
<lă suprema frumuseţe a artei teatrale, 
iale cărei înailtie Jrosturi î111 societatea cu
vjlliza,tă se cu111osc prea bine. 

Divertis.me111t, spectaooJ. s:au, ajungind la 
cel ma,i î:nalt termen al elogiilor, mani
festare de artă şi de ouJ.trnră, ast.a e tot 
ce reuşeau să !§inde.as,că dBSIP�·e teatru cei 
ce avea,u misiunea să-{[ c-aaifice. N11mcni 
î111să di111tre diirigiuitorii de ieTi ai vieţii 
teatra[e :nu voia să deschildă 0ichH şi să-şi 
dea seama de enorma resp0111sa1biJi1Jate pe 
care o reprezi111tă diSIJ:)reţu.1 acestei puter
ni.ce arme : teatrul. 

Pî!tlă ieri, cei oare 111e c;ooduceau. erau, 
printr-o tristă şi inexplicabilă stare de 
1uoruri, d�anâi de moar-te aii. te,atirului 
şi a.i a ctioa·m,wi. 

Aşa se face că s·ub j,rufiLue,n,ţ,a ideii de 
„piaţă" oore COl!l�ase ;p,înă şi Teatr,ul 
Naiţiom1J, a dispărut ou desăvtîrşill'e sen
timenilit.J,l a.:ristocraţiei teatrale. 

Numele glorioase şi venea:aibHe di111 
trncuMJ[ ,teatruJIU!i românesc s.î111t simlboilul 
tnn�Jmrilor 1bâi11e1mv-întaitie ci:nd ideea de 
comerţ neexistînd, omul ea-a. mai muJt 
în planul acţiunii estetice, adică mai 
a.nistocrat, mai artist ! Astăzi cine doreş
te să-şi ,aprojpie QI;n sentiment iaitisroc;ra
tic teatra�, riscă să oodă în aorolbaţie din 
lipsă de sunceri,tate. 

Acolo u111de nu există ,Ulll sientimoot. ra
fina,t, 111,u ,po,a,be exista niJCi simţ artisto
cratk şi aeolo u111de 111u există arti-stocra
ţie în se!111tlimenite, llllll poate exista ra:f.1-
Jll81IDent. Sî111t două elemem:te oar1e se 
C'Oln!fuhdă ·şi oare :nu se po,t :n;aşte fără ll 
putern�că asjpi.raţie, fiică bu111ă. Iii :p,o
căi;n,ţei.. 

Nu. ,mai 5111,caipe âm:loi'ailă că �e găsim 
astă;zi 6111 momentul .mia!I'iklr is,păşi.Ti. Şi . 
<liltlţir-o ispăşire 1Profuli1d simţită se ll'll!!Şte 
raf.il!la.meinibuil, din oare ar pute.a să se 
TIJaSCa; lia t"Îirlld,Ull l!.or, toa:l:e devotamentelle 
î:ruflliici,îrate, roia.te ,oonvi•nge,.r,ile d�nte
resiate, itoatie forţere nobi(l mtre.tmintiate, 
tot ceea .ce coosti1niJie această aristocra
ţie devo,tată tuturoa.- democrp.ţiiJor, care 
se c.heiau:nă „Te.aitn:u". 
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ltadu BELIGAN 

(,,Arta l'i!beră ", I.O decembrie 1944) 

Teatrul de Nard din Satu Mare 

ARRIVEDERCI LIVORNO şi VILE©IA
'l'URA !N STIL ITALIAN de Carlo Got
doni. Data premierei: 28 ma1·tie 1989. Re
gia: Cristiam Ioan. Scenografia: Dan .li
tianu. Distribuţia: Ion Tifor (Filippo), Ma
rina Procopie (6iacinta), Carol Err!,os 
(Leotna1'd), Rodica Baghiu (Vittoria), Cor
neliu Jipa (Ferdinando), Nicolae Crista
che (Guglielmo), Marcel Mvrea (Futgen
-zio), Vasile Bla,ga (Paolo), Ortansa Co
dreanu (Brigida), Viorica Suciu (Sabina), 
Lucia DMac (Costanza), Olimpia Ion Ni
cuiescu. (Rosina), Radu Sas (Tognimo), 
Constanti.n Dumitra (Bernardino), Al. Mi

tea (Do
.
ttore), Adriana Vaida (Un ama

raş), Ecaterina Bo-rd.aş (Un în,geraş), Car

men Frăţilă, (Statuia zeiţei Athena), 
Czintos Jozsef. Fiilop Zoltan (Phiiharmo
nistul), Radu Cioară (Corbul Nevermoi·e). 

Teaitml „Mihai Eminescu" din Botoşani

SECRETUL UNUI OM DE ZAPADil 
de- Constantin Brăescu. Data premierei : 
6 mai 1989 (premieră absolută). Regii! : 
Eugen Tmian Borduşanu. Scenografii!. : 
Constantin Molocea. Di§ttribuţia : Eugen 
Traian Borduşa·nu (Iorgu Bîrsac), Elenii, 
Coriciuc-Ligi (Ofili.a Bîrsac), Violeta. 
Afrăsinei (Minodo-ra), Cristina Hodoroabă, 
(Irina), Valentin Radu (Foişor). 

Teatnu. de Stat din Sibiu 

BURGHEZUL GENTILOM de Moliere. 
Dala premierei: 3 apri-lie 1989. negi.a: 
Mihai Constam,tim, Ram.in. Costum�: .'.\'111-
ria Bodor. Muzica: Nik-11 Bogdan. Distri
buţia: Ion Buleancfră (Domnul /ourd.ain), 
Ma,ria, Jum:ghietu (Doamna Jowrdain), Ga
briela Neagu (Lucille), Mih:a.i Bica 
(Cleonte), Gera1.dina Baso.-rab (Do'l'imene). 
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TEXT � SPECTACOL 
• Marian Popescu, Teatrul ca ·lite

ratură, Editura Eminescu, 1987.

Pel'ltru substanta literară a teatrului, 
Marian Popescu · a pledat şi în prece
denta sa carte, Chei pentru labirint
(1986), chiar dacă acolo criticul făcea 
JCesf lucru în mod indirect. Analizînd 
geom.etria labirintică a pieselor lui 
D. R. Popescu şi l\'larin Sorescu, cu re
ieriri competente la întreaga istorie a
teatrului contemporan, autorul descifra, 
în fapt, o viziune de extracţie manie
ristă, întemeiată simbolic pe metafora
unui mundus subte.rraneus, în care ochiul 
criticului desluşea o etică şi o filozofie : 
curajul şi laşitatea, obsesia adevărului,
criza· ontologică a fiinţei. In cel ele-al
doilea volum, Teatrul ca literatură (Emi
nescu,· 1987), pledoaria capătă rigoare
teoretică şi o coerenţă ele natura demon
straţiei premeditate, întîi de toate pentr.u 
o spulbera o confuzie de termeni, în
spatele căreia somnolează un mănunchi 
de prejudecăţi : ,,Ne-am obisnuit într-atît
să vorbim despre teatru ca• artă a spec
tacolului încît ideea de literatură, care 
guvernează împreună cu alte citeva idei
domeniul teatrului, tinde să se eclipseze
t.lin mintea, preocupările şi atenţia citi
torului". Pentru cine îşi aminteste inter
venţiile (e drept, nu foarte 01'.ganizate)
ale criticii spre sfîrşitul deceniului al
şaptelea! 

prin care se cerea, în chip 
tranş_arit, o judecată critică• asupra tex
tului drama tic, astfel de reveniri hotărî te
pot. părea oţioase şi cam bătoase Insă 
faptul că şi acum, după o 1·elativă �man
cipare- a consumatorului de teatru, relâ,.. ·
ţia· dintre text şi spectacol continuă să 
fie. tratată superficial şi unilateral în
�reptăJe�te pe deplin asemenea iniţ.ia
tive' cr.1tice, prin care spiritul ordonat al 

. aut?r�lui luminează ambiguităţile şi con
fuz!:-1le. In tot ce face Marian Popescu, 
D;-a1 ���s în secţiuni-le Mic tratat despre
r_1scur1 sau teatrul ca literatură şi Bătă
lia: conţinuă sr.,1 despre critica literaturii
dramatice şi ;;, teatrului, cu o grijă 
nnt·eoape sup0:r�' i·ţioasă pentru limpidita
te·.r �i proţ11·,t;..,Lca exp·rimării, avem, în 
fond,, fragmentele m:rui tra�at despre li-·
t<;rantatE:a • dr�matw-giei, dt·srre specifi
citatea literara a textului dramatic ob
n�bilată cel �ai adesea d,e preemi�enţa 
lui spectacula.ra. Pledoaria se sprijină pe 

solide cunoştinţe de teoria şi istoria tea
trului şi, cinci autorul constată această 
_interferenţă confuză a accepţiilor, el 
caută şi explicaţia în biografia genu
lui: ,.In general, operele dramatice ale 
unor -«Vîrfuri» - Shakespeare, Marlowe, 
_Moliere, Racine, Corneille, dramaturgia 
romanticilor s.a. au fost scrise în 
strînsă legătură cu lumea teatrului. • o
ţiunea ele scriitor ele literatură dramatică 
s-a impus mult mai greu, şi mai suportă
şi astăzi efectele neîncrederii faţă de
finituclinea Operei dramatice. Istoria 
dramei atestă - pe baza w1or mărturii
directe sau indirecte paralelismul 
perfect, care a existat, cîteoclată, între
dramă şi teatru, între sclis şi spectacol".
Rapida investigaţie arheologică, între
prinsă de la înălţime, însă fără vertijul 
abisului, dă deodată o imagine despre
începuturile teatrului, în care se com
primă, deopotrivă, sugestii de studiul 
mentali tă ţi lor şi ele morfologie. E;stetica
receptării va fi, ele altfel, şi zona cea 
mai frecvent invocată în restabilirea
specificităţii literare a dramaturgiei, 
căci în acest ghem ele imponderabile se 
string şi habitudinile privitorului de 
teatru, predispus tot mai mult să-şi exer
cţte ochiul la lwnina rampei, iar nu la 
cea a veiozei.

E adevărat că Marian Popescu nu pune 
într-o adversitate trufasă cele două felc 
ale teatrului şi nu omite să precizeze 
că, aşa cum prin lectura textului citi
torul accede la o imagine teatralizată 
a discursului literar, tot astfel, prin in
termediul scenei, se modifică percepţia 
lecturii. Concluzia, care face curte unei 
fete bătrîne numite dreapta judecată, e 
că spiritul cvitic trebuie să-şi păstreze 
echilibrul şi să evite exageraţiunile: ,,Cu 
alte cuvinte, a devenit perimată modali
tatea unică de a identifica teatrul cu
literatura". Cu această despicare eroică 
a firului în două, ne întoarcem la punc
tul ele plecare : atît discursul dramatic, 
cit şi !cel iteatra� 1(sipelctacula1·) îşi au fie
care specificul . său şi, spre a-1 deduce, 
consumatorul de teatru trebuie să-si 
educe privirea după tehnica strabismului, 
înrlreptindu-şi un ochi către pagina cărţii, 
iar pe celMa1t către (Pluşul col"tined. 

Exacte, obsedate de rigoarea ideii .ş" 
·de credibilitatea argumentaţiei sînt şi
eseurile despre cîţiva dramaturgi contem
porani, unele veritabile micromo11ografi-i,
prin completitudine şi tratare sistema
tică. Substratul etic al anamorfozei uma
nului în teatrul lui Romulus Guga, pre
siunea deformatoare a convenţiei la
Teodor Mazilu, subminarea parodică a 
poeticii tradiţionale la Gellu Naum, ex
presl•a manieristă si barocă a metamor
fozei tragice la D. · R. Popescu (nuanţare

(Contiwr.ut,re la pag. 39) 

Radu G, ŢEPOSU 
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to·ată lumea 
. 

• •  

U.rechea şi teatrul 
Mă,rturises,c că fa,c pa1·te din ,acea ca

·tegorie de oa.meni pe ,caire aiş numi-o
„dro�ţii dia:J.ogu.lui rostit". E um v,i,ci,u 
pentr'.u ca111e·_ cer iin,ţel<egere de pe po�iţi:a 
prese1 vo11b1te, a gazetălriei s001oce me
sar,ie :pe -ca,re o praotLc de ta1Proaipe un 
slfel't <lie secol. Mai imufut poate de.oît ex
presia sar,isă ia cuvintelor, jpoo,taza la.r 
vo!I1bită, fie â,n ţiş.i1'iire S{paa11kmă, fiJe ela
boraită prealialbm Î!Tl llialboratoru!l de taină 
an con!dei-ul-Uli, mă .atrage i:reZlisti:bU oa 
obiect de ce:i,cetaire şi ,oa madiali:t.ate de 
comumiC1are :ilnterumamă. 

Iată de ce teatr.u!l ifialce pa1·,te dintre 
artele mede ipr�ecte. Teaimul este g'i:n
dire_ şi s-i'�ţilre înscenate amnme pentru 
r<?Stwea vie, comlll!l!icare ,prin dilailog v-or
b1t, airtă deidiootă ,cu ip1•ior.itate 'llll·e.c.hiii'. 
Rutein face abstracţie de scenă şi de 
deicoruni, de •costume şi de ges,ti,oă, de 
lumini şi Ide ireim.railtă, esenţa son�ă ia 
�,tru!lui !11'11 va fu afootată, talJ.• mesaj'l.L( 
sau nu-şi va pre11de inteligi)bi'li<tiateia. P o
siloi!l,i tatea tle a aduce cVlaSi-.tdta.'li'tatea 
idir.arrnavurgiei în stu!diorul.l teatrul! ui 1-.a,dio
,fonic este o dovadă elocveintă Îll1 - acest 
sens. Teatr,ul ·rostit il.a microfotn, co11di
mentat c-u sugesti:i sonore şi ,muzi.oale, 
j!l1JCl.l ude iîn a·eliefl.lll"11e sale aC'l!Sti-oe toa;te 
elementele auxJiL.ia1,e aile s,pelctaacit.uJ.ui 
dra1rnati,c. Putem Î!11,cMde oohii, d.acă 
•vrem, un saJlJa de ·teatru, rep'],ilciJe vor con
tinua să construliască o lume în mintea
şi în sufiletul nostru. A.stupindu-ne însă
,urechrlile, îrntreg,uJ :fast scenic, cen:emcm:i:a
:i.ur a.cţi,unii im. totalitate.a sa t11.u vor putea 
S't.!!bstitui !I)'Uterea ouvwntulu:i. 

Ca impătimi,t ail dialogul!Uj irostit, 01m 
,totuşi, ila · teatru, JI)l'eferinţeile mele. Evi
denlt, nni sacralizez ddiailogU!l îrn general, 
orice lfe1 ,de s,chimb de a·eplici. Gtu5tul ia:re 
ierarhiiae lui şi ial meu nu :fiaice ex-ceipţi,e 
<lie la negu1ă. Caut în primul i'Îll1.d pe 
s�en.a teatrului diia.logu!l oonflictua1, tirul 
de J'e/pli-ci tras diiin trai�e� um,or puncte 
de· vedere 'bin,e conturate î.n imdiVIIlduati
tatea ·lor. FăJr,ă .a mega ro:lul poeziei, ia'l 
metaforei şi al simbolului pe scen:i.. 
a:preoiez î.rna.inte de toate s,căpairă,ri[e de 
spadă 09.e doue!ulrUJi de idei. La il.·,ăS{pintiia 
cea mare ia tteatru'Luf, po11111esc cu :inLma 
uşoară un O'I'lioaTe drin cele două di1reoţii 
:f\undamenta1e. comedia şi dr.ama. Dar pe 
orriciare diJn aceste trasee, spiri•bul de 
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seleoţie contilnu.ă să-mi a·ăirmnă vigilent. 
N-;a,m făcut !11ioiodiată crize de entuziasm 
pen'tlru. IJUifonadele oommediei del1'ar,t.e, 
ia1r qu1prnquo-tllrlhle mirobdhante ale tea
tl'ul!ui bU!lev1ardier !111U m-iau încălzit, O!t'i
oît ar fi fost de strqpirte ou ş.ampaniia u
nor di.afog,uri S;Pwno.ase. In schimb a,m 
vhbra.t de J)lă.cere int.electuială abU1nci cînd 
spilr.itul sa,11castk, dµios-.acid, satirri,c sau . 
pur şi simplu UJmoristic a îmbogăţit potul 
unei imi21e teatrale substanţi.all.e îrn oare 
tu, sipec1Jatoir, eşti irmp li ca t ou în,trea,ga 
pasmne. Am ds cu poftă -de fieoaire. dată 
atllll1jCi aî,n1d carrnavalU/l limoaju:lui dez
văluira, străvezi,u, mascaradra sentiimen;l,e
tor şi ra trăirifor stl'îmbe (1uiiciodată nu 
ajung la saturaţie re-,,ascultindu-1" pe 
Oaragi:all.e) şi ,a,m 8/P'La<ud.rat irnJţirat_i•va ge
niia.lă a unor dra,maurgi de a a.duce în 
lwmina ra1T\l)ei meoam.ismele limbajului 
iaibsurld şi de. a le sU1pune �'Îsiu.1,ui ,pub.liic, 
ca supremă · pedeapsă penr1ll'U răul pe 
oa1·,e ,hl face tn lume aşia-z.ioo comwnirca;re 
cat'e nru oomU1nică nimic. 

P.e celă1ailt di-um, iart dramei, m-a euib
ju,gat diJn,totdeauma tema bătălhlei Î!l1ver
şunate pe ICJa!l'e adevăru1, vialoairea şi cin
stea trebuie să o poa,rte �mpotriVla oon
s,pJiraţiiJLor minciunii, mediocrităţi şi ne
dreptăţii. Rohlll ouvîrnbu'lui creşte pînă ]Ja 
d.i.m,en.si un,i erO!Îlce in asemenea C01ntex.te, 
el av:îind mi.siunea nobi�ă d-e .a demas.c.a 
disfuncţiile societăţii, de a �e .i.nprJmi:n,a 
şi de a iarăita oaile,a spi,e eriadicarea. lor 1di!ll viaţa de fieca.Te zi a omului. D.i1n fe
ric:'iit,e pentru milne, tearurul ia acCl'l"rdiait o 
a.tanţie extrem de generoasă acestei p.ro
blemati'Ci, simţinJd că 'în ea ireziidă un.a
di!n obses1i'le funrlamentale iale IO!IIllu!Lui

-de bună-ared,iJn.ţă şi că ,în ,corecta ei ra
bo11dane şi ·urata.re se ascul'lJde IO cheie
impo,rtaintă ra ;peiifecţian.ării perroniailiităţii
umrune şi ra ,progresului social!. Am puţut
regăs-i astfel Jm dramabumgira de pretutin
deni 1pasicmainte piese construi-te ,pe tiJPi
cuJ. proceselm· de ,idei, u,neori ichiiair du;pă
model.•t.tl proceselor j•udiiciiare, cu a,vocia:ţi
ai binelui şi ai irăiu:lui, ai noului şi ai ve
t:hiu!Lui, cu pei,soIJJaje sfilşiaite între che
mări C0111braid'iJCtorii, Îil'ltl'e po'Lid insti:nctu-·
lu'i şi raţi,u.nhl, ai dlo.r'inţefl01r şi datoriei.
Şi lalll1 ,urmnărit ou ir�imaţira mbret?,iartă
de- emoţie kiilsputa dilnrtre cuv&ntll!l rarmă
şi cuv"1111tu1 scut, dilntve ['eplJilca-,Proiectil
şi t�1ica-bliintlraj.

,T-0t ,în a,c.eaeşi 011d.i1ne de idei, oonstr.uc
ţiile dirama,lfrce rdedu;otirve ÎIIIli iprodru,c sia
ti5itla,cţii d€05efuite, raitumci IOÎl!ld iadevă.rul
descoperit lra oaipăhu<l ollll'Sei raţi<XMIDen
tellor 0ire i;ele\l\anţă. Pi€'S'ele dezv0lltî'l11d
stihieicte rdetectivitsti,ce, :file ele po1.i�iste
sau II'ăs/l:n.nn,zînd 'irr1 filrual Jia o între.�are
gel!, ,,ra cui este vi:na ?", ireprezintă tot
atîotea 0011tilrmăJri alle sipei'alllţe!lor n01as trie
că aidevă-ru,1 via tri,uimfia, că �eşelalla va
fi' ex\Pl•iloată şi că, plirn iaiplliicarea dreiptei
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judecăţi, v1inovăţia via fi bliaimată şi s.am,c
ţionată. Ros'tit de ,actJoll'\i, oul\l'Î111rtu� d.zibuc-
111eşie de această dată ,ca ,un triiumf al 
sUogismu:lutl, ca un mo:numen.t sonor al 
logi1cii şi tal :raţi0111a:Jităţii. . 

Nu am scris tniciodată o piesă de tea
i!,IU şi, de cite ori un dmml8Jturg mă 
cucereşte prin ,UJtili.zarea inteligellltă a cu
vunitelor şi a diia:IoguJl\.lÎ, duc ou mi111e re
i,retJUll. de a 111u Li s•wis eu pi�a aiceea. 
filste maniera 1Ptatr'ttcullairă în care u:rechea 
mea de· gazetllar au ipr.esei v-ol!'lbite oma
g,i,ază comp0111emt:a so=·ă a ieatru,lui. 

Dan URSULEANU 

Cîţi erau

. 

cei patru Beatles ?

E relativ u.c;o-r să ajungi acasă la 
Flmian Pitti� ... Mai grnu e să 1[ltri. Dacă 
tot ai făcut-o. te primeşte eu nelipsitul 
său zimbet de interior şi o :propoziţie care 
tine loc de orke altă introducere : N Te 
i.aJlut, foarte important ! " îincît. pe mo
ment, nu şlii ce să mai · crezi - e de 
bine sau de rău. P'ină la proba contrară. 
;i;fişul di111 dreptul uşii. prin care anumiţi 
stimajii dodtori de autografe erau rugati 
cu o ticluită delicateţe să-si vadă de 
drl!m (gen: ,,Nu sunaţi, nu bateţi - nu 
răspU111d. Nu •răspund nici de fapt.ele mele 
în. caz că ... ") a dispă.nit. în schimb. a 
rămas acest te salut, foarte important, 
de<;ipotrivă cu ,pretenţia încurajatoare de 
a-i spune Moţu şi de a �ăsa la intrare :
umbrela, snobismul şi vorbele mari. Micul
P.�amen de admi.tere nu s-a încheiat ,însă.
Trebuie întîi de toate ca, printre firele
"lec1ronicii sale 'Hi-Fi ce �mpmzesc ca
mera de primire. să-ti găsesti un ·1oc
Ceven.tua], direct pe covor) şi să asculţi
- un Beatles. spre exempilu - sau poatP.
c�. preforj alt.ceva.? dar tu te gră,beşti să-i 
raspunzi panicat. ·(,,Eu?, Vai, mă jignitL 

Critica icriticii 

(Continuare de ia tpag. 37) 

a ideilor din primul volum) reprezintă, 
printre altele, admirabile unghiuri ele 
analiză, cu descoperirea exactă a cen:
trului de greutate.' Dar Marian Popescu 
este, în această carte, şi un cri1ic dezin
volt şi dezinhibat, debarasat ele crispă
rile în care îşi înfăşurase stilul în cartea 

�e >'.oa.te? ... Beatles-ul e pasiunea mea").
m timp ce reacţiile tale sînt înregistrat6! 
discret de cutia neagră (roz) a posibilei 
voastre prietenii, îţj plac sau nu Beat
leşii ?. nici un amănunt 111u scapă, dell,eaba 
�,e prefaci, deja ai fost pus fa tomograful 
deconspira.tor al celor patru Beatles -
jocul mai continuă un timp (pe Florian 
Pittiş rum.ic nu-l deranjează mai mult 
<lecit persoanele care vor să-l ,cunoască 
doa.r pen.tru ca a doua zi să aibă ce 
povesti amid[or; tu nu suporţi actorii 
r.are coinfundă scena cu rea:li,ta.t.ea. pe cei
<'e voi_: să fie mereu· ,în centrul atenţiei. 
dommanct peisajul precum baobabul în 
nesfirşita. plajă sa.har.iană). e o pindă re
ci.-proc valabiaă, numai Beatles îi poate 
veni de hac ·(decent, omeneşte, fără exal-
1ări de prisos) şi, încet dar si,gur, în
r.epi să-l] cunoşti, descoperind în Moţu pe 
nmul cel mai paşnic şi mai generos ctin 
ciţ,i există; un îndrăgostit incurabil de 
teatru, muzică sau literatură bună - ati 
av,ea. desigur. multe să vă spuneţi, prilej 
de a-,1 invita într-un cadru mai organizat. 
la lll'l! pa.har de ... vorbă (spre exemplu) şi 
el nu te refuză (se aprobă pozitiv), res
iaurantul e · la doi, paşi, ii parcurgeţi în
preună. deşi curînd începe să-ţi ,pară rău 
- suso.teme şi semnele pe care ospătarii
şi le fac discret pentru a-şi atrae:e unii 
al:tora atenţia (l-ai recunoscut?) ai im
presia că ţi-s a.dresate ţie, te simţi destul 
de prost, ai chiar bu111ul simţ să roşeşti. 
mai a�es că de undeva, de la ,un mi
crofon. cineva anunţă: ,,Stimaţi consuma
toru, ,pentru actorul Fforian 'Puttiş şi toţi 
amatorii de muzică bună, o melodie de 
Beatles". şi băieţii, stimulaţi de prezenţa 
mai sus-aminti,tă, dau tot ce pot; jnstru
mentele ambalate la maximum trosnesc 
din toate încheieturile; c&suma'torii au 
încremenit derutaţi cu furculiţele în aer, 
admkativ şi totodată nostalgic (ehei. 
un.de mai auzi a:stăzi un Beatles?) -
numai voi vă retrageţi discret şi vă des
părtiţi (ce să-i faci? poate altă dată ... ), 
�hi"ngindu-vă mîinile sincer şi foarte im
portant, semn că ai trecut ,cu s,ucces exa
menul odmei voastre întîlniri. 

Sorin P.REDA 

de debut. Schiţele de prof'in din cea de-a 
doua secţiune sînt nişte exerciţii ele 
stil superioare în care artâ portretului 
are ceva din • linia subţire a caricaturii. 
Iată, bunăoară, o pregnantă şi maliti
oasă schiţă ele portret S.orescu: ,,Semne 
particulare : o mustaţă care apare şi 
dispare conform propriei voinţe. Semne 
generale (conform raportului dialectic 
între _[(rneral şi mirticulr1r) : elf'�tule". !n 
,as,tfel de fraze tăioase şi succinte. res
piraţia criticului are ritm l';Î o Yioiciune 
surizătoare, semn limpede ele emancipare 
a scrisului său. 
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Debutul. 
ca politică 
teatrală; 

Deoarece revista „ Teaflrul" .mi-a oferit 
o pagină pent1·u a discu,'ta, uneie proble
me de teatru aşa cwn se văd ele dinspre
dramaturg, şi pentru că această ofertă a
coi'll,,Cis cu prinnire,a la redacţie a unei
sc1isori diai partea uniii tî'IWII' dramaturg,
în oare (am aflat =- nu am citit-o) slln.
tem admonestaţi subsemnatul, Paul Eve
?llc şi Marin S<YT1escu, pent'l"U că nu spri
jinim debuturile t'inerri.lorr, am hotărît · 
sii-mi spim ·şi eu părerea.

Pornesc de la . ret:!.lili,atea ce.rtă că, im, 
teat1·u, se debutează greru. Să fie mai 
puţini tineri t;a,lentaţi ? Qred că nu. Per
sonal, cunosc patru-ci_nci debut=ţi posi
bili. Adăugaţi acestora (Pe cei păsflra.ţi în 
portofoliul cenaclului revi.stei „Te-atrrul". 
Intr-un amplu articoL, Valentin SiLvestru 
'!;Orbea despre alţi cîţiva· tineri demni de 
lumina 1·ampei. Şi, totuşi, debutu·rile sînt 
rnre. Enumăr doar (din lipsă de spaţiu) 
cîteva motive, aşa cum îmi apar mi,e. 

1. Necunoaşterea pieselor de către tea
tre. Sînt puţin citite piesele care apar în 
revista „ Teatr'!41l ", indiferent de cine sî.nt 
scrise. 

2. Din motive financiare, se preferă
autorii care au deja un public al lor. 

3.' Debutul (debut'UJ1'�le) nu sînt privite 
in cad1·u1 unei politici ,culturale mai largi 
vizînd dramaturgia. 

4. Secţia de dramat'UTgie a Uniunii
Sc1·iitorilol' nu socoteşte debutul dre;pt un.a 
dintre problemele cele mai importante 
care se cuvine s-o preocupe. 

5. Directcnii de teatru au mai pierdlu,t
din entuziasmul de odinioa.ră cînd este 
vorba despre un debut, îşi a.sumă mai 
areu 1·iscul, se Lasă tracasaţi de multe 
alte probleme cotidieine ale teatrului res
pectiv, nu se mai gîndesc la ansamblul 
dramaturgiei româneşti, la misiunea fie
cărui teatru faţă de această dramaturgie. 
Acord spaţiu acestui punct dim dorinţa 
de a revigora entuziasmul Lor în a.ceastă 
privinţă. Marea lor majoritate sînt oa-
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meni de bi1te, iubitori ai dramatwrgiei 
noastre si d01·itori s-o promoveze. De 
aceea îi · îndemn, totuşi, să nu uite şi 
această misiune a lor. Satisfacţiile mo
rale sînt mari, descoperirea şi v1·anio
varea unui dramaturg talentat înscrie :nu
mele teatrului (şi al directorului) în iJ
toria dramaturgiei româneşti. Des12re âcel 
d-ramaturg se va scrie întotdeauna : a
debutat în teatrul din, condus de.

6. Regizorii îşi înfrîng greu rezerve,Le
cînd este vorba despre un debut, unii 
chia,r cînd este vorba despre un autor 
român în general. li rog să citească p�nc
tul cinci. De fapt, despre un dramat'urg 
se spune : a debutat în teatrul din, po,n 
d:us de şi pus în scenă de regizorul cutare. 

Ce se poate face ? 
Mă gîndesc la cîteva soluţii posibUe. 
1. Uniunea Scriitorilo1· (din fondu.rile

ceLor 2% reţinuţi dramaturgilor) ar putea 
SU,!ţine financiar montarea piesei de de
but micşorînd temerile teatrului în .ca
zi.a' unui eşec. Ct1,noscînd bunăvoi-nţa şi 
interesul conducerii Uniunii noastre ·.în 
le-găt·ură cu promoviare,a de noi awtc>ri, 
sugerez ace-astă rezolvare finam,ciară. 

2·. S-a iniţiat, cîndva, wn „tîrg al pie
selor". Nu ştiu ce rezultate p.ractice a 
avut dar invitarea secretarilor literari 
/,a i/m. ,,tirg al debut=ţilor" cred că ·ar 
fi binevenită . 

.'J. Secţia de dramaturgie a U�iiwnii 
noastre ar put.ea multiplica piesele pe 
care le conside1·ă atît de realizate __înoît 
sâ fie jucate. Selecţia ar putea fi fă,cută 
de un grup de critici sau istorici de t.ea
t ru membri ai secţiei. Piesele muitipli
cat� să fie recomandate teatrelor ca avî'l),d 
girul secţiei de dramaturgie. 

4. A.T.M.-ul este o prezenţă activă în
viata ·noastră teatrală. Sînt absolut sigm· 
că,' -dacă ai· fi solicitat. ar fi prezent„ cu 
fotreaga secţie de critică, ia toate debu-
tm'ile. Prin presă, evenimentul debutului 
ar căpăta dimensiuni naţionale. 

5. 1n aprecierea mwncii secretariatelor
, literare să intl'e şi „parametrul" : caî,ita
tea piesei debutate. Ar fi o dovadă a 
lucrului eficient cu autorul. 

lată doar cîteva sugestii. Soluţii posi
bile sînt mai multe. Ceea ce mi se p,a,re 
sigut este fa,ptul că problema debutµrilor 
nu poate fi rezolvată la niVl�tul unor 
dramaturgi, fie ei cunoscuţi. Debutul tre
buie rezolvat în cadrul unei politici . tea_
trale şi, după cum cunosc eu situ;aţ_ia, 
dacă lucrurile se vor urni din loc, nu 
vor întî.mpina nici o apoziţie: Cineva 
trclniie să facă primul pas. Poate, secţia 
noastră de dro,maturgie · ar fi cea mai 
înd-reptăţită ?

Tudor POPESCU 
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,�nbDle .lecturii 1e9ii�o,al 

Mctdmortozclc. pcrsonojului 
Cred cu hotă.rîre că nu există .SJJ4lctacole posibile. Aproximînd � hir'

tie şi nu pe scenă „o lume" ai ila îndemînă libertăţi i11adnnisibiLe ,unui om 
de teat?ru. Scena, implică un singur timp al acţiunii : prezentul. Apwrent 
a1;em de-a f-ace cu o lege de fj,er, dar r.adevwratul ha.1· -regizoral ,constă în 
a -ramifica a:ceastă sta'l'e axiomatică pînă Jia ,complexitatea acelui prezen,t 
vital ce ţine de misterul ,eelei mai subtili€ ,cqnvemţii teatrale ; prezentiu 
sce1•iic devine, 7Jrin maniipula1·e semantică, cu -sprijinul mijtoa.ceLor teatrale, 
u� timp dilatat spaţial ce cuprinde tensiuni, sugestii JŞi forţe ce ţin ·de bo
găţia structurală a Vieţii. 1n teatru, dll"um1Ll cel mai interesam îmi rpa1·e a
fi cel de la spectacolul imaginat, ,,gîndit", la cel real, care în cazwri1.e ra,re
şi 1ericite devine „obiect artistic", adică o rPlo:!netă cu legi şi comportamente
inedit fun.cţiornaJ.e.

Spectacolul „viu" p-resupune atrde,rea schelelor şi u-neltelor, topi?-ea lor 
în simplitatea emoţiona.ntă a acelui imposibil posibil. Repetiţia este d'1'umul 
chinuitOT ce leagă ipoteza de geneză, ce schimbă printr-o alchimie poetică 
şi maiem,atică plumbul gîndului în awru,l orbitor al esenţei vii, patetic miş
cătoare, ·a lumii personajelor. Pe aceist drum se recuperează fiinţa act-0-
ffllui-unealtă miraculoasă ce poate provoca wneori puLsul tangibil al unor 
oameni esenţiali, care altfel ar rcrmîne simple fantome Z.iterare. Specta
colele scrrise sîn,t i,mposibile dai· oa,recum necesare deo.arece ele ţin loc.ul 
schiţei în mîna pictorului. 

Busoz.e trandafirii în inimile hir-sute ale unor trişti argo,na,uţi ... 
Rîndurile ce urmează nu se vor, totuşi, nişfle imagimi ii.patetice, ei ,repre

Z'intă, mai degrabă voLtiptăţile unui călător timirl. Sprijinit cu fruntea de 
debaTcade-ru! soltid dar înşelător al cuvîtnbul,ui, s-ubsemnatui se abandonează, 
mental, o clipă, furtunilor păcătos de fru,moose a'Le aălătoriei, fiind însă 
scutit de măreţia ruşinoasă a 1iaufragiuLui. Această l-egătwră în,chipuită a 
tălpilor lipite de sc-imdura portului este, prin trista absenţă a- ,risourilor, o 
voluptate parşivă de forma unei 'i!,uzorii ,revanşe O,S'Upra cicat1·icelor na-vi
gaţiei zilnice. 

i'deea unui �ectacol idiupă Kafk.a nu 
este pentru mine o idee. Seamănă mai 
-mu:llt cu o neces�tate. Vreau să spun că
gîndul cel bun nu , ,mi-a venit". El era.
Franz Kafka este 1.IDuJ dilrutr'e acei autori
care nu . se citesc. Se trăiesc. De regulă,
el apare oa opţiune de lectură in desti
nul oricărui intelectual, la o virstă rela
tiv adolescentină. De iaceea el şi provoa
că, aproape necondiţionat, un entuziasm
nelămurit dar temeinic L-am descoperit
şi eu rncă pe băndle HcenlQ.tÎ şi l-am
,,prizat" cu lmouria vicioasă a consit.ună
ri.i. primelor ţigă,r:i mtler2li.se ,cJ,e societate.
.Attx>i am urmait dI"UIIIl ul firesc : 1-run ar
borat. Mli-.aJduc amiin,te că am şi .scris
o n'U<Velă în gemiull lui. Mă stă,piî:n.ea fără
să.;11 pr.icep. ,,Opera" mea era desigwr o
P<l\lroiŞă ,plată, dar ,acum înţe1eg că a avut
Ultl efeot ourart:iv : an-a izbăvit, înitr-o mă
sură, de coşrru,u,UJrile sale lucide. Imi

ochi. melancoil.ici şi 'llirech:i clăipăuge. Eram 
sedus ,aa IÎl!l p!l'iima oopiillăirie de 0ven11l.ur:ile 
lui HucIDleberzy Finn. Apoj, aipe:1e maturită
ţii au spăa.at entuziasmele, sau, mai bine zis, 
le�au aglrwtinat şi le-aiu depus în străfrun-

P� Vlisele şi asistam neputincios La 
aswna1rea tenihillei „Scrisori către tata",

c!ît şi a straniei biogra.fiii, de un eroism 
lnMnJi,t, al acestJun domn miBterias ou 

, dmi. Intî.lnirea de astăzi cu Kafka este· 
mai sobră, dar is•oapă ·de S!J'lObismuil dis
itrugă1x:xr al „,contactullui culltural" şi de
vdne -u,n soi de inounsiUIIle Mi acel „iLlo 
tempore" 01 fii'n1Jei mele. Utn spectacol 
du,pă Kaflm ar fi deai o ,,roă-rturisire". 

Experienţa lui K din Procesul este îs
borna exemplară a omului modern. 

Ea esrte mai muwt deci,t o aventUJră, esrte 
o viaţă. Avem Qn faţă 1.l!Il roman gnos
mc, dar şi. existenţiiail.. Un deghizat jur
nal i.n'tim, c-e în mod curios este mai sim
p'.!ni de asumat deci,t de oi.lni,t. Astfel, s,pec
taoolul meu s-.ar dori p,rqpunerea unei
partituri vÎJbate. Versiunea scenică ar ou
priinc1e trei secţi,u11Ji. ,oou etape. Persona
jul hri K iaş dori să fie jinter,p,retat de

·trai aotori de viirs;te diferi.te, oa şi cum
din momentul arestăTili şi pînă la cel a,J
execuţiei victimei s-ar fi S-Cllll'$ o viaţă.·
P,rocesUil inu-I „Î'mbărtrîneşte" pe K, ci el

41 

www.ziuaconstanta.ro



,,îmbăbdneşte" în timpul dui-atei saile, 
astfel încît momentuil execuţiei este• de 
fapt obştescul final al morţii naburale. 
Pedeapsa lui K nu are nimic terifiant în 
ea, nu este ostilă şi absurdă, ci o pos.i
bilirtate de ,cunoaş,tere tragică. Niu s.î.nt 
de acord cu etichetarea operei lui Kafka 
drept debitoare !Heraiturii absurdului. 
Absurd este t01t ceaa ce nu OÎtnţelegi � 
moment. Drama :llu.i K, în spectacolul 
meu, iar fi tocmai aceasită cale bragf că 
ce ţine de cuinoaşterea aiuten"tică, aceea 
care leagă absurdru!l de [ogica cea mai 
înaltă. O vreme, K păşeşrte .aiidoma exe
geţilor lui Kafka : consideră că oeea ,ce 
i se îrutîmplă este inadmisLbil, revu:litător. 
şi absurd. Scufunclindru-se în !Labirintu
rile procesul'Url, descoperă tndi<reot, C'\.l. du
rere şi emoţie, justeţea canda:mnăirii saile. 
Axa spectacolului air fi acest drum spi
no-s .ai! unei cunoaşteri defilnitive ce sal
vează eroul din plasa absurdului şi--l 
urcă 1în zenitul inţeles,u.rilor runclia:men
tale. ,,Vina Jui e-atîit de mare că măcar 
nu .s...a mai spus", scria poobl.lll. 

T.ragismul spectacohlilUli ar sub2iista ,Ln
bucU1ria rtJîrzie cu <iare K descoperă ,în 
cele idin urmă itemei:U1r.iJ.e acuzaţiei mis
terioase ce i se aduce. Uilltima scenă, an
tolo.gi-că, ,a <romanuh1i - drumul călare 
locui 1mesch�n al execuţiei - ar fii o sce
nă de izbăvire luminată de astrul v.iru al 
conşitiinveu. Intre K şi călăii săi se creează 
un f.luid -de simpatie naturailă, iaT „bă
trîrnul" K seamăJnă ou îpţ;e].ep•tuJ senirn 
:lin Aipologia Iui Socrate, unde Platon 
:lizctlvă ab-.surdiitlatea morţii într..,un pate
tic imn al întemeierii ei, de fapt un elo
giu lîiIJ. neg,aitLv adus Vieţii. K Wl muri 
„înţelegî.nd ", ceea ce imi paire a :fii de 
fapt iunicul şi cel mai demn mod de �n
v-iere. CăJJ.ăii sînt tandri şi .par că il ooro
tesc pe K cu ităcerea loir serafică. ,,S!Jrut 
ferictl't că mi s-au -dat asltfe} domni-i aceş
tia ,pe jumărtate -muţi şi că ia fost lă
sată pe seama mea gL"Jja de a-mi S1p:une 
mie însumi ceea ce trebuie." - gînd�te 
K î,n drumul supilici,ul,w să,u. Ultimele 
sale cuvinrte s,înt ale unui î-nţelept : ,,Ca 
un .cîi!ll.e ! spuse el, şi era ca şi cum 
ruşinea ar Li trebuit să-i suprav.ieţuri!as
că ". Ruşinea este aici echdvalen'tu:l mo
dern al „catharsisului' tragic. Intentia 
aruncă a �otaco:lul,ui meu air f1i să ,rn.ăr
turisească, înttr-o pledoarie pentru o .,mo
rali tarte" modernă, cum a aj-uins K, ddin
tr-un tînă,r revo1tait şi ,J:YUJI', lia �sită 
seninăibate aativă a inimiii şi a mi'nţ_ii. 

PrimuU inte,rtpret al ilui K ar fi aproa
pe ,um adolescent. Combativ şi vioi,· en
tuziast şi bufon. Spectacolul începe ln 
camera un,ui asemenea tîmăr, într-o di
mineaţă liniştită-, de primăvară, in <le
oorul familiarr şi paşni.c al vieţii unui om 
obişnuit. Aşa începe, de fapt, odiseea ori
căr� C0111Şllin.ţe. Intr-o duminică dcmoală 
tn oare din dulapul cu iz de levănţică 
şi cu uşile scirţîitoare, tapetate cu foto-
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grraifii de oîntăreţe lia modă, ies doi 
domni oare-ţi comunică că eşti arestat. 
Aosurdul este de fapt în acest caz un 
nmlex al vigorii meta.Dorei, w1 realism 
chintesenţial. Aş construi pent11u �cest 
specbacol un aparent deoo1· •unic - ca
mera lui K. O încăpere burgheză obiş
nuită, o fortăreaţă ce te ţine rdepar,te de 
orice angoasă, un climat intLmist şi izo
J,ant. O celulă indirviduală. Deodată, a
ceastă cel1ulă se măreşte, devine, prin in
tDuziumea curioşilor . vizitatori, un imens 
aîmp existenţial. Ti-i,buna1-ul este pesbe 
tot, ne înconjoară ou ,tot ceea ce pare 
mai faimiili1a1r. De a!cooa, s.rujb&şii autori
tăţii intră, peda.r;iţi, ,prin duJ..aip şi nu pe 
uşă. Oa şi ·ou,m ar fii existat de mult 
aco.l.o şi intrarea lor se putea petrece 
oriOÎ!lld, aşa după •cum boih-le cele mal 
crunte dormitează în celulele noastre. 
Ei:te oare năvălirea procesului în v1aţia 
1-ui K, din dulapul său de haine, mai 
„absurdă" deaît i�bUlonirea unui OO!Ilcer 
mtr-1un oor,p sănătos ? 

'Dînărul K, · om obişnuit, deci cinstit 
şi pruş.rui,c, adi:că „făr.ă să fi :fă!cut nimic 
rău", se trezeşte ares:bat. AbsUlrd, n,u? 
,,K trăia doar î,ntr-U'll stat c=tituţional. 
Pretutundeni domnea pacea. Toate legiJe 
erau respectate. Cine îTIJdJrăZ[lea să-l ata
ce în· prOipria aoouin,ţă ?" Firea sia ,;uş,u
ratică" îi serveşte un priim filgument, 
t�pic j•uvenill : ,,Fă.ră îndoiJaJ.ă totul putea 
fi o glumă, o �=ă grosola,n.ă pusă 1ia 
cale de co:tegU de 1'a bancă". K îşi re
·oapătă U:IIllOTUl oon&i.derrimd că totul este
o farsă şi îi molestează ou tupeu pe
paznicii care îi .dau de J.ia înceiput expli
daţii impo,rtante : ,,Autorităţile nu oaiută
delictele populiaţiei ci, d,upa oUlffi prevede
legea, s.înt :atrase de delide". K r�pos
tează dă el nu ,cunoaşte asemenea lege şi
deci este nevinovat. PazniCUil rema.Teă cu
mult bun-simţ : ,,Recunoşti ca ignori
legea dar te pretitnzi nevinovat ! "

Şi iiată -cum &ituaţia aparent absurdă 
este de fapt ab initio Ilogică. 

P.rimul şi umilll di.n marhle oaipete de 
acuzare îm_potriva lui K este igI1,0II1ailţ,a. 
Un tribunal c.aire ipedeyseşte ignoranţa ?. 
Dacă nu există, poate că ar trebui in
ventat. · Procesul a înc€{Put. K 1însă nu
înţelege, nu-şi asumă n.iici măcar o viină 
IÎ.,poteti-că şi moepe, în �ceastă primă 
vîrstă a sa, să se T.ăzboiască cu ,o instanţă 
pe care o 1oonsideră iabsm.idă şi oomică. 
Camera lui K devine enormă. Uşile du
lap,ului devi111 uşile tribunal•U1lui. camera 
de baie devine · sala de audienţe, feres
trele dau către sufocantele oorirdoare a,Je 
paşilor pierduţi, guria sobei devine ghiş,eu 
de informaţii. Seinroţiia că avem în faţă 

-oa.m�ra iruţială nu disparre nirei o clipă,
ea doar se Tamilfi-că necontenit, aş:a dn.ttpă
cu,m vinov.ăţi,a lui K devine mai nuan
ţată, mai amplă .5i mai ta:ngtbilă. :&oul
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nu mai p,o.ate scăpa din acest univers a 
cărui familiaritate îi devine ostilă. Pro
cesul este el insiuşi un personaj. Are 0 
�ţă _v�ută, ,c�ncretă şi reală şi una
1111v1z1,bila, strarue şi abstractă. Aş dori 
oa spectatoll'u1, aidoma personiajU1lu,i p�•1i11-
cuipal, să perceaipă acest apaxat jlllJdilCiar 
sub forma 'Unei h1iţieri treptate. Partea 
misterioasă şi de nepătruns este de :fia!Pt 
Legea. Ea nu conidia.mnă pe biaz,a unui 
ooid moral ori socia,J ci pedeipseşte gre
şeli ce n'll intră sulb incidenţa nici unui 
tTiblUalal uman, de}laTece chiar aceste vi
novăţii s.înt, unele, 00111s1Jitutive s!Peţei 
'llimane. De ia.ceea, o asemenea Lege paire 
iabsurtdă, deşi în esenţă reiprezimtă o ex
teinsie purificată a unor î-nialte exi,gente 
morale. Ea ,p,roscri,e ignoranţa, 111epăsare�, 
absenţa sentimentelor, su1Per:liicialitatea 
anoologi,că, • otrnisi,ul!lea, uitarea, îlllgîmd\a
rea metafizică, obtuzitatea, egoismul şi 
suficienţa. Acest tribunial este de fapt 
Olbiectivitatea monstru,o,asă a unui tribu
nall al C,Ql!lŞtiinţei, îna.ililtea căruia nu poţi 
fi decît vinovat. Inteiresa111t este că a
ceste legi „celeste" sînt aJ)[.icate de un 
OTgaJJis,m justiţiair ooncr,et :uman. Aici 
i111tervJ111e partea. dramatică a acestei su
penbe metafore, ,pe oare aş dori să o 
speculez la maximum în sipectaooJ. Bi
rocraţi.a, co111.l!Pţia, speooll.,aţia avocăţească, 
setea de putere, traficul de influenţă 
infestează Legea Morală şi o fac să nu 
adexe &pil'e a face oo,rp comun cu Î'.IlSUŞi 
'liri,bunalul oare o aplică. Pare. chiar că 
Legea se ,pierde undeva în s1p,atele prn -
cedurilor ce devin abooonse, eohivoce in 
sine, şi clliair ea, legea, se degradează 
umanil'JÎnidru--se. J,udecătorii ni,ai ei nu 
mai au acces la oor:puJ pur ail. legilor 
şi conce,ptelor. Mai ales îlll ,prim.a parte 
ia spectaoo1u'1'utl, senzaţia pe raire aş dori 
să o incullc publicuJ•ui ar fi a.ceea că tri
bunalul iar fi '1.IIl soi de proiecţie a unui 
t1'ibun,al social dintr-un i•rnperiu 1Q5ificat 
şi birocratic. Apoi, pe parcurs, specta-
1JoouJ. va . desooper,i, odată cu K, că doar 
Tr�l:>unalu:1 este un meoan.ism solcial, pe 
dî111.d Legea există dillltcolo de el, în do
menăiul metafi:zi,c. 

Se iveşte astfel pos,ilbiJi-tatea creării 
uno.r incitante pensOiilaje din &fera jus
tiţiei. Maestrul avocat Huld, 'Ce doreşte 
să-l ajute pe K, devine Ulll personaj 
ti;pic, chinuit de tragedia ia;pJiioă;rii unei 
iegiislaţii 1a c.are, de · fupt, nu mai ia,re 
aioces. Ca U1I1 preot ce ofi.ciaci, dar este 
incapabH de ounoaştere revela.to.ne. Ast
fel voi şterge pe nesimţite graniţele <cl'in
bre vil!lovăţie şi nevinovăţie, dillltre acu
zaţi şi aourotori. Aiparatul j,ustiţiiar via fi 
reprezentat de un gir,lllP de pensoruaje 
cr:eionate ou real�sm ooncriet, fmst, fără 
mei o umbră de stranietate. în fond, şi 
acestea sint o categorie de „vinoviaţi fără 
V,!nă",, ou mai muilt s.a-u man puţin tra
gic asumat. Spectacolul va O[)une în 'Per-

ma'!lel!lţă cele două p1anuri fUIIlKiameintaie 
. aJe cărţii, sociaJul şi metafiz�c,ul însă 

într-o relaţie nouă. 
' 

T.î�ănuil K se arUiil!că ou vol,ll/ptate în 
desfaşurarea procesului, fiind deci con
Vl!� de nevi,n?văţia sa. P;rimul interoga
ton_u _are loc m podul unei case, ce l-aş 
doT-1 m spectacol elriar pod,ul casei lui 
K, ClO!J1,f?rm �celui prilllJCi!Piu scenografic 
d_e multif<uncţ1onalitate a unui spaţiu ini
ţial. In el se aprinde patima u,n,Uli tribun 
sc.\părăto,r �e-şi ală'Cleşte un Jntreg eşa
ţoda.J or�tonc pe „absrurdi,tatea" acuzaţi
i.lor. ce I se ad&. Deşi nu le cunoaşte 
1�,ca, e.l denunţă de fapt procedura ares
tarii sale, pe['orînd în sine, plăciîl!ldu-i să 
se asculte şi s,ă pozeze. Procedeu[ kaifkiain 
este .incitant. Scriitorul îşţ compromite 
cu subtilitate erorul cu ajutmul U'Il!llii mo
lllO�og ,a,parent coerent şi logic, dar care, 
Prin. bogă_ţia amănuntelor unuti1e şi a
cons1deraţ1Uor marginiaJe devine ,aberant 
şi oţics. Aiuditocr:i'lll este 'tă:cut, dar eroul -
.are sein.ziaţia că ·a I€1Purtat o mare vic
torie strategică. Vo,rbeşte cu un patos 
Sjpllll'IlOS, dar li,psit de s,ubstan.ţă. E tînăr. 
S:tuaţia lui devtlne paradoxală. NeoUl!lOS
Cllilld ,ac�ţi�e, _el zdrobeşte omtoriic pi!'O
cedura Justiţiara, diar devine -vinovat îrui
i-?te.a Legii. Cu o singruiră circU!IUStanţă : 
timereţ,ea. in final, judecăto;ruJ îi spUl!l,e 
cu_ blindeţe, poate uşor amuzat : ,,Vreau 
il1Jllmai să-ţi atrag atenţia că astăzi te-al 
,păgubit silrL,,"'lllr, fără să-ţi datl seama de 
iav.allltaj,ul pe care un interogatoriu îl re
prezillltă oriicind pentru un arestat". K 
iese sig;ur pe el, tdntind uşa şi declarnnd 
cu uşurinţă : ,,Vă dăruiesc toate intero
giai1Jo;riile ! Bamdă de golani !"

Sipectacolul va uzia în mod sistematic 
d: acest divorţ dintre esenţă şi aparen
ţa. Aparent, K via trebui iIIlelilţinut în 
sfera „vi-ctimei" dar, ou ti•mpul, eil va 
fi iJl1!P,1 ica t di,n ce îJ1 ce rrnai adinc în 
adevărul şi temei,llll'ile oo.ndamnării sale 
dil!l ,ce în ce mai puţin 01bs,UJ1de. Erouil 
devine jnoriJmirrmbiil ,pentm mo;d,ul m care 
îşi abordează ,procesuJ. El nu 1cinită să-şi 
înţ.eleagă vina, ici îru:eă.reă să dem0111Streze 
abSluroitatea. şi i,mJbeci:J.itatea. j=U1I1aţilor 
igillOII"înd faptul că nu Triibunalul, ,ci Le� 
gea îl condamnă . .Ptrobele 1a dooa.ru:l sălll 
se mmulţes,c odată cu efortul său de dis
cuJ,pare, ce semnifid de fuipt intenţia 
·unei nomangaj,ări m0l'a1e. Devi111e 01bseda.t
de ,procesul său şi se va ser<Vi de oamerui
oa de nişte obiecte, pentru a-şi constr,uj
111:fJa.ilibilitatea. .A!bordiarea „sportivă" a
proee&uilui ţÎl!le de .prima ViÎT:Stă a erou
a,w. în spectaiCOll, fig:UITla. lui K este am
biguă. Undeva în străfw1!duri el sÎll'Ilte de 
la .în.ceprut că eXIÎstă totuşi temeiuri pen-

. triu iaires,tarea sa, dar, potrivit vtrstel, 
î,m,pinge mereu c0'11fl1ctul în exterior. 
Com.tadul ou maestrul ,avooat Huld îl fa
miliarizează cu !Împortamţa procesuliui. 
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Inţelege, 1ÎIIl pragul mabu,riltăţii, ,:ă tr,ebuie 
să ia totul în serios şi că nu at--e de-a 
ke cu 'llil tribunal obişnuit. Iese diin 
găoacea egoisrnu[ui şi îşi spulberă mttul 
pmităţii sale mooiale. Inţelege, cu ajuto-
a.'ul i-ui Hmd şi al unui ialt acuuit, negus
torul Block, că pentru bwml mers al pro-· 
cedurii „trebuie să-ţi reoa1pitultezţ întreaga 
viaţă, p.îIDă ,în cele m,ai milei amănunte, 
şi s-o eX/I)Uli cu toate -eolţLşoarele ei, s-o 
disicuţi sub toate �ectele". K nu mai 
este tîlilăr•ul de l:a ·ÎIIlc�ut, ci maturul 
care .înceye să-,şi ,asume ['espon&a1bili>tăţile
morale ia:le vieţii. In camera s:a, devenită 
pe nres:iimţillle, 1ÎIIl ti�ull 1diaiLo�u:Lui, camera 
lUi Huld, ,va ,a,pă.rea wn scenă al doilea 
actor, dnter\Pret al l•Ui K. ·-Mai puţin en
tuziast şi pllir, mai teruaice îttlsă işi ma!i 
încl..i:nat către idobindirea esen�ei tainice 
a c,u,J,pa1bilităţii sale. Huld se va desspămţi 
de ,un alt om. Un om ,oare :a înţeles că 
vina lui este individ1.11ală şi că „împo
tniva tribunruului nu s.e poate :fia,ce nimi1c 
î111 oomi.tn căci so.lii'daritatea II1U există". 
M,a,turita� JUi K se desfăşoară stllb 
semnul candinal al mutării co:n.fHctului 
în interior tribu1rnaliu.l imutîndu-6e Î'n jpro
pirlia-i oo�tiinţă. înţelege că treOIU!Îe 
s•ă-şi coostruiască sing�· ail)ăna1rea şi, re
nunţînd la serviciile avocatului, abando
nează tobal mU111ca de la banică. E un 
oMeioore progres mO!L.al, dar eroul conbi
nlllă aaeleruşi relaţii e.pLder.rnice cu �
menii şi în fQll1(d n1u-şi recunoaşte deaît 
o vinovăţie tullbure şi nelămurită. !şi
,asumă oanldiţiia de ,a1ouzat, dar 'll!\ll'necă
mereu pe pa,nta exterioară a încer'Cănii
de a obţine achitarea pe care, în cele din
urmă o înţelege oa :liiind .Lrnposibilă.
Face ',şi el ceea ,ce mc toţi ,a,ouz.aţii : îşi
oonsumă e111,ergia aăutînd o porMţă în.
zi<l ul justi,ţiei, SU[)l"all)UnlÎJnd ilil mod faJiS 
sistemul judiciar cu Legea. Neaj,� 
singur aia nici un rezultat, este rr;iai întîi 
con,damruat să ,,afle" de la ialtuJ. ti:i mod 
semnificativ pentru distanţa ce separă 
Legea de ToiibUIIlal, K înţelege 11.lil aJCle
văr f,u:nJd.amantal prin intermeruillll nu al 
lll'Ilui om al Justiţiei, ci a:l preotu}ui «n
chisorii. ·In bezna apoca1ijpt1că a ,oat�a
lei 1părăsite, ,un1de ,ajunge întîmplător, el. 
as;aultă parabola Legii, de fBiPt up mit 
antrqpomOilf din oare răzbate sll[)e1im
tatea omu!l.ui fiaţă de paznicul ce-i a1ine 
oalea intrărH în Lege, poate în :acel;a.şi 
mod în care o f,a,ce TrJbU1I1:ailul aberant 
<l�n pod, deoarece „omul v�de străluci
rea care ră:?Jbiate prin ,porţile L�ii, pe 
cinci paznkul rămîne mereu ou sipate1e 
spre poartă, şi n,u mărtul'iseşte prin nici 
un cuv"ll!lt că ar iii observiat vreo schim
bare". Tuni paire că avem aici o para.frază 
mofler.nă la teri1bil de frumoasa p,airab�ă 

,a „trestiei gîndiboo.re" a lu'i Pascia.l. La 
capătul drwn'll.liui către il.'eveliaţie, lingă 
.preotUl neschimbat va .aipă1,ea ultimul 
interpret ,a,l lui K, cel mai bătru.n şi în
ţelep,ţit. .Către această lumi111ă <lin spa
tele porţilor va tinde, cu inima înseni
nată de 1înde1ungata sa experienţă, ·eroul 
no\sttiu, Îll1 18/IIl!urgUll senectuţii. Este 0b
sedat acwn de taina Legii şi deduce că 
dacă vorbele paznicului dLn a,oest straniu 
mit nu trebuie crez,ute .întoc<rnai, a1m,nct 
„minciUJ11a devine ,u.nivel'\Slală ", 'Şi dieel.i 
simgura certi1ruidine, oa reflex al absolu•
tului Legii, trebuie căutată. în cugetul 
omului. Cidu� gnostic pare îruoheiat. 

In ,camera .lilli K e seară, UJmibrele s.înt 
tăioase dar clare. �aţiul tentacWla'J.· ,a 
r,evenit la •cel,ula iniţiială. Bătriîn,ul iaş
t�tă aoordiul fLnia.1. Poate, de fapt, ni�i 
lll/U via mai fi, oe ililJ)Ortanţă mai are ? 
... Ca în diminea\)a de aLaltăieri idie .oare 
H desparte o vfaţă, din du1a[>urile !liui 
K îşi fuc ,apariţia cei ldQi executori ai 
Degii. Nu le vedem feţele, observ.ăm că 
Sint hotărtÎţi şi calmi, deloc ,a:gresivi, ca 
şi ,cum ar !fi ve111it să îndepllimească un 
s·ervic1u bianal, coti1dian. Gol,got1a l'Ui nu 
are niimi.c eooirc. Ul!ldeva, s,us, la o fe
i'eastră, a;pare silueta unui\ om ,pe c,a;re 
bătrmUJ!. K o descqperă ·cu o emoţie uni
că în viaţă. Acum, în ultimul ceas, are 
re�elaţia Celru.iLailt. Omu� de la fereastră 
faoe un gest. Ii trimite un sărut, o ,bezea 
din wrlul buzelor. K îi s,tri,g,ă obosit, dar 
cu, o vigoore tde10lc disperată : .,Cine eşti? 
Un prieten? Un suflet bun? Vrei să mă 
,aj,uţi ? Eşti sin§ur? SIÎll1teţi roţi ? Există, 
n-u-i aşa, obiecţii oare n-au foot ridicate?
.Fireşte că da!" şi în.cewe să rudă cu o
Jll()lftă amară. A,poi se întoorlce către

. public şi ântreabă cu o s1manie blim:leţe: 
„Uinde�i jllldecătorul, pe care nu ;l-,a,m 
văzut 111i.ciodată, unde-i tri,l:xunalul su
prem, la care n--arrn ajuns nkiodată ?". 
6Puh,în.d ,acestea se aiplea,că cu glîtul 
dezvelit sub îmbrăţişarea uoiigaşă a că
lăilor, pe care, înto�i ou i'ia'ţ,a în [,umina 
1'unară a reflecwaT'elor, îi destOO{P€!rim ea 
fiind ceilalţi doi inte11preţi ai l'lli K. A
cesta moare fericit, pradă unui gest de 
iubire, sub ouţitele fierbi111ţi al� unllii a
dolescent şi UlllU.Î băr:hat rnatu.r, îm-păoaţi 
şi întristaţi totodată de misi1unea lor 
odfoasă. Oamera este aceeaşi, nimic ră
vă,şit, ,nimic nelaJ!ocul său. Se aude rit
mic ţăcănitul pendulei. Undeva, afară, 
u.n cîntec de fl.a511etă. Sus, se stinge 1u
lll/ÎTua 1a ultima fereastră pe oare K ,a 
zărit-o în scurta sa viaţă. La uşa came
rei bate cineva. Din oe în ce mai taire. 
Din tării ooboairă încet CORTINA. 

Dominic DEMBINSKI 
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cronic,, llter,,turii 
dJr1:,m ,, t i ce 

PREZENTELE DIN INTERSTIJtU 

ŞI „RIDICAREA LA FILEU" (I) 

Ştefan Berceanu, Chei:le oraşului Breda, Editura Eminescu, colecţia Rampa 

Statutul literar ial unor autor•i de texte 
dramatice prezintă cîteodată unele 
partiiculiamăţi, în fond deloc stram.i.i, 
oare niu ,pot rălmiîne într-un striat ascuns 
veqeri:i., ci se constituie într�un fel de 
b'JazO'Il afl.şat. De .pi1dă, fla.p1lul de a veni 
în teritoriul dr.amaturgiei la oiillCizeci sau 
Şlalptezeci de ani, iără oa în.alinte de 
iaiceastă vli<rstă să fi fălcurt dovaidia pub1iică 
a unei as.emenea dificile îndeletniciri, 
elSlte o „în1tîII11Pliare" destul de şo.aaJ!ltă. 
Nu il1'1tră într-un asemenea eşanlliO!ll ca
zul unor poeţi S;8JU pt'ozatori 00!1Sia<.maţi 
care, atlllllc.i dnd s-au JJansat în drama
tu.r�e, �·ealizia:u, ol.llil1 i.punea Teodar Ma
Zi!lllJ, ,,o ilUlbire tîr2lie", şi l:l'ineinţeles nici 
situaţia similară provocată de pilrlă de 
Jea:n Girau.doux, afirmat mai întîi oa 
romanJoietr şi debulltnd oa dramaturg la 
46 de a,ni, .pentru ca a,po.i, ,,robit" tea
tll'lului, să taie o pîri.ti.e lungă de suc
cese. 

Ne 1'efurii:m ,aşadar nu la acei scriiflol'i 
oare, dominaţi de Î:Dlalte imper1a:ti.ve oa
te,gorice, s-au străduit să dea o nouă 
străltliClre literaturii dramatice oontem
lPffi'a.Ue, operele lor constituind molecule 
cu tm an,umit grad de autocefia1itate în 
sub&ban\ia unei cUJlturi, ci la acele pre
zenţe din interstiţiu eu o ţinută· stilis- · 
ti'Că rellardiată, ai căror semn nu snlllt 
or:i,ginJalitat.ea, spiritu.I novator. De ce au 
simţit nevoia aceşti autori, .cu manifestă 
modes'Uie, să waiă în teriito:riul literaturld 
dramatice ? Un�cni pentru a senma1a e-

xdstenţa unor teme uitate, SlaJU chiar a 
'LL110il.' ,.Pete a.rbe" pe harta sellS'ibilităţii 
Oll'Il.eneşti, ,,Uocuri viil'ane" co.rustitui:rud tot 
iat1teia propuneri pentru ma'.!Jax,oruJ unei 
culrtiuri. Este vorba de fapt de agentul 
utH caaie nu rămîne la s1larli,ul întretine
ril, prin săivnrşirile sale, ,a ideii de 

0

llite
r,atură, ci îru:earcă să abragă atenţia asu
pra unui spaţiu „imaculat". Epigonismul 
trebuie prin mimare văzut şi d�n aioeastă 
,perao;>ectivă. Pentru că at\mai aînd în
drăzneala de a desigila containerul unei 
t.eme este fă'cută întlr--o •manieră onestă, 
fără � false (ll'lle gîndim iaicum la 
teâtriu!l de i™tI>iraţie ,istori'Oă), actul nu 
trebuie amendat. A aduce ,în Lumină, 
chiar într-o maniieră retaroa.tă - mall".că 
dbld,gatorie pentru specia pe oare o exa
milllărn - o figură a unUJi vea,c, ignorată 
cu desăiwrşire de li<teratură, echivalează 
cu ridicarea deasUjpiia fileului a unei noi 
mingi. Că eia nu ,prim�te. lovituna sa
Vla.ntă, pentru a trece în întregime în te
ritori ul sec,uind, al artei au�ti,ce, . este 
de;.ig,ur evlildent. Dar acea „nci'-oare ila 
fileu ... este oonta'b:ELizmtă oa o iidiec - năs-, 
cută pe jUJmătate şi care ortmnd po.at:e 
ţîşni în ccmştient. 

Prezent în interstiţiul literaturii dra
matice de azi este şi Ştefan Bercoomu. 
cu Cheile oraşului Breda, text jucat în 

. urmă cu cîţiva ani la Teatrul Naţional 
din Bucureşti şi publicat, în 1988, de 
Editura Eminescu _în colecţia Rampa. 
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Lectura volumului pune de la bun început 
în discuţie apartenenţa la genul destinat 
scenei, iar interventiile critice semnate de 
Ecaterina Qproiu, Margareta Bărbuţă, Na
talia Stancu, B. Elvin şi Radu Popescu 
a/1.l dalrud să 1ramsfornne u111 sentiJmell'llt în,tr-o 
oonvti111gere. Ne iaflăm poa!te Îll1 :fiaţ,a u:nui 
eseu filozofic dialogat, în care temele de 
meditaţie poartă numele unor personaje. 
Nu există nici o ştiinţă a conflictului, 
iar ceea ce ar putea fi sedvcător în 
acest demers nu ţine de arta construcţiei 
literare. Ne aflăm în faţa unui proiect 
ideologic exprimat prin cîteva semne 
proprii dramaturgiei. Nu putem spune 
aşadar despre eseul lui Ştefan Berceanu 
că în materie de artă a dialogului are 
o natură retardată, întrucît chiar în
epoca de care pare să se· ocupe -· ne
aflăm în plin secol XVII - c�noaştem 
o literatură dramatică în adevăratul sens
al cuvîntului. Ecaterina Oproiu ne vor
beşte de existenţa a trei piese de teatru
ale acestui autor, şi vom lua mărturia
în inventarul cronicii noastre, împreună
cu întrebarea atît de afirmativă : ,,Cine
este acest dramaturg care-şi tipăreşte
piesele .î!rutlr-;un itiITTa:j de itJrei exemll)iloce ? "
F.ă!ră să ClllI108Ştem dlaictliUogr.ameil.e l!"eSjpec
tive, judeicaita nioasbră de rv,all�are va fli vădu
vită tle ipostaze oferite de protagoniştii
08II1e 111ăzuie, â111 �llll1Jîllcrl,ilr·i ,mai muUt decîrt
călntuJrăJreşitli \OU UIIl EI'lasrmus, . IC'll lllll'l De
mocrit şi c·u alte figuri ale gîndirii uni
versale, să atingă o aşa-numită „treapta
a cincea a existentei". Limitîndu-ne
aşadar la Cheile oraşului Breda, vom
remarca în primul rînd faptul că şi
aici se „ridică la fileu" o problematică
nidodată epuizată şi care a stat în punc
tul cardinal al umanismului: militantis
mul marilor spirite .ale lumii, sensurile
profunde pe care le poate conţine
jlUJbdlreia cfialţă de oome:ruull tă!u, de fiin,ţa.
om care respiră pe planeta Pămînt, su
premă lumină a valorilor pozitive, ale
Binelui şi Frumosului, în conjuncţie di
rectă cu imaginea Păcii pe care Diego
Vela'squez o surprinde atît' de plastic şi
misterios în tabloul său intitulat şi
Lăncile. Dcxn Alntcxnio de Ohelbera, caire
a trăit printre stud!mţi, printre călu
gări, ,,pniln,1Jre tiî.ngoveţi şi ţăiri81l1i, prilllnre
marinari şi prostituate" şi acum le „cu
noaşte nevoile şi suferinţele", este con
vins că regele Spaniei, Filip al IV-lea,
,,un nevolnic", lasă patria pe mîinile ti
ranice ale primului său ministru Olivarez,
că poate exista o soluţie „paşnică" 
pentru a restitui poporului demnitatea 
morală şi 'materială : pătrunderea în 
vîrful piramidei a unor eminenţe hotă
:r(J.Ite să r€611laiblaească „eoh:i'.hl,b:rull. " sooi.ail, 
influenţînd direct deciziile, în calitatea 
-lor de oameni care „condensează în
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Faptă şi Raţiunea şi Dragostea şi Ener
gia", avînd deci posibilitatea să „trans
forme Idee-forţă în ACT. Să îndrăznim 
şi să aducem lwnii orînduirea nouă. 
Orînduirea imperiului se bazează pe ne
dreptate, minciună şi răutate. Să fim tari 
şi să îndrăznim să o schimbăm. Nu este 
posibil ca mulţimile eliberate să nu re
cunoască şi să nu păstreze legea cea nouă 
pe care. le-a vom aduce". Grupul cu care 
pătrunde Don Antonio în imediata apro
piere a lui Olivarez este puţin numeros. 
Este vorba de ceilalţi doi conjuraţi, care 
vor ocupa funcţiile de secretar I şi res
peoti.Jv seore'tiair II, [ui iDO!n Am.toni.o ireve
nindu-i funcţia de dregător al consiliului 
de C:OII'OO!llă, u111sărci!l1.at să �ililă ev,iJd� tu
turor chestiunilor asupra cărora trebuie 
să se delibereze. Una dintre scene ne in
troduce de altfel în plină şedinţă de con
siliu, în care miniştrii se dovedesc foarte 
f1exilb.i!H faţă de e111U111ţuir:ile [ui CXJ.i,viarez 
şi în care se va discuta şi despre „tabloul 
pictat de Don Diego Velasquez repre
zentînd izbînda neînvinsei noastre 
armate asupra rebelilor din cetatea 
Breida". 

O altă scenă ni-l prezintă pe Velasquez 
într-un monolog interior, cu aparenţa că 
ar discuta cu „manechinul" ce i-a ins
pirat celebrul tablou Venus, pînza care 
a însemnat un moment revoluţionar în 
gîndirea artistică a acelor vremuri 
hnsJ)all'ldice. 

Cum iavea să acţiooeze, J)II'laCtic, grupul 
condus de Don Antonio ? Dîndu-i lui 
Olivarez să semneze hotărîri reforma
toare. Tentativa este descoperită, Don 
Antonio, binenţeles trădat de compa-
1111iioin:i, se ired'u<giiază run ia1Jelllreru1 lui 
Vel.asquez, ou ioaire, deşi cll�ipeile !11,u 
sînt foarte nwneroase, încheagă un dia
log filozofic şi conchid că „ici-colo 
a1Pi8J!'e o infimă �U!Pă ele aUeşi". Co<nsi
derîndu-1 printTe aceştia 'din urmă. (,,Tu 
încerci să transformi structura socie
tăţii, eu vreau să transform structura 
omului care creează societatea"), Vela·s
quez îi reproşează lui Don Antonio că a 
,,Jllli,tat că ceea ioe stăiPîll'leşte [111 aşa zisa 
acţiune este efemerul şi inconştientul, 
poate absurdul", definîndu�se pe sine 
însuşi astfel : ,,Eu am depăşit efemerul 
şi mă simt în siguranţă printre plăs
muirile spiritului meu. Eeste o cale 
absolută care exclude absurdul ... " Des-
tul de prudent, Velasquez nu-şi riscă 
pielea pentru „egalul" său în planul 
politic, efemer, al existenţei şi, preîn
•1lîmpfilnJÎ\llki 'VellliJrea 'Ull1IIlărtxJlciJloir lin frunte cu 
Marele Inchizitor, îi adaugă condescen
dent : ,,Rămîi aici şi, dacă vrei, rezistă 
violenţei şi urii care au ajuns pînă la 
acoperişul casei mele. Sint neputincios 
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în faţa lor. Nu trebuia să le trezeşti". 
Finalul textului ni-l prezintă pe generalul 
Spinola, învingătorul cetăţii Breda, 
iesind clin cunoscutu'l tablou şi încercînd, 
într-un monolog destul de fad, să ne 
reamintească relaţia sa cu autorul cele
brei î�făptuiri plastice : .,El a murit ca 
om, dar eu am rămas fără moarte, aşa 
cum a prevăzut eli'. 

Nu este greu de recunoscut în atitu
dinea lui Don Antonio prefigurarea unor 
concepte politice care aveau să fie fun
damentate mai tîrziu, aventurismul po
li-tiic găsitntdlu-şi poa'Ue o dom:i1rua1n;bă Îll'Ml.!1Ja'I'
h ism, caraicleni,:zia:t şi \pniJn exiallrtla,rea iau temo
miei vomţ,ei dinldiJv.ild'lllallie, dian: 1PeJI'S01I1a1jrwl. 
nostru nu merge pînă la atitudinea 
ostil..,negativă faţă de oriice autoritate: 
De fapt, întreg fondul teoretic al „ac
ţiunii diDecte" profesate de Don Antonio 
stă în doctrinele călugăDilor iezuiţi Fran
cesco SuaTez şi Juan Mariana, cardlnale 
pentr,u întreg secolul ,al XVII-'lea al pen
insulei iberice, datorită căTora se consoli
dează nu numai· ca exerciţţu, îri păturile 
sociale, independenţa cugetării politice. 

Apariţia florii Don Antonio (în evul 
mediu şi în zorii timpurilor m,oderne, 
numele Antonius a fost apropiat, prin 
etimologie populară, de grecescul athos
- ,,floare") IÎII1. 1Ilber.iJa 1(ipe eir'oul n•ui Şte
fan Berceanu îl chemă Don Antonio de 
Chebera) venea pe fondul cugetărilor ce
lor doi filozofi amintiţi, lansate, cum
ştim, abia după moartea lui Filip al doi
lea, acel tiranus tiranorum caTe era 
atît de radical în orgoliul său încît cei 
care erau ,pr1miţi în vizită trebuiau să 
ÎlllgernUJnoheze şi artiît de obs·edialt de @ro
pria sa autoritate încît îşi impunea efor

::tt.iri supraomeneşti numai ca să poata
decide de unul singur, în toate proble
mele ce se iveau în statele compunînd ·
„imperiul" său, în care, după credinţa 
sa soarele nu apunea niciodată. Juan 
M�riana şi Francesco Suarez au legiti
mat dacă ne putem exprima astfel, drtip
tul �etăteanului particular de a:.1 ucide 
pe rege' atunci cînd răbdarea a lu·at s:l!îr
şit şi intentiile rele ale suveranului au 
ieşit îndeajuns la iveală'. Pentru înlătura-

rea tiranilor „toate mijloacele sînt bune ; 
viclenia, minciuna, frauda sînt permise 
şi legitime cînd e vorba de vrăjmaşul 
public. Mijloacele cele mai potrivite sînt 
însă cele mai prudente, cele care costă 
mai puţine vieţi omeneşti." (apud P. P. Ne
gule1>cu, Filosofia Renaşterii, Editura Emi
aesou, 1986). La o aJI1urrnită „vi'Clenie" 
şi- o ,anlllffiită „:f,raudă" apelează şi Don 
Aln!tcmno ia,l ,liber-iei IP€!11J1D.'u a ajunge dre
gător, i,pos1la.ză în oar•e (111e per,rnitem o 
,asemenea exiagena-ne) ,,.îşi pidlează" -
în COil11CUI"•enţă cu Velasquez ? - prqpriul 
său concept de pace, în reformismul său 
'Utqpile şi, bmeîn1ţel,�, traigk. 

Exdstă IÎIIl eseuil 1-t.ti Ştefun Berceanu 
desenU/1 iimagi1I1Jair ail Ulllor ;, tJ:1all)e" ca.re 
nu futrucţhmează şi aare ar fi putut spo
[•i :adîm,cimea meditaţiei sale. Veni.t din 
mai muli.te 01Pere 0nteoesoa.1'e, perso,najuil 
Măscă11ÎciJUll se manifestă obscur mur-un 
p.Lan caire i-air fi dat de ifia/pt ia:devăra1Ja.
gveutate. ·mi este cel 1oa,re săvîrşeşte mi
n'tl!Ileia venirhl lui Don AlntOinlio îm „chea
guJ." ·o01I1S1i1i,U:l,ui de deci21ii, el es,te _ oel
C\a!I'e îi prevesteşte lui Vela.squ,ez ca va 
fi vi,zi,1Ja.t, din cU,pă în c!Liipă, de Do,n 
Afn,tOlllio OOUiffi IUITilă!ri t pen1mu î,n,a,l tă 
trădare.' Am putea astfel recunoaşte în 
Măscărli)ai pe iin�UJi12lalbiLUJl personaj Me
fÎISbo (prezent de llaJ, .să ziicem, Goothe 
pîU1ă (lia A!leXJaJ111diru Sever), cu caire �-Olll 
Alntonio faice UJn' pact. Cl.l'l'looCIÎll1idu-se m

. tl;mJPi).ătoc î:n1lr-o aîmcÎllllffiă, cei dol de:vi:1 
lega/ţi 11ri;ntir-un. jUJrălmînţ ÎII_l doi . . p�i,
dar des.uu1. de bine sitUJat m 1eriairh1ille JU
rJdke: Măscăriciul: ,,Jur să mă fac f�a
te de cruce 100 mme şi ca drept necr4:_di�
cioşi (s.n.) ce sîntem 01ITl1Îl111Ckli -� 5:a ţ�
nem j,urărrnlîJntu1 alltfeil decât popu şi i:ru:
111iştrii Spandei ". i111 dioouţia cu oei al�ţ1 
(Secretair I şi Sooretair II), Do.__n �•tro:1-iO 

nu j,ură pe Dunmezeu : ,,i\.<i<a sa�mi aJut 
u sjn,cm,.- ! ". Asemenea pl0111jăIDl arheolo-e .,._ rt·" gtoe, spre IUII1ffie ale unor .,po :1 car: 

dacă nu există nici nu se deschid, pot fi 
preţioose eseuUui di11a1IDc!!'tiic ;p!l"Olfes.ait de 
a,u'toc. 

Paul TUTUNGIU 
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OFENSIVA T1EATRELOB NA JIONALE 

Eleganţă şi stil 

C.ritioate nu o da,tă pe1r11tn:u caracterul 
edeotiG lail iI'ep�iu,lui, ,p["ea ·i!mPe&tlriţ,at 
eu. 1lrtllur.i mÎ.1'1JOlre şi all€1ato[·rli, pen1Inu fap
tu,! că nu stim'l1ilează, l!1lU !ÎlnC'ltrn;jea.ză şi 
nu ,,Pr!CJ.movează" [!llideajuns dm.ma1rurgia 
ilii.iE1imiailă, ,im- at;t.nrucu ,cîmd o taie 111u jo;a
c� to1ruişi au tori.i î.an\Porbaln,ţi ai iaicesiteia şi 
vx,ce-versa, cri:bi-cate ,ooitodată iPEID11l:iu liJ)Sa 
ullPt s;pectacole �ezentative, demne de 
�i.ganţele furmei sub ciaire joia;că, Teatreile 
NiaţiOlllall:e pălrea'U dispuse să-şi suporte 
ou stoicism oilimpia;n C0111cli{ia ru:iadeimis
mu1u:i loc (ipretuti:ndeni) SU1bwn:ţeles, nelă
silrld,u-se stlrăipuns de as,p.1iţ;iş,ull şi peinsua
..iuneia oondeieloir cirH.i,ce. De aH.fell, la 
nod, cerililţele de princilPi1u căro,ra trebuie 
sa le răspllll1Jd-ă teatruu 1111a.1ionad (şi, ded, 
i'!ll atât mai mulit Teartlrele Niaiţiooiail.e !) nu 
11-au prea sichmbat de !la fei1 u[ în care
Ol'U fosit formuQaite de Clr".i tilcrull d;r-ama;ti c
Mihai Emi111escu, illl1lria;t şi el (-Odiată cu
poetuJ) ful cel de al doiQea s,ooou al ne
mUJririii sale. S""81u ,sc:himblalt şi se schim
bă mereu 00il1lddţiile Îlil oaa-e 01ctiveru:ă
tealtruJ naţiOIIllaJ şi Teartire11e· Nia�ionale,
oar.imiţ,eloir de · rprinoia)i u, ouiltuml-ecl.1U.Ca
·ti v-pa. brtiotic, iaidă,ugîmidu-lli-se şi iaILteJe,
�oaite nu maJi p�i111 mdr€1Ptăţi>te, însă de 
oir'Clin practic, ec0111omioo-fi111amcioc. 

J,uc:înd - !111. distribuţii [P8!rallele - u111 
'î mipresi0111iamlt 111,umălr de s.pecltla1oole, ce 
poate iatim,ge şi �ăşi în1ir-<Ul!l 0.111. de 1lrai 
ori z,i,lele ainUILui, efootunmd tuu,nee în toa
ţă ţiam şi miaro-stagi.ll.11n,i îln O!l."laŞ!e şi cen
tre m.ulilci,toa.-eşti, căn.Ltlîlnâ să r,ăsjpUII1idă în 
:florme oî.t mali via.r'iiartie ceniinţell,oc atît de 
dJi!feri te ale di,feri1le1oir oartlegorii de pu
bLi c, 111eipl.îng'Îindu-se de ex:i1ge111ţe!le fi.Jreşti 
aJe cr,i,ticii, ll1!Î'Ci de preilenţiiile mari. muilt 
sau mai puţilll j·ustifliicate ialle lalU'OOirillar 
dmamaltici, fulde,p].in,i!nidu�i in bU1J.ă mă
sură şi pliairuuil finam.cioc şi lfiUil'lJOţia [or e
dlooati vă majoră iÎlil Tia'Ua �irtiJtUJa!lă e 
ţăr.ii, Teatrelle Naţionaile meriltă î111 cli
pa de raţă o cu totull 0iltă ;pril'\lli!Te ari,ti � 
că <lecit cea sU1perioir-candesoonde111ită, că
rella m,u se ştie cime i-a diat oonul., dair 
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c,u. care au fost gratwiate OO!lls'taint de la 
o .\ll'eme ,încoa.oe. Datm-ăm o atare scllim
ball'e de ,o,ptică mad iaUes ,î111 ia:ceas.tă sta
giune, 1988--11989, un 'Clalre se J)oaite vo:r
bi (deoca!ITI'dlaltă cu exioop,ţiia NaţiOll1.alu
lruli ieşean) de un ;puterniic lJ."eviriment ai 
Teaitr,ell.or Naţio111iaile, de o susţi111u.tă o
fensi'Vă a iaces,tO'ra îlmpo1ll'i,va ,prodUJCţii
!oc :ru'tilllli.eire, greviaite de raoaidemiEm. La 
loc de .wu111te se situează 1111, pn:imuU ood 
Naiţio.IlJail.'U� timişoreain, ,cu vrur\f.u[ de la111-
ce ia:I. specillaool'llllui Trei surori de Cehov, 
Îll1 regia lui A,lex<a Vdsairian. A f051t ur
mat, :la sotll"tă vreme, Ide Antoniu şi Cleo
patra de Shakesipeiaire, 5111 iregia lui Mihai 
Mănil\lţiu, fa Niaţioniailul ol!ujean. Regi.zo
riuJ. Ion Cojar 111€--a oferi,t 0JJ?C)li impu.nă-
1Jola["ea, şi imiPTeslOlllall'lJta mcmtaire a Va
ssei Jelez:nova de Gorlti, :I.a Nlalţiooailui 
bUJOUJreş,tean, duipă oaire a venit rmdul 
Nia,ţionallu'luii cro:iovea.n să ll1Je imvii,te la o 
sensibhlă şi semnificativă redesiOOII)&il"e a 
un.i,versuh1i cehOIV'iian iprin sipec-taJCO.Lul 
Unchiul Vanea, în regia lu'i Mircea Oor
Illiştea111u. Toarte a,oes,te s,pectaoole (asu
pra diroira me-aan prOO'.lJ\lJlljlat ,pe la� în 
CllXlll1.Îdil.e 111oos1lre :a111.terJo.a1re) au Ultl ca-
11a1ot,eir ;re:PlfeZ€1llltativ ipentriu ,ceea ce poa� 
te şi trebuie să fiie ţi111,uta ocitis.ti că a unei 
moll1ltă:ri demne de fimna · ,uruui Teaitr.u 
NlaiţÎJClll1\al, iJUlStrmd ,totodată cote de v:îrf 
ale aJl'ltei 111oasitre J,ntel;pcretati,ve şi bene
fioe ten.dli.111.ţe aile ariei ll'e!gizoc,alle oon
tarn,poo'.ame. E de !plreiciziait fup,tuD. că nu 
sin1it �ele [Il:()!lltăJri demne să ne re
ţill1.ă ia,te.n,ţia tn teatrele II1e.5IPOOtive, ele si
twil!du-se in, C'O!ll.tex.tuil. as'1.llffiărr::id UII10ll. 
rffi/PO!!lSJabilliităţi s«)Orl te lfaiţă de aall.ita:tea 
şi cliaritlatea 18J(!tul'l1.i ooeariic, faţă de va
Ioorea IJJui ideartlitcă şi for:ţ,a JiITIJPl8,CtuJui 
să,u emo,�onail. 

N-iau ;răimas îln iarllaJra acesoT iP!feQJCUpări 
rulai . 51Pe(ltaiodJ.e[e Teatiriu!l.Jui. N1aţio111iail d,illl 
� Mll\l'eŞ', ialtlllt I001e de\1asec,ţiaromâ
nă câ,t şi cele de },a recţi,a maghiară dîn
du-ne semit.imentuI că şi 01cesit teatru în
regi.s urează lf!IClU!l'Il 'Ullla dinrbre c,elle mai 

· b'Une staghurui iaile · &alle din uiltimii. iani.
Oum ,de&pre incitanta (,chirair d.aică nru şi
slllfi1ci€!11,t de. bine motivata) mOlntaire ra lui
Dan Ailecsirunldlrescu, 'I.ia secţia româmă., cu
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Raţa să.lbatică de Ibsen, ca şi despre 
moll'l<!ia!r'·ea J'lli Kilncses Ellemea·, iLa secţia 
ma;ghi,airă, CJU Diogene cîinele de iDuma,tru 
&Jilotn.10n, :revista- a !PUbili•c-at deja cronici 

_ dis,'bincte, ne vom a:-ed'eri, în oeile ce ur
mează, la .ail,te ,trei speict,a,co1e de vădit 
i.llltea.'eS aae stia,g:i,'Uil..i_;i 1lÎII'•gumuireşellle. 

Actualitatea 

şi actualizarea lui Gorki 

Si)ee'ti:real de e!Leva,tă �inută a:r1'Jsti!Că şi 
ex.el1'jiplar pro,-.fes.ioniaiLfsm iaJ seo:(.iei ma
�� Azilul de noapte n,u n11a1 esite, în 
VJizâ�ea •regi zoml-�eim:.1.gQ'iaf.i;că a /Lu1 
K.iJn.cses Ele:mer şi a IMatt·lei, M.i'U, ,,.pro-
p,rrie,;ţaitea." iliui. Kostiiliov i;i a so,ţiei · &aJe 
Vdisa, ci ll.lltl $alţiu •(simbo!li.c) al cat.a
oon1jbeloc iÎll1 care 'l Ullllina pă.WUinde doaa· 
prâlll .găUlI':i de vent�•ie 6la1U de aanali
ziatre, .un spaţiu i«ooer!t, ldaJr s1ttuait cu 
ce.r.�lturl!ine d6irl-esubtuil. străzi!i, (lajprlQpiart 
deG(i die tit1un ori-�J8Jl ai! piesei - ,,La 
f•WJ!� ", IC'Uffi 6--18[' IP� illmd11.1,oo Na dire), 
Sipajj;iu pe care .ce.i dJCn par tmali m�t să-,] 
�nisltreze tempomr, !I)OO,te in v:il!"butea 
Je&l!:<tull.1i!loir �ar ,ou po!l!Lţi.a. Imsemnele 
ves'!limenae a!1e ţărr-ii şi eyoc!ii � în 
�e păstrate, dlalr şi iaiceste.a CJ0111iP()rtil 
o IIIl3ii, iLao:,gă generaL.itate, a"OOellJtun c�,d
PEl q>osilbilllitiatea :păstll'ă:rii dsrrun:ităţii şi a
ad�ăru!l.11.l..i fiitnţei •1.J!ffilallle, ah1aJr şi în
00!1d:iţii!le marrgtmalrlzări!i şi alb!ru:tiză.rl<i a
oes'tela, îlll-tr-o ,a;ceroă iluiittă pentru exis
,tetnlţă. �,ajeile - ides:iigUJr, nu numai
dii)!. villla [cn- - a-u ,aj11.1!111S � :flwm:l.", diao:
�dtllI'.ille şi sentillnerute!le pe oatre mcă Je
mai .îlnceiair,că, [:uimil?la lăun1lr:ilcă de care 
mia.'i siln.t Îl!l s1laJre., .IJn a!bsent,a OTi cărej 
peinsipecltive, le uitdâ,că ,tu!l:bl..U'0ltor „iLa s.-u
p.nafiaţă ", ca ipe o ramă sâlng:e(rllru:lă ia: '1.l!m.a
niiîiHii, ce ll1JU 1Poate :fli iaso=ă ia im.i.ni t 
de l-umilllJ8. ziilei. BătrJJ111U[ LUJOa nu e nea
pălra,t un maire milllcirws ş,i ll1icl il:runăta
teia ipro,povăduită de el o siimiPiă d1,ver
si Ullle, ci doair i\JJll pal ea·1li•v i1111Cli v,ilCllu.iaQ, vă:
d.lll'1d-u �i 1lo1laila inefidenrţă .îln p1aJn s-ociail.
I¼giz,oa:,ua 111:u-şi qăd,Lhie o privire ne
pwt.incios-iÎlllJdu,ioş.a:tă as-1..JlPl"a 181CeS;rei · Ull.lllTli,
pe aaire n-o SIOUJZă, ci· o :fiaice cwmva să s,e
prl<Veasică pe ea illl.5ăşi cu o truec:mţătoare
şi 18J111ară il'lllc.iidi1Jate. Căic,i ip5111ă şi ,:ulcu
şull :ne.fericituLuf Aiototr 08JI'e se sin,UJeide
e pîindirt şi [uat imedil81(; de ,u,n iailituil, în
cutremurătoI'!Ul fill1lall al. speotia,oolh.illu.i, ia
VÎllld vta!loorea unui treemi2JirtJoirJru : abia
ptni!ll exl8l00rlbata-i grijă Ide ,ase sal!Malll'll
mad ipe sine ,. lrn.dtvildllll îşi semmează o i-

neLuobaJbiilă ooruda.rrmaTe sociaJlă. 
M.odalli<taitea aleasă îmbină reailisnnul 

trăl!ril şi fineţea d€senuilmd psih,ol,ogic ou 
un nedisimwart ,paroetism 1811 irnip,liică,ri.i i

dea1ii,oe, scenele de o violenţi ,a;proape 

ex:Pres;io1?1,istă ,to\P,indu-se p,aircă Îl!l acest 
s;triigăt neauzit iau unei umamităţi ul-tra
g.iate. O dn.Umilllă „să:rac-ă", exicelemt fil
trată, conduce la efecte de piJ-_"turaJi,tia te 
remb;r,a,ndtian-ă, ireuevmd 'Îl!lcă o dată m.a
reJe ta;leint ,al sce.nograd'ei Mairha Miu, 
oajpiacita,tea ,a.cestei.a de a gîindi un spaţiu 
teaib-a:l :r-ever'beraint pemrtir:u problematica 
pu� şi n1111iiile de d:OII'ţă ialle vizliu:n;ii i'e
gi-zoraOe, c� -be111eficiază ,asteeil de un 
piregnaint rellief sicen.oc. La riln:du-i regi
z,o.vu:J. asociază c.aioou1J.'ll.i ·plasti,c şi dis
CUII'Sttiui ,actoirÎJOOSc efiicien-te efecte so
nolI'e, m metafori:ză;r,i p€!I'C'lctiainlte, p1edo.a
ria pentru re5!I)ee·tiairea omu�-u,i des,făş,u-
1"îrildu-se, de ex.eJ111PlU-, pe fa.nndailrull sonor 
ad ciz,me.109: oare mărşălurl,es,c pe C'.ailrla
rfmua de de,astip[·a „azi.!l.u[ ui ". _ ru s-a 
obţiJn!U!t to;tuşi ,un s.till unilt•air ail im;ter-
pretărJi, efecte pateti:ce exterioare răibuf
nin;d i111-t&'m.itent în jo<C'W 1UJJ1or actori, 
chim: dia.că binrinţelle i1?1,divLdua(le ale ce
lar maii imufJ.ţi dilllltlre ei s.îlnt ipo tabHe. 

O im,p!l"es:iO!Il.aintă. 1areaţie ,a;ctorioească 
!1'€ia!l.i.zează 'ThJrq- Laszlo în :rolcuîl AdlC.llI1uili\li, 
cO'J'Dlp-unwnki cu fineţe şi., de.qpoltr,ivă, cu 
fOll'lţ:ă eX]preSi,vă bogată iîlll, ll1;u,anţ)e, o efi
gie a măpăstuiri:i şi rntăll'H, c.afP.8,0iilă încă 
de generozi,taţe sufJ.eteas<:'ă. Aip.arr-.iţia de 
Ofuii5it ,păi11ăşi:t şi iîtmbăltir<î111'it a �fl.l.Î Lo
hinszky Lorand în Luka, ambiguitatea pe 
care ştie s-o -păstreze în legă:!Jwră cu i
denJtit.atea acestui ,oo111Jtr,o,vernat perSCArua:i, 
dIBIP!UllllÎlll.d de 111etăgăd1.1i,te �€[".gi.i SJPh'i
tualle, ·conferă !l'oilullui ,rnn, t\.llIIlluiltuoo dra
maitis,m •lăuntrîi,c şi o piregnaJnţă stcenică 
apal1'te, mem'Orabi1ă, 

Satin 
(Tarr 
r(?nc), 

(Gyărffy Andnis), Actorul 

Lcisză) şi Baronul (B6cir fe
înfr-tm moment -reprezenta-

ttv din - &pecta-col 
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Onigml concewute, vor fi bine tensio
nate dir1a1matiic portretizăJri1!,e dia:toiraite ac
to!I'iilO'r Fark,as IlbOlly,a (Vasillisia), Ferenczy 
Istvain (Vaska Pepel) şi Boer Ferenc 
(Baa.·ontrl). Ln tuşe groase,, vJOt1enrt; ex
presiiNe, (iatiingÎil1.d ÎII1Să şi 'Ulllelle str.ildem
ţe) sîil!t compU6e ,a:pairi,ţiHe [ui Satin 
(Gyorl.fy Alnid.r,as) şi ail.e Nastiei (Gasipăr 
Imalia). Sînt •temeinic ccmfi,gu1-aţi scenic 
BUJlmov (Kair.p Gyăr,gy) şi Kileş,ci. (T6th 
Tamas) ; chl�ri,ţi,a Ainei caipătă o stra
nie m,umuseţe ·· în ·iJntenpretaTeia a.ctri,ţei 
Szekeily Alnn.a ; e sohi.ţia-tă ICU ap;llQIIIllb do
rilnita de eva.7.lilune a N181ta.şei (BlJZIQgalily 
Măl'ta Gaib1iiel11ia) şi !l11U duce 11.iips.ă • de 
cu:loaire nici1.fil'lla. din.bre aipariţiile Kvaş
niei (Bi�-usk,a Anm=âirlia), iaJle h.Li. Med
vecii,ev (Magy1a1rJ Gergely) şi Kos,tiliov 
(GyarmaJti Istv:a1n.). 

Păstrînd măsu:ria .î.nbre 1aJCtl.1ai1i1taJtea şi 
iaotwa1.izarea lui Gorkii, Kincses Ellerne:r 
p;ropUJne o oonvJ111,gă1Joare uniNarsail.i.2lalI'e ia 
problama,tidi ,pJesei, pr.iintr-U111,· Sjpect.aool 
de ,amvevg1.11ră., ce •poo.a'tă deoportlr.i,vă îin
semn€!le ;taJen'tUJlui regi.2Joa:-ail şi ale matu- . 
rităţii pro:fesd,ookie. 

U111 spectaecil de mcrură iaiPTOOiPe diasi
că, trains1îlnd iasitfel ,ou adecvaţie, Îlll re-
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Alături de 6cisparik Attila (Don 
Juan), Adam Erzsebet (Doma Juana) 
într-o creaţie de referinţă a carierei 

sale 

gimul „core�ndeniţ,e!].IQlr", 2Jo,n,a de �e
cirici1lalte stitl.istică a tex,Mwi, este Dona 
Juana de Raidu Stanca, ,tot iLa s�cţia m.a
ghiairă ,a TeaitrUJlui Naiţion.a/1. dim T.î.rgu 
Mureş, Îil1 a:egiia lui Dam A/1.ejcsalllda:esou. 
Faţă de veirs,i.Ul)1rea sceni-că, şi ea maribo
a·ie, da:tă de aioeliaşi iabotiios ['egiz,or în 
urmă cu 20 de iam:i, [a TeatrUJI Dr,airna,tic 
din Bia,i,a Mare, ceia de iaioum se înfă
ţişează âlll•tr�o mai austeră şi eleva/tă sim
p1iltate ia tra1nsfigurăiri1i., iLa care C01111bJ.·,�buie, 
în bull1ă măsmă, 51een,ogtiafi.a �1ui Kemeny 
A11J;)a:d. SimetiriJ!e de ocms1mUJcţle ialle. tex
tu1ui se vor [',egăsi :i!l1.Slpimt ,în simetriHe 
decoru1Ui şi ale · costumelor, ba chi,aq_- şi 
Îln M€ilea a.le desenului miza.rus,oon.!c, 
speotaooluJI ,cu,1tiv&n'du-1e de1.iJbe!I'a1;, · :rară 
să-şi !refuze tentaţia ,Jpoze!l.ar" SJOilistice, 
a gesticuliaiţiei aargi şi a v10liutelOlf pliITTe 
de graţie, cu 'Ulll soi de calofiilie as:uma
tă, ce-li face efe,otiv dellec'tlaJbill. MorvUJriiJ.e 
şi ailiblllliile ·bogatel.Olr costume ale pere
chii DOlll .J1Uia111-Dom.a JUJalllla VO!I' avea ast
fel fas1Jul şi e1,egain,ţa p1'l1n1ciiatră cuvenite, 
oonrtrasi1nd ,cu petele de cUJloaire vesele· 
şi ,vil aile ,costum.el.or oupluLU!i F.ioreJ.o
Fiorelia, ca şi cu negrul ,ajpăsăwr iaa cos
tu,m:uiln.ti ['Ui. Don Feriilial11do, pe „adevăTa
tull" săiu niume Don IMovte. 

Fă:ră să--5i prqpună ci „Temte!.'IPI'etare" 
m01dennă 1a mitului Qui ID01n Juam, cum 
aveau s-o faoă, în sipaiţi.u1I dlnamat1.11rgieJ 
universale, un Max F;risch, iar în  acela al 
dramatuiflgi,ei româneşti, un Teodor Mazi
lu (în Don Juan moare ca toţi ceilalţi),
Raidu �Sitairuca dă!dea, wn 1947„ oind ia siar'.is 
piesa Dona Juan.a, o posiibillă tratam· 
cOIIl!Plementairă a b.i111eoUJnosoutu:JiUi, motiv 
Utarar, s1.IBCHiînd i1Uiteres'l11 rnaii mu[t prin 
poeti.rcitatea dec,îi ipri!Il iprofumzimea tex
tului, al -călr:ui liwesc e greu de st.llI"mO'Il
ta.t siooni1c .. Totuşi, itieXJtu[ oferă o ge
neroasă partitură 0101:.ofr,i,oească p,en1IDu. in-
tel'IPreta roh.J!l.ui tituiLaJr şi, oum Dan Alec
siamJdres!cu avea .Îil1 11lm.Iip;ă :poart:e uina di111-
tre i!Illtamxretele i,dealle ipenrt;ru aces,t rol, 
0<pţiunea sa regizooailă nn se ;pa!I"e, to-c
mai datorită aoestui fapt, i11111IDu. totuJ! jus
tificată. 

Adam Erzsebet dispune de o naturală 
distilllicţie şi un :fiasci111iamt :fiaJr,mec scenic, 
posedă o tehnică tealtrallă remarna:bilă, 
a:VIÎlllid totod181tă un temper.am€!ll..t şi o for
ţă drama.tiocă ieşLte run corrn.llll, la care 
se asociază o min,uţilOOSă şi srtăJrui,t,oare 
cioze'l,ar� a detalLiruJiui scanioc, IOOillducîndu-i 
cireiaţii1le, C'll o simpli'tate ,ce 1paire 0J)iI"Oa
pe fu'ească, pe ou1miae strălluciTi.i artis� 
tice. Reciitailuil. Emi111escu de 1a1cum doi
trei ani o măn.itu:risea din ;p!l.i111. Excelent 
figUII'ate, numeroiaseile treceri de la o 
silare sufiletea6Că Ja aut.a., reatlii·zia't.e cu fi-
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nelţe şi subtili'.taite_ .î111 �,a sa dj111 Dona
Juoarna, :reoo111firrima iclll11jp).drtlildi111ea unrui re
gistru d!ramati-c bogalt IÎlll 11JUiclll1Jţe şi forţa 
unui �lent de a111rvergură şi eicliarta111ţă eu
roJpeana. E seco111.Qaltă, .cru aplomb şi de
zi111vo1tuiră., de M6z.es Erzsebeit, fi•n rolul 
s1ujinicei ·Fiorellia, cu,cerită la rînldu-i de 
s&V'itcmud lui Don. Ju,a111, F,iorelo, acesta 
illltelrpretalt cu desi1Jutl urmor şi vervă de 
Anldeir ZdHim„ ipelll,WU a nu avea nevooe 
de mei o ,reinrtă ,vufugairă., CO(!l:tlrlavemind 
stiil:ull u:i e!levat ai!. x�ezernt.a,ţ.iei. AJp,airi,tie 
�uminoosă, iarvÎllld, ,p,resitiani(;ă scern.ici t;î
năa,u1 Gas1Pallik AittiJ:a jrustifică deo�
dată renwme'le IJ)el'.soma:j-uO,ui 1Do111 Juian
<mr 111u ,ajUlllge şi �a damnarea ,,11eestuiia'.
în dificilul rol Don Fe.rnando (Don Mor

te), Tartla;i Sal111doc e hamiUJC.cqllat de u111 
machiaj deficitar, d'orpa't, şi nu ,aJ.unge ru'Ci 
ell :La detaş181I'eia „l0001duicărbolrulrui. de joc" 
cu Clal!'e (Pall'e să-ll cfi investilt j11JJten�ioma.Ii
tatea regizornD.ă. 

Alin aiprec.i.at „su1rdi:na" ,ajpll.icată de i·e
gizoir tiiraldelor prea Junigi, re!lwnd Oa 111e
s.:llî.rşi,t aceleaşi :I:ulCIITl.l!ri,, diair 111e�a namulţ,u
milt Ul!)Sa de illliPlicare ia: ec1emjuQ•ui în 
desifăşurarea ,aoţiu111H, o lumină ,aipro,a,pe 
t0lt tiiJ'IliPW eg,a.lă ou s'i111e, chi.alr şi i3Mll!1Ci 
ci:n,d SiOO!lia e i1111vaidia:tă Ide sf�n.i•re şi 1 u
mîl!liă,r.j, ll1�1Jîll1d să col1lfere Sl!)oiru0 de di
rnam.ism de pe u:rtrna căruia r�zentaţia 
n-air fi avut, detfrgur, deci,t' de IClllŞll;ig,a,t. Lm
p,()ll'ltam.tă irămîne .însă ,.,.Tederoaper:irea W!-
1xmuiliuli ", D.ain Al1elcsamdiresou 13lfillîn1du -se
po::inltre cei ce o ru=.ăresc pro�ti c, 
propunîndu-ne-o de astă dată pe Adam
Erz.sebet într-o creaţie de ireferimţă.

Ascendenţa registrului satirid 

Vein.iin,d în roea.1rou ,d,iJn IJ)J.'Oză, o iaid din 
�etăirie, Pi!Jaltan Pairldău iadUJcea cu sine 
o bumă OUl!l� a Tea!lită,ţii, o �ntă

• 00'111CIDetleţe a .fiaiptullui de v.i�ă bOiga,t Îll
semmifioa.ţii latente, o cu;rsi,Viiltate fiire,as,că
a d.iailoWtl!lui şi, [lU ,în 1ull'timull II1Îl!ld, un
aprooiaibill. too.us mo,roJ., derivlîind din pa
tosull lr'Ql5.ti.rii iadevăr.uri!lor cOltidiene, oaipa
bi!J..e să SJUgereze fără asitemtaţi.ie dimensi,u
ntlle :firescei sooiia:ie. Totuşi,, artJî.t m Iubirile

de altădată ci)t; şi [n !oneştii, pemsonajele
îşi datorau ,viiaibihtaltea mai ,rnu!Lt iP()lliireti
zăir.ii, lo:r eficiente, deru"lt 'ÎJ!1lfirlumrtăirillor oon
flÎIOtuiaa.e decisive, �t.ea irămn[lmd cumv�
în alfar.a soonei, oa.Te le {Pre!Lua td0<ar eoou
rile în oonşti'inţ,e. Ex]Jilicită, ,dezha.ternea e
tică risca nu o dată să sufoce materia d.ra
maitileă, dî111du-i un ·CUll'S 1prev:izibin şi o fi
rua,li ta1Je ,aproaipe didacticistă, de aia oare se
ooilv,a dOOir parţial, !p[1in iiI"olnda 0

1l'€1!)1:icii.

Livi4 Doljan (Cleo) şi Aurel Ştefă
nescu (Manoliu) într-unul din ra
rele momente de tamdrete ale 

,,lunii de miere" 

Nici ,,.miza" pusă în joc n,u em ide natură 
să susdte un â1nteres aipia.MJe, ,oum se Îii'l
tîlffi!P\lă ,acUJITI, .ÎII1 Luna ele miere, cea de a 
treia p.iesă a iautoru.1,ui, 01Pă1·ută îillltr-o 
priană vari1a111t.ă !Îl!1 Tevista „ Teatmu1" (ra. 
11./.19187), cu ti,tlLU!l Călătoria.

Nu e încă o piesă lb1111e construi.tă, dar 
e ful, oil"i�e caz o piesă imuJt mai s,oilticitan
tă ;piri111 ceea ce S/P'Ll'Ile F;i chiiar pni111 fel,u.l 
î111 care ,î.rucearleă s-o !!iacă, a'll!toruil ,aiPelind 
la tehll1ooa s€CVe111ţiJauizării di.sou.rnuliui d.ra
mooc, :ia aJJ1mlruan,ţa şi :itrl.roonfereruţ:,a p,la
m.1�iilar acti,Ull1.Îi. El'iiberată .ÎII1 ibU111ă măsu
ră de oa�oome}e •prozei, d011.' tr.i,,butară 
acum uncxra dil!l/tre presl.1/Pusele s,cheme 
i111eluc:llabile acre drnmatur,giei, piesa 
prezi1I1.tă. O'I"ilcurrn o S!CI'.i.iltură ailerlă, ilinia
miică, =tă .pe l\llll. cOiI1lfiliict ialdus iLa _ ve
dere, dezb.aiterea etică fi'ÎOO lalD\lJID CIOIIl,ţi-
nitrtă şi intrmsecă defi<f,ăşUTălriii aces.tuia. 
SciridWŢull inu şi-a onistall'i.zat :regis,1Iru1 
dr,a!mia/ti.c - şi poate :nici 111,u i1111t.enţionea
ză, pro@ra.ma!ti.C, S-O macă - as1Jfe:1 incit 
,,,oom-edia" sa are UII1 IPOlliiCTIOl!Il ias!I)ect 
stilisti.lO, - ÎIInbinilllld <e-OIIDioull fir,us.t, de ex
tria,oţie 1poipuU,an.'ă, ,cu um,ocrUll aibsurd, îm
pi•ns p,îlll,ă �a ,grotesc., iî:nltr-o c,oexis,tem,ţă a 
dna.mei cu şw-ja oarioatuinailă şi ia alego
r,iei cu· o n,eaşte:pta,tă v,irr,U!len4ă satiirică, 
01ceas1Ja. s.-fî.r<şillld 'P['jn a se ilffiiPU!l1.€. 

Serninrun'Ci ,premiem. pe ţia;r;ă ia piesei, 
re!?)izQ.I'U!l Kovacs Levente, sooomdait de 
scenogoo.fa J•UJdit Kothiay-Dobre, imagi
nează ,UJU sp8iţLu multirfuncţiorua!l., elemen
t�l,o,r ,mobile de IC!,e-co;r şi recuzită revenin
du...Je oorci111a sugerării diverselloc ampian
ţe di!ll „zona" Dor,umei, treoorHe de la real 
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la :fianbast şi onir.ic săvurşmdiu-se într-un 
soi de OSl!Iloză ooş.marescă, iami.n,ti:nd de 
filmu.! Căinţa ia!l. Jui AtbUJladze, însă în
tr-o tOIIlalH.a.te �enU.;,ie, probabil intenţio
na.tă, cLar şi destU!l de uriîtă îin sine. Ceva 
mai ums,pirate 111.i s�au ,pă,rnt costumele re
prezentaţiei, aumdu-şi sareilna d�tajă
rii acstor planuri şi izbutind totodată o 
e1oovein.tă sugestie tipologi,că. 

Piesa pune în discuţie condiţia crea
torului, ca şi pe aceea a facto
rului decizional, în ipostaza volunta
risimuil,ui ex,ace:Iibat al acestuia, obiş.nui,t 
să nu î:rut�e ni�i o opo.zLţie. Primul 
termen e figllll"at ide inginerul C001Stm11cto.r 
Mall11()lliu, -căruiJa Aturel Ştefăniescu H com
pune o conviQ'lgă,lloare i,magli1J.e scenică a 
epuizării fizice dalr şi a dnTZeniei moraile, 
cu care-şi joacă lUilltiima carte,, ipină wn cli
pa morţii. Cel de iau do.iil:ea e figurat de 
atol[>utemicuil şef local BudUIDa şi COll'lfi
gurat sceni1c de Cornel-lPqpesou, [lntr-o te-
1,ifică imagine . ia forţe1,o:r mallefi,�, de
veni,te conştiente de \PUteri�e [or dis,cre
ţi01naire, pe ,care şi !le aiPă:ră 111wdimLţînd 
niai o reiplică, nici o tentati1v,ă de pără
sire a sitatu-quo-rului. Acesitia e totuşi ero
dat chia'l· dun inte..i--:ior, de fm·ţe:J.e prj
moroiaile ale vieţii, ,o,pwnîll1du-se osi,focă
rii şi ·imistifLcărij, forţe simbowizate de 
personajul. Maria, că1"eiJa C1·istina Par
danschi îi .oonferă '.l.,um:ill'l;a şi demni-tiatea 
necesiafe. llffi\PTe&i,omiamltă este şi evoluţia 
,a,c,tr1ţei LivJa. Dolja111 Îll1 ro[llll. ooţiei in
ginerllllui Mainolliu, ,PU!DJOtînd cu tragism 
autentic ,ac,uzatorua fi;p,all ail. siI}acta.coJului. 
Cei dai muinciitoo:i ia,prqpiaţi de in,gine.flul 
Ma1n1Jllhu, Pa111aiit şi AS!ma,r1a111dei,, s5111t coin
tt11raţi c.u umiOiI" şi sigUlrn!Ilj\:ă de Co.mel 
Răhle.a111u şi Ian Riţiiu, su,ball.te.mii lui 
Budiu:r,a irămînÎ!IlJd în siohimb la con.rliţia 
unor fiantoşe · prea acuzat oairJoott11riale, 
Îll1 in.ter:preta.rea iaiot.arfilar Oansroaalltill1 Să
sălreamu (Iuga), Raidu Dobre Basarab 
(Ma!nea) şi Tt1aialn Coo,tea. �Piolrn!I)aiI"ăJu). 

Chiar dacă nu depăşeşte un anume 
schematism ,ail. ,textul.Uli, �crbarollllî"nu e 
mai iPUJl;ill1 ill'ld taint şi lml(p(Xl'1iall'lt pn\111 pro
blemele .pe. oaire a,�i text re�te să 
le adtliCă Îll1 dioouţie, mVtit1lnd la o meili
taiţie iaJCti.vă şi profU111dă, spre satiSllia,cţia 
celo:r ce�l UJI1IDăresc. 

Şi la Tugu Ml.lll"eş se fiatce aşa,dar tea
tru de calitaJte, actorii neez_i,tfin.d., de la 
Shakespeaire ÎQ'liCOaoCe, să fie ogllilda 
timpuilui lor. 

Victor P ARHON 
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O ABORDARI 

TRANŞANTĂ 
„V�i1ov mi,a spus odialtă : «Tu eşti 

fericit pentr,u .că IPOţi să scrii şi !I)reză. 
Pe ood eu 111u pot sorle de\c:îlt iteiatr;U». 
Lnbr-aici<eVălr, era un dmmatU1t1g fa1111ăs
olllt". Voribefle [u.i Mi1ooi1l iRoş,ailn (re
produse în caietul-prog,ram al spec
tacolului, redactat cu profesionalism de 
GOO(l'lg,et,a IMălDtoiu) ,cao.·aiot.emi:zează la
pidar per&lllllallitaitea ,c:re.atoare a unuia 
diill'lllre ,cei mai itidentaţi ,aiutoiri cllrtama•tici 
OOIIllteJ'IliI)O!MJli dill1 UIIIIÎI\JJilea. SCJ1Vicliică şi, 
fără IÎll1doiia!l.ă, di:n E1.JlriQpa. ConteimpD1ran, 
dim 111eferidre, doar dim pU111ctul de vede
re all jpevi.O!dizărtillioir d5ttlolrice 1C1CIDV1err11ionaile, 
căci' Aleksandr Vampilov a murit-la nici 
3·5 de ,aJ11d - în 1'972. Opera s:a c'l.l\PI'Îll14e 
dooir cin1Ci piese, dintre caire Vînătoarea 
de raţe � Ull'lail1Îm s-oooti,tă ,cea mai 
viai1oiroiasă, ,Pa.101l�is1ruil ei, Vikto.r Zil0v, 
înt�ll{pea.Ză, oom.furrm ar1iltiicii de tea1lru de 
azi di111 U .R.S.S., IJ;)Siiho!lo!?ii,a (Weciifică unei 
în1tregi [XrOIIIll()lţii (cLalcă llllU generaiţii) de 
i1111leilootua:li - aceea ,a 1deiooniullui J.960-
1970 -, marcaită de t0 aioută criză .de 
ccmş,tiil!l,ţă, l8llllată în că.utlairea ,UJI1ei Wen
tiltăţi etice şi, Îll1, genernil, �itualle pe ca.re 
nu şi-<> !Plltea ea �ăşi 1prectm. Cu ia:tît 
mau ,pUlţill1 - �ti®a- .,Sl1uj,bă ai, oasă 
ai, femeill.e te i'l.libesc, ce-ţi mai trebuie?" 
îl IÎll1. treabă,, s.il!l cer &caJnJdaiLilzart;, '1.ltil Uil din -
tre personaje pe ZilLov. lax =ta nu 
poate a:-.�Ullllde d�t „Voi ,n,u mţe[egeţi 
nimic !". Si.ngu;i,ul său '.i!dea1, p,asi'Ull1ea 
sa obsedantă, este vînătoarea de raţe -
slimiboll de o poetie sitrarue s,i 111eli111iş,ti
toare ail. U1llUi aut univens, iall ,lliI1ui , alt 
tă.rum. Ceea oe fil oheaimă mtr;aicolo nu 
e fulsă o viaţă mia:i !Plill'lă, mal ill'ltensă, 
ci tăcerea, :neani�. ,,îălranlull celălalt" 
este ţăimoo!J. -IIlOl'lţii, n1u an morţii altor 
făip1ru,ri, căci Zilov nu a ilrn;puşcat n.i�i
od.mă o, paaăre, ci a!l pr�iei morţi. Ca 
şi cehovăall'lull Ivanov, ernu:l .l!ui Viaan,pi-
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lo·v inu ,poate lbrăi mtr-o [ume pe caiee o 
dispreţuieşte, idiar inu are !Ilici o iaJ..tă 
lnrm.e, ,,a sa", de IPl'q!)Us oa model, pe:n
trnl că ia [iîJndul ilui trăieşte Ul'Î.t, în 
mmciună şi llleyăsare :f.aiţă de ceÎ!ialţi. Oa 
şi tlillli Iv,ainoiv, llllU ii !l"ărrnJîne iaJltă ieşire 
dieCIÎJt sÎ.IIJJUIC:i!derea. F.imJailull [Piesei e 
ailtfe[ detdt la •Gehiov - iaimlbiguu în 
pJaa:uul stru,ct lclll eveniment€11{)1· : s-.ar zice 
că 2Jillov poaite Îlnsă ia:lege î,n<tJre viaţă 
şi moa11:te , IÎlil !Plmuu!l rudeii nµ mai e 
însă icu !P'll<tinţă nhci o şovăiallă: Şi nici 
o spet'anţă. Să ,aredem, allătlllti de Ca
mus, că llllUIIllai omul fără speranţă e
cu adevă,rat ,un om :liber ?

Spectaoo1ul !lui Allldrei il\/lihiailia1che ofe
ră câteva ir.ăs(Ptilnsur.i. iNu &nsă la î111tre
bă.Tlille g,r,ave ia,le ,piesei. De iailtLeJI, tîlllă
rruil ��zor s-,a axătlalt IPreQOU{Pat nu atî-t 
săxeforanulleze [1n temnerui, scenhci dn.ternga
ţiiile dmmaituirgu,lui şi să wrucerce aiPoi să 
le răl5!PUJnjdă (sau să lne tprovoaice pe noi 
să [e iră�imdem), •dit să iJmjpU!Ilă afir
maţii <C1aJt,eg'JOX.ÎjCe. Ohesti.<1.1!ruea ţine, desi
gur, de 1Perso111a'l�lla-tea oo. 1(iar.tisti,că.) : nu 
toată lumea itrebuie să fie de aioord cu 
Socrate •că a pune [nrtirabăiri e mai ;iirn
port,aint ld'€1dî't ,a ld,a ră$tmstllr"i. D.air deci
zia de 1a aibo!l"dia ,tMJruşamlt ,un tex't aJ..că
tui,t din llllUJall1J\;e i·nfiJrti1tezilmalle mi se 
� iI'.liSIOOrrltă es<tetilc,, [PelrlitI"u că duce,
î111 ce[e 1din ·urtmă, :la s,cliemaiti!llare ; şi a 
piesei, şi ia sp�talcol.ulliui. Vînătoa.rea de 
raţe este o (Piesă exibrem Ide d'.itf'icillă, m 
pirimuD. llinld pentiru ică Vampi[ov, cia şi 
Cehov 1{da:lannla/t1J!rgull său preferalt, de ialt-
millliteri), nu ţillle- oeiloc să ccmstnmiască 
sirtooţii m€1dii·te ,fjde o mare siJmtplima,te, 
acestea IPcl!I' :preluate di,n aa<semialLul ·vo
deviilrull.ui şi me!lo,driannei : ,,[ov.i,buri de 
teartmu",• qu:ill):roquo-iuxi etc.) şi, Î!Illcă mai 
puţilll d!eclî't ipr€1decesoct.tl săJu, 11.u dă iil1-
dicaiţii :referit:olaa.•e JJa stăirfile sulflleteşti aJ.e 
pensonajelox ori ilia, itOilllaliltatea iad'ooti,vă 1a 
replioiil.oc. Dao: lbQcmai dill1 joC'\lJl 1'€\Illici
loir - ;inteligen·te, II)lillle de 5iJfil'irt şi nu 
o !diată de ihiaz, iajp!alrenlt $Ollll1lame şi de-
fel „eLabionalte" - se oonturea2ă, llnitr-<llll
crescend� �eptllibfil, tr,agismuil amar
ia:J. :tem.ei, 1aairnicrteire1e OO!lljplexe alle eroi
lor, ,,mesajull" IJ.)iesei. Trewba,t, fiecare fra
ză capătă• o rezorua.nţă si<mboliică intensă,
dar as1la se ipetir�e lfăiră <O:Sltentaţie şi
airrtilfiiicii ; s.ilmbiol Uil e o pre1Ullligirre Qrga-
ni�ă a ireallull,ui. Amklrei iMH11a!La,ohe a
�us siceiniic IPÎEOOJ !itn-tr-u;n regis,tru
ÎI1aiI)aJilit; simbolic ; (PI"ocedeul, taiUJtologic,
eondt11Ce illlevi balbiil li.a 0!Pfia<ti,zaxea sensu
ricr,or. Din {PUl!llot rle ,vedere pUT tehnic, 
demersul! său e îm@i111ilt, sipe,cta100l'ull atre 
oLa!r.i:tate şi echill.Îlbr>u, are ;imagi111i :f!ru
moiase şi !ritm j:usi; ; îi ilJÎIPSe>SC îlllSă 00.Î'Il
cimea şi poezia, adică 1oeea. ;ce face din-
1lr-llll!l � ,(bun), un �--operă 
de wtă. �anta esenţiia[ă în care 
s-a COIIl!ClI'etizat vj zi unea regizorului €6 te 

I 

scenografia, :realizaită de fon Tiţoi,u (de
cor) şi Miair'iia :0lena Peict (100SitUl):ne). 
Prinici.pa!La rpi,esă diirn deoOII' OOllllStă intr-Ulll 
painou mobiJl, ,aooperî•t cu ,01g;liJndă şi 18ăil
plru;iat O.a căpă'tîiu[ sofailei pe oare stă 
Zilov tÎTI scenelle dJiJn prerzerutull 1a1c.ţi-unii 
şi „sosia iliu:i Zi[ov" Îln iaice!lea de IB!lTlin
titi. (I111Jvenfat de regiwr, iaicesit din urmă 
perootn�j - dincolo de :fiaiptul că siub
s·tli•tuiQ·ea [,ui cu „or1g1na!Lul" i<llljplică nu
meroase oortL111e de [nillllllleric ce im,oo'mo' 
dează fluenţa 51PectaJ001'u!lui - f•Ulllcţionea
ză clidenit, â•n aiooro ou · .iideea de per
mainen,tă deidubliar,e 111.l!cidă a protag.onh5-
tu.1ui.) Sugestila pe ,caire o oomJu:ni.că :rea
li batea secU111dă şi â:ruşelă toru:e oe se l·e
f lectă illl ,aipele ogjliinzii - irniposihi.li-lla
tea eroulll\JJi de a evada din il.imitele pro
peiului eu şi 0\le luanii [llloon•jurăitoa:re -
e :preţtoasă lÎul atnS'.amlbl ull mcxnită,rii ; în 
scfuilmb, existenţa oou :iinexistenţa aicestui 
ejbiect de ,'bază !În tdiferî,te'le scene u<nmeia
ză o [,ogică ,Pe aair<e lll-am pUJtut-o des
coperi, deşi iaim ;văzut speictacoh.tl de 
două oti *. -Pe scurt, panoul cu priJciJJ.ia 
pare -că se iveşte şi !Piere iilll fiU111cţie nu 

Imagim,e diln spectacol: Realitatea 
văzută în oglindă, clar nu invers 
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de 111ecesiJtăţi1e eXIP<f'esiive aile demO!llstra
ţiei, ci de 18lCeilea !PM,cl;iice ,alle S!Piaţi,uilui 
de joc. Perfect m,O!Uivată şi muiltiiPJ·u oo
lOJOtaJti'llă ·esite preze111ţa sa lllU!ffiia:i Îll'l pen
ullitlittna scenă a reprezentaiţiei, în care, 
du!Pă ce Zitlov trage asU(pTa dub1,ull,ui său 
din ogli111dă, ,acelaşi ipa!llOU, de astă dată 
cu SUJpraifiaţa mcrzai,ciată în nenumărate 
ciOlburi, veghează, lUll'IlliinJat de i\JD'l proiec
.to;r 1roşu, itrrurpun me:mlişoa<t ide pe s·ofia. 
Dar vo.imţa de a ;,simboliza", de a „me
tad'oiI'iz.a" .cu orice preţ se vă:deşte a'.111 pri
mu!l ril!lld !Î!l1 oromiatilca s,cenografiei, com
pusă ex!dlusirv, !Î!l1 cazuil deooiruiliui, şi ,pre
OUlffipănitoir, î111 ieooutl cos-tume:Jor, din 
dauă ,cutloci : allb şi megr,u. Vixuiall, sol-u
ţia are sobrietate şi distrlmcţi-e. Concep
!Juial, nucrurile se comp!hlcă di111 caJUZa 
semnificaţiei tra.diţilOlrutl·e a acesitor cu
lo,r:i. La prima lor- .apaa:iţie Îll'l gru,p -
oa iI)laJI'itici[PlaD1ţi încllirpoiţi de Zikw la 
p.I'()!Pcr"i,a oo mmorirmntiaire -, ,11oiate per
s,omajele s!Î!Ilt IÎUTllbrăicalte â111 111egn,u ; foarte 
10oll1ma!I., a� zice ori!Clime, !dată fiind îm
prej=areia. ·Toned,ilalt 01Poi, toarte ,apar i;n
veşmîntaite ,în aiI1b tl'trăll1Uaitor, pen,tru ca, 
Îll'l ipa!I"tea a. doua a �-ooilru!lui, cind 
hiainele ·imu:ia., 1c[nd alle a!Ltuiia să capete, 
pa&ager, tente roz-veştede. Ţimnd seama 
oă Zhlov, caxe este •C'Olllc�ut iregiZO'l'iail ca 
o ividiimă ilOocentă a metdiulLui, poartă
(si111,gurr,ull) niumai veşmi111te al:be .şi că în
:fii,nw, dim �te!le ogJ)i10zii [111 ,oore prota
gondS<tu!l .şi-a distrus imaginea, ceilalţi
reaipar 11:oit îmbrăcaţi lîm 111eP)ru, îţi vime în
mimte că degrad,area ipe !P,8IOCUII"S a. aJLbu
lud ex:Pl"illl1ă doza de „ne�vitaite" ce-i
este aitr�bui:tă d'iecăirui perS0111,aj de către
Zilov, irespectiv de 1către �izor, prin
oohii Jru:i ZiJ.<ov. Numai ,că ruici ,a.şa nu
găse.şti justitiioarea [ogică - ilogiică în
:naipo:rit cu lîmlS�i ldate!le iprr-qpuse de mi
zans.oonă - a 1aeestor vialliarţiunti., în
ooumite 11110JI1ente aile speietaicolu!Lui. Dacă
î.nsă ciJtet.ş,ti !ÎIIl progr,amu!l ide sală riÎll'ldi\l
rille semnate Ide scen,Qgra:fa Mania. Elena
Pei1ai, a:Jlli că, de dia:p:t, culoarea cootUJIIie
lor fUI1lllărea să distin,gă EWisoadele „în
ch�pui-te" ,(negriu) 'Cle aice!lea „rememora
te" (,aUb) şi 1că, î111ăllll'llllru!l acestooa di111
urană, diferenţierea iaromatică şi de stil
a haiinelor <refil-ec,tă [ilIIllpezimea ori mesi
@l!Î'.am$a 1pe oare o 18/ll dirverscle sillue.te
în memoria e;roullui ! Mă �nidoi€Sic că .Uill
�tar (,chiar ,,avizat") <oa!re mu =oaş
te ,piesa (needi1la!tă Ila noi) şi 1oare nu 

* Fa,prbuil ică itea.1lrcle .care vin î01 tur
neu 11a Bu,oureşti iaT -tmelbui să studieze 
ou ,aroem.ţie, !Î!l1 !l)'Teallia1bi1, săllrne lll1111de ur
mearză să jooce 1piaire ldle ,domem.iruU eviden
ţei, 1daJ- iprobabil că nu e. în ure ir-eipre
zenitaţi,a ,văzută Oia s,a'la ma.Te 1<:1 Naţ.iona
J,u1ui şi .a,ceea Ide 1a �<>nia M,i,jestiic ewt 
o diferenţă considerabilă, în favoarea ce
lei de-ia doua.
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are itilIIllPuJ sa,u dor110,ţa de a Tăsfoi pro-· 
g1mmuil î111ainlte de ridi<earea. cortinei ,a,r 
bănui o cl1ipă ·măoair fineţea 111euo:opsi
hică a 18C€6tei rezolvăiri. Ailitiminteri, în 
siime, costumele sÎll'l,t !Plăcute la vedere. 

Meritul evident ail lui Alrudrei MihaJa
C'he es,te, IÎll1 01eest s,pecta.oo[, caipacitiatea 
de ,a fi imkuma.t şi omogenizat cu auto
ritlate echlpa actoJliilceasică, formată din 
in,terpireţi deloc asemănători ca manieTă 
de joc. !n iroilu� ,cel imai dificiil, E<ugen 
Maziliu izbute.ş,te o evoUuţie ni\lianţată -
în oodru[ v.iziumii regiooraJe 13SUilJII'\a per
s'()!ll0.juil.ui -, rediÎll1d .şi aparenţa de li
chea sim,Patică, .şi esenţa de „tÎll'lăr fu
rios•' ;a !lui Zi[ov. Mai puţim viZ<ibiQă a·
paire tlimemsilUl!lea gemeraHzatoiare a. pro
ta,gonlistuilui, ,puirtăt.or nu numai el unei 
drame ,personale, ci şi alJ ,u;nei stări de 
spiTit rtiJ)ice pemt:ru ootegori,a 11,)e care o 
ire/Pa'eZ<intă. Galia, soţia nefericită, şi-a 
găsdit U:;n Nina Uidresou o IÎll'lrtruch.i.JpaTe ce 
IJlU se va 1Ui<tla u.şor. Aotriţă de se111sibili
,tate şi fOII'ţă dramailiică verifi<cate, Ninia 
Udir·es,cu s-a aiprqpiat ,cel mai mUllt de 
sufletutl piesei, ,adlli!Ild mereu ton<Uil a.dec
rvat îll1 reuaţii:le cu ceilalţi .şi mai ailes cm 
prim,cipa!!Ull ei <]Jial'-tener, Euge!Il Mazilu ; 
sce:rna retirăirijj cererili în căsăltoliiÎe coo
Sltitu:ie (&eCUIIlidJa:tă de monologu1 lui Zi
flo<V) momentul de vîrf al reiprezentaţiei. 
JJis.tribuiltă în, irolluJ Iri!Ila (imgenua ,,.ptra
dă" ;a 1ui Zfilov), Căităi1i,n,a. Bârcă aicc:en
,tueiază pâm.ă lla. monotomie 111,a;ivitatea şt 
111eaji\lt.ornTea eroi!Ilei. 'llî!Ilăra actriţă ar 
trebui, de ialtfel, să îmicemce a ignora mo
delele aoredirtarte ipe 111rma că<rora - p,oate 
i10ivoil'll!l11tar - 1Păşeşt-e şi să oeauite o ex
primare pelI"SOnală a res.uirseilor pe oo.re, 
llllU 10e ânid.oim, tle q:JOsedă. Ezi,tam.tul, pol
itrOl!lu!l Ş.ai01Pi!Il (,Jbăiait bun" altminteri) 
e înfăţj.ş<at de !.;om,gin Mărtloi u ou o bună 
dliltuilre a versatilită,ţii de f01Tild ia pe.rso
miaj,ului. Emirr <Bililădearnu •(KIUŞak) )pO!I'tre
rtizează savuros iun şef autorita:r, dar „Îlll
ţellegăt.or". Pa.rrti:turJUe de COlloratură (Va-
!e:ria şi V eria) s:mt S/USlţill'mte ,cu a,plomb 
de Maria. Nesrtor .şi, resjpe.Otirv, Elerua G,ur
gu!lesou, 1că:reia. i--ann ireipro.şa !Î!l1Să unele 
excese vocale şi p,a111itomimice. Cons,tam
tin [)uicu sch.i,ţează ou iconvJm,gere ·peirso
niajUll Kusakov. !n 'roillll!l bi2'Ja.1':UJ.ui ş: 
imfuiJco.şătoT,unui Dima, Liviru ,Ma:nolache 
are miasioa hieratică şi i111tomaţiia mooo
oordă 111ecesa.re. Se aichită c0111Ş1liin,cios de 
isarcillliJe ce �e irevin 'Oosmiill Maz.iau şi 
AJdrian Alll!c\.llţa. 

Dimcoilo de irezemrele furnruu1ate, 51Pec-
1:a,oollJJJl Teatru/Lui cr>.ramatic dilil Cons:tan-
1,a se cuvi<J1e a1Preciiat pentru ten,ua,tiva 
ciurajoasă de ia .,,iaJta,03." lllil itext i:mjpoir- · 
ta,n,t d·i!Il drarrnaturgd,a ·umiversală ocmtem
pcmarnă, !Într-o fu:rimulă ,oare, oriicum, în
altă Ilia discuţii. 10e,ea ,ce 1111\1 e deloc pu
ţin. 

Alice GEORGESCU 
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ARRIVEOERCI, GOlDONI 
E sirn.ptomatiJc- LatPtull că. şi Dominic 

Ilembi111ski, prin spectaoo,Lu.l Cuibul de la 
Teailinull „Nottâra ", şi CristilaJn Ioain, prin 
cele dooă monită:ri Goil.doni de 1a Teatrul 
de No,r,d din Satu Mare, au aceeaşi du
blă atitudine : persiflatoa1·-e faţă de tex
tele monta.te şi autoironică faţă de 011ţiu
nea lor regizorală. Domi111ic Dembinski 
satLrizează iaimbiţia siatirhcă a piesei Cui

bul. Du,pă căderea cortinei şi după stin
garea ,aasca<del.oc de ris dli111 sală, se i111sba
lea.ză, lent, se n:ziaţiia, devenită a:eipede cer-
ti1bucl:ine, 1că temerarele :aitiitudill1i avute 
de personajele ipozitilve, minore fiind, 
erau deja ,per.iJmarte în dipa mnid au fost 
luiate, că raciaele faţă de caire se lua 
aitiittlldine în text eran,i mediocre, cornfor
balbile, racile kitsch, că iaioes-te racide sînt 
vi,abile şi amilmnte tPri111 enOll.7IIlla lipsă de
impox.tanţă i1l1 ,care se soaJldă ou gravi·ta
te; ,cu kibsich-ull iraicillel.-or şi ki'Wch-ul ia
tiltuidi111i<loir, care, Îl!1 fi111<all, se ,aibsorb una 
pe cealaută antr-o funpăloore ge111enală, re
gizorul îşi mărturiseşte melancolicul jind 
după tlln „altceva" greu de defil111it, .greu 
de iafilat. Pr,obaiblll a,ceas,t,a e p:rJ.rma mon
tai·e ,în 'oare tehinologia SI\.Ilfog;atului 
,,f.rumosull" satirei d1medliiat aace,ptiabile -
es-te ,transfoomată în caiustic i!!lSltnument 
de ama[iză soci<ologiică ,şi es-iteti,că ia tea
t,r,ull,ui - ,text şi sipeo1Jaool. MOOlltaa.'ea lui 
Dembi111ski ,păcătuieşte, ,cred eu, numad 
pr,in aiceea că, [111 1aibsenţa ial!Jter,nativei, 
pr.irr1 fiillial s,pect01oolu1J. oaide Î1l1 pălootul pe 
care-:1 foilooise ca traita:ment de iasarnme 
morală a Sa,tirei : se resemnează na ia fi 
amuzant 1Pe1I1·t11u toia<te ,gus1ltllri�e şi, astfel, 
0ilunecă el iîillsuşi Î1l1 kitsch. Cristian· Ioan 

are fată de textele lui Goldoni o ati
tudi([l;e0 şi man dură, rdar, in iaioelaşi tirn,p, 
mai de:zia11maită. Ce-i poţi 1r�-0ş,a unui 
dask ? Fa:_ptuil oă iruu e :iJmperios prezent 
ori foal'lbe c0111rtem;por8111 ·u:nrt:r-tlill1 text? De 
ce 1--,a �es. Îi!l acest ,ooz? Dooir pen,tru că 
e dlias1,c ? 00111tes·tiarea Vlailori.i unUii dlasic 
ia fost dintorodeatllnia o reacţie iloonoolastă, 
revolută şi jenantă, chiair dacă s-a dove-- . 
di,t necesară şi ,chiar ifer:tiil.ă. Orisrtiiia111 Ioan 
simulează IQ ,astfel de iati.tllidiille teribilist 
juvenilă. Arrivederci Livorno şi Vilegia
tura în stil italian s,î1111t, îrr1să, sipootaiciole· 
care pa,rodii1a12ă illru Trilogia vilegiaturii ci 
iâmbiţia m0111tării =ar clas.ici. Persi:filarea 

.. 

textului este diifua,ctă: Gdlidon.i ·e pus în 
cuilipa de a. ne fi €'iăsilt pe :noi Î1l1 c1;11� 
neputinţei de a ne bucura de bonomia ş1 
chiar de hazuil itex.tului său. Persif,!Ja.rea 
travensează piesele· şi ha în derîdere chiar 
t;r.u,pa oare le joaică. Ce}e trei piese a.le 
clasi.icUJ.wi sînt subţiri şi inconsistente, _ea,devăra:t ; si,bU,aJţii:le satiil'lizate - probaib1� 

Ni-colae Cristache, Rodica Baghiu
şi Corn,eliu Jipa sau personajele 
comediei lui Goldani citite pe dos 
de regizorul Cristian Ioan · 

•
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foa1·te efi,cace 1Pe vremea s.a - .azi nu 
• mai stiameSic 111iici Înăiaar um z,jmbet, iar

dacă cite.şti tzrill-0,gi;a într-o zi nepotrivită
1.e poate şi mohorî. Stăruie, însă, în scrii-
1.ură, o anume imberbă siguranţă de sine
a autorului, si.gu:ranţa că iaicel-e mici, !11e
vJ.no;v-ate alterări <le morav simt Îl!1veseli
toa(e. Cum pot !fi ânveselibaare acestea ?
s-a mtreb.at r7g1iZ!Orufl. iO:rep,t 1·ăs,p,uns a
srtini.1:\s ,toate poncifele utilizate ş.i util:za
!Jdfo in ata>re ambiţioase Îll11ttreprind-eri, 
pre;ăr1ndu-!le, innodindu--Oie, co111traz;cîn
du,-.le, :răsiu:nniindu-ie - con1,tr1uind•1-şi 
din ele şi pentru ele .vizi.unea reg)zoirală .. 
Şi as.tfe.J texteae IÎŞi �bailează fiannecele 
<hin vată de zahăr, 1cu persooo.ie rari.oo
ttJa'taile, â111dU1lcdte, rotunde, schematice, coo
VJlngăltoa:re ,pTiin aceea că nu vor să spună 
:n.i!n1ic Jn iP]Us dec'it ceea ce sprwn. DiaT nu 
desfăşurarea textelor este amuzantă, în
veselitoare, ,comică, •Ci S:Peotac•ohl!l eiare se 
iscă din intruzia, din ingerinţa, din nă!.

vala unor evenimente şi· fiinţe · care 
aJ)ar din exteriorul scenei, din afara 

textului, din „alte ·lumi", cu ceea 
ce se petrece pe scenă. Se în tîmplă 
to:t soil\ll de illllCidente ,,;neprevăzute" : a"

par ootori din ,cuitise oare au· de repetat 
îlntr-un aJ1t Slpe0taoo'1 şi care voJ.' să ocu
pe scena ; irnbră în plină deSifăşU!Ml'e ia 
r�rezem,1la.ţiei o femeie c,a;re-i ca,U!t,ă pe 
aictari, ,ou 1,rebuxi persaruaile. Apare oo:ribul
Nevermore �i există o raţă-personaj 
- numită Esmeralic:La ; aa,de şi Ulll re
fieotor din înia1tuil. scanei, cade cortina
şi se aprjnde auanima ca peintru o pauză
de speotiaool oare, de mpt, nu există ;
se circulă ,prin publioUll din sală, se
des,c'hide un 1laJJ,cioc, oo-hoc, illl s,cenă îşi 
face apa;riţia şi coboară 1lreoimd prin s,ailă 
şi un superb costum de baie, după a că
rui poses10are al=gă um bărp,a.t fatal 
etc. l'.n scenă se desfăşoară şi o convenţie

a convenţiei : la uşa unei încăperi se 
aJflă credi•tori oare fale soallldal şi cer 
să..J. vadă ,pe debiitor. lru:ăiperea se af!lă 
pe o turn.arrJ.tă, Ila vedere. In pli.lll cor al 
V'OciferăriilOII"', turnanta e rotită şi sînt 
daţi la iveală credi,boo-ii oore silllt inter
pretaţi de vocile celor'Lal,te personaje 
abia ieşite din scenă. Desc-01I1Spimţi, ,a
oe,ş,tia se împrăştie oa potnrnic.hile. 

ă6 

O puzderie de accidente (succesiunea 
lOir con,ţiine ;un soi de dramatism ail deri
z oriu�ui coti<liain) se abate asupra s,pec
t.a1colluJui, ru,p.îindu-1 far,tr-o mulţime de 
secvenţe, oaii·e, însă, e:roi.c, se reînlăn
ţuie şi triu!mfă. TexfiUll dlask triumfă cu 
orice preţ ; ialr preţ,u.J plătit e ed'o,rtull de 
a face să -!fiie onvesehtor orice [1 demil'l
jează : şiQană sau impietate. Să iadătugăm 
in enum'e!'are ,şi altă s,uită de truviaiuri 
reatraîe : i)n,geraşul veghetor ,c,aa•e apare 
şi dispaTe •INMtie .uinui seri.pete, dm pG
dul scarrei ; Eros, ICU �cu:J. şi ci.I săgeţi 
caa·e înţ.eia,pă neplă,ault ; s1laibutia oaJre, plir;_
ţjs.ită, f,a1c:-e giammstfcă de i1n:vJor,arre, bea 
un p,ahar cu, a:pă, fumează o ţi,gară, cro
şetează, iintră IÎII1 ,voobă cu ipe:rsooajull, îşi. 
găseşte !P'l'in'llre maşinişti !UTI înilooui.tor 
pentru oîteva minute ... Fiecare personaj 
este, înrtir-uin !fel sa'll iaJ.tul, o sumă g,reu 
de a:fnat de ,astfel de mici solluţii şi in
g€!!1iCJ!Wţă,ţi ctlll!oe se acoperă U'Il'ele pe al-
1,ele, ari se înnoadă în momente-cheie. 
PUJblicul ['!Îde, se amuză, ,a,pl,aruiclă, se. Î!n
veseleşte. Da.r rlsiµl în oceastă sdtuiaţie e 
o formă de absenţă ; ,un soi de ref'lllgi,u
în oare n,u te poţi ,iasOU!l1de dedt parţial
şi pen,bru puţină vreme. E 'Limpede că
pe C:ristiialn lOlalTl, nu ha i,n1le!re!51at textul.
oi II)IOOIOOdeele unei desco-torisiiri cît maî
spectaculoase. Montarea, trilogiei conţine

în esenţă două spectacole care se între

taie. Trilogia lui Goldani se arată a fi 
un arhipelag litea·ar rece şi, azi, in,di
ferent nouă. SpectaooluJ a!Tha!lgamului ele 
întîmplări ce-l intersectează pe cel oferit 
de textull dLasi,c ll1JU are texit. Aan,u=ită 
ed:o,an· :oomaJlQa: de sru�ajpUJnere. A mon
ta aatf,aJ UJn text aLa.s i,c este ex pn: esi,a 
oo,ui ireiproş ,pe oore regizorul îl opune 
daboo-iei de a m01I1ta Golldollli, dar, în ,a•ce-
1.iaşi timp, şi-ii 01ckesează şi lui Î'IlSWji. 

Ia.tă că din două pUJnde Clall."dÎIIlale opu
se ne piaa"Viln semmelle Ulllei nemulţumiri 
bine mascate, ingenios '1lra.vestite în 
spec1Ja,od.Je, pe care teaJtrUJl contempomn 
o are f-a,ţă de Sli111e. Ouim e şi fi
resc, Îlll domeniiull oreaiţiei primul vino
vat de nemulţumirile exprimate este
nem'U'lţillllni,t ui.

Paul Cornel CHITIC 
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Rodica 
,.,. 

ID 

„Doamnele domnului Caragiale" 

CHIPURI, PĂLĂRII, OGLINZI 
Pentru un actor, pentru actorul român 

de comedie, repertoriul caragialeau re
prez.i;ntă, :neîndo!i-eflnLc, o pe-nnamen�ă, ilre
z.istJi,b.i.ilă ti'Slpită, o năidej<le. mă,rrtulrisi-tă orii 
tainică. E un vis a cărui realizare nu 
apare, însă, nicidecum lipsită ele dificul
tăţi, clacă ne gîndim că replicile lui 

Caragiale sînt cunoscute de tot omul şi 
utilizate în mod curent, precum prover-

. bele, că eroii lui au cleve11it la fel de
populari ca Ileana Cosînzeana ori 
Făt-Frumos (se spune „un Caţavencu". 
„un Pristanda", aşa cum se spw1e „un 
!-!arpagon", fără a mai fi nevoie de vreo
eX{Plhi1aaiţie). DiifilClhl, des1gm, să î,ntrupezi 
si.mbdlfllil.•i, să vooteşt:i, cu ·prosipeţime.a 
ineditului, proverbe, dar cine visează 
biruinţe banale, la indemîrîa oricui ? 

Oricum, nu Rodiţ:a Mandache, care a 
avut lăudabila ambiţie (şi cutezam.ţă) 
artistică de a se încumeta nu la un rol 
sau !La două, ci li.a o in.teginall.ă (s,a.u 
aproape o integrală) Caragiale. Doamnele 
domnului Carngiale, recital prezentat pe 
scena Teatrului Giuleşti (scenariul .şi 
regia: Tudor Mărăscu), reuneşte parti:tu:
rile feminine din O· scrisoai·e p�roută, 
D-ale ca1·1iavalului, O noapte furtunoasă,
Conul Leoni-da faţă cu reaeţiunea, lian:"ttil
fiind .nu de ordin narativ ci, am · pute·a 
s.,pun:e, rall. fLgJurălru!i ,unui · ru.1I1Uver:s-mo't·,al, 
psihologic, social - precis delimitat, 
unic, în care evoluează toate ero.inele. 
Coana Joiţica, Miţa,· Veta, Didina şi ce.te
lalte sint chipuri, virste. ipostaze ale 
a:cehriiaşi. 1peu.<sornaj - femeiJa p1S!l1cu.ţă 
(.cind vrea să obţină ceva) dar şi tig-ru 
dezlănţuit (cind oamenii sau intîmpl.ările 
i se împotrivesc), femeia ce se roteşte ca 
floarea-soarelui după „dumnealui", dar 
,•ai de bietul „astru" dacă ar· cuteza ,să 
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răsară ori să apună după bunul plac, 
altfel decit a decis că se cuvme, ,,supu
sa-i paritenelră". 

Pe coordonate fundamentale c0mw1e, 
deci, eroinele se diferenţiază, în in Lerpr�
tarea Ro.dicăi Mandache, prin... pa
lăriî, dar şi prin accente, nuanţP, ticuri 
C'OllllJporil)amenrtalie, u,Il!fllexi,uni aQe gla ului. 
Deosebiri exterioare, toate, pentru că 
ideea (legitimă) evidenţiată de scenariul 
recitalului este tocmai aceea a asemă
nării (pînă la suprapunere, uneori) ele 
fond a eroinelor. Privind prin această 
prismă, vom constata că Zoe este, ele 
fapt, Ziţa, după ce „şi-a refăcut viaţ," 
cu Rică Venturiano, după ce acesta a 
parvenit în iedarhia poili,tică, aşa încît 
consoarta poate juca cu aplomb (şi fără 
mari riscuri, pînă la urmă) rolul ele 
,,clamă bună". Reciproca este şi ea vala
bilă : la nevoie, Zoe redescoperă arse
nalul de lacrimi-graţii-suspine-tine
rească sJiiailă, mî,nn.ut c:u aibi'1Ji,tate şi 
Cili 1brnne ,rezUJ11late d1e Zi ţ:a. Sur\p1rti1nză
toare - dar argumentată - • ne apare 
această translare ele chipuri şi nume în 
cazul Efimiţei, căreia dramaturgul îi 
acordase rolul de a fi mai mult ecou 
decît voce. Imprumutînd, în scenariu, 
replicile consortului, Efimiţa iese din 
umbră dezvăluindu-ne posibile (sau, mai 
curînd, foste) Miţe-Didine-Vete ajunse 
acum la vîrsta spondilozei dar şi a· de
săvîrşirii artei de „meneur des jeux" 
în viaţa conjugală. Desăvîrşire ce constă, 
evildenit, în ,perfecta, ,,ştergeire a mimeilo'·" 
în arborarea convingătoare a celei mai 
bJaji111e obed1iem,ţe, a 1U1nei iadmiraţ;i 
111eourrtrnate şi nemăsn.11r1a1te pen!Jru geniul 
vieş1njlc ,1Jl'eaz iall „bolbocuilui ". 

Prezentat în foaierul teatrului reci
. tiailuil, itdeeia luJ, bemefic.i�ză de (şi utiJ.i � 
,zea,ză cu s11mces) u111 detalli.u al aJITTbia,nţei 

oglinzile. Chipul, aproape acelaşi, ·se 
multiplică, unghiurile sînt altele dar' 
imaginea este una singură, eroina ni 
se dwvăiLuie, vrin1Cl-mevr-îa11d, cu „ave-rs 
şi ireiverr-s" în aiceillruŞi tim,p. Oo,nsecvent 
în intenţia de a reuni personajele şi nu 
de a le despărţi net, recitalul î_şi asumă 
riscul unei uşoare monotonii. Schimbă
r�l� . operate la nivelul intonaţiei, al po
z1ţ1e1 · corporale, al unor accesorii de 
c:ostum se încadrează într-o serie inevi
tabil limitată. Nelimitate (şi de aceea 
infinit mai generoase pentru actor) pot 
fi doar schimbările interioare transfor
n:i-ările l_ăuntrice. E un risc ac�eptat, de
sigur, şi care nu în puţine momente 
a lfosrt depăşit de adrJţă. 

Un alt risc asumat cu mult curaj 
a fost acela de a „cita" (extrăgînd doar 
partei;I sopranei) dintr-un text literar ele 
o desăViÎ.Tşită JU!l11it,a,te ddeatiică şi sti!listiică,
cu sarcini artistice perfect echilibrate de
o :parte şi de alta. Pentru clarificare,
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unele replici au fost împrumutate de la 
partenerii de dialog şi articulate în noua 
structură prin cuvinte de legătură de 
tipul : ,,deci spui că ... ". Metoda se do
vedeşte utilă pentru fluenţa monologului 
(poate ar fi mai corect spus dialogul mo
nologat), .ohiru:- 1diacă !IllU e \Pl'ea ortodoxă, 
dar clarificările nu pot opera, desigur, 
decît parţial. Esenţială rămîne cunoaş
terea anterioară a, textelor şi poate de 
aceea cu orice alt autor dramatic ideea 
ar fi avut mai puţini sorţi de izbîndă. 
Caragi.afle, wrnsă, e 10unosaut de Sjp!ee-
tato.m, rra ipiese!ie sal}e s,e meinge oa la
operele celebre pentru a asculta o anu
me voce, nu pentru a afla dacă Traviata 
,moare saru scaipă ,ou v;ia1ţă. 

Mihai 

Di:filci!Lă, chLair foair,te difilci1lă m1.5,1 unea 
aio1lorU1!11 . .1Ji în1n.·�un spelataicol „de 1regie", un 
spectacol 1n aan'e gunduri,Le · d11aJII1.altU1t'gu
lui ne s[n1t comUJruiicate !IllU pnin 1'€iJJiUCi1e 
rosti-te idre wnite1wr�t ci şi iprill1 rep�ucille 
rosti te de dll'l;ter\pret. Difiicillă dia;r ou aitî t 
mail isipibitoa:re, nu !l'le 'îndoim. 1n 18!Stfel 
de ffiO!Illtă!n - şi în ,a,ceastă categorie s,e 
p,Jiasează, ,tndii\S!CUtiaibill, Don Jua.n d 
Mollieu-e ,pus î,n scenă, lia Teatrul! Dra:ma
tk din Galaţi, de Victor Ioan F,runză, în 
ood1;urr scenografic m-eat de Adriian,a 
Grand - aiciion.iul ill'l•tră, trebuie să ill1bt'e, 
în rezO!Ilanţă ideabi,că, ,I)liastică şi chiiar 
mu2iiioallă ou ·un OlllPrilnzător, divers.iJii10at 
si\Stem de vailori, de semn.e, de metafo.re 
scernilce. El ll'l'U „unbt·,U!pează". (oa să folo
silln, te11:1mernu� ,acre:ditait) doa1r un pers-o
niaj, ci jtd,ei., punate de vedere - ale iaru
OO!l'U!bui, ia'le regi=·•ull.u.i, aile scenogiraifullwi 
şi muziicha1nu1ui, a1e Jiui prqp1iid. l\llisi!UIIle 
dLfLciJă, deci, peintr.u Oliau'dLu · Stănescu 
(Don Juan), Miha:i Mihail (Sgic?<n,arewl.e), 
perntru ceilallţi interpreţi, ou atît mai 
mull-t c-u dit ,pies,a însă.'şi ian.·e l\lll1 statut 
a,pia,rte în ans.ambJ. ul ope1,ei il..ui 1\/Io Li ere 
şi a te bi,zu:i pe elementele cUJnoscute de
virne măcar irn,oipemnt daică nru păgiubi
tor, ori chiar dizollvia.nt. 

Doamnele domnului· Caragiale poate fi 
considerat, deci, un· exerciţiu de vir-

tuozitate al unei actriţe ajunse la de
plina maturitate artistică, care se con
fruntă nu cu o piatră de încercare ci 
cu mai multe. Ni se pare, de aceea, pe 
depOfun fuldi1�ăţită să ne avei,tizeze, în 
programul de sală : ;,Aştept la · acest 
spect_acol numai pe cei ce iubesc actorii, 
le rub€'SIC cU1rajU!l şi ch!ilnw, 'le iubesc 
înălţările şi coborîşurile, şi-i înţeleg cînd 
vor să zboare''. Dorinţă întotdeauna 
demnă de stimă, pe care nu putem decît 
să o aplaudăm. 

• 

şi Claudiu Stănescu 
A 

ID 

„Don Juan" 

Parso.11laj •bt,ag1c:, s:cmti:t eşecUJlui S\I)e.ata
culoo, def.urui,tiv, Don Juan iail d,ui O!Ja•UJdilu 
Stănescu (Sialu, mai bin1ie spus, al s.pecta-. 
ooluliu.'i în discuţie) :îşi ,presimte lt)a!I"c:ă de 
la ;prima apariţie sfîrşitul, se ;teme de el do
rindu-l, totu.şi, a:ş.teptîndu-1, pr,ovocindu-1. 
Ca pe o eliberare? Nu, pentru că eliberarea 
v,irne dlupă chin, d!I.J!I)ă suferLnţă, or Do:n 
Ju,ain nu se ,ch1nude, :ruu suferă, du;pă ,cUJm 
nici :nu se hucUJră. Ne.s,firşiteJ.e saile i1u
bL�-J se eX,pll;i;că, din aiceastă persipec1li:vă, 
prin inoa[)a.ci,tatea iubirii, fo.rţa de seduc
ţie e consednţa unei infirmităţi - nepu
tinţa de a fi sedus. Claudi,u Stănescu îşi 
poar,tă pet"So'tlaj,uJl il)l".i111 s.cenă - pri'n 

• lume, ,pit1in existenţă - cu eleganţă· ste
rilă, Til amestecă Îll1 acţiume - fă'ră să-l
i.mp1i�, de :fia1pt, îi oonifecţionează s·llll."î
su1•i, gesbUr:i, mişcări sub oare.nu se iaiflă,
î.11s.ă, nim,bc. O d€SOL.frare 1pos.Lbiilă, il!lite
resantă chiiia1i-, a ,pel!'SOllla,j,u,i,,ui, şi tc,tuşi
adlesea., mai. aJles �1 oomentele de i·eiliel'
d!riaima'llilc al stărill.or, ail iaici;i urmilor, deran
jează, devine excesivă. F6ate pentl'."u că
ne lasă ia bănui, o inieiJmpli,oare ia iaictor:u
'l:ui şi nu doa!r a persoruajiullUJi., �-es,pec
tia,rea 0011-'?'th!l!C'ioasă a .un,o:r �dei regiiw-
Tale dJa.r 111,earleran,ea ot1�i,că. deci orea
toare, la acestea. E bine, e j:usti,ficat ca
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pe trăsMurile lui Don Juan (ale acestui

Do;n J<t11an) s-ă stărn.tie o ·u.şoiairă i1!Tu0lbiil-i
ta,te, semn ,al îingheţuJui, d,air, fără fniso
nu,J 1ăn.tntr'iic, ea irămîne doar fereastra 
cu flmi ·d·e gheaţă c:e nru creează decît 
l)!l'i:n dedu1cţi.e. senzaţia de foig. E birrie, e 
justificat. cia Dom. Juan să fi1e me,re,u co
pleşit ,de ,pJktiseaJ.ă ; clair nu e V'Ot'ba de 
p]Îotli.s:uU băiiatulll.ii făiră ta.·ebuni ied de sfi
şjetoan·ea inioa[,p,acitalte de a t['ăi efectiv,
de ia se hu-c•ura şi a s·ud'eri d:,n :arc1încul

. mn,ţei.
Diacă -La 01,a,u.d-i•u Srt;ăinescu Ilii11iille de 

cons,truicţie a1e ,peirsrnniaj1u!h.1i s�nt vLz,i1bile 
şi u:rml3Jte de iaicrtoir c,u .doci[ă p,rec-iz;ie, la 
Mihai Mib.aH nu le mai putem obser
v,a, ICla a.1.iall'e, to,pn,te ifiilllld 1rr1 carnea p-e,r
s-01naj1Ufi;u·i. Durpă ce clădja:ea e tell.'iffiLnată 
scţl�ele .nu mai sî,nt necesare, iiar Sgana
re� es-te o ,oonsitruiaţie scenică solidă,
deiijmJiitii;vată, ,iri Ciall'e miu doar fu1r11dia.mem,t111 
� şi accesoriiill.e şi--:.au -� IT�!UD. •�·e
c1s, S�ile "e !llil10. din 1reuş1itele 1im
. p.(ljl'ia't'llte a�e a1c:ba1r:ull.iUrl, ou. atH mai m!Ullit 
cu cît, oa şi î;rl. text, are rt.otul- -dar nimic 
ditl tipul „eanonizat" ,al valetului din
tea'fu.1.lll u•Uti Molien?. Fii'i.1n1ţ:ă laşă şi coo
ş,tii!m·ă a·eS!fO!!lSl®ilă, trulburat de iim�a
Ditâ� dirur tt111ia;p,t să-şi e!.aboreze un ood 
mo�'i;lil ,ţPI'OOJll'l'U s,au să .ad� ou fea:mi-taţe 
la oo uii 00111sti!tU:iit, flas;ciaiiat $i ,o!riip-ii1iait tle 
fotj� mia!l.efică ia stă3n,"nn.l11.ui, Sg,an1at'e{lle 
a.te dri.d ipe rin!Cl, chiar f-ălră să-şi dea 
seama, î:n �lU}bia răulhld şi ia bd!lleLui, a 
a�văll.mluli şi a ·minci'l.ll1l:id. îmţe!l�em, 
mml.ăir'.ind i1I1t61'1Pretairea J·ui Mihai Milm!iJ,
de ce Swa:niarelUe :l'J,11 se poate d�-p.riim:de
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de Doo Juan, deşi îl cond:a,mnă ,ou ve
hemenţă. Omu1 Sli1�plru, 'bima!l, se fa1t11-
neşte, p:ri,ntr-un ,c,aiprici·u al destiJnu1ll.lli, cu
o ex,peniecr,ţă 'lln!Îlcă, răvăşttoa.re. Fias1ci111Ja1t,
eil itreb1U:ie să meaJrgă ip,îmă Ilia capă't, să
îniţelea•gă, să ai,bă IUITT Tăsp,U!11s O,a î,nitre
băni!l.e 1pe caire a fos,t s•iwit să şi Je pună.
Ex,perienţa exis,teinţiaJă m.1 este ,a h.1i
Dom Jt11a1D c-i ,a �llii Sga!D,arellle şi , er-ol.l!!
str.ăbate aicest d:r,Ulm înăbuşilrlld neil1i,rnişti
dar şi desc,o,perind<t1-le, i•U:bimld şi ,unind,
prăbu.şi.ndiu-se su.b 1pirejud'ecăţi şi eil.i;be
rindu-se de ele, ,în.văţî1nd 1c.a1re e dJil'ereinţa 
î:n t.re ip:rej uide,c,ată şi p:t�iil'l1Ci1]Jli!U. Ul!l 
d:rum greu, spi:n,as, chinuiitor, ere nici lll'U 
ajunge, IIleaipăQ·.a;t, Ilia 'l1J1 1iman, dJaa• UJn 
d!J."Uim ca-re, odată întrezăr.it, trebuie 1Ur
mat PiLTiă !ia ra,păt. Vailoros, î;n i:niter
piretan·.ea '1ui MtihGJi Mihail, este 0,brul,ul. 
de echivoc, de tiu!Lbu:rată ia1,certiit·u,dJID.e; 
pe care -ş,liie să-l ipăsltll.�Ze !îJn, j,urnl ei'OU
t,ui săiu, ,consecve:n;ţa dtle:ati,că şi ex:;pl'elii
vă ia evoluţiei. 

Towr--un sipec:tacol ,,de a·e�e", iaş,a cll(ffi 
S!PUlneam; posibi.liţa/teG iarctiosr.ullutl de - ta 
„ieşi im :fiaţă" se j,Udecă ia_qtzf€lj de!<iît în 
tnatnSicxie.rille -cumlililţi, fără ddei, ale Ull1Ui 
texit •ckia.m1aitiic. Se cuvin, ooomai de ace"", 
siu.bwiniiaJte t.ai1etmtU!l şi ip:roifesiioina:it•11.2.1. 
actorilor, care au reuşit ·să facă 
din Don Juan l\l!11 Sp€tcibaico4 şi i!l'll o sui:.. 
tă de piese de ·bria:vn.i[·ă. Ne gÎJndjm 11'1 
Liliirona Lu)PaJl1,, Grig iDrjsta:Jru, -Mari,a Er.-e
md;a IBiaJb,ai,, :F'liorica Di1niicu, Luc�an Te
me,Jie .şi !Il.U 111u-mau la ei. 

Cristma DUMIT.RESCU 
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CÎJIVA SECUNDARI 
Să fie oare compoziţia comică, paro

dia, fizionomia caricaturală, un tărîm 
fertil ele lansare pentru talentul tînăr? 
PrGbabil că da, în măsura în care o evo
llUlţie ha•zJl:i,e s•tlîirtneşte î-nci!llfaa.-ea specta
torului, solicitînd simpatetica apreciere a 
harului care provoacă rîsul. Cu siguran
ţă da, atîta vreme cit viziunea comico
satirică are întotdeauna o componentă 
iconoclastă, neconformistă, inventivă şi 
inc;ivatoare, proprie personalităţii artistice 
·aflate la început de drum. Ne permitem
chiar să avansăm ipoteza că înclinaţia
către „joacă" şi către improvizaţie, în
tr-un cuvînt, în.clim1ţia către ,.cabotina
jul" atît ele necesar adevăratului actor
(termen.ul e preluat de la Meyerholcl -
„Baraca de bilei") este o bună mascare
a lipsei de experienţă psihologică (dato
rată vîrstei) şi în acela13i timp un foarte
uti\ exerciţiu profesional de tehnică ac
t0ricească. Să ne amintim în acest sens
teoria lui Lessing, devenită clasică, des
pre „modificările sufletului" care aduc
anumite schimbări în „habitudinile cor
porale", proces a cărui finalitate, în
cazul actorului, este inversarea cauzei cu
efectul (anumite mişcări şi atitudini cor
pora]e determinînd „trăirea", iluzia sen
timehtului pe scenă) şi vom înţelege în
ce fel conduita scenică hiperbolică, mi
mic<! excesivă, caricatura comportamenta
lă ,pot fi pentru interptet o adevărată
şcoaiă de veriftcare a potenţialului şi a
dis;ronibilităţilor creatoare. Pe de . altă
parte, astfel de personaje permit acto
rul\1i.· tînăr să exprime o atitudine de
refuz la adresa pateticului, a melo<lra
irutttc1,1lui şi formulează în acelaşi titnp
adez'ilJJ)ea sa la „noua sensibilitate", pe
care ·Filippo Tommaso Marinetti o pr-e
zenta,, îi1 al său „Manifest futurist" pu
blicat în 1913, drept proprie „Teatrului
de- varietăţi" al lumii viitoare : .,des
cmnp'unere ironică a tuturor prototiputi
lor uzate de Fnimos, de :Măreţ, de So
lemn, ele Religios, de Feroce, de Sedu
cător, .. ".

F111losind reperele teoretice de mai sus,
nu urmărim altceva decît fixarea unor
posrbile puncte de intîlrlire între con
cretul scenei româneşti actuale şi o
gîndire teatrală intrată deja în tradrţia
este:tică universală.

Aşa.dar, cuceritoare pentru public, pro-
prie: înclinaţiei către „joacă" şi către

asimilarea prin exersare a gesticulaţiei 
teatrale, în fine, fericit asociată unei ati
tudini emoţionale nu atît anti-, cit 
a-romantice, compoziţia comică e capa
bilă să dezlănţuie în tînărul actor toată
zăgăzui.ta ea,.ergie :i,udi;că, imp'U,nmdiu-4 nu 
arareori atenţiei critice, chiar şi sub for
ma unor partituri secundare ·.ain scriitura
dramatică.

Trei sînt evoluţiile ce ne-a-u atras 
atenţia în mod special şi discutarea· lor 
aici presupune, fireşte, o selecţie valori
că. 1n acelaşi tin,p în.să, ne vedem siliţi 
a recunoaşte că limitări conjuncturale au 
împiedicat exhaustiva trecere în revistă 
a rolurilor interpretate de tineri actori 
în toate teatrele clin ţară. Şi spunem asta 
nu spre a diminua calitatea exemplară a 
compoziţiilor remarcate, ci spre .a preîn
tîmpina posibile interpretări exclusiviste. 

Primele două reuşite schiţe tipologice 
le oferă scena de la „Bulandra" şi cea 
ele la „Nottara'' prin Doroteea (Oana 
Pellea) în Cîinele grădinarului de Lope 
de Vega şi, respectiv, Stănel (George 
AlexandrUJ în Cuibul ele Tudor Popescu. 

Notabil este felul îri care atît Oana 
Pellea, cit şi George Alexandru reuşesc 
să convertească date fizice foarte avan
tajoase în ipostaze ale ridicolului, refu
z.îind să-şi „ajurte" 1personiajllll cu măşti 
fizionomice, mizînd tocmai pe contrastul 
între înfăţişarea atracţioasă şi substanţa 
dubioasă. 

Doroteea Oane( Pellea este o fiinţă 
aţoasă şi severă, cu aer de fată bătrînă. 
Actriţa .îşi. înţepeneşte deliberat statura 
flexibilă, uscîndu-şi intonaţiile, retezînd 
fără greş orice posibilă intruziune a 
graţiei feminine. 

!nzestra·tă cu trup de temperamentală
vulcanică, Doroteea pare cn atît mai ca
raghioasă dîndu-şi aere de cucernicie, 
acţionînd ferm şi sacadat, comp-unindu-şi 
uitături t.eribile în timp ce mînuieşte o 
uriaşă legătură de chei sau hlizindu-se 
imbecil cîncl are impresia că i se face 
curte. Oana Peilea a glndit pe îndelete 
caracterul şi l-a pe.rsonalizat cu mare 
precizie, exploatîndu-şi inteligent atribute 
fizice care pot alcătui imaginea unei 
frumuseţi agresive şi transformîndu-le în 
contrariul lor. Gura răsfrîntă, posesiv-a., 
dev_ine un botişor mobil şi expresiv, al
ternîncl. rînjete prea largi cu subţiratice 
strîngeri din buze. Conturul provocator 
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George Alexandru . în Stă.nel (Cuibul de Tudor Popescu) : paro-
dia şlagărului de succes 

al taliei · e cu îndărătnicie îngheţat, iar 
miscarea se desfăsoară în discontinuităţi 
rit1nate. Nota caracteristică acestui per
sonaj pare tocmai această discontinuitate 
opusă şerpuirii suple, feline, pe care Oana 
Pellea o stie bine folosi în alte roluri. 

George Alexandru personalizează· fără 
greş un Stănel-fante de provincie, pe 
.,frumosul fără caracter" din Mazilu, ac
tualizat la Tudor Popescu. Aplombul, 
forţa şi aerul „fair-play" al interpretu
lui ascund suiletul de funcţionăraş de
magog şi violent, duplicitar şi parvenit. 
O indiferenţă meschină, răutăcioasă, stră
bate de astă dată din privirea oblică pe 
care am văzut-o în Olelie încărcată de 
îndrăzneală generoasă şi descumpănire 
onestă. Caracterul jucat de George Ale
xandru nu contrazice pur şi si,mplu date 
fizice „donjuaneşti", ci dezvoltă această 
tipologie înspre varianta ei balcanică. -Ac
torul -aplică acelaşi mecanism ca şi in
terpreta Doroteei. El parodiază aP.arenţa 
unui tip al cărui exponent de fapt ·este, 
dovedind că e capabil să se distanţeze de 
propria-i imagine „eroică", să o anule
ze, spre o a umaniza implicit. 

Cea de a treia compoziţte iasl.Jipra că
reia ne vom opri aparţine actriţei Lumi
niţa Stoianovici (interpreta lui Kuritsubo 
din spectacolul Trei săgeţi de Iris Mur
doch, la Teatrul Naţional din Timişoara). 
Dacă Doroteea e o subretă în cheie mo
dernă, iar Stănel un descendent con
temporan al lui „miles gloriosus", Kurit
subo este ceea ce îndeobşte numim „per
sonaj în evoluţie, cu psihologie comple
xă". Actriţa are de. interpretat o japo
neză de rang înalt, c.e îşi trădează din 
geiliozie �pî:na ,fjprirn.ţesă impel"ailă). Ea 
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reuşeşte să ambiguizeze datele negative 
-ale partiturii, înzestrîndu-şi eroina cu
veleităţi histrionice, amortizîndu-i odioa
sa duplicitate şi îndulcindu-i contururile.
Kuritsubo are o anume „charisma", lan
sarea discretă a momentelor comice şi
exploatarea lor economică producînd un
efect electrizant asupra auditoriului. In
cărcată de umor, compoziţia aduce un
COITlrtrn\ptl!llct necesar: tonului gene,r.al
sentimeqtaloid, tezist, al montării. Fiindcă
în timp · ce majoritatea interpreţilor în
cearcă recompunerea fidelă (oricum im
posibilă) a „prezenţei" japoneze, Lumi
niţa Stoianovici şarjează datele acestei
, ,p;r<ezeruţe". Nll(Pl."elll!talI"-ea. oUIIn.i,nlte ia
mîinilor pare prea cuminte, mersul ra
pid, cu paşi mici, şi înclinarea capului -
toate alcătuiesc o caricatură comporta
mentală. Dar, caricaturizînd, actriţa esen
ţializează şi izbuteşte nu numai . o ima
gine vie, ci şi una simbolică. Ea joac·ă
ideea de japoneză, nu o oarecare j:ip1t
neză. In această privinţă, creaţia Li.uni�
niţei Stoianovici se întîlneş_te cu · cele
,realizate de Oana Pellea şi George Ale
xandru. Toţi trei reuşesc să înalţe ,,.ti
pul" ,Ia „prototip". Distilind · <inteligent
substanţa rolului şi redind hiperbolic
forma sa, actorii au conceput o metaforă

. comportamentală. Virtuozitatea lor · nu
este recitativă, egolatră. Ea constă m&i
ales în capacitatec,1 de încadrare originU'
lă şi organică în viziune.

Fiecare dintre aceste compoziţii .con
stituie o viet.orie actoricească, pe acel
cîmp de bătălie pe care directorii de
scenă au deseori impresia că stnt sin
gurii combatanţi.

Corina ŞUTEU 
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ORIENT ARE PRECISĂ 

-ÎN·· TEXT
Cortina ,ooboară lent peste o imagine 

memorabilă : ,cei trei 1p,rot.agonişti urcind 
trepte.le prO/PJ.'iei J.or condiţii, nu doar de 
areatori ai a,c!JuJ,ui teatral, ·ci şi de oa
meni ,angajaţi (Pe ,dnuiinul cunoaşterii de 
sine_; cu !l'iaţ.a □,ulffiinată <le curajul luci
clită-ţii, care, singur, ,poate să le asigure 
(su,pna)vieţuirea. O ex,celentă met.aforă 
vizuală a esenţei, ,a perenităţii nobiluJ.ui 
histrionism, cit şi a naturh umane care 
prin ,asumarea fiecă.nui gest, a fiecămi 
�:hid, îşi ·(re)dştigă 1dlreptu'l de a dialoga 
de rpe poziţii eg.ale cu pro,priurr arhetip 
gen€il.'ic. O imagine teatraJă de mare fru
museţe, plină de sens, emblematică pen
tru debutul regizoraJ, la Studioul I.A.T.C. 
al Camclieii Robe (clasa prof. un�v. Iori 
Cojar, cadru dddactic asociat Dragoş Gal
goţiu). Reg;izoarea se ooent.ează cu pre
cizie prin labirintul luxuriant al p-ie
sei DaJbu! pribeag, construită ca de 
obicei de către Dumi-tru Radu Po
pes,QU ca o lume biz,ară, contJ."<ldictorie, 
prwsînd de o pasionialitate ( .auto):devora
roare, intransigentă fată de minciună şi 
com,promis. Adjuvaliltele · montării fllinc
ţţomează OOl'ect : ,ambianta smiora - de 
la sunetuJ dez,articuliat, neJinjştitor a] 
pendulei „iatem1poriale", pînă lia ritmurile 
cînd eterice, cind bal�eşti (muzica), Ga
b['iel Bassarabescu) ; scenog,rafiia (Adria
n.a Hasrnaş şi IJeiana Vasilescu) - indi
ctînld cu discreţie în 1atera1,a stingă lo<0u
riJe de iac-ces i:n perjmetrul ui!lJk, iITTcă
pexea de ham., şi IP(JSibirrele sipaţii de es
chivă, în 1proihmziimea decorului, uşile 
batant,e ,amintind de iITTtrarea într-un oa
['eciare sialoon, ,diar . i de ooll'ltur,ul urnui 
pooibia sanctuar. Tânărn regiroa!re a se
sizat şi ,a speculat toicmai zona de ori,gi
nalitate creată la ,întretăiereia malillÎerelor 
de edificare şi mooipuJare a prlQeedeu
lui teiatru ,în teatru, eontriibuilild, dwpă 
puteri,le sale, J,a c.ristia1izarea eJement.e
lor de a;rrtă poetică. 

Un merit esenţial a;J ia,cestrui sjpe-cta,col 
studenţesc est.e sur;pri'nzătoarea evo1uţie 
,a tinerilor inter,Preţi fcliasa prof. unjv. 
Dem. Răch1Qescu). C001fruntaţi fiecare J,a 

?k 
· Actorii - lor înşile oglindă

alt _ voltaj c1;1 ,et�ogenia ipartiturilor plăs
mwte. m_so�1t dm trivia:Jitiat.e şi ,poezie,
ornnstrmş1, m pa'l.'ametrii paradoxu� ui im
�e'?2'li1biJ,_ la . parodie · şi gra;vi bate deopo
tn va, oibJ1giaţ1 ca „bufu!lli ai ipropl'iei lor 
c�diţii" la contorsiUJii groteşti de men
tal1tat.e, de comport.a.111Dent, ei îmbracă 
s1mbohc veş.nlinte prot.eiforme, Juptîn
du-se cu_ tra.nzitoJ•ii manuere de j,oc. Aş.a 
c-um reg:izoarea a !Încercat să-i fie fidelă 
a.utoruJ-ui, şi ei, acto.rii, · au trebuit nu
doax să reflecte intenţii�e amîndurnna ci 
să-şi fie ior înşhle oglindă. ToJPind �a 
în_ alta o pluralitate de identităţi, Ga
br:iela Butuc..J>-ăunescu ,(Aretia), î.n tri
e-oul carmin de suplă, senzuiiJă , gim.nas
tă" a spiritului, dă Ja iveală î�tJi vul
gara _ ins_is_�ţă provocatoare ,a receţpţio
nere1, d1srnnulirudu-şi a1p,oi insinuanta a
gresjvitiate sub halatul ,alb de medicinis
tă, ca dintr-o dată să· devună impresio
nant d� maiestu,oasă, dl'a-pată în pelerina 
ver.de de regină, de actriţă. Purtînd 
(chiar la propriu, că-ci .ioocă grimat gros) 
masca rnnei onoriabilităţi de sll\Prafaţă, 
vetuste, V.iotrel Păunescu .(Lucică) prnc
t.ică, în î:ntemeiiat aimba.i ,ca1111poz.iţional, 
o retorică în·cărcată de -des,uetudime sar
casmu} fiindu-i obosit, iar meschlnăria 
închistată tin ieonfor1mism ; demascat ca 
ins defetist, ca „ci:r;car" oportunist, va 
·uita de dimensiunea o'l.'g,oliuJui luciferic 
aJ iaut,ol"lllui etern nemulţumit aare-şi
(re)neagă creaţia şi se via iautocondamna 
pea1tru nimicni-cie sufJet.eiască. La celă
lalt pol, figurind temexiratea prometeică 
.a revolitatului •ce-\Şi în;fru:ntă creator-ul, 
Flmin Busuioc (Dobrornir) se iTI1ipune ca 
inofensiv „pictor" iabstra'Ct al realităţii; 
ex,uberan-t, p&'Slifliant, exia.ltat, :ru.pestooînd 
clov.neria şi tmagismul, îndulcindu-şi ci
nilsimul cu superioritateia ce'l,ui ce a ispăşit
pedeapsa cuveni-tă alt'llia, iare o si1T1gură 
cădere, cinid plinge xd.Tobit de ci-udă, de 
mîqă., <l,a.r se redresează oonstiatînd că 
tentativa de revelare a c-uJpei ete1·ne nu 
a fost za:darniică, gestul sin.uciderji „in
culpiatului" c,onfirmînd siperanţe într-un
viitor mmnent de -conştiinţă al umani
tăţii.

Irina COROIU 
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O montare agreabilă. 

deşi inegală. 

Suferind w1 accident ce putea fi trau
mallizant, salvată in extremis de un tînăr 
muncitor al zilelor noastre, o fată intră 
în derivă dup[t un eşec la admitere. Ur
mărită - se pare - de neşansă, zglo
bie· altminteri şi optimistă, va fi recupe
rată în cele din urmă prin efortul edu
cativ al celor din jur. Tînărul-în-toate
pozitiv îi va asigura fetei fericirea con
jugală. înir-w1 happy-end lesne de bă
nuit. iPQV'eStea retei�bllllle-'ci®"-,au-,liiPBUJl'i 
e schiţată cu vioiciune stilistică de Du
mitru Dinulescu, artist cu disponibilităţi 
multiple, !3"i ele certe potenţe superioare, 
nefoucti.filcate acum, în Meandrele vie
ţii, pe toată .întinderea şi în 
toată adîncimea. Autorul eviirtă to
tuşi schemat-ismui" didaaticisrt, sOllUJ\;iile 
maniheiste, balastul moralizator. Replica 
este scurtă şi economicoasă. Sînt şi lu
cruri ele prisos ş-i cîteva de efect rebar
bativ. Unele fapte n-au o motivaţie prea 
solidă, altele sînt mărunte din start, cî
teva par fără miez semantic. Se paro
diază în treacăt, cu jovialitate, auto
matisme şcolare, clişee ale presei audio-
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,,Meand1·ele vieţii" sau un specta
col pîndit de pulverizare în min,i

secvenţe pitoreşti 

vizuale, pedantismul profesoral, scorţo
şenia doctorală. Adie paFcă �i o boa1•e 
sarcastică, dar semnificaţia rămine Jno
dică. 

La Tealbl.'1..H „V. I. Popa" din Bîrlad, 
p� un tex:t s1..�bţirel, în 01,ice caz Q.e · o 
consistentă relativă, regizorul Bog.darr 
Ulmu a ·lucrat cu bunăvoinţă şi inte11es, 
sprijinit în.deaproape de scenografii l.oan 
V,îlnău, caire a ,c<J1nx:eput cîteva vcl\.11me 
geometrizate, sugerînd urbanistica !ac
tuală, şi Adriana Raicu-Petre, semna:tara 
costumelor în linie fantezistă şi deH-be
rat kitsch. Pe convenţia „repetiţiei .. ge
nerale", cu rapide schimbări de decor 
si tablouri vivace, regizoruJ a edificat 
� montare agreabilă, deşi inegală ca 
pondere a fiecărei scene, ca accet'lte şi 
energie expresivă. Desigur, un sprijin a 
venit şi dinspre trupă, care a lucrat cre
dincios ·pentru a închega un spectacol 
,cu sens, 1Pînldi1t ia:liflfel de idezarttouilia,re 
şi pulverizare în minisecvenţe pit01·eşti.' 
Ta,tăl jucat de Constantin Petricc1n vlne 
parcă dintr-w1 timp revolut, promov'iind 
pedagogia coercitivă a curelei scoase 
•ittJJbeJ11liPe5 ti.v, oonVl�ns că f,<1t" nu inntP1'P.
fi educată aitfel. Scrîşnit uneori, rec11-

les în meditaţie bahică alteori, <ilur cu
intermitenţe, admite la sfîrşit că a gre
şit, iluminat brusc în ideea cea buaă.
Elena Petrican creionează credibil }Jro
fesoara pedantă, de o ipocrizie fard�tă,
exemplu tipic de inautenticitate si,ifici
entă sieşi. Economicos şi decorativ -
Simon Salcă, în rolul directorului lice
ului şi al soţului plasat iremediabil sub
papucul conjugal. Un joc în cea mai
mare parte exact desfăşoară Marcel
Anghel şi Tamara Constantinescu, ei
sugerînd bine alternanţa de planuri :
repetiţie-viaţă trăită, cu schimburi nu
anţate de registru şi necesai:e volute
,comi,ce, lVLa.ma., aşa 1cum o fi1nfăţişează
RuxandTa Petru, are vibraţie omenească,
dar nota lacrimogen-patetică se CUV,ine
estompată. Au contribuţii oneste, lntre
alţii, Gabriel Constantinescu, Virgil ]..ea
hu şi Petre Boroşoiu.

Intre credinţă şi tăgadă, alegem calea 
de mijloc, înscriind · proaspăta premieră 
absolută a teatrului bîrlădean 'între 
montările oportune. 

TeQdor PRACSIU 

•

www.ziuaconstanta.ro



rlemahierea 

mijloacelor artistice 

Dl.lipă Balta.gui, o a!ltă iadaiptaire a u
nei ope.r,e s:aidoveniiene : Neamul Şoima
reştilor . I1!1.iţÎ181tiva Teatru1llii. penbru Ti
neret şi Copii din Iaşi este îi:i sine un fapt 
de cultură. Dar, cum de data aceasta 
montarea se face i.n noua· inoin:tă a 
teatrului, actori. .şi regizori au hotărit să 
înfrunte o altă fericită difi.oultate : aceea 
de a folosi ooerua de ti,p arenă. E deja 
ştiut că noua clădire a teatrului este 
o minunăţie şi că, în ea. or1ce cutez.antă
reg,izorală este întîmpinată de J.isponi •
bilităţi tehnice greu de imaginat altfel
<lecit soUci-tindu-le. De aid se ii.s,că şi a
valanşe! de difioultăţi delicate în faţa
colectivului de actori. Jocul în cău.şul
puzderiei de ochi ţintuitori nu i,artă.
Actorul nu are ntci o scăpare: e săgetiat,
scormonit, urmărit fără indm1are. Teia
trul ieşean, precauţ, a invitat trei
actori de la Teatrul Naţional „Vasile
Alecsandri" : pe Ada Gîrţoman, Dorn
Zaharia .şi Gel-u Zaharia. S--.a apelat la
experienţa lor artistică pentru a Lnlesni
tm1pei infrJngerea inevitabilelor timLdi
tăţi. Dim.roLo dre irezullbatelie ccilalborăirii,
această .nouă iniţiativă dă în viieag do
rinţa marilor performanţe artistice. ln
treaga tn . .lJ)ă pare a.n.ianată de un su.nu
nou şi bÎlntu1tă de exigenţe maxime. O
dovedeşte şi f.a ,ptul că tinerei Liliana
Ma-V'ri-'?, nou venită în colectiv, i s-a Î"'l.
credi.inţat -un rol care-i prilejuieşte o
uimitoare aip.a.riţie -plină de prospeţime
şi fLTesc mativ, difidl de .echilibrat alt
.fel deciît 1Pri.!11tr-o totală dăruiTe a ce
lo.rJalţi. Spectacol1,tl -este ritmat . în sp.a
ţiu. Ai-e • .peri:me1me de joc situa�e ,în
cutia italiiană, în fosă, în istmul care
leagă sce.na tradiţională de hexagonul
scenei-arenă ş1 m arenă. Scenografia
semnată de Rod1ca AI,ghir evită difioul
tăţ1le .şi insinuează ipitore.s,cul unor pei
saje 01ri ai IUi!lor imiterioaire. D�nilciJa. ipr,o
blemă pusă de textul sadovenia.n este 
e.:1,racterul său- hal.aidesc {.şi, iinevi,tabil, şi 
al scenariiuluri); problemă· pe .cm·e direc
ţia de scenă (Constantin B1·ehnes,cu) o 
rezolvă simplu .şi emoţionant prin intro
ducerea în m,o,ntare chim· a unor vechi 
baliacle pe ).nUZi<oa lui Gil Ioniţă, cîntate 
fie de compozitor fie de o formaţie folk: 
deschlzî:nd spectacolul, ,insÎJ1(UIÎJ11Jdu-se î:n
tre. părţile sale şi înclleiind zbUJCi,urnatele 
aventuri de inimă, spadă .şi oonştiinţă ale 
lui Tudo,r Şoima.1-;u, cintăreţul, ,prin me
lodie şi text, deschide .o largă albie e
moţionială ;pe ,caTe plute.şte îru;ăşi ;prez�ţ:a 
noas,tră către înserarea veacului, un.de îşi 

pierde silueta oovestea desfăsurată pe 
scenă. Svectacolul .. tine 111 mină" publi
cul, i.ndi.ferenit die virată. 

Paul Cornel CHITIC 

Tudor Popescu 

în avantaj 
Constr,uite de aiUJto.r cu abiJ!Ltate, taiL:ter

nainţele di_ntre a fi şi a pă!rea, peir,m:a
nentut schimb de măş,ti si felt..Lrtitele 
iJpostaze comi,oe meni te să iac:uze goana 
dil.llPă senzaţionail au găsit în a�oo.T'Uil Ion 
LUciian (.aru1lorul. ireg!eiJ ,un bun COillCWJcă
bor de joc .şi de -umor. Du/pă prqpria-i 
mărturisire (din oaiepul7program) el „n-,a 
,conit:ributt 1cu nilillic" la :reallizarea .w;:estui 
spectacol, ci s--.a re:z,umat la ,,interpre
tarea fi,delă" a ,p�esei lui Tudor Popescu, 
Hoţul sentiment.al, înoeI1c/lJnd . ,.să p.ună 
în valoare textul ei plin de haz da:.r $1. 
de pmhleme cOilitem;pm-ane, pretru1m şi 
talentul tinerei echipe de actori". 

PaJMfu.',a2Jî.ru:l. v-orba ciicmioaru1Ui ,,ruttnn.c 
nu i-a fost fă,cut, declt că �-a scos aal'l:ii 
.şi i-la tăitit catPul", să ziioom şi no.i că 
lo:n LUlciain 1n-a făicu<t [1!1 aiceas.tă montare 
a;bso'l-ut nimic, deoît că a plllS iln evia.emţă, 
cu eleganţă şi bun -�t, oaput şi oohii 
farsei, ["esursel.e sipecifiice oomi<e-UJh.1,i_ de
limbaj .şi de situaţie. 

Piesa nu atinge p:r,a.,OlU! de sius al saitirei 
htti Tudor Popesicu, dia!r hazu'.1 ei e �gat. 
Iar a,oest be�ug oomi,c a fost ipotenţiat 
cu molii.psit-0are 1plă.cere a jocului, mtr-lll!l 
ritm alert, tensionat, de cei patru inter
preţi. Aceşti actori porbretizează cu spon-. 

VO'l'ba cronica:rului: ,,nimic nu. i-a 
fost făcut, decît că i-a scos ochii şi 

i-a tăi4t capul"
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tam,eitate şi :falrmec iatit chi.puL omeinesc 
al celor ce se sumt bi111e î111 pielea lor, 
cît şi pe acela desfiguirat aJ. 1.1111or debuso
J.,aţi oare î:n,cear.că să_ i�ite mod'llll de
viaţă din filmele cu �lien._ . ...Maia Moirg€1I16tem 1111 Dida „caira:tista 
rare c,u adevăirat U111 haz nebun. N100:La.e 
Călugăriţa impune cu foarte bu�e �eeit� co<mice cele două faţete a!le 1'1.ld Dinu_• 
cea de funcţioQll1,ar modest şi_ cea de asp2-
nmt la  gloiria gains,gsiteirieasca. Io� Cra
oiU111 Cll'eiOl!lea.ză cu multă fi111eţe �1 umor 
delicat pe Dolly cea seTitimentaila,_ ş1 ei�
aplomb c,omi,c pe cea cO!lltamm,ată (ş_1repede vindecată) de gustul aventur11. 
Invitat în repirezentaţie, Dan Tu;f,aru de 
la Teaitrul de Comedie s-a sdmţirt î:n „a
pele lui", comfd�UII'1nd i:11 rohlll_ sculptoru
lui Doma valenţe com1,ce maa puţm ex-
ploaf.a.,te ,p,î111ă acum. . _ A:fllat pe!llmr'U prJll'Tla ooira pe iafiş,u1
TES, şi îrn oompetiţie cu Woody 
AiHen na ,c,apdrtol llll „eium se cu,c€1l'eS: f:
meiile ", T,udoir Popescu dese, pal"'Ca, 1n 
avantaj. 

Valeria DUCEA 

·De fdctură. gingaşă.

Dedicat cei!ei de-a 7O-a a111iversăiri a
făuririi s-tatul ui unitar ir,omâJn, Patima 
fără sfîrşit de Horia LoVli111escu, în rţ,gha 
Jui Vill:gil Andrei Vâţă, e conceput, la 
Naţionalul clujean, ca un _spec
tacol ceremonial şi de atmosfera-. Un 
s,Ulflu mesia111ic st.răbate evenimentele 
dramei şi p•Janează asUlP["a deve111iirii is
torice analizată nu în cimpul larg al 
s,tu:�irii 5-0ci.a,Je, · ci î111 micro-U111iversul 
:faroi'l.iail im oare ii ;răzbat ecoiuiae. Rap
s,od populla.r, oiri, pc.arte, trimis ail fraţiaor 
de peste mUllliţi, ori, P-Oa-te, î111suşi duh.ul 
iubiir.ii <le 111ea11n, Hoin;aruU (,in-telr.:pa-eta:t ail
ter�·uativ de Emiili;an Beldn şi Petre Bă
cion,u în ma111ieră modernist bailaides,că şi 
l10'ffi�ti<că) dob5Jnideşte o f1.1111cţie mobili
zatoaTe în desfăşuirarea sceinkă, . soiLid:a
r,i'zmd oamenii, revehlm!d,u-le 111ăzu.iinţeile. 
Bătrlln,ul bair0111 Ma:i:lat, imprnnătoir I'e!Pd'e
z€Jlltant ,al unor vremi <brecute, e autori
tar şi 1Ji-ranic î111 concepţia l<ui Gheprghe 
Nruţescu, illŞOir me!lodiramaitic Îll'l momein
�le bolii şi decădeirH fJz.ice, da1r nUJall'lţait 
cu măiesitrJ·e şi pres,tanţă scenică. lll1itecr
prellat cu f&Voatre tiineireasic.ă, cu o s.pe
ciană ,căldură a vocii bi111e timbirate, de 
Mlarti.!US Bodochi, Am<lrei aip,aire ca punte 
a regăs�'lii rostl.lll-ui pierdut aD. 6iptţei ve
chilor V'O'ievozi români. Descopeiriirea pa
termităţii ii oond'eră o id:ein<titate naţi-onală 
şi îi trasează, simbo'li-c, un des:ti·n. 

✓ 

lntTe g,randîlocvenţă şi _ labilitate ... 

Cea de-a do,m fijcă a baT0111Uil,uii, Kati 
Mailllalt, în lintea,pretairea gravă a Ligi€-i 
Mo�, devi111e i.m fel de co111ş,ti,i111ţă reven
dioativă, prezentă pu:etuti:ndeni, iP3--'1-ici
pînd neştiută la evenimente şi interve
ruilnd ipentru restaiulra.rea �<tă-ţii. 

Inţell.egeirea bătt\îinlfiui baron cu ve,che.a 
s,a i-ubită, Doamna Kendy (Cliinică, p-lă
oută, imll1lllaltltă s!ltb chi,p U!l Mlariiei Scleşl, 
de a înehe-ia o căsă.t.arie înlta'e A111idrei şi 
fifoa sia, Il:ene (irăs:făţată, :rărutăcioosă, co
chetă Îl!l desenul Lu-oiei W a:nda Toma�, 
e îincă:lcaiă de bruiat, care şi-a dialt il!'Ii.ma 
t.i.111ere Mara (li111teir,pretată aitte-ma.tiv de 
două actriţe, cu iil'l-geinuJbate, mai ponde
rat, de CiatrlÎIIlel Dumi-tresou, mai avintat, 
de B.ean,a Negru'). Pri1n ofiţein.ul. Kein.dy
(Oobav.iiam Co&muţia) se Sl\l.geirea.ză ca.2iuri 
afle exil.I'e.m.iSIIIlull'l.lj niaţiOllllailJst, Îlll timp 
ce ,pni.n ti!năll'Ull Haller (deschis, _simp.ş.
tii<:, Petru Donido-ş� se � relaţiile 
coridiaile de bUÎfiă COl!Vieţiui�•e 0u celeil.aJlte 
naţio111Jâlliităţi. 

l1I11P'"€Siolfliall'lrt �'&'!ea, pîndi:t de g,ran1 -
diilocvein1ă ,\meoiri, spe,c;ta.col,ul a'!""e pres
tainţă :rnitUJall.ică şi fiiresic, d.iir şi O aia1bi li
ta,te ţinlÎll'lrl de :factUJra UIUli gingaşă, ce 
mi'Zea.ză pe a1nn.os!feră. 

Doina MODOLA 
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Deocamdată. atît 
In seara ,premi-eirei, în ho}UJl teatrului 

din Siibiu te Î'ntîmpinau : ,rel§izo-
1'1.1\l îmbrăcat î:n froc, o eX[)orzi
ţie de :fiotoglI1alfui * îlil oare eel pu-
ţin 100/o dim. lilIDlagilil:i. rni--il. amtă tot 
pe regizor, ,po:z.iiilld „retro" (,cam aa Gri
gore Alexandrescu). mvăiluit de u.n a;bur 
}umi:nos nootail!§iic, un mo1n�to1r polloa.·· pe 
ea.re se de.siffuşur,a .un foa•ş,pan din SiJ)ec
tacolut cu pridnia. şi un ele.gJant caiet de 
sală. E evident : r,egizorua îşi îngl01bează 
prezenţa fizică în pro.pria-ii e�tetl!că. în
suşi f.a,ptul. de ,a fi în fuaierulJ. 1ieatrului 
este un specbaiool :a:l spectaicdlu1ui. în oa
ietul,program regizorul · se răsfuţă, eta
lîndu-şi premisele şi principiile teoretice. 
Ambiţii-le sînt imari ; oornivari.lnidu-le însă 
cu rezultatul (specbaco.1ul BurgbezuJ gen
tilom de Moliere) conchidem că, deocam
dată, unele semne te�tra�e (recuzi,tă, obiec
te scemogra:lik-e, relaţia dini;re acestea şi ac
to.ri, coloana sonoră etc.) sinit elocvente, 
spec'tacul!aJDe, ostentativ. de pre.gn;ante nu
mal în convingerea şi în ochii regizo..1:iului ; 
semn vădi•t de tine'Deţe, căci do.ar pe tă
rî.mu,1 ei fiecare de'S!co,perire, fie ea mică 
,ori J,ni,po;r-tantă, ,pare a ţine de dmneniul 
evildenţei sbr:igă,t.o,are 1a rer ! Deocamda
tă, b1 monbarea sa, d®ă ·persO!lliaje si'nt 
ţinute î:n scenă fără r,ost /doamna J-0ue
cî:ain şi NJoole), in duda fa11:ibu.tui că cele 
două 'iillterip-rete - MaT.ta Jun,ghietu şi 
Kitty Stroescu � au· o eXjpel'ienţă soe
nkă i,ndiscu1labi1ă şi o nestăvilită poftă 
de joc. I.ar Ion Buleandră - ,alias dl. 
Jouir,d.tain - a :ros-t neglij,at pîll1ă la ne
plăcu ta situaţie ide a-şi reyeta la ;nesfir
şit ,aîteva· gei:;•tu1•i şi cîteva moduliaţ.i.i vo
cale. Tot părăsite de regizor au fost şi 
pers·o:ruajele Ptrofesornl de Dans şi Maes
trul Croi to.1·, . cu toate că tnter,pre tul lor, 
F;mil Schmidt, şi-a oferit toate datele şi tot
meşteşuf!)ul actor�esc, Li:Psi.m:i'U-i puţin 
p.entru a-şi rea:li2a proiectele .personaje
l,or. Aş:aidar, deocam:dată, estetica. regizo
rului ţine .de aTbele spaţiu[.ui �p;hctµ,ră,
s.C'Uliptură), ,ţÎJ!1e de s,pecbacologi:a obiecte,
loc, interesîl!tlld,u-se ,prea ptl!ţin, de ,a;ctou.· şi
de ,pre21enţ.a lui î.n scenă. Poate de IBiceea, ·

·excesu[ ,,fl.gu.r,atw" l!ll elementel,or de
J.irmbatj e ,u,neari i!l1Jcom0idoot : ;iln!tnro.11t, tn
m�ma ,cereetărH.or de arheologie a ·Il101'a
vurilor, s-a d.e.s,coper,it că „Regele-Soare 

*).Semnalez existenţa a încă unui ex
celent fotograf - Da.n Burulellfltu � caTe
·se arată îndrăgostit de te-atrii. Fot.agrafia
riimîne, fără î1uioială, wnul dintre mijloo
cele ca1Jabile să înregisfo•eze spectacolul
!l.imp1·eună cu o pa1•te din emoţ'i-a dega
jată d,e el, fără să-i trădeze frumuseţea ;
ba, dimpotrivă, uneori. exaltîoo-o. Profe
stom,a,lismul · a,cestu{ a,rtist-fotog·,af stă
mărturie. A face fotogra,jii intr-un spec
tacol e semn de talent şi dăruire.

mirpsea urât", dintzr-un entuz.ilasrt oo:nsens 
cu m:ateriiaiul ipublitai:stitc pri1ej,Uit de a
ceastă descojperiire - material inserat în 
caietUl-iprogr,a,m � regizorul însoţeşte 
prezenţa Îlrl scenă a ill,Ob.ilimji de fl!atu
leinţe sonore şi dizgiraţioase ; vrind sa 
ne SJPună prjn a:ceasta că nobilii erau 
nu dezinv,olţi ci nesimţiţi, regia cade în 
cultivarea unui naturalism fără rost. 
Dacă BUJr.ghezul gentilom Hpseşte, ·· în 
s•chimb pe scenă există un actor : Mi.hai 
Bkia.. A;p,a:riţia lui în scenă (în partea în
tîi ..:... Profesorul de filosof ie, în cea de. ia 
doua - .Cleonte) electrizează scena, anţ_
mă cel-e1ailte peJI'lsoruaj·e, 1itmează, ao,loreia
ză,. vitalizează spectaco:lu1 şi - nota 
bene ! - impUllle 1.lln still inteqp.re·bativ 
chi.a-r şi Ull1ui aim.o.r iubit de public cum 
e Mircea ffi,ndoreanu, care, din această 
pricină„ se lasă în voia plăcerii cte·a plăcea. 
Mihai Bi,aa are r,aJJ.'ele în:,,uşiri ale a,_cto
rulit.1'.i de COffiJ'l)OziţiJe : poate să mca.'rneze 
un personaj şi fără ,a apela la bănbi, 
mustăţi ş.c.l. ; el nu se joacă pe sine-; 
p&'SlOnajul este cel care, ootro;p,i,nrl,u-l, î:l 
joaică dUJ:)ă muzi·calibateia dirulăuntru1 său. 
O altă ţrrezen.ţă su11pri,nză1loare este G�
b1'1i.el:a Neagu �Luciile) ; itl".agJ1lă dJa,r arrrr
bi ţioasă, iffiÎ[!io:nă şi energică, patetică şi 
drnstkă, fiica <bunului JoUII'ldain 'llîntruie 
ou vehemenţă prin scenă pentnu ,a pro-
duce v,oitul efect al adJ•eri101· senine. Aol:ă
turi de î;nialtul Mihai Biica, G!aibrielia. Neia.
gu is!Că şi nostumada. de gen Pat şi Pa
ta,ch0111. Burghezul ... lui Mihai Constan
tin Ranin se dovedeşte a fi, mai întii de 
toate, un pund de start în edi:fiicarea 
unui p,os.ibi,l stiJ oo.•ltistic-:faarte elaborat, 
pretffilţios · şi rafiniat ; faţă de bănui>tele 
sale proiecte în a,cest sens, escalada a,biia 
a î·hceput. Subscrjem cu încintare la por
tretul pe care-l face regiwrul scenogra
fei Mariia Bo.do1·. RmilrilamentuJ. acestei 
artiste şi."'11 pus ia:m,prenta pe multe dli;ri-

. tre �pectacoilele teatmlui din Sibiu; pre
zenţia sa artisti•că nu poate lLpsi mei 
de-acum 'Îlll.cofo din proiectele rep.erto
ri,ale ale .acestui coleotiv. 

PauJ Comei CIDTIC 

Reducere la concret 

Sugestivă, promiţătoa!re, ;pt,ima :rma,gJ.ne 
pe care '11'e-o ip1·0iJ)U111e, prin ca·dr-url &:e-

. nogtafic · semnat de Stela Bră,tesou sjpec
taooltil Tea,1Jrulh.11i „Mairtlia !F'iilotti" dim 
Brăliilia, Jocul vieţii şi al morţii în de

. şertul de cenuşă. - o 'LtDme concretă şi 
abstraotă îln acel0.5i timp, numeroase 
s.paţii de joc s.iibUJate l!a celle mai difuriite
rrive11.llnÎ, o ,all.ătu,1,ai,e de dbi€1Cte :impreg'
nate î:rucă ,de că!ldura şi rostu:l UJnei tre
cute vi.eţi• de :fia,mriJlie, stinghere acum,
dacă nu pa!tetice, pr<in1 wnadecva1re la iin -
va�iia. teepbaită, ne.i·ertăitoal!'e a deşertuhti
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. O chestiune personală sau frigul 
• interior" la nivel muscul�r 

& �e;n,u.şă. O . stalbil i1115't!abJ,lă reliaţie . în
tre ��":-ea evild.e1111tă şi serrnmâd:i,c,a,ţi,a as
curusa, !î,nfire ·•sensn.lil din-eic,t şi aiceila sim
ix?fi-i.iq, i·en1a1ţie îITTtru ,totu1 piruerrracă tradu
oorin sceruiice. a ,parabolei dnirrnatice a iliuâ 
Hoo,a Lovdm�sicu, tl.lillbua:ăroa,re IPII'in !1.ruîei
di,tlatea gr,avă a iaverasimerutru!l.ui şi deo
poltlrăvă IPl!'iÎll'l ;neaibărtruta Sjpernm,j;ă. 

In· ace,astă permanentă simultaneitate 
de .pfanu.ni, ire,gi:ooirul Miricea Miarrd111 ipi&e 
să fi io{ptaJt · pentru coorrtilooatia coil'l!Ciretu
l ui, . ,a �-ţeiles,ul!UIÎ IÎ11llejd'ila,t ,al ifepli�id, .al 
llr.ai!netl. ConJfilicituil se stabdUeşte, deci ia 
mvel.uil f,aJpltellor, 18.il gesturilor �w · 'C'U
riinrl decit ian. ideiilor, crezirnrilorr a;hlrtru
afuiaor. Oi.tiită asltlf:eil - şi texibu!l. 'perimi
te, de.5igur, şi o asemenea lectură - dra
ma 11'.ămî:n.e .p·�ică, te«isiomată, diarr ... 

,ne priveşille i111 mai mi:că măsn.tră. Cain e 
door Ull1 ândi-wd traUimatimt, b:ru,tail: �111-
t,eir.pretlarr-ea acu7.a,t exterioară a hlli Geo 
PQPla s11•bJ.i111iază mai muQt deci't em ne
ce6ialr ideeai) şi oo a,biSIUn, ameinmţaxea 
tţ;nebre.i pre.zemă i:n run ; Ama (stni.denit 
figurată; şi ea, die Mil!."eila Cam!noliu Ma:. 

ri111) :reiprezi,ntă un personaj a:flliat Îll1 de
rută;, domi1111at de d� '00111tr.adiJabortlu 
şi nu deruta, contradicţiile pe )care fie
ca:re le are de înfrU111tat, într-o formă 
sau ailita, îmtr-run moment s.au .ai1tuil. Mia.i 
a,pro,a,pe de semsrul m.etaifC11ic ia:l te�·ui 
�'lli: Lo'VilTlewu, de des.cJmderHe Sil):re me
dita,ţie dr,arrna,tiică, Sjpire eseu asl\ljp!t"la. con
dtlrţiei umane, s-ia &ituiait iil'ltfil'IPTet.airea 1-uâ 
George ŢoroJP(llc i111 Albe[ şi, uneoiri, a wui 
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Bujor Miaicrin î,n �·dlul T.atăllw. Fără ei 
piesa ar fi rămas o „chestiunepersonală"' 
1Jril51ta istorie ,a Ulllei f,a,mi,lii des1oomp,u� 
se .al cărei ,,:firi,g interioa:" se ex,pTlimă 
pirin oris,p,areia muşchiil:oQ· şi olănţăni-tJuJ. 
diinţilor. 

Cristina DUMITRESCU 

Umorul cumsecade 

Tinărul regizor Tudor Chirilă vede 
lumea comediei goldoniene din perspec
tiva contemporană şi, mai pronunţat, 
clin unghiul generaţiei tinere. Rezultă w1 
demers cu promiţătoare deschideri spre 
o interpretare originală a farsei clasice,
în spiritul tentativei realizate relativ·
recent pe scena teatrului de Comedie .de
Tudor Mărăscu, în Slugă la doi stăpîn'i.

Spectac.olul constănţean cu Mincinosul
de Goldani are alură modernă, oarecare 
impetuozitate tinerească, scene de efect, 
personaje schiţate ingenios şi interpre
tate cu aplomb de tinerii Carmen Enea
Bd.ji (Rosau.ra.). Riadu Buzea (Flo:rÎJ11Jdlo) 
Vasile Cojocaru (Ottavio), o plastică· a� 
decvată, cu inspirate asociatii (Elena 
Tărăşescu-Jianu), o ambiantă generală 
fecundă, ca ritrq şi tonalitate. In bună 
parte însă demersul se desfăşoară în 
gol, fără obiect, pentru că aspectul mo
ral-uman pe care-l vizează nu e pţ·ea 
bine precizat şi, în consecinţă, rămîne 
insuficieTllt conturat scenic. 

„Oare este o vină să minţi o lwne 
perversă?", se întreabă regizorul în 
caietul-program ; nu, fireşte, clar se mai 
pune întrebarea unde. este această lume 
pentru că pe scenă n-o prea găsim. Re� 
prezentanţii ei mai· autorizati, ca vîrs.tă 
şi influenţă, doctorul Balanz'oni şi ne
gustorul Pantalone, sînt nişte prototipuri 
det<.tull de ourrnseaade şi ,ilriofens.iilTe şi au 
în interpretarea7ui Eugen Mazilu şi' � 
lui Emil Birlădeanu, chiar şi ceva haz, 
cee§l ce n-are şi se pare că nici n-a . ur
mărit să _aibă personajul principal\ 
„m:illlci�ll.lll" · (Lell.io), în evoi1u,ţia lu'Î Li,că 
Gherghilescu. Acest personaj e văzut 
într�o ip�tază inedită, de „tînăr furţos 
iln�taib.ill ", şi, t'eoiretic voobind, !Pet�·
'pechva ·e tentantă. Dar nu e sustinută 
în spectacol, imaginea artistică n-a·re a
coper)re . �ntru U!l �semenea demers şi
atunci hma persona.1ului, atitudinea lui 
de frondă se . manifestă deseori făi:ă 
adresă şi 'justificare, Regizorul si inter
pretul i-au dat, uneori, cîte un· accent 
trist şi grav, care sporeşte incertitudinea. 

Menţinînd această înclinaţie .spre con
�poraneizare, Tudor Chirilă . are a-şi 
gas�, _în montă1·ile viitoare, echivalenţele 
artistice. sugestive ale ideilor care -să 
:firuc:tifice, în termeni de originală tea-
1Jrahtate, o viziune clară. 

· C. P ARASCIDVESCU
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Croniică 

Lume multă (şi bună !) la şedinţa clin 
20 martie a cenaclului ele dramaturgie al 
·revistei Teatrul, care l-a avut ca pro
tagonist pe Dinu Grigorescu, 'autorul co-,
mediei Raliul faraonilor, ,,urcată" pe
practicabilele din foaierul Sălii Majestic
de aceiaşi neobosiţi actori ai Teatrului
Giuleşti, reprezentaţi, ele astă dată, prin
Radu Panamarenco, Virginia Rogin,
Constantin Cojocaru, Mirela Atanasiu,
Ton Anghel, Virgil Anclriescu, Angela
Ioan, Ivlircea .Creţu, Valeria Sitaru, E
ug€1ll Um,!1/1..lJrea!l1•U, şi iaJVÎ!IlJdu-1 1ia „pupitrul
de· comandă" pe regizorul Dragoş Gal

·goţiu. Interpretarea actorilor, ,,cam stri
gată", aşa cum remarcau unii, ,,exact
ln nota textului", aşa cum au apreciat
alţii, a oferit - şi, în această privinţă,
consensul s-a dovedit a fi general - o
bună platformă pentru dezbaterile ce-au
urmat. ·

Departe, însă, de a-l deruta pe autor,
diversitatea ele opinii i-a întărit convin
gerea - aşa cum avea, de altfel, să ne
mărturisească la sfîrşitul serii - că
,,fără astfel de discuţii nu se poate pro
gresa".

Să!l'1lîmid, ,p!I'i,mu!l,. , peda:Ja de am,b!fleiaj ",
tînărul Ioan Cristescu a început prin a
spune că lectura piesei l-a decepţionat,
grăl;>indu-se, apoi,· să adauge că multe
di'n aceste „decepţii" i-au- trecut, după
urmărirea spectacolului-lectură. Ceea ce
înseamnă că, ,,într-un spectacol de ·sce
nă, textul lui Dinu Grigorescu capătă,
în mold evident, alt.- sens, iailt
ritm" .  l-au mai !r'ămais., îillsă, destulle o
biecţii. Ele vizează, înainte de toate,
limbajul, ,,în general facil, cu unele in
suţicienţe ele exprimare", ca şi „puţină
oortiea s,i;twaţ.iiilo;r OCJ1miice ". Cît piri veşte

Alături de artista eme
ritţi Dina Cocea, criti
ci/ de teatru NataJlia
Stancu, Valeria Ducea 
şi Ana Toboşaru, păs
tl'îndu-l catp compas pe 
Dinu Grigorescu, acest 
comediograf CMe trage 

cu sete din ţigară 

de cenaclu 

.,metafora raliului" ca „drum al existen
ţei", i s-a părut că ea „lipseşte piesa ele 
un spaţiu metafizic", garajul în care se 
petrece acţiunea fiind „prea strîmt" 
pentru o mai amplă desfăşurare de idei. 
„C!Hşeeile liweşti,nullllUll1lJai de [imbaj. ca 
şi aluziile la anumite personalităţi cultu
rale, nu provoacă disponibilităţi comice, 
sînt alături de ritmul vieţii, ca şi pie-
sa, ele altfel". in acelaşi timp, .,persona
jele nu există ca indivizi, ci numai ca 
schemă", fiind, de fapt, ,,riişte carica
turi". Acestui punct de vedere situat, 
ca să zicem aşa, la limita superioară a 
as1Pri1mi,i .ari_tice, i-a ,urmat, de îndlată, 
opinia lui Mihai Bărbulescu, hotăr1t să 
atingă şi limitele celuilalt sens, pentru a sta
billi,: astfe!I; hotarele viitoarelor dis,p,ute. 
Dwpă păirerea sa, ,,textul rrui Dinu Gri.
goo:es-c·u este foairte bine în,cheg_at, cu o 
repdiică vie, bazată pe con,tra,puncl". AJ .. 
torul ",;porneşte de la viaţa noa�t.ră fle 
fiecare zi, de la _necazurile şi bucuriile· 
noastre", s-criind „cu nerv şi cu itiinţa 
tr aJJJSIP u.nelI"ii dlram.a,ti,ce". A r,grunnentul si

gur, obiectiv ia.l reuşitei : ,,Sala a u:-r..1ăiit 
tobuil cu maire atenţie. Dacă s-ar fi afl:at , 
ÎIIl faţa u!llei hanalităti, nu s-ar fi întîm
pila.t aşa.". Dec,larindu-se „copărt.aş la 
emoţia autorului", Ion Toboşaru ,a arătat 
că „lectura de itext şi de subtext", t·eaJli
zată de aaoori, a aj,ut.at la o bll'!1ă î.n
ţe[egere ,a ,piesei lui Dinu Grigores1Cu, pe 
Cla!l'le a definit-o dTept ,,o comedie ama
ră", ail căQ·ej „111udeu epic" wea să evi
denţieze ,,ideea super:iooră de mocală, rn 
contrast ou mem.Mităţiae retrognade, c.::ri? 
există şi_ coexistă", e,a insemnî111d, în 
acelaşi timp, ,,o tentativă de a p�;v1 lu
mea Îil1 eferves,cen,ţa ei de spi-rit". Astfel, 
„ş•i tematie şi prohlematic, comedia şi--a 
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Actorul Constantin Cojoca,·u, asumîndu-şi com
perajul didascaliilor, alături de colegele ,sale 

Mi:reLa Atanasiu. şi Valeria Sita'l'lt 

Virgil Andriescu şi ,1nge
la Ioan, într-un discret 

cuplu. -, 

atins s,copul". VoPbitovul a observ.at, 
îns.ă, ,.,o swuctură dramatkă prea arbo
rescentă", [Pl'OPUi11Îllld ,,selectai-ea rig1:u'Olll-
să a ooebr oazurJ cu a;devărat se.m.ni
fkal:.ive". Ln ailtă ordine de ul.ei, Ion 'Db-
1!:loşar,u a atras atenţia asupra „tl:IJ!.en
tnlui Tema.r.caibill al a:uto�ui în culti
varea pa[1aldoxulrui, cail.·e tilnde să devină 
eel,ahant u . In ce priveşte ,,,].ex.icul a.ş.a
zis tehnicizarut", el n-<a. avut sentimen-
1:iul unui abuz, văz]nd, mai de�a,bă, în 
autorul Ralitilui, ,;-l!il1 stilist cu o ia.nu
mi.tă v,i!braţi-e foal."te pa.rticu1lan:ă". ,,Am 
aso:t.illlait cu interes ş.i, in bl.llnă măsură, 
cu ,plăice.re aceB1t text Jloarte bogait . .în 
sugestii, dalr oare pe unii diJntre n-ai :ne-.a 
derutat pri,n construcţie", a s,pus M.a,rga
reta Bărbuţă, arătmd ,a;poi că „me!Ja,fo.ra 
ra:lhuui oa meta.foră ia vieţii" i se pair.e 
,,foarte i,ruwlrată ". Ela a remarcat, de 
asemenea, existenţa unor „personia.je vi
rile, credi'l:Jile, a'Le zilelor noa.sitre, pre.c.wn 
şi a., U!l1ei replioci ,percubante, 00<',,_ată în 
efecte coonice, =e dă ri11m şi o iaJ11Ul!Ili
tă s,a.voare", TotUJŞi, Îlil afară de J.lmbajul 
,.,pe ail.ocUll."i excesiv automobilistic", ea 
vi mai �-ep1"0Şează al.liboru!bui .,o a:ntrm.l'tă 
indecizie i'n cOll'llturarea metaforei sare : 
pe d.e o parte - m:Jiiul vieţii, pe de al'tâ 
parte - t.m fiilm in cut-s de tull"rual."e ", 
ceea ce ,1pune J;n del'ută". Totodată, voc
b.itoarea ,a sesimt o „insufi-dentă coei•en
ţă î:n ·ronstrucţi.a dooanati.Clă", arăti'nd că 
,.=em d-e--,a fuice cu ep.isoade de sine- stă
tătoaa.·e", o dov.adă ÎJI1 ia.cest sens fiind 
aceea că ,.scoţmdu-,1 ,pe oricare dintre 
ele, oon.struc-ţi.a mu se c-lati!rlă". Mircea 
Herivan ia vă:z;u:t în Raliul faraonilor nu 
nmnai mebaflo-ra rat1ull,Uti oa sLmplu drum 
al vieţii, ci, în primul .rî:nid, oa „expre
si-e crit.alizată a ideii de oompetiţte". 
Din pă.ca.te, ia spus vocbitort.tl,, ,.s-pi•ritul 
de OO!Iljpetiţie, viciindu-l pe cel olimpic, 
devine tot .miai rn.uilt, în zi'.ele noastre, 
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ilieea de a trişa, de a ci.ş•,,gcl cu :orice 
preţ", şi „este rri&tltt.111 ,incontestabH al lui 
Dinu Grigorescu de a fi inche�t, în ju
rua. acestei idei, o comedie amară·', . i:n 
oare, pînă 1a ui-mă, ,,toţi oornpeţJt:Orii 
smt demascaţi Îlil inbenţiiile lor"_ După 
păil.-erea sa, î:n:să, ,,iar trebui oa totul să �oe 
re:oo.lve între competlbori şi ,nu pri.ntt''-u;n 
deUs ex maehina". In ooneh1.zl-e, ,,,ac'eas.
tă piesă îşi poate găsi un loc în 1!.1111Siam
blUl comediei româ!neşti ". Aprop:tnd d:in 
nou disc.uţla de „limitele" atne de I-ban 
Ctiste.scu, ba lllI1€!0ri chi.ai- forţiild iaees
te ,,li•mite", Horia Gârbea a arătat 'că 
piesa lui Dinu Grigorescu se dov-edeşte 
a nu fi „ni.ci farsă, nici comedie", şi 
,asta ,·,porni:nd şi de la simplUi fapt ·d 
rnu s...a rîs a.pro.ape deloc pe tot p.al"Ctirs.il 
leotUJI1i,i" ; dar ea nu poate fi !lua tă ln-ici 
ca „o treabă metafizică". Ideea de com
pet!ţie 1 s-.a părut de asemenea in�d\�c
vată, întrucit „ni,meni nu uw.n.ăreş-i:e sâ 
treacă p.llimtul linia de sosi·re". S•Y�otind 
că „ialtfel ar fi 1lrebUit să cadă metaf(!m 
Nliului" şi că piesa, Î!fl care „toate a<?u
mulăr:le duc- Lntr-o zonă de fa.cilitat'e", 
,nu este .,.acboolă", ci „conj:unatl.Jll'a.lă", el 
s--a ircbt'e!l>.at da5,pre rezistenţa fu} timlP a 
a-cestei liwcrări dt'iaL!Ilatke, ,.conistriuită, in
pl"[noi.pal, pe ca:La:mbulrw:i care-i pot a
m,u:z;a, uneori, ,pe oontemporaJnJi, dar care
nu vor m.ai spUlne, probalbil, nimic 'J;>u
btiou1ui de peste zece ani"_ ,,lPotci<:He
în t.im.p sînt ha.zal.'lclia.te ", a sipus VaJe�Hn
Silvestru, arătî,nd ,a,poi că diversitatea de
i,�esii se datorează atît llltlei „aud.iţii
i..roiperfecte", cit şi tIDOl' ,,i.ncertibudini ale
iau1loru!LU!i ". El a renii.rcat strădaniile unoc
actori (Radu Raa:iiama!reooo, Virginia &
gin), care „1c11u aj Ull1lS la mi-ez,ul persona
jelor", ca -şi lectura mai super.ficLa.lă a
ialltoo.'li. B.az!nidu-se, î1J.1Să, ,pe propriia I,ec-
ta,ră a textu1lui, ri:wutatui cr�tic dram.atic
a oa.1·aeterizat RaliuJ faraonilor ca pe .,,o
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piesă ou două versante : de-o parte co
media, ae cea!La�tă parte daiaima". Ast
fe.l, clacă, ai,Cli „drama este a pensiona
rift1fllr ", a ce!loir caire, ,,reltJ:,aşi de pe sce111a 
vieţii, constartă că n-a,u lăsat nici o 
UD.'lllă, ni,c:i Ulll regret", cOIInedia, în 
oohimb, este „a ice'lo,r miînaţi de patÎIIJJ0 
reuşitei şi a acaparării de bu111uri ru 
ocice preţ". Sugestivă ni s-a pi'!!1..lt ima
ginea s:cri1Perte'l.l\.llÎ, ou ,ce!Je două mi.ş-căiri pe 
OOll"e le allltrenează - una de urcare, alta 
de coborire : ,,Cei care se ridică sînt vio
lemţi, abuzivi, zgomotoşi ; ceil,ailţi - t'i
cuţi, înlll)ăca,ţi, în,ţeleiPţi ". Există, ,aş,aidiair, 
şi „Ulll striat ifillosofic, l:a nivelul la care 
şi 1-,a dorit iaiutorul ; pellltr,u .::â me"tiafazi
ca e p,asăire rarr-ă în comedie" Vorbi'to
rul a maii siublindat „registrul 1ai1egoric" 
îai ca.re a fost scrisă şi treb:.iie, deci, ci
mtă piesa, orj,ginia.J.i.tatea ei, ,,în idee şi 
îai JiJmbaj", ideşi, ,,!Pe fi1ci,peCOilo, miaii irăz
bat ecouTi dilll Băieş,u,, din 'Tudoir Popes
cu, din Maz.iU.u", ca şi fa,pţul că ,,�em 
de-a face icu o ,piesă de m.aire actualitate, 
deloc colllju:ncllturaJă". Inabil i s-a părut 
a fi colllstr,uit personajul Pa,ula - fata 
oorr-e 111u şi-a gă·s.ift mcă .dIDumul Î!l'l viaţă. 
Vo:rlbitoiruJ a ire:rruwcat şi „o tendinţă ver
bjoosă, caa-e ,trebuie reprimată", Ja. fel ca 
şi ceea ce el a nlUlffilÎ,t „ulll fel de melta
forită ". T-ot „o ,cOlffiedie amară" a desco
perit şi Natal.ia Stancu 1111. pdesa _1,ui Din·u 
Ckd,go-res:cu, text ce „111u poate fi suspec
taf de situaţii c.cmjillll1Ctnmall.e". Pentru ea 
,,c�mi'.,petiţi.a are Ulll dru'blu sens, dar s:n
guiriii caire p,artidipă la un joc dlllstit sînt 
ruici bătTinii ; ceilailţi tc,iş�ă ".· Arătî:od 
că, deşi ,piesa {P'Ul1le �n clnscuţie .aspeo.te 
grave aae al.rielllălrii., aie degradă:rni u.m;a
ne, aUe a.viariţiei, ea „nu reflectă o criză 
a wl!l.orii, ci irEWre:zin:tă o pu:neire a vaac
rtii sub semlTlti� "întrebării". Ii11 ceea ce 
pril.veşte ire.aliZlall"ea airtistică, ,,pun>on1l 
forte este dat de metaforele f,mtezis.te 
fir-i2°81lld absurdua, dair căzînd înto-cdea,ma 

peste adevăr". Din pă-ciate, a spu•, vorbi
toarea, ,,acest 111ivel estetric este aban
dlQl11at pe par,curs, cedind !in.alul unor 
C'liişee, grefate 1Pe o S1Chimbare prea ac
ce111tuată a. fl,micţiillor peirsona.jului (ge:n 
Băieşu), de unde şi impre,ia de uşom:ă 
iairtiifkialitate ". Un aspect „forte'· 
pe caire l-a relevat a fost replica, ,,dar 
ptrJÎlll sl\.llprwcirtare, ea devill1e uneori un 
defect, me.1laf10r,a regiresind odiaită cu no
taţiUe de amăl!lumt". Omagiind pre,,ta.ţiia 
acto:rilor, Natalia Stanou le-a reproşat, 
tortuşi, ,,şoow. artiofi,ciail" cireat p,rintr-o 
,,i111tel'jpreta.re pire,a strigată". Şi dra.ma
tu,irgul Tudo1· Popescu . a remmoort: ,a;cest 
,,şoc sonor", dar el nu 1-,a c01nsiderat de
loc a;rltificial. c:i, dimPotrivă, ,,exact în 
s1Piirituu acestu.i text, gîYlldit şi g,cris pen
tF,u scenă". Pe de ailtă parte, el a cOill
sidernt că farsa ,pe care am trăit-o cu 
.to,ţii ne-a fost juca.tă n,u de actori. ci 
de autorul insu i, care, c,ome<[iogiraf fi
i111Kl, s·-a /Prezentat de astă dată în faţa 
noas,tră lllU IC,U o ·OOlrneidie, ci cu o dramă, 
şi anume cu „dra:ma Îl!l:eputuh1i yîrstei 
a treia". 'DUiPă opinia s.a, îm „metafora 
ral.iudui ", treb.uie văzută .,lllu c:om:petiţia, 
C!i. nevoia unui ideal pe care doi ·pen
sionari, soţ şi soţie, victime n,u numai 
ail.e ,indifexen,ţei sociaue, ci ş,i 13J1e illl,cl.ife
renţei filiale, încep să şi-4 constriuiască ". 
Garii.jul J111 ,c:-13,re uocuiesc cei doi - ca 
nli.ve1!Ul eeU mai de jos al U!l'lei dăidiri -
i se p:are o al!.tă metaforă sugestivă a 
„sţT'a tificăirii sociale, în ,c,aire băwî111i"i se 
hrărnesc cu himere, î111 timp ce fiii lor 
as:Pid'ă şi suie către niiVel•urrile sUiJ)err-iOlalfe, 
atr�i de o sete 111epoUJ!'li tă de bun,uri ". 
Tudoc Pqpescu găs:e:ş,te, însă, că ,,cioc
nirea dramatică este încă prea moale" 
şi că, in general, ,,o situiaţie dramatică 
ahoTdiată trebuie împinsă pînă lia wtr

� ei ll.imi'te", fia)Pt caire lllU se p-re;a î111-
tim.plă în oa2lul de faţă, ceea ce a,r,ată 

Mir,r:_ea Creţu şi Eugen 
U'fl:gillreanu „prin.şi" de 
reg·ulamentul „Raliului" ... · 

Ion Anţjhtl, &ine temperat, pwnînd în lumim.ă 
ta!en"tul. Virginei Rogin şi expresivitatea înaltă, 

în carate de aur, a ltti Radu Panamarenco 
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Esteticianul Ion· Toboşa1·u îşi 1·osteşte intervenţia cu binecunoscuta 
eleganţă protocol(Jff'ă • Criticii de teatru ILeana Berlogea şi Valentin 
Silvestru • Dramaturgul Eugenia Busuioceanu, criticii de teatru Mar-

gareta Bărbuţă şi Hori.a Deleanu 

că, ,,în iaoes;t sens, mai este de lucrat". 
Vorbitorul a rema110at şi tentaţi.a autoru
lui de a ieşi di111 mai vechde tijpa,re şi 
de a ilnceI'!Oa să dea „o biogr,afie pers:>
n.aj,eloi: sale care, în- ,Piesele a1nterio.are, 
erau IIIl:ai anu/lrt person:aj,e-hdee". 
„Piesa lui D,:iam Grigorescu - a fost de 
părere Paul Cornel Chitic - rep·rez.Lntă 
un mo�k social" .ca�e, dintr-un ia;nU1111it 
pull/Ct de veidere, este ,,,iinversul piesei 
A.şteptindu-1 pe Godot sau, 01ltfel spus, 
un Beakett âl!lto1rs pe dos". Pentriu că, a 
explicat el mai depa1ite, ,,aid, ,îin �ar.aj, 
nimerii nu aştea/prtă 01Lmk", ceea oe se 
petrece fi.imd, de ifiaipt, ,,o oobo:n1re, din 
metaforă fu1 metaforă, a tr€[Jte1or Ullle•i 
piramide, ,pÎl!1ă la oom:p]eba degr,aida�e _ :.i
ma!l1ă ", ca şi ,;trecerea ,unui personaj 
prin mai mullte iJdenti tăţi, IIXl"ină oînd nu 
mai ,are nici ,UD1a". Vă7JÎJ!ld îin Raliul
faraonilor l\.lJil îrusemruat aîştig dramatic, 
PaUl Corneil. ChLt�c socoteşte că priJ11cLpu-
1ul merit ai! aubar;u!luâ este acela că „a 
desc-QPerH că poţi să pr,aiotilci a1bsu:rdul 
fără să .procti-c.i iaibs1urdu1 ". Du,pă ce, a -
nimffind pe tot parcursuJ: şedi:nţei discu
ţiiile, Paul Tutungiu, ,pr8.?eidia1tele cenia
dul ui., şi-ia afirmat, în mai mu'lti>• rîn
dulri, co,nvin,gerea. că trebuie să milităm 
pentru demruiita•tea il.iluerară a dramabur
giei, el a· spus că, . reexaminînd cu 
atenţie producţiile mai vechi ale 
],ui Dmu Gr,igoresiou, iacurn. îin legătură 
cu Raliul faraonilor, oce sen.timentul că 
pot fi depistate serrunele unei evoluţii. 
In iJilte11:PTebarea sa, ,,:feinomeneile proas
păt ,apăruite in viaţă c<Uil1osc ini,ţiiall. un 
timp tragic, apoi un timp 1-tlldirf&ent, 
adiică U!ll timp zero, pentru ca ,pe mă
sură ce acurrnulează mai mult .trecut„ ele 
să treacă ii111 compaiitilffientull tiDqlului oo
mic, pers�ivă care face pooilbilă scrie
rea unei ,comedii des,pr-e · aicea , reaiţi bate. 
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Nu J)Olţi crea o oomedie profundă des
pre un fapt de viia,ţă oare nu a a,oµ
muliat sufident trecut şi :n11.1 se ia;flă µi
tirrllPurr coim:k. Sigur, �est trecut pOO:te 
însemna runeoil:� o seoUil!dă, io zi sa-u t,tn 
veac. C&rud !feinomenele 61Î,rut •·OOiPe �e 
tin�ul comLc d!a,r :nu acumulează s,Ulfi.
cient t:recut, r:îsU!l. devine amaJr. Tim,ţnil
caricatural - ca primă etia.Pă a .tLmiPu'l!ui. 
comic - a.re în el Utn fond agresiv $i 
provoacă un rîs îngheţat. DLnu Gri,�o
res•eiu Snicea,r,că să-şi situeze persanaj�l� 
fu1 di.na.mica till'Il1pull1UJi ca1�i,aatwiall, oe
unde şi „stadiul de maneohilne" sesizat 
puţi111 mai liiruaiinrf"e. Este olar că,, pe �
tă Unie, ,,aurtoru'l din iaoeastă şedi11iţă de 
luc1,u îşi poate afÎlllma şi coooolvdla o a-

. numită oriigilllail.i ta.te, cu 100!1Jd.i.ţia să sa\pe 
mai mutt,t şi ma.i aJdn 'în acest părmait
atl cuVIÎrntuflui ". F.aull T,utru;n,gi,u a :remâir<ciat 
de aseme1iea „limbaj ul uneori lapLdiar şi 
somamt" a,[ piesei, ce dă replicti posibili
tatea să 01e „ll'Imte run1rr'-un a.nertalliJmbaj ia
J.iuziJv", semne prorrniţătoaa:e pentm evio
luţia ,ullrterioară a. tdh.iamaitur,gullui. -

Ultiimul c:uvÎl11t a a,parţi.ruut, dlll!>ă cum 
&puneam, aUJtorului sevi-i, ale că:rlllÎ o/pi
nii le-am ['ez,umat, în pairte, Ila îin�ufol 
acestei ,cronici. Un OUIVIÎlllt toni·c, echili
brat, constructi1v, oare a pus î1t1că .6 ciătă 
în lumimă utilitatea, pentru toţi pairţi'c'i
pa;nţii la şadinţel.'e cenacl'llil.ui, ra acestor 
,,tntîllinitt"i de lucru". Oa un ['ă5i?u,ru; ·da.t 
mai a.J.ies celor ,cat·e lillU .. pus în discuţie 
construcţia piesei am Qprit ip.eintru fi.ii.al 
una dintre !l.'ep1-lchle :lămuritoare ade 'foi 
Dinu Gt·i.goresou: ,,Dacă uneori scene,le.· 
pot păt'ea fără lJ.egătură u'Tha cu all:1la, este 
şi ;pemtru ,că, wn raili1u, maşLniJl,e [şi :iau 
c:u1oa.l'e!le Q:or precise, şi lllU. comunică di
rect între ele decît a-tUJnci' cî.nd intr5.-n 
cotiziune" ! 

Ştefan DUM.ITR-IU 
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Întîlnirile 

cu 

cititorii 

i\riUI, 10 ftPflliC 1§89 -

Şi-au dat concursul : Ion Besoiu, Ma
riana Buruiană (Teatrul „Bulandra"), 
Constantin Codrescu (Teatrul din Sfîntu 
Gheorghe), Ion Mâinea (Teatrul de Stat 
0;in Oradea), Adriana Trandafir (Teatrul 
Giuleşti), Virginia Mirea (Teatrul. de Co
medie), Anda Călugăreanu (Ansamblul 
artistic al C.C. al U.T.C.), Cerasela Stan, 
Dan Aştilean (Teatrul Dramatic din Baia 
M".are), Gabriela Cuc, Ion · Văran, Ion 
Oastea, JJial!l. Am1looi, Via!lentin Voie.flă, 
iM.oo.a Tm, Miooira Idirlm, Oomst:a.n,tiJn Fllo
ir.eia •(Teailln.l!l de stat dial :Airad), Fot\ll'laţia de 
d,8!08 OOl!l1lemporain·.,Ailterr-ego", ICIO'JlO:USă de 
Anca Ardelean şi alcătuită di_n Csiky 
Kinga, Maura Janos, Elena Leah, Daniela 
Botiş, Cristina Marchiş, Daniela Dumi
tru, Carmen Zimmerman, Lucian Grada, 
Oă.lin Hălmăgean, Tiberiu Peter ; direc
torul teatrului-gazdă, Ovidiu Cornea. 

Au pa.rticill)at: 'MÎIOOelaJ Mileu:, Ion Oris
toiu„ Mihai Ispirescu, Florin Bănescu, 
Gheorghe Schwartz, Julieta Tintea: Eva 
Catrinescu. 

Coordonatorul 

Parhon. 
manifestării : Victor 

în cursul zilei, actorii, scriitorii şi cri

ticii s-au întllnit cu oamenii muncii de 
la intreprinderea „Tricoul Roşu". 

Ion Besoiu 

Aflda 
CălugăTeanu 

Constantin 
Coifrescu 
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Dintre deţinătorii 'P7emiilor de in
terpretare ale rev.istei „Teatrul" P" 
anul 1988 s-au aflat la Arad Adria
na Tmnaafir, Cerasel.a Stan şi Dan 

AşUlean 

Partea I 

• Dan Aştilean, Cerasela Stan (moment din
spectacolul Vasile Lucaciu de Dan Tărchilă, In 
regia lui Ioan Ieremia). 

• Gabriela Cuc (o variantă transilvană a
Mioriţei). 

• Constantin Codrescu (Melancolie de Mihai
Emineseu). 

• Virginia Mirea (versuri de • Haralamb
Lecca şi Nicolae Labiş ; proză satirică de Rad-t,

Cosaşu). 
• Formaţia de dans contemporan „Alter-ego"

(moment coregrafic pe muzică disco). 
• Gheorghe Schwartz (proză satirică în lec

tura autorului). 
e Valentin Voicilă, Dan Antoci, Mona Tina 

(fragment din spectacolul Aceşti înged · t�·işti 
de D.IR, �ewu, Îln regia lui · Ş-teEan Iordă
nescu). 

• Maura Ianos şi Călin Hălmăgean, din for
maţia ,,Alter-ego" (Dirty-dancing). 

• Ion Costea (Balada maeştrilor de Tudor
Arghezi) . 

• Ion Văran (fabula Greierele şi furnica,
în lectura autorului). 

• Mioara Ifrim şi Constantin Florea (mo
ment din spectacolul Proştii sub clar de lună 
de Teodor Mazilu, în regia lui Ovidiu Lazăr). 

• Anca Ardelean, conducătoarea formaţiei
,,Alter-ego" (Nostalgie - fantezie coregrafică). 

e Florin Bănescu (proză satirică în lectura 
autorului). 

• Adriana Trandafir (fragment din recitalul
Pasărea măiastră - Maria Tănase de Geolrge
Sbârcea). . 

' 

• Formaţia de dans contemporan „Alter-ego"
- solistă Csiky Kinga (Strada).

Partea a II-a 

• Ion Mâinea (monologul lui Salieri din
spectacolul Amadeus de Peter Shaffer, în. re
gia lui Alexandru Darie). 

• Adela Moldovan şi Aurica Spirk (frag
ment din spectacolul Teatrului de Marionete 
din Arad O rază de soare de AL Popescu, in 
regia Adelei Mdlidovlan). 

o Mariana Buruiană (microrecital Mihai
Eminescu). 

• Anda Călugăreanu (microrecital de poezie
şi muzică). 

• Cerasela Stan (moment de pantomimă)�
• Mihai IspiYescu (prozii satirică în lectura

autorului). 
e Adriana Trandafir (interpretă a folclorului 

ardel€'ne!'lc 181Uften.ti,c).

e Ton Cristoiu (proză satirică în lectura au-
torului). 

8 Constantin Florea (divertisment muzical). 
e Mircea Micu (poezii în lee1ura autorului). 
• Dan Aştilean (improvizaţii satirice).
e Ion Besoiu (şarje colegiale ; poezii de Ion

Miln!ulesou; pilrooa.J'lie pentmu,1.l!llWl'ltl �€!11.e5C). 
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Aflate dej,a la a .IX-,a ediţie, î01UJ111,irBe 
ou cititorii ale revdstei „Teatrrull" au că
părtast, în mod fi�c. un pirofiO. şi o II)On
dere a1pia1t1te în peislaJjJull de azi ia!! vieţii 
n,oostre cu!l'tU.r1ale. Cău-tmnd să se ,a,f'i.rme ca 
a :fu.rană SU(PexiOOTă de miamifestare a 
"Ve![lJdinţei către �irea!N:zJairea ,acelei sinteze 
a mij[oaceJ.or şi fOll"iJ'Ile\OOir de expres.ie 
s@eci!fu,ce airtei conteunpor,aine, pe oare 
111e--iatrn obiŞIIluit să o 111UIIl1:i:rn ,,.co111;fiLuenţă ", 
mu, maij exaot, ,,siln1ca:et.isln iall. artei.10[· ", 
elle C1a1Pteiază şi _,ClaJlli8ll:iizează e111ergi1 crea
tmiaire, ,pirillejui111d o ,connnmiloare vie cm 
·pup(l:icuil., detertrni,ll!Îllrl<U-1 să se iim\Pllke
cru: toată :fii:Lnţia � aiceamă „avenl11ură sipa
i!:1ilţuială ". Stiruc1n.nmt pe p!t".ilnci.ipiJUil a1!Jte:r
!ll,aln,ţei ,ce ipoort;e da imp1repia că „astă 
seară se ii_nprovizează", speatacollJllll, ClOl!l
dus ou mwnă ferttnă de „dir.ijocu!l" mereu
ă.mprevizibiO.ei ,,piairtiilur!i" - Vn1C'lloir Piar
hoin. -, oşi v,a dezvăl'Ui, 5111 �elle dJi.n u,r,mă,
prOlful!ldia-4 orga111icitate, ool!1M.llmllldru.--şi, în
mod di01a,miJc, lillliille de forţă. iElle se vor
grupa, în această seară sub genel'i,oul :
,,un timp m.umit il.ibarmate" .

. F.&te timpull irostirid iră$jpi1C1aite a .dlr�p
tullrui de a fiJinţ,a i8iJ. neamullui 11100-mu
român=, -în i111i'elţpre1lare,a de ce11tă mo
demn,itaite ,a :lui DiaJn Aşti[ea111, ,Ulll Vasile
Luoa-ciu de o praf'U,ndă uma.nii:tarte.

Este tiJlllP'UD. ored!i(n,ţeâ !lle.strălm'l111Jate in
puterea O'l:l1ua1ui de a tdă.in'U.i pe ace.ste
plaiillli de adevăr şi Oegeindă, vLbrmd în
fieoaire surnet ia!!. IVl8ria.rutai rtxransilv<ane a
Mio1•iţei, ,pr,ezentaite ele Gabriel!Ja Ouc.
Este 1tiJJl!p,u!I· Poetunu�, a� 'Lui Em.iln€!'31Cu cel
.,bmtuit de .nemulri:::e", i111,v0-oat .cu .adîm
c.ă enno,ţie [n două microirec.itiall.uri,· pre
:fiajlaite sugestiiv de V. Parhlcm. ,,Nootau.g-na
u'1ni_veirsaUităţii" ar :ni serillilJU!l S'ulb oare
s-air p'll'te,a piliasia ce!le idouă :iJnte:ripretăJ:i,
�tor.rute Gui Coins,ta111:ti111 CodtreSKru şi' Ma
ir,(tanei B'll['uialnă, î111 două 0i])0.11iţii oe au
ll"$.lşit să .fia.că sensibiJ girului i!JOe1rullui.

U111 timp, ea ai.lbelntălţii de a crede într-o 
Rază de soare ce ne �ă maturi
tatea, aşa clllffi ne-a lhtmilruat oopillăria. 
tJn momemlt Îlll care teatrul de marione

te din Anad 111e-a dovedit că a;c:eastă iartă 
străveche poă<te (tramsf'orma o poveste 
pen;tru cei m:ilc:i Îlll'l!r-Ulll miitenti,c :liaipt 
ia,'I'bisti,c, ,pes,te care voir fi pliutit, :nevă-
2'Jt1te, noSlta!l.gi,a .ş,i cam1doiarr-ea SUll'JSiUUtll 
unru,i ChamliOlt des,cii111S ·piarooă d.i111 Luminile 
oraşului, în tilmp oe ironia tandră ce se 
făce,a pe ,ailo,ouri simţiită. Îll1 .această isto-
1.!lÎoairă despre „şoiri.celnJll. Mruc � btailerina 
<:fo pol"j;elan" Via ,căipăita ,oocente • iined.i!Je 
tli:J. microreci1laJru!l-sl.liI1Pci,ză iall Amdei Că
li!igăreanu. Vemillllllea � de persanală a 

o'lowru!lu'i-'1:rubadru!r pere1�r:i111ilrui păgUl:>os 
hl,1lr-o [lruJme ÎD'1 oare joou,1 de-;q „rti.u-plîn
mi" 1mal1161forimă .dft'a,m11 în ooonedrl,e (şi in
vers), rea11zată de aictriiţă i'rn două mon
tări de sul0Cl8S na puibliie (Mitică Popes-0u 
ş-i Clovnii), esteaaum irr-onizată, .parodip-

Poezia, se află pe mîini bune în
interpretarea Marianei Buruiană 
& Vi'T� Mwea, şi a, pae-11aw.i 

Mirc�a Micu

Î-� 
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'tă subtil, î111tr---0. atmqsferă de illltensă complicitate· ou. publioUJl, menţi[mtă şi pe parcUJrSUil iJn,ţe1,pretăr.ii unor melodii 1, în pnimă iai_udiţie de pe discul reailizat t la „E1ectreool'd" î111 coLa.bor.are cu Nicu Al i:fian t is. ( De ce rîdeţi, oameni buni ? pare a Îlll-f treba, cu neiprefăoută i.nge.n uita te, Virgiruia Mirea. JooUJl de-a „oomodia 'V'ieţii" nu esite atît de si•ril!I>lU pe dt pare. Aşa ' cum un Labiş comic este ceva mai puţin obişnuit, aerul de ironie mazUia.nă pe call'."e paire a--11 11'."e&pi-ra proza scurtă a 1,u-i Raidu Oosaşu în varianta ii!lJterpretativă a V.iJrginiei Mwl'ea ne---0 re.aduce în faţa ochmor pe i111tea.wreta de acum .ş,apte anii a O!'lta!nsei clill1 Proştii sub clar de lună,reaJiizat chiar pe scena Teabrull11.Ji de Stat din Ara.d. ,Depairite de a f.i s.i.mpilu sau vulgar, oomi,oUJI mazmiian esrte unun al esenţiek>:r, Q•,ezU!lnat an decantăli-J·i iateinte şir-eipetate a „sub&naruţ.e-i 'Ullllame", semn alUJne<i mari dragoste de oame1I1i (inu e unparadox) ce-li a:pnl!pl,e iPe Teodoir Mazi�ude „o0111terrn,por1ain.uil 111001lru" 10!11 Luoa Oar.agi.aile, Este ceea oe au. î1Illţ.€1les mai ;puţin,se .pare, .iJniter,preţii viers,iunii S/1.l!cevene acomediiei [u,i Teodor l\lLa.zilliu, Mi,oara Ifiri.trt (Or1lains:a) şi OonSlla!rutiin F1lorea (Emill.'ian), a;rnibH a.ctoollnnemte iaclm-i ,a,i Teatrul:ui de S1lat din Amid. De7JV,ălliu.i.rud ceallailită faiţă a medailiei, tratarea în cheie iicl'IOiliJcă SllllU ohiiair pairodLcă ia reail'Ului Odru:ă î1I1.ţeiegem parodia ca ,pe o ifomnă - ,Îl!l fOl!lld drnmatică ! -de „il'O!Il!i2Ja.Te a ironiei") s-a buc:urat din pl.Îlll de atooţiia speC'taltoil'i�oc şi a ,au,borilor î,n,şişi. Hobotel1e de rîs ce aioompaniiau Iiect\.l!l'la prozelor . siati:rioe semmiaite de Ghecxrghe Sohwairttz, lMihai Isipirescu, FlorJ,n Bălnesou, I= Oristoiu san,c,ţioina·u. în :ll0111Jd, ·sttuaţii _ori 1personaje cel puţin groteşti, dlaică niu 1chiar tmgice. Trecerea comi1cru!ll\l!i 1111 g,roteoc şi apoi în dram:a.tic ne<Oe$i,tă .Î!lls.ă di111 ,pa,r,tea 11111teripreţiJor o j,ustă cUJl"Il[)ăl!1iire a IJ:ni•jaoaceiloir de expresie, o :btlll1.ă OUJm::.aş·tere ia mecarn,mului de ,,13JPrCJII)Î,en,e a 0011111lr.a:r:iâ.Qor ". I:nl!Juiald ·cu j,usteţe simetria aicestui bail.rans �itiJruuu, tnitre -u-aigi,c . şi coimi,c, frecviemJt in tea.1Irull OiUi D. iR. P,opesou, Vailell'lltill'l V,oici[ă şi Dan Antoai 011.1 lfO!Sit, dtin 1păciaite, 111ei111S{I)iirait seclolndaţi de palrt'€1nema il!or Mo,m Ţîrua, fuia.grrnenl11ull. llim· ipliesa Ac�ti îngeri triştirămmîll1JQ Ull'l mernoclia 1I1oostră mai curînd ca o IPII"OIPun€11',e dedît oa wn pairiiu oîşti-
Gabriela . ·cu,c, ,mari011tetele Adelei 
Moldovan şi a,le Auricăi Spirk, ' 
Va,lentin Voicilă, Mona Ţîn,a şi 
Dam Antoci într-wn moment di-n, / 
spect..aoolul „Aceşti îngeri trişti" de D.R. Popescw. 
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Printre invitaţi s-au aflat - ]Jentru prima dată, 
la întîlniriie revîstei - dramaturgul Mihai Is
pirescu şi marele actor orăd,ean Ion Mâine•a 

g.ait. A<levănatu!l aîlştigărto!r via fi acvariul 
orădean fon Mâi1I1ea, UJ11 Sa,lder,i de o com
p1exi 1Jate şi de o iens:i,une ,a căiutărli şi ,a 
trăirii pe care m.lfilai absel'l!ţia gen,iuilui 
le-a opirit să devililă · e�e ,celei mQJZao:
tiene. 

La ,capirt:Olluil ,,S'UiliPll'irza SJ&ii" am pu
tea 1I1ota, Îlil ,pri,mu!l r:îlrud, ,,debu11ul ac
toricesc'" au �'ui Vliotoc Piarhom, în rdl\Ll 
de pan:tener mut ,a/l Ad:riia!!lei T\rlainidiafix, 
în cele câteva scene din 1>1P0c1laooil1Ul de
dicat celei ce ,a :.floot Maria' Tănase. O 
SJUl-,Priză de ace'l.aişi aall.Lbru 111Je-,a oferi,t 
inter1Preta ,,păsăirhl măiiastr,e" ia oÎlI1!1leCU-
1'ui ,r •omânesic, r,ăsi!)l.ătiltă ou vii ,aiplliauze 
de uin 1pt.1Jbl.iic ce ştie PII"€\8 b:i,ne că 1ia-
lenituil ÎII1SeaJI11I1ă 90% .1lra1I115{P'iiraţie ... 

Pam.toanima ireallwată de Oe.rasei.a Stain 
pe funooilJull cu iftmcţie de comentari1u i
roITTic al muzid,i � :re[,u,a tema dilil Pan
tera roz ine-a damo.nstriat, wncă o dia,tă, că 
oo brun actor trebuie să fje, prinrt:re ail
teile, un mim desăviîrşit. 

Ideea ,oon,traipU111Jatării OOT-egn,afil,ce ia în
tiilmi,riri. cu 1Puiblii,IC'\.lil ,air.ăideam a fost un .bUJn 
prrillej de !l.am,srure a ;trn.11pei de dial)1JS CO\Il
tampoirian „ALter Eg,o", ,const11;,uită ilil 
u:rmă ,cu !CÎIIliCi alDiÎ S1Ub oond'UIC&ea Alncăi 
ADdeleam. Momentul coregu:afi,c i1I1tit,uilia:t 
J.iaicomic Strada, ireO.Ulalre „aerob.ilcă" a po
veş.tii din West Side Story, a fols;t o ocrrl
f-iranare J)'rt)IITlliJţătoore ia iposdib:illităiţiloir, fi
reşte, penfeatiib'i[e, ia[e itineiriiloc me!mb:ri 
ai ansambl(u!l,ui. 

Nieaş.1Je!Pllată, ii.Jntiruzi,u1r1ea :firuntasti•cului 
de :fiaotrun:ă ibcxr,gesialnă [111 cadr,u[ •um.ei rea
Htăţi ,Pr!ivi,te 1Pri1r1 [,erutilJJa măritoare 
diair l!ID şi �ă ! - ia iia"'Ollllici, ce con
feră :ila)ptrull-u'i lil0lrat dimeilSln.uni. g.I'OltefŞti, 

devine ,un fel de oomentia:fru, �lrl cllele 
IPJiirodi,că, ,a,ti,t taO. ceil.Joir ruall'ate' 1clt şi al 
t0i,J1Jalli,tăiţii retocioe ,ce se idore.ş,te IPUII' şi 
sirrD1P'lu oon;vtimgătoan:e. Convingerea nu 
este d'OiaiI' ti,1iliull. .Wliei ,,iproo:e satil".iJoe" oe 
s flîrn.eşl!i:e oosoalde de rus şi' 11111llau:re Ja 
s:cenă d�dhisă. Pen1lr:u Ion Oristai1u sa
tiJ.,a 111u l"e(prlelZintă •dootr o ,armă de hiptă 
ou ,oeea ce este IP&iimat, full.s, gio!ILt de 
s•ens., ,adţioniîinld iaislllfeil. rumpotrLva b'inelui 
abş1le!Sic, !Oi şi ,un dn&tril.llment i:l.e ounoaş
�, ,o ioaae de aqces către zom,ele mai 
puţin 1prioopec1Jate talle itllmialn,U!liui, talle trăi
tuil'U!i. Rea!ldtalte şi iln-etad:Oll'ă, ill\Jlctildiitate i-
1){lIUcă şi tandreţe 1ren,:ă\J.riaită, ilntui,ţie 
s.uprasensLbi!lă şi 18J)i&1€ln,tă oamd!oare ,a
raţi'llll1ii, ea ireruză, r:l'in res,p.eat pen,tr,u
aidevăT, :isJP,ita sen;tiunem'1lallismiullui dul
ceag.

Veni4i s,ă-Q v:a,dă ev.oilJuJÎIIlid .,� carne 
şi oase", ,oei ce tl!llliP1eaiu :p.1în,ă iLa II"€!fuz 
sailia 1ÎJIIl1Pl.l111ăto11ullui edliillici1u dii111. ,centn.lll. 
araşull,ui ia.u II)all'ltfuci1pa t Ilia „!P(l'"errtÎ'el."la ab
SJoil urt:ă" a S1Peictaiddl11..1[UJÎ.--fOOUpe intitutlJa,t 
,,I0!11 Sesoiiu :i1r11lerprebat de" : IDarrJ. Aşti
lean şi ... J:oo !Besio!iu. I:n.ilIIlirtlaibiJ. ţn ciu
cLa. :fia!P1rulhlli. de ,a ;fJ. fost !i!miitat de tiîITTă
:riu-i confrate, Jan Besoiru 1r1e-a dovedit că 
aictoiruu 111JU este o ,ipărrJ,uişă . 1a u1t.cm::i,tă ". 
Durata i.pe1ebaiool1ul uti, ffn1oheuiat s1p:r<e mie
ziuu niqp;ţii,, !lle fa.ice _să orectem că ac-easta 
a fos.t ş.i <JîpiITTia oelor ca.re, ânieă de la 
pir.iJmelle ore' atle dimineţii, IcereaIU „hi
� de faivom-e" ilruiJmcsullui di
� (Ovidrou Coomeav 0ll teartzr'Ulurl-�ă.' 

Ev•a .CATRINESCU 
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O nouă rubrică (,,Prosce
n'Î/Um") deschide numărul, cu 
articolele „Expe1·ienţa cîşti
gată în patru decenii" şi 
,,Timpul schimbărilor lente". 
• 1n continuarea mesei ro
tunde iniţiate în numărul
trecut privind condiţiile de 
lUCTu şi repertoriul teatrelor 
ruseşti de pe întreg teritoriul 
Uniunii Sovietice, directorii 
instituţii-lor îşi spun opinia, 
concluziile fiind sintetizate în
tr-un editorial. • O timplă 
secţiune este dedicată unor 
articole şi materiale docu
mentare despre spect.acoLul 
Boris C!odunov la Teabrul 
„Taganka", în regia lui Iuri 
Liubimov. '. e Deficienţele 

Numărul se deschide cu o

prefaţă, wrmată de o relatatre 
despre ultimul Teprezentamt · 
al fa.miliei de artişti TuT
�ow. • Arhivele teatrale 
conţin o prezentare a colec
ţiei Yonp,s Turkow. • Spec-_. 
t.acolul lui Patrick Cherea.u 
cu Hamlet, prezentat !,a Avig
non în 1988, este ampJ,u oo-

BAMAH, 
Israel, nr. 113-114, 

1988 

NumăTUl debutează cu 
scurte 1Wte despre probLeme
le tinerilor coregmfi şi des
pre fotografia de teat1'!U.. • 
Urmează o secţiune de cro
nici dtramatice, consem1iînd 
reprezentaţii din Berlin, Dres
da, Gera, Halle, Leipzig, Mei
ningen şi Weimar. e Diirec
toru,1, teaivrului din Magăe
burg caracterizează mt.fhWlL 
tntr-un colectiv teatral· care 
reuneşte personalităţi CT'ea
tcxwe distincte şi puternice. 
e Hans Reiner John oferă o 
pe,rtinentă trecere în revistă 
a anului teatral 1988. • Nu
mărul cuprinde în continuare 
succi,nte reportaje despre ate
liere de creaţie în domeniul 
operei, teatrului şi păpuşilor. 
alături de comenta.rit ale 
unor premie-re muzicale re
cente la Dresda şi Lei,pzi'g. 
e A doua parte a eseului 

majore ale dra11iatu1·giei scri
se de neprofesionişti sînt po
lemic discutate la rubrica 
,,lt1, culisele profesiei". • 
Secţiunea documentară cu
prinde date despre Fiodor 
Volkov, fondatorul teatrului 
rus profesionist. • Urmeazii 
traducerea piesei Pira_ţnida 
!11i" Keops 'de T. Kaipberge
nov şi o continuare a rela
tării „Memoriile unui favorit
al sorţii" de A. Boşciagovski.
• Sub genericul „Găzduind
revista Theâvre en E)w-ope"
- (I cuprim.zătoo;re selecţie de
articole semnate Giorgio
Skehler, Antoine Vitez, Patrick
Chereau, Roger Planchon şi al
ţii. • 1n secţiunea „Bibliote
ca de dramaturgie univer
sală" sînt reproduse trei pie

se de Samuel Beckett (Hap

py Days, Krapp's Last Tape 

şi Endgame). 

mentat. • 1n continuarea 
numărului se face o prezen
tare a piesei Cezar şi Cleo
patra, reproducîndu-se textul 
lui G.B. Shaw. • Urmează 
un eseu despre „Teatru şi 
realitate la Shakespeâ.re" şi 
un articol po-lemic f/11,titiu.lat 
„Există teatru experimental 
la Ierusalim". Articolul des
pi·e „Tofteh Arukh" şi tea
tn-ul itinerant din secolu.l al 
XVII-lea oferă un important
reper documentar.

despre perscm.ajeLe feminine 
în piesele lui Heiner Mii.Her 
şi o relatare despre cea de-a 
cincea întîlnire teatlrală de la 
Varşovia se alătură comen
tariUor dedicate baletului 
(twrnee, un simpozion, pre
miere). e Se desorie cum ş-a 
desfăşurat evenimentul „ Tea

. tru în mişcare '88", orgami
zat de ansamblul de panto
mimă de la „Deutsches 
Theater", avînd ca invitaţi 
companii din Algeria, Franţa 
şi Austria. • Celei de-a 
CYPta ediţii a atelierul,ui pă
puşăresc găzduit la Halle i se 
dedică un a-r:ticol. e Rubrica 
,,Punctul de vedere al auto
rului" îl prezintă pe Siegfried 
Matthus. • Numărul se în
cheie cu informaţii -privind 
viaţa teatrală din R.D.G. şt 
din sbrăinătate. 
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Numărul se deschide cu 
wn articol documentar des
pre sărbătorirea a 75 de 
lllTl,i de activitate ai une
ia dintre cele 'ITWli i,mpor
tante instituţii teatrale din 
Varşovia: Teatr • Polski. 1n 
acest număr este prezentată 
perioada 1945-1988. Cel de-al 
27-lea festival de d.romatwr
gie poloneză contempoTană
(găzduit în 1988 La Wroclaw) 
este 1·elatat succint. 1n sec
ţiunea dedicată spectacolelor 
noi sint prezentate : Copacul
de Wieslaw MysLiwski, Ci
mitire după Marek Hl,asko, 
Logodfllicul Beatei dwpă Adolf 
Rudniki ; dO'Uă recente texte 
dramatice (Căutînd d,e Joam-
11a Kulmowa şi 1832 d,e 
Krzysztof Choinski) sînt re
zwmate şi anali.za.te. 1n conti
muire, -se consemnează apari-
ţia editorială Conversaţii · 
des,;pre KOil'rad Swirua,rski. şi 
,,Hamlet" (colecţie de· diialo-

Număr tematic : Festivalu
rile din ţară şi diin străină
taite. Sînt trecute în rrevistă 
manifestările : BITEF ( ed. 

. XXII), SPLIT, Festivalul es
tival de La Olvrida, YU fes
tival '88, Festivalul interna-

. ţional al teatrului de păpuşi 
(ed. XXI) ZagTeb, BERLIN 
'88, AVIGNON, WROCLAW.
• Secţiunea „Din istoriia tea
trului univetrsal" cupri,nde cî
teva wrticoLe deswe Svrind
berg şi o corespcmdenţă
Strindberg-Nietzsche, alături
de· o cronologie a orpeirewr

Număirul . cuprinde o sec
. ţiune dedicată relaţiei regi
zor-dramaturg. Se consem
.nează opinii farmulate de 
Paul Benedict, John Bishop, 
Steve Carter, Jack Hei.fner, 
Barnet KelLmam,. Tam Moore, 
Peter Stane, Pamela Berlin, 
Sam Bobrick, Tony Giorda
no, David Henry Hwang, 
Woodie King jr., Gene Saks, 
Stephen Tobolowsky, cu 9-
cazia celor do-uă simpozioane 
desfăşwrate pe această temă 
la New York şi Los Angeles. 
O Trei a-rticole conse.mnînd: 
impresiî despre montarea 
piesei Our Town de Thorn
ton Wilder La „Ver.nount 
Ensemble The,a,tre u (Karl 
Decke,r - ,,O amin1Jire dim 

guri consem-nate de Josef 
Apal.ski in care mă.rturiile 
reliefează personalitatea regi
zorului şi a omului de teatru 
Swinarski) şi publicarea· cu
legerii de eseuri P:robleme
a,le oooriei dramatice şi tea

trale (selecţie: Janusz Deg
lerr), ,cwprinzîm.d treizeci şi 
şase de articole ale un,or tea
wologi polonezi. Revista preia 
fragmente dintr-o amchetă 
realwtă în presă sub titlul 
Star,ea teatrului, consem
nî:nd răspwnsuriLe unor per-

. SQna,Lităţi ale vieţii OJTtiistice 
poloneze cu privire La S'llatu
tul artei teatm,1,e în gene,ral 
şi al celei polo:neze în spe
cial, în cadrul lumii com,tem
porane. Numărul se î-11x:heie 
cu informaţii despre eveni
mente interne -şi externe le
gate de teatrul polonez ; o

/ti,stă a t;,uturor premie,relorr 
este cuprinsă în pa,giinile fi
nale. 

autorului şi de wn tabel cro-· 
rno1Jogic 9 Un amplu repor
taj dedicat teatrului american 
conse,m,nează cîteva spectaco
le importamte şi prrezintă trei 
dirannaPurrgi miilt jucaţi pe 
sce.na americană contempo-
7:ană: Lanford Wil.son, Au
gust Wilso-n, David Mamet 
• Num,ărul mai corn.ţiine un
articol despre Peter Stei,n in
titulat „Artistul ca model",
o prezenta,,re după Col.ette
Godm'd a lui Peter Zadek,
arlicole despre teatr-u,l iugo
slav, recenzii de· cărţi.

vară"), consideraţii asupra 
dramaWttgiei americane We
regrtne Whvttlesey - ,.Dez
voltat către a111Ulat") şi note 
pri.virnd frecventele montări 
new yorkeze cu intrigă poli
ţistă (,,A-ţi cîştiga o pîine fă
dnid 0 erimă"). O Sub gene
ricul „1n culise" aflăm scur
te relatări despre festivaluri, 
seminarii teatrale, -ragizori. 
0 „Jurnal de dmrmatu.rg", 
perioada august-noiembrie, o

feră o evidenţă a noilor 
membri, a noilor texte dra
matice publicate sau jucate, 
a celor mai -recente apariţii 
editoriale. e -Scrisorile cătTe 
editor şi lista distinctiilor ob
ţinute de oameni de teatru 
înf:heie revista. 

LE THii:ATRE 
EN POLOGNE / 
THE THEATRE 

IN POLAND, 
nr. 11-12/1988 

SCENA, 
Iugoslavia, nr. 6, 
noiembrie - de

cembrie 1988 

THE DRAi\lA'rlS 
GUI LD QUA
TERLY (S.U.A.), 
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Shakespeare al zilelor noastre 

In i.anuani.e 1900, Her.bert Bewbohm 
Tree ia montat un sipectacol memoria1bil 
cu Visul unei nopţi de vară la Her 
Majesty's Theatre din Lo111dra : · pe co
voare de iar.bă, printre tufe de albăs
trele, aler:g,au iepurii vii, în ti.miP ce ac
torii declamau cu patos, iar Oberon, ju
cat de o actriţă, cinta pasajele lirice. 
Muzica îi a;parţinea, ou'rn era de aştep
tat lui Mende!lssOihn. Apoi, Granville
Ba�ker, celebru şi pentru intoopretă-rile 
sale teoretice, şi-a propus să recreeze 
atmosd'e:ra elimbetană. Pe la 1920, Barry 
Ja'Cll{SO[l a jucat Shah--es,peare în costu
me moderne, pentru ca în anii '30 doi 
mari actori să pună iaiccentul pe laturi 
di.ferite a.fu areaţiei bardului de J.a Stmt
fol"d: ,,Cînd m jucam pe Romeo purtam 
o torţă, în.oerclnd să vînd realismul lui
Shak�, find oo,r:vvi'l'lS că Jonny a
corda atenţie, în afară de pămlnt, mu
zicti şi lirtisml.tlui ; eu, însă mizam pe
cealaltă _Jia,ţă a monedei", declara Lan
:rence Oliv,ier, exjplici:ndu-i lUi John 
Gielgud cele dO'Uă stiluri, lkiJC şi realist, 
opţiunile. Simplificlnd excesiv, vom SjpU
ne .că au d<mlii.n,at scena shake.sipeariană 
pînă pe la sfirşitUl an.il!or '50, deşi au 
fost reliefia.te şi alte modaJ.i tăţi, în re
pre7l611ta ţii date de acbori de prima mă
rime, precUll!I Edith Eva111S, Peggy 
Ashcroft, Ralph Richardson şi alţii. Ex
perimentele au fost numeroase şi în 
anii 1981--1983 ; Trevor Nunn a înfăţi
şat în Totu-i bine cîntl sfîrşeşte bine lu
mea edwardiană a .protooolu1u.i rigid, în 
care ran,gul social prev,a,Ia., [n tillliP ce 
în 1970 Peter Brook m.o111,tase un Vis al
unei nopţi de vară î.rl oare zînele folo
seau 1,ap-anate de circ ; mulţi au obiectat 
că, îln ciuda artei ou care erau irostirt:e 
verstLI'iJe, era greu să î.mJPaici ceea ce 
era rostit cu felul în care era pirezentat. 
Din 1960, marile realizări s-au datorat 
ooinpanlei create de Peter Hru1: Roya! 
Shakespeare Oom[J,any (:oare a. jucat la 
Bucureşti în martie 19:65). S,p1endide 
ilustraţii întăţişilnd Mult zgomot pentru
nimic cu Peggy Ashcroft şi John Glel
gud în 1950, pe Vanessa Red,gna,ve şi 

.Eric Porter în Cymbeline, ÎJl 1962, pe 
Alan Webb şi PaUl Srofield în Regele
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Lear în 1970, pe Elizabeth Taylor şi 
Ricltaird Burton în spumoasa lmbUnzire
a scorpiei în regia lui Zef:fireilli, în 1966, 
se alătură imaginilor desipre spectacole 
mai vechi în cartea care ne �une ce 
ştim as.tăz.i des.pre Shake51Peare : The
Cambridge Companion to Shakespeare 
Studies. Eldited by Stanley Wells, Cam
bridge Universiity Press, 1987, 329 p. 

Cartea recent apărută aduce, aşa zi
cî.nd, la ·zi cuno.ş,tilnţele noastre despre 
universul shakespearian. D:aică este ade
Jvăr,at că un specialist în Shiakes,peare 
trebuie să citească peste ,o sută de pa.gini 
zilrnic ;pentru a se ţine 1ia aurent · cu „ce 
e nou în Shakespeare", asemeneia bilan
ţuri sînt extrem de bine venite. Dar nu 
este vo;r:ba doar de u111 simpllu bilanţ, 
ci de o reoa.pitulare şi, COIIlicoanitent, de 
o nouă lectură ,a operei marelui Will.
Este incontestabi.J meri•tul acestui „ghid"
editat .de noul directoif al lui Shake
speare Institute din Stra1lford-om-Avon,
Dr. Stan-ley Wells. Ghidw vine pe ur
mele altei sinteze, reali:ziată în 197.1 de 
Kennreth Muir- şi S. Schoenba'll!lll, şi ale 
unor rooa,pi1rulări parţiale, cum a fost 
incitanta cal'te din 1964: Shakespeare.
A Celebration, ed,itJată de :footUl direc
tor al InSltifuutu:lui T.J.B. Spencer. Me
ritUl cel ma.Te al nouJui ghid este că
aho:r,dează toate aSJpeCteile sub oare s-a
înfăţişat lumii creaţia shakesa:iea,riană,

· în ,e:poca sa şi astăzi. Primim asrtfel răs
puns nu numai la d-O!I'in,ţia :noos,tră de a
şti „,ce a fost", ci -şi la ,,,ce ne S!l)ilne
azi" Shakespeare.

De altfel, ,critica s'e întilneşt.e tot tim
pul cu jocUl ,actorJlor .Şi cu regia într-un
dialog exemplar, astfel că r�rezeintaţia
n01Uă nu se naşte numai, din docinţa
cite unui ador sau a ·U111Ui regiwr de a
„fiaoe" Shak€$eaire, oi din as,piraţia de
a prezenta un Shiakes:peare „necunos
cut'', în UI'ilna unui rafinat . diailog cu
1lreou.17ul şi cu ceea ce „cred" ailţii, pe
oare aictoruJ. sau regizorul i-,a fre'Oven
tat ... Pentru că a devenit evident că
Shakes.peare oonta mai mwt pe i:ma,gi-
111!iţia $ectatorilor <lecit oo.nt.ează regi
zarul oonternrr>onan : a merge azi la tea -
1iru mseamnă să iei loc într-o sală cu-
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Romeo şi Julieta realizat de Dil'k

Tllln{1he în Olmnda, sau un Sha

kespeMe în piscină 

:ftmdată în initUlller:.ilc şi să pri;veşti act.o
rii aflaţi în pJrlrnă ll.lminii. o senzaţie 
străină �t.orului elizabe1lam. A.cesta 
looaliza acţiunea cu ajt.Vllo:rul unoc mij
loaice rudimentare oa:re-.j �u ima
ginaţia : atunci o.md c!II)ărea mi perso
:naj sumair îmlbrăioat, el Î!Ilţe°regea că este 
llOOiPte sau se c:raiPă de 2JÎJuă, că OOV'a se 
petrece în pripă sau că re;ipe,cti,vua nu 
e în toate minţile. In tex,teJe efP(l'Cii in
diaaţihle de regie s.înt il!ll!bollduri date 
:fla:nteziei : ,,păllrunld pe soonă doi st�i, . 
ca Şi ClliIIl ••• " 

In:teresant este că asistăm chiar la !l'ăs
turnărJ de situaţii, şi ecolo umide eliz,e.
betan-ii adu,oeau în scenă oameni Îlll aar
ne şi oase pentru a sugel'la personaje 
mit0Lo.gi1ce, noi aducem rî,U!['i, ,3$1;ri, pă
sări. Uneari mijloacele sofisticate de 
care dispune srerua modernă Pot def.or-

. 1 
ma intemţiile subtile ale dramaturgului. 
Astful, în mod curent astăzi, Demetri us 
şi Lysanx:Jer din Visul unei · nopţ,i de 
_vară îil iau pe Puck d�t a<lversarui 
lor, dato,rită :fia[)tului că scena se pe
trece în înturneriic ; or, Shakes{Peare de- · 
sarie o confuzie făcută la lumină, pen
tru a sugera miQPia î.ndră,gostituilui şi a 
accentua atmosfera de i1uzie creată de 
aimor. ,,A recunoaşte co,nvenţiile ori,g;i
nale înseamnă adesea să recu,perezli me
tafuTe shakesrrieariene şi să-ţi s.poreşti 
aap,a,citatea de a îmbrăţişa tot c.-eea ce 
se petrece Îlll p!iesele lui cele ma.i bune", 
afirmă Alan Dessen. 

Studiile semnate de Alan Dessen (Con
venţiile teatrale din vremea lui Sh.), 
David Daniel] (Sh. Şi tradiţiile come
<liei),' G. K. Hunter (Sh. şi tradiţiile tra
gediei), Roger Wiarren (Sh. pe scena 
secolului . nostru), Robert ·Haipgood (Sh.
în filţn şi la televiziune) se alătură ce
lor oare ne VOI"besc, întotdeawna cu com
petenţă şi inteligenţă, d�re soarta tex
tului, noile modalităţi de înţelegere a 
lui, senSIU:l istoriei la Shakes,rpea1·e, opera 
lui poetică, ideiJ.e vea.cuJ.u,i său (priintre 
cei care sem.neia.ză sint nume celebre 
<.'a Rairry Levilil, R. L. Sma!Jwooo, 
W. R. Elton,, Kenneth Muir, Lawrenice 
D.a!f!OOl!l, Edward Berry). Intr�un dens 
oapitol, Ternce Hawkes recapitulează 
c.ele mai nai interpretări ar-itice şi 
vor:beşte d€1S!Pl'e problema mereu actuală 
a expresiei artistice, �e stru<:tUTa-
1ism, poststnnotuiralism şj delOOnstrucţie, 
semJotică� feminism, marxism, estetica 
ireceiptării. �tulările ne spun câteo
dată ceea ce a l!ltl)ăru:t nou în înţelegerea 
lui Shak€E\1)€'are, datorită unor SlI)ectlaco
le sau exegeze ilru:;pirate (o piesă ,,Tecu
perată" pare să fie Chinurile zadarnice 
ale dragostei, i:n timp ce Doi gentlemeni 
clin Verona pare fără mare initeres - şi 
pentru că nu se văd gentlemeniL.) 

,,Ghi;c$ul" l);rulbldoat Piii.n grija Jtu:i S1an.
ley Wells ne intmduce, astfel, fără i,do
lattiie şi fără nej.ustilmate refuzu:ri, Î..'1.--: 
tr-:uin uniivers oare este al nostru, nu 
ipentmi că ştim să-l aducem la nivelui 
:nostru de înţelegere şi sensi:bi!l.itate, ci 
pentru că ş,tim să oombinăm „ce a fost" 
cu ,/ce .ne �wie". 

.&lenndro DUŢU 
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Dubrovnik, oraşul de piatră, nu e 
doar Zocwl unde se desfăşoară zil1iic 
eterna „cmnedie a vieţii", ci şi ace.La 
care găzduieşte, în fiecare vară, unul 
dintre cele mai importante festi
ooluri im,ternaţiomale de teatru şi muzică, 
ajuns La a 30-a ediţie, La care am 
participat, cu p:riilejul unei călătorii prim, 
IugosLavia.. Şi dacă, în acest oraş-fumi
car clădit pe verticală întir-un spaţiu 
neverosimil de mic, concertele se pot

asculta nu numai în atriumul paLatului 
Rectorului ci chiar �i de pe t,reptele paî;a
tului Sponza sau ale ca.tedra,Iei ori spri
jinit de fîntîm.a. lui Onofrio, pătll"Wl1derea 
în „sălile" de teatru situate, cel mai adesea, 
1.a înălţimi ameţitoare, de1)an1e de neo
bosita tălăzuire a mulţimii de 'Vizitatori, 
este un privilegiu şi o aventură. Privi
legiul de a găsi un Ioc- (al mai adesea 
prin b-wnăvoinţa asaJ.tatului ,,Press 
Cente,r") în ccm.diţiile cîni!. cere:rea de
păşeşte cu muU oferta, şi „aventura" 
de a paircurge ne,numă,ratele trepte ce

, leagă promenada oraşului de mcmu-
mentalele turnuri s-tîncoa.se· ale Mincetei, 
Lovrijenaţului şi Moloului, pe,ntru a 
asista la derula-rea unor spectacole ce 

depăşesc ccmdiţia „teatrului ambiental", 
aspirînd la aceea de „teatru al condiţiei 
umane". Un teatru care îşi pu,ne între
bări, caută şi pra.pwne Tăspunsuri, ·în 

82 

... Dubrovnik 

Viaţa e
• 

VIS 

· oare scriitorwl şi .regizorul stnt o con
ştiinţă, ca şi· P1'ivitorul, imr �torul este
şi intiruparea unei suite de interogaţii,
în �mp ce spectacolul se doreşte a f.i
un tot coere,nt şi semm.tifwa.nt. Nu esbe
@ întîmq:,I.an-e faptul că în dlramatica
zbatere a lui Segismundo între viaţă şi
vis, căder.e şi înălţare, libertate şi pre
destinare (în oare regăsim acea obsesie
a verticailităţii sp.ecifică Î11lSUŞi oraşwlm),
contim,uul balans mwe adevăir şi iluzie,
nimicnicie şi putere, este plasat m
perimetrul fortăreţei Mim,ceta (adevărat
simbol al. Dubrovnikului), permiţînd o
s1"1ritctua-are m trep,te a s;paţiuLui dEl joc :
din temniţa unde se zbate neputincios,
cotropit de nisipul sîngeriu ce acoperă
„scena", spre zidul aproape verticail de
care se agaţă cu îm,t,reaga disperare
şi furie a celui 'unsetat de li,be,rta,te,
doritnd, să zboare liber spre înaltul ce 

pe nedrept l-a condamnat la vntunericul
subpăm-mtean; ridicat pinii la p:rimul
nivel al tur111JULwi ce,n,t11al, acolo wnde
sălă§luieşte .,pute,rea" îmbrăcată în veş
minte sclilpit-OOJre d'ar su-pu,să şi ea wn,ui
ceremonial absurd ce o face să pară
lvpsită d:e viaţă ; căzînd, mai apoi,
dm î-nalmr.l visurui în tenvniţa păzită de
Clotaldo, pentru a se ridica, din nott,
ca fa poveşti, dell,S'U,p,ra chiar a mulţimii
ce mînuieşte inneJn.se scuturi-ogli=i
(in care Zwm.ea se străvede „pe dos",
„josul" devine „su,s" şi invers, tot aşa
cum înălţ.a,rea lui Segismv,ndo poartă

· în sim,e presimţj,rea căderii, iar aceasta
din wrmă este în>soţită de nădejdea
urcuş-ului .. . )

Binecunoscut publicu1ui atît în i,pos

taza de autor afirmot Ia începutul dece
niului şapte ca sftrălucit reprezentant al
avangardei teaPrale, cit şi în- aceea de
regizor de maire forţă şi originalitate a
expresiei, . r'too pe rmd contestat şi
adulat dwr niciodată tre-eut cu .vede-rea,
(recompensat, in 1987, chiar cu premiul
pentru regie in cadrul Festivalului de
teatru Sterija Popov-ic), Du.fon Jovanovic
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este creatorul unui spectaful (Viaţa e vis,
după Calderoo de 1.a Barca) care folo
seşte sugestia spaţiului de ,joc în deplin 
acord cu propria-i vfaiune, fără a se 
îndepărta nicidecum de „spiritul" şi 
„semnificaţia" textului. Departe de· a fi 
o sfidare, viziunea propusă de Jovanovic
este rodul unei gîndiri· atente (nu mai
pwţi.'n dioomice), ai unei exacte cin
tăriri a raportului dintre sugestia spa
ţiului de joc ( cu evi,d,enta pendul.are
îfi.tre „jos" şi „sus"

_. 
urmărită şi în

inod.ul de p1.a,sare a publicubu.i, ce-şi 
toce• intrarea de jos, prin „sceină", m
tlimp ce scaunele sînt aşezate în annfi
teatiru p� sus) şi simbolismul însce
nă:rii. Ninnic gratuit în a.cest joc de-a
pute1Tea şi de-a viat.a : piatra pe eare
o cară Segismwndo dintr-o parte în alta
a scenei este simbol aJ. neputinţei şi al
absurdului, dar şi senvn al legătm·ii
dintre pămînt şi cer, voinţă şi predes
tinare ; înaltul ameţitw pe care vncea;rcă
a-l · lua în stăpînwe Bozidar Alic, într
unul din momentele cele mai tem.sionate
ale reprezentaţiei, cîncL îşi rosteşte mono
logul de.gpr,e d,reptul o!Ticărui om � a
fi l�ber şi stăpîn pe soarta-i, căţărîn
du-ş_g, în acel.aşi tinnp, cu minte şi caznă,
pe zidwl ce-i refuză accesul spre inaltu ri;
apariţia -războinicului mut, pe al cărui
scut citim însemnele destinutui umam
în luptă cu un wnivers ostil ; omnipre
zenţa pereţikn- de piabră ce sem'llJal.ează
dwinţa de apărare, dar şi îngrădirea,
înălţarea, dar şi despă,rţirea (de familie

,._ tatăl. Bazilio). separarea prinţului
de ceilalţi (Cl.otaklo, Astolfo), tntre
nI<Perea comwnicării, siguranţă şi suf'o-
00.1'e, protecţie şi întemrniţx11re. Lumina 
r-oşie i,n,vadifl.d cetula subte,N,nă a: lui 
Segismu'!Ulo este semn al· impulsivităţii 
şi dorinţ.ei necon:trol.a,t.e de putere, dai· 
şi presimţire a piMderii (li a iluziei. 
Imensele oglinzi . în care scutierii prind

„ lumina lunii perritru a o revă'l'sa <Ulwţ,.ra 
curţii. şi a „pTinci.peLu,i Luminat" Segis
m,ufl.do :poatrtă în ele însemne ale Precu
tu.lui şi năluciri ale vUtorulu,i, imaginea. 
reflectată fiind î11,totdeawna inversul

celei proiectate. CI.arin, bufcm,ul, dublul 
lui Segismundo ( devenit rege doar pentru 
o clipă), este imagim,ea sa ascwnsă, rostur
nată, deformată priin oaricaturizare.
Albul strălucitor al smokim,gultui arborat 
de Segismwndo în ftnal11;t pltn de promi
siuni ( contradictorii) păstrează aceeaşi
ambiguitate : culoare a vieţii şi a morţii,
a tnceputului şi a sfî,rşitului, a trecerii
dilnbr-o condiţie tn aUa, a visului · ce
poate tro.nsforma viaţ,a într-un basm
sau într-un c�. Fondul muzical

reaLizat de Davor Racca subliniază dra
matismul situaţii!,o,r, susţinînd o stare de
căutare neliniştită sub senvnul căreia se 
piasează mtreaga_ 1·eprezentaţie. 

L;a .fel de conProversată, viziunea r!?
gizorului Paolo Magelli asupra Fenicie
nelor lui Euripide· s-a impus totuşi ca 
una din reuşitele celei de a 39-(L ediţii 
a festivalului. Su,spectat, rîncL pe rînd, 
de „estetism", ,,ezoterism'i, ,,exhibiţionism", 
„eclectism", Magelli aduce în scenă o 
VMiantă modernă şi prescurtată a dra
mei. Noutatea decupajului regizoral nu 
este de cÎll'Cumstanţă - departe de a fi 
partizan al modernizării cu orice preţ 
a ,am,tici!lor, ori de a dori să şocheze 
- prin distribuirea, de pildă, în rolul
lui Menekeu, a unei tinere actriţe
( Snezana Bogdanovic) a. cărei identitate
nu o descoperim dec'it în momentul dez
golirii finale ce precede jertfirea sa pe 
aUarul Thebei, ori prin reducerea 
corului femeilor feniciene la numai trei 
tinere ce poartă cu nom.şalanţă o îmbră
căminte, evident, modernă ; după cum 
nici măştile arborate de curteni, la 
mesele patronate de Eteocl.e (a că1·ui 
cruzime şi ,n eînfrînare sînt perfect suge
r-ate de masca de leu lepros ce-i acoperă 
chipul) şi de impasibilul Creon nu sint 
um simpLu accesoriu (şi acela 'pleona:stic). 
Desigur, ideea de falsitate este ca,nge
'neră noţiunii de mască ; dar cwfilarea 
O:ceasta de feţe de mwoava, lipsite' de 
orice expresie, de semtimente, de viaţă, a11-e 
o semnificaţie mai adîncă : oamenii Cwrţ;ii
nu sînt doar inautentici, marionete mî

nuite ...f!,e sforile unui destin ironk,
ei au încetat chiar să mai fiinţeze, sînt 
morţi ·încă Snainte de împlinirea bles
temu;lu,i oewipian. Biete �ă,puşi de cîrpă, 
ei nu se mai mişcă declt sub im,putsul
mecanic al celui pe care deja via:ţia a

Bozidar .Alit tn Vm,O e. w
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început să-l refuze, al celui cu faţa mîn
cată de lepră şi cu sufletul ,·os de 
ambiţii aducătoare de nenoroci1'e Îi 
moarte. Un paria, ca orice lepros, un 
izgonit din viaţă, tot astfel precum fra
tele său Polinice a, fost silit să aleagă 
drumul exilului. Deschiderea reprezen
taţiei cu scena în care Iocasta (întru
chipată de cea care va deveni neferi
cita Antigonă) retrăieşte (în a.mimtire) 
vremurile fericite ale tinereţii şi iubirii 
sale cu adolescentinul Oedip (interpretat, 
în ac,eastă sce1iă, de cel care mai tîrziu 
va fi Menekeu) subliniază, în fond, sub
stratul incestuos al căsătoriei ce va 
aduce blestemul asupra Troiei, an't!,nţînd, 
totodată, că totul se repetă ciclic, la 
nesfîrşit. . . Senzualitatea aparentă · a 
relaţiei, priviltă cu o nostalgică distanţare 
de Iocasta în· ipostaza ei actuală de 
ma.mă ţL celor doi fraţi învrăjbiţi, ne 
aminteşte că orice suspendare a frînela,r, 
orice exagerare, nu este de.cît un prim-pas 
cătire hybris : iar 11edeapsa 71/U va întîrzia 
să vină. . . Desigur că, văzînd specta
colul, plasat 'un spaţiul strîmt, străjuit 
de întunecate aroade şi de ete1·n co:ple
ş-itoarele ziduri ale Ja,rtă,reţei ,Lovrijenaţ, 
nu poţi să nu te întrebi: ce reprezintă 
binecunoscuta tragedie pemt.ru omul de 
teatru MageLli şi pentru sg,ectatorul 
contemporan? Jocul at.ît de subtil dintre 
dista11,ţa,re-a brechtiană a „corului" şi 
,,teatrul de statre", dintre „trăire" şi „în
truchipare", tragedie şi iro,nie, compa
siwne şi deriziune - propriu mai a,les 
timpurilor generiic nwmA,te „post--ma
deme" - este consecvent urmărit şi
stăpînit de un 'T'egizorr conştient de teme
ritalea viziunii propuse, ca şi de nece-
sitatea coerenţei discursului teatral, obli
gat să ţină seama, în permanenţă, . de 

• . I 

cele patru eLemente esenţial.e intrate în 
joc : text-regizor-actor-spectator. Şi 
totuşi... de ce e Menekeu - adole1centul
firav şi plin de complexe şi dorinţi ne
rostite - femeie ? Pentru că Iocasta
-Antigonă este născătoare de viaţă şi
aducătoare de moarte, La fel cum Oedi1;J
-Menekeu este ,stăpînul vieţii şi jertfă a
unui destin m,em-uţător. Viaţa şi moartea
sînt indisolubil legate, precum albul,
roşul şi ·negrul, începutul şi sfîrşitul,
bwctiri,a, şi. tiristeţea, speranţa şi deznă
dejdea. Goliciunea lui Menekeu este re
nunţarea La mască, regăsirea de sine,
jelf't.firea de sine în nume-le ideii de 
armonie, dorinţa cdui jertfit de a se 
învinge pe sine şi crunta ironie a 11:nei 
soa1'te c..-il.de. lnveşmîntat în a.ibul lichi
dului ce se scurge insidios de-a lungul 
trupului, Menekeu ·moare afi�îmd. to.c-
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mai putinţa omului de a învinge. Teama. 
lntunericul. Cruzimea. Aşa cu,m pînza 
neagră ce acopera masa-sicriu va fi 
smulsă de ceLe trei feniciene şi azvîr
lită împreu1iă cu vasele de -culoare roşie 
din eare au ospătat curtenii, tot astfel 
se va ajunge la acea împăcare (vremel
nică) a contrariilor, roşul devenind un 
substitut al negrului ce anunţă negaţia, 
haosul, din oare mai apoi va lua fiinţă 
viaţa. Spectacolul se termină pe ur
letul Antigomei, mi-reasă îndoliată cu 
chipul desfigurat de grima roşie ce i se 
întinde pe faţă p1·ecum o mască : 
a spaimei -Ori a speiranţei ( ştiut fiind
că ia anumite popoare, ungerea feţei 
miresei cu roşu o fereşte pe aceasta de 
rău şi-i întăreşte puterea şi dorinţa de
viaţă) ? Vor aduce oare fenicierneLe li
mştea, armonia, simteza ? Nu ştim. Poate 
că tomnai întru afLatrea răspunsului ne 
VQm îmbulzi din tnou pe uliţele l-wminate 
711/Ulticolor a.le oraşului, ne vom pierde 
di� nou în firemătătorul şi pestriţul la
birint de case, grădini, oleandri 'un floa!re, 
palmieri, trandafiri şi smochini, suişuri 
şi coborîşuri, vom prinde din zbor acor
dwri ale unor concerte pe care nu Le-am 
putut asculta în întregime, împărţiţi 
într:-e patima pe.ntru teatru şi d1'(],Qostea 
de muzică. Vom alerga cu sufletul la 
gură de la spectacolul cu Zgi,roitu,l lui 
Marin Drzic (splendidă prefigwrare a lui 
Harrpagon, într-o înscenare datora.tă lui 
Kosta Spaic, în care protagonilstul ne 
aminteşte de Avarul lui Louis de Fu.nes) 
în dir-ecţia laz.are-telor unde trebuie să 
vedem un specrocol de parntomvmă iins
pi.ira.t de teatrul Lui ,Witkiewicz, de o 
insuportabilă tensiune dramaUcă, pus 
în scenij, de un alt împătimit de teatru, 
Davor Mojas, ccmrlucătorul, de peste 
cioosprezece ani,' al teatrului studenţesc 
Lei,o. . . Şi ne vom întoarce, mwlt du.pii 
miezul nopţii, în inima oraşului, mai 
liniştit acum, pemtru a privi cu nostalgie 
apropiata msulă Lokrun, .cu rieg:re,tul că 
nu ne-a fost dat să vedem ai,a;j, Fiu[iuna 
în regia lui Dej111n Mijac, vn,ceroîmd 
a ne consoLa au asprimea CTO(TLicilor ne
favorabile. Şi ne vom îmdirepta privitrile 
spre ma1'€, ,,c-un ochi, rîzînd, ou celălalt 
în ktcrimi", amimtindu.-ne atmosfera de 
mister şi taină din finalul spectacolulut 
Romeo şi Julieta rea.lizat de I. Kunce
vic, fără a uita tocmai mişcările non
şalantei feline ce găsea ou cale să tra
verseze scena 'în ,p01rtentele oele mai 
d,rwtn,aţi,ce • . •

Eva CATRINESCU 
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Veselie studenţească 
Seara pragheză este în sine un srpec

tacol. De-o parte şi de alta a Vltavei, două 
clădiri: Hrad-ul (,,Castelul", marele Cl)m
plex muzeistic al capitalei cehoslovace) şi 
Teatrul Naţional. După orele 18, dnd 
porţile tuturor galeriilor adăpostite de 
Hrad s-au închis, paşii iubitorilor de artă 
se îndreaptă spre teatre. Spre marele 
'l'eatru Naţional, cu acoperişul să.u aurit, 
sau spre zecile de săli care găzduiesc 
nenumărate spectacole de operă, balet, 
teatru, teatrii experimental (menţionat ca 
atare în programe), spectacolele „Lanter
nei magice" (o atracţie locală) (llC. Răs
foind bogatele pagini ale unei „Săptămîni 
culturale la Praga", am optat perntru o 
p·remieră pe care mi-am imaginat-o mai 
puţin iastuo(J)Să, dar mai edificatoare 
pentru ceea ce înseamnă noul în teat,rul 
cehoslovac de azi şi de mîine. Este vorba 
despre un spectacol al „Academiei d,e
artă teatrală", obişnuita „produc-ţie" a 
studenţilor din ultimul an, pentru. care 
stagiunea 1988-1989 constituie rampa de 
lansare spre teatrele profesioniste. Ca să 
fiu smceră, m-a atras către acest spec
tacol şi o fotografie swrprinsă la repe
tiţii ; cîteva rînduri îndemnau pubUcul să 
nu cedeze altor tentaţii şi să particitpe la 
eveniment, ,,măcar" (se adăuga cu bine-

ştiutul umor ceh) ,,de dragul de a vedea 
dacă pe actori îi vor ţine vociie" ! 

In faţa Teatrului „Disk", atmosferă 
surbătorească, de premieră. Incep a privi 
vitrinele inspirate ale acestui teatru stu
ăen,ţesc. Sînt . prezentate machetele deco
rurilor altor spectacole, avînd drrept fun
dal panouri imense cu fotografiile inter
TJreţilor. Afli astfel că viitorii actori ma,i 
joacă o dramatizare după Călugăriţa lui 
Diderot şi Lacrimile unui cuţi,t, o piesă 
aparţinînd lui Bohu.slav Martini, un autor 
ceh modeii"?i. Dar gongul cheamă vn sală, 
unde o nuuă promoţie de actori îşi va 
demonstra înzestrarea şi pregătirea în 
Veneţia cîntătoare, o farsă semna.tă Carlo 
Qoldoni - Adolf Hoffmeiste'I'. Sala so
lJră, în tonwri de <negru şi, gri, aminteşte 
de Studioul de la Grădina Icoanei. Ca şi 
la Bucureşti, cortina lipseşte. Un panou 
!ung pe care scrie cu vopsea multicoloră
„Gran canal" separă scena de sală. Mai
bine zis, le uneşte ! Pentru că brusc, fără
nici un fel de pregătire, din valurile
închipuite a,le cam.alului veneţian izbuc
nesc unsprezece fete şi băieţi, îmbrăcaţi
şi machiaţi de carnaval, care ·cîntă şi
dansează frenetic, inttroducînd publicul
in atmosfero debord,a,n,tă a mwsicalului.
Pe măsură ce spectacolul înaintează,
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cc,mparaţiile cu cîteva recente montări 
româneşti se impun de la sine. Conclu
.zia : există wn sincronism al teatrului 
tînăT european. Ca în Slugă la doi stă
pîni (jucat de echipa tînără a Comediei 
tucwreştene); personajele Veneţiei cîntă
toare pătTund în scenă în costume amwi
tind mafia şi da·u o enormă importanţă 
mişcării. Ca în Cîinele" grLdinairului ( ju
cat la Teatrul „Bulandra" de o distri
buţie compusă în majoritate •din proas
peţi absolvenţi ai Institutului), ariile se 
cîntă parodic ş.a.m.d. Aceeaşi sete de

descătuşare, de exprimMe prin mijloa
cele nelimitate ale musicalului se ghi
ceşte în toate gesturile, in 100.te tonurile 
viitorilor actori cehoslovaci. Costumele 
nu au alt scop decît să caracterizeze cit

mai clar pe-rsonajele : ele refuză orice 
su,punere faţă de epoca în care şi-a sc1·is 
Goldani opera. JocuL, neîmgrădit de con
t;enienţe, al actorilor apelează - în nu
mele aceleiaşi -nevoi de definire exactă a 
caracterelor - la elemente de commedia.
dell'a,-te, la fTench ca.>n-can, la p(llTl,tO
mimă a la Marcel Marceau, la ariile bel
canto--11.lui, la ritmurile jazz-uLui sau ale 

� stepului american interbelic. Utilizarea 
acestei multitudini de mijloace, în atpa
Tenţă haotică, este motivată de regie 
(Evzen Nemec) printr-un refren muzical: 
„In carnaval, totul este pe-rmis". Altfel 
spus, cînd eşti student în ultimul an la 
teatru, cînd te pregăteşti să dai piept cu 
drama, c-u comedia., cu melodrama, cu 
spectacolele pentru copii etc., t,rebuie să 
dovedeşti că poţi orice. Şi, într-o bună 
măsură, viitorii actori o şi dovedesc. Mai 
cu seamă Marie Horackova,, ca.re fa.ce din 
Eleonora ei (plină de aplomb şi ,p-recisă 
în gesturi) personajul memorabil _al spec
tacolului. O mai dovedeşte şi Michael 
Knazko - un Eugenio oapa.bil să-şi 
transfere c-u umor acţiwniJle d-!m. Tegistrul 
fanteziei în cel Tealist şi inveTs ... 

Premie-ra se încheie, ca oTice premi_eră
eveniment, cu şampanie (simbolică!) pe 
scenă, cu apl.auze nesfirşite din tpatrteq, 
wnui public (mai ales tînM), cucerit de 
ritmul drăcesc al reprezentaţiei, ou bu
chete de fl,ori sbrînse la piept de ff'U
moasele interprete. 

Cu cît mă îndepărtez de „Disk", tea

trul drag praghezil,or pentTu că ie a.ici 
îşi tau zborul vedetele de miin�, muzica 
veselă a continuat şi în timp ce spec
tatorii îşi luau hainele de la gard,erobă. 
se estompează. Cu1"Î11d, se aud doar ps.şii 
mei singurattci pe cald.a.rî.mul s-trăzilar 
luminate auriu de feti'nMe LUCTate ln fier 
forjat. 

:Monica ZVIRJINBCHI 
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Primim la redacţie 

Stimate tovarăşe redactor-şef, 

Am -citit cu inteTes dar şi cu mirare 
articolul Abateri de la profesionalismul
cronicarului dramatic,, publicat in nr. 2 
din acest . an,,-al revistei Teatrul, apărut 
sub semnătura Nicoletei Toia. Fără în
doială, e dTeptul cunoscutei regizoare 
de a avea opinii asupra spectacolelm· 
pe ca.Te le vede ca şi asu.pra c1·onicihr
la respectivele· spectacole găzduite dl?

diveTse publicaţii. Chitu şi, sau mai -cu
seamă, asupra croniciLor care exprLmii 
opinii a.supra spectacolelor reaiznte dP. 
domnia sa. După cum, în viTtutea demo
cratismului care, cred, guvernează activi
tatea revistei Teatrul, Nicoleta Toia � 
îndTeptăţită să vă solicite public,irea 
aoestOT păreri. Sînt însă .mai putin Cf()71.
vins că. dacă opiniile domniei sc,le nu 
corespund oo cele ale uinor cronica.1·i,

Nicoleta Toia. îşi poate aroga dreptul 
sa-1 acuze pe aceştia. de abateri de u1. 
pTofesionalism, de lipsă de cultură tea
trală OTi de diletantism. Căci aceasta ar 
însemna că domnia. sa se consideră a fi 
singura veTitabilă cu7U?scăţO<JJre de teafru 
din România., în vreme ce cei care nu 
se raliază gînd�Tilo„ sale sint, iTevocabiI, 
ignoranţi in domentu: Or, tocmai dato
rită nonconcordanţei dintTe ceea ce gin
deşte domnia· sa despre a:iiu.mite specta
cole şi opimile exprimate de. Constantin 
Pa,iu, Ştefan Oprea şi de subsemnatul, 
Tegizoa-rea Nicoleta Toia. •s.e socoteşte a 
se afla în posesta a,rgwm,entel,or ce a.r 
proba fincompetenţ,a, noastră profesională. 

O e!,eme,ntară doză de bun simţ mă Î'1l
deamnă să recwnosc că nici un c1·iti,c nu 
e infailibil. El poate uneori să greşească, 
însă chia.r da.că este _aşa, nvmeni· nu cred 
că are d,re:ptul să generalizeze această 
er0atre spre a o considera c·a irefutabHă 
probă de neprofesionalism. 1nsă.5i Nico
let.a Toi.a a inscenat muUe spectacole 
fă1"ă străÎllLCitre,. ·care nu făceau decît să 
iLU,/ţt?·eze textul, însă nici un critic nu 
a avut tndrăzneala de a cere suspend.irea 
ei dvn profesie, tocmai pentru faptul cii 
şi-a dovediit p-rofeswnalismul î-ntT-o mul
ţime de a,Ite spectncol€. Profuio11aUsmul 
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se dovedeşte în timp şi 1,1,u 'Drintr-im 
caz izol,at. 

1n privinţa celor două cronici semnat<' 
de mine . în nr. 5/1988 al revistei pe care 
o conduceţi şi care au provocat n"mul
ţumiri semnatarei articolului clin 11,r.

211989 al revistei, a.ş dori să fa-r. vrm,1-
to-arele precizălri,

1. Spectacoltul Huhurezul,. regizat de 
Sergiu Savin, a aviit premiera în data 
de 27 martie 1988. Aşa cum se poate con
stata cercetînd programele de activitate 
a-le Teatrului de Stat din Oradea, el nu
a mai fost progrannat nici la sedi·u, nici 
pentru deplasăriLe curente la Băile Felix, 
nici pentru turnee după 1 septembrie 
1988, deoarece o pa,rte dintre acto1·ii care 
făceau p,airte din distribuţie, conştienţi de 
redusa sa perfo.rrnanţă artistică, s-au de
solidwrizat de el, solicitînd renunţarea· l,a 
programarea lui. E, cred, cel ·,nai dar 
semn că spectacoLul nu a fost. .,de cul-
tură teatrală", că el nu a prilejuit exer-• 
sarea actorilor „pe tipu.ri şi situaţii ine
dite pentru ei" şi că nu a fost 1nicidecum 
,,benefic", cum susţine Nicoleta · Toia. 
Cum am obiceiul de a vedea de mai 
multe ori ,spectacolele teatrului din loca
litate, vă pot asigura că, datorită redusei 
afluenţe de spectatori, el nu a adus nici 
măcar succese de casă teatrului. Iar dacă 
se cercetează prrocesele verbale şi condicile 
vizionărilor externe, se poate constata că 
Huhurezul a obţinut cu dificultate dreptul 
de a fi prezentat publicului tocmai din 
cauza scăzutului său nivel artisti,c. 

Dimcolo de aceste date cu =acter pur 
administrativ, aş dori să vă. comunic că 
Î1lseşi poziţiile estetice pe oare se situ
ează Nicoleta Toia mi se par fragile. 
Domnia sa pare a omite că spectacolul 
teatral de azi nu mai poate respecta 
canoanele veacului al şaisprezecelea, · că 
aducînd 'în lumina rampei texte clin.epoci 
de mult trecute, regizorul trebuiP. să 
-descopere acele elemente ca,re le fac apte 
să dialogheze cu contemporaneitatea, să· 
nu le considere simp'le piese de muzeu, 
ci să le confere indici de a�·ual-izare. 
Or, atari ·cMacteristici erau ab.�ente 
din montarea cu pricilna. De altfel, nu ar 
fi lipsit de interes să> conftruntaţi opiniile 
mel,e cu ceLe ale criticului Dumitrru. Chirilă, 
exprimate în Famili·a nr. 511988. Sînt 
convins că veţi remarca destule puncte 
de ccmvergernţă. 

2. In privimţ,a cronkii la spectacolu.l
Burghezul ·gentilom de la Teatrul Naţio-

nal din Cluj-Napoca, ea e în mod evi
dent răstălmăcită. Nicoleta Toia citează 
doar fragme.ntele utile demersului său, 
omiţînd să spumă că în cadrul aceluiaşi 
articol Televam meritele incomtestabile 
ale montării, relevabi,1,e tocmai in direc
ţia amplificăTii încărcăturii sale cl'Jmice. 
Că intriga în sine nu mai e din cale 
afară de actuală sau interesantă au de
monstrat-o o serie de serioşi ce-rcetă
tori ai operei lui Moliere şi nu văd de 
ce opinia contrară a Nicoletei Toia ,ir 

-trebu"i să fie conside.rată drept cea justă.
Că spectacolul a ştiut să devină atrăgător
primtr-o serie întreagă de im.di.ci de tea
tra.U.tate, e meritul indiscutabil al lui
Mihai Mă.niuţiu şi al actorilor din dtstri
_buţie, faptul fii7!.d subliniat în cronica.
respectivă. Mi-am rezervat, desigwr, drep
tul de a formul,a şi ,rezerve La adresa
spectacolului, drept inerent funcţiei cro
nicarului. Poate că eu, ca un diletant ce
pa,ra fi, am rezumat „şcolăreşte" izbutitt1
scenă a alaiului profesorilor ce inva
dează ,casa lui Jourdain, însă Nicoleta
Toia faoe cu mult mai puţin, mu.lţumin
du-·se doar să r,ecurgă La superlativul
absolut şi -calificînd-o „absolut antolo
gică", fără a mai oferi vreun argument
în favoarrea afi,rmaţiei sale. Or, numai
de abuz de adjective nu d'UCem lipsă în 
cronicile diramatice !
. 1n continuarea interrv=tiei sale, Nico
leta Toia se 01Mtă nemulţiimită de modul
în care criticii ieşenii au receptat şi s-au
pronunţat asupra spectacolelor însc1m.ate
de damnia sa la Teatrul Naţional „Va
sile Alecsandri" din Ia.şi. Distanţîndu-se
şi formulînd ,,ezerve la adresa unora
ditntre coocepţiiLe sale regizorale, se pare
că, după Nicoleta. Toi.a, cei doi cronicari
ieşeni sînt t-Otal lipsiţi de profesionalism,
acesta fiind doaT atribu.1lul celor r.are au
aiisit cuvinte de l'audă la adresa reali-

. zărilor· sal:€ ori al,e cola,boratorilor săi.
Sigur, nu i se poate imputa · .-egizoarei
�ubiectivîsmtul oind e vorba de,spre pro
pri'i;le creaţii. Flagramt mi se pare fap
tul că domnia sa ignoră dreptul de a 
avea o opinie proprie, . drept intl'insec 
exerciţiul-ui critic. fruct a! unor opţiuni 
şi concepţii estetice. Iatr atari opinii nu 
trebuie să fie nea,pă,Ta.t laudative. Eu 
cred c_ă prima cOT. -Hţie a. profesicma
Zismumi în critică este atitudinea. Iar 
atit subsemn,atui dt şi cei doi colegi de
la Iaşi nu am făcut decit să ado,ptăm 
atitudini faţă de ceea ce ni s..a, prezen-
tat, exercitind.u-ne dreptu.I de a sesiza 
şi unele ne�pliniri spectacuî.are. 

ln ceea ce mă priveşte, cred că e de 
datpria noastră să o Jacem în continua1·e 
chiar cu ri,cul de a-i p-roduce supii.rări 
Nicoletei Toia. 

Mircea M. MORARIU 
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Kincses 

Elemer 

I. Regi.zar de teatru, dramaturg, proza
tor.

S-a născut aia 9 mairtie 1946 la Tîrg;u 
Mureş. Studtille prim.are şi Oice.a.le în 
OIMŞUl 111aitail, raipoi Institutuil de &-tă 
Tea1lrală „Szentgyfugyi Is.tvoo" din 
Tirrgu Miureş, absolvit i1a cllias1a de ac

t.orie în 1968. Actor al Teatllrullui Maghiar 
de Stat din Cluj-Na,pooa, l)lnă [ln 1975. 
Conoom1tent, 1Urmează ouinsur.i pl06tuinfuV'er
sitaire de regie (Îil1tre 1972-1974). La 1 

septemhr.ie IJ.975 este ,arngajat ca regizor 
ai! Teatmiil.Ui Naţioillall din 'IT"urgu Mureş, 
oollitaite în oare tU!ll,cţiooează şi fo. pre-
7l€!11.t. In l!)eni.oakla il978-1985 a fos,t tot
odată diir'ect.or adjUll'lcl aims.tilc al aJOOluiiaş.i 
teatru. 

Debutul literar a avut loc [!Ja 110 noian
brie 1967 ÎIIl irevista clujeană „Utunk", eu 
două schiţe. Erliitoria!l debutează Î!l1 1972 
cu volumul de proză inltitulat Cu ochii
legaţi {Bekotott szemmel), a(I}ărnt 1a edi
tura Ka;i;oorion. 

Debutul în dramaturgie aire !loc în 1978
cu piesa Dogorăş,te soarele asuJ)1"a lui
Seneca. 

II. LUORARI DR!A.MA TICE RE.PRE
ZENTA'DE 

0.978, 20 oct.o:rnb.tie - DOGORĂŞTE 
SOA!RJELE IA.SUPRA LUI SENECA (EG A 
NAP S®NlEOA FEJLE'I'I') 

Tea.111.'iull de !Nord dil!l Satu Mare 
� m;aghiiia:ră. Regia: � Elemer 
Scenografia: Kemen� .AirJpad. Ou: Acs 
A!ha.joo, Elekas Emma, iB6er iFeren-c, Bo
lror Iil.tliko, Fi.iilqp Z6JJ1lain,, S2i€1lyes Ferenc. 

Piesa s-a 1maii j•wcat, IÎlll tradn.lJoorea 
iromân'E!laS.ICă a hti Ze1110 .Fo'do-r, [ln 1933, �a 
TulstiltutuU de Teatrnu diin TlîrrWU Mweş, î:n 
regi.a a:ulbar.uiJ..U:i. 

,,... o 1pan:.aioolă despre dliJc:tiatru.ră şi pu
tere, d€1S1l)I"e ,pericolrull il'i'P5ei de raţi,umie şi, 
resipoosalb.illiitaltea gîn,di,toruwu,i, a artistu
lui ful :flaţa ,unei :lumi dezruimalni.2Jate, oo
I'l.llPte. I,ns.pi'l'IÎruiu-se d1:rntr-un moment cu 
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ca.lirtăţi simboiliice din dstoria Romei arn
tJiee, cill'ld Nero H dă «ş:ams,a>> lrui Seineca 
de• a se silnucild'e, în IlOlc de a fi omoait 
de gărzi - iauiJoir,u!J. Î!ncealI"lCă o a1devăriartă 
rad�ograf.ie a mecanisrrnuUui tira111ieti1 Îi11-
tu:egul săJu sp�C'Oll con!dn.ncilllJd ou lll'ece
si.ta/te la UJil :fiier1b:im,te la!Pell ipern,1n:1t1 ;raţi u -
ne, penitnu respo111sia1b.i[i�te, pentru wna-
111isim ". (Miruna Ionescu, ,,Sc:îinteia tine
retuihlii ", 16 iulie t1.9W). 

Alte opinii : Zelyanski Istvan - ,,A 
Het", 3 noiembrie 1978 ; Voicu D. Rusu
- ,,OrOOJiica să1nnăreamă", 4 llll0iembirie
1978 ; G. Eliade - ,,Vjaţia silmde,n,ţeiască",
20 a,p;rilie 1983 .

. .19�1, 6 inoi€1I111birie - N[NGE LA TROJ:A 
(TROJ.ABA!N HUtLL A HOU). 

Teatrul de Nord din Satu Mare 
secţia maghirură. Regia : Kirn,CS'eS El:emer. 
Scemograd'iia: Keme111y Alripaid. Cu : Acs 
Afilajos, K:l'!intos Jozsef, To:rok Istvan, 
Toth-Pili !MJikilos, Filllqp Z'(){ltan, Szel.ya<. 
Ferenc şi a!lţii. (Autorul - n.n.) ,,a ales 
cun>06outuil episod ,a!l «.oa.lullui troian•>, 
amma, devenită simboOi,că, pri111 car•e o 
mină de grelei �Slousiiţi înviin,g 0: î1111!1reagă 
·cetate, îmbătaită Ide enJtuziasunuU 011:1b iail
presUJpn15ei vLctJoiI'i.i. Rle&pedffirnd ia.p1roape
i111tegiraQ detailiill:e Ileg€1llde'i·, Krirncse, o
J,Uimi111ează, Î!l15ă, dinău ntl"'u, dep!lrasâmd ac
cen,tele ,asupra Ulllor aspecte S!e!Tl.nifioa
tive pen1nm se.nsiibilli,tiatea co111telmiPo,rnmă ".
(Alice Georgescu - ,,Teatl'lu,l", 12/1981) ;
,,2" - ,,UtUJruk" ,5 feibll"Uiamie 1982.

1900, 19 ttna['lbie - ARENA, tregioome
die Îlll trei ipăJI"ţi

Tearowl Niaţiona:l din Tîrgu Murei;; -
secţia maghiiairă. !Regia : KqlilJcses E.lemer.
Scenogra,fia : Kem:eny Ampoo. Ou : Csor-·
bia AmldTas, Sziilagy Ernnko, Bălooi Zaicha
ri.as Klâma., Keresites Siandl()I!', Boer Fe
renc, 'I\arrnas Ferenc, Szeke>ly M. Eva,
LăirilţlCZY IJc;a, i!6do Zălrtlan.

,,Piesa esltle o măr.turăsli.re, o :lirumoo
să şi ,poetiJcă metaforă desipire 1a1rtă în
gie!ll€!mil., d� ŞlalIIBla Mtei provi.nlOiale,
d€61I)re iarta C!alI'e,, stă[:€mită de oamemJ.
fă!I"ă j111!Îlmă şi 11.irrJsiiJţi de inţeilegere, a fost

�tă de e;enţia ei şi deviată de ila ţe
Jurille ed, despre alMla ooa Jadevăniartă care
iltV'ilng.e wtuşi. O mă!r1n.Idsire emoţioriantă
prin rţ,eattl ei 111obill şi JPU!I', eanoţionam,tă
pr.ll!1 străldia:n.:i:a. rle a f,i Îll1 aice!aşi ,timp
p007lie, trr,agedie, JdocUlment, 1![1ilbună., ago
I1a şi simbol. Şi, ca orice mălrturisire
C-aJI'€ t,îşm6'ilte 1pro,aspătă, €1l'ler�ică, :fimge
dă d!in mrvelişua ,taire al H.u21iiJoc. refor
mule!ază banall'ităţi vechi de seco(le". (Szasz
Lâs2116 - ,,,Uj EJ.et", .110ifl982) Alte opi
nii : Janoshâzi Gyorgy - ,,Um.mk", 14•
mai 198,2 , SzoCB Istvan - ,,Eli:ire, iunie
1982.

Adriana POPESCU 

(Fişă de ia,u�oo- irea!I:i2laltă cu •�ijimJull lui 
Zeno Fodor) 
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Efectele e:ntuziasm'ului 

asupra criticii 

Uriaşul format al re
vistei Ateneu din martie 
1989- e prea mic pentru 
entuziasmul stîrnit lui 
Carmen Mihalache Pa-pa 
de vizicnuvrea spectacolu
lui Trei suro·ri de Cehov 
la Teatrul Municipal dim 
Ploieşti. Concluzia e r.iim 
nu se poate mai clară pen
tru starea de beatitudine 
în care a fost scrisă si ti.
părită cronica: ,,La Teatrul 
Mwnicipal din Ploieşti, un 
regizor de excrpţie, Aure
liu Manea, a construit, 

'împreună cu talentaţii 
colaboratori, un spectacol 
care se 1·eţine şi impresio
nează prin fineţea imtui
ţiilor, prin expresivitatea 
şi noutatea unei lecturi 
în profunzime a textuLui 
cehovian". 

Din această concluzie 
exaltată, la care autoarP.a 
m·e dreptul, dat fiind <'ă 
stările sufleteşti ale cro
nicarilor. sînt şi ele supu
se miste1·iosului psiholo -
gic, ne reţine atenţia sin
tagma „lectură în profun-
zime a textului cehovian". 
Pe ce se întemeiază ea ?
Pe introducerea în s.pecta • 
col, de ·către regizorul Au-
1·eliu Manea, a unui o
biect pe oare nici cei mai 
·buni exegeţi ai lui Cehn11
nu l-au desco.perit în ope•
1·a acestuia : patul. · In pre
zenţa lui pe scena Muni
cipalului din Ploieşti autoa-
1·ea desco,peră nebănuite
tîlcuri filozofice: ,,Un pat
de campanie aşezat iniţial

dramatice 

într-o latură a interiqru

lui se deplasează tot mai 
în c-entru, e un personaj
obiect de fapt, nu simplă 
recuzită, cu o putere tă
cută, obscură, cu încărcă
tură psihologică, martor �-1 
defulărilor personajelor.". 
Ştiam multe lucruri despre 
mobi.la numită pat. Dar că 
ea poate fi, la wn moment 
dat, pe1·sonaj cehovian, nu 
mi-am imagim,at !

In Suplimentul litemt·
aTtistic al Scînteii 'l'inere•

tutui dtn 15 aprilie 1989, 
o cronică la acelaşi spe-c
·taco1 de teatru, tipărită ui

- rubrica „Film" (sic!) adu
ce un alt argument pen
tru judee;ata „spectacol de
excepţie". Potrivit lui Grui
Modorcea, autorul acestei
aprecieri, spectacolul lui
Aureliu Manea a descope
rit, în sfîrşit, drama eroi
lor cehovieni: aceştia ·nu
muncesc. Din această cli
pă misterul personaj.elor
.cehoviene, îndelung cău
tat de critica din între-aga
lume, a fost dezvăluit: E
lena Andreevna, Unchiul
Vanea, Maşa şi Nina Za
recinaia suferă, pentru c-ă
n--au serviciu. Alta ar fi
fost Elena Anâreevna da
că ar fi trebuit să se scoa
le în fiecare zi dis de di�
mineaţă ca să ajungă. la
timp pe platformă.
Cumplite mai sînt efec-'
tele entuziasnvului asupra
pra criticii dramatice !

Ion SIRETEANU 

Examene de _ dumin'ici 

Asistăm la „genera.la" 
unui examen de actorie. 
Anul doi seral (clasa pro
fesor Mircea Albulescu, 
lector unive1·sitar Alexa,n-

dru I..,azăr) prezintă de 
şapte ori o sce'llă din R-os

mens.holm de Ibsen, 1·efă
c-î nd hi tot atîtea, f-o'l"niu,lg 
diferite · conv.ersaţia Re-

bekka-Rosmer din finalul 
piesei, şi de patrii ori o 
scenă din Pădurea de 0s
t1'0vski, interpretată de 
cite doi dintre studeitti.i 
băieţi. 

1n sală se află cîţiva. 
actori, cîţiva părinţi, şi 
bineînţeles, colegi de in
stitut. E o tensiune şcol-1 • 
rească şi, înduioşătoare în 
holul din faţa camerei de

examen, la Naţional. Di.

năunt7·u se aud frî,nturi de 
dialog. In fine, uşa se des
cMde, pe1itni a face loc 
următoarei pe1·echi de in
terpreţi. 

Uneori, lui Rosmer fi
ca:de cam neglijent părul 
in ochi, sau. dimpotrivă, i 
se ridică într-o coafură: 
„new wave". Cît des1)'1'e 
.Rebekka, ea foşneşte m11:i 
tot timpul rochii lungi, în
zestrîndu-se o dată şi cu 
ochelari (purtaţi neîn
doielnic în viaţa civită}, 
fără de care actriţa n-ar 
fi putut, probabil, turna 
ceaiul invizibil în ceştile 
vizibile, totuşi. 

Dar profesorul Mircea 
Albulescu ne--a avertizat 
de la început : ,,recuzita e
improvizată". Nu putea 
bănui că unul dinttre stu
denţi va „improviza" ·o 
buturugă adevărată, proas
păt luată din pădure, pen
tru a da culoare loca!ti 
fragmentului din Ostrov
ski şi culoare umed-rugi
nie covorului de pe jos.

Una peste alta, exame
nul decurge bine. Pro.fe
soruz 1)'1'iveşte cu ochi im
parţiali, nu-şi trădează pc 
1.-oc nici · rnemulţumirile, 
nici entuziasmele. Ne im
pune (voit sau nu ? !) a
ceeaşi rezervă. Aşa.dar, 
nici o vo?·bă desp1·e inter
pi·etarea subtilă, bine gra
dată, a Qzanei Oancea, 
sau despre cea, impetuoa-

. să a Iri11-ei Movilă. Nim-ic 
despre robusteţea frustă, 
dar convingătoare a lui 
Vasile Pieca, nici despre 
inzestrarea rea.lă (umbri-
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tă încă, din păcate, de e
pigonism filial) a lui Flo
rin PiMsic j,r. 

Au fost şi apariţii deo
camdată neconcludente. 
dar posibile: Antonie Io
'TIIUţ, Dana Dembinski, 
Pătru Marin, Marian Des
pim,a., Mari-an Ghenea. Au 
fost şi altele, concludente 
în sens negativ : Manuela 

Studioul Unărului 

Revista Teatrul organi-
zează, în colaborare cu 
Ansamblul Artistic al 
U.T.C., un Studio al tînă
TUlui actor, menit a valo
rifica talentul tinerilor ac.
tari din întreaga ţaril. 

Pe scena studioului pot 
fi prezentate recitaluri in
dividuale sau de grup, ba
zate pe texte din repF.rto
riul aprobat sau pe texte 
de proză şi poezie da.sică 
românească. Aceste svec
tacole pot fi realizate · ele 
către tineri actori, în re
gie proprie sau sub 1ndru
marea u1LOT regizori. Spec
ui,colele vor avea loc la 
Se;la Studio a teatrului 
„Nottara.", lunar, în prima 
zi de luni, cu participarea 
criticii de spedali.tate, a 

Carflet A. T .M. 

Tu1meul întreprins de 
Teatrul Dramatic din Con
�tanţa la Bucureşti, între 
3 ·şi 9 aprilie, a făcut o
l>iectul unei dezbateri pro
fesionale la sediul A.T.M., 
vineri 7 a(Prili.e. Au fost 
dise1itate spectacolele Tr.:'i
su:ra la scaTă de Mihai ls
pire-scu (regia Mo1111 
Chvrilă, scenografia - Iri

. 11a Di:miu), Mincinos-ul de 
Carlo Goldoni (regia -
Tudor Chirilă, scenografia 
- Eugenia Tărăşescu .Jia
nu), Vînătoalrea de raţe de
Alexandr Vampi,lov (regia
--= Andrei Mihalache ; de
coruri - foin Tiţoiu ; cos
tume - . Maria Peici) şi 
recitalul Ştefania ( scena
riul şi interpreta,rea -
Minodora Condur). Direc-
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Hărăbor şi Bogdan Ghi
ţulescu. Dar să nu ne grâ
bim. Adevăratele examene 
de abia acum vor începe. 
Le aşteptăm, conştienţi că 
doar cei cinci ani de stu
denţie şi cei încă cinci
zeci de meserie au pute
rea să transforme o pro
misiune în certitudine. 
(Corina ŞUTEU) 

actor 

unor pe·rsonalităţi din do
meniul teatrulu·i, urmî·nd 
ca alte reprezenlaiii ale 
1Tecitalului propus sc7, fi.e 
hotă�te ulterior (recitalul 
putînd fi preluat., enentual, 
de căţ1·e teatre). 

Toate. cheltu·ieLile de de
plasare vor fi suporlate de 
către studio. Coordonatoa
rea · studioului din partea 
revistei Teatrul este Co1·i
na Şuteu. 

Vă rugă,m să ne tran
smiteţi în scris sau tele-· 
fonic dorinţa de a lua 
parte la această acţiune; 
specificînd da.tele pi·inci-
pale (titlul· recitalului, 4is
tribuţia şi data aproxima
tiva cînd a-r putea fi re
prezentat). 

tOTUl teatrului, Eugen Ma
zilu, a făcut un succint 
e;x,,pozeu asupra activităţii 
teatr11;lui şi a proiecte k1 r
sale reperto·riale pe anvl 
în curs, incluzînd şi spec
tacolele de teatru antic 
ale stagiunii estivale. 
Margareta BăTbuţă, Victor. 
Pa.rhon Dinu Kivu, Va
leria Ducea, Ema,nuel 
Enghel şi Sorcvna Coroa.
mă, care a condus lucră
rile acestei întîlniri prc
fesionale, au analizat ca
litatea spectacoLelor pre
zentate şi orientarea re
pertorială a teatrului, sub
liniind faptul că . acesta se

află într-un moment fast 
al existenţei. sale, marcat 
de prezenţa celor trei ti-

ne1·i regizori. Andrei 
Mihalache, Mona Chirilă. 
şi Tudor Chirilă. 
(V. HÂNCU) 

ln zilele de 15 şi 16 a
prilie a.c., o delegaţie 
A. T.M., condusă de pre
şedinta asociaţiei, Din.a 
Cocea, a efectuat o depl-a
sare în oraşul Gamţi. Cu
această ocazie, au fost ·vi
ziona.te spectacolele 'l'u
randot de Carlo Gozzi şi 
Don Juan de Moliere, am
bele în regia lui Victe,r 
Ioan Frunză şi scenografia 
Adrianei Grand. 

Cu ocazia premierei la 
Don Juan, a fost lansat 
volumul de versuri al es
teticianului Ion Toboşaru, 
Ducatul cedrilor de seară, 
prezentat de criticul şi i�
toricul literar Ion Zamfi
rescu. De asemenea, a fost 
lansat caietul Antracit rea
lizat de revista Teat�ul vn
colaborare cu Teafrul Dra- • 
matic din Galaţi. 

După premieră, a,u avut 
loc discuţii ale criticilor 
cu actorii, regizorul şi 
scenografa. 1n cuvîntul for,
Dina Cocea, Natalia Stan
cu, Ion Toboşaru, Soranri 
Coroamă Stanca au a.na
lizat viziunea lui Vielo„ 
Ioan Frunză asupra pie
sei Don Juan, apreciind-r, 
drept una dintre cele mai

originale şi mai complexe 
(C. STANCA). 

O noutate 

Teatrul din Sibiu · es-te, 
poate, singura instituţie 
de acest.fel de la noi care 
e ntil:aiă cu un mic stu
dio video ( camere -·l.'ideo,
masă de montaj-mixaj e-
lectronic, monitoare �i · 

cîte altele !). Merituoasa 
iniţiativă a secţiel 9crma
ne din acest teatnt se va 
răsfrînge benefic asupra 
întregu.lui colectiv : <.."U-· 
rînd, Teatru,l din Sibiu va 
oferi publicului, istorici
lor, criticilor dramatici şi 
exegeţilor, video-ca�ete cu 
toate spectacolele reatiza
te de actorii trupei. Deja 
Burghezul gen:ilom, în re-
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aia lui Mihai Constantin 
Ramin, s-a bucurat de a
c est privilegiu. •Prezenţa 
unui astfel de studio-vi
deo stîrneşte emoţii cnl
turale şi G1petitul pro1w
sticurilor. Graţie aparCLta
jului electronic, actorii se 
vor veqea pe ei înşişi „ca 
lucru", pe scenă. Va în
semna a,ceasta un pas îna
inte spre maxima' măies
trie profesională ? Va fi 
imaginea video un argu
ment în favoarea viziunii 
şi „truvaiurilor" regizora
l-e ? Cel puţin teoretic, da. 
Experienţa noastră de vi
deofili trage, însă, un 
semm,al de al.armă : între 
sp·ectacolul de pe scenă şi 
cea rnai profesiunistă in
registrare video e o dife
renţă incredibH de mare, 
o dife1·enţă dezamrigitortre:
înregistrarea e catastrofal 

de exactă şi de... stoarsă 
de tensiunea indefinibilă 
provocată spectatorului de 
reprezentaţia văzută pe 
viu ! Spectacolul de tea
tru trebuie să supcn·te o 
prelucrare cinematografi
câ. pentru a fi pe micul 
ecran ceea ce a fost el pe 
sr.îndură ! Dar, atunci, se 
mai poate pune semnul 
identităţii-între cele dcnui? 
Critic.a dramatică, . esteti
ca teatrală. vor hia o altă 
turniiră ? Posibil. dar �iu
ţin probabil de bănuit ce
se va petreqe înăimtrnl 
lor. Ori-cum, se vor tulbu
.. a multe ape înaintea u
nei alte limpe.iiri euristi
ce. Dar cîştigul cel m,ai de 
seamă al videotecii este 
faptul că va deveni argu
mentul perempto•·iu că 
teatrul nu poate dispărea 
niciodată !- (I. Z.), 

Conceptul „gnoti seauton11

şi sentimentul inşuriubării 

Pornind de la faptul că 
şi Teodor Mazilu, .,ca 
toţi marii scriitori", ar fi 
av-ut „vocaţia pe care an
ticii gr,eci au numit-o atît 
de inspirat - .gnoti sea:;
ton, cunoaşte-te pe tine 
însuţi", conf. univ. dr. Eu
gen Nicoară, în caietul
prog1·am al spectacolului 
Mobilă şi durere, de la 
1.A.T.C., va conchide nu
mai puţin inspirat : ,,Ma
zilu şi-a creat lumea sa -
atît de bog.ată în tipuri

originale şi surprinzătoan 
în acelaşi timp, în care 

�particularul şi general
umanul se interferează fe
ci1.,nd - avînd wn pronun
ţat sentiment al înşur�
bării în destinul ob-ştesc 
al fiecăffli om". Aştep-· 
tăm, firesc, şi alte exegezP
ale distinsului universitar, 
-care să valorifice fecu·nd
noua „grilă" de lectui·ă $i
înţelegere a operei ma.zi
liene. priin sentimentul în.
şurubării.

Com:paraţii sugestive 
. . "' . 

ş1 prec1zar1 necesare 

Amintitul caiet-program 
la Mobilă şi durere con
ţine ş ·i un edificator cuvînt 
,,către spectator" al pro
fesoriilui Dem. Rădulesc·u: 
,,După spectacolul cu Stea
ua fără nume, una din 
capodoperele literatwrii 
dramatice româneşti, stu
denţii de anul IV abor-

dează un text de aJtă f,a.c
tură, al unui att vaioros 
dra·matu1·g român - Teo
dor Mazilii. 

Deci ne aflăm ca stu
diu în continuarea celor 
trei ani, cu deosebitrea că 
examenul are loc lin ulti
mul an de st·u.diu în .fa,pa 
publicului. Tot ce au acu-

' 

miiLat pe par-cursul alnilor 
de studiu, studenţii tre
buie să pună în practică 
în faţa publicului. Studen
tul în medicină, de exem
plu, merge la spital, ia 
parte la consultarea bol
navilor, pînă cînd, într-o 
zi, ajunge singur să ia de
cizii. La noi «spitalul» 
este Studioul de teatru 
unde studentul se întîl
neşte c·u cei de care ·r1.u 
se va mai despărţi ni-cic,
dată : «bolnavii» care sin; 
teţi dvs. Şi dacă el vă va. 
«-lecui» înseamnă că TWi, 

_ ne-am făcut datoria. 
Cele două spectacol!?

montate de noi prezintă 
două modalităţi deosebite

de a aborda un text dra
matic, fiecare din te;t:t� 
avînd difiwltăţile tui". 

Ne-am co111Vhts şi noi 
de acest lu01·u, văzînd cele

două spectacole, a căror 
regie tinde, ce-i drept, 
să-l „lecuiască" pe spec

tator de teatru. Drept 
care, precizvndu-ne punc
tul de vedere, nu înseam
nă decît că şi -noi ne-am 
făcut datoria. 

Avizier 

La Teatrul „l'{ottara" ,:

Micul infern de Mircea 
Ştefănescu a trecut de a 
4-58-a ,·eprezentaţie, avînd 
în frtintea distribuţiei pe·

Sitvi.a, numitrescu-Timic.ă 
e Pensiunea doa:nnei O

limpia de I. D. Şerban 
(282 1·eprezentaţii) • A
ceşti îngeri : t•işti de D. R.
Popescu (214) • Karama

zovii rI,upă Do.stoieuski 
[213). 
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Teatrul Dramatic. <lin Constanţa 

VlNATOAREA DE RATE de Aleksandr 
Vampilov. Traducerea: Alexandru Stark. 
Data premierei: 28 martie 1989. Regia : 
Andrei MihaLache. Decorul: Ion Ţiţoiu. 
Costumele: Ma1·ia Elena Peici. Distribu
ţia: Eugen Mazilu (Zilov), Constantin 
Duicu (Kusakov), Longin Mă1·toiu (Şaia
pin), Emil Bîrlădeanu (Kuşak), Nina U
drescu (Calina), Cătălina Bârcă (Irina), 
Ele11:0, Gu1·gulescu (Vera), Maria Nesto-r 

' (Valeria), Liviu Manolache, Teodor Cor
ban (Dima), Cosmin Mazilu (Băiatul), A
d:rian Ancuţa (Sosia lui Zilov). 

MINCINOSUL de Carla Goldoni. Data 
premierei: 6 august 1988. Regia: Tudor 
Chirilă. Scenografia: Eugenia T,ărăşescu
.nanu. Distribuţia: Liciî. Gherghilescu (Le
lio), Eugen Mazilu (Doctorul Balanzom), 
Emil Bfrlădeanu (Pantalone), Vasile Co

Je-caru (Ottavio), Carmen Enea-Biji (Ro
saurn), Cătălina• Bârcă (Beatrice, Un bă
iat de prăvălie), Radu Buznea (Fl.orindo), 
Emil Sassu (Brighella. Orbul), Liviu Ma
nolache (Arlechino), Dia:na Cheregi (Co
lombina), Longin Mărtoiu (Masaniello, 
Un birjar), Carmen Lăcătuş (Cleonice). 

Teatrul „Victor Ion Popa" din Bîrla.d 

MEANDRELE VIEŢII de Dumitru Di
nul.escu. Data premierei : 19 martie 1989.

(premieră absolută). Regia: Bogdan Ul
mu. Scenografia: Ioan Vînău. Costume
le: Adria1w Raicu-Petre. Distribuţia : 
Marcel Anghel (Cristea Vasile). Tamara 
Constantinescu (Livia Stancu), Elena Pe
trican (Diriginta clasei), Şimon Salcă (Di
rectorul liceului). Virgil Leahu (Re.porte
rul de televiziune), Petre Boroşoiu (Sandu, 
operator de la TV), Marcel Brvnzeitt 
(6igi, su-netistul de la TV), Ovidiu Sones
cu (Vasile. electricianul de. la TV). Flo
r.in Dumitraşcu (Pîrîciosul),' Gabriel 
Constantinescu (Bujor Bujor), Constan
tin Petrican (Gheorghe Staicu, tatăl Li

viei). Ruxandra Petru (Maria Staicu, 
mama Liviei), Claudiu AlEixiu (Băia-�ll, 
Geta Cacevschi · (Sa'nda), Diana Pascal 
(Mira). 

Teatrul Evre.Jesc de Stat 

HOŢUL SENTTMENTAL de Tudor Po
pescu. Data premierei: 4 a-prilie 198.J}. 

Regia: Ion Lucian. Scenografia: Puiu An-
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iemir. Distribuţia: Dan Tufa1·u (Dona), 
Ni-Oolae Călugăriţa (Dinu), Maia Mor
genstern (Dida), Ioana Crăcilum (DoLly). 

Teatrul Dramatic din Galaţi 

DON JUAN de Moliere. Traducerea : 
Al. Kiriţescu. Data p-remierei: 2 aprilie 
1989. Versiunea scenică şi regia : Victor 
Ioan Frunză. Scenograf(a: Adriana Grand 
Distribuţia: Claudiu Stănescu (Don Juan), 
Mihai Mihail (Sgaroarelle), George Serbi
ma (Gusman), VLad Vasiliu (Don Carlos), 
Marscel Hîrjoghe (Don Alonso), Radu Ji
pa (Don Louis), Alexandru _Năstase, Leo
nard Calea (Un cerşetor), Grig Dristaru 
(Pierrot), Lucian Temelie (Dimanche), 
Lilianct Lupan (Elvira), Maria Eremia 
&boi (Charlotte). Florica Dinicu (Mathu
Tine), Gabriela Reder (Stafia), Le01iard 
Calea (Statuia comandorului), Gabriela 
Reder, Miruna Dragos, Remus Ce.rnat 
(Suita. lui T)on Juan). 

Teatrul Dramatic din Braşmr 

BALCONUL de Dumitru Radu PopP.s
�u. Data premierei: 20 aprilie 1989. R."
gia: Eugen Mercus. Scenografia: Mihai 
Mădescu. Distribuţia: Elena Manoliti 
(Voichiţa), Ioan Georgescu (Adrian), An
drei Ralea (Mdpamete), Ion Muscă (Ţa
porea)1 Radu Negoescu (Alexandru), 1\fo·
,::ea A�1·eescu (Băşat), Costache Babii 
(Căşină), Maya Itn,drieş (Stela Ionescu), 
Dan Săndulescu (David Ionescu), Geta 
Grapă (Rozalia), Iotn Jugureanu (Toderea) 
Luminiţa Blănaru (Andreea), George Tu
dor (Horia), Aurelian Burlea (Andrei Ta
tăl), Paula Ionescu (Fana). 

Teatrul Drarnatic „Maria Filoti" din 
Brăila 

JOCUL VIE'ŢII ŞI AL MORŢII IN D:IE
ŞERTUL DE CENUŞA de Horia Lovines
cu. Data premierei: 22 febrnarie 1989.

Regia: Mircea Ma1·in. Scenografia : Stela 
Bărăscu. Distribuţia: Bujor Macrin (Ta
tăl), George Ţoropoc (Abel). Geo Popa 
(Cain), Mirela Comnoiu Marin (Ana). 
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Marin Brădeanu - Plo
ieşitii' : V -am Îi răspuns ila ... 

' d�c-amdată, nu docă în 
tex'tU!l. 1Wimis de du!J'Illilea
vO!iS'1lră 111,u 111e-'alr :fii atras 
,a1/eiÎ'l�ia cj.udata împă1rţiTe 
îin: tablouri, într-o manie
ră'· oa:re e;,qpilli!Cla d'es1JU!l. de 
dlJar că lllU s,în,teţi ro temă. 
Ta�Joul este şi e!l î111ti:
aidevălr o •1.i:nifate ia piesei 
de teatru, dlall· ll1lU · în le
gătură C'U logi ,ca fu-agimen
tăirH tex·tull,ui în scene şi 
acte: La duilîlllleavoas,tră 
ta,bO.ouil este o 51u/bdliv.i.ziu
Ite'. a adn.lilui ,care, !a rin
.dltH, s-;air ârnpăirţi în sce

. Ilie, dUJPă 'lo�l<la : iaicit 
taiblLou - sce111ă. Or, în 
timp ce actul şi sce111a · ţin 
de decUJpaj,u1 111,amtologic, 
tirecen.,ea de !La un tablou 
la la[tuil ,pres1UJpU1111e oohim
bareia ilO!C'UILUli iaioţilll:nii, lil 
0Jl'l'ilbia111ţei , S0lll �.o,cii. 
� voirba de 1.1111 alt 
„/J!),e:Îsaj" care aipiaIre în 
fu� specitaitoirullui, aflat 
Î!Jltr-o ia!IlJUlffie staire de in
dirviZli ume ou ia,otufr sau 
scemerle ires,peicti.ve, atî,t diin 
punct de vedere . ite,mati,c 
CÎl•ţ şi prnbi!e,l'TlJalti1c. O 'pie
să de teatru p'oiaite aivea 
un s·inguir tiab[QIU Slcl!U ldouă
:zeci, o sceITTă ,poate avea 
de. pildă ita,bilol\.lil ei, S1cena 
urlJ'liătoa.re ·iadll.tJCmid în faţa 
·p!!'j'll'i!OOlrufr'l.li o alită vi;,,iiwne
pilctu11'0llă.

·noru Enache - co,muna
GIÎJl;borvi, j,udeiţ,uil ·· Iiailom.iţa:
Lovitura sub centură se.a
mă'!lă ou o ,dăldliire căreia i
s-ia. ,t;Ul'llliat f·ul!'ldatia - să

'7lÎciim, a,oceipt,aib.iilă - dair
aair� iÎ'llU mai 'I.mică ilia aco-
pet,iş pentru că ... a,iiIJSesc
maitieiriialleile mecesare. Levi,
prfqd'esoir de ţiară,, 26 de
oo_i', şi ToJnje, edi�100.:ioare,
•24 de . a111,i, se lll1•1Jî!lnesc
f�irt '.intir-iun ma,giazim de
păsării şi ,peş:ti iexotrucf. Lev.i
to;Cl)Tiia:i au:Ill!Păir ase o pe
red,he de paipagiall-i (,,e[ es,te
Co şi ea este La") 'Pe care
ş_i-i doll"'ea şi Tu111dia. Cei

. I 

doi ,tineirJ aj,uing aa u111 
„fllÎTig" : ,,!Nu m-am gîndit 
să-l deSJPăl'tţim, nu S!Î!Ilt 
orimiinia[. J?u!r. şi sâ'Illţpillll, îi 
p1utem ţÎl!le ,pe ri111!d. O 
să{ptăinmlă v01r s,ta aia mine, 
pe filmi51ferei lllll". 71, o să,p
tătmn111ă !!:a tine, în piaţa 
Kai1imia 111r. 26 ". Fdreşrte, 
Levi şi Tia!n!ia se căsăto-
res•c. Păirâ111ţii feitei o vocr 
însă WI"n,gă ei, voir găsii şi 
pel!l tr,u Levi Ulll IPOSlt 1'I1 
C,aipi'1:Ja'lă, dair iaioesta vrea 
să-,şi păSJtreze KlOilldi,ţia de 
pirafesoc de ţară. mvjnge 
pelll'ln:tu un 0111. de zile 
Levd : icei doi. ltimmi voa· 
l\oioui .în medi'l.11 ne,poiluat, 
i1mIpreu,n ă ou IPlclfPiagiail ii, 
fdll'e.şlte. Dair iiaiă că Tania 
(il!ldil Ulell1iţart;ă ide dommiU!l. şi 
doam111a iNli,yain., părjnţii ei, 
pireIoom _şi de Ib,unj,ca, m.er
g;î1rnd deja ,pe 78 de alll,j) ill 
pă!răseşite. 'Pe Levi, Jl\lÎnd 
cu ea j,U11Tiăta,te din averea 
,,iasaumsă" în oollri.'Vje, adi
că exemplairu[ 1111Umi.t La. 
Oir, ni se SJPu:ne runtr-o re
pa,ică, ctil.'e doll.lă ipăsăiri nu 
pot' !trăi ,unia fără ailta. Pe 
o ,plioiaie rrece, Ta111,ia se via
înitoiaince „acasă", [a S16ţu'l
păirăsi,t. Levi ia.filă că La a 
·muit'iit. iDa1r 1P1ai:.te111-era sa a
cCJll1rtJrwatat o 1pneu;rnon:ie şi
moiare .fUJlgeră,'to[· :I.ia 51PH:al.
All:Ulîmid ve,-te.a, Levii des
clti.ide ,uşiţa roliviiei l'l.1Ji Co
şi .'..,,rdoodfa,tă, oa şi cum 
air fi IJJll"Îmirt o lloiv:i;buiră pu
ternică, :şe ,înidKiaie, îşi d,uce 
mlîiinii.D.e aa Iburtă şi se pră
·b,uşeşte 1Pe ipodea ". Pll·i mi-
se, · trebuie să Îllllţelegem
noi din această frmtuiră
de- âdid'as,aail·ie, ilovitun•a su:b
cenl1lulră. · 

.Aceas,tă rresclfiere · a 1 ui 
Romeo şi ·· Julieta, măiritu
a·ls.ită '6111 ,rexlt (Tania : Şi 
viaiţia să me fie-n.im joc as
·cums ! Levi : Shia.kespearre :
,,Levri şi Tania") suferă de
prea rmruilit:e maillaidii· iaile pe
r,ioo.deti de norv:ioiiart înt!r-a-
1,e sc11iSIU!l U!i. Co1111f!lidm[ este
nu numai desuet, da,r şi

liipsi,t de tensiune. Nu aţi do
lfJalld.i t ştii!1Jţia ir€\P!liJcii de 
telartlru.-Vă afl.aJţi tncă sub 
intflln.tel!llţa iUJilOrr �eo.turii. din 
pireiajima fP[imuil'l.l!Î irăzboi 
marndliiall sau de 'la s.firşi
tua sercolliuil'lli '1lreicut, dnd
melo:dtr:a!111Ja,tismU!l. avea că-
1\.llta[,e. Vă slfă!tUJilrn să„ nre
ceţi" U111gen;t pe [ecturri ia-
aurt \C'(l(llJternipriam.e. S tu-
di,aţi şi teoriila dramei. 
As11..timiaţi-<Vă pI'Olbaemiatica 
aeriUiln..Ili. pe �--0. res1Pdrrăm. 
. Florin Dochia - Plo
ie:şbi : In Culoarea. singu
rătăţii, două tabii.o-uri, 34 
piaigJi!ni, dovediţi {) miai bu
nă Sltăiplîll1iire ia C10111stir,UJC\ii-ei, 
deşi ,cei 1Paliru bărtbaţi ,(An
drr'ei, Biairlbu, Costi111 şi Da
niel), cărora li se adaugă, 
ou ,un mlisiter 1bin-e poiten
ţiait, Femeia,, evo[uează în
tir-1\.1111 si111.guir itialb[,ou (,,Aic
ţli1UIIleia se 1Peitrece îlllltrr-un 
refiu@iu mO!Iltlam. ;ou ,uşă, fe
reastră, ... ") şi llllU â111. mai 
mtlllrtJe, oUlffi lallllunţaţi -pe 
flra.ntiS}Piiciu[ textm'lui (vezi 
î111 iacest sens JPII"iimu[ răs
ptlll15}. PersonajeJ.e par să 
aibă i111dlivid1UJaililtate artis
tilcă, 1oirti to.r:ullui li . se oferă 
„cu ilJin,g,uil.'iiţa" .posti.1biilita tea 
de a le cu:r1i0aşte demersu
rm-e, 1peisaj-U!l. initerim. Un 
joc 011 VQim,ţ,e!l.or se dese
nela!Ză !Pe 61tîlnJca. seveir ă ia 
mu1mte!l,ui ce tn:€1buie, pen
triu. a ,ajlUlllge. î111 ipoiania si
neil.ud iadevămt, neall)ărat 
ouceirilt. Totuşn, îincăn'ICătura 
simbolică 1atîrmă mai _greu 
im ba1ian.ţă deoît fondul 
reaaită,ţiii, avaru, .,oaa.•e dă m1 
aer .de sterill.irtlate întregii 
I]lalriiillll.Tti.. O miai bună do
mre. ,în seoouQ echi•libru
l1Ui, lîrn,tr'e •ceO.e două di�ec
ţii. oaire nu srunt· neiaiparat 
ainrtnrtertli-ce, ,ar rtrr1ansf or ma 
t.extull. i111.tlr-o fPil'OP"U!IJ!eire cu
sanse. oiriJ?Jilllla\lă. Aşte,p;tă.m
să reveniţi. · · 

Iulian Doru - Bucu
reşti : Atitudine ostilă,
piesă im trrei părţi, care 
are ... 14 pagint' dactilogra-
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fia te, pare o gl urnă desue
tă. avind aerul că este şi 
un Iel de parodie (,, psiho
logică") a unui teatru ve
tust practicat desigur cînd
va pe alte meridiane. Dacă 
este o ,tălmăcire, atunci 
absenţa „nervului" şi a u
nei mi.nime adaptăTi mută 
intl'eg demersul în ilar. Nu 
putem să ne abţinem de 
la citarea didascaliei ·cu 
care ne intimpină .textul : 
„Apartamentul unei femei 
băt1ine. In scenă se află 
femeia, în rol de femeie 
bătnnă ... " 

I. C. Petrican - Ora
dea : înaintea zorilo1· ...
(Martirii), 35 pagtni, cu 
prolog, două ade şi epilog, 
'incearcă să refacă tln frag
ment di,n viaţa ţărani].or 
tra=iilvăneTiii, rpăstm.ru:lm-şi 
neş,ti.ri))ită spern.nţa eman
cipării -naţionale şi sociale, 
capab.iili să dea atîţia mar
tiri înaintea zorilor ce a
veau să vină ,Ia 1. decem
h1•ie 1918. Din pă.cate, ,in
tenţiile dumneavoastră a
tft de generoase -sînt um
brite de •O mai puţi-n adec
vată asilmilare a măiestriei 
dramatice. Lipsa lecturi:loi· 
moderne este evidentă, tlar 
ni.ci ,. magnetismul" clasi
ci'lm· nu p.a,re să fi,e pre:.. 

zent... Gospodarul Petre, 
care .LŞi constrweŞite, desi
gur simbolic. o casă, vor
beşte prea acomodat de o 
.,listă neagră", ca să-l ,pu
tem crede că trăieşte în 
oătrarul de veac al primu
lui război mondial şi că 
este mundtor agricol şi 
nu, să spunem. ...bib.li!ote
car. Mizaţi mu.lt pe pito
resc (in limbaj .şi sceno
graf:iel. dar aceste elemen
te. si.ngure, nu pot de
păşi tradiţioJ1ali:smul căl
du.ţ. Sublocotenentul Iue:a 
(cu sWoul ati ,oorect.at nu
mele lui în Lupa). din le
e:h1nea I '"()man'i (infii.."11ţa
tă în Itali·a, 1918), pai•e un 
oersonaj mai bine creio
nat şi substanţa lui ar 
outea confie:ura o bază de 
POrnirie pentru o m:ti ;i:că
tii l'ii construcţie dramHti
că. Ci,ord,aş. membru fon
dator al C.N.R . . run Ora
dea, comandantul gărzi-i 
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naţionale 1!omâneşti, doc
tor în drept, are un desen 
prea sent�mental, 'în defa
voarea aurei de erou pe 
care i-o conferiţi, prezenţa 
lui riscînd, ide la Caragiia
le încoace, să devină de
magogică. ,,Acţiunea 
spUJneţi dumneavoastră -
se petrece la sfîrşi.tul anu
lui 1918 şi 111.eeputul anu
lui 1919, în zona Crişului 
Negru. Asemănarea cu 
personaje reale este posi
bilă şi u.11.eori, neîntîmplă
toare ... ·" Probabil că SÎ41-
teţi prea aproape de iden
ti,tăţ.ile adevărate, .de fa
mi!Liile lOT, absenţa distan
ţei necesare, a per.s;pecti
vel, impunîndu-vă un ton 
duios. de cele mai .multe 
ori dulceag, în defavoarea 
logicii artLstilce, care, in
semnînd g-eometri,e şi cal
cul dife1·en:ţiat, soli.cită 
.,castelul de ghiaţă al .g;n
di1·ti" (metafora - citată 
dln memorie - îi apa:eţi
ne poe'tului Io.n Barbu). 

G.heorghe Tcnţules.cu 
Bu·cureşti : AmbiMJ.ţa 
comedie în două părţi, 70 
pagini. este o propunere 
drama;l;ică demnă de inte
res, inspirată din vi,aţ.a 
prea bătri'neaiScă a unei în
treprinderi de fab1,�cat .iu
căi-ii. Inspectorul venit din 
centrală în control aştep
tat cu neli,ni,.';iti şi feţe-feţe, 
nu se dovedeşte a fi 21bi
rul scontat, ci un... suflet ' 
de copil, îndrăgosut de u
niv-ersul candid a1 păpuşi
lor, capabil să exclame -şi 
să se bucure cu .binecunos
cuta puri,bate ,preadoles
centI'nă. Prim această ipo
teză de pel.'�naj, demersul 
dramatic se dovedeşte a fi 
excel;ent, cu umor de cea 
mai bună cali.tate, reacţii
le inspecltlaruJlu·i găsl-ndu-i 
::i,bsoLut nepregătiţi î,n ma
terie de „prolliocoale " pe 
deia acritii rabricanti de 
iucătii. Fin.a:lu1 în.să, pe 
Uiltianele 10-15 oo.gm1. 
este cam tras le păr şi'um
breste nel'}lăcUJt înt11eaga 
lucrare. Vă ni:e:ăm să tre
cetl ·oe ta redactie. în. soe
ranţa că textul dumnea
voastră ar putea intra în 
Poetofoliul nostru. 

MAI TRIMITEŢI : Ion
Constantin Bucureşti 
(Studenţii veseli, piesă l)n 
trei acte, 73 pagini) ; Ni
colae Dumitru Niţă 
Bucu•reşti (Cazul judecă
torului Veceş, 44 p.a�i) ; 
Vailentin Zgarcea - Bucu
reşti (Vrei să-mî fii ală
turi ? dramă în două părţi, 
4U agini ; Momeala,, s0e
nariu dramali<:. 6 ,p,agin:i) ; 
Valeria Gavrilescu - Con
stanţa (Im1Jasul, dramă. în 
trei acte, 5 tablouri, 32 ·pa
gini) ; Dan Dobelzi - )aşi 
(A fi student, tragicome
die in 2 acte, 22 pagini} ; 
Gheorghe Stoica - Sibiu 
(Vine Iancu, dramă i.Stori 
că în trei acte, 60 [)'a.gini; 
Victor Panduru - B).lc\i
reşli (Ţara iubirilor .veş
nice, p.i!esă n�mânească cÎil 
trei acte, 56 pagini) ; D.r,\l
goş Danci (Intenn�iio
l)entm o fetită şi dj,uă
viorL 43 pagi.ni) ; T��ân 
Olteanu - Bucureşti (CilDJ
l>ăn.a - 30 pagini) ; $tan 
Ghena - Bacău (Diin măş
ti.le veşniciei sa.u pen,şio
uarii veş.n.iciei, 60 pa:g'!ftli) ; 
Marga·reta Sangereanu -
Iaşi (Doar 11entru tine !, 
79 pagini). 

Deocamdată, nu: Ifrim _ 
Dulce - Cl'a.iova : .Nae 
Dudesou - Bucure·şti ; ·):t:a
luca Paul Ionescu 
Arad ; Vasile D. Mi,ro_nes
cu - Reşi,ţa ; Sile BacaJiîm 
- Călimăneşti; Aron Tic
- Gala�i ; Elli odor Ba;lbag
- Suceava ; Maxim Lu:n- ·
gu - Bucureşti; Mal'ra
AmbitUJS - Oradea; Elvlra
Dinculescu -- Tg. J'ÎU ; )on
Ttu:lo.e Nedelcu - Călă-

Paul TUTUNGIU,, 

Pol'fof-oUul nostru 
( pe care îl ţi,nem şi la 'dis
,po;z;i{;ia secretarilor Htet•ari

din teatre) · · 

e Marin Soresou - Vinil 
Shakespeare 

• Paul Evel."a.c - La Ul31r
ginea lumii

• Horia Gârbea Al

treilea as
• Raidu Ut1movici - A

cincea cameră a inimii

e Dinu Grigorescu - Ra.

. li'Ut fara.ouilor
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·.Avantajul v101c1un11

S-a spus - şi nu o dată -
că fiec-ore montare inseam• 
nă, graţie proaspetei lecturi 
regizorale, o redescoperire a 
unui text dintr-un nou unghi 
de vedere. Orke piesă de 
teatru se oferă cititorilor, 
criticilor şi regizorilor, prin 
ft.1ptul de a fi a artei, ca 
un teritoriu descni,s infinite-

lo·r. interpretări. Orice spec
tacol, adăugat altora, nenu
mărate, dinaintea lui, se 
înscrie astfel· în strădania de 
a descoperi, cu fiecare nouă 
lecţură, adîncimi originale, 
necunoscute -anterior, ale 
unui text deja existent. Şi 
fiecare -reprezentaţie, ca �i 
fiecarii interpretare critică, 
are i_n punctul de plecare 
am(lgirea că ea va descoperi, 
în sfirşit, mult căutatul ade
văr· al une·i creolii. O stră-

- doni� deşartă · din stort,
pentru· că orice lectură re
gizorală nu e a_ltceva de.cit
un efort ol inteligenţei ab
stracte de a istovi o reali
tate care scapă, prin însăşi
cond.iţio sa,. prinderii într-o
formulă : realitatea artei. ln
aventuro ce se dovedeşte a
fi, moi totdeauna, o nouă
mont;efre, fiecare colectiv
pretinde a porni la lucru,
faţo de cele anterioare, cu
numeroase avantaje. Progre
su� artei spectacolului nici
n·-ar .fi posibil fără această
credinţă că reprezentaţia de
acui)i_ va aduce · ceva în plus
faţă de cere trecute. Mă în•
trebam, aşadar, înaintea
spectacolului -co !onestii lui
Plato.n Pardău, dat de stu
dentii Institutului de Teatru
din · Tg. Mureş · în cadrul
Festivalului artei şi creaţiei

studenţeşti, ce µvantaje or 
putea invoca această mon
tare faţă de excelenta rea
lizare a Noţionalului bucu
restean. Nimic din ceea ce 
s-ar fi putut numi astfel nu
se contur -a cu limpezime. Ce
puteau aduce în 1plus aceşti 
studenti fa.tă de răsunătoa• 
rea d(strib�tie de la Bucu
reşti i ln spectacolul Naţio
nalului, rolul principal, cel 
al ,inginerului Ioan Ionescu, 
aparţinea lui Gheorghe Di
nică. P-rogramul tirg-mureşe
nilor avea tipărit, in dreptul 
personajului respectiv, nume
te lui lo'n Guranda. Se pu
tea compara un student din 
anul IV, aricit de · talentat 
ar fi fost, ·cu Gheorghe Di
nică ? Nu se putea compa
ra, desigur, cum nu se putea 
compara nici Suzana Maco
vei, interpreto Anei, cu Sil
via Popovici. Posesor al 
acestor propoziţii de bun 
simţ, om mers la Teatrul 
Municipal din Ploieşti, unde 
avea loc finalo institutelor 
de teatru, pregătit să foc 
fotă, cu ,brio, alături de cei
lalţi membri ai juriului, su
pliciului care este urmărireo 
pină la capăt, din motive 
profesionale, a unui specta
col .prost. Pentru a asist.o, 
împreună cu D.R. Popescu, 
Olga Tudoroche, Platon Par• 
dău, la o repreze1ttaţie ex• 
celentă, daco nu mai bună, 
atu1td măcar egală celei de 
pe scena Naţionalului bucu
resteon. O montare care a 
obţinut, alături de Premiul 
I; si Premiul revistei· ,.Tea
trul;'. Semnificativ e faptul 
că prin acest spectacol pie
sa lui Platon Pardău o 

apărut nu numai intr-o lu
mină nouă, diferită de cea 
dată de realizarea bucureş
teană, dar ·parcă şi mai in• 
teresantă decit la lectura 
propriu•zisă. Era limpede că 
studenţii de la Tirgu Mureş 
sesizaseră un ,aspect care 
ne scăpase atît nouă, citito-

•rilor, cit -si realizatorilor
montării anterioare. Si era
la fel de limpede că ·faţă de 
noi, lectorii piesei, ca şi
faţă de actorii bucureşteni,
studentii avuseseră un avan
taj în · stare să compenseze
dezavantajele date de ab•
senţa unei serioase practici
profesionale. Despre ce a
vantaj era vorba i Despre
unul foarte simplu : lipsa
experienţei de via.ţă. Pie-sa
lui Platon Pardău surpri.nde
un moment dificil din vi,aJa
!oneştilor, o famHie de pre�
ligiu ,politico-administrativ
;ntr-un orăşel de prov.i-ncie.
lntors acasă, tatăl, Ioan Jo.
nescu, îşi anunţ-ă demisi-a din
postul de director general
adjunct al combinatului din
localitate, precum şi faptul
că, înaintea acestei hotă·rîri,
a respins propunerea ca
fiul său, Nicolae, să fie
promovat şeful secţiei oţelă
�ie. Ambele gesturi, provoca
te de o oboseală· tempora-ră
într-o incOl'dare de o viaţă,
declcmşează o furtună de
fcrmi:lie, in ti.mpul care,a,
personajele işi spun adev-ă·
ruri mai muJt ·sau mai puţin
pfoalte. Atit noi, cunoscătorii
textului, cit si actorii Natio
nalului bucuresteon· am �itit 
acest conflict dintr-o pers
pectivă de oameni maturi,
împovăraţi de e�per-ien-
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ţă de viaţă. în lumina 
acesteia, am fost sigu�i că 
un asemenea conflict nu 
poate fi decit scinteia din 
care izbucneşte vilvătaia cri
zei ireversibile. Am văzut, 
aşadar, în disputa din fami• 
lia lonestilor, acel moment 
decisiv, ·des frecventat· de 
dramqturgie, în care parte• 
nerii, pornind de la o simplă 
discuţie, ajung să-şi dezvă• 
luie adevăruri grele, ţinute 
pină atunci sub tăcere. De 
aceea am citit piesa lui 
Platon Pardău ca pe o dra• 
mă, foră a observa că ea, 
urmind u·nui anume specifi.c 
al creaţiei autorului, se În· 
cheie într-o not-ă de vioiciu
ne inteligentă, prin reveni
r.eo la seninătatea initială. 
Studenţii din Tg. M

0

ureş, 
mult mai tineri, fără o inde
lungat-ă expeiienţă a rela
ţiilo·r interpersonale, au des• 
cifrat conflictul lonestilor ca 
pe 0 ceartă .trecătoare, in• 
co-pobilă să destrame unita
tea familiei, pentru că mem
br-i-i acesteia, dincolo de po
srbilele disensiuni, n-au ce-şi 
Feproşo fundamental. Şi era 
fir.esc să procedeze aşp, 
odată ce, la a-ceastă virstă 
tinără, n-au un trecut împo· 
vărător, care să aştepte, 
pentru a \se revărsa fatal, 
simplul pretext al unei dis• 
pute. Ba mai mu-lt, demni 
reprezentanţi ai unei gene
raţii literar-artistice încli,nate 
spre ludic, ei au jucat în
tr-o cheie ,par.adică momen
tele tensionanle ale piesei. 
Clipa în care Ioan Ionescu 
începe să bea a devenit, în 
viziunea foi Ion •Guranda, o 
subtMă ironiz,are a scenei 
deja clişeu în 'Clram.aturgia 
contemporană, în care eroul 
pfincipal, distrus sufleteşte, 
cade în patima alcoolului. ln 
lc>e să înfioare, cum ne-am 
fi aşteptat noi, cei atit de 
gravi şi de maturi, scena a 
stirnit rîsul. Schimburile de 
cuvinte dintre membrii fami
liei n-au coborî! în zona În· 
tunecat-ă a răbufnirilor în• 
delung refulate. Ele au ră· 
mas la nivelul unui dialog 
scăpărător, nu lipsit de far• 
mec, pentru că exprima acea 
capacitate a oamenilor in
teligenţi de a rămine supe-
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rio�i chiar si cînd se iau de 
păr. A rezu'ttat astfel nu nu· 
mai un spectacol alert, de 
mare succes, dar şi o nouă 
lectură a textului semnat de 
Platon Pardău. Din perspec
tiva ei pot bage învăţămin
te nu n-umai posibilii regi
zori ai acestei piese, dar 
şi dramaturgul însuşi. S-a 
observat astfel, mai mult 
decît fo citire, caracteru! 
em-inamente inteligent al 
dr-amaturgiei lui Platon Par• 
dău, ··autor înclinat, după 
cum o . mărturiseş·te vioiciu
nea ·prozei sale, către o lec• 
tu.ră a vieţii mai <degrabă 
comică decit d�amatică. Cu
noscînd manuscrisul ultimei 
piese a lui ,Platon Pardău, 
Exerciţii de curioz.itate, o 
excelentă comedie, cu per
sonaje de farsă şi 0- replică 
percutantă, aş spune că 
s.p•ectacolul studenţilor de la 
Ti-rgu Mure.ş s-a constituit 
într-o feridtă anticipam a 
evoluţiei dramaturgului Pla-
ton Pa.rdău. 

Nu încape vorbă că ti
nerele noa·stre actriţe pot fi, 
pe scenă, bune macaragiţe, 
stenodactilografe şi şefe de 
lot, motopompiste şi miniştri, 
doctoriţe şi agenţi de circu
laţie. Cursurile şi semina
riile de la Institut, urmînd 
talentului confirmat de o 
admitere, îşi spun hotărîtor 
cuvîntul. lşi spune cuvin
tul şi dramaturgia noastră 
contemporană, neîntrecută 
in a demonstra că iubirea 
nu-i altceva decit un mod 
de abordare în timpul liber 
a chestiunilor de la serviciu. 
lnsă puţine dintre1 tinerele 
noastre actrite stiu să fie 
pe scenă femei pur şi sim-· 
piu. Să creeze, aşadar, acţl 
fascinant personaj feminin 
care luminează, în zeci şi 
sute de varia-nte, de la Ju
lieta I.a Domnisoara Nasta
sia, istoria unei dramaturgii 
universale scrisă de bărbaţi. 
Acel personaj care să-i facă 
să inteleagă pe cei din sală 
de ce er-oii de pe scenă se 
îndrăgostesc de o femeie şi ' 
nu de ·- să-i spunem - o 
locomotivă cu abur. Altfel 

spus, puţine ci-intre ele �tiu 
să interpreteze pe acea le
mei.e despre care Balzac 
susţine că a-re geniul sexu
lui ei, posesoarea eternului 
mister feminin, respons_q.bil 
de războiul Troiei şi de alte 
dezastre mai mult sau mai 
puţin cintate de poeţi. Aces• 
tor puţine actriţe trebuie ;să 
le-o adăugăm, cred şi pe 
Anda Chirpelean, nu pe'ste 
muH timp absolventă a .In
stitutului de teatru din Tir
gu Mureş. ln finalul spec• 
tacolului Turandot, montai 
de Victor Ioan Frunză la Tea
trul Dramatic din Ga·laţi, Ca
la!, eroul p.rincipol, e dus de 
mină de Turandot către ,bu
tucul călăului. El, bătbotul 
trecut pri" at'itea încen:ari 
ale vieţii, ci1tigător al con
troversei i ntelectua•le 'CU 
prinţeso, nu sdiiţează aţ:um 
nici o împotrivire, înfrînt ţie 
fa,rmecul f.atal al femeii. 
N-as fi înteles nimic din JJ· 
ceastă scenă dacă n-a-ş .fi 

văzut-o mal înainte, în r-olul
Verei din !onestii, pe stud.en
ta din anul IV, Anda Cbir
pelean. După c�-o urmo
reşti pe tînăra Vera, ne
vasta lui Nlcoloe şi nora 
lui loon Ionescu, în candoa• 
rea-i �xemplară, aiurin-du-i
pe bărba·ţii familiei cu ges
turile sale de inteligenţă Je
minină mobilizată _pe loc, a• 
dudnd pe scenă un farmec· 
indefinibil, în care se ames
tecă. tandreţea cu obro.zni7 
cia, gravitatea, cu prosţirea 
copilărească, tactul, cu pro• 
vocarea, îngîndurarea medi
tativă, cu , săritul inţr-un 
picior, te convingi că Jru• 
mosul şi viteazul prinţ pu• 
tea merge la butuc numai 
şi numai din fericirea. de a 
fi ţinut de mină de o fe
meie. Harul Andei Chifpe• 
!eon de a fi feminină fără
efort se cere exploatat _la 
maximum, prin roluri a,:lec
vate, de către teatrul in
care va fi repartizată.

Ion CRISTOIU 
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John· Dougall, Philip Bowen şi Andrew Jarvis îrt Henric VI de W. 
Shakespeare (unul dintre cele 7 spectacole din integrala istorică reali

zată, în regia lui Michael Bogdanov, de către English Shakespeare 
Conipany) 
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