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Pretuirea 
, 

In întreag,a ţa,ră, pe scenele teatrelor, la radio şi l'.3- teleVliziu�e, 
în cenadurile literare ale elevillor şi în reuniunile omagiale ale scr,
itorilor, în pagtlnile revistelor de cultură şi prin tomurile oe. ies de
sub teascuriJe tipograt'i.Hor, are loc sărbătoarea de suflet rom�sc a 
cinstini!i poetulu;i naţional Mi-hai Eminescu, il11)bra,t - cum bine s-a 
zis - în cel 'de al dohlea secol ail nemuririJi sale .. Cu greu ne-am 
putea imag!ina astăzi un om al acestei ţări, care să nu vibreze la 
auz,ul numelui Său să nu simtă .înfiorarea şi încînta.rea fă,ră de 
seamăn a •mu:lliciJ ;ersului Său, oii să nu se -Jli ,pătruns, în adî,ncU!l 
fiinţei sale de taină de acea modelatoare simţire eminesdană, con
sonînd cu· riul şi· ra:rrml, cu izvorul şi margirnea mării, cu preţ.uirea
trecutului şi a piJdci îrnadntaşillor în tot ceea ce ţara a avu,t ş1 are 
de apărat penvru n�t.i.rbita păsd!rare a mrţei sale naţionale. 

Ni se paire - şi este, desi-gur - fi,resc, ca Ipoteştii Bo1toşa1I1iJor 
să fi devenit, maii cu osebire în acest a,n şi în aceste '.0le, loc de 
pelel'iu1aj, de mi·găloasă reconshltuke ambientaJă inbru smerită adu
cere aminte, dar şi loc de aobivă con.fruntare a opirniiilor, de,riv�nd 
din neostenita scruta:re a uniive1'Sului operei poeltice, dramaturgice, 
publicistice, relevin<lu-şi o dată mai mult t4lburătoairea-\ coerenţă şi 
urniitate lă'Uliltnică. Ni se pare - şi este, cle.,igur - firesc, ca la 
Tea<vruI „Mdhai Eminescu" din Botoşani (iniţi.altorul, în urmă cu ani, 
al unei impor.bante manifesitări de cultu.ră teatrală, dedi•cată resti
tuirLlor draanaturgice) să se pUl!lă în scenă, din nou, fragmente aile 
dr,amatu,r�ieli emines<:iene, reun,ite acum 6Ub ti1l}ul Slimbolic întemeie
torii, poe2lia şi teatrull eminescian reînvliind şi pe scenele Teatrclor 
Naţionale, din Jaşi, din Timişoara sau Cluj. NJmic din ce ne-a lăsat 
Eminescu nu ne este şi nu ne poaJte fi :iJildiferent, ,aşa că, iarăşi, ni 
se pare - şi este, desli•gu,r - firesc să [Putem beneficia astăzi de 
noile şi revelatoarcle tomuri ale monumentalei ediţii Eminescu, în
cepută de Perpe.s&idus şi contilnuată acum cu .nu mai puţină fervoare 
şi dăruire de cărtu:ram de talia lui Pet•r.u Creţia şi D. Vatamaniuc. 

Să :nu uităm î!IlSă că ,nu tot ceea ce ni se pare şi este astă:z;i 
f:ilI'€ISC ni s-ar fi părut măcar posi,bi[ în urmă cu două decenil şi 
jumătate. Abia după 1965 şi ca um1,a,re a celuii de a,I IX-3.ea Co1ng,r.es 
al partidului, valoiri.floarea -tradiţiei, dnstirea kecutului şi preţuirea 
moşbenrl.'I'1ii noastre culturale au devenJt parte integraJlltă a politicii 
de partid .şi cie stat, însăşi această politică revendicindu-se drept COiil-

' tinuaiboarea celorr mai bl.btle tr,addţii de luptă ale poponutLui român 
perntru liberitate, dreptate şi neati)rnare, pen11ru integritatea şi dem
nitatea fiinţei noastre naţionale. Repusă în dreptuni de pold·tioa 
pal"bid1,lllui, cemnţa respectăl'ii adevărlll1ui istoric deschldea un larg 
cîn1,p de acţil.btle nu nUJmaii istortl,ohlor, ci şi oriticifor, teoreticieni,Lor 
şi istoricilor l!itevari, editonilor şi oam€'11li,lor de teatru, compozitol"ilor 
şi cineaştilor, comfigurim.d :impor .tanite dkecţii de acţ1une culitwrallă, 
profund ,patriotică, menite să ne re&bituie, odată cu adevărul des,pre 
trecutul nostru is,tonic, o întreagă tradiiţie şi moştenire culturală, ca
pabile să ne redea, la rîndu�le, odată cu ierarhia reală a valo,r,ilor 
şi cultul valo•ri-i, sentlimerntuJl apartenenţeJ la o cornti,rmitate s,piritu,a,lă 
naţioil'llailă, ineignol"îndu-şi speoi:filcitatea la uimi tăţii şi a siaitutulud eli 
euro.pean. 

Reeditarea olasicHor în ti.raje de masă şi în edliţii critice tinzînd 
să acopere integralitatea operei lo.r, reedlitairea luarănhlo.r fundamenba!le 
diin domeniu.I crit:ici,i şi istoriografiei literare, Lncepînd cu Istoria lite
raturii române de la origini pînă în prezent ide George °Căliinescu, apa
,rlţia operelor lui Iorga, Pâ•rvan, Xeno,poJ, i1J1.1ţierea UIIlOT inestimabile 
serii edlitoriale precum Biblioteca de filosofie românească, a,u oolincts 
cu o iTIJtensifioare fără precedent a acti'Vi1tăţii de tTaducere a cclor 
mai imporbante o.pere din filosofia şi. l!iteootura u,nivers,a1lă, ca şi din 
esitebica. şi teo.ria l!iterară contemporană, asligurîndu-se astfeJ al,irilatul 
cultural necesar valomicării optime a tradiţiei în cOiilitemporanelitate. 

S--au tilpămt şi retirpăir.it pi�ele dmmaturgieJ noastre ol.asi_oe şi· 
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înaintasilor 
. , 

illiterbeldoe, ca şi textele dramati,oe puţLn cunoscute sau recerut desco-
. perite ale pnirni,!or noştri dramaitu.rgi, au apărut cuprÎJilzăiloare anto

logii ale dramaturgiei contemporane, ale teatru!l.Ud de i,nsp.i,raţie istorică 
sau ale p.iesei române.şibi 1Illtr-UJI1 act, colecţii!le Teatru comentat, Rampa
şi Masca ale Editl.Ll'li.d „ ErnÎlilescu" dînd şi ele U1I1 puternic impu1s 
cărţii de teatru şi de cri:tdcă teatrală. N-,au rămas la l.llll moment drat 
mai prejos nici strădanihle teatrelor, dacă ne reamiinmm impresionanta 
premieră absolută a piesei Danton de Carnill Petrescu 1a Teatirul 
Naţi.Q,=l dÎlil Bucureşti, mai recentul sipectaool al Teatmlu,i „BuLaindra" 
,cu piesele Occisio Gregorii ... , atribuită li4i Samu.ill Vulcan, şi Barbul
Văcărescul, vinzătorul ţării de Iordache Golescu, ori contribuţiile deja 
ami1ntite ale Îlilimoasei scene botoşălnene, i:n},puJsiOl11.Înd 'restitui-rhle dra- . 
matu,rgice, ÎIIlcă departe de a fi satisd'ăcătowe. S-au realdzat, î,nrt;r-o 
feniciită conjuncţie, gale ale teatrului contemporan, ale· drama:turgiei 
româneşti actuale· şi ale teatruilui istoric, dns,tirrea trecutului şi valo
rdficarea tradiţiei aflindu--se diJil nou, pviin oomnifioaţia mesajuJui lor, 
î,n plină actualitate. Nd.oicm, ca în -,rltimele două decenii şi jumătate,
dramatu,rgia românească şi teaitTUl românesc n-au culilOOC'Ult o perioadă 
de mai mare eflorescenţă, tocmaii remnodîind, dacă IllU toate tbradiţiile, 
în orice caz cele mai valoroase tendinţe ale dira!tl.atur�ei şi teatrului 
rom[mesc interbelic, oonsolidî.ndu-se astfel bogata, ,preţioas,;i tradiţie 
a şcoUî româneş,ti de teaitru. 

Departe de a. constitui o îngrădire a spiritllllwi creator, preţu,irea 
şi valorificarea tradiţiei a,u devenit adevărate 01NI1e de l,u,ptă îm,po
triva închistări,i dogmatice, ilar recuperarea şi repunerea ÎIIl drepturl• 
a moştemriii noastbre culturale au avut da,rul de a face i,noper,an,tă 
orice încercare de reîntoarcere la dogmatism. Pentru toţi creatorii 
autentici tradiţia n-,a i,rusemnat ni<Ciodată închistare izolaţionJistă şi 
privire condescendentă în ograda culturilor v,ecine, ci, diimpotr,ivă, 
.ampJă deschi-dere spre universal.i<tate, singura oapabj,lă să situeze crea
ţia aUJtohtonă în okcuitul interruaţiOIIlal al valol'i:lo,r. Vorbim astfel, în 
teatru.l românesc, de o tradiţie a dramaturgiei noastre istomce ca şi 
de una a comediei satirice de actualitate, dar vorbim şi de tradiţia 
marelui repertoriu univ•ers,a,1, prezent. şi astăzi, cu realizări de pres
tigiu, pe cele mai importante sc�e ale ţării. Chiar şi cunoaşterea. 
promptă, operativă, a realizăriJ.or marcal!lte dtn dramatur�a uni
versală con,ternporană şi di,n teaitrul european i'ntbră şi ea în tradiţiia 
teatrului românesc, asigurîndy-<i premisele comipetiitivii.tăţii pe plan 

;nondiaJ, demonstrată .nu o dată cu stră-luai,re în ,Uiltimele decenii. 
Preţuirea trecU1tul1._1i �nseamnă preţll!i,rea identităţii naţionale, re

prezentînd toamari. de aceea un drept inalienabH şi o expr-esie a ilii,ber
tăţii şi suveranităţii f,iecărui popor. Aflat aproape mereu, în decurnllll 

· istoriei sale, la răscr:ucea imperiilor, a intereselor şi a asupri.rli,lo'!" de
tot soiul, poporui român şi-a păSltrat limba şi jji•ÎJilţa sa:-naţion:ală toc
mai pentru că a ştiut să-şi âpere şi să-şi owtească trecutul şi 
datina străbună. Tradiiţia preţuirii trecutulud ţine de firea _şi sensibi
litatea, de fiin,ţa poporul,ui român. Ţ.ine de Eminescu. 

Nu întîmplător, în Mesajul tovarăşului Nkolae Cea'llŞ•escu, secretar 
general al Partidllllui Comundst Român, preşedi:nte'l,e Republicii Socia
liste România, cu prJlejul Siropozioi11ulu,i omagi.a[ ,,M:ihai Emmescu ", 
se spune : ,, Omagiind astăzi opeta luminoasă a !UJi Mihiai Emi111eScu -
,ca de altfel a tuturo.r marilor creatori din toate domenii-le - · avem 
dat0ria să dezvoltăm ·şi să 'îmbogăţim p,evmanent, ,c,u noi şi noi creq.ţii, 
minunatul patrimoniu naţional - te:ooiur de gînili.re înaintată, revo
luţionară, care, priÎn conţinutuu de idei şi mesajul profund umanist şi 
patriotic, reprezihtă o contribuţie de seamă la mobi,1izarea întregului 
popor în eilificarea noii o-rlndUJi,ri, la formarea şi educarea omului nou, 
înaintat, constructor· conştient şi devotaţ al soaialismllllUJi şi comuruis
mului în România". 

" T" 
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Mesajul tovarăşului NICOLAE CEAUŞESCU, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

preşedintele Republicii Socialiste România, 

cu prilejul Simpozionului omagial „MIHAI EMINESCU" 

Jn numele Comitetului Central al 
P•artidului Com11DtÎSt Român, 1111 .ConsiUu
lui de Stat şi Guvernului Republicii So
cialiste România,- preoupt şi a.I meu per
sonal, aducem un fierbinte omagiu ma
relui -poet Mihai Eminescu, care prin 
nemuritoarea sa operă, a cîntat poporul 
român, trecutul, 11>rezentul şi viitorul s�ii. 
înscriindu-se pentru totdeauna în conşti·
in� întregii noastre naţiunî şi in patri
,moniul culturii universale oa eXll)Onent 
aJ unor luminoase idealuri şi năzuinţe 
de dreptate socială şi naţională, de afir
mare liberă, demnă şi independentă a 
României. 

Sim,pozionul omagial. prin care oa.menii' 
de ştiinţă şi cultură cinstesc ·memoria 
poetului naţional Mihai' Eminescu, con
stituire ·un :puternic timbold pentru �ţi 
creatorii de literatură şi artă din ţara 
noastră de a-şi ,pune întreaga lor crea
ţie - urmind strălucitul exemplu aJ 
Dl!lll"elui lor ina.i,n.1:aş - în 'slujba · po
porului, a dezvoltării cuceririlor sale re
voluţionare. a făuririi socia,lismului' şi 
comunismului, a ridicării României pe 
trei,te tot mai inalte de civilizaţie şi 
progres. 

Poet a.I .�rului său, M!hai tEminesou 
a lăsat tPOSterităţii imaginea unui artist 
legat tr,up şi suflet de pămintul ţării sale, 
de aspiraţiile spre mai bine ale maselor 
�ulare, receptiv 1a proble1ţ1ele majore 
ale epocii în care a trăit, ale luptei 
pentru apărarea şi afirmarea fiinţei na
ţiona.le - care au constituit în perma
nenţă i:worul veşnic viu al minunatei 
sale ,creaţii. 

Nii.meni mai mult deoît Mihai Emines
cu· n-a dat expresie şi n-a contrilbuit 
într-o asemenea măsură la afirmarea 
şi ,punerea iîn v•aloare a fnmmseţii lim
bii române, a spiritului de inţelegere a 
legilor dezvoltării lumii. Cit de minunat 
sună şi astăzi geniailele versuri din 
poezia ,;La steaua" : ,,La steaua care�a 
răsărit I E-o cale-atît de lungă, / .Că mii 
de ani i-au trebuit / Luminii să ne-a
jungă ". 

ln opera lui ,Eminescu şi-au găsit o 
nemuritoare og,lindire paginile cele mai 
glorioase a,Ie istoriei naţionale, profun
dul patriotism aJ •�rului român. g,ata 
să.:şi apere ou orice sacrificiu. viaţa dem
nă şi libertatea. Cit de minunat răsună 
cuvintele pline de demnitate prin care 
Mircea oei Mare lllfmma - în .,Scrisoa
rea a 1!11-a" - hotărirea poporului ro-

4 

mân de a-şi a.păra libertatea şi ind.epen
denta, ! ,,Eu ? îmi apăr sărăcia şi ne
voi!le şi neamul... / Şi de-aceea, tot ce 
mişcă-o ţara 111Sta, riul, ramul, / Mi-e 
prieten numai mie, iară ţie du.şma.n este". 

Preţuind toate popoarele şi ·valorile 
create de ele, Eminescu i-a mit pe cei 
care s-au rupt de ·popor şi s-au :pus .'în 
slujba străinilor.. Neîndurătoare, dar
profund îndreptăţite, izvorîte din cel 
mai curat patriotism, răsună versurile 
saJe dm „Doina" : ,,Cine-a îndrăgit stră
inii / Mîooa-i-ar inima oîinii. / Mînca
i-ar oasa pustia, / Şi: neamul nemer
nicia !". 

Qperia lui Eminescu a dat ex;presie 
marilor lupte sociale, încrederii in rolul 
proletariatului, al muncitorimii, pe oa.re a. 
chemat-o - prin versurile sale deve
nite legendMe, din poezia „lmpărat şi 
proletar" - la luptă unită ,împotriva 
vechii orinduiri: ,,Zdrobiţi orinduiala cea 
crudă şi nedreaptă, / Ce lumea o îm
parte în mizeri şi bogaţi ! / Atunci cînd 
după ,moa.rte r�lată nu v-aşteaptă / 
iFa,ceţi ,ca-n astă lume să aibă parte 
dreaiptă, / Egală fiecare, şi să trăim ca. 
fraţi!". 

Cit de profund legată de creaţia lui 
Eminescu. de ,prezentul şi viitorul ţării 
noastre, cit de luminoasă şi înălţătoare 
se a.rată dragostea lui· pentru pămintul 
patriei I ,,ce-ţi doresc eu ţie dulee 
Românie, / Ţara mea de 1gloril, ţara. 
mea de dor ? / Braţele · nervoase, arma 
de tărie, / ·La trecutu-ţi mare, mare 
viitor ! ... / !DU!lce Românie, asta ţi-o 
doresc". 

Această fierbinte urare a lui Emines
cu şi-a găsit astăzi d�lina br�linire în 
patria noastră soclalistă, liberă şi mde
pendentă, in care poporul - mrobind 
orinduirea cea crudă şi nedreaiptă, li
obidind pentru totdeauna exploatarea şi 
asuprirea - îşi făureşte în strinsă uni
tate, sub conducerea partidului nostru. 
propriiu.I său viitor, socialist şi oom.unist. 

Constituie o ma.re mîndrie pentm 
poporul român faptul că în anii' ce au 
trecut de la eliberarea ţării, şi îndeo
sebi după' Congresul al IX-iea al parti
dului - �e a îna11gurat o perioadă 
de profunde transformări revol�ţion.are 
in toaite domeniile -, România a ob
ţinut strălucite realizări ,în făurirea. 
societăţii soclaliste, în cresterea poten
ţialnlui economic şi a avuţiei naţionale, 
in inflorirea ştiinţei, artei şi__!lulturii, tn 
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ridiearea generală a nivelului de trai, 
material şi $piritual, a.I tuturor oameni
lor mun:ci:i. 

Toate a.ceste istorice realizări ilustrea
ză cu putere justeţea politioii partidului 
nostru oomunist, forţa şi superioritatea 
o.rinduirii socia1iste, ,pe care o edificăm 
cu succes în România, minunata ca.pa.ci
tate a poporului român de a asigura 
- sub conducerea part,ţdului - progresul
şi înOorirea oontmuă a patriei noastre
sociaJ.isie.

Omagimd astăzt opera luminoasă a lui 
Mi·hai Eminescu - ca de altfel a tutu
rov ma.ritor creatori din toate domeniile 
- avem datoria să dezvoltăm şi, să îm
bogăţim permanent, cu noi şi n;oi creaţii,
minunatul patrimoniu naţional - tezaur 
de gindire înamtată, revoluţionară, oare,
prm oonţînutu'.l de idei şi mesajul
profund umanist şi patrioti.�, reprezintă
o contribuţie de seamă la mobHimrea
intreguJ.ui popor în edificarea. noii orîn
du.iri, la formarea şi educarea omului
nou, ina.intat, constructor conştient şi
devotat al socialismului şi comunismu
lui în RomâD!Îa.

AJ)reciind munca şi realizările creato
torilDI" · de artă şi cultură contemporani, 
partidul, societatea noastră le adresează 
acestora chemarea de a realiza noi o
pere literar--artistice, de toate genurlile 
care să ref·lecte pe larg marile mfăptu
iri ale · :poporului român, strălucitele 
lapte ale constructorilor socialismului 
care, într-o ;perioadă istorică scurtă, au 
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ridicat patria noastră la un nivel inalt 
de civilizaţie şi cultură, transformînd 
năzuinţele şi visurile inaintaşilor despre 
un viit.or liber şi fericit intr-o realitate 
concretă a României de azi:. 

Aşa cum a făcut însuşi Eminescu, 
numai trăind i�reună cu poporul, rea
lizînd creaţii legate de viaţa poporului, 

. pa.rticipînd activ la făurirea prezentului 
şi viitorului patriei noastre, creatorii de 
literatură şi artă de azi pot realiza 
opere de înaltă valoare, îşi pot îndeplini 
nobila misiune ce le revine în aJn:Plnl 
şi complexul proces al dezvoltării revo
luţionare ,a societăţii noastre, în ca.re 
tot ce se realizează este destînat înăl
ţării patriei, creşterii bunăstării şi feri
cirii omului, a întregii naţiuni, întăririi 
independenţei şi suveranităţii României. 

Cinstind memoria lui Mihai Eminescu, 
să facem totul ·pentru a asigura înfăp
tuirea neabătută a programului parti
dului de construcţie sociaUstă, pentru 
înflorirea continuă a artei şi culturii ro
mâneşti, pentru �orirea forţei sale e
ducative, a mesajului său profund uma
nist, revoluţionar, să creăm şi să dăm 
p0porului noi şi valoroase opere care să 
slujească ,progresului şi înălţării patri�i, 
ridicării conştiinţei socialiste, dezvoltării 
înaltelor trăsături ale omului nou, înain
tat, făuritor eonşti'eilt al celei mai drepte 
şi umane societăţi, al �ului de aur al 
omenirii - comunismul ! 

ADRESATĂ 

CEAUŞESCU, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

preşedintele Republicii Socialiste România, 
de participanţii la Simpozionul omagial dedicat 

CENTENARULUI MIHAI EMINESCU 

Par!IÎICIÎ,I)alil,ţii Ila S:il!njpozimuJ omagial 
de'iciic.at Centenar,u1Jui iM!ilhad tEmi111escu vă 
aduc., muJ,t · iUJbite Şi stimate -rovarăşe 
Ni,coliae !Ceauşescu - •mare!l,e E:oon.t mitre 
Eroid 111eamuil'llli l'IOIIIl�, i!lustru ic,o111du
cător ide JP,all'1!ild . şi 'de it,ară, stră,h.roită 
personalitate a IJ.rulmid c001temiP,oriane, · m
:filăicărl'lat �UJptăto.r ,pentru i!Ji�r;t;atea, in
d�eniţa şi proS1I)eliitaitea naţiunii ro
mâine - ,un tlailld şi v.iibrant omagiu, · 
e,qpresia sentimentelor de aileasă Sltimă, 
neţăxtmiu:li,tă draigoote şi '!fiierbinte iI'elCU
noşti{[Jlţă pe care scrito:Iii.d, OOllllânid de 
ştid!l'l,ţă, cuil.tură şi iartă, asemenea intre
�uln.li !11J06triu \POPOl". 1e nutresc faţă de 
exe'mjplalra şi prodigă� duimneaivoalstră 

acti�tate oonsacrată · iirufiloririi patmei, · 
fomnănn oom.d ui nou, ,oonstriuctor conşti
ent /;ii devotat al soctietăţii soc.ia!Liste şi 
(:O!lilJUll1liste [n !România. 

!Expr:imălm., to:bodată., 1rn.i aJdlîru: reSII)elCt, 
sentimente'le 111,oastre Ide alleasă 00111Si
demţie şi ideooelblită preţllli:re tovarăşei 
iElena Ceau.şe!scu, memib;ru al ComitetuiLui 
lf'oli;biic IExeoutilv 0!l ICocrniltetuil ui Centm.1 ail 
iP>ar;tirlu11uJ Comunist IRoimân, prtilm vi.ce
pr,im-mirustmu: al gurvernull'lliÎ, pre!Şedim.itele 
ConsdJduJu:i Naţiona{l al Ştidniţei şi Inivă
ţărnlîntull.;uii, emi111erut om pdl,itiic şi saviamt 
de ILar,gă r«unoaştere J111temaţi0illială, 
,că.reia lîi akiresim, :şi ou aJCeSt tpniil.ej, in
trea,� noastră gtîati,tukline , ,pentru inâru-
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ma.rea şi sp.11ij.i.nul !Penmanerut . acol1Cliat 
ilit.eratw:iii şi a.r.llei, 13lC'tilvităţii dlin pome
iruiul ştimţei1oui11Junid., edUQaţiei şi âlll!Vă
ţălmlî.ntul llli. 

IParilicilPam,ţii t1a sim\POZi(J(Il 0!U p.rti.mit, 
ICU 11>ro:fiumide sentilmen.te de �ct şi sa
tiafiatcţie, 1Căldl.U'06ul meoolj aidres,a:t de 
dumnea:voastră, mult ;i,Ul:xiite şi stimate 
toV'ară,Şie 1Nico1Ja.e Oeai�u, ,prin oa1re se 
e,qpl.".ilmă = fiertbinte pmagilu şi pea 
mai IÎ!l1Jalltă c!irustire taidJus ă mare! u.i lllOS
tru poet ice a og]ri.nJdit .în qpera r,;ai, oa 
!!liÎmeni a!l.1mfl.. trecutu:l, ,prerenltu!l şi Vli
litonull ;ţăirtlJi., al€'sele iî.rnsu,ş,iri all•e ipoJ)QlrUiJiui, 
aspiraţiile sale kie dreptate, lilberllate şi 
ÎII1iă!lţla,re ia IRoirnânieii, a;p.reci.ere de autem.
itiioă ISIÎllUiţire (l)atrtiiotică ce iilustreaiză dra
gostea şi 1Preţutlrea jpe 'caire noi taţi o 
purtăm !Lucealfărului pOO?Ji,ei româneşti. 

Evooînd ivaloo..rea fără e� ia ,creaiţiei 
eilllÎJIJ.esoien� lîn 1caidIDul [1ucr.ă:riil.or sianpo
z;i(J(Ilufl.u.i au lfoot sufb1i:niate cu ,pregnanţă 
gni.da ipffijmamentă şi rniallta ocxnstiidenaiţie 
manilfesta1Je de oonid·woerea partiid•uUn.lli., 
peo:\sal1a[l kie duunn.eaivoostră, mult iulbiite 
şi �timate ,to<vlarălşe Nthoolae Ceauş'eGICU, 

_ if.aţa de cunoaşterea şi ivalorifiiioarea cu>e
.rei, d� iaprofUIIlldiarea 10eooetărillor pnl
v.ind viaiţia şi aioti!Y.itatea; poetului. Cu 
deoseb!ită satis-J.aicţie, ipa.r.ticiip,anţii :ha sim
pOZian iaiu �dlenţiiat că. în perri.oaida 
IÎ.!!laruigurată 1de Oon,gr,esuil ail [X-,lea -
moment de [nsemnătaite istor.ioă î:n, dez
voltarea; economilco-,s,ociia'Lă şi politică a 
ţărlii, ff:n ,::l.eooătuş=ea emerigiihlor creia
toare alle �rntregii naiţi11.1111d - ia lfoot ân
tr€!prti,ns Ull1 vast ipl'o,gruirrn de viaJ.01ii:lii.1oare 
iarutiică a tmotŞtentrili noastre [iiterare, in 
caidrn.Jll dwuiia s-au ân&cris aia :toc de 
frun'1le ceroetarea ş.i �ditarea 1cr.eaţiei e
milnesai'ene. qperă tm0111umental1ă ia cwl
tt1['j;j române, "bijpărti tă şi idÎifl.10at ă IÎn su te 
de mii de ,exemipJaire, aş_igurmdu--se, ast
fel,, 1Pătruooerea şi ounoaişter,ea ei de 
către wrutregull 1po,po.r. 

PUl1Înd m :Lurrnină" -înalta vail,Ola!l'e· nia-
ţirnrua!Lă şi lll'llivensiailă a creaţiei emi-
nescien€i, 1eomnmtic.ă.tlli.� prezentate au 
reliefiait, m ia�e1aşi tiJrnip, semruif.i,caţiile 
majore aile generoasei ipol:itici 1cu11n.n:-afl.e 

·a 1par'tiid,ulllU/Î şi s'batuaui- nostru de păs
traxe ş,i Jd-emroltare a traiddţiillor UIIlla
!!liÎSte iaile IPO-J)O!l"U1u.i ;român �i talle ,cuiltu.nii ·
,n,aJj;i01111ale, permanenta ipreo,cu;pare pe;n
tru ioa, odaită icu pnogresul rem[).1,caibdl
pe ipl,ami ec0111-omtiic şi soc.bal iaJ. :Patri�. să
se as,ilgure [n;fl,c>,riirea c 0111tilJ1i\1 ă a · vieţii
5ipir.i.tuia'J.e şi a �I"elalţiei !liiteoor--1airt:istice.

iDesfăşn.11mdu-se IÎ.n anul !oelei de-a 415-a
iandlV€11'SărJ a vi-ctorJ•eii :r,evd1uţiei 'de elLi
bena.re oooiafl.ă şi n,aţiOiillallă, ,antirnasicistă
şi aintiifll\PerJa,listă de ;i,a �3 Au�ust U.944
şi an. . ,oeLu1i de-;al X!IV-lea Conigres 1a1l
PartLd:ului ComUl111iist RolJ:nân - eveni
mente de mare !illllSemnătate îrn ivfaţa
�7I>Oltitiică a ţării - lu1c11ărule siJniPQ-
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ZÎiOllluJ,tJ!i. omagiial, lllbalillilfesităr,iăe consa
craite ICenteilla!l1u.'lruâ: Ern!Lnesicu au evi
â�iat ou putere ootoo.irea ife11mă a oa
men.ill.or ide cuatm,ă şi artă ca. aseme
nea lî!ntregullllli 111ostm1 iPOPQr, strwns 1uniţi 
,în junull iparllipului, aa dwmneaivoastră, 
muilt i,Ulbite şi stimaue tovia.'l·,ăşe Nli.'001ae 
Ceauşesiclll, să-şi �rească oonmbwţia 
JJa contiiniua 1Îl11jflor.ire ia l[)lal1miei, aa for
marea şi d�ltarea 1oonş1Jiin{e.i &Q(l!alis
,te ia -mase.loc, :la 1ri1cHcarea 111irvel1uil ui lor 
de IOU�tere. AoţioTuînd nealbărout l[)elll.
tm Măptuirea ,strălll\.l!Ci1lul1\l!Î JPl'Ogram 
tidedl�c iaJl. parbi.dluilui, l8JVIÎ.tld pertmament 
,drept căilăiuză 1lerele, tiJdeiile şi orientă
!l'ile de linestilmalbHă viall.oarea tearettică şi 
1PraiatÎjCă, �entate în ma.giS'trala 
dUJl1111eaivoastră operă, ,ne aingaij,ăan să 
tfia,oem ootul pentru a spoiri •oontrtbu,ţia 
oatmenilor kie cultură şi artă lia. reaJJi.
zairea de noi creaţii care să oglindească 
mialşa muncă a pqpo:r,ulud n,astr,u, Îlfl 
care eroii pr.in.cipaJl!i să fie mU!l11cito.nii, 
,ţăramtli. li.nite.lectuialiri, ou jpt'leocupăriQe ao.r, 
cu dor.iln.iţielle [or de ,Pl�. de lbunăsta
r{

t 
IOU ihotărtîlrea iLoir Jd,e a IOOil tmlbud ];a 

tfăillll.'tir,ea soc.iJall!isrmtl ui şi oomunismu:1ui 
· lî.n Ram.ânda .

,Realfir1mărrn,, şi icu aices t prilej, d€1P,li•na
a1Poolbare şi !P].'dfurrllda lîncreidere a tu1JUror
creatoriJo:r d:in domeniul şti:i;n,ţei, oul
:burm IŞi ar:tei tfiaiţ,ă de ,politica i!l1temă şi
exiter.nă a JpaJrtti!duJ,ui şi s1labu:lud nootru,
,străaucit oornaepută şi în!făptu.ită de
,du.mneavorustră, anullt stimate · tav.Ja;ră,5e
N.ilcdha.e CeaUi,şescu, ice.'l. mati i1ulbit şi res
,pectat !fiu ialJ.. MJ)OO.'ufl.ud ro:mân. care,
�rintr-o 1a1oti vita te erdiioă şi o gî:nlcLire
vJiziona,ră, asLguJ.·aiţi memu!l. . ferun ia,l
României' pe 1oolea oociaJlisrrnului. ş.i co
murn.ismuiln.ti, s_por:irea ,prestii�lllll.ui său în
1,wme, ialfiirtmaJooa. demnă, '.1.!liber,ă şi suvera
nă a pat1'iei.

Îinltr--'O. 'Vie şi id�lli.nă unanitmd.ta te, pairti
oi,pa111,ţii :ha SiJrn!I)ooionul amagiial M.ilhai
Eminescu tfo.losesic aioost ,prilej pentru a
vă ex,priana dU!ffineaivoastră, mullt stimate
şi li.,ubite toV1aT�e !N"i,coJ.ae . Ceauşesou,
1dUIIIllileiaivoastră, mu!Lt stiro.a,tă rtx>V1arăşă
Elena iCeauşesieu, 1ce1e mali. 10allde oon.iti
,mente de aLeasă 1drlaigoote şi" neţănmurit
ir�ct, satisf.aicţiia; ld�plii1n,ă. şi µiitreaigia
recun�tinţă [Pentriu S'trălUJcita iaictitV.itate
iJ)OJrl.1li1că, revdlu ţiotllalră şi iptaitriotiică pe
·care o idesfălşuraiţi," iasigutfmidu-vă. ieă vom
:fiaJoe totuil 1Pentru de2Jvoltare!a ştiinţei,
culturii şi ar:tei, a811ifel 100. as�ţiile Lu-
1cead'ărultJ1i ipoeziei român,eştd să-şi · g,ă
seasică o mi!Il'U111ată ·împlinlire ,în· .arrrliPla
0iperă de eid'i:fiiioare a ,ce[ei mai drepte şi
demne ·ol'IÎIIlduiri - oomumdscrnul, Vlisul
de 1aur iaJl. om.e:rui.rii !

PARTIOlPANŢ,11 LA S.IMPOZIONUL 
OMAGIAL DEDI10AT CENTENARULUI 

MIHJ\,IEMINYDSCU 
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Eroi exemplari în interpretări exemplar� 

FLORIN PIERSIC 

„Cartea 

Teatrul 

din 

la 

inter1pretul 

lovită" de lui 

National 

lui 

Paul 

lovită 
• 

• 

Everac 

Amlm, d!ujpă iaJprOOJpe 250 de r�ezen
tatii cu Cartea lui lovită de PaUil Ev:er-aic, 
îmi aduc ami:nte de ce..,mi epUJI1ea auto
ll'U'l dUiPă p.re,mieră : .. un direeto1· de tea
triu mj--a zis că va dia cel mullit zece S;Pec
tacole ,ou oceastă jpliesă" ! ,,Dar eu cred 
că tu ,ai să joci mai mrulte. Sine:ur.a oon
diţie este să-ţi păstrezi emoitia şi mai 
ales cred,1nţ,a în tot, ceea ce !faci şi sipui, 
Îlll acest roll ". Poate o să vi se pa:ră des
tul de dulceag ceea ce am să vă dec!lar 
aoum •(\OU toate că ăsitia. e igenu1 meu şi 
oI1iciite ed'o.rtt.m-i aş :fJace ,nu pot de/?i d:i:n el), 
dar de fiecare dată ldi111d am d11.100.t acest 
rol, fie ipe seena TeatruaUi NaţiOlllal, fie 
i111 diferite!-� oraşe dd111 ţară, m-am g.iln,dit 
la oele spuse de aUJtoc. iDe la3.tfel, trebuie 
să mărturises.c ou foarte maJre si111ce.ritate. 
mi-au ;pilăicut ,intotdeaiu:rua roll11.11rHe pe
oa['e le-am iil1te:npiretat, dM le-am iiulbit
mai mult :Pe :cele care-lIIlli 'ofereau wn
plus ide spedta!oUilozi.tate, de ouloore, ceva
aare .să şo,aheze, să 11."ămi.nă, să fimipresio
neze, să ţi111ă trează iatenţia s;pectatm,u
l'lli. De iaioee:a, ciiru:l am· ocd tirt 1pr.ima da tă
!Pliesa, am zis ,,nJU. 1pot juca eu aşa C€!Va",
mi se păll."ea ,peI'SOl!laj,ul destui!., de tern,
î11JOhistat, decilarati,v, chiar lozi,ncait,d, aş 
iputea 6!l)ll.li11e. P.robaibil, căutam momoo
tul sau .moanen�le IÎlll ciall."e aş îi putut 
să „'l.l!luiesc" SfI)eC'batorii, să-i tre
zesc, să-i i:niit. N,u g.ăseam nacauell."ll Jn 
el aşa ceva. N:u vroiiailm să joc. .Aci•U111se
sem pînă acolo Snc,ît îi S!P<Uil'leam aMtoru
lJ,ufi,, care era şi regi:ro:ruJ. . piesei : ,.maes
tre, eu l!'l-tam ·cap de director, nu cred 
că mă crede ll\1Illea ,că-s eu, I-OtViţă, dri
rector 01 1Uil1ei faibrLci de chimkale". 
„µreşe!ş,1li, totul nu !Vitne de la. 1Cum 
arăţi, totul vi111e de Ja ,ce s,imţi, de rra 
,puterea crediil'lţei ipe oare o ta:i 5n -0u,vj111-
tele ,pe •=e le l'Osteş.ti ". Vorbetl.e iasteta 
Î!mti aduceau aminte de maestrul Fjnţi, 
oore avea o răbdaire, o !fervoare şi .o ip!lă
oere de a fulCl'la., de a rtFta:nsfou:ana, de a 
fora fa1 sufletul actor'J'lOII.". Vedeam, - mai 
bdl!le zis, s1imţeam - că Paull. EvetrtaJC do
reşte ca eu, numati eu · să joc acest ro:!. 
De altf-ell IÎllltll."-un ica:iet-.pirogriam a. jpTe
reritat, ,î111tll."-,U111 tex,t ,gen nu,velă timrrJul 
repetiţiilor, -aidi-că, ,,imp;res.ii�e de călăto-

, rie ", fiii.mul tutl1I"or ireyeti,ţiiaor ,piÎlllă la 
premieră. Era bine ce scria acolo şi aş 

.. 

,,I. L. Caragiale" 
putea spune chiar ia<levărnt. Căutam UIJ'l 
s1.11bte:r,fiugilu, îlll'tîrziam, nu ipuneam suf..let 
Uîertaţi m-0lde'Stia, dar eu [)un suflet oam 
în toate, poate prea nl!UTI.t, sigur ,prea 
mult), ,dia-ar-doar am să-l obld,g să re
nU1I1ţe •la m1the, doar erau · atîţia şi -a:t.i.ţiJa 
care aşteptia.11.1 Ulll J.'Oil pll"inci,paJ ! 

Toate ias.tea, ,pî111ă î111,tr-o zi, 1c,înd mi-a 
s,pus : ,,lllu ,vtrei să dai tot ce ia:i tu maâ 
b-1.1tn în ti111e, să .gillldeşti, să--11 J;ubeş,ti pe 
Ioviţă, să fii tu Ioviţă, tPentru că, dragă 
Piemie, ar fi extr,aordd[Jar să ai• măcar 
zeoe.,.l.,a s,ută din calităţile lui. Ce iil.ltbeşti 
tu mai mu[t pe J•umea asta ? Teatn:,Uil, 
.pări.n,ţii, !fiilmul, călăria ? Ce ? �a itU
beşte fovjţă s,u,bsliatnţiele la -care -iucrează 
şi .pe ieare ile iawente0!Ză. De ce nu w-ei. 
să uiţi tot ce ai făout tp!Înă aooo:n., mai 
bl.llll sa,u mai rău, şi dtin acest 1pe11."Sonaj; 
care ţi se pare· J;i1111i1ar, încuiat, îllldărătrui.c, 
să faci un om oum lllll.l există, drept, ou
rnt iIJ!Îllă la !l..i,psă de .ouloore ... ? Devotat 
11.1111ei Mei mărfţe, •pe care o :p-0artă Îl!l 
suflet de c!ind s-,a, 111ăscut, devota•fa.mi
�iei lui, devo.tat ţăr,ii lui, devotat mese
riei lui, şi mai ales devotat roeil.otr luu, 
(Pe 1aare nimeni, 111iciod.ată oo poate să 
i le scllimbe ... " Mi-anu şo,ptit în baxba 
ce. o ave;aim pentru că !fill:mam Îlll serialul 
lui B,aribu (Mărgelatu), ,,Ia să-i aa·ăt eu 
lui ce pot!" Lăudia A cincea lebădă, pe 
Comdo Negr-eaTitU, ;pe Miiihăi[esC11.1-Brăâwa 
în Ordinatorul, ii il.ăud.a .pe toţi actorii 
că s6111t orgoHoşi, vanitoşi - asta 111iu tre
buie să v-,o s.J)'Uil eu, că sunt prea rare 
exc;epţiile - atulllci eu, or.golios p!Î111ă Ja 
DI.IIIlli11ezeu, eu .pe ,U111de-s ? Pe ,,;nicăll."i:a" ! 
şi--a:m început să repet serios. Eoo111orrriia 
de mijloace, reipilica scurtă, tunsii, fără 
efoote stufoas�, fără melodie,. privi!I."ea 
arsă, iftier,binte, ,prezentă, v'i.e, atentă, illl
teligentă, inlăiori1rrlhtă,. 111ervozitatea unoc 
'l'Tl!Îini, -care vorbesc şi ele singure, sufil.e
,tul care oriaîiri.d e g1a.ta să dea şi să pri
meas,că ; şi, peste toate """"" ceva itrtcre
dibil, 1recU111osc -, ia.ro descoperit, cu a
j,utor,ul iau1xxnclmi, o tristeţe nemărginJtă 
a o.mul,ui ,oa.11."e înţelege rotuil, care rlo-
11."e.şte ca şi serneruili \l,u,i să [111ţeleagă to
tul şi oare ivede ,departe, fOaJrte dejplarte, 
ooncret şi ,r,,oetiic totodată, cum ar putea 
să :fiie totul. 

7 
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Un colaoorator al irevistei „TeatrUJl" 
mi-a spus, după premieră, î;r:i tre rpatiru
ochi : ,,A!;ia un om nu există"!, la care
i-lal;Il .răs.puru\': �,,a,utO'riuJ. zice, întreibîn
du-1 şi eu aceliaşi 1-ucr,u, că există". Iar
dacă nu există, zic eu şi astăz,i, e bi1ne
că măcia.r spectatorii caTe rr-au văz,uj,
l-au auzit pe Ioviţă, au cffizut cîteva cli
pe pe gî:ruduni, zioîoo �n străfW1diul su
fletuluJ „ce ,păcat. că m,u sîlllt ca etl, saru. 
aproape ca el" ! A.şa cred eu că :ar tre
bui să fie un oomuri1st adevărat. 

Io,viţă este eroul contem1p0ir,a1n, este in
transigentml, este · vizionarul, este inima 
caldă a 'llllU!i po,por taJl-entiat şi fenmecă
tor, este cetl care, ori-ce iar fi : director, 
ingimer, sau simp�u mum.citor, îşi d€dh:ă 
viaţ:a şi mu:n.ca u,nei iidei, îmtr-un cuVIÎ111t, 
um om adev.ă.r,at, :puternic. Cind mă gîn
desc la el, eu, •care - !aJl11. ui,tat să vă 
spoo, între timp m-am î,ndrăgostit de el,
de p€rsoniajul pe care-l joc - repet, ood 
mă g,îlndes,c );a el, am în minte 1·ep!\iloa 

finală, ca·re la prima lectură - nu la a 
zecea, şau la a treizecea - ,nu-mi spl.llllea 
aproape :n1mic. Dair, ou tiroipul, fiecare 
ta,blou, fieoa.Te C0111frU1ntla'!'e. a olui cu se
menii m-ia dus la o emoţie unică: răs
·frîngî,ndu-se ferlioit asupra e\llQl1uţiei mele
ca a'ctoi pe scenă. · !mi spuneam : ,,Nu,
nu mă voi simţi miciodată si.n,gur. Nu mă
voi soooti ,niciodată părăsit, nici sur.ghiu
nit, niki lovi,t de vireo nenorodl'e, atîta
vreme oit VOli simţi reazi,mu1 oameinHor
care au aceeaşi conştiinţă ca mine.· Şi
deaslllPOO mea, speranţa" ...

Se spune că există dr1a,goste la pi·ima · 
vedere. E a-devăTat, sînt convins de asta. 
Dar �u tot atît de bi,ne că ai OIOO.Zia să 
c·um�ti un om, să-1 ascu-lţi, să-l v,ezi, 
.5ă-l înţelegi, să-l oUlffipăneşti, să-i des-

_·coperi defectele şi caiLităţile, să încE!1I)i să 
te simţi Jegat de el, şi într-o bUJnă ZJi să 
simţi că-l iubeşti, să simţi că ţi-e im,dis
pemsabil. A.ş.a s-a în1rumplat la mill1e •OU 
Ioviţă. 

Iertaţi-mă, trebuie să Îlruchei cum ia,m 
î:ncejput, melodramatic. Ce să, d'a,c, ăsta-s 
eu! Ştiu că mă repet: doresc şă fiu 
măcar aici, în i!)agilI1ille 1·eviistei de spe
cialitate, ou s•ufletul ân palmă, an.,g.ument 
în plus 'Că teatnul e viaţa mea. Deci, 
voiam să spun că a fost o î,ntî.J;nir€ bU1J1ă . 
între mine şi persOlllajul l:ui Everaoc. Io
viţă m-a s,chimbat, ,m-,a pus ,pe gîinQ•uri, 
în muilte ale mele 1pe1.-oonale, de vl'.aţă, 
de existenţă. A fost _o întî'llnire •bună ou 
s,cri:itorul Eve.rac ; pe :Ungă cei doJ-tre.i 
actori 1111ai sus ,citaţi, eram şi eu o reu
şită. O întHnire bună şi cu regizorul 
Evera,c, oare, con,veni1ndu-i ia-luatul Piersi,c, 
ciu mai multă oou mai 1puţimă droj,di,e, a 
ştiut să-l „fră.mînte", să-l „dios(pească" şi 
să-l „coa-c;;_ă". Era o o:evella,ţie pentru 
mine - pentru că eu socot că actorul, 
fără :regizor, e ,pii€rdiut. 1n sfirşit, a fost 
o 1Îllltîlm-ire bună şi cu ,partener.iii : Io.ma
Bulcă, Eugenia Maci, Matei AJexamdru,
Matei Gheo1�ghiu, T.raian ,Stănescu, Con
stamtiill Di1nulesou, Constanti,n Di1Plan,
Anatolie Spînu. Şi o întîlnire foarte
bună cu publicul. Şi pentru că
trebuie să ;î!ll,chei neapărat •în genul l1ui 
Ioviţă, illU pot ,uita rep1ioa un11.1i iJJ,giner 
chimist de la Brazi, Ion Horea, can� a 
"Veinit dU1Pă sipectacol şi, ou ochii u�zi, 
•mi-a spus : ,,Stimate iactor, -ce-a.m simţit

. ,astă seară n-1am simţit, .poate, nicivdată
mtr-o reprezentaţie 'Cle teatru ! Eu sînt
un Ioviţă !" Mi-a stnîms mîna, s...a. uitat
în ochii mei şi a 'Plecat. N-am să-i uit
niciodată {Priv.i,rea ! Ea" mă duce şi, ab
solut sLg.ur, mă face să cred că teatrnl 
nu via muri ni,cÎIQdiată şi că tot ce e fă:c-ut 
ou credinţă rămîne, = eu vă rămi.n 
oredtnci,os idumneavoastră, tutur01r celor 
ce m-aţi 'citit aou,m. 

M�rtm,i,e ·oonsemnată de 
Maria MARIN 
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EMINESCU, o pagină semnificativ-a 

în istoria teatri1lui 
� 

romanesc 
r 

Ne întoarcem cu gindul Io Eminescu în miezul lui ianuarie cind s-a 
înălţat pe boltă steaua destinului său fără de seamăn, şi în iunie, cind 
lumina vieţii sale stingindu-se, o rămas nemurito□-re incandescenţa visului 
său poetic. Şi pentru că în tot restul timpului îi aparţinem spiritual, este 
firesc să-l recitim şi să-l regîndim în tomuri niciodată destul de cuprin
zătoare pentru măreţia so. Moi puţin cunoscut ca outor dramatic, deşi, 
după• aprecierea eminescologilor, ,.o inovat decisiv în teatrul românesci' 
fără să încerce să-l înscrie la vreme în istoria lui". Eminescu ni se relevă 
prin opero de rE;stituire a· cercetătorilor lucrării sale un scriitor cu suflu 
la fe! de puternic si în zono literaturii dramatice. Un argument în acest 
sens este c.:I ae"-oi 'Vlll-leo volum în�rijit de Petru Creţia şi Du
mitru Votamaniuc din seria Operelor în ediţia critică tnt
ţimă de Perpessicius, care cuprinde otît teatrul original, cit şi cel tradus 
de p:>et. Dor Eminescu a fost de timpuriu implicot în vi,aţo teatrală ca su
tleur. actor, copist, sr,ectotor şi cronicar. Ceea ce încearcă dezbaterea ini
ţiată de noi este să descifreze nuanţe şi sensuri posibile. în interiorul ope
rei de drar:1aturg, de cronicar, de traducător şi de cercetător a.I vieţii tea
trale dln timpul s6u. Şi nu-l vom uita desigur nici pe poetul mereu ros
tit de cei ce-i iubesc cuvîntul, căci fiecare actor are dreptul la un Emi-
nescu al său.I 

incepind cu acest număr vom publico intervenţii• semnate de critici şi 
ist0tici literari, dramaturgi, regizori, menite a sub'l,i.nio locul pe care-l ocupă 
Eminescu în istoria teatrului românesc. 

• 

De:zlba,tare rea.liiiată de 
Liana COJOCARU 

IMINISCU, 

itutor drilmiltic 

cît şi aspectele ei boeme. Nu .mai puţin, 
această afLnitaite îl situa şi într-un ccm
text cairacteristic de epocă. O epocă. 
anume, în care priin teatru incepus·eră să 
se rostească i,nţe,lesw•i şi chemări menite 
să instituie istorie naţională şi destin 
romanei.c. 

Afiniita.tea · lui Em.iln pentru ,teatru 
avea rădăcini. profunde. Adolescent fiind, 
citea ou încintare piesele lui V. Alec
saJ!ldirj_ Peregrh1ările lui cu trupe aclorii
ceşti, ca sufler şi copist de roluri, i-au 
dat putinţa să se apropie sufleteşte de 
magia vieţii teatrale. Intuia, deopotrivă, 
arllît puterile spirituale ale acestei vieţi, 

Putem fi siguri, dacă fi.rul vieţiI nu i 
s-ar fi curmat atît ·de ti1Thpuriu, că Emi
nescu ar fi continua,t să gîndească şi să 
scrie teatru. Ar fi împ.Linit, astfel, şi pP.
flreptele de. maturitate ale gep_iului său,
visăn.i şi intu�ţii în direcţie -teatrală, toate
bine conturate îin avinturlle tineretii lui'
Poetice.

9, 
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ManusorJsele poetului cuprind nu
meroase proiecte diraimati,ce. Nu toate au 
ajuns în fază de finalrizare ; cele mai 
multe îi constitui,au încă teme 'de me
d&tare. 

lncepu:tul a fost făcut cu• -o dramă în
tr-un act : Amor pierdut - Viaţă pier
dută. Piesă, ·oarecum, cu teză. Un destin 
nefeJ:icit, ,tragedie a unei fete tinere, în
şelate în aşteptăr,ile ei curate de către 
UIIl poet, apairent strălucitor, dar în reali
tate superficial, . vaniltos, i<ncapabil de iu
oore adevărată. 

Poemul Mureşan era de inspkaţie pa
triotică. A:cţiune.a se petrece în 1848. Emul 
este And!r-e.i Mureşanu, autorul memora
bilului Răsunet. Avem de-a face, itort:
odată, şi ,cu o :firămîntare fi[ozo.f!ică, unil!ld 
în ea tumult faustian şi î.ngîndu;răl'i scho-
penhauerien.e. · 

Grue-Singer - transp.wnere dramartJi.,că 
după poemu[ cu acelaşi nume de V. Alec
satr1d.ni. - este ,povestea unui paricid cu 
puncte de plecare într�un bles•te:m ances
tral. V.iziunea poetul,ui, aici, aleargă pe 

· spaţi.i universale Măsoară cu mintea de-
venir,i şi sentinţe .1mp1'acabile. Va facre ca
asupra Muşatinilor să apese un destrin ,d,e 
sînge, vecin ca esenţă cu ace1'a din fa
m:i!liia Atrizilor, în Orestia clasică.

Sub o d-enumire generică, Mira, poetul
intenţiona să- cuprindă o swtă de draim,e
istorfoe. Erau încwcă,ri de tinereţe, ro
mantice, toate străbătute de suflu schi
llerian şi de nelinişti ·byroniene: Ştefă
niţă, eroul de mai tirziu diin Viforul lw
Delavrancea, deţine m aceaSltă, suită un
relief aparte. O iubeşte pe Mi.ra, înbr-a
devăr ; dar .o iubeşte cu un sentiment de
ffi()ll'lÎ-C, d-ezlănţuit, · purtător pînă în cele
di111. urmă de neferiC'irt şi moarte.

Drama Bogdan Dragoş reprezintă in
teatrul eminescian pU111.ctul de chin'te-

. senţă. Poetul ne ,poartă cu gîndul în pe-
1;oada îndepărtată a descălecatelor :româ
neşti. Acţiunea începe •în cetatea A,rieşu
lui. Bătrill1.ul voievod DragU!l este otrăvit
în mod lenit de către vă.J.'l.11 său Sas, un 
intrrl.gant şi un doritor de ,pu/tere, in com
plicitate cu soţia sa Bogdana, şi ea mwn
cită de amb1ţili şi gata de acţiuni infer
nale. Dr.� cunoaşte acea.stă punm·e la 
cale. Este dator, înainte de orice, să apere 
pe fiuJ său, Bogdan. 11 tr.imirte la vî.nă
toaa·e, pentru a-l pune 1a adăpost. Şi, 
ca să adoar.mă bănuielile lui Sas, îi în
cred:inţ;ează acestui,a un brevet de epi,trap. 
Con.simte, de asemenea, să treacă în 
ochii lui drept un bătrLn sfîrşit, cu mm.

tile tocite.

JOC1Ul va dura u,n timp, p[nă ce din 
păduiri se va auzi răSUill.Înd „cornull lui 
Decebal". Era semnul convenit că Bogdan 
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se aifiă în afară de primejdie. Dra�ul. 
avind acum ace.astă asigurare, îşi dă pe 
faţă stratagema. Sas, în baz.a hriso.vului, 
revendică ,llronul. Constată, însă, că hri
so,vul nu era iscălit. Furi!Os., vrea să-l 

· ucidă pe Bogdan ; îşi omoară însă p,ro
pri uJ. f.i11.1, care întîlllliPlător dormea in pa
tul acestuia. Tot timpul, îin această desfă
şu•mre de eveni1nente, cu melo.dia ei 1i-
rică şi cu pre&imţilrile ei fericite, stăruie
şi o tulbui'ătoare poveste"de dragoste, cea
dill1.tire Bogdan şi Ana.

Piesa, filreşte, contează p,rin ceea ce
repa:eziintă in sine. Contează, nu mai pu
ţin, ,p,rill1. ohipuJ cum ni-l ,poaite ,revcla
pe poet, în lumea lui de !§induri şi de
preocu,pări, cu ceea ce spirdtul său ,uni
versaiHst, s.im\;iirea lui paJtriotică şi vooa
ţiJa sa de airti1St îi aju.tau să desco,pere
în taill'lel� v:ietii şi ale lumii.

Des:J.uşim, · în filigran, prelungiri şi
subUmărJ din clasicii g,reci, dil!l elisa
betaini, din ilumi'I1işti şi romantici. din '
idealismul filozoJ'ic german. Sîntem ill1.tro
duşi mtr�UIIl freamăt interior al ,po�ului.
Un freannăit interior anume, relevînd dt-u
mUJI'i şi valori ale istorJei noastre naţi,o
n.aile : fondul dacic, vo'.ilnţa de afirmare
p1'oprie ca popo:r, voievozi,i, sentimentul
înlteme!im·ii şi al statorniciei, instituţiile
ţării, for ,ţa politică şi patosul legăturilor
morale cu pămintul ancestral.

Şi, mai ales, putem recunoaşte în stra
turile sensibile ale ,p.Jesei o seamă de iima
g,imi şi inci,pienţe, din acelea ce-şi vor
găsi desăviirşire ,în arta de mai tîrziu ;¾
poetului. Cadrul în care se ,petrece id!i'1a
dinrt,r,e Bogdan şi Aina anticipează pe cel
clin Scriso,area IV : ,, Castelul Siinguratic
in codr.ili cei de brazi / S'oglindă-a.dînc în
lacul cu .repede talaz ... " Şi iait-o pe Ana,
la auzul coonuhJJi lui Bogdan, cu ,pă,rul
despletilt, în lumină de luni\, ll'Ostind cu
tresăriri de emoţie : ,,Peste vkfuri trec�
IUJ11ă / Codo.-u-şi bate frunza lin / DintTe
ramuri de .arin / Mîngăiosul cor.n ră
sună ... "

Nu are i•mportanţă că acţiunea din
Bogdan Dragoş numără unele inadver
tenţe iistor!ce. Sub irapo.rtul fenomenolo
giei şi al jma,nen.ţelor noastre autohtone,
tOltuil în ea este plauzibil. Felul cum în
acea.stă piesă ideea şi sentimentul se
aaută si se mtregesc reciproc ilus-trează
atît 1măsu,ra omenescului, în general, cît
şi sensuri de cunoastere •românească, în
sipeciail.. Niu ,cu eXJall1'ări iaipodicti,ce este ca-
zul să-i întîmpi!flăm amintirea ; oi cu
reculegere si concentrare, meditind la ce

şi la cită datorie soi.ri-tuală avem oe ,re
pre.zentart şi de apărat ,pe ,planul oreaţdei

·noastre drama1tice ca popor.

Ion ZAMFIRESCU 

www.ziuaconstanta.ro



Dcire de seamă despre 

MOŞTENIREA 

AltJît de mult lllle-.aim Qbişnn.liit să ['ea,c
ţianăm reflex, î111aît ena cit ,pe ,ce să m

cepem ou „Ln ·ourilnld, ,pe eariaine, um lllloiu · 
film II'lomârruestc : Moştenirea, în re� 
lurl ... , di�ă SOOIJJa!I"Î.ul. lui THrus Popovti1ai ". 
Ceva collld:iţilQIIlărli eX'Î.stă, cită vreme :fii;l
mw iavîmd oa rublioeot viia,ţa 11.lli �a 
c.eJ. MiaJre e � scenooin.l[ :filimld chrlia1r 
oe.l J.ia oore ne ;refe:aiJm. N.u -ştim (şi ni,ai 
nu 1a1re vreo ilmpartaai.ţă) ce a fost mai 
întii, SCeJillalriul âe :fillIIl sau piesa de tea
tru. Importamrt; este dooir că Titus Po
povici (mare i ubitor de istorie ,români>.as
că) ,fl :traversat" o pertiO\aldă de timp iall 
ţărni 'prlim.itr-o doatl!lll€!llitioce rp!l"Ofulrudă, şi 
oă bineClUIIloooutl,l!l ,profesi()(IJ!Îst ia.I sarisu-

\ 

noastre ISKle:Jle, aurrn air :Iii Gheorighe Clo
ronLoi, Ovtidi,u L'Uliiru Mol<l�, F'lmiitn 
PJersi.c, Raidu B€l1i.giam, Mii.r,cea A:libulescu, 
liliÎal!Oa Tomaoovlelalntu, Ol� Delia Matee;'
cu, 'Ilnaian Stăn€50u, Geoirge Motoi, Ion 
Miamill1Jescu şi alţii. Ndci ia,ceastă nouă 
f,ra,ză Jruin,gă 'Il'll aire dalI'IUl de a m.CIÎlllta. 
pe cim.evia, dar ea mă.cair oferă :ruişte 
i:nfonma,ţili. O ţi!llem in co:nrtiill1lUJalre aşa, 
mU!lţum:i!ndu-m.e - 41!1 J.ripsă de iailt.enna
tiivă - ou pruna .fnmcţie a ,repo,.rtaj,uilJui. 
,a,c,eea d-e a ,oorrrun,ioa. daite 'Illai despre o 
rt>aiLitaite orure ilillteres=ă. 

Cum băllllurlm ,că moTiltarea u:nei super
pl"Oducţi,i tea1ma!le (diUJpă cite avem ştire, 
oea mai maire dill1 teia� rorrnâ:nesc, oa 

• Nu ştim ce a fost mai întii :;.._ scenariul de film sau
piesa de tţgtru • Acţiunea trece prijl cîteva ţări, prin ci
teva pcHatt?şi chilii, pe la Nicop;le şf ql.te · CÎnJpuri de. 
bătălie e A fost nevoie să se_ riume:r.qtex� c::reng.ile r.tjc;sri� 
lor arbori, pentru ca maşiniştii să nu 'î�c.i.m:_e :păq.llrft� •- · 

. ·.;_ . • ,-·· •.·- ,•-• . . _ţ_-, 

Cînd v_ine figuraţia, în culise e ca la gară e. Daf· cin� · · 
poate -�o

;_
prinde fotul într-un reportaj_ ! .. � .. - ·<-- -·�ţ;::�:_\

::
i�t�:f\t 

1'1.ltl lllle ma,i demonstrează o dată că un 
&oom181rist este mai î111tîi ,un .dr.ama,tuirg, 
adică un soriitor. 

Iată că preţ de patru fuaw iJ.1U111gi :n-am 
reuşit dedt să :fiacem 00111sta.tări bia:n:ailt-, 
deşi ar fi trebl.llit să Îlll.oopem de-a drep
tul : lia Teatrul N,arţiona!l ;,I. L, Oairagiia.
le" di'Il Bucureşti se pu111e Îll1 scenă piesa 
Moştenirea de Titus Popovici, o 'super
producţie 1iea1mală în regia l'uJ Hocea Po
pescu şi Mihai Manoilescu şi avmd în 
distribuţie nume de referin,ţă ale pr:irnei 

nl\.IDllăir de pe!!\S'Olllaj e pr:inoi,paile, seculll'
daxe şi figtWmJ.,ţi, aa numă[' şi compl.ex;i.
tate a tab:l.OU!t'ilor, ca amploare a deco
:riu;r,ilo[' şi ca nrumă[' şi varietate de cos
t.uime, oa mi.şoare sceni,că şi oa tehnolo
git> de realJ.itzaire) poate să ilriilereseze pÎlllă 
şi ,pe amatorii de CU!liozităţi (nu numai 
pe cei oa:re merg, .de regulă, la teatru), 
vom alcătui - în rele ce =ează - o 
suoointă „dare de seamă" asup:na efortu-
1'uJ de reaJiizare a ia,cestei performanţe. 

Deocxruril-e sînt semnate de Paul Bort-
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Mircea cel Mare (Gheorghe 
Cozorici) şi George Motoi (Neagotă), 

d�ocamdată „ în civH" 

novsch!i (asistent Dan Ilie) şi numa!i des
pre aoest capi1loil s-ar putea sarie cel 
puţim. . ., mwelă plmă de suspans. Dacă 
ţine� ..xmt oă, ilil cele 27 de tablonmi, 
aoţin.mea „trece" prilll aîtevia ţării, ,pr,il!l 
cîteva pa.liate şi chilii, pe :I.a NJcopole şi 
alte d�ni de băltăll.ie, priim ,pă<liumi şi 
pe :m,a,:.,.n de ape, prim. oortu:l SU!ltam.u
llui B!lyia2Jid, pniin 1la!băJra 1n.miciilor, ia ro
mâinJl!lor, ,,aoasă" la Si@ismun.d dt: Lu
xemburg şi IÎIIl mUll.te a!lte Jocuri (săll.i de 
tron, să'li de ospeţie etc., etc.), p,utem. 
să me :fia.cern o destUll de oonsisten tă iidee 
d� diilfiauil.rlla,tea oonoepţiei, desenării, 
exeou1lăini.i şi mîlnru!iJriii deoortllf'iiLar. E de 
aj l.l!l1S să vă S!p,u!llJeffi că se foliosffic toate 
,,pnimlderile . 11a pod" a:1e soonei Naţio
nal;u!I. Ui şi oă pentnu ia se pub juc,a ,a. 
oest spectaodl e.9te 111J0voie de torţi �i
ll'liiştii llea'1Im.t'Iru!i, ,chiar de cei reyartimţi 
aa iall.te săllliJ. E .atît d'e „dieasă" ;pădurea 
româmieasoă, •dod:nul, OlllITl ii spunem noi. 
erou îln cltevla '1Ja:Mouni, maî.t ,a lflost ne
voie să se JllUJmerotleze c:remgille 'llllal'i.lor 
0111booi,. în ,aşa ful !llndît ilia montare, ma
�i ni%îi să nu mollJllce ,,ipădu:r'i'J.e". Tebmio
l� vorbind, 11111Ul11tmaţid m� ai ate
lierelkxr NiaţiornaoJ.itJ.lllJJÎ s.;aiu .tntrem:mt în 
profesiOillal�, IÎIIl găsirea ae1ar maii def
tine (băneşte) şi eficiente (artistic) so
luţii. S1ml.llctrulra ide Te'llisrenţă ia trnmchllu
ini.1or de all'boni e d!l111 sî!I'lmă Ide JOf,Jal, peste 
omrie s-,a V'€111.i.t ou iu.rn!l)1u'fru!ră de iPdlJies
ter. la:Poi s-.a ili\.llCIDild;, iLa. exterior, ,cu bu-
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baforde : crengi subţirt, coajă (din vop
sea), D1"Ulll.Ze. !nubil să vă mai spunem. 
pentru că vă înohipuiţi, că totn.rl a tre
buit făcut ,,să reziste" : 1a mam.evre, la. 
căderii, 11a depozitare. O poveste întreagă 
şi ou bolova.ni.i (Slalll marile pie!Jre) oare 
sugerează ,un peisaj airtid, un deal ros 
de ape etc. Structură de lemn (pe ro bile! 
pentru mameviriare), apoi umpluitUJl."ă, fi
illd.saj,, ouiloare. OiJrollilă şi-<J glumă la 
NiaţiOillall, oare e de fia.pt Ulll oompLiment 
la ia.dresa vş.1.or,i.i de s'tliges1Iie ,a decoru
lui. llin.i,că air fi i.ntriat 11a o :repetiţie, 
ar fi văzUJt bolovanii şi-,a;r fli zis : ,;aicea 
sînt Baibcle. I1JU ?". 

Ailtă ,poveste (sau alt iramain !l ou oos
tumele (autor,i, George Doroşenco, Diana 
Ioan). S-a lucrat totul cu materiiale ,,in
tlernle", deqi - &518. cum ia,ţi învăţat la 
şooală - 'costumele impăraţi!lor, s,ulta
nillor. baie:nhlor se oa,m făceau (,pe vre
mea aceea !) cu maflel.iiiall.e „de dimpor,t". 
Oaroifeaua de Veneţia, măbasea de Chiil1la, 
dantelele din Olanda, ca şmirul, penele de 
stt,Ulţ, )liiatrele soumpe, ,perlele, toate 
,,s-.au maii invenotiat o diată" îin atelie
rele Niaţicmialu!lnl'i, prtlin efor1Jwr,fie şefilor 
de prodn.Lcţie, ale 1Tllaliştr,i1or, aile tu1Jtl!l"Ol" 
oelor impllÎJoaţi. 

!Nu-i uşor să diali ,cr€1diit>ili1late lumii ma
teraia1e ia lliUli Mi.!1oea Voievod, .La oîteva 
SU!te de amtl distanţă, 1Iiimp IÎIIl oare -
TIJU-i ruşia ? - atît de muilte s-aJU schJiJm
bat. Şi ohiiat" dacă, pînă ILa aooastă or:ă, 
nru s-a găsit!; o soluţie (pecie de plastic 
S8JU nasturi si:cLef!aţi) ,penbml irOOhiiiLe ce
Lor două „doamne" dlin 1piies.ă (Mlansa de 
Cyll1i, ooţiia !lud :Mirnoeia, şi &xamia, iubilta 
dilll. tiner.eţe), noi credem că - în ,pr,i
VIÎIIlJţa reo001Stituilriii �ocii, ,pr;il!l ,oostume 
şi deoor - s-ia reuşit o rea.lă (Perf011maJ11,
ţă. Ln 1oaxe sim�ul amtis:tliic ia[ iautxmillor 
Şi-Q d,at mîmla, d:eri1oilt, /OU rpro.fes,ikxnalis
mul, şi mventivitatea OOJ.lPltl!ui de exe
cutaJnţi. 

A!! treilea '.OOITlJaiil ,(Ide aventuri !) a!l a-
0091:ei montări fill J)Olate sar.ie oooooioba. De 
la arcuri şi săgeţi, 1a halebarde, suliţe şi 
săbii, de Ilia &feşnd.ce .la I)O!claire'le de Vtin, 
de iJ.a o ,carte !Pină aia run illoiag e !loc 
,pentru fă!mrt uLoer sau o <IDllz.ă de .nervti: 
atiit de mu11te, 1d,e mă1rnmte şi de dtlfdoile 
au ifost 1pr,oblernele. ID.ar tClUl!Il, ipîtniă la iar
ceastă 1ară, mad 1mu1Lte II"aif!n.mii idle .La ma
�i-a reOU7Ji,1Jerti.lor s-au umpliut ou „ma
terJale ", ânseamn.ă oo şi acest capitol 
se iaJPI10pie de mcmeiere. Maii sl!nt ,pr,o-
Meme ou seouraa �ou care se va tă.ia 
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Trei membri ai Statului Major al. Moştenilii : regizqrul Horea Popescu, regizorul
secund Mihai Manolescu şi autorul ilustraţiei muzicale, Timuş Alexandrescu 

oa,pu� credlinciosul'1.lli boier Balldiaviin), ou 
m-curthle (se V'<Xl' ,,iaidla,ptla" :unele ide CIOnl
pellilţie, :poo.te (llJU c:e'le 1811,e UIOtuil•ui naţional 
de 1lir CU 181I1CJU1) Şi CJU O •OO!I".afă d!iJn CJaJre 
.&e ltoanruă Vlirrl (la o mi'că ipe1lrooefr'e IOC
crdenttiallă, Ila NilClQI)Ole). 

Şi ltlillte�a = iaj'Ullls Ilia A:ngelia Mia:nu, 
F.ste ooarooniatar de servi1oinl 1JehJn;i,c, diarr 
la subieCJ1lull pe. 1caire-O. 1Jrlartărrn se afii:rană 
-Oa openator meiaaIIl!isme scenă. Oum ,pro
baibiil. v,ă mh,lpuuţf oă se IÎJnlrumplă l:a o 
mooitarE' de �meruea dimensi,uind, în 
timp lefe llllil 1lalblmt re joaoă, ,um 1aJ.ltul 
Be .pre,gă1Jeşte Îlil culise (aa monOOII'e de 
deoor). 'Dnece11illie aciestea, irapide, swc-
1laicn.J!loo.se, · s1n t pe mîm.Ja .A!ngelei M.a:nu. 
� apasă ;pe -un'Ul idti.n oele două sute d� 
bl.llbGcamie :a'.le 1Pupirt11u:1u!i „iB<rown Bover.i" 
,i o cUiliSoa111tă iadiuice •Îln soonă deoor. aic
tomi, ,o Qiwne. Şi, vă -110g să 111e:ţicrreţi, la 
:llieoa;oo di,ntre •cele 27 de taib!l(rul'li sÎIIlt 
de făout ce!l ipuţi.n 10---15 mam.1evre. Stăin
gile de ,pod l[liiddcă oou ,oobiQlar,ă ,,pă:dl.l!I'i ", 
moibl1lier, 1pall"\a1Viamie, OOI"Uime, ,oulldsamte IÎl!1-
oăll10ai1Je cu deoor iritrr,ă IÎill soenoă, iagăţă
tar.i9.e coboo.<ră un cam,dJelabru, o ştangă 
ou reOectoare vd,ne să llrumineze o soonă 
18111<ume. Rrtiintre toate 181oeste ma.şiJniălrti.i 
Îlllfema!le ,ci11oul1ă IOObcmi şi mulţime Qe n-
gur,anţi. E de iaijUl!lS aa o rtr,a,pă să IITU sie 
ridice la l!llifv:el, o IPOdea · să -î111,tîrrzi� Sieli" 
&ă i!lJU re :Liipească „lia fix" de allta, 1pelll
tr,i, oa totUJl să sie idea peste 1oaip. Şi d:aioă 
acest lucru nu se întîJmplă ndciodată estP-

pen·tru că sus, Ila lpia.'1Iru. ,metr,i deasupra 
scenei, ,pe o pa.sia!l"e].ă · ide metiall., lia un 
p•J;piilru oo.ftis11i oat, veg,hiează .Amgel.a MaJillU. 

OrilCe superproduicţie .J;m:!'SUp'Ul!l,e .fi,gu-
r.amiţi. Ln 1aJcest s.pecbau:::ldl ll1!UITliălrrul !lor 
se :riidlkă la aproaipe d:CXUă suite. S'în!t bo
ieni, ,oştel!lJi �amârui, !ieni!oori, eun11.i:ci, fe
m� de ,casă, ll!ume ,pestntţ,ă, sliujd;!Jar,i-. 
,,Miişciaireia" :10II' •e o poveste ,în s.im.e. Fliie
care !P€1ffiOIJJaj dtiln 181CJeaS tă ,1 ume tare o 
tr�bă la!IllllJffie de făiout. U111 :frl·gumnt :tre--:
,bulie · să 1bată toba., alţi cimlci :trebuie să 
IÎ!l1trre IÎ!l1 s,cem,ă Jllltr--nm iailllUIDe re!, ,�t 
trebuie să sărute mîilla lui vodă Nea
got.ă şi să •pa!rticipe l,a 1d>iiviamJUi1 (s,fa,tuil} 
ţiir.ii. SeioUJ1.ZJii II'e�ei (,Geo:r,ge Ulmeni şl 
Elu,gem ,Onus'tea) sie oau.pă de 1a1oeaS/tă lu
me, iaj1utaţi de 1JQţi ,ooilllalţi. Se fac ta
beil�, distrrtill:ruţid, se ip.ume 1prezem.oj)a, re 
.fiac ,măsur,ă1JDII1i. G1a. och!i., ll•a [I)et:ru, la 
JJlumălI'). E ,ca tlla g)ară, Îlil . aulise, cilild 
vd<nie fi,gUll'\alţia. Gheorghe Fu-ăs:iineainu e 
boier în piesă şi pensionar în viaţa ci
vJIJ,ă. A :foort; sudor şi, face i:i,giumaţie, a
oum, oa Jeaic mi,potrr.iiva iplidtisu!Ji.i. E vechi 
în ,,,mesertie". A lffilalÎ j'uaat J,a TeatiruJ. Mic 
(O scriSoare pierdută), l.Ja B1urftea (Cei
care plătesc cu viaţa, Există joi), acum, 
ilia INla,ţi,cma!l. N1u iface itrealba asta pemitriu 
bami. ,,Pe miil1le mă ,oostă 8 lei otramspor
tu!l şi d,aiu 15 lei pe irepe11iţie. Vă diaţi 
siea,m1a. E ,oa Ulil ser,viicliu, iI)aS,ÎQ.l[lela asta. 
Mă scol ·diJmdineaţia,, mă• bărbieresc, mă 

,îmbnaic Sl!lJgrilijit, pliec la ,tilmp, că-mi ,pla
ce s•ă :fil,u ip,U!Illdtuall. Ca boier, am des-
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tule de fă,01.llt. Intre ailtele, trebuie sa-1 
pupăm mâlna lui Motoi. Si� că la !re
petiţie 111-0 :!iac. Dar ii.a spectaiool, oîmid o 
fi, O să li-o pup, oă 111-am ÎllllCOtro. Tot 
oe :fiac trebuie să fille ver.iidlilc. Aşa că o 
să--J. · pup rn'ilila . .AŞ! făceau boi.erai pe. 
\III'elill\lll1i., aşa trebuie să mcem şi 111ol. La 
urma wr:mei. lllll-li vorba de Monoi. oi dJe 
vodă!".-

Oind uzina a.ceasta va Îll1!00Pe s-ă p:ro
d ucă spectacole, tot greul va rămîne, sea
ră de seară, pe •umerii a do.i tin.eni s:Lm
pa1Ii,oi şi f00ll'1le dasoulr,oăreţi, ialtfe'.l, bullli 
meser-iaşi : re�:zxmii <tlehindioi Aidirliialn Ne
gru şi Vlad Stăineoou. Deocamdată, kl" 
repem,ţii, viiaţa !lor grea e mali 1uşoairă : 
vienifioă .- � sobiţe - 1a1IDplasamantele, 
comllllllilCă moddficălrilJ.e, cheamă lwnea :Ia 
scenă, oomam<lă mişcării de mecanisme, 
ooardOlllează maşÎJllllŞ1fii, ireOU171ita, toate 
oo'l.e1lall te. 

Tot iuraîmd ipe treptele ,mesertii!lor care 
ooliaJbooează Ilia trealld=-ea unei supe:r,pro
oocţili, .iialtă-Ille Sl.liS, sus de tot, in vîr.fiul 
pilrami.dei; ilia IOO� Ta:rllilsti.,că. Mih.atl Ma
nolescu e proaspăt -la l'{aţional, abia a 
dat oon,cwrs şi a pni,mlit lllumiirea. Lu
crează � Horea Popescu şi a luat Moş
tenirea 'la două sălptămînli de ia ÎilllOOpU
tul-'im.cepl.lltu,r,.iJ,ar ('lectura La masă e d!:!
tată 1 octombrile 1987). E deja de-la!l aa
sei şi fiaoe totull să fie tratat ,oa atare. 
Suferă că menge iaşa de i?Jreu ou repe
tiţiile şi -oă mereu sînt a,bsecruţ,e. 

Tot ia,bS'€lllljlelle fil mămâallcă şi .pe HOlrea 
Popescu. Se Sialvieaiză, psi'hdl.ogi,c, prirrl 
binecmm.oooutun tllffiO!!' a.:rde!Lem,es,c. Altfel, 
un pnofesiOIJJist aaire ştie foairte bine ce 
� şi oe poate şi oall'e suferă aîoo s:i
tn.JJ8Jţhi[e ;,obweohlve" îl ÎIIDpiedd.că să f.ie 
�ient. Illl repetiţiii, TIIONDJa!l, la trei :re
plici arie şi aîte UIIl p,amseu. Exempl!Lf;i
căm : ,,S.pecliaoole'le la oare am 1-UJCIDat 
eu, d,a,c-or fust ,proaste, OII" fost mă,oair 
dli.n:aimiioe ... ", precum şi „De oe să flii 
tu mai deşteaptă dec,ît mimie? �către An
P.elia Mia.nru). Aşa oă · întîi fă oum zic 
e11 !". 

Des,pre actorii Naţiona,Iu1ui, nimic 
11,ou, toate b\.1111Je şi lia Jocu!l 10!!'. POiate 
doatr um i!1lJaJi sicăz,ut imteres faţă de u
nele ll"Oluri, dată fiind mai puţim Î1Ilti111sia 
lor prezenţă în piesă. D.a.r aşa e î,n sin
pei,prod11.ncţhi : per'SOl!llaje mu!lte (toate is
tonoe!), irol puţin aa ,,5lpilllllere". Ln OI'i,ce 
oaz, două pems,()([lia.je s-e•u impus încă oe 
1a irep,etiţii : Miricea (Gh. CoZOll'iiai) şi 
GTeou!l Kcxn1di1as (R.,a,d,u Beld�). avanta
jate şi de text. Cît despre text în sine, el 
c�ză matre plă,cene !ia lectuiră şi se 
remarcă - îm multe loclllri - pcr,i111.tr�um 
umor de buJnă caJ..i'1laJte şi UIIl d,ia,Iog int.e-
1i.garuf;, viiU, pllin de străvechea Î!r1ţ€ll,epoi1U
ne .românească." Titus Bopovi,Cli e T.ibus 
Popovid, iad,ai ltllU sînt drubii. 
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.Din „diairea noostră de seamă" iastlip(['a 
Moştenirii 1iIJ61e!S,C multe refer.i.lili : 1a su

fleori, .!ia acrusiticieni, la ooloaina, sonoră, 
la mUilt.e iaate oompaa.,tiimeinrte creatoare. 
au t'Ostud '.loc ibiiJrue ,p:iieai-mt ÎIIl eoolllomiJa a
oestmli ,el',ort. Da,r 'OÎll1e le poate cuprli!nde 
pe rtoa'tle IÎJn1lr-<Ulll irepi()l1'tba.j? Sâlillt oonvtirrls 
că şi Titus Pqpov.ici iar ·maii avea Îlnloă 
multe de s011is desp:oo . Miimoea Voievod. 
Dar asta-ii pilesia, cite iaru mai IOOinaS î.şi 
VOlr fJacle \lJoc ,oiJne şttie aîll1Jd. . . 

Lnioheliern ir�rtajiU.l ,,,în ton dstoc:tilc", a·e
prod'l.llcfîlnd 1Ulll dlra�menrt: ,cte dfuallog Kim
tr-o repetiţie. :Pa!I"ti!ciipă Ila e1 G heor
ghie Cororlioi., Raldu BeL'iipi,, HO!rea Po
pescu. 

Horea : - Oum iad diO.I1IlllÎt, G!h!iiţă ? 
Ghiţă : - N-mn ia1V1Ut iSIOOllll'l... Noroc 

cu ... 
HJarea : - ... ·O �ie ? 
Ghiiţă : - De 1Ullldle? I Niişte sorrnlillifere. 

Arm ilmbătrulildt. 
Beili,�an : - Ni,ai 181.1 a11u m-am simţit 

prea l:xine 
Horea : ....:.. Eu, ce să mai zic ? 
Uiite...a.şa 1Jreoe dstoria ,pest.e ll1loi, e

x-isteniţelie �ti. Dimlcfoilo Ide tr'ecă
tooire :neplăioor.i ifu sănătatea; Moştenirea
meriită VăZiUtă. IE de 1a oam.end, către 
oamenii. Şi me ;pniveşte •maii mljllt <lecit 
ca ,pe nişte ISiimple, ::lliinave exiistenţe. 

Mihai TATULICI 

P.S. După v1z10narea premierei, şi 
pentru că reportajul succede cronica, mă 
văd obligat să mă repliez într-un fel 
de cronicar de... mondenităţi. Nu in 
sensul •în care se făcea relatarea pe vre
muri, la „Rampa", să spunem, şi cînd 
se dădeau informaţii picante (cine cu 
cine a venit la spectacol, cu ce erau 
îmbracate ele, ce-au spus unii şi alţii în 
foaier), ci mai mult pentru a delimita 
repetiţiile de spectacolul propriu-zis. 

Rămîn la ideea că un actor mare poa
te „încălzi" chiar şi o partitură mai pu
ţin· gustată de public. Atunci cînd însă 
textul vine în întimpinarea sentimente
lor noastre, iar ao1Jo;r,u,1 e deja o „certi
tudine", spectacolul teatral e complet, 
A fost şi de această dată carul rolurilor 
„istorice" făcute de Gh. Cozorici, Radu 
Beligan, George Motoi. 

lUn !foairte !reUIŞLt .II)eIB(Xllaj 'distriibuit în 
această superproducţie ni s-a părut per.
sonalul tehnic al. Teatrului Naţional. 
Fără aportul discret şi competent al lu
minilor (Robert Vasilescu), ilustraţiei 
muzic.ale (Timuş Alexandrescu), meca
nicii de scenă şi al regiei tehnice (ulti
mele două am.imite dejia), îinclin să cred 
am fi asistat la o bătălie tn care. fiecare 
dintre adversari crede că a fost tnvins 
şi se retrage, deşi soarta luptei nu • e 
hotă.rită. 
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.farmecul 

aevenit poezie 

VenJtă din Piteştiul ce altădată ia găz
duit ârrl .p.aginitle re:vistei „A1r.geş", seria 
Tomozei semnătura lui Nichita Stănescu 
(de a căr-ui prieteruie îngerească s-.a bu
curat) ilVlire'lia Cioabă ia făicut o „haUtă" 
la Te�trul din Valea Jiul,ui (iatiît cit ia 
durat stagiatura), tailentul aiduci.rnd--0 re
pede înt!'e acliotrJi r€{J)rezen1lativi ,ai Cra
iorvei. .Aim văzut-<l în roluri pe ca:re le 
face mari datorită oolităţi'.lor sale :inter-
pretative de ex,cepţie; . este vorba de 
Dora (Paznicul de la depozitul de 
1iisi}> de D. R. Popescu), de Antonia 
(Floarea de cactus de BariHet şi ,Gredy), 
<le Ana (Jocul vieţi'i · şi al morţii în deşt'r
tul de·• cenuşă de Horia Lovinei;cu, rol ul 
<le debut pe scena N.aţioncllwui craio
vean), de Lizica (Mobilă şi durere de 
'l'eodor Mazilu), de Ghighi '- (Un sunet 
romantic de Tudoc Pope.s�). Intrările· 
saile în scenă sîrnt spectaculoase, .ac
tri-ţia cu1tivînd aipUombUl şi :fu-onda,. dins 
colo de care, msă, ştim,' pînideeyre la
crima. Vreau 1,ă $!)Un- că Mirelia Ci00ibă 
nu este o actdţă în dulcele stiU clasic, 
-ea rt.tiPe cunoscutele t�pare, ca!LităţHe
mai sus amintite aducimJd-o· î:n a·tenţia
nu :numai a sipoctatorilor, daJ: şi a o.a
meni'lor de teatru. Li,ceen,i pistruiaţi şi
timizi ii desenează na orele de .dirigen
ţie chiipul, poeţi locali .îi iincliină o:de
.şi gazelurJ, iar ,criti.cii dram.atici o atacă
parcă pentr,u a-i atrage atenţia. In tim
J>Ul liber, actri,�a sicrie poez.\i (i-am în-

t,î!nit deseo:ri sem'!lăturna prÎ!l'l reviste 
precum „Rirunuri", ,,Lucea.fărul", ,,A.stra", 
,,Argeş"), citeşte tratate des,pre goble
nuri, dă o fugă pînă la Balş (la »oţii 
p:ictori Paul şi iPaula Tudor), schimbă 
impresi,i de lectură ou prietenii săi (poe
ţii Marin Soresou, (Pabreil Ber,ceanu şi 
Ioan Am.astasia) sau discută desipre urşi 
cu ifiloso:fiul Cornsta'fltin Barbu. Nu este 

. o însLngumtă, deş-i trăieşte depal'te de, 
1u,mi111ile ram:.pei bocureştene, are un 
frate care C!Îlntă Ila chitară şi U111 soţ rn
manti.c, "Oare !l)Oartă mustaţă. Poate că 
unii se vor. mina că o actriţă scrie a
semenea versuri : ,,Căci ce SIÎJ!lt, toate 
podoabele femeii / pe lingă podoabE:le 
muntelui / nici uin cUivînt maJ. tare ros
tit/,cad pietre/ca şi ifeimei.a muntelle îşi 
cunoaşte. ţiJpătul/.pe dinafaa·ă <loa;· tntru
pareatv,ulturul ţintuit e de stîncă/ prun
cul ţintuit e tla sîn:u1 mamei / pînă ce 
c�reşte-m el focul -vieţii / Î!Il legea mum
telui e vestea / că apele vii S-'a.U născut) 
/ !femeia. :vesteşte : pimă şi î:n·vierea se 
pome:ne.şte · t iou · iadervărat cel ce vrea să 
se nască ' în totul cunoaşte muntele"
(Muntele). ,,E daltă .în Paştle", ar fi spus 

· Nichita ·stăllloocu, citi:n.du-lle, ,,e dată pe 
foc", ai: glăsui F.ăn� Neagu, are păiiul
lung rcă 111'U tinaape in zece trăsuri, aT
s,pu:ne UIJl mai tÎ!Ilăr poet, - dar cite nu
se t.POt �une ·del9pre talentu[ a;ctri,ţei şi
poetei Mire1.a Oioaibă, 1al cărei :.liammec a
devenit de multă vreme poezie?

Constantin PREDA 
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Carnedianul a făcut epocă. Mai exact spus, epoci. Fiind contem1)0'1'an 

cu t1•ei generaţii de actori. Şi, tim,p de circa şaizeci de ani, prezent "'7 înt1·-un 
fel sau altul - pe scenă, în culise şi- ateliere, la radio şi pe ecrane, în 
gazete şi reviste, în filele cărţiwr de specialitate. Dar şi în viaţă, cu poonte 
în {anţ, la şuete. 

S-ar zice, un triumfător. Cu încredere neşt.i,rbită în sine. 1n forţele 
proprii şi în sorţii lor de izbîndă. S-ar mai zice, şi un o:ptimist exuberamt. 
Căruia i-a mers din pltn, în tot ce-a întreprins. Dar, eroare ! Operînd cu 
bisturiu fin, cu dibăcie şi migală, pentru a disloca pojghiţa a,parţmţelor, des
coperi un om vulnerabil .. Un dezarmat. Bîntuit de tristeţi. Nemulţumit de 
sine. Hărţuit de îndoieli. Un profesionist al soim.ei, dotat cu spontaneitat@, dalr 
care a alies drumul anevoios al căutărilor chinuitoare. Cu o nobilă ambiţie, 
refăcînd, iar şi iar, migăloasa m1evrerie căreia i s-«, dedicat. Tinzînd spre 
perfecţiune cu arzătoa.re sete. Dair niciodată înc'l'edinţat că a atins-o. 

Tocmai aici, în aceste îndoieli, rezidă forţa lui Nkolaide. Prima şi cea 
mai de preţ însuşire a artistu.lui . 

.. 

Dobrogean. Nitscut � Con.stanţa, m 1908, la 2 serptembrie. 
Veni>nd de timpuriu în contoct cu teatrul şi sinnţind faţă de a.ceastă a.i·tă. 

H. NICOLA/DE:

Nu! Nu pot _să cred! tn toamna oare 
vine, se vor împlini opt decenii ph1s un 
an, de dnd am pr:i.mi-t cel mai de preţ 
dar - via·ţa. Donatoarea s-a numit Pene
lope. Şi - firesc - strămoşii i se născu
seră in Itaca. Numai că partenerul, de 
fel de tn"in părţile pe unde a pri,be�it 
Ovidiu, nu se numea Ulise, ci Niculae. 

* 

Inainte de a mvăţa să vo�besc, am în
văţa,t să rid. lin două limbi - în româ
neşte şi în grecB'?te, Şi cînd în casă a 
venit şi o soră, eu i-am rost primul dascăl! 
de J.1"s, Toana asta de care ne molilpS'isem 
cu toţii venea de la tata. El ne dăduse _ 
ordin ca, de cum wecea pragU!l, toată f.a
mitl.ia să�l primească cu zîmbetul pe buze.
Şi favortt, în respecti'Va zi, e1�a cel care-i 
pov-estea cea mai hazoasă năzbîtie. Iar 
dia.că într-adevăr oîştig,ai întrecerea, puteai 
şi să .răsrtor1rui paharul cu apă' pe faţa de 
masă. ,,Nu face niimic" - aplana taita· -
„s-ar fi ,putut intimpla. şi la BuokinghaTP 
ckică tot voj aţi fi fost invitaţi l " .. 

* 

La inc,eputul începutului, lumea a fost, 
pentru mine, marea, pescăruşii, geaman-
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o irezistibilă atracţie. Aşa încît, din clia:)a în care a fost în situaţia de a-şi
alege dlrumul în viaţă, s--a îndÎr,eptat spre Conservator.

A urcat pe scena pmfesionistă încă din anul II de studii. Debutînd în 
teatrul cLe proză deschis la Bucureşti de Maria Ventura, în Chinezul din 
Scrisoairea lui Scnnerset Maugham. 

Neldlniştit, cău,tînd necontenit cea mai bună formulă de teatru, ca şi cele 
mai potrivite „emploi"--'11,ri pentru sine,. a abordat toate genuriLe - dtramă, 
revistă., operetă. Realizim.d o multi:tudine de portrete, ti,p'µ,ri sau caroctere 
dramatice complexe. Şi chiar dacă au fost simple prezenţe, integrate în s.pec
tacol doar pentru culoare; in versiunea lui H. Nicolaid� ncau fost niciodată 
schematice. Intotdeauna viabile şi cuceritoare. 

Şi-a desfăşurat 'i!ntreg registrui de posibilităţi în teatrul de proză şi, cu 
preoăaere,. pe scîndurile bătrînului Teatru Naţional din Bu.cur,eşti. 

Nu de puţine ori, Nicolaide.. a fost şi condeierul cărruia i s--au dat01rat 
momentele şi personajele inte,rpretate. Aşa. cum, nu o dată, a creat subiecte, 
acţiuni şi caractere dramatiice destinate colegilor. 

Un îndrăgos·tit de teatru. Investind totul pe tărîmul acestei lumi mirifice. 
Dăruind cu generozitate gînd, spirit, verrvă. Izbutind apatriţii scenice care atU 
ră1-nas î>n memoria celor care le-au văzut. 

Sanda DIACONESCU 

„Înainte de a invăţa să vorbesc, am Învăţat să· rid11

· dura. Mairea mi-a dat �entimentu:l infini
tului. Pescăruşii - invitaţia la zbor. Gea
mandura, cu ţipătul ei dureros, m-a ·aver
iiz,ait că, pe undeva, există şi răU!l.

Cumnd, am aflat că fiecaire <:opil ajunge
om ma1·e. Şi trebuie să fie nu inumai
bu,n, ·da-r şi bun la ceva. Atunci, am 
hotă.lit să mă fac birjar. La noi acasă
venea în fiecare zi un bi,rjar cu caftan
a11bastru şi fes II'OŞu - Ali. El î,l ducea
pe tata 1a slujbă. Iar uneori mă' suia .şi
pe mine pe capră şi-mi preda hăţuril-e.
Lui Ali ii datorez şi pri.ma întîJJ!lire cu
lumea spectacolului. I:ntr-o dttmi,nică, din
proprie i-ni�iativă, el ne„a dus, ,pe iffiine
şi pe soră--mea, la circ. Undeva, acolo
unde se sfirşea oraşul, era un coct mare,
în care -îşi dădea reprezenta,ţiHe ciircul
Busoh, sosit de la Bucureşti.

Dar clovnii şi foci,Ie vestifu�ui circair
au lintrat degrabă în concu�eniţă cu minu -
năţiile de la cinematog;raful „ Tomis ", is-,
pititor de aproape de casa părintească.
A1Juin:ci penpeţjile lui Zigott.o . sau IVIax
(Llnder), acrobaţiile lui Harold Lloyd au
năvălit 10 mica mea viaţă, şi asa sfişiată
de nefeticirfie din amor ale . Franciscăi
&rlini. Asta pînă ere aln.1 fost cu totul
răpit de serialele palpitanifle ale avenitum
�mor ,Tudex, ţom Mix. şi Nick Carter.
De aici S-41 tras şi de2JaS1lrul familiei.

2 - c: 11.1332 

Mai intîi, dulapuJ tatei a fost sistematic• 
prădat. Şi cinel jobenul, cind halatul de 
casă făceau pici<;,aire. Ochelarii bunicii şi 
dichisurile de frumusete ale mamei luau 
calea - fără înt&ar1eere - care ducea la 
odaia cp,pillor. Fiindcă eu deveillisem du
blura tuturoir comid!l.or din filmul mut. 
Dar numai pînă la opt-nouă· ani. Deoa
rece, la z;ece, am optat pentru dramă. 
Văzindu-1 pe Lon Chaney - actorUJl cu 
o mie de feţe - în rolul cocoşatului de
la No"tre Dame, 1-lllm creat şi eu pe
acest erou al lui Hugo sub ochii ulw,ţi ai 
"familieJ. 
· Aşa am încheiat clasele pr1mare.

* 

A urmat liceul. CÎlnd tata devenise şi 
arnndnistratorul sălti „Elpis ", unkud.-lăcaş 
de teatru dil!l Constanţa. Şi cînd n-am 
scăpat nici unuil dintre tu,meeJ.e „monşllri-· 
loc sacri" cai·e onorau ;periodic oraşul de· 
pe ţămiul PontulUi Euxiln. Am făC'Ult cu
noşti1J1ţă cu Shiakes,peare, aplaudîndu-1 pe 
Aristide Demetriade în. Hamlet. Dar nu· 
ŞtiiU ll'tici azi de ce NicuJ-ae Soreanu, fiind 
Hax,pagon al lui MoHffe, !p.-a făcut să 
p1îng. Brezeanu, în Ion-nebunul din Nll.-. 
pasta, m-a i-nfiorat. Şi - C'Ul/mea ! - a 
pi'oat amorezat-lulea de· Maria Fiilottl, 
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jucind în Suflete tari de Camil Petrescu. 
Şi uite aşa_, am trecut şi liceul. Ce-i 

drept, ajutat mai puţin de aceste ste:le 
ale scenei româneşti, cît de propdul meu 
părinte, ca:re, în calitate de preşedinte al 
comunităţii elene din Constanţa, adu.cea 
oîteva mii de voturi „cati,ndaţilor" de pe 
atu!Dci. 

F,iin(l contingent )933, mi-am satisfăcut 
serviciul militar la „34 Infanterie". Fă,ră 
sş ştiu dacă i-am satisfăcut şi pe şefii 
rnei c.azOIJ'J.i, fiindcă am dus-o din „scu
tire" în „scutire". AvearrI un unchi, co
mandant al portului. Dar aveam · şi un 
talent - fără egal - de a face pe „bol
navwl lnchipiu.it". 

Ei, şi, după armată, consiliul de fami
lie a decis - fă.ră drept de apel - ple
carrea .mea la Bucureşti. .Ca să devin „co
mercia,nt cu diplomă". Le-am făcut pe 
plac. Am dat concurs de admitere la 
Academia come[·.cia!lă, dar' de intrat, am 
intrat la Conserv,ator. J,n comisie, nume 
·care-ţi zbîrleau părul: NO'lltar.a, Sorea.nu,
Livescu, Lucia Sturdza Bulandra, Marua

18 

Charlot din Alhambra în floare, 
Teatrul „Alhambra", regia - Puiu

Maximilian (1939-1940) 

Filotti, Maximilian. Mă pregăteam să in
�P cu Oltul de Octavian f,oga şi să trec 
apoi la Ciinele şi căţelul de Grigore Ale
xandr,escu. Şi, într-adevăr, rostesc răspi
cat primul titlu - Oltul - şi, imedial., 
mă dezlănţui: ,,Cît îmi sunt · de urîte· 
unele dobitoace ... !". Judecăto,riti mei au 
izbucni't în rîs şi m-au anunţai!; că sînt 
liber. lmi dădeam seama că o zbîrc.isem. 
Dar, a doua zi, aflu, cu uimi,1,e, că se 
duelaseră pentru mine Filotti şi Maximi
lian. Aşa m-am trezit la clasa primei 
rpele iubiri. 

De la ooa,na Miţa, sincer să fiu, nu 
prea m-am ales cu mare 1ucru, ln schimb, 
sÎ!Ilt şi azi profund îndatorat profesoarei 
Alice Voinescu. P.reda drnmaturgia 1,;fli
versală. Şi eroii lui Esohil, Sofocle, Eu
rip1de, cu supraomeneasca lor încercare 
cţe a-şi, îinfrînge destinu1, trădau, printr<= 
noi, cu o i1nimaginabW.ă vigoare. Copleşi
toarele personaje ale lui Shakespeare ne 
deveneau familiare. Luam parte, cu toată 
convililgerea, la bătă1ia dintrre da6'.ici şi 
moderni. Şi tot s'1lrăbăitmd epocile, tot 
aflînd des;pre tendinţe •şi curente, înţele
geam ci'ţ, şi în meseria noastră, exri.'Stă 
stilUJDi. George Dandin !DU poate fi j.ucat 
la fel oa JTla.I"Chizul de Fosa. Şi · n:iJct 
Daima ou camelii ca .A.gami ţă Dandanache. 

* 

Dar, intre timp, aflasem că actoria nu 
se învaţă din tratate. Se fură-. Şi, de
grabă, m-am şi angajat· figurant la twi
_trul M.ari�i Ventura. Aiic.i, aveam ce şi 
de la cine să fu,r. De la George Vrnca. 
am ales arta tr0S1tirii şi ţinuta. De la Ti
mică, măiestria declanşării rîsului, fără 
eeort vizibil, fără concesii. De la Ven-
1Jt.n'a, jocul miinilor - problemă c.a·tas
trofaiă pentru actor'. Vorba lui Nae Ni-• 
culescu-Buzău.: ,,Gr,eu ml, Hamlet ăsta! 
Buzunare, l!l-are; basion, i-oc ; ţigară, 
neam! Ei, ce faci cu rniinile?" Pe Ven
tura, nici azi n-o uit, în finalul specta
colului Carnavalul copiilor, Devenind 
bmsc dnvizibilă spectatorilor, îi înfiora 
tp,tuşi, comunticln,du-1e sfirşitul eroinei 
inter,pretate pri,n simpla alunecare a 
mîinii, în •lunguJ. arr1eohinu1ui. 

Dar, ân teatrul Mariei Ventura, am' pri
mit şi leaj)i.ile dir�torut1u.i de· s·cenă si 
animatorului Vic,bor Ion Popa. P,mmuJ. 1t.i
«:'J.1U pe care s-a străduit să ni-l :iinoculeze 
a fost arta de a-ţi asculta partenerul. Şi, 
tot de la început, mi-a demonstrat ce 
î.nseamnă să fii cu adevărat acior. Insta-
1,înd un scaun în locul fn,1,moasei mele 
partenere,· mi-a cerut să joc convingătoc 
suferinţa iubirii respinse. Faţă de pr-o
testele mele - ,,Fără parteneră?! Nu 
pot!" - verdictul a sunat sec: ,.Dacă nu 
poţi să te ernoţioneu şi să suferi în faţa 
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unui soaun, nu vei ajunge niciodată un 
bUlll corneci.ian!·' Şi a treouit să ,pot I Tot
de 1a maestrw nostru, am aflat că pu
nerea in' scenă a wiei piese este mai alies 
gînd. Că imag:Ln:ilor scenice li se cere să 
poarte o .ialcărcăt1.11ră de simboluri. Că 
pe�le de culoare vor juca în aoelaş1 
sens. In .ţjmp ce iluanina va crea mu,terul. 
lfU." costumele vor comuillica pînă şi stă
iriJe emoţionale ale personajelor. Aoc�
tuairea muzilCalLităţii interti.oaa-e a fiec\irui 
cuvrînt era deopotri,vă obligaţia actor1lor. 
·roate aceste dnovaţii tinzînd ila „re-tea
itiral:imrea" rteatru1Lui. tendi,n,ţă oons\antă · 
fn -activitatea Ju,i •· I. P. Că acest ne
obosit artist a semnat spectacole cu ade
vărat moderne, se ştie. Că a fost iini,ţiato
i'u!l teatrului muncitoresc şi că a inaugu
rat, la noi, :teatrul de păpuşi cult, il"afi
nat, destinat adulţil.or, sînt date care au 
i.nrtJrat de mult în :istorie. Dar ceea ·ce 
nu se cunoaşte este faptul oă, .o silrl,gw"ă 
dată ,în viaţă, V. I. P. a fost şi aator. A 
jUJCa>t 1'01u� Ca(ll[" dilil rpropria-d comedie 
- Tache, Ianke şi Cadîr, îintr-un şiir de
�rezentaiţii ,în carie eu eram !ţie. Aceasta
fiind a doua mea aiparilţie - ,remarcată
-, după ,debutul realizat au II'Olu!l Chi
nezul din Scrisoarea de Somenset Mau
gham. Cind i'�am avut ,parteneri pe ni
inicito<rii Aura Buzeseu şi George Vraca 

Altoşa din Azilul de noapte de 
Maxim Gorki, regia - Fernando 
de Croci,,a:t<ti Te,atrul Naţional 

(1948-1949) 

şi am scăpat cu viaţă! Toate aceste eveni
mente ilngrămăclindu-se în stagi,1J<P,ea 
l93Q.-rn33. 

* 

Cam în aceea.şi epocă, l-am întîJJ!dt _ş1 
pe Caim:ill Petrescu. Şi, culmea! Acest ro
mainaier-d!ramaturg-fhlosof m-a aruncat în 
ghearele revistei, ,,gen minor" - cum 
pretindeau toţi marii teatruilui. Intr-ade
văr, autoru:l de mai tîrziu al lui Danton 
şi ai! lui .Bălcescu mi-a propus să sariem 
imipreUlllă un ,text revuistic! De ce mi--o 
:fli pus, cl această piedică în calea afÎ!r
măaiii mele în tea1lrul de ,proză, nu ştiu. 
Să fi fost de teamă că voi ajunge să-l 
joc rpe Robef;pmn-e al Uui ? S--o fi .făcut „ 

din ,gelozie, fiindcă amîndoi făceam sere
nakie sUJb obloanele .aceleiaşi doamne ? 
Tutull a rămas miJster. Numai propu,lsa
'l'ea mea spre „ Alhambra" a fost limpede 
ca lumina zilei. Conducă1lom de ·atunci 
aii aces:tui teatru de revistă - N. Vilă
doianu si N. Coostant�nescu - căutau un 
tenor. Eu 111•-1a,veaan pic ,de gllas. Dai" V. 
Vasilaohe m-a convi111JS eă nu se mai 
poartă tenoJ;1u,l ou voce, cJ „dizeuru[". 
Drept -care mi-a dat brîn-ci în concuirsul 
de selecţie. Şi am fost admis. Dar pentru 
l.llil rol mut. Am jucat un conţopist cm-e 

Croitorul Haritbnov din Confrun-. 
tarea de fraţii �Tur şi L. Şeinin, re
gia - Moni GheLerter, Teatrul Na-. 

ţional ( 1948-1949) 

I 
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nu făoe.a altceva decît să noteze în catas
tif tot ce debita vedeta spectae-0lu1ui. A 
doua zi, un gazetar de soi_ Mircea Ştefă
nescu, pr,etindea că „I" Nicolaide 
„Haş"-ul nu-şi ciştigase încă drept de 
cetstte în lumea spectacolului - îşi as
culţă atît de bine partenerul încit dă 
impresia că, .de nap,t, el spune cupletuJ. 
şi vedeta N ascuită. 

Am dăiru.it rev.istei douăzeci de a.ni de 
viaţă. Fă:cind orice ·pentru ea. Am rost 
actor, regiz;or, decorator, maşirust <1i recu
ziter, chiar şi femeie la toate! Ln ,ploo -
ambiţie care mă va roade de ,aci înainte 
toată viaţa - am şi sariJS pentiru a o 
servi! Fo.nţa mea de şoc a fost cua:>letul.. 
Dar nu cupletul cu caire ne obişnuise 
Tănase, rostit „la capul actorului" şi ex
pwn&nd punctul lui de vedere. Am �
ferat modelul Matei Millo, schiimbîndu--lIIli 
mereu măştri�e - aşadar, dldentitatea -
şi expri..m&nd · opi,n.ia personajelor, în pro
hltl!Ue de stri.ng,entă actuailitate. Aşa am 
foot Baiibu Lăunamu, B�•UJl, Gan-dhi, 
sufleurul... Cu chiJpul 1ui Hamlet, puneam 
întrebarea „a !fi saiu ia ,nu ti neu
'tru ". Ca Da:nt.e Alighiieri, atră
geam atenţia asupra [Primejdii.ei ,răz
boi'lllluri, pornind de la ounoscutUJl motto 
clin Divina Comedie: ,,Lasciate -0,gni spe
ranza, voi ch'entrate". Am devenit Char
lot. pentru â mă p1"înge de Hitler, care-mi 
furase mlli5taţa, pentru ca omeni,pe.a să 
rîdă de el, iar eu - aLia,s Chaplin - să 

şomez ! U)neori, tO!t după exempl-qil . 1lud 
JVIatei Mil!lo,, fixam vrewi tip de epocă-.
Sau atacam _un personaj care se afla· în 
stal, mai ,a;J.es în primele rmduri-. Iar 
dacă mă înfuriam, îi des-enam şi mwtra,
i�ud,nd astfel şi genul •oo�e1Jului cu 
ilusbraţii în text. 

* 

Mi se .părea că am succes. Ceea ce 
mi-a cam sucit capul. Şi m-a făcut să
răS{l)und La . itoate chemările, împrăşti.illl
du-mă în cele .patru vînturi, ca puful de
păpădie! Aşa am aj&s şi la Tirn�oara,
um.de to=ai lua fiinţă „ Teatrul Banatu
lui". Inaugurarea o făoea trupa de ope
retă a Marioarei Cinski, odrasfa i.Jlrustrei
norustJ.1e actriţe Maria Ciucurescu. Cucerit
de această 1lru,pă - ,poate şi dartlorită fui
moasei ascendenţe a Manioarei - m--am
şi ilnmlat, fără să mă mk că-i în1filaies,c
aici şi pe Auir�l Munteanu, Eugenia Za
ha.iia, Soare Z. Soa.i-e. Iar urlterior, .pe Ion
Aun:el iMaican şi ,pe pila1Jorul Gheorghe 
L6wenrda1. Aş,adatr, l1JI.IIDad lume bum.ă ! 

Am debutat - o dală ou teatrua - în 
opereta Bal la Savoy. Am ,recidivat . în 
Ţara surîsului.

Numaţ, că, o dată alunecait pe panta 
opevetei} 111u mi-am revenit prea uşor. Cu 
artlît 1111.a.i mult ·cu cit, întors a,a BuC1.1Jreşti, 
am dat de o altă „Alihambră ", reprof.i'l.ată, 
ca şi mi,ne, din revistă [111 operetă. Ou 

Crespino-cizmarul din Evantaiul de Goldoni, regw. - Fernando de 
Crucwtti, Teatrul Naţional (1950)., alături de Eugetnia Popovici

' 
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un nou animator· - . tînărul avocat dÎill 
Cluj care avea să devină vedeta Ian Da
ci.an. Cel caxe, după aproape două dece
rui de La dispar1ţia lui Leonard, perloadă 
.in caire opereta fusese ca şi asasinată de 
revistă - a· readus genul la viaţă. Nebun 
după teatru, cum eram, mă arunc ;n 
10eCUI1oscut şi joc tot ce mi ise tlă. ffin Va
duva veselă, -în Mascota, în Trei valsuri,
in Tirgul Sărutului. Invăţ · să oot şi să 
dansez. Ba sî,n,t nevOOJt să fac şi pe fru
ll'l,OSUil, în C'li,pa în care mă văd di/strl
buit într-un personaj creat cindva de 
Leonaird.. 

Şi di!Il toate mi-am msuşit cîte ceva. 
A:şa' cum mi-am însuşit mulbe şi d'ÎJil Mtl
vitatea mea in cadrul comitetului de re
dacţie, ou misiUJnea de a :re-ajusta li

bretele moştenite de la „î,naiJnltaşi. Aici, 
am avut rprHejW să ciupesc cite o replică 
mai cu haz de la alt personaj, 1pentru 
a-mi îmbogă·ţi propriul , rol. Cum s-ar
soune, transplant mainte de apariţia doc
torului Barna:rd! Lucru o�nilLÎt pe a
lbuinci, că doar aşa ;făoea şi marele V.
MaximiJ.ian, dnd traducea din. f.r.anţu
zeşte operetele vieneze ... Ceea oe nu i--a
ştiirbit ou nfanic geniul!

A,poti dilil nou - magnifica obsesie! -
am scris. Aviî.ndu-,i complici pe H. Ne
grin �i pe N. Ki;r,Cl.l!lescu, am comis o 

Muşterilul din Momente:.car,a,giatl.e, 
regia - Sică Alexam.d:rescu, Tea

trul N-aţional (195�1955) 

operetă, căreia i-am zls N�a fost nuntă
mai frumoasă şi pe care am lăsat-o „su
venir" teatru.lui respectiv, în clipa 01nd 
l-am tră<iat ...

* 

Făcusem patruzeci de ani. Eram copt 
ca om şi răs--copt ca aotor. Inarmat pma 
in dinţi cu ceea ce îmi dă!ruise şcoala 
!l.'evistei şi a o,peretei. Ba şi ex.perien.ţa 
dobmdită la iradfo, la ci•rc, la diferite 
cilnemaJtograJ'e. Oho! A.iJc:i, era cel mai 
greu. Fiindcă apăream în pauze, după 
(deci la concurenţă cu) divÎilla Greta Garbo 
sau cu faRtasticul Buster Keaton! Abia 
acum eram în stare să atac. iM ,teatrul 
de ,proză. Şi chiar o doo-eam fierqinte. 
Aşa că Zaharia Stancu, di!l.'ectorul pri!rnei 
noastre· scene, poftin'du-mă să in/tru în 
trupa Naţionalului bucureştean, n.:a făcut 
altceva decît să împingă o uşă gaita des
chisă. Şi am pătrulil:S în ilustrul templu 
prin poarta -cea ma:re. Di.stribuii.t, din 
prima clipă, în Azilul de noapte. Ln ro
lul Alioşka, flăcăul gu.raliv ş.i poznaş, 
zilc<î,nJd din ,g1.,1ră, dar şi La ar,monică. Cu 
ajutorul Mariei Tănase, l-am dobîn.dit 
p;r,ofesor pe Fărâmiţă Lannbru, ca.re m-a 
învăţat să cînt la aa:-monică. In rest, am 

Mr. Dick din David Copperfield de
Max Maurey după Charks Di,ckens, 
regia - N. Ma,ssim, Teatrul Time-

retu!ui (1955) 
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rtrudit si.ngui", ca un :posedat, IJ)entru a 
convinge ipublicul că am opsprezec� am'.
_ cînd, de ta,pt, aveam pat01z� I Şi 
pentru a nu mă simţi coi_nplexat, în acea 
distribuţie de zile mari, în care G h. 
Stxn,Ln era Actoru!l., N. Bălţăţeanu -
Baronu[, Ion Manolescu - Satin, Gh. Ci� 
prian - K:leşci, Marietta Anca - Va
sili� Irina Răchijeanu - Nataşa... In 
speclta.colul de neuitat aa regizorului ·oe 
Cruciatti. 

A umnat o năviallă de pers0tn.aje. Pen
tru care am muncit cu o amlbiţie nemă
surată. Ca să nu fiu mai prejos de 
„mairea gardă". In cizmarul Cre,sipino 'clin 
'Evantaiul [ui Goldom. In croitorul Hari
tonov d'ÎJll Confruntarea de fraţii Tur şi 
L. Şeilil!i.n. 1n Lndusbriaşu[ dilll prodU(!ţia
eveniment Incident la Vichy (Arthur
Mililer). In Mr. Dfok din David Copper

fleld (Diokens). In Mult zgomot pentru

nimic (Shaikespeal'e), în Momente-Cara-
/ giaJe, în Neisprăvitul ,(Fonv'izin), ÎIIl Vis

de secătură (Mircea Ştefălnesou), în Iarbă

rea (Aurel Baraniga), - rpe acelaşi a-ol cu 
Radu Be1i:gan -, în Ani de pribegie (Ar
buzov), @n Cadavrul viu (To1�i) ... Dan: 
pomelnicllll nu-şi are rostul. Semnificativ 
rămâne doar adevărul că, timp de alţi 
douăzeci de ani, n-a existat dimineaţă 

· sau seară în care să nu !fiu prezent pe
una ditn cele. trei scene ale Naţionalului
- Comedia, Studio şi Sf. Sava -, la
Tineretului sau Mic. La Bucureşti sau
în multe al te oraşe ale ţării... Şi poarte 
nu e chiar atit de ciudat faptul că tiltlu
rlie mele de nobleţe, răsplăţile care mi 
s-au acordat, au fost cîştigate numai în
bătăliile date pe scena de proză.

* 

_Şi acum, după şase decenii de teatru, 
pornind ÎIIl căuita.rea timpulud ,pierdut, sau 
- de ce nu? - regăsit. îmi dau seama
că am fost un norocos. Norocos şi fiindcă
n-am trăit în vremea în care artiştii
ocenei - fie ei şi acrt-Oti de Shakes-peare 
- se poticneau, nu o dată, în peregri
nările lor, de o scindurică, proţă,piită. la
grandţa vreunui orăşel. O sdîndurică pe
care sta scris: ,,Intrarea inteirz.isă mai
muţelor, păpuşilor si comedianţilO!r !".
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Team.il de St.ait ddn Oradea 

VALSUL DE LA M,IEZUL NOPŢII de 
Viorel Cacovea.nu. Data premietrei : 4 a
prilie 1989. Regia : Nicol.eta T-Oia, Deco
ruri : Emilia Jivam.ov (Teatrul Naţional 
din Timişoara). Costume : Ma.Tia Haţ,e
ga1iu. Distribuţia: Ion Abrudan (Con
,stantin Da.bija), Ali.a Tă,utu (Man-ia Dabi
ja), Doru Fd:rte (Mihai Da.bÎja), M�rcel 
Popa (Corneliu Barbu), Marlaona Prresecan 
(Dama Barbu), Nicolae Toma (Dumivru 
Spătaru), Eugen Ţ,u,gulea (Tiberiu Axen
te), Mariana Neagu (Eleonora Axente), 
Dorin Presecan (Graţian Şerrban), II.ea.na 
Iurciuc (Viviana Şerbmi), Ion Ruscu.ţ 
(Jean Popa), Simona Ccmstantimescu (A
lexandro Voronea.nu). 

MOARA DE PTJLBERE de Dumibro 
Radu Popes-cu. Da.ta p,,emie,rei: 9 mai 
1989. (Premieră absolută). Regia : Ioan 
Ieremia. Scenog,ra.fia : Emilia Jivanov. 
Distribuţia : Ion Mâinea. (Gabor), Miriam 
Cuibv,s (Magda), Da niel Viu.leu (Popluhair), 
Euge.n Hwri.zomenov ,(Venczel), Petre Pa
nait (Novotqiy). 

DUMINICA OAMENI,I N-ATJ PORE
CLE (,,La Ulieci" ). ScenMiu de Elisa
beta Pop şi Petre Panait dwpă Marin So
res-ou. Da1la premierei: 19 mai 19,89'. RE:gia 
şi scenogra.fia, : I00;n Ieremia. Interpret : 
Petre Pama:i,t. 

Secţia maghicvră 
IVONA, PRINCIPESA BUR6UNDIEI de 

Witold Gombrowicz. Traducerea : Paly 
Andras. Data p-r.emierei : 22 februarie 
1989. Regia : �rian Oniga. Scenografia: 
Maria Maliţa. Dilstribuţia : Fabian Eniko 
(Ivona), Hajdu Geza (Regele Ignaţiu), 
Kiss Tqrek Ildik6 (Regi,na MaTgareta), 
Medgye_sfalvy Sandor (Principele Filip,
moşteinitorul tTonului), Meleg Vilmos 
(Şambelanul), F. Mairton Ensebet (Iza o 
d�mnă de la curte), Acs Tibor (ChfTii, 
prieten al principelui), Dobos Imre (Ino
cenţiu), MolinaT Julia (Prima mătuşă), 
F. Bath6 Ida (A dOU4 mătuşă), Rev6czk11 
R6bert (Vn dregăwr), Korner An11f. 

Teatrul Germăn de Stat din Timişoara 

MUTTER COURAGE de Bertolt 
Brecht. Data premierei: 14 decembrie 1988. 
�egia: J:?a.rida Istvan Aind,ras. Scenogra
fi<:: Traian Zamfiruc'lt. Distribuţia: Il
diko- Jarcsek Zamiterscu (Anna Fir-rH.nq) 
lDniko Benczo (Kattrin) Claiudiu Tăran� 
Wittrich (Eilif), Wiifried Bauer (Schwei
zerkas), Anton Balazs (Bucătairul), Ida. 
JaTcsek-Gaza (Ivette Potitf.er). 
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Trupa Fanny Tardini-Vlădicescu ' 

Într-o istorie · de teatru inedită (I) 
\ 

După zadarnica încercare· de·a obţine de 
l:a Mi.Jn.Jsterul Şooail-e'Lor o· bursă pe,ntr,u 
frecventarea cul.'surrillor gimnaziull,ui din 
Botoşani, Mil\ai Eminescu porneşte di111 
nou ,pe dTwnul Ce!'năuţi1or, în luna 
martie -1864. Avea 14 ani. I-a asigu.:-at 
tatăl, căminai:iul, subs1diile, l-au dăruit 
rude înstărite di,n Botoşal!1J icu banii tre
buitori '? Biogr,afii comenitează ou vă
dită ,pn.1iS,ie111ţă, în absenţia doou:mentelor. 

Teunei111i.oufl memoria'list Teodor Steiia
n� (Amintiri despre Eminescu, Buc. 
1914) vorbeşte despre revenurea neaş
�bată ,a 111estatorni�ului şcolar în capi
tala BuoovJ.nei, odata •cu prilIIlele s:pec
taco�e a!le trupei tea,tr:ale ,conduse· de 
Fanny Tardiilli şi de soţul ei Al. V1ădkescu. 
Eira iîntîiul twmeu al unui a111samblu 
românesc im ifl'l/l)e1iul habsburgilC!, ,,şi a 
av,ut o deosebit de ·mare îmrîurire asupra 
dezvoltării Viieţii şj. a.dlivităţii di:n Bu
covina" ,(T. Stefanefllli, op. cit.). 

Teodor Bura.da, Îll1 a sa ,istorie a tea- · 
tru1ui mo'Ldav, 111e încredi,nţe,ază că tru
pa Ta;rdini-Vlădicescu zăbovise mai în
tîi în Botoş,aJni la .în,ceiputul anul,ui 1864. 
Pare-se, a,dOllesicentul care :nu Q·euşise să ,e 
pună de aeovd cu on:idinea şcolară în 
oraşul nata:J. ,,se SLl/puse ,unui gî01id nou : 
să se ducă .La Cernăuţi. după tr1.JJPa de 
teatr,u VJăid!i.cescu - Tai,ct,i:ni, ca;ptivat, 
se vede, de cele cîtev'a Sjpectiaicole pe 
oare ea le dase Ia trecerea ,prin Boto
şa111i" (Geol'ge. M'ltruteanu - Hyperion I, 
Viaţa lui Eminescu, M<i:nerva 1973). 

'.Drupa era forma tă dilll 17 persoane, 
cu repevtoriu bogat, 33 de 1Pie&e, majo
ritatea semnate de Matei Mihlo şi V.
Afecs.anidtri, dia:r şi de M. Pascaly, Cos
tache Caragiale, I. Anesti/Il (distnibuţiile 
serale, la Teodo1· BălJan, Trupa Fanny
Tardini în Buoovina,1864 şi 1865, Buleti
n'Ull „Mihai Eminescu", n-relie 9, 11, 12, 
1930-1934). Iniţia-tiVla turneului au avut-o 
maţii Costi111, Îl'l5oţiţi, într�un ,,comitet 
teatral", c� Alecu şi Gheorghe Hurmu
zachi. Demersuri ofi,aiale s..,au făcut în
tÎIÎ pentru do.uăzec.i de reprezentaţii în 
ebo,name111t. Incă aflată 1a Botoşani, 
Fa:nny Tal1dÎl11i î01iaintează Consulatului Ge
ner,aa austriac din Laşi o cerere in limba 
ge.nmarriă pentru eliberarea cuvenitei 
autortizaţii. Act-ele re'Jiative la cele do.uă 

turnee ale 'trlupei 'I1ardi:ni-VJăJdicescu în 
Bucovina. (1,3 martie-27 mai· 1864 ; 14 
noiembrJe 11864-2·1 ,martie 1-865) au fost 
comentate de istoricul bucoivinean Teo
dor Bălla111 âJn artkolul citat din Buleti
nul „Mihai Emililescu". E)l a ofeirJt, a
tunci, oercetătorilor şi citeva. scurte ex
trase din aiceste ,acte. 

ln' 'llrmă iou două decenii, muzeograful 
George Frainga il vizita la Gura Hu
morului pe distinsul istoric ,Teodor 
Bă1an. Cu a,ces-t prHej, a iprimit mam,us
crisul unei [,uc.rări, 1,:u tiJtlul definitiv 
în ifol'ma rliactilograffată, Co�ribuţii la
istoria teatrului românesc. Teatrul ro
mâi:,. din Bucovina, 1855-1913. Dacti:lo
,grama a,cestei istorii de teatru are 20,l 
pagini pllus o anexă de 1.23 pagi111i cu
p1,inz,inid documente r€\l)roduse în exten
so. Pri;ntre eile, şi ,cele comentate doar, 
cu decenii âJn umnă. ReiproducelIIl, deo
camdată, din anexa ii,nedi1:ei lucrări, ac
tele reilative :La pri.mul turneu ,cemnău
ţean, în traducerea lui T. Bălan. 

„Botoşani, lill64, februarie· 8. Onorată 
Agenţie şi Com,suiat Geineral ! Intenţio
IliÎnd să i:naugurez în Cernăuţi cu trupa 
mea iî:n cm-sul ll\.lJl1ilor m.artie şi aPrilie 
un ddu de douăzeci de reiprezentaţii 
teatrale î,n hmba română, îmi permit a 
ruga onor c..r. Agenţie şi Oansulat Ge
neral să. •binevoi.iască a inte.rvenJ la 
înaltUil c.r. 'Guver:riămî.nit · ial du-cabului -
Buco·Viil11:t, ca să mi ,se eli,bereze ,autori
zaţie ,pentru douăzeci de repreze:ntaţii 
teatNllle în limba a'Omână î,n Cernăuţi, 
anume în l oca!l:u1 concesionat a dlui. 
Milmli. Rog să mi se comu;nii,ee ,pe cit 
se poate de ·âm gr.a1bă rezolvarea a.cestei 
cereri. Fanny 'I1a.11dini." Re-zoluţia Guve.r
nămî:nt·ulu,i Buoovi.nei mu întlrzie : .,Se 
acordă doamnei Fanny Tru.,di•ni aut.orri
mţia să dea în ,Cernăuţi 20 reprezen
taţii în limba română fără însă să i se 
,aoorde concesia foomală pentru Wiinţia-
. rea şi conducerea unei trupe de teatru 
stabile". 

m ,articolU!l Teatrul Naţional în <:!er-

năuţi din Foaia Societăţii pentru litera
tura şi cultura română (număr tri.plu, 
martie,. 1865), A. Hunnuzachi mulţumeş
te ,actor.nor .pentru jocun lor care ,a de
m9nstrat că ,,limba noastră e destul 
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de ,tnaintată şi demoltată ·ca să poată 
�ervi drept mijloc pen tiru interpretarea 
şi executarea airtei dramatice". 

Primul sipect:acol s-a dat Ila 13 martie 
1864 în saila de teatru a hoteluJui ,,Mo1-
dova ", c.u dr.am,a vhtejeaocă inspirată 
din vreanea lui Mihai Viteazul Radu
Ca.lomfirescu. E Jes:ne de închipuit en
tl.l.2li:asmul să1ii, ca.re „e1·a ticsi tă de 
pubUi,c iramân ; ,nu iliipseau nici, ţăra111, 
nici şco.bari ; se 1,uaseiră de mai nainte 
diSJPOziţtuni pentru ,a.ceasta". (dr. Ion G. 
Sbiera - Familia Sbiera, după tradiţiu
ne şi istorie, 1899). 

Şcolarilor săraci li s....au i1111mîruat bilete 
prin profesaru!l S'biera. A:lţi oa'meru cu 

- dare de mină inllr,oduce,a.u in sală pe 
cei care tÎilljeau i1a i111trare.

Thni:nes,ou ,a rost prezent 1a toate 1re
prezentaţiile. TotdeaU111Ja î,n gruipul pri
etenilor. ,,El sta nemiişoat, cu privirea
aţintită ias\ljP1'la actoriloir, ca şi dnd air
fi voit să S<'l<al'bă toată acţiumea şi fru
moasele me:l.odiii oîntate de dînşii, şi
se su,păr,a gromv dacă careva din co
legi n stingherea prin întrebăiri sau ob
servări. Îl supăra mult şi a,,plauzul zgo
motos din teatru, pentru că în aceste a
plauze se pierdeau multe fraze şi me
lodii ale artiştilor. Pe Emi111escu nu l-am
văzut aplaudînd nicidată, dar acţiunea
din piesa reprezentată se oglindea în faţa
sa $i în ochii săi scînteietori". (T. Stefa
nelli, op. cit-.). Seria oelor douăzeci de
s,pectacole aprobate aprqpiindu-se de
sfîirşit. directoarea tru,pei îniaintea.ză a'll
torităţii de stat o nouă cerere (T. Bălall1,

' 
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<>iIJ. cit.) : ,,Cerniţuţi, 1864, a>P,rillie 30. 
Inalt guver.nămfiint iall ţă11ii ! SUlbsemnata 
dh'ecto.a.re a trujpei teatrale româ!neşti, a 
avut fenicixea să oh.ţină de La lin.altul 
Guver.năm.înt o ,a,utorizaţie pentru 20' de 

• reprez_entaţii. Fiind pe ca!le a teu:min;a
cele 20 de r�-eZ6llba.ţii obţinute şi do
ri:nd, la icererea onor pu,blli,c, a n1ai da 
alte 10 reprezentaţii .în ,a,f,ara celor ob
ţinute 1PÎ1J1ă aJCwn, respectuos subsem
nata c,utează a ruga I,na:ltul ex. Guver
pămînt ia1 _ţării să 1binevoiască . a-i pre
l:ungi în scOjpul a-cesta a utor1zaţi,a pentru
aute relpt'ezentanţii de teatru F. Tardini".

Urunează a,ch'esa Guver,nă!mîntudui că
tre Comisariliatul de Po!l.iţi•e: ,,Ce.r.năuţi,
1864, mai ·2. C.r. Comisar-Lât de Poiiţie,
aici. Cu rel.ieiri:re la Oro.inu} dim 23 fe
bruarie 1864 n.n. 428/Pracs. se înştiin
ţează Comisariatului că ·s-,a acordat
doamnei Falilny 'I'ardi,ni, la cererea ei
din 30 iaprilie a. c., autorizaţia să dea
Îi!1 cursud l•U!Ilii mai a.c. cu tl·UJPa ei
aate 10 reiţ:>rezenta,ţii in limba română,
î,n 1ocalul proviror din ]Olcalitate. Peti
ţionara se va .î.Thşti,inţa imediat. N�rusz. '"

La 27 mai 1864 oortilTl,a se lasă <ltJipă
ultimul s;)ochacol aQ preţuitei trupe_
Incurajată, Fanny ·Tardini se hotărăşte
să· 1po·posea.scă şi la Braşov .în lunile de
vară. ,,Vă .doresc din suflet şi domni
ilor voastre, la Braşov, această rară
plăcere sipirituală şi ll1aţiona1ă." - 1n
scrie cu căldură, [ui- Geor.ge Bariţiu, G. 

. Hur:muzachi, Tecom:and1nd epistolar
tl'l.liPa dislliinsei adri,ţe (N. Bănescu
Corespondenţa ,.fl\ffliliei Hurmuzaehii 011
Gheorghe Ba.riţ, Vă1e.nii de Munte, 19'11).

Odată cu ,ple,c:area a.ctorHor spre Ar
deal, diSd)ă,ru di111 Cernăuţi şi Eminescu.
Mullţi biogr,adli au crezut că a •urmat
„căruţa cu paiaţe". Recente st1.11diâ ,au
dat atenţia cuvenită U1,mătorului fra;g
ment ·dÎIIltr-o scrisoare a bătr<îinul,ui actor
Al. Vlăidicescu. Soţu!1 F'aniei precizează
că l-a aflat pe Emi1J1esou în Botoşani,
la 1864. T"il.1!1ărul, ,,au mers cu noi (la
Cernăuţi n.n.) ITTumai de mulţumire, nu
însă oa sufler. ci ca s,j•lllfPlu admirator şi
oîmd am părăsit Cemău.ţii pentn.I a mer
ge în Tra115i1va1Jlia am trecut iar prin
Botoşani şi Emi111esou au rărrnas lia fa
milie". (LE. Torouţiu ...:.. - Studii şi do
cumente ·uterare, vo1. VI, 1938) ..

Pirevăzătoare, F\al!lny Tardini doreşte
să-şi asigure stagilli!lea de darnă 1864-
1865 tot în BUJCovin:a. Da:r s,u,ccesele s.alle
în Oernăuţi şi 1â Brru.;ov trezesc sus
piciuni. !nainte de a i se elibera do1iba
autori:zJaţie, Mi.nisteru!l de Poliţie din
Viena cere Guvernămîrntului Bucovli.nei
un, raport amănunţit despre trecutele
repreZJeil'Jtaţii iale ansamblului românesc.

Ionuţ NICULESCU 
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AI�f�XANDRU LĂPUSNEANU 

de Mihai En1inescu 

Text îngrijit şi comentat de -Petru Creţia 

Versiunea de faţă a .acestei piese, scrisă de Eminescu prin 1881, 
reprezintă un stadiu mOI avansat de organizare a textull,li decit cel din 
volumul Vli'.-al ediliei nalionale si se adresează unui cerc de cititori tot
odată mai larg şi m'ai spe�ializat. · 

ALEXANDRU LAPUŞNEAN-Q, astfel intitulată de autor în 2275, 175v 
şi 2306, 88r s-a păstrat în două versiuni, A �i B, aHătqare în manuscrisele 
2282, f. 107-146 · şi 2254, f. 203-206, 219-238. Se reproduce aici a doua şi 
ultima versiune, cu citeva inserţii din prima (A), atunci cind pas_a,j-ele res
pective, lipsind din versiunea B, sini .compatibile cu ea şi o întregesc în 

· chip legitim. E vorba de : v. 33-50 (precum şi cele, răzleţe, citate intre v. 
50 ·şi 51), de tot ce rosteşte GLAS DE PREOT, de a doua parte a indicaţiei 
de scenă de după v. 144, şi de v. 454-455; pentru versul 331 am preferat 
redactarea inWală, cea finală fiind defectuoasă. 

'Versuri!� 234-237 şi 460-471 au fost prel"uate dintre textele aferente 
la dramă (2254, 230 r. şi 2276, 232 r; 2260, 254 r - 255 r, 2276, 218 r, 
232 r, 2277, 3 r) şi amplasate acolo unde, fără să altereze cu nimic esenţa 
personajelor, puteau adăuga ceva tensiunii lirico-dramatice şi însăşi esen-
ţei personajelor. ..,,. 

tn toate cazurile în care Eminescu, în graba redactării, nu atribuie 
explicit G> replică dată unui personaj anume, decit cel mult. prin BOIERI /li 
sau chior 1/11, am restituit numele personajelor compatibile cu replica res-
pectivă, aşa cum rezultă din alte pasaje ale dramei. 

Lista personajelor este cea a lu( Eminescu -(2254, 203 r) completată 
cu ceea ce rezultă din textul piesei. 

Specif.icarea „Dramă istorică într-un act" Se sprij-ină pe oceeaşi ana'Jogie 
ca in cazul lui Bogdan Dragoş : Cornul lui Decebal. 

Segmentele de ţext cuprinse între pa-rnnteze dre.pte reprezintă intervenţii 
ale editorului, că·ru-ia îi a-pa�ine şi n!J•merotorea din 5 în 5 a versurilor. 

lntreaga- acţiU111e d1·amatică se desfă
şoară într-un timp istwic ·care co.inciâe 
cu însăşi durata reprezentări..i: două ore 
pline. Locul acţiunii este Curtea lui Ale
xandru Lăpuşnean:u: de bună seamă sala 
tronului. Iar oersonajele care definesc 
conflictul sint Lăpuşneanu insuşi, vistier
nicul Ioan, văduva Bogdana şi boierii de 
Curte, care, au funqie corală. Iar în cen
trul acţiunii dramati,ce, ca nod al ei, se 
afl,? Gruie, ·om viteaz de stirpe mu.şatină, 
acum mort şi aşezat pe năsălie în centrul 
sălii tronuJui şi deci al scenei. 

Scena I este destinată crearu unei 
::mumite atmosfere în cadrul unei situaţii 
scenice bine definite: boierii de Curte şi 
uricarul Cracale Căpolescul dezbat_ soarta 
lui Gruie. Acest Gruie,- vlăstar de Mu
�atini. boier de Curte şi el. era făcut din 
�!tă plămadă decit ei toţi. Mort aclllffi. el 
repreziintă un suflet rămas din alte vremi, 

cel-e mari, dar fapta lui se înscrie, în 
afară de dkzenia cu care apăra· la Cu.rte 
vechile r:indu1eli, într-o ' sun,gură împre
jurare, înlr-o sÎIIl.gură acţiune, de:mădăj
duită, care, în donchijotismul ei, pare 
ecoul diminuat, aproape derizoriu dacă 
n-ar fi eroic, al unui ev de fier: cu o 
mină de oamen1 se duce să elibereze 
Hotinul de turci, sub cuvînt că nimeni, 
nici Vodă n-are drept să cedeze nici
măcar o palmă clin pămîntul Moldovei. 
Imprejun,a,re i1n oare, priins şi închis de 
turci, îşi pierde viaţa în condiţii ciudate. 
or: acest episod conţine in nuce fa1treaga · 
dezvoltare a acfolui care urmează. 

Pe de o parte, ştiindu-se că turcii nu 
, erau dispuşi s,ă-1 omoare, suspiciunea 

unora dintre boieri. lăsată să străbată în 
i-nsiinuă,ri, ca.de asupra lui î,,ăpuşneanu. 
care ar fi trimis Ia el o carte / Ca să-i
deie drumul turcii (r. 24-25), dar căruia 
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ii dădea mereu de (urcă / Cu împărăţia-.. 
Vodă a simţit cumcă-1 încurcă ... - Vodă-I 
măgulea odată... - Da, dar nu-i dădea 
avere, / Se temea că dacă Gruie o să 
prinză la 1mtere / O să-ntoarcă lumea 
asta într-o zi cu sus-n jos. �r. 37-40).
Cine l-a ucis rpe Gruie ['ămine să se afle 
dli!Il idesfăşu�·area piesei. I 

Pe de alJtă parte, întreaga conduită a 
lud Gruie, inelu.siv atLtudmea faţă de 
domnie şi episodll!I. de la Hotin, sînt dic
tarte de lealitatea lui faţă de un vechi 
iegămîn.t, de pură invenţie eminesciană 
şi totodată de o notabilă originalitate î,n 
materie de g·inclire istoric-utopică. La 1 
septembrie 1552 moare, asaS>inat de boieri 
la· Ţuţora, · pe Prut, Ştefan Rareş (1551-
1552), fiu,1 lui Petru şi ultimul ttlăstar 
di1recrt al v,iţei muşaltinie. A unnart o în
fruntare î,nilre facţiunlile boiereşti (legiti
mişti, fi1Io-imperia1i, filopoloni) <Şi au cîş- · 
tigat aceştia din urmă, care îl foscău
nează pe Lă,puşneanu. Eminescu îşi ima
ginează, dimpotrivă, că boierii, printre 
oare Lăpuşneanu şi Gr.u!ie, adunaţi la
priveghi, la · Putna, s-au -legat între ei 
printr-un ju,rămînt al cărui conţinut 

• boieri.i aduna/ţi pe scenă nu-l şti,u b:ine
(Eu ştiu din gura / Unui moş... nu prea 
ele-a dreptul... ,cam pe-ncunjur ... Legttura /
De la Putna între dinşi.i tot a fost ea ce
a fost. - v. 47-49), dar despre care, în
tr-un chirp încă nu tocmai desluşit pentru
cititor, se vorbeşte în scena I. 

Astfel, lud Gr,uie, povestti:ndu-se în.:
tîm,plarea de la Hotin, d se at6buie u�
mătoairele vorbe, adresate paşei de acolo:
Pe mormintele închise, în locaş întunecos.
/ Noi, boierii-am ales Vodă în Moldova
pe Hristos, / Pîrcălabi sîntem cu toţii şi
ostaşi a,i lui -Isus, / Iai; acela care vornic
peste noi cu toţi 1-·am pus / N-are drept
să dea din ţară loc măcar de două
palme (r. 11-15):-- Dar ceva mai încolo
se face ai1uzie la o stranie monedă ,găsită
asu.pra leşului său: S-a aflat un ban Ia
dînsul, ban bătut cu chip şi an / Jesus
Christus Rex i\-loldaviae era scris pe acel 
ban (ir. 45-46).

In s:fîrşft, scena I ma:i are un rost,
acela ide a arăta că boierimea de 1a
Cu.ntea lui Lăpuşneanu este îrrnpă.nţită în
două, după gradul de î,ncredere pe care
îl au Îlll domn�im·, .îin hotăru:tlle şi nndu
ielile lui şi după nostalgia ,pe caxe o au
pentru mai vechile şi mai Jegiuitele
vremi, în contrast cu cea a Lăpuşneanuilui.

In ansamblul ei, piesa esbe. astfel îm
pă,r,ţită:

Scenă I. Boieri,i. aşteptînd să se arate
Vodă. stau de vorbă. cu,m s-a arătai mai 
sus, despre domnie şi despre evenimentul
zilei, moartea lui GruJe. In timpua acesta
s oseşte ,u,n alali fUJI1=· care, de pe uilii,ţi,
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se indrcaptă,spre palat, purtînd 'leşul lui 
Gi-ulie. 

Scena II. Intră Lăpuşneanu, .îi salută 
pe boieri şi este salutat de ei, apoi, au
zLnd procesiunea care îl a:duce pe Gruie 
(Ce cîntări de popi răsună,gîngave pe la 
f(-reşti ? v - 119), îşi a1nunţă :intenţia de 
a nu îngădui să fie ingrnpat du,pă cuv.iinţă 
şi de-a pu,ne să fie spinzurat, morit, în 
cimpi·e, pradă lupi[or ·şi corbilor. Apare 
văduva, t1nguindu..,ge în coffilillltarrlile :iJro
ll!ice şi în doi peri ale Domnuluii . .în tilrnp 
ce soldaţii aduc coşciugul şi-l depun pe 
o năsălie, fără ca Vodă să se impo·tr.i
vească. Du,pă aceea Lă12uşneanu îi pof
te.ş.te pe boieii să se ducă pe la casele
lo!l." şi 1·ămine singur cu mortuJ.

Scena III. Ridică mantia de pe leş şi
rosteşte, vorbind cu el şi cu amintkile 
sale, un lung monolog, în care adevă,rata 
natură a relaţ.ie.i lor este dezvăluită. Apoi 
a.nuncă peste coşciug propria sa mantie 
şi cheamă un aprod, .poruncindu-i să 
acopere ·coşdugul cu flori. .. 

· Scena IV. Se rpetreite într.e Lă,puşneanu
şi vistierul Ioan şi in cuirsul ei se dezvă
luie adevărata pricină a morţii lui Gi:uie. 
După ie�irea vistierului se aude rumoare 
Be glasuri. 

Scena V. Vi:n curtenii şi boierii şi în 
sala tronU!l.ui i2ibu1;eşte să intre Bogdana, 
văduva lui Gruie. şi se Tepede cu mare 

• hulă asupra DomnuJui, care -0 ascuHă,
apai îl cheamă şi ,pe vistier. face dezvă
luirile de cuviinţă şi îl sileşte să se în
soare cu Bogdallla, îi făgăduieşte moşii,
nu puţine, ca dar de nuntă, şi il. si[eşte
să fu.că ,un testament prin care să l.:se
intreaga lui avere Bogdanei, ca soţie.
Apoi Vodă îndeamnă pe cuiroen:i să se
pregătească de nuntă, dar î,nai111te ,ca ei
Eă iasă vistierul ,şi văduv,a Î·i aduc Dom
nului mll!lţumirue lor, iar acesta, după ce
li le primeşte, dezvăluie a doua ()a["ă
leşuJ lui Gru,ie şi rosteşte o alocUJj;iune
funebră, dwpă care concediază def.im.lbiiv
Curtea, 1Jrimilţind-o să ,petreacă la acea
nuntă, JJJu însă fără a face. o aiuzie
obscură la o moarte iminentă.

Aceasta esite mi.şcarea sce!Ilică în an
&amblul ei, desfăşurată. oa şi în cazuJ
/I!Ilfrll!Iltănii./ din Decebal. în cinci scene
cu funcţia celor cinci acte ale unei piese
înrtlregi. Ea este construită, cu o artă per
fectă, ca o · suită de surprize· intemeiate
pe duplicitatea 1ui Lăpuşneanu .. După ce
în scena întiia se enunţă tema şi l:ntr-a
doua Lăpuşneanu răspunde celor mai
mu,lote aşteptări 1u.ind o hotărîre si!llistră,
fiecare dintre celelalte trei îl arată pe
Lăiouşneanu ca fiind altul decît cel so
cotit că este, dezvăluindu-i, scenă cu
s�enă. mereu a.1tă �tă, ,tot ma;i suqJri,n
za+i:-.::ire. a surprinzatoarei sale naturi.'

ia1tr-adevăr, dln scena III, aceea a 
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mairelui monolog voievodal in fa,ţa si
criului, spectatorul află că pe Lăpuşneanu 
îl lega de Gruie o foairte. veche prieteni.e, 
că fuseseră amindoo printre cei şapte 
boieri care se lega.seră prin juirămîntul, 
pronrmţat în prolog, de La Putna. Iar, 
dintre ei, afară de Lăpuşneanu, Gruie era

cel din urmă şi singurul care rămăsese 
credincios Jegămîntului lor : Dintre cei
legaţi la Putna încă unul, cel din urmă. 
Dintre toţi ·ciţi se-adunară ca să facă
jurămînt / 'l'oţi 1u-mară altă ca.le... tu
te-ai ţinut de cuvînt. (v. 160, 207-208). 
Un legămint pe caire chia,r Gruie il pro
pusese atunci, in noaptea aceea veche de 
la Pu,tna. Lui îii venise gî:ndul uimitor 
ca, î,n Hpsa unui urmaş legitim la tron, 
Dumnezeu n-a vrut Moldovei alt Muşatin 
să se nască (v. 176) şi în timp ce de as
tăzi înainte e Moldova cea străbună / Ca 
corabia pe marea bîntuită de furtună (v. 

1·ăsplată... Giulgiul ăsta, patru scinduri, 
v. 213-214), dau: -ştie că oameni ca el nu
sînJt meniţi să accepte ma,cu!lăirile <:9m�-o
r:niisua.-,illor şi ii vo.rbeşte cu Uiil fel de
condescendenţă de frate mai ma:re şi mai

priceput intr-ale lumii: Unde ajungeam,
măi vere, eu ca tine să fi fost ? (v. 215),
spurundu-i cu tandireţe, un prost (v. 2i6).
Mai mUJlt, Lăpuşneanu ştiie ce oredea
G.ruJe despre el şi i se dezvăluie, abia 
acum, ca pr.ieben : Şi-n zădarnica ta
lu,ptă te urma un ochi mereu... / Un
prieten care ţie-ţi părea duşman... (el)
sînt eu (v. 225-226) ; Mai mult ... şi drep
tate-ţi face... altul nu... unul ca mine
(v. 230).· Unul ca mine îlllSemlllÎlnd că Lă
puşneainlt, ca ceea ce era şi admi<tea că
este, se smereşte îna'itntea acelui pirea
cuQ·at viteaz şi prireten, îngenunchind în-_
geTI!iuil politic în f.aţa inepătării.

177-178) ei, cei şapte, să nu aleagă un * 
nou doTil1n: Ce alegeri? Vorbe! Domnul • 
nu s-alege, el se n�te (v. 188) ci Să Scena IV esre aceea a dezvăh.ririi uci-
alegem singll.[" rege în Moldova ,pe Hristos glaŞIUl].ruii luă Grruiie. căci, ti11eşte, acela nu 
(v. 198) iar ei să se oo,ru;ti,tu'ie ,într-un era. cum putearu bănui U!Ilii, Lăpuşneam,u. 
grrup de egaili, legindru-se, ca mtr-o :firăţiie LăipuŞ1D.eaJI1Ju, dimpo.t:rli.tVă, :trimisese turei-
de oruoe, să rămiie uniţi J,a .paoe şi război lor. la Hotin, scrisoare de sloboz:iJre. Dair 
şi Nici cu toţii împreună şi nici unul din cel insărcinatt să o trimită. ;vistiem.ilcul 
Mţi sint / Să nu poată da din ţară vreun Ioan, o folosise altfel. ca s-b înduplece 
11etec de pămint (v. 203-2(t4). Iar pentru pe Bogdana. nevasta· lui Gr:uiie. să s-e 
toate acestea Lăpuşneanu.· cl insuşi un Plece ipoftelO!l' lui. Şi reuşise. Şi acum, 
sperjur, cel ma'i mare, ii poar1tă lui Gruie după ce întîi mtnte, adus de viclenia 
un reSiPect neşmll"bit, ames¼oat cu un fel Domnullui să spună tl:ot şi să se şi laudl>. 
de nostalgie a ,purităţii (Tu n-ai cunoscut _ că l-'a scăpat şi "de-un duşman ş.i cu fata 
minciună, măgulire ori vînzaie, v. 155) cUll"ată. Iwr Vodă, ,prefăout, fil lau'dă. 
îi pare 'rău de soarta hri (O, tu ramură In �ena V se dezvăluie. mereu sur-
din urmă dintr-mi vechi şi drept copac, / pmnzărtoare, toate amănuntele ,pfrainului 
lat-acuma-a tale visuri în nimica se dei;- domnesc, ,men'.ilt să ill răzbune ,pe Gruie 
fac, r. 153-154; Ş-a ta inimă vitează, si să asi,gu,re viitorul. comilo.r s:ă:i. Pe 
ş-ale tale nalte g-indurf / Au găsit a lor Ro,;ri::ill1la. umili,tă de soarta ei. s.i,mţin-

Povestea Luceafărului, ,,depă:nată" în spectacoLul Teatrnlui de păpuşi 
dim. Bot,oşani 

27 

www.ziuaconstanta.ro



du-se înjosită, dar vituiperlllld împotiri,va 
Domnului, abia o ascultă, ironic. Reţiine 
doar atita din mărturia ei cît îl înari
mina pe visltie.rnic. Nu ca asasin, ci ca 
silu.i.tor. Pune să i se citească legea şi îl
sileşte să aleagă mtre moarte şi căsăto
:rda cu cea pe care o neainsthse. T,rece 
i-mrperiios peste protestele celor doi şi-şi
mai arată o carte : V'istiern.icuJ e silit să
o la.se pe Bogdana,· prin testament, lega
tairă uniiversailă a unei aven pe care
Vodă ,însuş!i se oferă să i-o sporească
pritnrnr-o generoasă dal!lie .. Se vede ibine
că nu de dra,gwl ei, căci de ea îi, era
totuşi- silă, ci de al coipti.lor lud Gruie.
Totul într-'O atmosferă ca şi săvbi!to
rească, care utimeş,te curtea, c.um utimită
fusese şi de hotăririle domneşti. Unul,
Bran, chiar zice : Ce mai judecată, vere ! 

- Chiar turcească fuse asta... / Ai ucis
pe-un om în codru... mergi a<:asă, . ia-i
nevasta (v. 399-400). Dar acelaşi Bran
zîice, că<tre surşit, Este aspru ca furtuna. ..
judecata-i e măreaţă (v. 456). Pentru că
între timp Lăip�neanu făcuse încă un
pas mau departe : dezvelise mOI'lbuil şi-n
trebase, destăinuind de data acea.sita în
plină Curte gin.dud lui adevărat despre
Gruie (pe oore '.nu se �ndiise de al.tfel
nici o dio;>ă să-l dea corbilor) : Dar acesta
ce-n sicriu-i e întins, rece şi mort, /
Acestuia nici o grijă eu în lume să nu-i
port ? (v. 429-430) ; Pentru-acesta ,nu-i
dreptate, nu-i în toată lumea nime / Ca
mizeria-i ·întreagă să o simtă-n adîncime
(v. 435-436). Ajunge că era el acela care
să •i-<> fi simţit şi care acum, dezvăluin
du-şi gîndul căJtre oorteni doair pe jumă
taite şi î111 vorbe nu, de tot limpez.î, S'I)une :
nar, nuntaşi, o-mpărăteasă mi-a trimis
la nuntă sol, / A cărei împărăţie n-a,re
margini şi ocol, / Voind să serbez o
nuntă cum n-a fost în lume una
(v. 447-449), pentru a COI1\till1ua în aparte,
deci numai penJtru spectatori., Căci că
lău-i . nunul mare, · iară moartea este
nuna. / Ia-I ... (v. 450-451). Este senti-nţa
d� condamnare la moarte a ucigaşului lui
Grwîe din Vrrancea şi inoheîerea seriei
de su.r,prize oare duc de la un Lăipuş
neaIDJU Cll'le7lut - şi ohiair face să fie cre
rn t - nedrept, capricios şi c:rud, iLa un
LăpuŞ111eanu .răz):>1.mător al! lui Grui,e şi_
a ce înJbruchioa Gruiie d'in trecutul mu
şa.tin al Moldovei.

Că .toate aceste J."ăsturinăcru scenice sînt
grndite de poet ca msăşi ese111:ţa ,piesei
!-'tă dovadă un latirtimotiv & ei, :aşezat, cu
mici variaţii. în puncte sensibHe ale ac
ţi/u,niJi drramatice. ii.a îinoeipu.t şi la S!liîrşit.
La început, adică spre s:fiirşi,tuJ ;primei
scene, 11 rooteşte un boier : De se--ntîm-plă
ceva-n ţară şi cumplit şi fărdelege / Cine
JJOate fi de vină ? Lăpuşneanu, se-,nţelege
(v. 101-102). Aceasta e părerea unei
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· marii părţ'i diJJ.tre cUII'terui (co1rnflictu1 din
. tre aceştia şi Vo,dă e şi faipt i-sto!rlic şi
tema nuvelei lui Negruzzi). Sub forma
De se-ntîmplă-n astă ţară vre o mare 
fărdelege / Cine poate fi de vină ? Lă
puşneanu, se-nţelege ! (v. 105-106) ve.i.·
sUll'!ile SÎ!Ilt :reluate de vO!ievod la începu
.tul scenei III şi SIÎilt ch.iiar vo.r,bele cu, caire 
intră în scenă. Sînt :rostite ca asuma.l'e 
bine ştiu'DOalre şi i:ro111ică a faimei sale 
prilntre boieri. In sfîrşiit, ele sint rrcluate 
afilorna, şi toit în antiJlrază, ca ironie, de
U111 cUJrltean :de II'li111d, B,ran, care le II'Osţeş,te 
dll[)ă ce întreaga d€&făşurarre a piesei, şi
îndeosebi deznodămintuJ. ei, le dezmilllt.i
se:ră. Meşteşug de mare artă ,al,as,i,că, mî
rnu.iJt fără cusu:r-. 

Deşi 1piesa, citită nemijlocit, îşi oarac
terirea.ză deplin personajele prin toit oe 
S1pU111 şi tot ce fac, nu pairie de prisos e> 
încercare de a le defini mai s,intetic. 

Cu precădere Alexandru Lăpuşneanu� 
aşa cum a,pare in această piesă, ca:re a 
dormit un veac în taina m.anusieriselor. 
drept cel mai · compJex ,personaj ru tea
in:iului istoric ·romanesc din veacul trecut. 

VenlÎ111d, ca fiinţă istorică, la sifrşi,t de 
vi-emi, Eminescu ar fi putut să facă din

el Ull1 epig0111 damnat şi să-i OIP� ma
chiavelismul dreptelor rin.tlJUieli şi V'ite
jeştiloc fapte ale vremii celei mairi. Ve
nind, ca personaj, după personajul Lui
Negru,zzi, ar f.i putut, cum i.5i .propunea
cmdva, să brodeze în marginea lui:, fă
cîndu-1 un Macbeth român�, (.,socotind
prin u:rima„e să anailizeze conştiinţa orJ
miai'�ă şi remuşcarea" cum spune CăUi
nescu - Opere, 12, p. 112) sau, elibe
mndu-1 de tradiţie, să găseaisică în e1 ele
mentele necesaire unei mari fi-guri de mi
z-antrnp : un T•imon, tot de derivaţie
shakespeari.aină, trăind nu în Atena seco
lului V, oi în secolul XVI ,românesc. Dar,
scr.iind, a găsliit altceva, de o puternică
ooiginalitate. O i\i.in,ţă cu două feţe, a,rrnn
dou.ă adevărate. amîndouă siinc-ere. Cu <>
faţă i1rntoairsă. oa şi Eminescu, spre reaiH
tă<ţi le şi vi.Jrtwţi'le urtui mare trecut, cu
cealaltă către practica sa poHltică, care
nu mai putea fi a voievo1JiJor trecutuJui,
firind determina,tă de alt context istoric
şi de rute ra1)iuni de stat. Şi a renU111ţlat
să-l mai opună. oa NegrulZZi, aru,:ambluiluÎ
boierimii, mulţnmif\du-se să-l facă un
personaj justi-ţlar avînd a judeca între o
defunctă şi pură măreţie şi ticăloşia de
rînd /\ unora, m.ărunţi clar tns':'mnaţi de
vreme,· care nu stiau cu adevărat cli
Gruie din Vrancea, vlăstar de Muşatini.
nu e un o�e oponent a�tivoievodal, 
(:i întriaparea eroică, de.venită inac�uală, 
şi ca atare cu atît mai sfintă, a unor 
credinţe pierdute şi a unui ideal deci 
abolit. 
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Adam Erzsebet,_autoare,i unui P-xemplatr 1:ecital de versuri eminesciene 

Rezultatu-I este �dâ,nc ,şi totodată intens 
teatral. Adiinc p:r;in sfîşierea dlin s,ufletul 
Domnuliui, spootacudos prun actele luJ., dic
taroe de dubla lui funcţie politică. Se ob
ţine astfel 'Un ;perso�j 

e Care actionează potrivit unor • i_m
perative politice menite · să�i slujească 
ambiţlia şi totodată să dea situaţiei din 
Moldova atvta s,tabihtate cită comporta 
epoca, cu jocul ei (cru-e va fi acela al 
marelui Mihai) intre turci, regaituJ. polo
nez şi imperiali pe de o parte, î•ntre 
staroutuI domnitorului şi ambiţi,He boie
rim:i,i pe de �lta. El ştie cu bună ştii.Jllţă 
că politica nu se putea face cu mîinile 
CUJrate şi chiar respectul caJd pe care i-l 
poartă luu Grude nu-l împiedică să va.dă 
în el un om politiceşte naiv, şi toţuşi un 
OP-Onenll. · 
e Care ştie· cu ce ochi -este văzut la 

Curte şi în popo.r şi jş,i asumă, dezinvolt 
şi irol!li,c, ro1ul de despot funest şi de
testat, fără a face în aparenţă nimic care 
să-l dezrnn111tă, -bi chiar complăcîndu-se 
miza.ntroipic şi oareourp. cimric-sadic, •în 
acest rol : Eu ? Rămîn currl sînt ! / Crod,
cum ziceţi voi - nu rege, ci tir� pe-a-
cest pămînt (v. 117-118). 

• Ca.re ştie că în ·lume nu totul este
•inbr<tga poliitică şi păstrează, dintr-o ti-'
nereţ.e mai cuiraită. constiinta diferenţei de
valoare etic_ă dintre Moldova veche şi 

cea 111ouă, a lui : La ce vremi ajuns-am
oare, Doamne, - acum, şi ia ce zile ! 
(V. 416). 

• Care acţionează ca atare, ;reprimind
brutail pe cei ca-re · întitnase:ră şi stinseseră 
viia,ţ,a lui Gruie, întrupare naiv-măreaţă 
a trecuroului şi, Îlll acelaşi t;i,mp, alter ego
a:l acelei părţi din v�evod C>a["e nu ·se 
desprilllsese cu totul din mai buna lume 
•veche.

Iar rezultatul acestei duble conştiinţe
(.p.înă la Ulll punct chiar dupltcitaire) şi al
acestu� dublu fel de a actiona es1ie mai
puţin elementar- decît ne--am aştepta de 
la o mai puţin sigură şi subtilă mină de 
dramatuirg. Este· constiroui�ea, Îlll conduita
11.li Lăpuşneanu, a unui dublu machiave
lism ; cel al raţiunii polirtJ:ice, care· de fapt
îl exclude pe Gruie clinrtr-o · guverna.re
realistă, şi cel al raţiunii etice. caire tre-
buie să-i facă dreptate lui Gruie, şti>in
du-se bine că pînă şi aceasită dreptate
nu putea să i-o :f,acă unul din plămada
Iun Gruie : (Şi dreptate-ţi fa,ce. .. altul nu ...
unul ca mine, / Mai mult ... pentru al tău
nume. pentru-ai tăi, e un nor.oe, / Cumcă

· nu imul ca tine şade azi în acest loc)
(V. 232-234).

într-adevăr, Lăpuşneanu _e viclean şi 
cînd e justiţiar. Cornplăcindu-se I într-un 
asemenea rol, sumbru-viclean. rămîne şi 
cînd _operează în favoarea dreptăţii. El 
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i�ustrează tirti.umful în sfera etică a ,unor 
abil'irtătţi pria.etica.te m sfera poliiticu•lui şi 
face bime1e cum aa- face răw.. Se vede 
dU4>ă veselia hli (Este vesel Antichrist, 
v. 104), m.a!I1i:festare a· si,gurainţei de sine,
sporiJtă de gindul că, măcar o dată, îşi
folloseşte şd["etenia şi abil:iltatea p11agma
:tică (slujite de .putere), în fravow:ea unei
cauze bune, în care credea.

Credea cu sinaeritaie şi partoo. In ver
surile în oare il prohodeşte pe Gruie, 
Jepădindu-şi masca, i,n faţa Curţii 
înllvegi, simt pli!Ile de un sentiment 
aililnc de compasi,une pentru soarta 
c!TeptăţLi ,şi ia ceilor drepţii intr-o lume 
strumbă. c.aire nu mad cawtă 'la ei, prinsă 
cum este în lăcomii irnărun!te. Şd nu e 
vo,r,ba de u,n spirit juslliţâar exterior, ci 
de o înţelegere dinlăuntru, de un ,regret 
tră'iit şi ipătimit. !i împinge pe curteni să 
.se veselească la nuntă ou un sentiment 
mi:zianbro,pic şi .am.ar, p1in de lacrimi rect, 
ato�tinlitoaire : Tineri, ale1·gaţi la jocuri 
şi petreceţi cum vă place, / Ce vă pasă 
ue �onnintul unde el în umbră zace?
(v. 437-438). Nu fără a arăta că în ve
selJa aceasta se aimestecă şi un fals om:a
g'iu adus regnulu.i. său, omag-iu ,pe care, 
su,bti1 şi iro,niic,, şi-{l adl'.'€1Sează s'ilngur, au
rtoar.itic. cupni!Ils de tristeţ.ea a ceea ce 
cîşbigase în putere şi pierduse în ,puritate : 
Veselie, veselie, oameni tineri şi cărunţi,/ 
Zilele domniei mele aţi văzut astfel de 
nunţi. I Să trăiască· Lăpuşneanu, zic eu 
singur, zii,;eţi voi, Să domnească M!.i o sută 
cu dreptate peste noi! (v. 4413-446). Pînă 
şi veaCUll de domnie pe caire Î'l ,a.şază în 
gl..llra aoelora este rostit cu un gînd lucid 
şi otrăvit de c-ertitudinile unei fistorii 
lpr,eoore, 

Vemu;rjJ,e din final rtir'ihnit în adîlilcul 
celei1allte piwţi din Lăpuşneanu. cu su
fletUil împărţit o)ntre gîm:1uri şi vremi. 
Poate fi vol'lba de o pribegie, de un sur
ghiun, de or.iJce ÎlnSbrădnare cu pu!tinţă. 
Versuirhle sînt corelabile, în piesă cu 
v. 222 : Pe cînd eu treceam adîncul din
ispită in ispită. E un ,punct în care se
c001oentrează ,jma,giind ale ll"ătăc:i,rii pe ape,
în voia [storiei ,şi a iprimejdii.10\r şi a is-

- pitelor ei : e Moldova cea· străbună / Ca
corabia pe marea bîntuită de furtună
(v. 177-178). Unde-i Domnul şi pilo
tul / ... / Unde-i steaua ce răsare călăto
rilor pe-apă (v. 180-182). Iar Lăpuş-
1ne.ainu de mai. î.ootlrăiinat de tairă. pe cînd
urmam · pe valuri a singurătăţii cale, /
Şi-mi venea, suind alene, şi-mi suna pe
vîntul sării / Zborul stolului de paseri,
gla�iul valurilor mării (v. 467, 46�-_465).
pe când. aju111S 'în loc străin. au apus a
mea lumină si udau a mele lacrimi µîine
neagră şi străină (v. 466, 459), .rosteşte
cuvinte în care stri'\.bate una din cele
mai intense nostalgLi care s-au rostit
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woodată î.n scrii.sul românesic (mal!. ex
presi.ive, în ccmc:iz.iia :Lor. declit Din străi
nătate ia poetului tîJnăr) : Aţi [văzut] 
pe-a voastră cale, paseri albe, şi Mol
dova? (v. 462). lll!t' Moldova @Ste făcută, 
Îlrl dorul prJbeagulu.i, d1n trei [u,c,ruri : 
grinda porţii din Suceava, zvonul clopo
telor tale Cdesigur al Bugăi) şi Candela 
neadormită, de mormint luminătoare

(v. 470), iarăşi de acolo, de la Putna, 
toaite 1lrei efilgii muşatine, iar u:J/tim.ele 
două evocind insuşi v,echiiull, piettl,u,tul 
ju,răanJîn,t de la !Prohodul şi pr,i<veghiul 
celui dilil '1..lll1ITlă d'ilr11me Muşat1ni. Neinte
grabill.e Ull1ideva anume, asemenea versu,ri 
de l8!1.IJI.' pur î.ntregesc chLpul umiui Lăpu5-
neainu înzestrat ou un suflet adinc, suflet 
care operează în piesă nu numai <.-a 
\fo1nţă de dreptate, ai şi ca mterionitate 
a unei iubi.ri pentru o lume pierdută, 
pentru o rtiinereţe fă•ră soartă, pentru ce 
n-a fost să fie în lume şi în el.

lax Gruie e miu1unat, o fantasmă poe
tică de neu.i.tat, căci nu provine din weo 
teză. ci din brecuiul viu, care brăJa în el 

· şi nu voiia să ,piară: şi-a ,pierit. Intre cea
suil de la Putna, CÎ'nd Tu, luînd de· pe.:a 
ta frunte uriaşă, neagra cască (v. 175) şi
acela ,al mişeleştl.i sale uaideri, de o m,înă
trădăltoare şi adu-Iteră, nu e în el deait
puterea, :intactă, a credilrlţei sale într-un
h;ecut lumeşte irecuperabiJl. Este, fi.reşte,
dO!llchijotesc, cu,m am mali. spus, dar n.a,i
v,iiflaiea l!JuJ istor.ică şi politică nu-l fuce
să ,aipară oa un voinic prostănac. El .are
o statu1ră mai ma!re, de om nu numai
n,epăsăltor de moarte ci şi conş,tient de
pierzalilia sa, de [·ătăc'i:rea şi de iirosirea
sa într-<Cl ·ll"reme .străÎJilă de •Sliine. Versu
ni!le 234-237 ni-l arată pe· Gruie ştimd
bilne care e soarta himerei ilui şi cit de 
an.aoronic era. Un tova,răş de arme îi
spune : ,,De-om muri - întreabă jalnic
...,.... oare ce-o să se întimple ? (v. 234-235). 
Iar Gni.!ie : De-om muri, atîta rău. Dară 
platoşele noastre sînt mîncate de rugină. 
Ulltimull Ve!I'S defineşte o ioonştiin,ţă şi. o 
soartă, şi umple scena cu ecoul său. Ş;" 
apoi, în fond, ideea de a-i da Moldovei. 
în locul unui domn ileg,i!tim, o· cirmmre 
de ipîreăl.aibi lllil.Îţi într-un sill1gur ,gînd a 
lui Gruie fusese. Deşi de neam voievo
dal. din cel legitim, putea el să vrea să 
fie Domn. Dar j-a păsat mai muQt de 
ţară. O idee destul de năzc!T,ăvană ca s-o 
poţi uita, daii.:_ el a trăit-o .pînă la capăt. 
Voia (l()ncordia boierea:scă" şi neştill"bi.rea 
ţă,ru. Exact oe nu voiau timpurile, numali. 
că el n-a băgat asita de seamă, pentru că 
era oroi!t din aLt.ceva, din cînepă şi bronz. 
din ceva care, pierzî111.du-:se, nu se pierde 
niciodată in durata ·iS'toriei cîtă vreme o 
natie nu vrea să fie doar roaba unei 
vremi ori a!lta. Avea dreptate Lăipuşneanu 
să�l ll'es'DeCte, să-l iubească şi să-l răz4 
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1n viziunea lui Dan 
Frăticiu, Hyperion a
minteşte concepţia, leo
nardescă despre om 

bune, un personaj ca acest.a izbăveşte putea fi cu-ept : Este aspru ca furtuna ... 
tina unei vremi. - judecata--i e măreaţă· (v. 456) ; ef. Este

N-a avut nevastă pe măsură. Bogdana aspru, făr-de suflet... dar gîn ea-i e 
era femeie slabă (zămislită oarecum de măreaţă. 
misoginia eminesciană) şi, deşi îşi cu- Această amaliză n-ar fi completă dacă 
noaşte · înjosirea şi vrea- s-o ispăşeascf!" n-ar ireleva două inovaţiâ scenice ale ,poe-.
e slabă pînă la sfirşit, acceptă o aliamţă tuaui, amindouă în scena I. Prima constă 
imundă ca să--şi spele, in rl.nduială lu- in a dubla acţiunea care se- desfă·şoară în 
mească, greaua ruşine (Mi-ai dat cinstea faţa spectatorilor cu una pe ca['e n-o văd 
cea furată, v. 425). Lăpuşneanu îi dă un decit personajele de pe scenă : Brad 
statut acceptabil numai de dragul ,copii- Cine vrea. să-l vază încă la fereastră să 
lor ei, care erau ,aj lui Gruie. Văne cu aştepte (v. 90). Arbore Un prohod pe 
gura mare căitre domnitor, orezindu-1 vi- uliţi trece (v. 91). Insuşi Lăpuşneanu doar 
novat de moartea bărl::iatulutl, dar se aude ce se întîmplă : Ce cîntări de popî 
pleacă voinţei sale, dintr-un opor.tU!Ild&m răsună gingave pe Ia fereşti? (v. 119). A 
de femeie de rind. Nimeni nu poate spune doua noutate SIÎillt înseşi aceste cîntări 
că Eminescu n-ar fi putut-o face altfel. de popi. Ele răsună jos, în afara palatu-
dar n-a făcut-o cu bune moti>ve : ero.ii nu lui şi sint ca- un zvan, c-u evident l'Ol 
pot avea soţii de rînd. Lărpuşneanu o în- d,ramatic, din afara timpului şi_ ca un 
depărtează cu o vorbă neagră : Căci tu comentariiu, care este cel autentic al pro-
mi-ai aduce-aminte ele o zi cumplită-o hodu�ui ; a.I oricărei deş·er,tăciuni lumeşti, 
viaţă (v. 455). prevesmnd totodaJtă singuruil sipaiţiu in' 

cit desrpre vistier, el e un scelerait pux, care, i,n afa:ra rlITTduielîloir strîmbe /¾le 
măJrUJ11t în toate, ,pofticios şi dispreţwtor veacuriloo-, Gruie îşi .poate găsi mîintu1rea 
de orice ,ideal,i,tate. Interesul lui a:ezidă ş,i., odilhna. 
în încrecl:i1I1ţ.area lud . f,a1acioasă că, proce- Emăinescu a vrnt - să instituie în piesă, 
dînd cum a procedat, a slujit şi intare- îndi de la început. un al treilea tPla,n, 
sele sale şi pe cele aie Domnwui. EI dă după - cele două a.le du,plicităţi,i : ,unul 
măsura de jos a oeea ' ce Lăpuşneanu oa,re să le transcendă pe amindouă, cu 
(acest Lăpuşneanu, eminescian şi· unic) Gruie cu tot, intr-o ier.tare U!Ilanimă care 
cOll'lS:im�ise să lase· să .pară că este. Abo- e acelaşi lucru cu o veşillică ui,tare. 
mmaţ.Ja lui e un reflex în ape noroioase Ar mai fi de spus o vorbă despre vers. 
ia însăşi carieirei voievodulud. - Este cel diin.- vremea Scrisorilor, 1perfeot

Restul compa1"şilor SIÎl!lt Simplu, coo-, şi în rilbm şi Îiil rimă, nelăsind nici un iI"est
se împart şi ei în detraotori ai domnito- între expresâe şi fond, ou o aşez� a
:rulUJi. (nu fără bune motive, interesate cezuni.llor care pune în evidenţă ,toate cu-

• şi ohia.r dezânteresate) şi în alţ,ii, oameni vinteile-cliei�, ca atare1vairdat în cadenţe,
mru de jos (nume ca Bran şi Irimie tr.i- supus gîndu1u.i, i,rad1ind forţă şi libertate. 
mit la un statut popular) oaire 'Slimt, con- Teatrul nostru n-air fi avut un octosilab 
fuz, că Lăpuşn�u. crîncen cum era; trohaic mai. 1:iun. 
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PERSOANELE 

ALEXANDRU LAPUŞNEANU 
GRUIE DIN VRANCEA [leş şi glas din 
altă vreme] 
BOGDANA (văduva lui GRUIE) 
IOAN visternic 
[BOIERI DE CURTE] 

[I] IOSIF VEVERIŢA
VISCAN MOVILA
MOŢOC

[li] BRAD 
ARBORE

[BOIERI DE ŢARA] 

BRAN 
IRIMIE 

CRACALE CAPOTESCUL uricar 
[VLADICA. DIN SUCEAVA 
GLAS DE PREOT 
APROZI, UN PASAJ, O STRAJA, 
UN GLAS] 

SCENA I 

La Curte, în sala tronului. Sint mulţi boieri adunaţi [dintre care, în primul 
1,lan, două grupuri, I la stînga şi II la dreapta, sttnd de vorbă în succesiunea
l-11, fără să se ;;udă intre ele şi fără să comunice]. Aprozii stau la intrări.

32 

VPre. ce mai e cu 
VEVERIŢA 

Gruie? 
MOVILA 

PP- cit şţi.u P. la Hotin ; 
Turcii-'l ţ1n î-nchisr acolo pe cuvÎ!Jlt că e hain. 
Cum a auzit că turcii de a-0um păZEISc oebatea 
Şi că numai pentru oameni, să le ţ,ie dilreptatea,, 

5 E ,un .pircălab acoao, G,ruri,e şi-a ieşit dhn ,ninţi... 
Rididnd un pumn de oameni îrumnaţi pînă în dinţi, 
El se druse drept la paşă ... ,,Cine 'te-sa tr,imis aioe, 
Paşo !" Turcu-atuncea -rîde : ,,Domnu[l]vost1,u, măi vdllnice !" 
„Domnul - zise Gruiţ - [Domnul?] Oine-d ăta? Care 

10 Domnii leg.iuiţi ai ţă:rii acmn de veşni01.11l lor somn. 
Pe movmillltele încluse, in looaş întunecos, 
Noi, boierii-am ales Vodă în Moldova ,pe HI1istos. 
Pîrcălia:bi s:mte:m ou toţ,ii şi ostaşi ai lui Isus, 
J,ar acela cat'e varJ1ic tPeste 1noi cu toţi 1-<am pus 

15 N-are drept să dea din ţ;ară Joc mă,oar de două pai1me ... " 
CRAC·ALE 

Şi astfel d1n vor.bă-n vorbă au ajuns şi Jia. sudailine, 
Şi 1a .ha,rţă sângeroasă... Incepurră să se bată 
Pî-nă n-au rămas ai noşitri nici •C-<> singură săgeat'!. 
Apoi se ,luptară-n săbii, toţi căzură ,pîn' 1a Uilluil, 

20 Prins a foot ţa urana urmei numai GITUie, el, nebunul. 
VE:VERIŢA 

Ce-au fă,cut tu�·cii ou d$I11Sull ? 

domn? 

/ MOVILA'---
Ştiu eu vere? Se socoate · 

Că de viaţa-i să s-.atin.gă după lege iruu se poalte, 
Numai Vodă e stăpfr1ul pe maţă şi pe moarte. 
S-auzea că Lăpuşnea11Ju a trimis l,a ei o canba

l5 Ca să-i deie drumul turcii... Lor le place virteaz bUJ11, 
L-ar fi dat în d11agă voie, oriclt fie de nebun ... 

\ MOŢOC 
, 

Ce..;ntrebaţi la deal Ja vâle, vel1işoaini, ce e cu Gr<uie ? 
Intre voi :nu este nimeni care poate să v-o spuie ? 
Şi de bLetuJ om vă p1ace să mai na-ceţi încă gLwne ... -·
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30 E aici, e mort sărmanul, e pe ceealiailtă lume. 
Mort cum mor la noi vitejii, făiră dTept şi judeoaită, 
Ei erau mai bune vremuri în Moldova altădată ... 
,ru;tă21i esrt:e Lăpuşneanu, turcul şade la Hotin, 
lar[ă] cine se I ridică împrotivă... e hain ... 

35 Da, hain oa bietul Gruie... Cel 
['V:�R�Ţ.A� mişel.

[Stăi, Moţoc!, să nu-ţi uiţi vorba. Dar ce s�a-ntîmplat cu el ? 
[MOŢOC] 

Ei, ce s-a-ntîmpl,:111;? Ce dară? Ne dădea mereu de furcă 
Cu împărăţia... Vodă a simţiit ourn.că-1 înourcă ... 

• [VEVERIŢA] 
Vodă-1 măgulea odată .... 

[MOVILA] 
Da, da nu-i dădea avere, 

40 Se temea că dacă Gruie o să prinză la putere 
O să-ntoarcă lumea asta îrutr--o zi cu 1>usu-n jos, 
Nu degeaba îşi zisese : pîrcăiliab a[ ll!,i Hrisws. 

[MOŢOC] 
Nu mai .rîdeţi ... mulită apă va mai trece peste Prut 
Pin-om mai avea pe unUil. cum pe dînsUil. l-am avut. 

(MOVILA] 
45 S-a,u aflat un ban lia dînsu!I., ban bătut ou chtp ş,i ,an : 

Jesus Christus Rex Moldaviae era scris pe a:cel bain. 
[VEVERIŢA] 

Ce oiudat ! 
[MOV1LA] 

. Ci,ud:ait, măi v,ere, şi nu prea ... Eu ştiu din gura 
Unui moş ... nu prea de--.a dreptUil. ... cam pe--<I1ounjur ... Legătura 
De la Putna Dnlbre dînşii tot a fost ea 1ce a fost ... 

[MOŢOC] 
50 Fost-o fi, nu zic, daT lll!Illa ştiu ... n-:av;ut--.a nici un rost. 

[Acest grup de boieri continuă să vorbească între ei, dar glasul lor e acoperit
do dialogul BRAD-ARBORE ; din cînd în cÎ\lld mai pot fi auzite dinspre primul
grup replici răzleţe, ca : ,,Alelei, MoMovo dragă, darea turcului e grea" sau
„Trebui,e să ne deprindem şi ou 1JU1110Uil. pe toţi vecii" sau „Doamne, îmi aduc 
aminte oe mai v.remi, :vireml mari, aviură-m noi şi ţa,ra mai-nainte !" sau „Ei 
nu-mi mai aduc .aminte ... Ce�au trecut-azi nu mai este, Vremea care-o apucarăm
noi e pentru noi poveste".] 

• BRAD
Da, aşa e wemea asta ... Ani înitregi chemat Ia prin2iuri, 
Mîine-ţi naLţă Vodă rangul şli te Iasă ca să spî=uri. 
E o veselă domnie... pentru cine nu s·e-nourcă : 
Azi ală1lt.lirea ou dînsul, lângă soaUill, rniilne-n furcă. 

ARJBORE
55 Să vă spun, boieri ... odată îm.tîlnlisem un nebu,n ; 

Gura llllffiii doar pă.rnîn'\-ul o astu!Pă: ,,Vodă-i bun", 
Imi zioea nebll(Il.ru�acelia. ,,Pot ca să te prind de piept, 
Să te prad s,au [să] te spînzur ? ... Nu pot, vere ... Vodă-i drept". 

BRAD 
Vorbe de pe alltă },urne ... Eu ţi-o s,pun că mă-ngrozes,c ... 

60 U:na numai din ace1e feipte dacă povestesc 
Ce se sipune cum.că Vo.dă le-air f,i pus (.ilJa] oa[e. Ştii 
Pe-acel <tînăr ce venise dici pe La Sfiîntă Mării, 
Drept la trU!P, mai dr,ept [11a suflet], un străvechi şi nobil nume 
Ştii tu unde-i vere.? 

[ARBORE] 
Unde-i? 
[BRAJD] 

E pe c€ealal tă 1 urne. 
[ARBOIRE] 

65 Şi de ce? De către cine? 
[BRAD] 

Ce ş,tiu spune ? Chiar nimic. 
Dar destUJ. că pot a zice cî,te-n lume doar se zi,c ... 
Acel om... Gruie din V,raJncea, un vi:teaz făc,înd mli-nuni, 
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Apucase după vremuri, de la buni, de La străbuni, 
Acea dragoste ad1ncă de Muşatini... nu vedea 

70 Legiuit c-ar fi [să] steie sus pe tron Măria Sa. 
Om care-a văzut războaie şi pe duşman piept în piept, 
El 2Jicea chiar şi lui Vodă ... ,,Doamne ! cum nu-mi pare drept 
Să te văd pe acel scaun unde-a stat, atit de mare, 
Ştefan Vodă, Domnul nostru care-n lume seamăn n-are ... " 

[ARBORE] 
75 Şi? 

[BRAD] 
De unde pîină unde, deodată, la Hotin, 

Fu închis sub pază bună şi sub steamăt că�i ha.in. 
Este drept că Vodă dete o sorisoare de ou vreme 
Să se-ntoarcă iar la Cur,te şi că n-.are a se teme ... 
Dară cînd ,sosi sc1·isoarea... oolo-n temniţa adîncă 

80 il găskă plin de rame sîngerînde, roşJi încă 
[ARBORE] 

• 

j 

Un nebun purtat de vis ... 
Poate că�n singurătate ·siingur el s-o fi ucis ... 

[BRAD] 
Poate ! Nici �u nu zic altfel... po,ate da şi poaite ba ... 
Dar legat ei îl găsiră ... De l-or fi aflat aşa 

85 Cum putea să se ucidă ... ? Şi mai este, vere, una ... 
Omu-avea, bre, p nevastă ... .Şi nu ştii cum e nebuna 
Şi cum în sfîrşit sînt toate... Vi.stierul aruncase 
Ochi asupra ei... mai ştiu eu? Cine ştie? 

[ARBORE] 

Tu eşti grăitor de strîmbe ... 
!BRAD]

Lasă, lasă, 

Cîite spun sînt toate drepte. 
90 Ctne v,rea să-l vază încă la fereastră să aştepte ... 

[ARBORE] 
Un prohod pe uliţi trece ... 

[BRAD] 
E-a lui Gruie.

[ARBORE]

[BRAD] 
E ţărîna care cade peste-o stea care apune ... 

GLAS DE PR�OT 

Nu mai spune ! 

Mare2 vietii văzînd-o inălţînpu-se de viforul ispitelor, la limanul tău cel lin 
alergind strigă către tine : ,,Scoate din stricăciune viaţa mea, multmilostive".. 

[BRAN] 
Dar visterul ? Tine ,p.asu-aisupra tinerei femei. 

[JRIMIE] 
O ! visteru! e-un prieten şi-.al lui Vodă ş,l al ei ; 

95 O urmează de aproape ... plînge singur chiar şi el 
P':!-un viteaz aruît de mare. 

[BRAN] 
\ Vistierul ? Un mişel ! 

El a pus la cale toate, nu degeaba e pe-aproape. 
El s-a înţeles ,cu d'însa ca de G,ruie să o soope, 
Şi muierea r"!-a iubit-o Gruie chiar a fost unealta, 

100 Tot ca una sînt cu toate, ia pe una dă în ,a'lta. 
GLAS DE PREOT 

Care desfătare lumească rămîne neîmpreunată cu grija, care mărire stă pe 
pămîut neschimbată '? Toate sint mai neputernice decît umbra, toate sint decît 
visurile mai înşelătoare ; într-o clipeală toate acestea moartea Ie apucă. 

Unde este dezmierdăciunea cea lumească; unde este nălucirea celor trecă
tnare? Unde este aurul şi argintul? Unele este mulţimea slugilor •şi strigarea? 
Toate sint ţărînă, toate cenuşă, toate umbră. Ci veniţi să strigăm împăratului 
celui fără de moarte : ,,Doamne, veş'nicelor tale bunătăţi învredniceşte-I pe acesta 
ce s-au mutat de fa noi, odihni')ndu-1 pre dinsul întru fericirea cea neîmbăt.rînită". 

34. 

[IRIMIE] 
De se-nt.împlă ceva-n ţară şi cumplit şi fărdelege 
Cine poate fi de vină ? Lăpuşn�nu, se-nţelege. 

www.ziuaconstanta.ro



Sst ! Tăcere, v.ine Vodă ... 
UN PAJ· 

[BRAN] 

, 

0.UJIUu-i dracul ? Vesel ? Trist ?
[lRIMIE] 

Fiţi pe pace ! Fiţi pe pace J Este vesel A111tihrist. 
[GLAS DE PREOT] 

Adusu-mi-am amint2 de proorocul ce strigă: ,,Eu sînt ţărînă şi cel:iuşă", şi 
iJ.răşi m-am uitat în morminturi şi am văzut oase goale şi am zis: ,,Oare cine 
Psto împă�atul sau ostaşul sau bogatul sau clireptul_ sau păcătosul ; ci odihneşte-l, 
Doamne, cu direpţii pe robul tău". 

[SCENA] II 

L[ĂPVŞNEANU] 
, (pentru sin,e) 

105 De se-rutîmp,lă-<n astă ţară v,re o m.a,re făirdeilege 
Cime poate fi de 'viină ? Lăpuşineanu, se-nţeiI-ege ! 

(tare, rîzîn l) 
Bună vireme, bună vreme ... adunaţi ca şi la joc 
Vă văd veseli, vă văd bine, vă văd zdraveni la Ul!1 loc. 
Sigur aţi vorbit de bfa1e despre mine, ca altdată. 

I [BRAN] 
110 Ne-nchi-năm Mări€'i Tale cu sup,unere p1ecată ... 

LAP[USN,EANU] 
Lăsaţi... mie-mi place omul ca să fie precum e ... 
E viclean, viclean ,rămiie... De mă-ţi î111t,reba de ce, 
Vă răsp,Ulild că-n astă lume, P€ cit gîndu1 meu socoate. 
Unul a ştiut ce f,ace... Duminezeu ! Are drepitate, 

115 Iată Jumea a-sita largu o umplu cu ce-a putut, 
De aceea fieşcine fie cum el l-a făcui!: ... 
Nu încerce să arate .alitfel... Eu ? Rămîn cum sînt ! 
Crud, cum ziceţi voi - nu ,rege, ci tka:n pe-acest pămint. .. 
Ce cin-tări de popi răsună' gîngave pe la fereşrt:i ?

[l'RIMIIE] 
120 Este Gruie de la Vrancea. Dacă vrei ca să-l priveşti 

Lată c,um [î]l duc acuma, cu mullţime de no,rod, 
La mormint ca să-,! îngroape ... cu cîntare şi prohod. 

[LAPUŞNEANU] 
F.ste Gru.ie ? Da,r se cade ca duşman Domniei Mele 
s·ă se-ngroape ca şi alţii... ? Ei. aprozi ! Goniţi a,:;ele 

125 Gloate care îmblă-n uliţi văitîndu-se, merg�ţi. 
Risipiţi toată mu,lţimea, iar pe mort să�l aduceţi 
Să-i gătesc mormî-nt mal ma,re, ca să spîm'JUre în vint 
Precum gî•ndu-i em--.n viaţă între cer şi-nitre pămin1 ... 
O, viteaz fără pereche, bun de lup;te, rău de ?Jură, 

130 Si la moarte te urmează a Domniei Mele ură ... 
Intre cîte Lăpuşneanu nu c1111oaşte e ier·tarea : 
Da, vei spînzura-n cimpie... da ! şi ne.agră va iii zarea, 
$i de fopi flămînzi ca iarna. iairă corb1 în negre stoluri 
De asupră-ţi se coboare în săilbatece ocoluri, 

135 Pentru inima din tine s-o,r lupta pe osemi)l11te ... 
Cite ai făou,t 1JU mie, Lăpuşneanu ţine miinrtie. 

, (S-.oude un ţipăt ele femeie) 
Ce strigări... Goniţi muierea !... Se preface c11mcă piere ... 
Vistieru[ singur ştie ce plăteşte-a.cea durere. 

() ! ti.r=u-i fără milă ... 

IBRANJ. 
[(Apa1·t)] 

[IRl'MIEJ 

., 

!40 O, cum p11înge de se-neac:ă.
Biata, mîinile îşi frînge, 

LAPUŞN[EANU] 
D,a ! [şi] foarLe hine plînge, 

Şi-i frumoasă ca nealLa... Cum e albă plîngăioarea 
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I 

Haina nea,gră [î]i stă bine ,şi o pri1nide de[-a] mirare[a] ·; 
Şi la nurută şi la moal"te e totuna, orice-aţi spune, 
Un amesitec e de laarjmi, de vis şi deşertăciUIIle. 
(Soldaţii aduc coşciugul şi-l depun pe o năsălie ; Lăpuşneanu face semn 

să-I puie alături cu tronul ; îşi ia manta de ![)Urpură şi-(o] aruncă peste cadavru) 
145 Boieri, .acum vă daru dr,umulL, ,pe 1a [casa] voaistră mergeţi 

Şi icoa.na mo,horîtă voi din minite să o ştergeţi. .. 
Să veniţi doall' la chemaire-mi - Lăpuşne81Ilu aşi este, 
Iar în :zii..1ele lui mruilite se întîmplă ;făr' de veste, 
Căci un Domn ca şi acesta nu va fi şi nici a fost ... 

150 Mul!te par întî�a'ă1toare, l:ără Lege, fără rosrt, 
Căci eu mul!Jt ascund în umbră taina sufleltului meu ... 
Vouă nu am [a] răspunde : mie şi 1,ui Dumnezeu !

(Boierii ies) 

(SCENA] III 

[LAPU ŞNIEANU] 
(Işi ridică mantia de pe mort) 

O, tu ramuiră din urmă drlritr-un vechi ş.i drept copac, 
Iart-sacum a taUe vi,su:r,i în nimi,oa se desfac ... 

155 Tu n-ai ,crunosout mihciill'l1ă, măguUiJre ori vilnrore, 
Ci creşteai în s•us la ceruri rto,t mai ma.re şi mai, mare. 
Indeajll111s a fost minia făir' de lege ş-o să,oure. 
Ca să curme pe vecie triuncMuU mîndru din pădure. 
Dârutre cei legaţi prin singe, dÎIIltre cei aileşi din turmă, 

160 Dmtr,e cei l-eg.3,ţi la Puma încă Wllul, ce[ din ur,mă, 
Incă ulruul ce trecu-se pin a ţării veche şcoală, 
Care poduri de cetate le urca ou mîma goală, 
Oe pe�a zidru:r'ilor are&te [dobora] c-o mînă itun,u:l, 
Ce sfărma c-un pumn un oceşlbet - din,ainte-i : încă unul. 

165 Eram tineri pe atuncea, �ram singuri, eram şapte., 
Noapte era-lil. toaită lumea şi l,a Puitrua era noapte, 
Se s.fîrşjse şi prohodiull, se-!flcheiase de muUt ruga, 
Doar sUJna .adînc şi dulke şi di.kl, v:reme-n vreme Buga, 
Clopotuil lui Şfefa,'n Vodă ce, oî.nd vremi,le se schimbă, 

170 Mişcă neaitims de nime, r.air, p,rofetioo sa limbă. 
Pe atunci tll'eCTuSe-un stuflet pes<te-all morţii ja\lnic vad, 
'Cel din urmă din Muşatini sta întins pe creng� de brad, 
Tlnăr... nµindrru şi cuminite înainte-ne-<l văZUl?Il, 
Ooperit de crengi de dafini şi de�al candeilelor fum. 

175 Tu, lumd de pe-a ta frlliilte 'lllI'i�a, neagra cască: 
„Dumnezeu n-a v:mit Moldovei alt Muşatin să se nască 
Si de astăz.i înainlte e Mo,J.dova cea străbună 
Ca corabiiia pe marea bîntru.ittă de rurmună ; 
In pirimejdie e ţara, legea noastră, neairnul, toltuU, 

180 MîlniJe fringînd ne zicem : Unde-d Domm.UJl. şi prlotu[ 
Care numai cu ,o vorbă ne înalJ.ţă şi ne scaJI)ă, 
Unde-i st= ce răsair,e că'lători[or d�n a,pă ? ... 
Nu, din ;trunchiul v,echi şi mmdru nu mai vru un r,am să crea.<;că. 
Dumnezeru n-a vrrut Mo'ldovei allt Muş,allitl să se nască, 

185 Cu acestea se încheie tot trecutul pînă ieri" . 
.,Am rămas de capul nos,tru, ce ne facem noi, boieri? 
Să ailegem care virednic di,ntre noi se va cunoaşte ... " 

, ,.Ce a/l,eger-i ? Vorbe ! DomnuU nu s-salege, e[ se naş.te. 
Da ! cuttaire e vdteaZJuJ sau bogaltuil, tnţe1leip1tul, 

190 Să fim domni avem a1ke toţi puterea ... ,llJÎmeni drepltllll. 
Lui asemenea s-ar crede fiecine dinibre noii, 
DeZJhlnariea air aduce peste ţară maci· .nevoi. · 
De aceea firaţi de cruce să ne prindem, să-nţelegem 
Cumcă uniul! dintr-:ai noştri nu se poaite să alegem. 

195 Puneţi InalJlJtia frumoasă şi coroana în moirmînlt 
Şi, cu sceptrUJl. lui în mâ,nă, să ieoboai;-e �n pămint 
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Si, legaţi fiind cu toţii, oei de Sl\lS şi [cei] de jos, 
Să . alegem singur rege în Moldova pe Hristos 
Şi, cu toţii d:iJrep,tJartea rilndruiţi să o tmpartă, 
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200 Noi să punem tot la cale fără vorţ>ă, fără oeair,tă. ., 
Nici cu toţii împreună ş,i nici unul di,ntre noi 
Să nu dea-.ndărăt lnaintea duşmanului în . ră:i:boi. 
Nici cu toţii împreună şi nici unU!l din cîţi sînt 
Să nu poată da din ţară vreutn petec de părnin't". 

205 Tu ziceai aces,te toate... Ne-nvoi,răm chJar aşa, 
Dar de-a doua zi urma,t-a.u fieca,re callea sa. 
Dintre cîţi se adUJnară ca să facă jurămînt 
Toţi urmară altă cale... tu te-ai ţLnult de cuvîint. 
Nu cumva v.ro răsplătire-in altă I-urne te aştea,ptă, 

210 Nu cumva Hristos din .ceruri o să-ţi facă parte dreaptă ? 
Nu ne-o spun aceasta po,pii ce, din cărţile for vechi, 
Mii de ani ipov-estea asta ne-o c,intară �n urechi ? .•. 
Ş-a ta inimă vLtează, ş-ale tale 'Q.all te gîn:duri 
Au găsLt a !,o,r răsip'l.a!tă ... Giullgiul ăsta, patru scîndu.ri. 

215 Unde ajungeam, măi vere, eu ca tine să fi fost ? ... 
Tu ce dormi, dormire-ai ,vecinic, fără-nitoarcere, un prost, 
Căci dacă spre altă viaţă tu acuma te-ai trezi 
Tot Î!!1 lwnea cea comună de mizerii ai trăi... 
Tu ţineai la cele bUJne, la străbune obicei,uri 

220 Şi voiai să vezi MolLdova iaT pe vech.iile-i temeiuri 
Şi voiai să vezi ooro-a,na pe o frunte legi.uită, 
Pe ci.nd eu treceam ,i.dincu.l di,n ispLtă în i,spi,tă ; 
Si gîndeai că vilne v,remea veche de nu azi. dair mine :
Ai ţinut una şi bună, dreaptă inimă de .dne, • 

225 Şi-n zădarnica iva lupită te urma un ochi mereu ... 
Un pr,ieten care ţie-ţi părea duşman ... [el] sîn!t eu. 
Ai muriit pTin viclenie şi ucis de un mişel, 
Tu, ce ai puturt ucide ş.apte sute cum e el, 
Mai muO-t... fountea ta ,cea moartă e mînjită de 11uşine, 

230 Mai mUJlt ... şi drepta.te-ţi face ... alt,ull nu ... u nuil ca mine. 
Mai mUJ!lt ... pentru al tău ,nume, penitru-ai tăi e un noroc. 
r.11mcă nu unul! ca tine şade azi î·n acest loc ...

fDin alt timp - şi din 1alt loc se ,aud două &-lasuri :1 

[GRUIE] 
între miini împlăitoşate răzimîrnd a sale tîmplle ... 

[UN RĂZBOIN<I•C] . 
De-om muri - inkeabă j.ailni,c - oare ce-o să se întîmple ? 

[GRUIE] 
ne-om muri. atîta rău. 

�35 Iară pJ.atoşeOe noastr-e sînt mîlncaite de rugină.] 
[LĂPUŞNEANU, reluînd] 

(lşi aruncă ma.ntia domnească peste coşciug) 
Ei, aprod ... v.in' mai aproape ... mai aproape ... adu filori... 
Le aruncă, o movi,Jă peste manita-mi... Uneori, 
Cînd al morţii rece spiTilt trece-n j,uru-mi, în tăcere, 

240 Flo1i mă-ncmtă, flori fac ocMlor ;plăcere, 
Aduceţi dim dafin verde ramuri multe... Aduce.ţi 
Multe flori ca-n

1

tr-o grădi,nă, ca la Ow·te, măi băieţi ! 
Te ferească numa ceruii de bătăi de joc a sorţii... 
r.e păcat că mor vitejii. .. şi u,r�t m�roasă movţii...

SCENA IV 
• 

VODĂ, VIS'DERUL 

VODA [LĂPUŞNEANU] 

245 Iată vărul meu prea durlce ... Bun s sit. la Ourte, vere, 
La Hotin ai fost se v,ede două zile, visitier,e. 

[VlSTIERUL] 
Miini,Je M[ăriei] Ta.le Je sărut pen1tru..1ntrebare, 
Dar am fost bolnav acasă ... 

fVODA] 
Da, · da ! Este-c boală mare 

CînJCi bărbaltu,l se tot [,duce] şi îţi J;asă casa goală 
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Şi cînd n-ai de d.însul frică şi nici gn,3a ... Ce mai boală ! 
[VISTI!0RULJ 

Ei, M[ăria] Ta-nţelege totdeauna şi degrabă 
Dacă siluga e bo1Lnavă sau de are altă treabă ... 
Dar ce fJ,ori mai sîrn.t aicea ... Ce podobnică primire ! 

[VODA) 
Pentru tine ae fac toate, vere ... parcă caki a mire. 

[VISTIE>RUL] 
255 Bunătatea· voastcr:-ă, Doamne! Dar aşa de prost nu sînt, 

lVIai culeg şi eu [o] floaire care cade la păm.îrut 
Sau pe care-o fac să cadă, mai cu bi/ne,. mai cu răul, 
[I]l împing şi la o parte .dacă strigă nătărăua ...
Da,r ca din seni,n, deodată, de-o muil!lre să prind frică,

260 Să mă-nso•r pe neaJLese, cu te miri ce, mai nimică, 
O ! aceasta nu se-ntîmplă... 

[V0DAJ 

Dar, vistere, ce-i cu Gruie de la Vrancea ? Spune 
fVlSTIEiRULJ 

Foarte bine, inţe1ept ! 
drept. 

' 

(c-un aer viclean :) 
. Gruie ? [l]l ităiară turcii la Hotin ! 

[V0DAJ 

A venit tkziu, se ve_de, cartea noastră . de_ ierbare. 
265 Ai trimis-o, visltiere, fără nici o îndoială ? 

[VISTIEiRULJ 
Doamne, ,am trimis-o ! Dacă nu eram cuprins de bcală 
Mă duceam eu însumi, însă ... 

[VODAJ 

Minune mare, 

l\T,u-i nimi�a. bi,ne, bine 
Tot nu era G�uie-.acela V're un om cum se cuvine, 
Orice pas făceam în ţară [î]il s,i,mţeam că mă încurcă, 

270 Prea era din calle-.afară prost ş:i îmi dădea de furcă ... 
Treaba asta e sfî.rşită... mortu-i colo în cămară 
Şi, de ochii J,umii numai, ca să scap de vorbe doară, 
Şi ca lumea să nu zică că făcui v�eo nedreptate, I 

O să-lt sp1nzwre-n cîmpie şi afară de cetaite, 
275 Ca duşman împărăţiei cei turceşti şi duşman mie · 

'J\rebu1e stîripiţi cu toţii rîvniitorii de domnie. 
[VJSTIERULJ 

Dac-aşa vă fuse gîndul şi aşa găsiţi �u cale 
Poate că şi eu făcwt-am· pe ponta Măriei Tale ... 
O ! scrisoarea ceea, Doamne, a fost bună pentru muJte, 

280 Bună-ntîi ca şi rnullţimea cea neroa<lă s-o .asculte, 
Bun-apoJ ca asculltare eu Ja cineva să caipM ... 
,Ş-astfel rnime nu-'i de v,ină ... Turcul ,doar .. el i-a pus capălt. 

LAPUŞNEANU 
(Apart, clătinînd din cap) 

Este el... [către VISTIER] Ei, vere. vere e o mare mişelie, 
Dar îmi pl,ace ... Tv, tu si111gur poate că îmi sameni .mie ... 

285 Pentru sufletul lui însă poţi să pui să fac-o rugă ... 
Ia aşa... mai calea-vale ... 

[VISTIER. UL] • 

Preasupus,a voastră slugă 
A şi pHns chiar la prohodul acelui vJ<teaz prea mare ... 

· fVODAJ
Vere, aşa-mi placi tu mie ... că ţi-aş da o sărutare, 
Dară 1Jasă... Lăpuşneanu sărutînd... ar rîde-o lume. 

290 Ce sint oamenii, măi vere, ... să-i ia dracul. nişte glume. 
fŞi acuma] i-wte, vei:e... Doamna e pe gîndu.ni dusă 
Dup-ac€1le cînltece[1le] de Ja Ţarigrad adusă ... 

(VISTIERUL iese) 

38 

Dară ce s-a-ntîm!1lat oare ... S-a purbut • ca musulmanul 
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(S•-am1 zgomote afară)
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[SCENA_ V] 

O STRAJĂ 
• 295 Stai pe Joc... nu-i voie ...

CN GLAS 
Las-o ... E-o femeie, bre, [ci- las-o !] 

(Vin curtenii şi boierii)
LAPUŞNEAINU 

Ei, ap,rod, dne-i acolo ? 
[APRODUL} 

E-o femeie care vre.a[r-ar]
Să se plîngă ... 

[(intră BOGDANA)] 
In sfîrşLt te văd odată, Lăpuşneanu, ins cu fală, 
Cu privirea ta vicleană ce îndeamnă şi înşeală, 

300 Dară nu îmi plec gen1unchdi la :a tronU!lui tău treaptă, 
Tu nu eşti Domn pentr-u mtne : fiară cruntă ş-i nedreaptă I 
Ceea ce-o să-ţi spun acUJma n-am mai s,PU\':i-o nimănui : 
Gîde, ce-mii făcl!lşi bărba!tU!l ? Lăipuşnene, UJI1de-i (lr,ui ? 
O veniţi, ve1niţi aproape, ascu(l'taţi şi vOli cu toţi 

305 Ce ,se-nti mpilă în Mcxldo,va sub d:omnia ăstui hoţ. 
Aide ! căci eu nu cer millă. Unde-i miJa mea? Nu cer 
Nici dreptate - căci dr�tatea ce-mi rărn.îine e să pier,
Sî111t pd€1l'dută, pîngăr-�t�am fooul s trămoşeştei vetre, 
Virednică a fi ucisă jo,s, pe u!l.tţă cu pi-etre, 

310 Siînt de rînd, ea o femeie ridioaită din noroi, 
Cine vrea ca să mă aibă - vie careva din voi !
Nimeni dinrtre voi [,inici unU!l,] nu�ndră:mească-a zice-acum 

Cfi am fost soţia dreaptă a ,lui Gr,uie, că-l imgrum. 
Nu l-am înşelat cu aJ,tul, nu eu mi-am făourt; de cap ? 

315 Ce-mi ajuită dar acuma c-am făcut�o ca să-l scap ? 
Cunoşteam pe fil,ara asta ce nu ştie ce-i iertare, 
M-am p�eaat la toată lumea, m-am rugat la mic şi mare.
Orice rază se pi<erduse ... Ce să fac ? D_,/lr ce să focă
O femeie fără sprijin, părăsită şi săracă,

320 Cînd puterea ei, _vi,aţa, braţul ei, a [ei] }umină 
Zace-n ,temniţă de moa,rte, singur, fără pic de vină ? 
Şi art:Junci... veini ispi,ta ! Nu ţi-a fost de-ajuns să moară, 
Nu, ai vnit să-i fie nea,mul de ruşine _şi ocară, 
A venit ispitito,ruJ, om de sfat la cele rele, 

325 Ce îmi , suflă în ureche ruşinoasele momele : 
,,Vodă-tl. osîndi chiar astăzi, zise tainic omul. tău, 
Nimeni nu poa,te să-l scape de la moarte ... numai eu ... 
,,Scapă-l, zic ! O, mîntuieşte-1, tot ce am, mulite, puţine, 
Ce odoare am ia toate, ,i,a şi haina de pe m�ne, 

330 Ia-le; dară scapă-l, scapă-J", ,,O! î-ncă zise el acu, 
· Eu IlJU vsoi a1te odoa:re ... singurul odor eşti tu,
Dă-te mie trup şi sufi1et şi apoL [î]l ,sqi,p de mo,arte ... "
O, cwn n-am murit ,atuncea ... căci era cu mult mai bine !

Tu, iubirea mea păgînă, născătoare de ruşine.
335 M-ai împins... ca îna,intea-i s-aju,ng a-mi a5cunde faţa, 

De ce mJ-au cerut ocara şi nu mi;,-tlJU ceruit viaţa? 
Mintea chi.air mi se pierduse, îmi arată o scrisoare 
Scrisă chiar de a ta mînă, Lăpuşnene, de scăpare ; 
Şi pe cinci. uitam cu dinsuJ datoria de soţie, 

340 Trup fără de vreo voinţă şi cuprins de nebunie, 
Tot el a trimis în taină să-l ucidă ... l-a u,c,is.
Cum mă deşteptai al!uncea din grozavul, negru vis !

Nu i-a fost de-,ajuns o moarte... trebuia ruşi\î-e-adîncă, 
Trebuia ca la mormîntu-i să u11meze�o _ pată încă, 

345 Trebui.a ca, ,cu ruşine, să mă-mbra,c în neg,ru poet 
Şi 'să nu-ndrăznesc privirea-mi s� arunc 1a acel mort.,, 
TrebUJi,a ca şi copiii s-aJbă drept a-mi zice-odată : 
,,Mumă ! ai trăit ClU omul ce-a uds pe.;al nootru tată ... " 
Ei, -acuma, Lăpuşnene, spune drept : aşa-i că-ţi placi;) 

,, 
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350 Ce aruncă mişelie iscodişi în pieptu-ţi, drace !

Mai rămwne încă una ,ca de tot să te de:zanînid. 
Spinzură-'1 în ochii �urnii, lasă să-41 mă,n\lnce oîniii. 

[LAPUŞN.IDAN,U] 
Tacă-ţi gura, tu, odată ! Ei, muiere, ai sfîrş,Lt ?
Crezi pe Vodă Lăpuşneanu mulţumit numai cu-atît ?

355 Nu 1 cunoşti ce [e] în mine ... Vino-ncoaoe, v,istiere !

Sîm adevăirarte oaire cite-au spus acea muiere? 
Nu răspunde ... n-am nevOlie să răspunzi, căci toate, toate 
Sînt din fdr ÎIIl păr aiev,ea, 'pe d�iln adevărate. 
Dar ce iai de �nd a face ? Căci eu judec dl.llpă lege, 

360 Ceea ce se zi,ce.,nrtr-msa fac şi eu, se înţe1ege ... 
Eu i-am fost duşman lui GJ.iuie ... un prieten face treabă 
Şi mă scapă chiar de dunsul, deşi nu mă pr,ea î,ntreabă, 
Dar, dori!Ildu-mi bine mie şi făoînd ce se cmnine, 
Se Î!Ilcu:rcă într-a legii iţe... ceea· ce nu-i bilne ... 

365 Ei, v,lădică de Suceava, vezi la ca111te ce mai zice 
Să se facă-o judecartă ca acea ce-avem a�ce : 
,, Cînd un om den srtarea-ntîia silueş'te pe-o femeie ... " 

[VLAID!ICA] 
Moairtea, Doamne, spune Jegea, dacă n-ar v,rea ea să-i ieie !

[LAPUŞNEANU] 
Dacă ea n-ar vrea să-Q ieie ... Trebuie să-l vrea ... Voi eu ... 

370 Dacă nu se-nca;pe�n lege ... dacă nu-i pe placul meu. 
Ia-ti tu cartea subsoară şi· te du de mi-i cunună .. , 

[BOGDANA] 
Ura ta, o Lă,puşnene, de grozavă e nebună. 

[LAPUŞNEANU] 
Ia mai staţi, căci î1nai!IJ.,te de-a pleca se cade-mi pare 
Să-ntrebăm de e v,r,eo zestre ... Eu ştiu că av,ere n-are ... 

375 Sigur pentru un p,rieten dau şi oîte o moşie, 
Darnic şi la nu1llta asta mi• se cade a fi mie 
Şi o fac cu dragă voie... Pentru tine, vistiere, 
N-o să rămîn eu în u=ă şi-o să dărui o aver,e,
Insă... să ferească sfîn1Jul, s-ar , putea ca tu să mori

380 Făr' ca de l�cea femeie să ai v,reun moştenitori ; 
'ru bogat şi ea săracă nu se-ntî,mpl-ades. în lume ; 
Sigur că n-ai vrea femeia ca,re poar,tă ail tău nume 
Să trăiască-n sărăcie... Uricaire, vino-\ncoace, 
Un însoris cu-atîţia m81I1tori esite bine a se face ... 

385 Ca,-ntîmplmdiu-s-e v-isteru,l ca să moară vreodaită 
Văduvei care rămîne va lăsa averea toată ...
Judecata[-i] prea-neurcată şi, pe cit cred că e bîne, 
Ii şi dau o încheiere, ma,i mllllt nu mi se cuvine. 

[BO,GDANA] 
Dar nu voi să�l iau... stă.pî.ne !

[LA PUŞNEIANU] 

390 Mergi, vlădid, de-i clllll:ună şi fă slujba mai în grabă, 
Nu mai voi să pol'lt lln minte astă pricină urîtă ... 

VIST[IEIRUL] 
✓ Daca n-avem altă cale, să ne cununăm, iubiită !

EA
Ucigaşe!... •·

[VISTI,ERUL] 

Cine oare te în treabă ? 

Ce vrei ? Vodă îţi dA tot, moşii... pe mine,
Cam de voie de nevoie, dar aşa găsi de bine ... 

l(Apart)] 

395 Mu,Jţ,umes�u-ţi, Doamne sfinte, cu atilta că scăpat 
LAP [UŞNEAiNU] 

Iscăleşte, ,vistiere, ca11tea ceea ... 
[VISTIERUL] 

(Apart) 

Mi-ai durat-o, Lăpuşnene, lasă că· ţi-o ţiu eu m!nt.e. 
[LAPUŞNEANU] 

Şi acum la cununie, mergi vlădică înainte ... 

Halde-hai, 
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[BRAN] 

Ce mai judecată, ver,e ! Ch'iiar twrceaiscă fuse asta ... 
400 Ai ucis pe-un om î•n cod11u ... mergi acasă, ia-i · n(rvas·ta ... 

Ce ţi-e, 'măre, c-o domnie fără rost, ce nu-i de soi, 
O s-.ajungem ca să 11,îză pîn' şi bab�le de noii ... 

·Ne! ţi-a tiiebuit muiere şi te pilîngi... Ari. dar ce vrei.
[LRIMJE]

Ce ştii tu dacă nu este după placu[ dumneaei ?

Icea e ţărîna-n glod, 
Ici c bărbăţelu mort.

[BRAN] 
405 Bilile z1c1... B�te .sîl'llt multe, e des.1Jul să fie baltba ... 

Tot ca una s,î,nt cu toate, ia pe una dă în all1ta. 
L[APUŞNiE.A!NU] 

Ei, boiel'i, aşa-i că biine j1udecatl• ? ... Mergeţi cu bine, 
Mergeţi ,că v-aşt-eaipltă nuarta şi il.l!l.'laţi-mi-i de bine, 

410 M ergeţi, ,,, 1la mulţi ani" ile 2lÎIOeţi, ,,să �.rească, să�ruflor,ea.scă,. 
Zile rrandre--nsurăţeii • p� lor caile să-lllltîl!Ilească ... " 
Ce· mai weţ;i.. odaită nU!Dltă ! 

[IRIMIE] 

E ciudat ce se întlmplă-n (ltlimea asta c-o muiere! 
[LAPUŞ'NEAlNU] 

HQp �i �1oi [n urmă. VRre. 

[(Apart)] 

415 Ei, duceţi-vă cu toţii, mi,nţi UJŞOare şi cop�le, 
La ce v,remi ajuns-lSIID oare, Doamne, -aoum., �i la ce 4iile ! 

(Se duce şi descopere mortul) 

VIST[IERU:L] 

Muuţ,umi.ndu-ţi de iznoaivă penl1lru facerea de bine, 
Eu de tron m.-apTQPii i.a:răş.i, îlnchi/J:lWndu�mă 1a nne.

Ceea ce�i făcut acuma este foa,rte ÎIIllţ.eLepJt; : 
420 Zică-se orice s-.ar zice, as/priu poate, dar eşti drept. 

[BRAN] 

l.:RJ'.MDEJ 
Şi ca tu.fla. 

[,BRAN] 

Drept ca ,ci,rja de la moşu ... 
• rudeciata· cli!ll poveste cum o dă�ăratul Ro.şu ...

[LAPUŞNrEAiNU] 

Tu, femeie, muUiywrută eşti de-a noastră judecată? ... 
[BOGD.AJNA] 

Doamne, văz c...ai făcuJt totUil . ce .se po.a:te de-astă.dată : 
425 Nu mai poţii să-mi dai băr.baltul, mi-ai dat ciiJ:lsltea cea furată, 

Mi-ai dat, ca să-mi orie.se copiii, o avere însemnată.,. 
Şi de j·udec toate cele îţi e mare bun;i.tatea ... 

[I,APUŞNEANU] 

Mul�umiţi de rău cţe bilile sţnteţi... voi! Dară dreptalt.ea? 
Dar ace.sita ce-n sicriu-i e Î!Il!ti'l'JS rece şi mort 

-130 Acestuia nici o grijă eu în lume să ,nu-.i port? ... 
O, aveţi cuvîlnt cu toţii... Mta-j legea omeniei, 
Morţii se cuvÎ!ll cu [morţii], viii se cuvin cu viii. 
Cum ? . pe-aoe.sta-1 mînă mo<l!Iltea pe o ma,re fără ţă1"lm, 
Sufletu-i cru,prim;s de m.oar,te, tr1.J1Pu1l lui mîncat de vli.ermi. 

435 Pentnu-.ac.esta �i:i-i drepbalte, nu-i în toată lumea nune 
Ca mizeria-i întreagă să o simtă�n adii!ncime. 
Tineri, alergaţi la j,oouri şi peh-eceţi cwn vă place, 
Ce vă pasă de mormîntul Uiil.de el -în umbră zaoo ?
Ce vă pasă cl.lilncă nunta s.e-nw.r11teşte pe-un mor!D.'Înt ... 
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440 Mortul nu are dreptate, acel viu a.re cuv,îint. 
A purta livreaua morţii e tl!Il trist ş� rece port, 
.Niciodată n-ai dreptate, niciodată cind eşti mort. 

[(clupă. o pauză, cu aJt ton)] 
Veselie, veselie, oameni tineri şi căriunţi, 
Zilele domniei mele aţi văzut astfel de nunţi. 

445 Să trăiască Lăpuşneanu, zic eu singur, zi,ceţi voi, 
Să domnească ani o sută cu dreproate peste noi ! 
Dar, nuntaşi, o-rrÎpărălteaisă mi-a trimis lia nuntă sol, 
A cărei împărăţie n-are margini şi ocoJ. 
Vo,ind să s,erbez o nuntă cum n-a fost în lume una ! 

[(Apart)J 
450 Căci că:lău-i nu!!ml mare, iară moartea esite nuna 

La-1... nu cred să fie-n lume we o· fiar-atît de 111-are 
Ca să-ntreacă-a vinei saile [b>les,temată] defăimare.�. 

[BOGDANtAJ 
Crud eşti da, o Lăpuşnene, dair î·n su.filet tu eşti drept. .. 

LAPUŞNEANU 
Mergi pe urmele ce-ţi dete şi să nu vii îndărăpit, 

455 Căci tu 11).i-ai aduce-aminte de o zi cumpilultă-n viaţă. 
BRAN 

El.te aspru ca furtuna... judecata-i e măreaţă ... 
[IRIMLEJ 

De se-ntîmplă-n astă ţa,ră v,reo mare fărdelege 
Cine poate fi de vină ?... Lăpuşneanu, se-nţelege ! 

[După o 11auză,î11 care lumina sc:ade, se. aude, din alt timp şi ele departe, un alt 
glas al lui LĂPUŞNEANU,-rostind, cu întreruperi:) 

Cind udaiu a mele lacrimi pîi,ne neagră şi sitrăină 
460 Urmăream, cu ochii-n lacrimi, zboru[ păsă-ri11or mă,rii, 

Intrebani pe rîndu�e ce ,Viin- de--.ntunecă [za.rea] : 
,,Aţi [văzut] pe-a voastră calle, păsări albe, şi Moadova ? " 
Şi-mi venea, sui,nd aiLene, şi-mi suna pe v,înt>UJl sării 
Zborul stOll.u,Luli de păsări, gloou,l vailuriao-r mării. 

465 A apus a mea I,umină, şi din nou simţea,m dl.1,Ilerea : 
Să aiting cu fruntea numa grinda porţii di,n Suceava! • 
Şi, pe cind urmam pe valuri a singurătăţii caile, 
Paircă auzeam vuindu�mi zvonul Cllopotelloc tiail�, 
U\nde razele-şi revairsă, de la creşteit Ia picioa,re. 

470 Candela neadorrrtită, de mormînt lumi111ăJtoare. 

[SFIRŞITJ 
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• 

iar 

Născut„ 

nu făcut 
Mai curînd mărunţel 

decit potrivit de s:tatură, 
îţi atrage imecliat atenţia 
prin forţ,a privfill'.ii, dţose
bi t de vii, iscoditoare şi 
inteligente, ca şi p,r,i,ntr-un 
soi, parcă din ce în ce r,:iai 
rar, de masculină delica
teţe şi naturală distincţie 
a prezenţei, ce nu pot tre
ce nici ele neobservate, 
chiar şi în grăbita viaţă 
„civilă". Pe scenă poate fi 
bineînţeles alturl, iar per
sonajele sale - la nevoie -
şi de la caz la caz - nu 
sîlllt lipsit.e de cuvenita bă
dăJrăn1ie, aroganţă şi sufi
cienţă, aotorul dovedind 
o comprehensi une spe
cială p,enJtru dezvă I ui
rea şi incrimimarea ori
cărui fel de insoJ.enţă
de care se face vi
novat un pf'rsonaj sau al
tul. Mijloacele acestor
dezvăluiri şi incriminări
nu vor fi însă nici o cli
pă grosiere, ci vor avea,
fineţea şi precizia· bist,1-
riului chirurgi_cal, extir- _
pînd „fără. milă", _ dar
niciodată mai mult decît
trebuie. Cu o impresio
rumtă si,guranţă, ca şi.cînd 
cel care opereazii asta a 
făcut de cînd 1urne.:1., pen
tru asta s--.ar fii născut şi 
ăsta ar fi .singurul lucru 
din lume pe care şi l-a 
dorit şi pe care chiar ştie 
să-l facă ! 

Sigur că astfel de apre
cieri nu se pot face decît 
la ap.resa unui actor pe 
deplin format, cum este, 
de altfel, ceJ despre care 
scriem, deşi e vorba doar 
de un viitor aboolvent al 
Instiitutului de teatru din 
Bucureşti, promoţia '89. El 
est.e însă, de pe acum, 
odată cu apariţia sa în 
spectacolele de absolven
ţă - ţn roLuri ca acela al 
Şefului de gară din Stea
ua fă:ră nume de Mihail 
Sebastian sau al lui Sil� 
Gurău din Mobilă si d.i
rcro de Teodor Mazilu -

un motiv de mîndrie pen
_tru dascălii săJ, fireşte ca 
„produs" ail acestora, şi 
pentru Institut ca atare, 
desigur tot ca „produs" al  
acestuia. Au ş i  de ce  să 
re mîndrească şi dasd'.lii 
şi Institutul. 

Pentru toţi cei care în
cep să-l vadă pe scenă, 
Alexiandru . Bindea repre
zintă revelaţia unui mare 
talent. 1n afam oricărui 
dubiu. Căci e unul dintre 
acelea, atî,t de rare, care 
se pot vedea (şi recunoaş
te !i ori.cind, cu ochiu1l li
ber. (Condiţie mult mai 
greu de îndeplinH ne.cit 
s-ar crede.) De-a lungul
celor patru ani de studiu
în Institut va fi dobîndit,
desigu'l'.', şi o ţkă de şti
inţă a meseriei, a fel•llui
de-a rosti, de-a se mişc-a
şi, pînă 1a urmă, de a fi
pe scenă, meritele real�
ale profesorvlor săi, în for
marea actoru-luli profesio
nist, nefiind probabil nici 
ele puţine sau de supesti
.mat. 

Num.ai că Alexandru 
Bindea vorba cronicaru
lui e 'un a:ctor „născut, 
iar' nu făcut". El are ac
toria în sînge şi e actor 
l!in tălpi pînă-n creştet, 
şi încă unul de rasă, fie
ce gest, fiece pni,vire,_ fie
ce mişcare şi chi:ar . fiece 
tăcere pe scenă mărturi
simd-o fără echivoc. dar 
şi fără nici un fel de pri- · 
sos diletantistic, îilllir-o pe 
cî;t de economicoasă pe 
atît de personală tăietură 
a ,ro!U!lui. Nu-l aduce ne
apărat la Siine, cum poate 
va .mai fi văz.ut pi.·in 
preajmă, însă fiecare rol 
al său .e „poaTuSonat", 
poartă „marca fabricii" 
Bindea., detaşîndu---<Se vrînd
nevrînd. din orice distri
buţie şi chiar sa.Ivindu-se 
de Ia avar,iHe · inereate 
lipsei de gînd şd de pri
cepere re,giz.orală. Aşa -:um 
marii· actori de ieri şi de 
azi - un Beligan, un Bir
lic, un Toma Caragiu sau 
un Marin Moraru ori un 

Stop-cadru 

Gheorghe Dinică au 
fost, fiecare, creato11i de 
tipuri comice, A•le:xiandru 
Bill1dea e, .La oodu-i, ,,din 
naştere", creatorul unui 
.astfel de tip comtc, deloc 
îndatorat celui creat de 
profesorul: său, Dem. Ră
dulesc" 

Pe lîngă recordul naţio
nal în domeniu, deţinut 
încă detaşat de actorul 
(azi) orădean Petre Pa-
nai1, care ia dat de uns,pre
zece ori I,a teatru, ce im
portanţă maJ are că şi un 
astfel de ta,lent oa Ale
:imndtu Bindea a trebuit 
să dea de nouă ori conse
cutiv la teatru (de două 
ori şi 1a Tîrg': Mureş!), 
pent,ru ca să-şi onoreze 
vocaţia ? Dar cită · voinţă 
şi cîtă perseverenţă: tre
buie să fi existat în acest 
om care timp de nouă ani 
a făcut de toate, de la
ghid O.N.T. Ia ,şofer de 
taxi, numai şi· numai ca 
să dea d!in nou examen la 
teatru (la nici o altă fa
cultate decît la teatru !) , 
s,perînd să-şi convingă 
pînă la urmă profesorii de 
ceea ce azi ni se pare atît 
de eviderut pentru toată 
�urnea?! 

Fie-ne îngăduit, aşadar, 
să 'salutăm cu plecăciune 
această exemplară onora
re a unef excepţio,nale vo
caţii artistice, urîndu-i to-:;
odată Actorului, Ia intra
rea în breasla sa de 'su
flet, ţît mai grabruica re
cuperare a timpului ce 
s-a dovedit a nu fi fost
pierdut chiar . în zadar.
1n rest, vorba poetului, de
ce-am fi trişti? _ Şi totuşi. ..

Victor P ARHON' 
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croniic\, lliter\,IUriii 
dJr,,m,,tiice 

PREZ�NJELE. DIN · INTERSTIJIU 
ŞI ,,RIOl·CAREA LA FILEU" (li) 

Mihai Vasiliu, Paşi în timp, Editura Cartea Românească, 1988, 
se1·ia 'l'oatru 

Păşind i\n dram.atur�ie, în 1977, pe 
scenele teatrelor ddn Reşiţă şi Brăila, 
cu tm teJCt (Se adună vremile) oe 
evoca domnia liui VIJad Ţepeş; scris 
în odlabol"alre cu Remus Nasbu, Mihai 
Vasiliu �cut î,n 1928) a 'Îlneellcait a
poi pe oonit propriu noi demersUD:â Îlll 
direcţia l.iJteraturii dramatice, ,reuşilnd 
Î!1l 1988 să tipărească volwnul Paşi 
în timp, deloc modest oa „1ntiindere ", 
el conţÎJI1Î'11.d cilnci pie.5e de teai1mu, 
,între oare Serenadă pentru Eva, come
die ,reprezentată, în preilllieră absoliută, 
la Arad, Izvorul, epiood . dramatic în 
44 de scene, publdoaită i\n 1984 în 
,,Teaibrul" şi distilru;ă ou PiremiuJl pen
tru dramaiturgie al Asociaţiei sorii'1iorti
lor dim. Buooreşti pe anuJl 1984, Pragul 
furtunilor, subinrtiltll!Laită „frescă drairna
ti<:ă" pu,l)lioaită în revista Teartn-ull" 'În 
1986 ' .cu titlt.LJ. Miroea cel Mare. A.cest 
din urmă text, care inoheie cartea, este 
OOJ:lC€lPUt �n colaborare ou Dan Vasiliu. 
CeleLa.lte două parltturi · prezente sânt 
Eclipsa, ,,ipoteză comică în două păTţi ", 
şi Triunghiul. dramă � două părţi, da
tate, ,respectiv, 1980 şi 1985. Această 
,, culegere edliitorială" poate părea des
tul de con,cl,udentă penrtru. a risca lllI1 
profil de soriâtor, autorul, lioon.ţiait in 
is1orde dar cu doc.toratuJl în f;i;lologie, 
semm"lnd şi cîteva 1 ucrări de i.5torie li
oora:ră. 

Propune11He dramatice ale lui Mihai 
Vasmu nedumeresc în primllll rînd 
nu aJtit prin absenta „reţetei", cit a 
unui elocvent afo11t de înnoi•re. 
Au<1xn1ttl llJi.ci nu urmăreşte o „ecuaţie 
tearorală" consaol'laltă, nici n.u propune, 

cu un e'Lain litotic măcar, o „f'\I)argere" 
de 1ii,pare. HLb.t1iidalrea UIIlOr modiallilltăţi 
şi formule „oummţi" are 1oc într-o 
ceaţă menţinută de i!nconsisitenţa idea
tică a „mizei". Nici u11H.lil. ddn <texltle1e 
amtn'tite nu aduce o pet'Sipedtivă 'iln
sdlJi,tă asupra ·reailităţii abordate, nu 
sînrtem puşi în raita unei emoţiorumte 
,,,ruiptum ", ai mereu fin1nmpiin,a,ţi parcă 
de un ap1"0aipe arhaic compromis cu 
ban.alt.LJ. curs al povestirii. Constr.uoţia 
edificiului se realizează de La sine, 
pr.i!n desfă.şl.llM.rea - fumtl0a,tă de Is-
torie - a evenimentelor. ,,P[esa se 
joacă Î!1l perdele" se sublii,niază de pill
dă in didascalii, preci:m.ndu--se olar 
anii •în 011dine crescătoare. F,Ulnoţia pe
dagogi,că i\nvtiinge nevoia derneMUlLud · 
este1lic nu numai în textele de iln&pi
raţie istorică ; ea primează chiai; şi tn 
oele două comedii (Serenadă pentru 
Eva şi Eclipsa), tributare tematic u
nor mode sufioienrt de efemere, în care 
se înoeooa rnain.i,pu1area satirei, prin 
sub1imarea virulenţei într-<> g�ă 
glwnă, procesul chtimic ba7J1ndu-15e, în 
cadrul liiteraburii române, pe cunoscuţi 
catallizatori din !import. Dacă Serenadă 
pentru Eva îşi permi,t.e lrnru,l de a viza 
,,un şantier de locuinţe, i\n zi'lele noru;
tre", Eclipsa se va muta de-a dreptul 
în mi1en.iul trei, scrdsor.ica mult oa.1om
iniatoare, de amor fi.reşte, fiind scrisă 
la computer, care se dovedeşte a fi 
un instrwnent agreabi'l tn alegerile 
penrtru... CQnsi!Uul interjudeţean a:1 a
pelor mtnerale. 

Izvorul • - ,,episod drama.tic tn 44 de 
scene" - îşi propune să ilustreze reverbe-
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raţia adîncă a Aotullui de la Q.3 August 
1944, în lumea sa1iull!ui. Tema, raportată 
la un asemenea spaţiu, a!l" avea, din 
premiBe, a!lura unui drum mai puţin 
băiător�t. Converti,rea lui Miilrcea Callis
trat la idealurhle com1.l!Il!ismullui, .în sen
sul stniot all itransfol'Illăni[ unei va'1ori 
fatr-o al,tă va!loa:re, este facill motivată 
de iubiTea acestui tîinăr de 17 ani pen- · 
tru o fartă de aceea.şi vîirstă, f.iică de 
ceferist şi angrenată r

u

n 1liupta ilegroă. 
LegionarU!l. Maoo Buza,n este vă2'lut 

simplist, ca o energie nel')alti'Vă pri
mară, deci lesne de -izolliart, m�bi!l 
ele sub'ti!1ităţi şi srtirategiJ. fundamentate 
teoretic. Medinl!l rîv,nei lui este dollllnat 
de itenrflacu.O.ele a1icoalu.O.ui şi !libidl.nozi
iăţii. Ca ataire el nu se instirtuie îm,t,r-un 
adversar de temut, această în.căl1oare a 
regullii de aur a coruflictull!ui llllnimalli
zmd eroi:smull pensolllajiUllut poziilliv. 
TehlJllioa, 11,esne de reclllilosout, apai'ţi,ne 
în�u>turi!lor •li,teraturii de azi. Nou a
pare în această evocare a medi'lllui ru
ral fapbtrl că preotuil niu mai este alia
tul 1egionariuilui. Eforturi!le de ffrnpros
pă1Jare efectuarte ele auilJor aici, si:rut deci 
milllimalle şi· limirtiate la orizontul. te
martic. 

De fapt, cenitruq de greu'tiate al vo
lumu!Iui Paşi în timp î'l consrflituie pie
sa Triunghiul, la care se adaiugă, ai
doma unUJi reflex, Pragul furtunilor. 
Menituil incG-rutestab�l aJ. lui Mihai Vas.i
liru es,te de a aduce în literatură, penltru 
prima dată duipă ş1ninva noastră, un· 
subiect pe nedrept ocOlli't de sc•rieri1le 
de dlnSpiraţie istorică romii neşti, şi a
nume cel oferit de scoota domnie a lui 
Mihlllea al III-'lea. .Apariţia în isltorie 
a acestui V6ievod murn,teain, urmart, 'La 
scurtă distanţă, de un Şerban Canrtia
c�ino şi un Dimitrie Cantemi-r, con
f.i,gurează - ialtă - o i,poteză : a e
xisita't oare [a Constanitilnopo1e, iln p]dnă 
domiinaţie otomană, o şcoallă de „cori
ŞtiÎlnţă românească ? " Triilms în oapitt.a
la ·Dmperiulud suzeran de tatăil său 
domnirtorul RaJdu Mihnea (161'1-1616; 
1620-1623), d[n moUve care nu ne-au 
fost trainsmise (Xeno,poil crede că „rsim
patrnle tatălui său pentru greci făcuse
ră să fie oresolllt , la Cons:tan!tirnopoll ") 
prÎ'lliţ7U]. Mihnea, spune Letopiseţull can� 
ta�i,nesc, ,,au petroolllt v.iiaţ,a lui ,ia 
turci ca la 40 de and ", j,ar Paull clirn 
Alep ne drnfol'Illează că „el a stat mai 
bi!le de douăzeoi şi dnci de ani în se
rwufl sullitanww ". Cu itoaite acestea ob
servă oronicaruil siÎlria,i, ,,toate spusele 
domnull1ui şi toate iintrebărill.e sale erau 
' :oose dm scrieri teo1ogi'ce şi erau pri
v1foa:re !ia chestiuni reJ.i.gioase (areş1Jirne 
rn.n.), astfel că am ,rămas uirruţi de 
vorbele s�le". Şi Piau� di!l1 Allep, secre
tarul ipatri1arhU1lui Macarie all Antiohieli 
oare .ne vizita iln a:cele vremuri �:ra: 

şi Evlda Cele!bi, oroni=·Ull turc de a
itunci, subM1!'1ia.ză nu,mărr,ul mare de i d·i
oame pe care le vorbea M:i!hnea ,al 

• III..J.lea. ,,El vo:rbea cu sdlid poiloni şi
maghiari în limba lor, fără ajutorul.
•niici tirmi ,twlmaci ", spune primull mar
tor, iar cel de-ail doiCJiea îl socoteşte
0UII105cător ail limbilor peirs!aJilă, turcă
şi• elir

nă, ,,calJi,�, poet, -e111xdit". Ajuns
domnitor, Mihnea pare să repună· în
1658 probllema reuru1rii celor trei pro
vincii .româneşti, 11.a mai bine de o ju
mătate 'de veac după dii.sil}ariiţia ll!ui'· Mi
hai Viilteazu1, Î'll!ceroînd neverosimille
scenarii polibice pentru realizarea aces
tui dezideralt. Co10Jtemp<:>,rainii 11ui ,l-au
coil.Sliderat bolnav rrunrtlall : ,,Tiranwl 'di
rept fianrta.sroic ia:elecă buiguiitor � �n
diuiri" (Miron CositiinJ . .Astăzi problema
aipaire !lim,pede oa o deni�elare în matu
ri2'!81rea şi orizonwll unor conştiinţe po
[,iitice. Perspectiva lUJi Mihnea asiupra
Muiliteniei, Mo1'cl01Vei şi T:rainsli!lvan'iei
era mU!lt ,mai largă, deşi puţin pro'ba
bil fundamentată chiar ştiinţific. Unita
tea virtuală a acestor pl'Ovincii istorice
era mai lesne de văzut din Constanti
nopole.

Din păcate, accentU!l. �n Triunghiul
lui Mi'hai Va5nlliiu este ,pus nu pe „me
tabolism ul" ideailist aJJ. 111.!Ji. Mihnea, tex
tul IIlU ri'dică 'la sup,rafaţă ace'l proces
ge cqnş_tiial.ţă care a nedumerit [urnea
românească şi nu numai la j.umăm'tea
seco'Iuiliui 0!l XVII-lea. Iideea d1rama1tur
gU!l1.1Ji. cade pe o posibilă ,realliltarte a
„ltriu,nghiu[ud ", datoraită ,unud climat
ele înţelegere a fiinţării geopo'.litice,
emanat de rpersona11itatea ;princ,iprlor
transnvani Gheorghe Rakoczii II şi
binerun,ţeles, u;rmaşu'l său Ioan Kemeny.
CaziUll lui Mihlilea, ace.sit .,;u!lrtim Basa
irab" - leirtmotiVl\.ll apia!r,ţilne piesei -
desenează fiigura lui Ra!koczi, şi nu ca
zull lui Rakoczi pu\ne în Ilumină chipul
domnii't.orull,w clirn Ţara Românească.
Este mo'tivul pentru care piesa de tea
tru oou:lrtează adevăratele idenitif.icări
în otrăvilrea 1ui Mi:h111ea în Săitmar, la
5 aprillie 1660, pusă 1a ca'.le de Cons
tantin Şerban- cu şti·rea lui Gheorghe
Rakoczi a!l II-'lea. Mihai Vasill.illl c_b!.,o
el�ză în această direcţie •UJil basm lung
ÎJI1 care o ,tătăroaică din Dobrogea _ îi
este dăruiită 'lui Mihnea de mareile vi
zi,r Koprii,lii ; pe parcursul scenelor,
aceaslf:a se dovedeşte a fi o spioană în 
toa.ltă ,reg;uila, şccfiltă adică, trainsmit;înd
desJPre fiecare m[şcare a doillll'l!Îtol'U!l.ui.
Pentru :a conso'lida areasrtă lămurire
mai mw:tt dramatică, inspirată di,n u
nele biografii romanţate, sînt adiiţiona
te scene �n care apa-re şi mama 1 ui
Mihnea, în dia[og cu peri1etţlo.asa a
mallltă, aipo.i ucisă de aceasita. din urmă
pe!nt,ru că bătrruna a.iiLase că lepădase în
taină UJil copilii, . lovind m dorinţa aprigă
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,a fiuJui ei de a avea w1 moştenitor. 
in reali.tate, documentele istorice a
testă faptuil. că Mih!Ilea avea urmaşi. 
Tot Kopdllil ii dăruie, în vari.anita 
prezentată de piesă, priinţului vailah urn 
plllTina,l care iasou1nde ,în m:îiner un 
strop de otravă. ,,Fio1a" v,a fi folooiită 
de spioană airunci cînd e pe oalle de a 
fi descoperi,tă. Toată acea:stă „ţesăltură" 
nu contribt.llÎ.e ou nimic la elucidarea 
obsesiei .,triungh!i'llllui ", sdmbol al uni
tăţii ceilor trei p11oviincii. Aceste ,adao
S'UJri, care ţiin de conltri<buţta imagina
tivă a an.1,tom'lui, nu sîin.t nioi îln gustul 
epocii abordate şi ni<ci î,n r-em!1Ja!Iltă cu· 
sensibiJl.itatea ai.titoru!l.ui. Neîncrezător 
în faiptele ofeniite de istorie, autorul do
reşte să consdlriideze ,1ou!l.oarea locală" 
şi pe această oa1e. Uneori forţa de a 
plăsmui ,a doo.matu,r�l1ui este în con-
tra<lkţie vio1lentă ou docll!IDenJtrua isto-
ric. Afll.î!Ild probabil din cronica lui 
Paul din Al1ep că taltăl. acesltuia, patri
arhuQ Macarie al Anti1ohliei, l-a ,,în
coronat" pe Millrne.a, autorul specu!lează 
astfel : ,,Mihnea: Voi fi încoronat de 
patriarhull Macairie. Te satisface. boier 
Leurdeanu? Leurdeanu : Cu o coroană 
failsă. Căci pe cea adevămaită, blagool.o
virtă de duhul Bizamţu1ui, o păstrează 
încă vodă Constantin Şerbam. Mihnea:
N-aire decît s� păstreze. COToalna lui
nu mari. e adevărată, de .vreme ce el
nu mai domneşte" ... Or, în rea1irtalte,
nici Mihnea şi nici ·Consiha!ntin Ser,ban 
nu au pur,tat o coroană, ci nişte căci1uli 
cu însemne speci,alJ.e (S'urguci : egiretă, 
ornament de. pene, penaj, ÎffiiPOdobtt cu 
pietre preţioase. Dorrlruili româini pri
meau acest în.semn de domnie d·e la 
Poairtă, semnificînd vasallitatea }or). A
cest calpac confecţiooort di•n lj]_ană de 
samur nu ·l-a „sartisfăicut" - ca să ne 
RX_pri:măm -0u verbul di•n piesă pe
Mihnea. Vriînd să polemizeze cu calpa
cul otoman, el şi-a comandalt o altfel 
de căc,iună, oaire, în croia1a ei imita 
nu Îlll mod goo.<tuilt păilăriia imp�rială bi
zambi.nă. PaUJI. di,n Afep, marsto.r la „în-· 
coronare" (,,Căci dorn(nu11 ,a cerut dom
nului nosrtriu pa,triiarh să-[ �ncorcmeze 
în această zi, cu coroana domniei po
trivit rituail,uJn.ii prescris în manie şi 
împărătescul Evh,onogiu şi cu bineou
vîntarea ce se obişnuieşte pentru su
verani"), a vă,zrut-o foa.ute de aproape: 
„au pus pe scaun un fel de coroană
<s.n.) pentru domn, care fusese făcultă 
la IstambUJl şi era î,na,!tă cum se obiş
nude$1;e La so'laci. Fuindiu!l. era brodat cu 
fir de aur şi era împodobiită cu UIIl 
surguci, care semăna -ou niş'te oren,guţe 
de filori de deştar, şi cu diferi,te feluri 
de 111.es'temJate." 

Ase.menea „derogări" de ,1a adevărul 
istoric nu sînt doar cîteva �pairititm·a 
inspirată din via.Ila lui Mircea cel Bă-
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trîn le înmu[ţeşite). Oricum, un om de 
cultura lui Mihnea Radu nu putea să 
facă un calambur auit de străin de eti
mologie, atunci cind i se adresează 
căpitanului Bucur în acest fel : ,,nu
m�le tău s-a născu1t din bucu,rle ; al 
meu s-a nă.soult dm brtsteţe". Ar fi pu
tut crede Mihnea că numele său se tra
ge din mîhnire şi nu vine din Mihail? 
Nicidecum. Ba chiar a fost oh.sedat de 
respectivul etLmon onomaS:tilc. Lată ce 
:ne 51Pune Paul ddn Mep evoaîlnd cu
virutene tatăi!Jui să:u, rostiite pe cînd pu
nea un capăt al omoforullui său pe ca
pUJI. domnirtorullrui : ... ,,,te înalţă pe tine, 
principe, iubitor de Dumnezeu, M1ihaill, 
fiul 1ui Radu voievod (domnul rugase 
pe Sfinţia sa să-i schimbe numele 
Mihnea în Mihail), la raing,ul de 
domn. .. " 

i/nlbr-adevăr, Pragul furtunilor (au 
toate că încearcă - sub rapor,t doou
menrtar - să depăşească momentul 
Dan Tărchilă, tex!tUJl aoocînidu-'l în 
preajma bătriînu1lUJi voievod Mircea, a
Jătmi de Musa, şi pe învăjiatuJ. Bedre
ddin, şi dovedind în general vo,rbind acri
bie în '1egăltu1ră cu daltele esenţiale ale 
istoriei) nu face excepţie de ·1a „regula" 
cu care ·Mihai ViasiHu -îşi ile-
gitimea.ză „abaterille". Aceste devdaţii. 
de la adevăr nu au o valoare estetică, 
nu sîint imp,use de un oainon artistic. 
Pr-imindu-1 pe re2illdeintul diploma'tic 
veneţtan în Ţara Românească, un a
nume Padovani, î,ncevoalbu� domniitor 
valah pa:re să. nu mai cunoască majesta
tea Tanguri,lor şi !l)ri:miri,lor ofadale. El se 
comportă ca · înitr-o comedie de Di.i:r
renmatt : da.că Romunus ce:r Mare creş
te, .ou patimă de ool1ecţionar, găi111<i, 
Mircea serveş:te Ilia întnniirhle otici.alle 
nu v,iin, ci Lapte. Or, este gireu de cre
zut că un cavailer îr).lceroat în „crucia
da" de la Nicopo1e ar f,i pU1tut ren\JIIlţ,a 
la maniere1e sade europene. i<I111Jîmpi,nîn
du-şi oaspetele, aşadar, ou o cană ou 
11.apte, personajul Mircea este pus în si
lbuaţia de a insista : (faimilia:r) ,,Nu mai 
doriţi o ,cană cu J:apte ? Seara e ifoarbe 
sănătos. Padovani : Cllilll nu, adOJr lap
tele ! Mircea (aduce de pe o poniţă o 
caJnă mare, îi toarnă veneţtainllllui ... )" 
Iar dl.l!Pă ce „Padovani se retrage ou 
plecă-ci uni, Mi.ricea mai bea o gură de 
Lapte, apoi îşi tr,ece dosul pa-JJmei peste 
mus1taţă, saitiisfăcUJt ... " Inuti,l să mai 
insistăm asupra semnifiicaţiei vin,u
,lui �n simbOllisui.oa mediev.allă şi 
in 1riti..taluri!le curţilor domneşti a'le 
vremLi. Aderarea 1ul Mircea 1a p.rogtla
mele dLetetice moderine, ILa alimentaţia 
compu,t,erizaltă, este o schimbare de 
perspeoti,vă cu care autorii nu sînt 
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consecvenţi. Calchiind de alrtifel lim
bajele fcrtice de azi, ei pun pe seama 
personajelor replirn im[losibile, oum 
este această excliamaţie a Lui Mircea : 
,.Atunci, cum ar zice owvios,ull Sof.ronie, 
amin !" Sofr<m.ie este stareţull mănăs
til'ii Cozia. De ce să se ferească Mircea 
să spună „amilil ", CÎJnd el, în cailitate 
de pa21nic ail oreş,tinătăţii, la hotarele 
Imperiului otomain, era poate cel mai 
îndr1tui,t să folosească acest cuvînt ? 
Pare cel puţin straniu _să--11 închipui pe 
marele domnitor român ros<bind, •în spi
rilllll vremi saile, ,.Doarrnine - aj,ută !" 
ş1 adăugînd apoi, ca să se apere de 
tnu ş,tiu ce duhuri inv.izibile, ,,vorba lui 
Sofronie ... ". 

Această as1mi1lare a personajelor de· 
la 1413 la modull de a fi, de a simţi şi 
a gindi din zilffie noastire, fără ca în
treaga arhitec<tură a textului să se in
stituie într-o atare moda:Liitaite integra
toare, paraziitează, stîrnind zîmbetul 
neoonci1ant al cititorului. 

SÎtn,t însă, atît î111 Triunghiul cit şi· Îln 
Pragul furtu.nilor, şi fragmente intere
sante, ou nerv dramatic şi inventivita
te, cum ar fi scena 43 din prÎJma parti
tură, în caire Rakoczi este adus pe o 
1a!'gă, rănit, direct de pe cîmpUJl de 
luptă. Cali'ta<tea de mi1itar exemplar a 
lui Ke\nieny es·te desenată în cîiteva re
plici neostentative - pe cît de siimp'le 
pe atî,t de nuanţate Îln tonulJ. lor cate- • 
goric. F,aiptUil. că fiica lui Mircea · se 
juca, Jn frageda copi!lă.rie, cu un i,eni-cer 
cioplit din lemn, pentru ca marioneta 
să învJe apoi în persoana fiul!ud lui 
Baiazid, Musa, care îi va deveni soţ, 
nu este o oairecaire găseln:iţă, ci cons
tituie o plaSltică prefig,urare, după 
logi-ca tailismane'lo:r, a unui destin. Meca
nismul psihic al personaju[ui_ Domni
ţa se înscrie astfel într-o moda'litate 
bi.ne acreditaită în fbi1clorull românesc. 
Nu e lipsit de Îtnderrunaire niici un a
semenea dialog : ,,Mircea :... Ţiine min
te fiule : poamele coapte trebuie cu1lese 
înainte .de � putrezii... Pari uimi,t ... 
E o zicală de la / Domneşti... 
Mihail : Padovani mi-ia v-îndut-o, 
mai înainte, arrept veneţiană ! Mircea : 
Negustorii v:înd ceea ce, mai înbîi, au 
cumpărat.. Asta e legea nescrisă a ne
goţului..." 

ln schimb, monoloagele lui Mfroea 
şi Baldovin vin de-a dreptul diin Dan 
Tărchillă, nu numai pe !,inie retorică, 
semn că acesit dt'.amaturg, la · rî111dull 
său tras d1n Delavrancea, poate avea 
,.şcoala" 1 ui. 

Paul · TUTUNGIU 

toată lumea 
- iube,te t,atrul

Marii actori cind 

erau tineri. .. 
Cine îl .vevede aloUJm in filllmul „Ci.pri

an PorUJmJbeSlcu" ipe Emanoil Petruţ, u
nul diin ,pri,mii mari actori aJ filmulliui 
românesc ·conte111jpora111, sau ,pe colegul 
său de �a Teatrul Niaţiona,1 Constam:biln 
Rawţchi, l!lU ştie ică şi unU/l şi celăla'lt 
au fost utecişti. Ba, Emanojl Petruţ era 
chiar secretarrul organiz,a,ţieil U.T.C. de 
la Teatrul Naţional pe wemea oî,nd di
rectorul acestei ,priime scene e.ra scriJ
torllil ZahJaTia Stancu. Î!Il1jpreună cu Ema
noil Petruţ, ca secretar al o.rg,aniziaţie.i 
U.T.C. rde rr,a Uini,U1Dea Scr,hltorilor for
masem o brigadă artistică (era perioa
da c:înid se ia,fLau în mare vervă !brigăzi
le artistke de agitaţie!). D-in această 
bri�dă f.ăceau parte marea comediamă 
Draga Olteanu Matei, aichr.iţa de varii 

. disponi,bi1ităţi Silvia Popovki, de pe a
tunci în ma,re glo11ie, multilateralul in
terpret F'1orin PJernic, aatorul Md.rcea 
Coj:an. Ca s/1 nu măi vor.bim de taptul 
că, alături de actorii de la Teatrul Na
ţional, şi de noi, ,poeţii, de obicei 
Gheor,ghe T,Qlffiozei, AldrJan PăUl!lffiCU Ş,i 
subsemnatul, mai activau cu fervoare şi 
dăruilre în a-ceeaşi b:riga1dă oîrntăr,eţi de 
operetă de talia 0onstaq,ţei 01InjpeaJlu 
şi M:µ-i,căi Muntea:nu, ca şi interpreţii de 
la Teatr,ul „ConstarrrtLn Tănase", Ail. Lu
lescu şi Nicu Constantin. 

Spectacolele erau 1prrograan:aite luni sea
ra, cî.nd teatrele aveau· obişnuitul re
Lache. Par'ticiiParea tinerilor creatori la a
ceste man1ilfestări, caire se orgal!l.izau fără 
biaete Kle i;ntrare, la ,casele de cultură ale 
tin1'eretului şi a.ia dUJburiQe intreiPrtnderi
lor, era OOl!lsiderată o forană S1Pecifi,că 
a muncii patrJot•i•oe pentru această ca-
tegorie de tineri. 

Reipertoriu!I. era ,adecvat pub'Llcului tî
năr, · Emam.oi! Petr,uţ şi Florin Piersic 
recibind în mod curent din VJiadimir 
M.aiakovski sau din poeţii români con
temporal!li, tf:ie că a,ceştia erau Tudor 
Arghezi sau Mihlai Bendu,c, fie ceva 
mai tineri; ca Ion Brad sau Al. Andri
ţoiu. 

Unele ,îrrl,tîmp1ări de la aceste întîl:niTi 
sir1;t nostime şi menită relatate. Marea 

Niculae STOIAN 

(Contimuare in :pag. 63) 
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HN ESEU TEATRAL Of.SPRE. ,,MIZANTHOPUL" 
Nu iJ)Oţi pune în scenă o piesă fără să 

vorbeşti despre autorul ei. Iair ci,nd [)ie.sa 
se î,J'lltîimplă să nu fie alta declt Mizan�
tropul, avîndu-1 ca autor pe domnul de 
Moliere, punerea în scenă e aproape mo
ralmente ob11igată să vorbească despre 
condiţia teatrului, a creaţiei şi a creato
rului de teatru. Modalităţile pot fi, fi
reşte, dintre cele ,mai diferilte. De ,Lalima
ginarea unui teatru în teatru şi a .reac
ţiilor publli1cului de odinioară - .,pradti
cată de insuşi Valeriu Moisescu, în urmă 
cu ani, pe sce'na Tealtru:lui de Comedie, 
îilltr-un Don Juan de referinţă, benefi
ciind de străiluoita creaţie actorilcească a

Mereu „surprinsă" de acuzaţiile ce 
i se aduc, Celimene (Irina Petres
cu) trezeşte, la rîndu-i, surprinderea 

lui Alceste (Virgil Ogăşanu) 

neuit.altul.ui Mihai Pălădescu, în Sgana
relle - pînă la cuplarea unei piese de 
Molie.re cu -una de Builgakov - practi
cată şi ea, -chiar pe scena Teatrului 
„BUil:and.ra", de Alex:and1ru Tocilescu, în 
dublul speotaco1, atît de viu !Încă în me
moria inoastră, Tartuffe - Cabala bigo
ţilor, ,unde roluriile Tattuffe şi Mohlere 
erau jucate cu ,inegalabilă vervă şi !iro
nie de neuitatuil Ootavian Cotescu. 

Impomanită - şi obligatorie de la un 
anumit nivel - devine msăşi această 
punere în discuţie a condi-ţiei rteatruJ.ui 
în speciail, a condiţiei umane în general. 
Altfel, e ca şi cum ad pune în scenă 
Pescăruşul lui Cehov iinteresiîndu-te doar 
melodrama poveş1iii şi soJ,uţiile ei sce
nice, independent de resorturile motiva
ţionale ale operei. Sigm: că „se poate şi 
a1tfel/dar ·se poate şi-aşa!" Cum ziice 
Brecht, parcă în Opera de trei parale.
Totuil depinde de semnatarul iregiei, care 
poate să fie uneori chiar regizor. Căci 
unui simplu montator de piese, de fapt 
de scene ale oricărei piese, îi e familiară 
doar anecdotica lo.r şi eventuala specta
cuITozitate a acesteia, dar îi :rămîne în 
general străfoă zona semniflircaţiilor sub
stanţiale, abia acestea justificînd ceea ,ce 
se vede pe scenă. Făiră să vorbească des
pre autorul piesei şi coodiţia teatrului, 
Mizantropul -: într-una din traducetiue 
aniterioa.re ale te:xltului - s-ar fi puitut 
„monta" în trei săptămîni. E îndoielnk 
însă că ar fi putut linte:resa pe cineva. 
P,roblema succesului sau a insuccesului
lui Molie.re î,n afara spaţiului francofon 
nu e o falsă problemă, cum sînt tentaţi 
s-o eticheteze unii critici, ,, soluţionînd"
totul prin :fila.tarea publicului, al cărui
,. gusit" ar fi pregăti,t să „ Îillţeleagă" orice.
Dar dacă teatrul nu e pregătit să joace
orice? După declaraţiile unui distins tea
trolog american, cum este profesorul
Arthur Ba:llett, nici în America Moliere
n--a avut multă v.reme succes, dintr-un
motiv foarte simplu : lipsa traduceriilor
care să ofere echivalentul scenic necesar.

Succesul lui Moliere (ca şi succesul lui 
Caragiale de altfel, păstrî,nd cuven,iitele 
proporţii) ţine de o anumită calitate tea
trală a traducerii, precum şi de înţele
gerea dramatu.rgiei sale, în primul rind 
de către creatorii actului scenic Nu tre
bulie să ne Il)ire, aşadar, că regizorul 
Valeriu Moisescu a· simţit nevoia uneţ 
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noi traduceri şi a unei noi versiuni sce
nice a piesei, care-i aparţin. Trad'Ucerea 
propriu-zisă, în versuri, are calitatea de 
a fi rn primul rînd spirituală, înregis
trînd totodată, faţă de cele existente, nu 
puţine sporuri de f:luenţă şi expresivi
tate. Cit despre varianta scenică propusă, 
desigur dliscutabhlă, ca oricare alta, ea se 
bizuie pe parcurgerea unei impresiona:nte 
bibliografii a opei:_ei moliereşti, şi por
neşte de la date şi fapte reale, ţinînd 
cont de distribuţia de la premiera din 
4 iunie 1666, a Teatrului de la Palads
Royal, unde rolul lui Alceste era jucat 
de Moliere, iar acela al Ce1imenei, de 
cea trecută pe afQŞ „M-11e Moliere". 

Ca autor al versiu,nii scenice, regizo
rul a tutezat foarte mult. Poate nu întot
deauna cu ,îndireptăţire şi consecvenţă. 
Nu neapărat pentru că a adăugat scenele 
de balet - oridnd posibile, la vremea 
aceea, într-o piesă şi într-un spectacoa 
ale lui Moliere - sau o la fel de uzuală 
eglogă {folosind, cum se menţionează de 
altfel, în program, prologU!l pieselor Pi

sălogii şi Bolnavul închipuit). Ci pentm 
că ne-a făcut să ne imagdnăm, concomi
tent, în faţa cortinei teatrului de la 
Palais Royal, unde se. vor juca numai 
aceste scene bucolice, dar şi în spatele ei, 
priV'ind cabinele şi culisele teatrului, aici, 
şi nu în casa Celimenei, desfăşurmdu-se 
acum cmnfruntarea personajelor piesei 
Mizantropul. Putem privi şi 1a pastora
lele pe care teatrul trebuie să i le ofere 
regelui Ludovk al XIV-iea, dar putem 
înţelege şi condiţia acestui teatru, rapor
turiJe creatorului cu lumea, ca şi ridi
colull sublim al domnului de MoLiere, 
diaJogînd în pri.mul rînd cu el însuşi, în 
Mizantropul, căci are în faţa, fermecătoa
,rei nestatornicii numite Armande Bejart 
aceleaşi şanse pe care i le dă lui Alceste 
în faţa Celimenei. Aj-ungînd la o î,nţe
legere profundă şi subtilă a operei, Va
leriu Moisescu ajunge totodată la o în
ţelegere simpatetică a creatorului ei. 
Nesch,imbînd propriu-zis textul piesei 
{chirarr dacă va recurge la inversarea or
dinii unor scene), dar schimbînd cadrul 
desfăşurării ei, regizorul o lasă să se 
„oglindească" în chiar lumea teatrului 
care a generat-o. El „verifică" astfcl, cu 
mijloacele specifice eseului scenic, auto
biograficul rnolieresc din Mizantropul, 
supunî,ndu-şi fantezia la rigoare şi in
ventivitatea la coerenţă mo,tivaţionaJă. 
Speof;acolu1 nu e rezultatul unei lecturi 
simp1ificatoare a textului, prin „grila" 
destul de la îndemînă de altfel Alces,te =
Molie,re, ci pune în discuţie condiţia 
crOOJtorului î.n genera,! şi e rezu'ltatuI unei 
lecturi creatoare, reverberînd semnifica-
ţiile piesei în fascinantul joc de oglinzi 
Propriu atît reOectărll cit şi receptării 

arlnstice. Anvergura demersuJui regizoral 
e poate mai importântă, în acest caz, 

decît perfecţiunea demonstraţiei şi stră
luc:i.rea ei scenică. 

Schimbarea „locUllui" de desfăşurare al 
piesei se repercutează în statutul perso
najelor, dezechhlibrind uneori raporturile 
lor fireşti. Ch1ar dacă personajele con
tinuă să se numească Alceste şi Celimene 
{modiifilicî.ndu-şi însă, în spectacol, regis
trul de ambigurntate), Moliere şi A.rmande 
Beja.rt nu pot avea parcă faţă de Oronte, 
dar mai ales faţă de marchizii Acaste şi 
Clitandru {al căror statut rămîne ne
schimbat !) aceeaşi comportare pe care 
şi-o rngăduie, în planul convenţiei lite
rare, doar personajele întruch�ate de ei. 
St! strecoară in astfel de scene sunetul 
impur al unei dizamnonii nesoluţionate, 
peste care s�a trecut totuşi surpniJnzător 
de uşor. Nu se aj1.l!l1ge Ja perturbăriJe 
fenomenu1ui respingerii de grefă, pentru 
că nu despre aşa ceva era vorba, totuşi 
se face simţită o avertizatoare, încă moc-· 
nită, revoltă a textului, la excesul de 
decodare regizorailă, ca,re, paradoxal, spo
reşte ambiguităţile piesei şi am,plifică 
planuri-le ei de semnificaţii, fără a le ,pu
tea face să se î'ntrepătrundă întotdeauna 
osmotic Ja nivelul expresiei scenice. Sî.nt 
momente în ca.re se produc şi u,neil.e că
deri de tensi1Une dramatică dar şi idea
tică. resimţite ca o răritură, în densa 

. ţesătu.ră de semnificaţii a spectacolajui. 
Minuţioasă, scrupuloasă chiar, îng]obînd 
un imens volum de muncă, de documen
tare şi de reflecţie, îndelunga elaborare 
îşi divulgă astfel factura, un soi de arti
ficialitate savantă atrăgî,ndu-ne parcă a
tenţia asupra propriulUJi . ei rafi,nament, 
real, dar şi factice, uneori, Îill raport cu 
viul spectacolului. De aceea, poate, pro
dusul finit al reprezentaţiei teatrale nu 
mai dă în suficienită măsură senzaţia im
provimţiei spontane. înlocuind-o uneori 
cu aceea a unei osificări oi•zelate, sporin
du-şi rafinamentul, dar dilminuindu-si sa
voarea şi forţa. 

Sigur că toate aceste observaţii pot fi 
prilejuite doar de un spectacol oare, ca 
şi piesa, se adresează în primul rÎlnd 
„cunoscătO'l'i-lo-r", oferindu�le de ailtfel, cu 
generoziitate, ·dipe de admirabilă artă tea
trală. Neinteresat de metafori,zările şi ac
tualizările forţate, care au bîntuiirt multă 
vreme în montarea clasiciJor, spectacolul 
îşi distitlează cu acelaşi rafinament rezo
nantele contempora'ne, refuzînd bătăto
ritele cărări ale ostentaţiei· aluzive. Ast
fel, s-cena imagÎJilată pentru stabilirea pa
ternităţii acelei cărţi anonime - am.
bui.tă pare-se nu chiar cu t.otul întîmplă
tor lUil Alceste-Moliere - ne reţine aten
ţia mai mult prin subtili<tatea motivaţiei 
decît prin lipsa de echivoc a demonstra
ţiei. Şi nu e SÎillgura, ,, baletul" şi egloga 
dovedi'Ild la rîndu..Je o aceeaşi fină ţesă
tură motivaţională. 

Interpretarea majorităţii partiturUor 
atît de dificile ale acestui spectacol se 
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Celimene (Irina Petrescu) primind 
vizita lui Oronte (Ion Besoiu), nu 
în propria-i casă, ci în „cabina" 

teatrului de la Palais-Royal 

situează la nivelu,l de elevaţie artistică 
propriu Teatrului „Bulandra ". Impulsiv, 
imprudent, tra�t, conşti-erut de pro
pria-i valoare şi de ascendentul pe oare 
i-1 dă asupra celorlalţi nobleţea spiri
tului său iluminat, dar şi împătimit fără
scăpare şi deci persuasiv pînă la frizarea
ridkolului, Alceste (Molie.re) e configurat
de Virgil Ogăşanu cu siguranţa stăpîntrii
fiecărwi deta,J.iu, asociată cu o nedezmiln
ţită maliţiozitate şi un continuu neasitîm
pă,r lăuntrk, sugerînd tensiunea trăirii
ideilor pentru care lupta nu e niciodată
zadarnică. Un examen dintre cele mai
dificile cu putinţă, ţinînd cont de cople
şitoarea saroiină artistică înoreclinţată, e
trecut de Virgil Ogăşanu cu brio, ome
nescul derizori·u al personajului fiind la 
fel de convingător oa şi iinflexibilitatea
creatorului de geniu.

Deopotrivă plină de graţie şi de spi
rit, aşa cum i-o cerea rolul Cehlmenei, 
dar. şi aşa cum puţine alte actriţe le-ar 
fi putut îngemi,na cu atîta farmec, I-rina 
Petrescu îşi compune rolul cu scăpără-
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toare inteligenţă, în deconcertări simu-
1ate, afectări nelipsiite de tandreţe, bogate 
în nua'nţe ironice şi promisiuni ambigue, 
personajul ridicîl!ldu-t>e cu mult deasupra 
condiţiei sale, fără să şi-o tăgăduiască. 
O compoziţie suculentă, ce nu-şi refuză 
plăcerea jocului şi aparenţa spontanei
tăţii, fără a depăşi însă niciodată mă
sura (calitate ce se cuvine subliniată în
tregului spectacol) este aceea realizată de 
Ion Besoiu Ln Oronte, amestec de sufi
cienţă insolentă, prostie benignă şi vi
clenie aiproape insbinctiv calculată, me
rit1nd să între în pa'1maresul creaţiilor 
de subtili.bate ale actorului. 

Măsura de care vorbeam - cu mult 
mai greu de J:ealizat şi, mai ,a,J.es, de păs
trat, decîrt s-.ar crede ! - devine domi
nanta interpretării lui Florian Pittiş în 
Philiinte, personaj menit să simboilizeze 
tocmai conceptul şi idea1ul de măsură
- de honnete homme - dar şi de ver
satilă adaptabilitate socială, mai î'ntot
deauna străină geniu1ui creator. Arsinoe,
,, pri<etena" Celimenei (acum dintr-o so
cietate oricum mai înaltă decît a aces
teia, pcllÎIIl consecinţele schdmbăr.ii „locu
lui" acţiunii !), e figurată cu ,aplomb de
Mihaela Juvara, în tuşe păstoase şi tente
caricaturale, sublil!liind ridicolul persona
jului.

Cei doi marchizi, Acaste şi Clitandru; 
sînt schdpaţi cu joviahiitate de Mihai Ca
friţa (acesba îngăduindu-şi totuşi unele

tente prea acuzat caricaturale şi apăsări 
ce riscă să i:asă din stilul reprezentaţiei) 
şi Ovidiu Schumacher (compunînd - ca 
de obicei - cu ironie subtilă, acidulată, 
o apariţie ce se reţine). Neilrirpsită de g,ra
ţie, interpretarea EUantei (Micaela Cara
caş) e făcută să concorde totuşi cu o
anume fadoare a personajului (opw; Ce
limenei), cea a lui Dubois (Petre Lupu)
şi aceea a lui Basc (Sandu Mi.hai Gruia)
aduc înviorătoare, poate cam · violente,
pete de culoare, Ofiţerul din Jandarme
ria Franţei (Mi.hai Badiu) avînd şi el ca
litatea de a fi un oarecare, necontînd oa
identitate, ci ca funcţie.

RemaTcabtlă, sc,enografia Ni1nei Brumu
şi,lă î.nlesneşrt;e această „punere sub lupă" 
a lumii teatrului şi a teatrului ca lume, 
într-un glissando continuu, permiţîndu-ne 
şi chi.ar obligîndu-ne să ne ogliil!ldim în 
oglinda teatrUilui. Gama crom.atică a cos
tumelor concordă cu rafinamentul între
gului spectacol, iar panourile-oglinzi, 
de o elegantă simplitate, faciliitează -
în rotirea lor în juo.·ul ,propr,iului ax -
nu munai concomitenţa pLanm,Llor spec
tacolu1ui, ci şi a sensurilor sale. 

Important pril!l calitatea înţe'legerii pie
sei, a locului şi a pildei !uri Moliere în is-

Victor P ARHON 

( continuare în pag. 56) 
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UN 1MORALISl 

OISORET 
Tudor Popescu este cunosCJUt îndeooebi 

ca autor de comedi,i. De.şi a scris şi 
drame, sau, în ori1ce oaz, piese „serioa
se", nume1e (şi renumele) lui e legat 
în primul rî.nd de UJl număr impiresio
nant - care, uneori, ,pare infinit, înbr-a
tîlt de :fir,ecvente s�nt specbacolele cu noi 
texte a!le saile - de sa1tire, mai mult 
sau maii ,puţbn vi,ru!lente, rareor:i blînde, 
la adresa umor defecte nooi,ve nu numai 
perutru purtătoru1! indiviidual, ci şi pen
t ,ru grupUil social. S-ar zice că drama-
turgul şi-a pro:pus confecţionarea unei 
alte „comedii umane", La o s,cară ad,aip
tată locuU,ui şi tiln[)u1ui concret ; şi ten
taltiv,a i-a reuşit fn bună măsură. Căci, 
dacă în .uina sau alta di•rutre piese, luate 
separat, obiecbUil diiatmbei comice paire 
(sau chriar este) mi-nor, Îln totatlitate scrie
ri[e salle conturează un tab1ou de pr,o
porţii delloc negLij,abile al anormalităţii 
ce-şi aşte,aiptă remedierea ; sau, pentvu a 
citi imaginea în pozitiv, ,ail norm'aliltăţii 
ce�şi aşteaptă (.re) iilltrnrea în dreiptmi. 
DJn aceais-tă perspectivă globală, esarocii 
hazlii, birocraţia caraghioşi, delatorii ri
d1coll,i, carieriştii derizorii, polbronli ilari 
şi cele,1alte ,speoimene ce alcătuiesc mă
runta faună ,a comediihlor �ui Tudor Po
pescu dobîndes-c dimeI11Siiuini,Je şi oorac
teristiciUe cîtuşi de puţiin. amuza!nte, ci
tuşi de puţin i,nofensive, ale U!Ilor crea
turi monsrtvuoase. Indestrudtibi!le ? Nu, 
dar... ,,ca să dispară, trebuie să se schiiirn
be olima ! " spune Tudor din Arta pre
zicerii pe termen scurt sau Omul nu-i 
supus maşinii, ti,t,lu sub care se joacă 
Piesa la Teatml 'I1ineretului din Piatra 
Neamţ, în direcţia de scenă a lui Şte:flan 
Ioodănes-cu. 

T1năru! regizor, aflat Ja prima coLabo
rare cu trupa pietreană, nu are La activ 
prea mu1te spectacole, dar, din cele 
('Încă mail puţiine) pe care Ie-am vă�ut, 
se pot extrage cmeva trăsături ce inq,ică, 

• 

de ,pe aoum, o poetică regizorală proprie, 
amendabi1Jă în unele puncte şi, -desigur, 
perfeotibtlă în timp, dar coerentă şi 
conse-cvent urmăriită ; cu avantaje(!e şi 
1riscurile corespunzătoare . Mai întîi, Şte
:flan Iordă!Ilescu are capacitatea de a aşe
za textul dramaturgie „iintr--o nouă lu
milnă ", cum se spune, rezu1tat al unei 
lec11llri lipsi,te de pl'ejudecăţi, origina:le, 
şi al pUJnerii în relaţie a piesei atît cu 
întreaga operă a autorului, dt şi cu un 
contex.t (cU!Ltur,aJ) mai larg. In cazul Ju
crănii de faţă, trucarea răs1rmnsur.ilo,r 
co!Ţl,,puter.uUui ce trebuie să desemneze 
,,pe oale ştiinţifică" UJl nou şef la „sec
torul cinci" al întrepninderii „ Elasticu'l" 
rămîne un simplu pretext, iar sart:ira 
(destul de subţiire) la adresa formalis
murui şi învill'lteliJor biroanatice devine 
o mediitaţie gravă, înfr1coşăltoare u'neoru,
de!ij)re mainÎlpuLairea conştiililţelor prililse
în ,plasa interese'lor meschine şi a laşi
tăţii suba1terne. ,,Omul nu-i supus_ maşi
nii", î,nltr-adevăr ; e Sl.liPUS, în schimb,
maşină-riei teribile şi aberante pe oare
a creat-o propria lui incl,iferenţă faţă
de pro:liferarea absurdităţii, proprJa lui
fugă de responsabi!!Ji.tate,' propri,a rui frică
- aceasta este i,poteza de la care po,r
neşte demonstraţi.a regizorală. Concluzia
este însă una optimis,tă : tot omul, dar
omu[ normal - adJcă demn, curajos, re
fu2iîind să privească abaite.rea de la bun
simţ şi raţiune ca pe un „ dat al sorţii"
- va triumfia asupra meoanismului înă
buşiltor. tn scopul degajă,r,ii acestui tonic
mesaj, Ştefan Iordănescu reorganizează
substanţia'l materiai1UJ1 dramatic, reducînd
pasaj-e, eliITTtinîlnd f,i.Jnallu!l (car,e, d� fapt: şi '1a lectură apare cumva parazitair) ş1 
aco,1,dJînd o· greutate spo'fită personajelor 
pozitive, Tudor - ,, masca fiixă'.' a ma: joniltăţii pieselor dramalturgUJ1'm ş1 
Mio1ara. Prediilecţia către mo,ral,izarea 
discretă, dar desl.uşiită, este, de altfol, o 
altă consitailltă a mizaltlScenelor regizo
rului (să ne amintim finalul la Noţiunea 
de fericire, de pi'ldă), lucru surprinzător 
pen!tru tinereţea sa, dar - aid, cel pu
Un - deloc supărător. Dimpotr.iyă : 
Omul nu-i su1>us maşinii- e unul diln1Jre 
puţinele spectacole cu piese de actuali
taJte în care eroii pozitivi se integrează 
firesc organilc îin desfă.şUJrarea acţiuruii, 
fără � părea aduşi în scenă doar în chip 
de contrapondere irm>usă de tema dez
batenii. In ansamblu, apleoorea moralistă 
a regizorwlui şi ten:di!nţa sa de a gîndi 
categorial tr.ansfurmă �dntena, dar fra
gi,la comedie de situaiţii şi replică într-o 
veritabhlă dmmă de idei, în care se în
fnlntă nu oaraotere; ci concepte. Din 
păcate însă, această rem.aroobfilă ap.ti�
dine de a intu,i, dincolo de facilx:l/logie, 
cl,imensiunea genera1iz;artoare, pcar,tă în 
sine un pericol!. : aceLa ail forţării pcs,i
bifităţHor reale pe care le conţine tex
tu[. Piesa ca atare rărofiinînd (totuşi) 
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Romeo Tudor (Tudor) 
şi Cecilia Bîrbora (Mi
oara) : doi e,roi într-a-

devăr pozitivi 

fundamentul edificiului speotacular, ero
rne de calcul priv·nd rezistenţa mate
·rialeJor acestei componente pot fi fatalle
întregii construcţii. Montarea de la Pia
tra Neamţ scapă de primejid.ia unei ase
menea năruiri, dar senzaţia de echilibiru
precar nu poate fi eviitată. As,ta şi pentru
că, aici, Ştefan Iordănescu a încărcat
prea muLt nu doar .structura portantă
(ideologia piesei), ci şi suprastructurn
(imagililea scenică). Dacă prJma parte a
reprezentaţiei - care plasează acţiunea
într-un spaţiu nedefirut, dar bogat în
sugestii (un art:e1ier de producţie di.ntr-o
casă de sănătarl:e ?) - este ri,guros sus
ţinută, partea a doua - care ne transfe
iră, printr-o 'spectaclliloasă me1Jamorfoză 
a decorului, înlbr-un fel de cavernă pre
dsto1:ică populată de humanoizi alienaţi 
- apare ionsu:fiicient motivată îln arhi
itectura î,Illtregului, ca un ornament com
;plicait, dar nu indispensabil. Al1nninter,i, 
vizual, metaforele au rotunjime şi p,re,g
nanţă, confirmtî,nd ştiinţa regizo·rullui de 
a folosi scenografia nu ca pe un cadru 
autonom îln care „se joacă" spectacolllil, 
ci ca pe un mijJ.oc de eXJpresie care 
,,jo•acă" în spectacol. DecoTuil. şi costu
mele reaUmte de Doru şi Miihaela Pă
curar sînrt - i-ntenţionait, sub1i.niat -
urîte. E vor-ba, desigur, de.spre o urîţe
nie artistică, ex<pnirnmd o aiti,budine lim-
pede : odioasele fiinţe ce mişună pe -
scenă trebuie condamnate atiit concep-
,t;ual, eti<:, clt şi senzorial, estetic. Unîca 
porţiune di!n decor nea1iinsă de sluţenie 
este panoul ,tra!Jlsparent din fu�1, pa:,in 
care se întrevăd, oînd şi cind, imagini 
a'le unei rute lumi, lumea visurilor lui
Tudorr şi ale MJoarei (singurii îmbrăcaţi 
normal), spre care cei doi se î,ndreaptă 
în final, păşind peste graniţa desfiinţată. 
împreună cu muzica scrisă de Iildiko 
Fogarassy, scenogra:fila defilne�te nuanţat 
tonaf1iitatea emoţiOlllală a monrtării. 

In fine, o caij,jrtate profesională de 
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mare importanţă a regizorului price
perea de a lucra cu acto,rii - se vă
deşte din plin în speatacol. Trupa de 
la Piatra Neamţ, aflată de o bucată de 
vreme în aşteptaTea unei propuneri re
gizorraJe stimuil.atoare, evoluează cu vi
zibill entuziasm. Ştefan Iordănescu a îln
drumat inJterpreţiJ - în buna tradiţie 
(aproape uitart:ă, într-un timp) a Teaitr-u
lui Tineretl.l!lui - spre un autenitic joc 
de echipă, în care însă fiecare conltri
buţie se detaşează net. Am redescoperit 
astfel, cu bucurie, tallentul unor adori 
de primă mînă, pe care solicitărHe ru
tiniere păreau să-i fi plllrtat pe drumul 
fără ieşire al manierizării : Constantin 
Ghenescu, desfăşurînd cu uimitoare mo
bHitalte un registru dra.maitic complet, 
între 2nmbet şi lacrimă ; Bogdan Gheor
ghiu, Î!Iltr-o compoziţie minuţios s,tilimtă, 
fără nici un gest în plus, fără nici o 
infleXJi.une vocală înti."mpJătoare ; Oana 
A!lbu-Birău, dozînd cu exaotitaite burleiS
cu\l şi tragicu!l ; Taitiana Iones,i, înitr-o 
apariţie stranie, aproape repugmmtă, cu 
o atenrtă stăpînire a glasului ; Mircea
RUllu şi Florin Măcelaru, într-un duo
grotesc pe dep1in armonizat; Cornel Ni
coară, cu o mască impenetrabiaă per
manent controlată : Romeo Tudor, dind
viaţă şi adevăr scenic, cu înflăeăTare
bll-îndă, unui personaj pozitiv abia schi
ţat dramaturgie ; alături de ei, Cecilia
Bîrbora debutează în teatru cu rolul 
Mioara, interpretat cu naturaleţe, farmec 
şi căldură. Din punctul de vedere al 
trupei actorioeşrt;i, speotaco[uil. cu Omul

nu-i supus maşinii înseamnă, indiscuta
bil, Un oîştig. 

Ce înseamnă el în ceea ce-J priveşte 
pe regizor ? Cred că un priJej de veri
ficare şi, eventual, corectare a orientării 
în profesiune. Ar fd o datorie faţă de 
proIJ["iu[ talent. 

Alice GEORGESCU 
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TRAGEDIA UNEI. · COLECTIVIT ĂTI 
De ce a fost realizat spectacolul Maida

nul cu dragoste? Desigur, nu lipseşte 
justificarea cerem00l!ios-omag1a1ă a a
oeITTiei QPţiu1ni : resti<tuire literară, .'iim
bolLi,că realbilitare ia UIIJJUJi scni/ÎJtor ecliip
s.at lîn ,tilmpul !Vieţii sale de IM1hai11 Se
bastian, prilej aniversar ş.a.m.d., dat· 
too,te aioes1Je.a. 11n mai degr,aibă de o· a.nume 
soII11Ptuozillate a strategiei .repei<to
riale a acestui teatru decît de temeiul, 
mai adinc, ce se lasă desluşit din spec
tacol. (De remarcat că toate dramatiză
rile de pînă acwn puse la cale. şi reali
zate de Teatrul Mic au avut o entuzias
mantă priză 1a public şi au jucat un rol 
greu de contestat· în teatvul contempo
ran : Maestrul şi Margareta, Doamna cu 
camelii, Nişte ţărani ... ). · La prima vede
re, titlul şi montarea nu par a fi cerute 
de vreo urgenţă socială, etică, civkă etc. 
şi nici impuse de vreun keproşabil im
perativ estetic ; ba mai 'mult, ţinînd 
seama că, de obicei, premierele acestui 
teatru au fost iritante provocări la adre
sa clipei, că au fost montări ideatoare, 
de astă dată Maidanul cu dragoste pare 
că se mulţumeşte a fi .doar· o restitui,re 
literară făouită într-o croa2'Jieră de agre
ment cult.ura!. 

O OPTICA ASUPRA CULTURII 

ln general, teatrul,.in lume. trăieşte o 
perioadă de expectativă. Simptomele 
acalmiei au fost denunţate de mai. mulţi 
ani. Teatrul Mic şi-a vădit sensibilitatea 
la această „maladie a liniştii" prin două 

' montări : Doamna cu camelii şi Mielul 
tu�bat. Cel puţin din anul 1985, Teatrul
Mtc propune un alt mod de a înţelege 
rostul literaturii dramatice, al literaturii 
în general, şi, implicit, încearcă să im
pună şi alte exigenţe decît cele exclusiv 
filologice, tn judecata ax:i.ologică a ope
rei literare ; aceasta este cărarea pe 
care„ croindu-şi-o, teatrul încearcă să 
iasă din stagnanta generală a artei tea
trale. 

Să 11e aducem aminte : nu destinul 
unei femei. uşoare interesa în Doamna 
cu camelii, ci alchimia naşterii unui 
contra-mf.t; nu literalitatea melodramei ci 
spectrul conjunctural care a impus me
lodrama drept aplaudată şi, cindva, în
delung gustată soluţie de estetizai-e a 

.., 

w1ei mentalităţi sociale. Doamna cu 
camelii era spectacolul recursului la me
toda melodramatizării. Aceasta a fost 
prima expţrienţă ,prin care T.M. a schi
,ţat ieşirea - prin exegeză spectaco
logică - dintr-un ipotetic prizonierat 
stilistic. Dacă Mielul turbat a fost o prea 
vagă tentativă de exegeză politologică a 
textului lui Baranga, spectacolul cu O 
scrisoare pierdută este prima tentativă 
de distainţare exegetică faţă de um. cla
sic român ; prin viziunea lui Purcăret-e, 
Caragiale ni se înfăţişează nouă ca un 
dramaturg văzut sau venit de pe alt 
continent. De la o foarte mare distanţă. 
Un Caragiale „descaragializat", prin 
aceasta înţelegîndu-se un Caragiale des
făşat di,n bandajele prererlinţellor şi a.'?
teptărilor noastre. In. montarea de · la 
Teatrul Mic, Caragiale divulgă monstruo
sul care pîndeşte, gata să invadeze, din
dărătUJl unor manevre electorale de 
operetă. Surdinizînd obişnuitul subtext al 
piesei, s-a vădit că acest vel'itabil clasic 
nu stă priponit de un unic idiom psihic 
şi aperceptiv. Valeriu Moisescu l-a des
co�i·rat pe OaTagiall.e ca ifiind o euro-

' peană sursă a teatrului absiurdwui. Mon
tarea lui Purcărete ni-l descoperă pe 
Caragiale ca fiind înzestrat cu harul 
intuirii tragicului, de care personajele 
sînt despărţite doar prin distanţa dintre 
vorbă şi credinţă. Era suficient - ne 
spune montarea - ca un singur personaj, 
fie acesta şi Cetăţeanul turmentat, să se 
îmbolnăvească de fanatism pentru ca 
mascarada să ia turnura unei atrocităţi 
rteroritmnte. O asemenea revelaţie te 
face să respiri uşurat - şi nu să rîzi -
de faptul că posibilul nu a fost realiza
bil. Capodopera in faţa căreia - graţie 
montărilor clasice - fiecare dintre noi 
hohoteşte caustic gîndindu-se la ceilalţi 
ddn jurul său şi nu 1a el, pentru ca, 
apoi, toţi la unison, să ne simţim cul
pabilizaţi pînă la greaţă de levantinism, 
aceeaşi capodoperă, deci, în montarea de 
la T.M., devine - prin. amintita distan-· 
ţare - context şi premisă de psihanaliză a
colectivităţii. Am amintit procedura că
reia i-a fost supusă piesa, procedură 
nesesizată pînă acum, pentru că şi cu 
Maidanul ... se petrece aceeaşi trecere din 
Rriterar şi 'm-tera1i.tate în instzrumentalita,te. 
Abia î11trevăzînd această strateg-ie pe ter-
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men lung - în care obiectivele sc arată 
a fi : ieşirea din stagnanţă stilistică a 
artei teatrale şi depistarea aceror dimen
siuni şi potenţialităţi (invizibile în epo
că) aflate în operele patrimoniului nos
tTu literar - poate fi înţeleasă motiva
ţia aducerii pe scenă a Maidanului cu 
dragoste•). 

PUBLICUL, CA TEMA 

Aşadar, de ce o versdUJ11e scenică. 
după ,romanul Maidanul cu dragoste
şi după comedia tragică Domnişoara Nas
tasia ? De ce nu doar piesa ? Care e.sctP. 
subiectruJI? Cine oote pers0ll1aju1 prinC'i
pal ? Dar tema ? Spectac_olul, aşa cum 
a fost conceput, conţine toate ingredien
tele unui divertisment atracţios : taraf ele 
lăutari, cîntece ele dragoste şi de pahar, 
scene pitoreşti ele dănţuială în familie, 
ele amor furat, aduce în scenă picante 
fete ele consumaţie, încornoraţi, triun
ghiuri conjugale şi cîte altele. 

Şi totuşi, spectacolul nu este ceea ce 
vrea cu tot dinadinsul să pară : clupă 
căderea cortinei, deasupra noastră rămî
ne un nour ele îngînclurări. 

Nu e greu ele înţeles că pe realizatorii 
spectacolului nu i-a interesat prea mult 
destinul Nastasiei şi al lui Vulpaşin ori 
al vreunui alt personaj din cele aduse, 
cu dibăcie, clin roman pe scenă. Mon
tarea ele la T.M. nu este o restituire li
terară de tip „iligest" şi nici o reconsti
tui re ,,arheologică". 

Scenariul Maidanului ... este un mozaic 
în ·care toate personajele care-l compun 
sînt cît mai egale cu putinţă : nici una 
dintre componente nu se desprinde, nu 
se individua��zează. Programatica omoge
n izai:e a prezenţei destinelor defineşte 
Maidanul... ca fiind spectacolul incon
ştientei tragedii a unei colectivităţi. Se 
vădeşte că şi prin acest spectacol este 
culti;vată o sailu:ta-ră mitu.cline teoretică 
ele avangardă, relevîndu-ne că opera lui 

*) De altfel, orice mare cultură, cit ar 
fi ea de permeabilă şi de asimilatoare 
îşi regenerează energiile tinzînd să s� 
distanţeze de sine, prin sine; ea nu va 
aştepta cu mina întinsă din partea altor 
culturi judecăţi evaluative şi recunoaş
terea, ci se va confirun-ta cu celelalte 
reconsiderîndu-şi critic propriul tezaur p� 
temei ul exigenţelor şi aşteptărilor pe 
care şi le născoceşte, şi Ie propune, şi 
le formulează din interiorul său. O mare 
cultură suferă de blestemul regelui Mi
clas : oriioe dorinţă atinsă, orice ipoteză 
m�u�tă se transformă în aurul propriu
ltll sau tezaur. Ar fi stupid să nu recu
noaştem că T.M., alături de încă alte -
nu prea multe! - teatre, chiar partici
pă direct la constituirea unei atare cul
turi şi a unei astfel de optici asrlpra ei. 
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George Mihail Zamfirescu se constituie 
sui-generis, într-un patetic document ele 
antropologie culturală. 

Unicul personaj principal al montării 
îl constituie ClNTECELE' adevărate 
gheizere prin care ies la su-
prafaţă şi se pierd eliberator în neant 
febrile speranţe, obseclarite iluzii, cloco
titoare patimi, dezastruoase implozii sen
timentale etc. , nesfîrşit de multe şi '1e 
anonime. N_umai cîntec le - vietăţi· psi
hofage şi longevive - se pot desprinde, 
ca o miasmă, clin sumbra lor lume na
tală, spre a porni, prin timp şi în toate 
direcţiile, întocmai unor ambasadori 
pauperi şi slăbăticiţi, pentru a repeta la 
nesfîrşit enigmaticele ecow·i ale unui 
,,exotism" sufletesc şi social care se poa
te ascunde în fiecare dintre noi: 

Lumea ele pc scenă este lumea de sub
aceste cîntecc : periferia - spune G.M.Z. 
- pe care azi o putem înţelege ca ex
presia unei tribalităţi freatice, persisten
te pînă în zilele noastre şi în toate col
ţurile. mapamondu.lui ; tribalitate înţe
leasă ca organizarea infrasocială. spon
tanee la care aderă indivizii excluşi din 
societatea stratifi1cată, fo virtutea deplinei 
egalităţi a lipsei lor ele şanse. Forma de 
relief a Periferiei este deşertul, imba
tabila lui planeit1;1te orizontală, lipsită 
de orizont social. Iată şi ucigaşa însu
şire a Periferiei : pe teritoriul ei autor.i
tatea unui jnclivid nu poate eman-a nici 
o doctrină, ori măcar vreun crez co
rrrn,rllizant. V'l.lJ)paşin esie suportat, îngă
duit, ascultat şi respectat din frică : din
frica personală a fiecăruia dintre · cei 
aflaţi imediat în preajma sa, şi nu 
pentru că el ar eonstitui o amenintare 
la adresa comunităţii. Spectacolul · lui 
Grigore Gonţa perinclă prin faţa noastră 
destine răzleţite sau tainic înlănţuite în 
pilcuri de cîte trei, care se petrec· si
multan şi independent şi care· mai de
grabă îşi trăiesc starea de învecinare cu 
ceilalţi decît .propria traiectorie. Perife
ria trăieşte în afara Timpului Istoric, 
într-o izolare desăvîrşită: în. ce an are 
loc tragedia Nastasiei ? N-are nici o im
portanţă! Nimic din ce se petrece din
colo de ei nu răzbate, nu are ecou nu 
influe_nţează : rămîn definitiv abs'otbiţi
:mma1 _ele ceea ce se întîmplă cu ei şi
mtre e1. Actorii au avut ele ce fi des
c'.1mpăniţi : personajele întruchipate de 
e1 nu cunosc contradicţia, nici îndoiala 
ele s11;1e ; ele se complac în a fi aş-a cum 
se ştiu, nu au ascensiune : eventual se 
justifică, se căinează, iar cînd tulburele 
îndoiala, insuportabilul, nelămuritul, inex� 
primabilul le bîntuie - cîntă. Cîntecul 
nu este spovedanie, nici căintă ci do
vada că fiecare a urcat pînă ia' punctul 
maxim al intensitătii sentimentale emo
ţionale, pînă la cea mai posibilă 'expri
mare abstractă, de dincolo de cuvinte. 
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Nastasia · (Rodica Ne
grea) şi Vulpaşin 
(Gheorghe Visu) - fi
inţe blestemate să nu-şi 
vadă realizate modes-

tele lor năzuinţe 
Cîntarea acelei melodii este expresia so
lemnei mîndrii ele a se fi putut cufunda , 
în anonimatul aceluiaşi pîrîiaş ele sw1ete 
şi cuvinte în care se dizolvă toată lwnea 
lor. Cînlecele sînt totemw·i profane: în 
ele î�i găseşte strămoşii orice stare su
fletească ar apela la „serviciile" lor. 

Ce înseamnă cîntecul pentru oamenii 
de la Periferie: acesta este subiectul 
spectacolului. Întrucît nu fidelitatea fată 
de cele două opere literare conjugate ·a 
stat în intenţia urc�rii pe scenă a Mai
danului..., veritabilul obiect al interesu
lui nu-l constituie personajele literare, ci 
interpretarea lor. Am afirmat mai sus 
că s-a făcut simţită o descumpănire, abia 
perceptibilă, a actorilor. Dificultatea pe 
care ei au avut-o ele înfrînt a ·fost nece
sitatea de a face roluri de compoziţie 
din personaje a căror esenţă este însuşi 
chi!PUl care le înfăţi:şează. De aid decurge, 
poate, dificultatea interpreţilor ele. a trece 
- ou acel jenant sim[Plism ·iP.51iho...afecrtiv,
greu de înţeles şi de mimat, al omului
de periferie - de la vorbire la cîntec.
Drama cea mâi puternică şi axul spec
tacolului le duce pe umeri Go,re : Papil
Pandui:u îşi înzestrează personajul cu
o naivitate pătimaşă, cu o credulitate
stupefiantă, însoţite de blîndeţe şi ·sme
renie. Masiv, puternic şi disperat, Gore•
rtprezilntă, �ună cu Ion So,11ciovă aJ
lui Sorin Medeleni, fundătura resemn;jrii
celor de la periferie;· DeaisUiPra şi de
desubtul axei Gore-Sorcovă se află Fane
şi Salomia şi, respectiv, Luca-Nastasia.
Prin Nicolae Dinică, personajul Fane este
un fericit, un extaziat, un hedonist di-
1irambic, înfiorat de norocul de a fi
întîlnit-o pe Salomie - Doina Tamaş -,
fiinţă care ·acceptă- cu plăcere şi răsfăţ
narcoza omului ei, rămînj:nd, totuşi, mai
cu picioarele pe păm:înt ;· Fane este un
propovăduitor, înzestrat cu harul meta
forei, al reţetei sale de vietuire. E un 
Stircu strîns de pe drumuri.· (Prin Ioan 

Chelaru, Stîrcu e întruchiparea acelui 
Dori Juan din Popa Nan, fante ocolit de 
necazuri, fercheş, şmecher şi parşiv). Luca 
ar fi ajuns, împreună cu Nastasia, veci
nul lui Fane, (sigur, fără acareturile şi 
averea acestuia), dacă fatalitatea nu ar 
fi întrerupt tentativa. Reprezintă Nasta
sia un ideal luminos de viată? Pentru 
el şi faţă de-alde taică-său, Sorcovă, faţă 
de Vulpaşin, Ionel, Paraschiva, Niculina 
et. Co., probabil, da ! Dar numai în acest 
context! Altfel nu şi-ar fi subintitulat 
µ.M.Z. piesa comedie tragică. Comică 
este convingerea fanatică a Nastasiei că; 
trecînd dincolo ele barieră cu domiciliul; 
ea va fi Ita, va duce o altă viaţă ! (ln
West Side Story, portoricanii au trecut 
o graniţă statală ! Ei şi ?) Idealul Nas
tasiei este respeC'taibillitaitea. Tragic e fap
tul că îi este ucisă şi şansa realizării
acestui minimal deziderat. În spectacol,
o anume răoeailă şi ljpsă a ges.turilor
inocente dar patetic senzuale, din inter
pretarea Rodicăi Negrea, ne spun despre
Nastasia că ea îl iubea pe Luca pentru
că dragostea ,lui Luca faţă de ea era
singurul vehicol pe care biata fată de
Periferie îl putea lua pentru a ajunge
dincolo de barieră... Astfel că, de fapt,
Nastasia este ea însăşi şi se arată a fi
în .întregime a Periferiei, abia din scena
priveghiului. Pînă atunci trăieşte ca în
transă hipnotică, drogîndu-se cu unul şi
acelaşi gînd. Faptul că Nastasia nu apare
în spectacol ca ·  fiind o „extraterestră",
împ.rizoniera,tă înitr-o lume im[>ro,prie ei,
este merit_oriu. Pedepsirea lui Vulpa"Şin
prin sinuciderea din noaptea nunţii este
un nionument de voinţă şi disperare, dar
un monumeri.t ce va rămîne culcat între
buruieni, nu va cw10aşte niciodată ver
ticala unui înţeles care să depăşească
Periferia. Remarcabil e faptul că nici
Gheorghe Visu, nici Rodica Negrea nu-şi
investesc perso_najele cu dimensiuni mito
logizabile : Vulpaşin şi Nastasia rămîn
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să fie nişte amărîte fiinţe bleslemale să 
nu-şi vadă realizate nici modestde lor 
năzuinţe. Fiinţa cu adevărat misterioasă 
este Maro - cea bolnavă de un erotism 
masochist, cea care, atunci cînd ceilalţi 
încearcă să intrevină pentru a o salva, 
hotărăşte să migreze în locuri unde ni
meni nu-i ştie taina. Simona Măicănescu 
emană întunecate nostalgii abisale. Este 
.singura if,iinţă oondamnaită la dedublare. 
Grigore Gont,a a intuit de minune fap
tul că mai pe măsura Periferiei este ca 
Vulpaşin să-şi piardă minţile. Periferia 
inu ia.re aooes la itragioul abso1ut. Cel mulit 
poate ajunge ]Ja balamuc. Ln finalul 
spectacolului, se face însă resimţită inope
ranţa obişnuinţei de a impune destinul 
unui personaj ca o emblemă în faţa că
reia toate încremenesc şi, împreună cu 
cele din scenă, şi noi, pentru o mai bună 
dacă nu defiillitivă wmbihare a minţilor 
noastre cu înţelesul ei. După ce în corul 
răcnetelor celorlalţi nruntaşi, Vulpaşin o 
descoperă pe Nastasia spînzurată, în clipa 
'cind începe să ţopăie cu minţile rătăcite, 
îngînînd versUil unei stni,gătt.trlr : Uite 
una! Uite una!, se făcea simţită în
scenă nevoia ca Periferia - în afara 
cercului de nuntaşi uluiţi - să trăiască 
şi să petreacă indiferentă, ori surdă, 
ori isterizată de propria ei dorinţă de a 
trece peste orice, călcind în picioare în
tîmplarea, cu deplina şi adevărata ei 
inconştienţă. Spuneam că după spectacol 
peste public planează ingîndurarea ; 
tema acestei montări nu se află închisă 
în spectacol ; ea se formulează în afara
sa, ca expresie a conştientului colectiv. 
Tema Maidanului cu dragoste este pu
blicul său. Aceasta este cauza pentru 
care spectacolul riscă să-şi afle atribuite 
însăşi păcatele lupiii pe care o develo
pează pe scenă: rudimentarismul vieţii 
exterioare şi univocul vieţii interioare. 
(ruclimenitartism în sens de pl'1imritivi,sm 
intelectual, de preoar.iitate a vieţii cotidie
ne aooeptată ou voluptatea ,resemnării şi 
ranchiunei şi nu aleasă ca eventual 
mijloc al desăvirşirii destinului ; univo
citatea vieţii afectiv-,spirituale este cea 
care i-a obligat pe actori să facă roluri 
de COlll{Poziţie, ale ,siml)lismu!lui ou nesfîr
şitele lui nuanţe monocrome). 

RISCURILE PRUDENŢEI 

Apăsata .î:nvinuiire oe .i se poate aduce 
Gpeotacolu.liui este molli(psi.rea sa de mala
diile aceliei lumi. Di,agnootioul uramsparen
ţei e dedus din car.aolieru:l prea enunţiativ 
al viziunii regiroral.e. P,rudenţa este, ast
fel, răstălmăcită oa fiiind puţinăJtate idea
tică. Să se fi temut Grigore Gonţa de su
pradhmens11..1Jl11ile oe stau să izbucnească din 
scenariu? Căci în personajele Nastasia 
ş,i Maro zac răsadurile unor tragedii 
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dintre care primul se veşteje'lte în de
rizoriul unei răfuieli mulţumite de ea 
însăşi, iar celălalt - în loc să crească 
spre afundul întunecărilor unui matriar
hat genuin - se îneacă în estuarul scan
daloaselor rubrici ale faptului divers. 
Dacă s-ar fi lăsat ademenită despeculaţii 
liv,r�ti, pune11ea în scenă ar fi păcătuit 
prin maniia mitologizării cu ortoe preţ, dacă 
ar fi persiflat eşuările în neant ale unor 
ipotetice mari teme (pe cai:e orice om 
care a citit mai mult de două cărţi le 
întrevede în conflict), risca să se acopere 
de ridicolul pretenţiilor fără substanţă : 
periferia nu generează mituri. Punerea în 
scenă a acestui text dezvăluie dificultăţi 
greu de crezut. Să se fi lă�at, atunci, 
regizorul fascinat · de apocrifa lume a 
periferiei neputîndu-se dezbăra de deli
ciile naraţiei ? Spectacolul are neutrali
tatea estetică a unui •act documentar: 

, ., iată oe s-<a î.nrtumplat clndva ! Ce ziceţi 
de asta?" El nu inoliLmllnează, nu exacer- · 
bează, nu condanină, nu aureo\ează, pur 
şi simplu etal1ează eşantioane, etalarea 
fiind ea însăşi un comerutariu sec şi ne
prezumţios. Doar detaşarea de acea lume, 
detaşare obturată abil de patima deta
lierii minuţioase dar totodată şi simpli
ficatoare, conţine într-însa un sîmbure de 
iatitudine „programati,că ", . ., teoretică", ar
tistică. Aşadar, importantă în acest spec
tacol rămîne tema : reacţia spec1Jatorilor. 
In pretenţiile avute de la acest specta
col, în iritările, dezamăgirile, reproşurile 
entuziasmele, bucuriile şi ideile stîrnite 
de „Maidan" ... , fie acestea formulate alu
ziv, abrupt, protoool:ar-mebaforic ori spe
culativ, se vor desluşi n:u numai rolul 
de! test socio-psihologic al acestei repre
zentaţii, ci şi rostul şi virtuţile unei 
atare at�dini :liaţă de o operă clasică. 

Paul Cornel •CfilTIC 

(oontim.uare din pag. 50) 

'toria teatrului, spectacolul Mizantropul
e nu mai puţin repJ:ezentativ peilltru CU/l
tura teatrală şi modernitatea actUJlui sce
nic ofici.iat La Teatrul „BuLaindra ". ln 
faşa de creaţie a regi:?iorului Valeniiu Moi
sesou el ocupă un loc aparite, avind ,sem
nificaţia confruntării artistului cu sine, 
mii.Loacele artei sale căpătind întotdeauna ' 
valoarea ·conş.thi,'nţei artistice î'ncor.porate. 

V. I'.
P.S. Subtitlul Eleganţă şi stil din cro

nica trecută, apărut la p. �. se va citi, 
corect, La p. 50, înai,ntea speotacolului 
Dona Juana de Radu Stamca, la care se 
1-eferă. 
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Viorica Geantă Chelbea şi Dan Săndulescu 

" 

ID· 

„Sculptură 
A 

ID OS" 

PIESĂ DE VIRJDOZIJ ATE 
E:imstă spectacole la caire publictil (şi 

cel avizat dar şi... civilii) ştie încă de la 
prima scenă 1a ce se poart;e aştepta, dacă 
va fi mal.'ltorull unui succes artistic sau, 
dimpotl"ivă, al U!llUi eşec. Este· ceea ce se 
intîmplă şi la Sculptură în os de Parul 
Everac mon:tată în premieră absolUJtă de 
Dan Alecsaru:lirescu, J.ra Teatrull. Dramatic 
din Braşov. 

Primele cinci minute (,poate mai mult, 
poate mai puţin, pe scenă mil!lutele devin 
uneori nesfirşiite, alteori meteorice şi les
ne te poţi . înşela), Viorica Geainită Chel
bea, în rolul 1.1111ei fete de la ţară „înăl
ţată" la rangul de fată Îl!l casă, face 
curăţenie şi cîntă refrene populare, de
pu:n.ind acelaşi sirg în ambele indeletni
cir:i. O scenă neaşteptat de lungă pentru 
lipsa de acţiune, de replică, o scenă care 
nu plictiseşte, însă, oi e urmărită cu a
tenţie din ce în ce mai con�nrtrată. Mii
miea, gesturile, înverşunarea asupra 
unul fir de praf sau a unei note muzi.:. 
<:ale, amesteci.li} de sfiaJă şi gospodărească 
autoritate cu care se mişcă pnin casa lud 
„dom' profesor", toate la un loc oferă 
repere pentru descifrarea unui caracter, 
pentru figurarea unei pos.iblile biogra:fiii. 
Monologul, dialogurile ce urmează intro
duc în acţiune, în pro)j}ematica p.iec;ei, 
d�igur, dar ele confirmă, detaldază, a
d.în�, argumentează irntuiţiile spectato
rului, presupunerHe lui, cărora actri<ţa a 

ştiut să le dea naştere doar dereticînd şi 
cin,tmd cu egală însufleţire. şi convingere. 

Un debut man mllll.t deoît promiţător, 
pe care speatacolui fil validează, atit prin 
evoluţia Vioricăi Gea\nită Chelbea (afLată 
aici La priima aparri,ţie pe scena braşo
veană) cît şi a parteneru,lui ei, Dan Să-n
dulesou, actor din „g,armttura" de rezis
tenţă a teatrtnlui. 

.Generoasă dar şi exigenrtă faţă. de in
tei,preţi, Sculptură în os este, după cum 
ne informează chiar autorul ei, în pro
gramul de sală, ,,o piesă de virtuozitate". 
O probă dificilă pentru aotriţă, căreia îi 
revine misiunea · de a întruchipa trei 
personaje dirfemte, şi deopotrivă pe!ntru 
actor, al cărui erou cunoaşte trei ipos
taze, perfect diferenţiate nu numai prin 
vîrste dar şi (dar mai a!les) pnin încăr
căitoca semnrifioaijilor. Proba este cu atît 
mai di,ficilă, virtuoziltatea pretinsă cu atît 
mai mare, cu cît oele trei personaje fe
minine, cele trei ipostaze ale eroului nu 
apar succesiv ci aproape sinlultan, am 
spuIJ-e - cu schdmbări rapide, reveniri, 
într-o ordine care nu e cronologică ci 
subiectivă, urmînd. volut�le mereu im
previ<zibile ale gîndului, ale ami,ntiiiiii. 

La virsta depl�,nei maturHăţi - dacă 
nu a bătrîneţii - savantul pedant, us
cat, cu idei şi sentimente „f.işate" Thnpe
cabil, cu gesturi .eficiente şi acţiuni pro
grama,te, ştiinţific, nu mai amin�te prin 
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O piesă - ,,Sculptură în os", c> 
actriţă ._ Viorica Geantă Chelbea. 
şi trei personaje perfect diferen-

ţiate : Nuţi, Nuni, Nuşi 
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Dan Săndulescu în rolul Pompiliu Poles,ctt : virstele. · (sau eurile ?) 
unui personaj 

mm1ic ,;f.rUIITlosuJ nebun" care a foşt, a
meţtt de aerul tare al înălţimilor, artist 
nu numai pri/Il harul de a scuilipta ai în 
pdmul rfo;:id prm harul de a trăii intens, 
de a vibra la fi;:umuseţe şi 1a fantezie. 
Uscăciunea, osificarea sufletească· a bă
trînului este autentkă, nu mirrnaţă, aşa 
cum autenti-că, nu mtmată, ero il!lcandes
cenţa trăiri!lor tinăru!lui. MeniJtull pr,ilnci
t>al al 1 ui Dain Săndulescu, în filgura,rea 
acestei evoluţii, constă în -dozarea foa!J."te 
�xactă, .profund expre.sivă, ·a dominante
lor dintr-un moment sau altull. al vieţii 
personaj-ului. O biog.rafLe în oare pUJnc
tul termmus devine negarea punctului de 
pornwe apare, totuşi, perfect pliauzibi1ă 
pentru că e1a,mn,ill.e - .rea1e - ale tÎlnă
rul-ui s.înt parcă uşor (greu de perceput 
.şi, cu toate acestea, perceptibil) .. �ncer
-cănate" de obosealia - .reală, · ea - ce 
va urma ; gesturile precise, ş, e:fuit sirrne
tnice ale savantu,Iui păstrează în ele o 
părere din ilm,rpetiuozirbartea, din „ d,ezOII'di
nea artistică" de ,ailtădată. A:utenti,c în fie
-care dintre ipostaze, personajul este 
rLnaurtentiic în toate, jinduind mereu la 'tm 
paradis irnaocesi,bill sau pierdn.!,t. Fără 
să-şi absolve emU!l. de vinovăţie, actOl."U!l. 
îl observă ·cu ,îtnţe1egere, adesea cu afec
ţiune (o afecţiune aspră, bărbătească), 
încearcă, dacă nu să-i 'justifice evo'luţia, 
.să i-o explice. Vîrstele erouJu,i sîm şi 
vîrste aile unei societăţi, soluţiMe lt.rl -
greşite, poate - aipa1' ca răfij)uns ,necesar 
1a întrebări ale unei indivddua1iltăţi d.a\l" 
şi ale unei perioade istorice. 

Diferitellor _ipostaze ale eroului . le co
respunde, le dă r®lLOO, pe rînd, · clte o 
eroină. Nuţi, Nuni, N:uşi - interpretate, 
rtoate trei, de Viorka Ge8l!ltă Chel·ooa-
îi smt, succesi'V, par,tener de . dialog, de 
viaţă, sau de vlăgui.te tăieerd, de existenţă 
văduvită de tră!ire. Mereu Îln forţă, ffi(;)
,reu „pe muchie de cuţit", actri.ţa reuşeşte 
admill:iabiol să nu dev-ieze temperamentul 
airdenrl; în stridenţă şi culoarea tn pito
resc de conjunctură. Tuşele fie'cărui per
sonaj sînt atît de·· putermke; defi.nLri1le 
atît de pregnante încît· te temi, parcă, de 
perilcohl!l ca,ricaturiizăirii ori al schematis
mului. Cu excelentă, apmape surprinză
toare (dată mnd experienj)a scenică încă 
destul 9-e restrîtnsă) purte1'e de stăjpînire 
a mijloacelor de expresie, actriţa trece, 
iar şi iar, de la un personaj la altul, 
revdne după o absenţă de cîrteva munute, 
înillr-o iden1litate - mtr-o piele, am fi 
tentaţi să spunem - oore nu am.inteşte 
cu nirrni!c pe aceea imediat precedentă. 
Racordurille îm.tre scenele diferite ale 
ace1u.iaşi pens0111aj - fie, el, Nuţi, Nu,ni 
sau N-u.şi - sî,nt însă operaite cu precizie, 
cu fLneţe, ajulbate, parcă, de . memoria 
unet _pr.i,o�uite secretare de platou. 

,,Sculptură în os e o piesă de virtuozi
taite", afirmă autorul ei. Nu ştim cum 
arată La leatu1'ă (nu avem nici un motiv 
să ne îndoim, desigl.lJI') doc spectf!oolu1l 
braşovean aTg)l.l!IIlentează pe deplin aser-
ţiunea. · 

Cristina DUMITRESCU 
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REGIA ÎN STARE DE TRANZIJIE 
Un turneu al Teatrului din Constan

ţa, adudnd în faţa publicU!lu1 bucureş
tean Trăsura Ia scară de Mihai Ispi
rescu, Mincinosul · de Carlo Goldoni şi 
Vinătoarea de raţe de Alleksandr Vc1m
pilov, şi \'izionarea la Galaţi a două 
speotacole în regiia lui Victor Ioan 
Frunză : Turandot de Carlo Gozzi şi 
Don Juan de Moliere - iată repe-i-e 
pentru a consemna ,dinc()llo de judecăţi 
de valoare La urma urmelor subiective, 
coordonate'le spirituaile şi modall.ităţile 
de expresie prin care tînă-ra g€1lleraţie 
de di4"00tori de scenă 5şi delimitează 
propriul statut, îşi formulează propri� 
condiţie ffitetică. 

Limpede este pentru oricine a vă-
zut spectacolele mai sus enumerate că 
se pot opera distincţii clare ilntre per
sooo.Iiiăţi1e creat.oare auate în disooţie. 
Trăsura la scară, ,regizată de Mona 
Chirilă, afil·rrnă un •talent a!le cărui diate 
combină sensibiJi,t,a,tea şi luciwitiart:.ea. 
O coerenţă tenace, o limpezime fără 
echivoc a mesaj,ului tinde să usuce Î'IlSă 
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plurivaletnţe'le simboilice, transfoI'IIlin
du�le în configurări deşi pertinente, 
univoc descifrabile. Cenzura neconte
nită a raţi1.llllii elimină orice transpa
irenţă poetică, dar . conferă o forţă spo
.rită mesaju.Lui etic, făcindu-11 accesi
bi� şi �ficient. Mona Oh.irilă este li
v,rescă, artificioasă, dar n u  estetizantă. 
iDli,ntre �oo.r.i:i �-lelor citia,te, e 
{POOte stlni,gll!I'a care 0!1Tl!bi1ionează a IEOT
mula se� necesiba'tea curajuilui moral, 
ca {Pe o ,condi.ţie sine qua non a artlis-
tU!ll\JJi. 

Rrin Mincinosul, Tudor Chirilă se 
arată mcliniat către a1lternativa. regiei
de itip J•udic, inovator. Poanta burlescă 
se alătură fără nid un fel de rezerve 
(şi, u,neori, chiar fără legătură) suge.s
it.iei tragice şi farsei groteş.ti. ViziUlnii 
de tip oriSltalin, irJgid, de robustă sub
&tanţă morailă, pe care o exempliiiică 
Mona Chiri!lă, Tudor Chirillă îi opune 
un aventur,i.sm 1,ichid, nevertebrat, o 
ţ;tructură g,lisanită, i-n:fiinit mai f.rivolă 
şi t.ocma.i de aCEea mai alertă. 

ln fine, pe Andrei Mihalache pa,r 

Personajele-măşti 
groteşti sau Tră
sura la scară ci

tită de Mona Chi-
Tilă 
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Don Juan de Mo

Jiere în viziunea

lui Victor Ioan

Frunză : un grăi
tor exemplu de 

regie calofiiă . 

să-l atragă enUJnţ,u.r:i-le prOJJunţat meta
fizice. Sincretismlll!l artei speobacolUihll, 
complexul de serrme audiovizuafle, 111on
verbaJe, ;potenţează şi dt'!Săv'iirşesc va
loarea sensuri'1or depiSlt.aite în te:xitl.ţ[ 
dramatic. Dezinteresat de relevanţa 
etică şi indiferent �a răsltunnarea cu 
Qrice preţ a motivaţiillor aşa cum apar 
ele în litera serisă, Andrei Mihallache 
îşi propune să „citească" regizoral în
irebuiai.ţînd 1JJil ilnstrumenrtar t.ea:tral so
fiisticat, dar apliclnd Ulll rti:p de lecbuiră 
convenţional, confomnist. 

Nu departe de această modallditate se
situează şi Viclor Ioan Fr.unză. Regizo
rul etalează tot anse.oolul de i.magini 
complexe şi semmfa1a111ote, permiţ;ioou-şi, 
spre. deosebire de Mihia!Laohe, redistri'
btll!rl o:nigi·mle de accente, dar păs
trîndu-oo cu grijă în 7Jdna aina!logiei 
„dislliJJSe", tradiţionale. El ·reuş,e$te să nu 
şocheze (!Precum Tudor Chirillă) gustu
rile clasicizante, dar 'Ilici să nu le de
zamăgească pe cele neconformiste. 

Astfel del:imitait.e, cele patru mdi,vâ-
clualităţi creatoare se • revendică totuşi 
de la o a1litudine spin'lln,llall.ă unică, vă 
dind ClÎlteva esenţilale puncte de coniveir-
genţă. 

In primllll I'Î!nd, e de observat faptu11. 
că nici unul din'llre regiizori IJJU wea 
(sau nu ştie cum? !) să ,,se ascU111dă" 
în spatele actoru!'Lui. Ei ascund, dim
Potrivă, actoru!l î:n �e viz1unii, o
ferJ'l1du-d acestuia o fU!l'loţie ca1Jaili.2Jatoa
re, din.amică, dar o condiiţie de vasal. 
�parenit.a conda9cendenţă vis-a-vis de 
m1:erpret dendtă în .reaiLitate o „frică" 
de acesta, o mare ,nesi,guranţă privinp. 
gradull de i�vizibill pe ciaa:-e n:nlnui
rea unui instrurn$,t atîit de pre
ţios şi atît de ,cap�kios histri
onul - r1 l)Oal1:.e induce ÎIIl,tr-O structură 
arhit.ectonică prev.i.zibilă pînă la u:1ti
m� det,alliu vizii.mea regizorailă. 
Ca urmare, actor:u,I va fii sutfoc.at de 

. obiecte; de imagini plastice, de un în
treg balast callof'iil, care . să-i în�ădeas
că libertatea de creaţie şi să-i inhibe 
instinctl7llll de joc. Nu întmnpllătoc, soli
da articllllare a viziunii; in caZ'l.l!l Mo
nei Chiri'lă şi ail lui Andrei MihaLache, 
airhi:tectura opacă a volumeloir speota
co1U!lui nu vo.r permite actoriilor devi
eri flia�t.e de }a Sltirrea de ,,.încarce
iraţi" ai sirnbO!l1w,mor. Prin conrtirast, vi
ziUillea fluidă a 1w Tudor Chlriil.ă lasă 
oohiuri sufic:i-enit de lar,gi pentru ca ac
torul, baZîndu-re pe v� replică 
gelldon1ană (deci, pe regia intrinsecă a 
textu!lui), să izbucnească î:n rolouri in
roorp:retartive, făiră a mai ţine cont de 
întreaga orohestraţie gîndită de direc
tomiJ. de scenă. Şi în ca2Ull lud Victor 
Ioan Frunză (a!l.e cărni edificii spoota
ou'lare smt aglomerate, dar malleabile) 
se petrece un fenomen simiin,a;r. La ,pre
mieră, Tu:randot a fost aprecil3lt de cri
tică. Vizionat la distanţă Îl11 timp, d.iin 
a�i -spectacol au .rămas doar o sumă 
de �ilSlooă:r'ti, timill1itezimale, d0[· �
ţWe, pmduse de nevoia actoru!lui de a� 
aTăta pe sine, IlJU de a: slujd VJzmnea. 

Compensî,nd s1alba dÎS!pO'llibillitate �n lu
crul cu actorul, regizorul vine, spuneam, 
cu eşafodaj obioobual, s:imboltic, menit, 
pe de o parte, să-i ascundă o infirmitate, 
iar pe de alta, să-i afirme calitatea in
telectuală. _In acest sens, toţi cei patru 
regizori dovedesc o adevărată manie a 
ilustrativismului metaforic. Obsesia in
tegrării în marea cultură, obsesia negării 
statutului provincial, tratarea în cheie 
neapărat simbolică a unor texte de fac
turi diferite, modernizarea cu orice preţ 
a formelor, devenită de-a dreptul deca
dentă pni.n suprasaturarea spaţiului 
scenic cu un bombardament analogic tot 
mai elevat şi mai greu accesibil denotă 
pînă la urmă, insă, un alt fel de „frică". 
Agresivitatea structurii artizanale a 
spectacolelor, arheologia tuturor topoşi-
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lor culturali şi recitalul de arhetipuri 
sînt o fo1mă de evadare şi de eludare 
a umanului. Folosind distincţia lui Tu
dor Vlilanu ;r.eferiltoa11e 'la limbaj, 1PUtem 
spune că ,avem de-a face <iu sacrificarea 
aproape totală a ,,reflexivităţii" reale în
favoarea unei ;pseudo-reflexiv�tăţi, care 
nu spune în fond nimic desJJTe umanita
tea artistului, devenind, paradoxal, un 
limbaj pr.in ex"l:elenţă „itranzilbiv", rezer
vat însă exclusiv iniţiaţilor. 

Lumea fictivă se instaurează drept 
autonomă, asemeni unui semnificant· 
oar,e şi-a ,pi,eiidut se.mnificatul, sau care 
nu comunică despre acesta dPc'it lucruri 
generale, ferindu-se de formularea artis
tică a neputinţei, a vulnerabilităţii fi
inţei individuale. A5adar, putem spune 
că tînărul regizor "însuşi se ascunde în 

. viziune, se ascunde în cultură, evadind 
în acelaşi tfinp, prin intermediul ei, din 
faţa . unei realităţi pe care nu are încă 
armele experienţei spre a o stăpîni şi' 
sgre a o transfigura apoi artistic. 

l'.n fond, tînăra regie afirmă prin acest 
tip de spectacole calofile că se află în 
criză de autoritate. E fi,resc. Institutul 
de tea:tiru oferă o experienţă deloc bo
gată în luorul cu actorul. De îndată ce 
ajung,e ('Peste noapte) regizor profesio
nist. .absolventul trebuie să se i!TlJ)ună 
unui colectiv de actori · si atentiei criti
cii. Alternativa sa este fi:e de a· por.ni cu 
modestie înspre cîştigare,a uno.r adevă
ruri profesionale vali<late încet, prin 
experienţă, fie de a se iJiaIJJsa vertiginos. ou 
înltreg bagajUJl de lecturi, wpve ·iJntimidaooa 
auditoriului cu dezlăntuiti culturale nu 
întotdeauna legitime. Diverse· sînt cauze
le pentru care marea majoritate a direc
torilor de scenă optează pentru cea de-a 
doua variantă de debut. 

La un alt nivel, am putea chiar obser
va că tipul -<le cafofilie practicat de regia 
tînără de-treatraliezează actul scenic, 
transformîndu-1 într-o lectură de semne 
(semne-obiecte sau· semne-imagini). Cu 
alte cuvinte, teatrul lor instaurează 
drept realitate referenţială şi semnifi
cat singura care le este, deocamdată, 
accesibilă : cea a cul-turii. 

Şi poate că tocmai de aceea, înainte 
de a ne entuziasma de subtilitatea gîn
dului sau de a condamna gratuitatea 
formei, trebuie să aşteptăm ca · tinerii 
regizori să depăşească faza experimen
tărilor estetizante, prin care au trecut 
şi Măniuţiu, si Galgoţi,u, si Dabij.a, do
vedind, 11u demult, că dincolo de ea, 
acelei personalităţi creatoare ce o va de
canta cu trudă si bunăcredintă îi este 
hărăzit şi momentul iluminării." Care se 
/P()iate nUJffii Anlioniu şi Cleopatra, sau 
Mult zgomot pentru nimic, sau Taifun, 
sau ... 

Corina ŞUTEU 
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UN ·s1NGUR PAS 
Tablouri statice într-un singur decor 

re=ill1d cele !I)atru locwi de joc 
cam prea „terestre". in afara pseudogo
blenului, menit să denunţe dintru în
ceput veleitarismul simbolicei faune din 
cooperaţia cantonată între Avînt (ul mo
bilei) şi Progres (ul mobilei), îşi fac da
toria cileva modeste cortine muzicale -
în pas eroic sau cu antren lăutăresc, în 
sugestie exotică sud-americană şi res
pectiv cu tentă funebră pentru final. 
Galeria palavragiilor piesei Mobilă şi
durere. de Teodor Mazilu e înfăţişată pe 
scena „Casandrei" ca într-un insectar 
de buzunar. 

La primul rol de veritabil prim-plan 
.- Sile Gurău -, Alexandru Bindea ma
Jtifestă o deosebită şi salutară exigenţă 
faţă de talentul şi hazul său natural, 
ieşite din comun. Cu scrupul- maxim 
pentru detaliu, de la cel vestimentar 
(pălăria, fulgarinul şi · servieta-diplomat, 
şortul şi cravata ţinutei „montane", 
eşa.rfu boemei· de bon ţon) pînă la cel 
de expresie (mustăcioara şi mobilitatea 
privirii), actorul compune masca neghio
biei suficiente, nuanţind inspirat orgo
liul i.nfatuăr1i insului placid, obtuz, ra
pace, tenebros pafetic, dar şi penibil sen
timental. Spiritului gregar din momente
le nu puţine de ebrietate izbuteşte să-i 
ci istileze truculenţa avansind în emanci
pare ou IPl"eteÎIP,Î'ta'ba vanitarte ia incon
ştientei anulări de sine. 

Pentr,u Piaull. ATnăuitu, FJorin Busuioc 
a adoptat în mod . consecvent şi conver
gent grima senectuţii : anchilozat ele 
morga onorabi1ităţii, dar şi instalat în 
sciatica vîrstei, personajul său e de un 
tolerant tembelism, amendat adesea cu 
înduioş�toare afecţiune autocritică. Exas
perarea sa va cunoaşte un singur punct 
maxim :_ urletul din clipa condamnării 
deliberate la expiere. 

Lui Gore, cel integru din prinC'lplU, 
Viorel Păunescu i-a fixat ca parametru 
constant obedienţa: Umil, servil, ·cu ges
turi de tipicar sî.r�UliJncioo, ind!i'Vli.dul aire 

www.ziuaconstanta.ro



Două talente naturale ieşite din co
mun : Alexandru Bindea şi Anca 

Sigar,tău 

smerenia perfidului căruia doar ochii îi 
sticlesc de sub basca aferentă nelipsitu
lui halat funcţionăresc. Agresivitatea în
delung reprimată ajunge să-l reducă la 
o fantomatică prezenţă, pregnantă însă
în economia basoreliefului, a „bilanţului"
final. 

Degrevat de atributul intelectualităţii 
(s-a renunţat la scena a doua clin actul 
II unde eroul îşi „afirma" studîile uni
versitare), Urechiatu în interpretarea lui 
Florin Cătălin Irimia este un venal cu 
aspect gitan, un destul de. anost viclean 
cu apucături de galanton· chefliu şi ex-' 
terioare abilităţi de cvasimondeni tate. 

Bine machiată, bine coafată, Liliana 
Hodorogea îi schiţează Lizicăi un profit 
ferm : ,p.airvenilta cu pretenţii, sofiSJtioa
tă, angoasată, aferată, ahtiată după pro
fit. Cinică fără jenă, frivolă cu măsură, 
eroina apare ca o temperamentală pon
derată de tactul şi de ambiţfa snoabă 
a reuşitei depline. 

Cu i.ndubiitab,il a�omb, întir-un ofer
tant oontre-emploi, Amca Sigartău în
fruntă voiniceşte tentaţia ostentaţiei. O

plămădeşte pe Melania din tandreţe şi 
abjeicţie, pervectrund cu muilt umor can
doo.re.a Îiil şirebelnie senzuallă, iar volup-

(Continuare din pag. 47) 

oomediiană Dna,ga Olteam·u Matei îşi a
sigura succesul cu monologuil lui Vasile 
Ailecs-and.Ti Mama Angheluşa. Surp.rin
zător a fosrt 1pentru ,mine că Ua o r�vistă 
literară T.V., desd:ăqurată la Bacău, c1upă 
ce o colegă a ei cliaioose ou poezia, pe 
oaire o ştiu toţi şcolarii; Ma.ma de 
George Coşibuc, [)r,agia Oltearrl'U, tremu
rîmtd aJPl"Olalpe în momentul ci!l'ld a fost 
oounţ,ată .că urmează ,ÎIIl scenă, cu a
ceeaşi Mama Angheluşa. pe call'e am 
ascultat-<> de suite de ori, mi-a şoptiit: 
,,Nae, dtacă mă încurc, s•utflă-a'JllÎ ! "

Nu lipsit de interes eina şi 
cum @ Tecitla Florin Pier.suc pe 
kovski, Chi1ar în ti1ilu'.1 Scrisoare 
Paris tovarăşului Kostrov despre 

modul 
Maia

de la 
esenţa 

tăţii nesăţioase dindu-i transparenţe de 
suavitate ridicolă. Cocheta feroce, dis
pusă să refacă oricui vi.aţa afectivă în 
condiţii avantajoase, cunoaşte şi răsfăţul 
şi acreala, e capabilă de alint, da1· şi de 
dezgust, mereu în felină alertă, mereu 
în ofensivă inocent premeditată .. 

Făiră să atingă dimensi,unea reflexivă 
gravă, pmfundă a dramaturgiei lui j_\,fa
zilu, spectacolul studenţesc probeaz� 
limpezimea ele expresie a jocului acto
,ricesc, orJentait - ,poate prea apăsat -
spre descifrarea atentă, minuţioasă chiar 
a mimetismului frust, a imposturii ver
satile, a trivialităţii incriminate. Şi aici

se cere deschisă o paranteză, necesară 
mai ales pentru că este vorba de o re
prezentaţie pe o scenă-şcoală, unde cu 
atît mai •mare .trebuie să fie atenţia cind 
urmează să se găsească echivalenţe su
·g,estive vll!lgiarirtăţii .înseşi. Di,n,pă<:ate, unele
momente, citeva gesturi vădesc flagrante
licenţe de ... gust. Legea de bază a aCElS
tui univers parodic - logica ilogismu
lui - este stăpînită însă cu dezinvoltu
ră. Mai trebuia făcut,· deci, un singur
pas : spre decantare, spre sublimare,
spre hiperbolă.

Irina COROIU 

iubirii, sia1tiagrna „esen,ţ.a j'U,biri,i" era e
nun;ţaiă sugerffnd o !l'l'll!ffiăra[·e de bami, 
ceea ce pe rniJre şi ,pe Emanoil Petruţ, 
recitator sobru dar i!mtpllll1ător ial acelu
iaşi poet, ne enerva. 

Cu timpull aveam să-i descoperim a
cestei munci şi alte ciştiguri spirtituale, 
Î!l'ltre alte.le, prilej,u'l de a ne ,::unoaşte 
pe noi ill'l,Şine c,a generniţie. Cum aceste 
lucruri se petreceau înainte de 1965, se 
mţe'!.ege •că ll1oi, tinei.id C!I'eatori, am fost 
de ,la, m,ceiput părtaşi la schimbăirile re
voiluţio1I1iare pe oare le-a declianşat cel 
de al IX-leia Con@.'eS al Partidului. 

Putem fii Tecunoscăto-ri aicestor ani 
peniru merdtuil de a fi oontribuit Îl1'l 
mod decisiv 'la formiarea noastră ca ar
tişti-<:etăţeni. 
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Efecte burleşti. 

nu o dată. pleonastice 

Transferată în registrul muzioalwlui, 
piesa lui Tudor Popescu Cuibul ni se în
făţişează pesoena Teatrulu..i „Nottara" în 
regia lui Dominic Dembinski î1nrtr-OI1 
spectacol cu efecte bu,rleşti. Agitaţi.a con
tinuă, nervul inecurmat, î,nsoţite de me
ilodii simple, vesele, anrtrenamite, compU1Se 
cu abillitate de Dalll Ştefănică pe texte 
uneorl inspbrate ale lui Eu.gen Rotaru, 
amplifică reacţia sălii. Fără a aduce un 
plus de percubanţă saitirei antib1roc.rabi.oe 
acide specifice te:rlului, momentele de 
.,cî.ntec, joc şi voie bună" aiu tortuşi me
ritul de a nu 1iace să stagneze acţiUIIlea, 
de a o prelungi !ntr--0 oareoa.re măsură 
pl'i:n mij:loaoe specifi<:e. O atare însuşi.re 
nu poate exclude i!Dsă întrebavea legiti
mă dacă ,r�pootiva f011IJ1Uilă nu produce 

6J: 

1n Cuibul, costumele amintesc gar
deroba spectacoLe-Lor motiereşti 

• 

chiair dis1niagerea atenţiei spectatorului de 
la esenţa satiirică a textu.lui, deburn.înd--0 
spre :zxme secundare. DU[lă cum ii.a. fel de 
îndreptăţirte semne de ÎIIlrtrebare pot să 
apară şi în tlegătlllră cu î-nveşmmtarea ac
torHor în costume împrumulbaite ciln gar
deroba speotaoolelor moliereşti, bună
oară. All!toarea cos1luînelor, Mihaela Tuif, 
a rniimt şi ea pe şocUil vizual rimedi.at, 
li�it însă de urmării ÎIIl planul refilexivi
tă,ţii montării. Decor,Uil domilIIJ8Jt de bkou[ 
U11iaş, in acelaşi <ti.lID!P d'l.l!lap şi pait al lui 
Dineu, conceput penitrlu irespecti;vull „spec
tacdl descreţitiv" de Nicolae �u, are 
oollltriiJbuţi,a sa specifid l:a cOllltuJrarea 
atmosferei oe domneşte îin „pair,adi.sul de 
ooaz;i.e" şi subl.i:niază caractertd burlesc 
al .spoobaoolului. Fac excepţie ml.liltitudi

,inea de salteluţe şi aiocesor1ii oe iinUIIlidă -l�i 
un momEltlt dat scena şi oare nu m.1 dedt 
un erect pilecmastic. 

Bazândn.1-oo · mu1it pe ireacţiille puibliou
[ui, moilltarera are Ulil 'caracter a:iestartor
nie şi S1POntain, o foa.,mă a�rtal:µ1.ă la 
se!lă. SUll)ravegherea căderli în exagerări 
se impune, ou sdgurainţă. 

Trebuie observat eifol'lt\.lil aparte depus 
de o parte a distJci,huţiei îin veder� men
ţinerii unui tonus oons1lantt pe toată du
rata nwrezentaţiei. Rolul Dineu ii per
miite lui ·Dotin V01l'ga să-şi dezvăiliuie în
restrarea pentr,u oomedie, mai ,puţin ex
ploatată pină î1n preoon:t, Gilda Mari
nescu în roLul AngeLa Tu,î;ncu 1iace o ;ten
tativă simiiliară de contre-emploi, iremtlta
tbll!l Diind mai puţin concludent. Ne-au 
reţinwt aitenţia priln vervă şi !nvenbivi
oo.te Oabr.inel Paraschive.seu şi George 
AQexianid:r.u, acesta distiingîindu-oo şi 1pri111 
ooaLură, ce o am.mrteşte pe cea a ero.Bor 
din fi:lmele de capă şi �dă. Depun efor
turi menţionabille în vederea aim,plifi.cării 
aoooliei buifctnad.e grorteştl ,a biiroor.aţiei 
Ion Punea, Pe1ni.că Popa şi Geor� Păiu
nesou. Av@nd de înm\nroat pairtiituri mai 
puţin reali:ziate, ap.ar1ţiile Adrianei Mooa 
şi a.'le lui Stelwan Ni.star SIÎ!DJt; i1Il6uficient 
precizate. 

O dată apl:auzele generoase consuma,te, 
,reflect.oarele stLnse, e mai dificil de sta
biililt coefiicieilltull de eficienţă sp1ri1ruală 
de durată a spectaco1ului. 

Mircea Em. MORARW 
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Umorul soresc ian 

Un �rd de ilemn, cu o poartă la mij
loc, pînă Ia înă!lţimea piepbuilui. Un om 
cu o pungă de pilastlc unde se văd cî
t.eva pîi.nd vine a�e, udtîndu-se cî111d 
IDtr-o painl;e, cîrnd în al,t,a_ E îmbrăcat î,n 
haine „de gata", cu o croi.ală de-acum 
multă vreme, fui cămaşă albă, î111ohisă 
pînă 61.IS la �t. O lumină j-ucă�ă în pri
v.ill'i e ailungată ciiteodartă de · o undă mai 
gravă, uneor:i tristă. moepe să vorbească 
'-lespre lumea satullui oltenesc aşa cum 
,-a văzut, l-a ,,,scris" şi l-a „descris" poe
tul Marial Sorescu. T.reptat, �tait vor
birea se transformă în limbaj dramati,c 
_şi Ll determină pe ador să devtină un 
personaj ail acestei lumi, pri,v.illegiat de 
situaţia sa de povestitor şi imitator ail 
altora, a(). celor absenţi de la ta.i,f.as. 

Lucrocile decurg de mulrte ori fi,resc. 
Personajun, căruia barba ,şi, în generail 
alura actorullrui îi dau ceva hî'tru da,r şi 
dureros, venim:d la casa mamei, îşi Iasă 
punga cu pîi,ne pe PriiS!Pă pentru a da 
el pîinea noastră ooa de toate zhlele -
vorbj,rea. Din versUJri�e cupri,nse în La 
Lilieci au fost alese, ou inteligenţă şi in
tuiţie, acelea care evdrtă, adesea, SiPeCta
culosul pitoresc all wnorultui lui Miarin 
Sor$CU, prqpriu atîtor recitaluri cu poe
zia sa. Apare aici o temă mai �avă de
fi!llind relaţia unui indivtid cu 'lumea : 
cttltura populară a :IlÎSiUll'U!Î, esenţia1ă 5n 

Petre Panait sau autenticitatea 
posturii artistice a Actorului 

.l 

dramatismul „ Lilieci Jo,", e vă<
'\

in pa,

tea ei noctU!rnlă, lll!U în aceea exu tă. 
„MontajUJl" versuri�or suferă însă e 
oongruenţe, de elirpse care peridl· 
uneori sensull speotacologic al .reoi.tal! 
Regil:rorul Ioan Ieremia a (l()nVenilt cu 
torul o lilillie a mişcăaiii sceniee ddf 
ţiartă, cu treceri marcate de Ia o sta·re 
alta, de la ,,,poezie" la dramă. Ce n 
:reuşi.it, iinsă, să evilte este un anume pl -
IliaSlil scenic (dUJblarea acţiunii de c 
recitare), :fiapt care ,provoacă o căde,:e e 
tensiune SUJPărăltpa.re. Cî.teodată, pa e, 
tăoel'lile nu sî,n,t specu�ate în vederea, ă-i 
zic, a aşezării sensului. 

Dar ceea .ce impresianeaa:ă la a re-
oitail e auteruticirtJart,ea posrburi,i artistice a 
Actorului, trăiind cu simpliibate situaţii'le 
dramaitiic-jp()etii.1Ce ale creaţiei soresciene. 
Petre Panait, căci de.!\Pre el este vorba, 
poate intel1,Pl"e1Ja n=ţat palitiruri difi
cile. Reci<taluI său demonstrează elocvent 
capacitatea de a compune Ull'l -rol pe 
scenă. 

Marian POPE�CU 

Bizareria opţiunii 

repertoriale 
Trecînd peste dezamăgirea provocată 

de bizara opţiune repertorială, pentru 
piesa Vis de dragoste (Vis de secătură) 
de Mircea Ştefănescu, trebuie spus că 
regizorul Mihai Radoslavescu a reuşit, 
la Teatrul „A. De.vila" din Piteşti, 
translarea scenică a unui gînd de dra
maturg, atîta cit a fost, fără a-i supra
pune vreun altul şi fără a-l contrazice. 

Interpreţii rolurilor principale urmează 
fidel, pare-se, indicaţiile regizorale, com
punîndu-�i apariţiile cu minuţie stanis
lavskiană, de parcă acestea ar fi ieşit 
de sub pana lui Cehov. Mă refer în pri
mul rÎiild la Ion Focşa, interpretul lui 
Manole Ionescu, o combinaţie de Othello 
;resemnat şi de -prinţ Milşkin. Personajul 
apare inocent şi animat de bune in
tenţii, de-a. dreptul înduioşător şi demn 
de întreaga· noastră compasiune; teamă 
mi-e că nu acesta era scopul de urmărit.
„Umanizarea" măştii nu dă, -în acesţ
caz, rezultate notabile, în pofida unei
meticuloase prestaţii actoriceşti.

Tinăra soţie a domnului Ionescu este 
un personaj relativ univoc, adică mai 
puţin ·susceptibil de o înţelegere aleato
rie (o Co1ombină nu prea ,are cum să 
fie luată drept lady Macbeth). Wilhel
mina Sovinski Câta realizează o apariţie 
atent şi 'sensibil construită într-o va
rietate de iposta2ie, prqprietăr-easă agre
sivă, soţie bovarică, îndrăgostită timidă 
şi calină, relevînd o inedită vocaţie co
mică, dozată cu gust - cu atita gust cit 
permite ambianţa. 
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Poet famelic, îndrăgostit şi trăgînd 
chiulul creditorilor - acesta este şablo
nul căruia a avut a-i face fată Sorin 
Zavulovici. Un rol nu prea · generos, 
deci, din care interpretul a făcut o apa
riţie iagreabi,lă, constant surîzătoaire, re
la tiv mono<'.\lrdă. 

Hazul pseliclo-ordonanţei Baraboi ar 
fi avut, presupun, rolul de a salva tex
tul (şi spectacolul), constituind, împre
ună cu apariţiile bragagiului turc, ale 
lui Stratos şi soţiei sale Lysa, precum 
şi cu aceea a ţigăncii vînzătoare de „po
runghiel", fundalul comic al intrigii. 
Florin Pretorian compune un tăran hîtru 
în maniera revuistică. Pur · ilustrativi, 
ceilalţi. 

în rolul vechiului amant al doamnei 
Ionescu, veritabil Căpitan Spavento, po
sesor al unei des pomenite musculaturi 
atletice, este impropriu distribuit Emi
lian Cortea, care supline�te absenţa ma
sivităţii personajului printr-o rostire 
insinuantă. 

Dan PREDESCU 

Brecht ş1 sentimentele 

noastre 

In.ti'lnirea ,cu un spectia,c,ol Bi·eoht de-
terrni·nă fire;.c, expectaţii riJdiic.ate ale 
pub1icul•ui, aviid de lect<wri noi şi ori-gi
nale. Prezentat de tT,Ujpa Teatrului Gei·-

. man de Stat din Timişoara, sipectaicolul 
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Mutter Courage, o patetică dec'la
raţi€ despre datoria omului de a 

supravieţui. 

cu ,pi� Mutter Courage îffiiP!ine.ştedoar 
în ip.arte aceste iaşteptăTj, 

Tmîlnd cont de f,aptull. că ·piesa lui 
Br�oht a fost sicrisă îtn tiJmpul exilului, 
îh timpul ,celui de-al doilea război mon
dial, mesaj,ul ,politic şi antirăzboinic. de
cLar,at ţilile de domeniul axi•Oil'Ilei. Ideile
forţă ale textull.ui sînt rel�e-1\ate preg
nant îm regia seimniată de Dari,cLa Istvan 
Anid.ras, cl].iar d�că aceasta nu ambiţi:J
nează să ne .prezinte U!Il s,pectaiool bazat 
pe teiatru1 epic brechti.ian ci., diJmipotr.ivă, 
pre.OO!Ilizează o î;nto:ar,oeir,e la senitiment 
şi partici,ipare ,afectivă. 

De la înceiputu1 S\])ectaodl!ului sîntem 
in-tro.duşi în atmOSife.ra de deriziU!lle, pau
peritate şi · decădere mor.allă Su)eCifică 
războiului, văzut ca forţă univens,ală de 
distrugere a omului. O oontribuţie no
tabi�ă o are sceno.grafi.a semnată de 'l'ra
ia;n Zamfires-cu, oa;re împrejmuie.ş-te sce
na, ind.iferent de locui a,cţi'1.lll'hÎi, cu tran
see în urma ,cărora pre2le'i'lţa fizică a 
{·ăzbo<iului văzut c.a = angrenaj im
piaicabil," �e ne afectează chi,a;r fără voia 
noastră, devine şi mai a,păsătoare. 

Ln 11:olh.1J1 titulfil", pornind de fa d.ateo.e 
regizomil.-e mai sus mem.ţiooate, inter
pretairea a.ctri,ţ.ei Hclik.o Jiarcse!{ Zamfi
rescu ni se ,adresează direct, pctn gama 
variată de stări sU!fileteşti pe oare le 
î1ntruchi;pează şi care :fiaJc dovada unei 
certe măiestrii wctoriceşti. Corufilictul, 
datorot dualiităţii -existente lîn. 1Persorna
ju.l ,principal, îmtre :femeLa-mamă şi ,co
mereia1ntă, stă 1a baza ia,c-es'in.lli tirp de in
kr,pretare biazat pe afectivitate şi parti-
ci;pare. 

DomiJniată de 51Pirit,ul mer�ntil, Aruna 
Fierling - Mutter Couo.-age' e la începu
tul piesei, iLa fe!L de oa1•bă ca şi fii,ca ei, 
-în ce prirveşte fo1,ţele malefic-e ale răz
boi ului, •caire o guvermează şi-i detewnină
existenţa. Pe p,arcu•rsul piesei vom ,asis
ta !La o .convertire a .Ml/llei. Aoes-ta e u
nul din puţinele elemente de mO'derni
tatte prezente 1în concepţia regizorală. 
Un altui î1 r�ezintă filil.alul piesei, în 
care

1 
îm contradLcţie ou textul brechtian, 

Mwtter Courage nu se înhamă din nou
la căruţa ei, cu oare a S'trăJbătut întreg 
teri,torit.Jil ră:zJboi'llilui fără a iîmvăţa nimic
dilil traigeldiia pimiderii celor trei copii, ci 
se află lia înceiputul un-Ui ll)roeies de ilu
mimare, prim sud'.erun,ţă. oonştierntizînd 
faptu1 că ră2lOOÎ'U1 este izv,oru1 tutw-or
re1elar.

Anton Baiaş creio:nează ou arplomb co
mic persan.a.j-uJ. Bucătaru1ui ca-re, în cu
plu cu Mutteir Courage, :reprezimtă dis
tanjlarea i.ron.1că brechtiană. 

In l8.J!l&aml:Alu, jocu[ actori!lor sl<ujeşte
mesaju1 rextului cu un profesioJ11alism
c1ar. Ar fi fost însă de dorit ca, be
nefrlciilild de o asemenea tr�ă ou dis
poni:bilităţi a:rii.stiice ev.idente şi de o s,ce-
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nografie inspi!rată şi aiI)licată, să ne aflăm 
în faţa unei leduri reg�Ie origi.nale 
şi novatoare, subsiulmată u111ui oonceipt_ co
eireint, care să dea Ul!li1late de .gJîoo ş1 stil 
spect;aoolului. Li,psa aic€6tui element nu 
scade ffnsă, în mod dramatic. meritele 
Ulll'U.i spectacol reuşit î.n calitatea sa · de 
act de cuiltură.

Bogdan POPESCU 

Un comediograf 

de vocaţie 

A'Wbor al unor excelente piese saooice 
într-'lin act - Bustul, Lapsus, Nu risipiţ!
cămilele - Constallltin Brăescm nu ma1

, e demult un neoUlDO&C\lJt penti,u cri111ici� şJ 
oamenii de teatru care ,i-aiu apliaudat fara
rezerve aceste piese, jruoate de numeroa
se formaţii teatraile de amatori� din ţară,
cu un succes ce nu mai lăsa loc ni<;î 
unu!i dubiu asupra cailirtăţiuor autoru1m. 

, Secreiul unui om de zăpadă - titlu 
sub care se reprezintă aoum, la Boto
şani, pvi.rna sa piesă de „ lung m�aj '.' -
reconfrill'lllă nu doar un talent, c! ş1 ? 
vocaţie satirică, menită să îmbogaţeasca
paleta dramaturgiei noasillre conltempo
rane. Un simţ al repl!icii ca şi al_ sJtu:1-
iiei comice, pe care nu l....am m�1 rnt1l
nit poate de J,a Tudoc M,uş,aitescm mooace, 
o fluenţă a progresiei comice şi o capa
citate de a crea tipu.Iii comiice. caire nu 
Pot să nu ne amtntea.scă, pe de altă �rte, 
de Gaiţele lui K,iriţescu (Afteta. ��
leaI11U neaw,nd descendenţi m liru.e d1- .
rectă de vakrarea a:oestuti Iorg;u Birsac
a1 lui ConstainJtll;n Brăescu), o sav�Te a 
oaricaturaUu1ui ce nu oooleş;te cîtuş1 de 
puţilil pitorescul dar ştie să ajungă foal'te 
repede Ia g;rotesc, ÎIIl fine, tl!tl rar îrntfilnit 
1iiresc al enor.miJtăţii, s:fiîrşesc prin a con
feri soriiturai dra.mMdce o ililconfUirukl,pi:lă 
ori�tate. Odată dezlănţuită, vervia sa
tirică a aiutorul1ui se dovedeşte practic
inepuizabilă 1ar comicul său e ire2Jistibil, 
dispensmdu-se de osatura unei acţiuni 
propriu-zise. Ln această nedpmoliirtă ire
vărsaire de fainte2lie comică spumoasă şi 
spirituală stă î-nsă şi .perioo1rull ei-, autorul 
părînd a nu şti exiact unde vrea să ajun-

. gă şi nici ai,nd trebuie să se Olpreasc?· 
Sînt astfel UII}ele momente în. care piesa 
dă senmţia că se lungeşte făTă a merge 
totuşi mad depairte, solicitînd poate o 
mai decisă intervenţie reg;irorală dedit 
cea de care bene:filciază în spectacoluil
botoşăinean. 

In jurul „amului de ză'JXl:'1,�" Oţilia 
Bîrsac (Ebena Ca.riciuc Ligi), Mino
dora (Violeta Afrăsinei); Iorgu Bîr
sac (Eugen Traiari Borduşanu_ -;-:

autor şi al regiei s.pectacolul_ui) şi 
I<rim.a (Cri.s,tima, Hodoroaba) 

Nki acesta nu e �it, de alrtfel, d� 
ciudăţenid. Semnînd regia __ sp�tac�lulw., 
Eugen 'I1raian Borouşanu 1ş1 .asi.gura par-. 
tea Jeul·ud şi oa inter,pret al rolului pri1I1·
oipal, Iorgu Bîrsac, lăsîndu-m.e astfe} să-i 
ghicim mai greu aPortul creator îin.am:
bele ipostaze. Exist.enţa PTecedentulud ci
nematogirafdc oferit de· Sergiu Nico1aeso.i
- iirecvent actor în fhl.mele pe care le
regfaează - nu credem că î.ndraituieşte
extimderea procedeului ÎIIl teatru, chiar
dacă mostra botoşăneană ofer,irt;ă se siitua
încă siub ,zodia posibiilului, neştirb1nd me
ritul lud Eugen Traian Borduşanu de a
fi S<:0S la lumină, fie şi Cl\l acest preţ,
un text de valoare. Stirădanid,le Elenei
Coriciuc-Ligi (OfiQia Birs.ac), ,aiJe Violetei
Atrăsinei (Minodora) şi ale lud Constan
tin Mo1ocea, awtorui scenografriei, nu sfulit
1ipsi!OO de profesio!M!ldtate, susţimnd în
bună măslll"ă adecvat afi!rmarea ,textllllui:.
S-ar fi putut, făll"ă îndoiiailă, mad· mul!t.
Avilild însă în vedere forţele de care dis
pune în cl,ipa de faţă colectivul boltoşă
nean, comparativ cu acelea ale alţor tea
tre din Bucureşti şi din ţară, n-ar fi oare
apvoape nedrept să .nu observăm că, din
colo de nmTnjplirurille lud, g;i:aţie totuşi
acestui spectacol un c&mediograf de voca
ţie 'poate intra in ciircuiitul naţional al 
va:Io:ru[or noastre dram.atu� ?

Victor P ARHON 
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Beţie de cuvinte 

Exegeza cehovtană fa,ce 
uriaşi p.aşi Î'l'l,(linte sub 
semnătura lui Iri,mia 
Gotu, în „Luceafărul" (nr. 
15/1987, p. 4). 

Sub titlul Cehov la Cra
iova, autorul crede că 

, ,,Prea puţin s-a observat 
Za Cehov stan-ea de fris001 
cosmi,c divulgată în capaci
tatea de a compune lumi 
şi de a recompune prin 
ele, altfel, pa-raboteze exis
tenţiale. La Cehov nu:rnai 
diagnosticul este clinic, 
fiindcă numaî el este a
perceptibil terestru şi p_oa
te şi de aceea a fost atît 
de dilatat şi sociologizat. 
Canavaua arhetipală P
cel.estă ... " Nu mai puţin 
pertimente sint şi opiniil-z 
aceluiaşi despre regia spec
tacolului. Astfel „Mire-ea 
Cornişteanu nu avansează 
soluţii, nu are prejudecăţi 
şi, desigur, Lasă să se . în
ţeleagă -că nici nu doreşte 
să fie averti?at şi nici nu 
se avertizează de wn post
bil demers care nu duce 
nicăieri". 

Am fi tentaţi să · înt-re
băm şi noi, în stitul lui 
Irimia Gotu : chiar ni
meni „nu se avertizează 
de un posibil demers care 
nu duce nică.ieri"? (V.H.). 

Avizier 

La Tea1lrul. ,, Nottara" 
au imtrat mi repetiţii ur
mătoarele piese : 
e Burghezul gentilom de 

Moliere. Regia : Ale
xandru Da.bija. Sceno
grafia : Sică Rusescu. 
1n fruntea distribuţiei, 
George Constantin. 1n 
distribuţie apare şi Şer
ban Ionescu, de la 
Teatrul de Come-die. 

• După aproape douăzeci
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de ani, pe aceeaşi sc-e
nă, se montează din nou 
Henric al IV-lea de 
Luigi Piran:deHo. 1n ro
lul titular Adrian Pin
tea. Regia va fi sewn.a.
tă de Dominic Dem
binski, iar scenografia, 
de Mihai Mădescu. 

Teatrul d:i:n Sfîntu Gheor
ghe 

1n repetiţii : Noaptea 
la Madrid de Da.niel 
Ceocaldi (după Doamna 
nevăzută şi Casa cu 
două intrări de Calde
ron de la Ba,r.oa). Re
gia : Cristian Muntea
nu. Costume : Lavinia 
Dima. 

e Ju.m.al.ul runl\lÎ nebun de 
Gogol ; vnterpret, Con
stantin Fl,orescu. 

Secţia maghiară : 

• Premieră : Ac�ti îngeri
trişti de D. R. Popescu.
Regia: Marton Arpad.
Scenografia: Mircea Rî
binski.

• 1n repetiţii : Surpriză
la castel de Jokay Mor.
Regia : Kovacs Levente.
Scenografia : Mircea
Ribinski.

Teatrul NaţiOillaj din Tîrgu 
Mureş 

• 1n repetiţii. Va,J.entin
de Dimitrie Roman. Re
gia : Adriana Piteştea
nu. Scenografia : Kotha
Dobre Judith.

e Opt femei de Robert 
Thomas. Regia Huniady 
Andras. Scenografia : 
Kemeny Arpad. 

e Trăsură la scară de Mi
hai Ispirescu. Regia : 
Tompa Gabor. Sceno
grafia : Nagy Arptid. 

Sec ţi.,a maghiară : 

• Richard al III-lea de
Shakespeare. . Regia :
Tompa Gabor. Soeno-

grafia : T. Th. Ciupe şi 
Maria Miu. 

Teartlrul de Stat din Arad 

• fo repetiţii : Comedia
erorilor de Shakespeare.
Regia : Ion M&nzatu
(student anul IV-regie,
I.A.T.C.) Scenografia:
Onisim Colta.

Noi i.intenpreţi pe afişele 

unor spectacole : 

La Teatrul Gittleşti : 

e fo Regele Lear de 

Shakespeare, în. · rolul 
Bufonului jo11că Con
stantin Cojocaru, iar 
alternativ cu Ileana 
Cernat, în Cordelia, a
pare, Jeamnine Stavara
che. 

• 1n Să nu-ţi faci prăvă

lie cu scară d,e Eugen
Barbu, în rolul inter
pretat la premieră de
Ion Pavlescu, joacă Sa
bin Făgărăşanu.

La Teatrul Evreiesc de 
Stat: 

• 1n Sona ta Kreu tzer de
Iacob Gordin, apar Maia
Morgenstern, Miriam
Roxana Ionescu şi Rudy
Rosenfeld.

La Teatrul Naţional 

• Tînărul actor D11n Pu:. 

ric joacă în Ploşni t.a de
V. Maiakovski, Prezein
tatorul grădinii zoolo
gice ; în Harap Alb de
Radu Iţcuş (după Ion
Creangă), Setilă, alter
nativ cu �ogdan Mu.şa
tescu; în Vas.sa Jelez

nova de Maxim Gorki,
rolul Piateorki.n.
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Cronică de cenaclu 

ln cenaclul de dramaturgie al revistei „Teatrul" au mai fost pre
zentate spectacole�lootură pe texte semnate de : Tudor P9pes,cu (In
venţia secolului), Marin Sorescu (Vărul Shakespeare), Ştefan Dimitriu 
(Cînd ai s-o cunoşti pe Luiza), Sorin Holban (Al treilea martor), 
,'\lexandru Sever (Jertfa), Horia Gârbea (Al treilea as), Radu Ifti
movici (A cincea cameră a inimii), Pa�l Everac (La marginea lumii). 
Dinu Grigorescu (Raliul faraonilor). 

Ţinută_, aşa cum s-a remarcat, ,,la con• 
curenţă cu ploaia" - o ploaie cel pu• 
ţiri la fel de aprigă precum aceea che
mată s-o-ntoarcă din drum pe Ana lui 
Manole -, şedinţa din 8 mai 1989 a 
cenaclului de dramaturgie al revistei 
Teatrul, coT1Sl8ariată piesei Nu mai plinge, 
draga mea ! de Petre Sălcudeanu, a fă
-cut, totuşi, ,,sală plină", dovedindu-ne 
"Încă o dată, dacă mai era nevoie, nu 
numai că legendele îşi au izvorul în 
viaţă, dar şi că ·realitatea se inspiră, în 
·mod constant şi sănătos, din legende. Jar
<:um (mer.gînd · mai departe pe firµ]_ în
ţelepciunii populare) ploaia de mai este
"întotdeauna aducătoare de ... mălai, adică
de belşug şi de bucurie, consecinţa ime
"diată a acestui simbolic ,,fenomen me
teo", asupra celor care nu s-au lăs-at 

întorşi din impetuosul lor drum către tra
diţional-ul foaier al Majestfoului, a fost, · 
fără doar şi poate, belşugul de "idei ofe
rit de spectacolul-lectură, ca şl buc\ida 
lor de a fi participat la această seară 
,memorabilă, în care un grup de actori ai 
Teatrului Giuleşti (Athena Demetriad, 
Mirela Atanasiu, An.a Ciontea, Jeannine 
Stavarache, Agatha Nicolau, Virginia Ro
gin, Mircea Nicolae Creţu şi Mugur Ar
vunescu), condus de ,regizorul Dr!\goş 
Galgoţiu, s-a în trecut şi ele /lStă dată pe 
sine în transpunerea scenică (şi nu exa
gerăm cu nimic afirmînd acest lucru) a 
unui text dramatic care, aşa cum spun.ea 
la un moment dat Paul Cornel Chitic, ,.se 
lipeşte de buzele actorilor". 

Calitatea deosebită a interpretării arti_s
tice a fost. semnalată, ele altfel, din capul 

Regi.zortil Dragoş Gal
g·oţiu, privindu-şi re
flexiv investiţia de gincl: 
spectacolul. lectură 

Actorul Mugur Arvu
nescu în ipostază de 
didascaliot (interpret al 

regiei de autor) 
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locUlui, de către Ioan Cristescu, cel care 
- spărgind tradiţionala „gheaţă" - avea
să deschidă seria ·pasionantelor dezbateri
ale serii şi care, referindu-se la piesa
mai veche (,,La un pas de fericire") a
romancierului Petre Sălcudeanu, observa
că acesta „începe să ocupe un loc bine
definit în dramaturgia românească", prin
consecvenţa şi harul pe care le demon
strează in ,,explorarea universului femi
nin". Surprinse într-o ,,situaţie tensi·ona
lă", cele patru femei, adunate de întîm
plare în salonul unei maternităţi, ,,în
cearcă să-şi refacă itinerariul existenţei",
şi asta concomitettt cu „spulberarea unor
prejudecăţi", Zina fiind, din acest punct
de vedere, ,.cel mai misterios şi, în ace
laşi timp, cel mai clar personaj", purtă
toare - împreună cu tovarăşele ei de
neli!niş-tită a.ş,�tare - ,a unuli ,,[na1Jt me
saj moral". Vorbitorul a remarcat „curge
rea gradată a replicii", dar şi „t�nul
oarecum prea narativ" al didascaliilor.
După ce a arătat şi el că discuţiile nu
pot porni decît de la adevărul că „in
terpretarea actoricească şi-a lăsat o vă
dită impresie asupra noastră" şi după ce
a ţinut să sublinieze că „nu Ecaterina
Oproiu şi nici Eugenia Busuioceanu, ci
autarul Bibliotecli din Alexandria este 

creatorul acestei piese de teatru care 
explorează cu măiestrie universul mater
nităţii", Paul Cornel Chitic ne-a atras 
atenţia asupra faptului că „asistăm la 
�u!nerea li,n drep,turi a melodramei, în 
sensul cel mai bun al cuvîntului". După 
părerea sa, ,,problema materităţii nu 
putea fi tratată decît aşa, patetic şi în 
favoarea vieţii, şi nu prin încrîncenarea 
care ne-ar fi· dus în zona unui tragism 
ce ne-ar înspăimînta". Am mai reţinu,t 
din observaţiile vorbitorului : ,,Patru per
soane de excepţie, patru trasee spirituale 
distincte, patru biografii diferite deschid 
în faţa noastră o hartă hidrografică a 
femeii, care reprezintă jumătate din 

populaţia lumii" ; ,,este uimitoare capa
citatea autorului de a sesiza anumite 
subtilităţi de trăire" ; ,,un scenariu de 
televiziune ar pune mai bine în valoare 
multitudinea de flash-back-uri": Aprecieri 
călduroase la adresa interpretării acto
riceşti a avut şi Natalia Stancu, pentru 
eo.re, însă, ,, transm1 terea şi analiza 
subtilă a problemelor femeilor nici nu 
trebuie să fie o chestiune fem1nină". 
Declarînd u-se net ,,antifeministă", deci 
împotriva unor „mărturii părtinitoare''. 
care pot ajunge, ca în atîtea cazuPi ce
lebre, ,,impudice pînă la dezgust", ea 
consideră că „e mai bine ca un bărbat 
să se ocupe de ll)roblemele femeilor, por
nind· de la observaţiile la zi asupra vie
ţii". Arătind că femeile din piesa lui 
Petre Sălcudeanu dau contur unei ,,dra
me e.5e!lţiia:J.e, ·dobîndite prin natura lor 
umană (în jurul vocaţiei fireşti, de po
sibile mame), dar şi pri11 cultură", ele 
„trăiesc mai mult în imaginar" acel 
,,frumos al vieţii la care nu au acces". 
Astfel, pentru ele, maternitatea devine 
un fel de „pol magic, care atrage şi 
respinge în egală măsură - o compen
saţie pentru fericirea conjugală care le-a 
fost refuzată". Dar, dincolo de toate 
acestea, ,,metafora piesei se ridică dea
supra vieţii propriu-zise". Fiind de pă
rere că „existenţa cuplurilor ar fi trebuit 
explorată mai profund", că anumite per
sonaje, precum Fani, au „o anumită mo
notonie în exprimare" şi că, în general. 
,,caracterele trebuiau să fie mai nuanţa
te", Natalia Stancu a apreciat încă o 
dată „dramatismul piesei, tensiunea con
flictelor pe care ea le-a forat", încheind 
apoi printr-o mărturisire extrem de 
personală : .,Şansa existenţială· a femeii 
singure mă face mai sigură de mine, dar 
�i mai nefericită". Vorbind despre ,,tea
tralitatea indusă a textului", Aurelia
Boriga a avansat ideea că, din cele pa
tru eroine principale ale piesei lui Petre 

Atena Demetri.ad, o ac
triţă încă i-nepuizabilă 
în -reswrse profesiO'T!ale, 
ţinîndu-şi -rol!ul între 
degete 
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Nicolae Creţu interpretînd 
mai mulţi bărbaţi, în com
pania oferită de doi histrioni 
(nu histrioamce!): Agatha Ni-

col.au şi Virginia Rogin 

Sălcudeanu, numai trei poartă mască. 
Cele trei, deci, .,imaginează biografii 
fanteziste, în spatele cărora se ascund ; 
doar Nora este • ingenuă pînă la a fi ea 
'însăşi, pînă la a refuza masca". Privind 
-către o iminentă punere în scenă, Aure-
1ia Boriga i-a dorit autorului ,,un sceno-
.graf inspirat". 

Deşi poet, Gheorghe Anca a preferat 
să se exprime în... proză. El a văzut în 
piesa lui Petre Sălcudeanu „o tornadă 
narativă, aţîţată de jocul actorilor". Cît 
priveşte ,,contragerea bărbaţilor într-unul 
singur" (cu alte cuvinte, interpretarea 

'tuturor rolurilor masculine de către unul 
-şi-acelaşi actor), asta l-a purtat cu gln-
-dul „într-o lume a amazoanelor" ... Dar
,observaţia cea mai preţioasă a lui Gheor
·ghe Anca, · prin care, la s:f'lrşitul discu
"ţiilor, Petre Sălcudeanu însuşi s-a re
-cunoscut „desconspirat', a fost aceea că,
.aflîndu-se în salonul unei maternităţi şi
aşteptînd să aducă pe lume ·viaţă, ,,eroi
nele piesei se nasc, înainte de toate, pe
€le însele". Polemizind apoi cu Paul
Cornel Chitic, Gheorghe Anca a „riscat"
-şi el o „categorisire", considerînd că nu
avem de-a face cu o melodramă, ci mai
-degrabă · cu o... ,,melocomedie". ,,Desci
frînd sensurile acestei piese, lncercăm să
descifrăm alchimia unei iubiri", şi-a 
'început Bogdan Popescu discursul său, 

Jeannine Stavarache şi Ana 
Ciontea, greu de recunoscut 
în spaţiul mişcat al fotogra
f'ie·i., ,care n-a surprins evo-

luţia lor de zile mari 

arătînd apoi că ,,fluxul emoţional în care 
ne aflăm după spectacol poate fi o cap
cană pentru noi". Pentru a evita· această 
„capcană", cu atît mai primejdioasă, vom 
spune, cu cît autorul ne conduce către 
„o situaţie limită" ce se petrece „într-uri 
spaţiu închis; fără scăpare", Bogdan Po
pescu demonstrează (dezamorsîndu-1 !) 
„acest mecanism de relevare a vieţii priri 
jocul, dintre viaţă şi moarte, dintre ati
tudinea etică trăită şi atitudinea etică 
enunţată".' El remarcă ,,fineţea analizei 
psihologice, făcută cu delicateţe, şi 1111 
cu cruzime de bisturiu". ca şi ,,efortul 
de a scoate lucrurile din r1tşeu", în 
acest fapt constînd, , după părerea sa, 
,.forţa ideatică, precum şi forţa emoţio
nală a piesei". .,Echilibru între tragism 
şi solaritate", ,,mină de maestru in con
ducerea acţiunii, ca şi în conturarea des• 
tinelor umane", ,,o uşă deschisă către spe
·ranţă" - dată şi alte observat li demne
de reţinut ale tînărului critic. Mircea 
Herivan - al cărui cuvlnt, plin de logică 
şi de substanţă, a mers drept la inima 
şi la condeiul cronicarului, care, după 
cum lesne vă puteţi da seama, trebuie 
să navigheze de multe ori prin ape 
dintre cele mai tulburi, mai crucişe şi 
mai învolburate - a rezumat astfel tex
tul dramatic pus în discuţie : .,Piesa lui 
Petre Sălcudeanu urmăreşte destine ex-
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ponenţiale - in principal patru. Fiecare 
dintre aceste patru destine se simte res
ponsabil pentru un destin încă nenăscut: 
ele aici zbaterea fiecărui personaj şi sa
crificiul din final al Zinei ; de aici şi 
caracterul ele mister al fiecărui destin". 
ln acela5i timp, este vorba de ,,racorda
rea tensiunii psihologice la evoluţia bio
logică a celor patru femei". Pentru Mir

cea flerivan, ansamblul construcţiei dra
matice exprimă virtuţile, dar şi servi
t_uţile pe care le implică măiestria de 
promtor şi de scenarist <le fhl.m a auto

rului. Astf_el, principala virtute ar fi 
aceea că ,,în fiecare replică, el urmă
reşte să exprime şi o idee". în schimb, 
este o servitute faptul că, chiar şi in 
teatru, ,.Petre Sălcudeanu simte încă ne
Yoia să pm·estească, ceea ce face ca 
unele persona·e să vorbească prea mult". 
De asemenea, ,.miza aproape exclusivă 
pe cmrint duce la neglijarea aproape com
pletă a mi5cării scenice, care devine o 
simplă convenţie". Dar, ca să ne întoar
cem la „virtuţi", ,,scenaristul taie cu 
scurte secvenţe poveştile, adică părţile 
narative". Doina Papp - în calitatea sa 
de secretar literar al Teatrului „Nottara" 
- şi-a exprimat satisfacţia de a con
stata că această piesă, pe care-a citit-o
cu un an în urmă şi pe <:are a inclus-o
într-un proiect de repertoriu, şi-a dove
dit, prin acest spectacol-lectură, succesul
de public. Prof. Mariana Petrescu a re
ceptat piesa lui Petre Sălcudeanu ca pe 

,,un text modern, cu personaje autentice, 
vii". Pentru ea, ,,maternitatea este pre
textul unui mesaj generos, al vieţii care 
perpetuează viaţă". Remarcind că „au 
fost atinse aici registre foarte sensibile 
de trăire dramatică, prin replici care 
reverberează puternic în conştiinţele 
noastre", vorbitoarea a conchis că „pi� 
lui Petre Sălcudeanu ne invaţă să pri� 
vim şi să judecăm altfel femeia zilelor 
noastre". Ami1niti.ndu-,ne oareCUiffi de lec
turile rtinereţii unora dintre noi, care, din 
motive de „circulaţie", s� bizuiau adesea 
pe cărţi care nu prea aveau început, iar 
une>ori nici sfîrşi t (şi, totuşi, ce delec
tare să ţii în mină o asemenea carte ! 
ce dovadă irefutabilă de succes la pu
blic !), Niculina Prundeanu a-nceput prin 
a ne mărturisi că a pierdut (fireşte, din 
cauza ploii !) primele şapte tablouri, ceea 
ce, însă, n-a împiedicat-o să găsească 
,.miza ascunsă" a· piesei lui Petre Săl
cudeanu, formulată astfel: .,imposi_bilita
tea cuplului care ar putea să apere co
pilul ce se va naşte, de toate relele ce 
s-ar strînge în jurul său". De aici, ca
zurile-simbol din salonul special, .,im
posibilitatea" sau, în orice caz, amînarea
de către aceste femei de a da curs, ac
tului firesc al naşterii. ,.Prinse" în plasa
aceloraşi temeri, a aceloraşi îndoieli, ele
.,caută să se salveze una pe alta, prin
tr-un transfer continuu de optimism", din
care cauză toate, absolut toate (,,chiar şi
Nora, mai ales Nora") poartă mască-!

P�ul Ioachim, act-0-r şi dramaturg, a.nalizîndu-se • Elena Del�anu,
dtrectoarea Teatrului „Giuleşti", rememorînd şedinţele de lucru a.le 
cenaclului de dramaturgie • CriticuL de teatru Na.talia Stancu, într-o 

formă de zile mari 
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Constantin Petrican, directorul Teatruhti „ V. I. Popa"
din Eh-Lad • Li.viu Dorneanu, secretar literar la Teatru.I 
Nnţio-nat dim' Bucureşti • Scriitorul Pet>re Să'Lcudeanu 
,,debutant·' in cenaclu e Criticul literar Laurenţi� 

Ulici: a lua sau a nu lua cuvîntu.l, 

Vorbind mai pe larg în· final, după ce 
a intervenit în repetate rlnduri de-a 
lungul dezbaterilor, Paul Tutungiu, pre
şedintele cenaclului, a elogiat şi el trupa 
giuleşteană care, în spectacolul-lectură 
prezentat, a adus „multă trăire, multă 
căldură, într-o înaltă, oralitate''. Referin
du-se, apoi, la virtuţile piesei lui Petre 
Sălcudeanu, el a arătat că „nu avem în 
Illici un caz de-.a face cu o melodramă, 
ci cu un text dramatic grav, a cărui voită 
simplitate îl poate induce uşor în eroa
re pe un lector neavizat", care nu sesi
zează faptul că ,,mişcarea spiritu1ui se 

manifestă intens nu la primul nivel, ci 
la niveluri superioare de .semnalizaTe". 

Descifrînd, în subtext, ,,puternice filoa
ne semantice care trimit spre folclor" 

(lumea v,ăzută ca „o peşteră germina
tivă, un interior cu mai multe porţi în 
care gestează şapte ipostaze ale sufletu
lui - toate acestea feminine şi valori
zîndu-se în raport cu principiul masculin, 
care este mereu acelaşi" ori ,,basmul 
centurii de fier peste pîntecul gravid, 
rerspJctiv mitul copiilor care nu vor să 
se nască"), Paul Tutungiu ajunge la 
concluzia că ne-a fost prezentat „un 
text care pledează pentru viaţă, pentru 
înălţimea şi moralitatea ei". "Tehnicile 
lui Petre Sălcudeanu - a mai observat 
vorbitorul - nu sînt afişate, ci, dimpo
trivă, foarte bine încorporate in -text", 
făcînd din acesta „o operă deschisă", 
care ,,va ridica, însă, multe 'probleme în 
faţa celor ce o vor pune în scenă". 

Ştefan DIMITRIU
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Întîlnirile 

- Uir!ild. 22 fflili 1939 -

Şi-au dat concursul : Mihai Fotino, Mi
hai Mălaimare (Teatrul Naţional „I.L. 
Caragiale" din Bucureşti) ; Dana Dogaru 
(Teatrul „Nottara") ; Dionisie Vitcu, 
Radu Duda (Teatrul Naţional „ Vasile 
Alecsandri" din Iaşi) ; Emiilia Popescu 
(Teatrul de Stat „Valea Jiului" - Pe
troşani) ; grupul de dans contemporan 
.,Contemp", alcătuit din Adina Cezar, Li
liana Tudor şi Sergiu Anghel ; regizorul 
Alexa Visarion ; Constantin Petrican, 
Elena Petri-can, George Alexandru, Vir
ltil Leahu, Eudoxia Volbea, Marcel An
ghel, Ruxandra Petru, Diana Pascal. 
T.ili Popa Alexiu, Tamara Constantinescu,
Florin Dumitraşcu (Teatrul ,,Victor Ion 
l?C)]Ja" din Bîrlad). 

Au participat: Ion Crisloiu, Dumitru 
Dinulescu, Vasile Iosif. 

Coordonatorul manifestării : Victor 
Parhon. 

In cursul zilei, actorii şi scriitorii s-au 
întîlnit cu oameni ai mw1cii de la 
J.E.P.A.M. (Intreprinderea de Elemente 
Pneum.aiti<:e şi Apa,ra,te de Măsură). 

Partea I 

e Dionisie Vitcu (fragmente din Amin
tiri din copilărie de Ion Creangă). 

e Constantin Pettican şi George Ale
xandru (fragment; din spectacolttl ltămîne 
pc joi de Eugenia Busuioceanu, în regia 
lui Bogdan Ulmu). 

e Radu Duda (monologul lui Figaro 
-clin Nunta lui Figaro de Beawnarchais).

@) Elena Petrican, Eudoxia Volbea,
1\T:1rcel Anghel, Virgil Leahu. biana Pas
cal, Lili Popa Alexiu i Florin Dumitraş-

4: 

cu cititorii 
r.11 (scene din spectacolul Dulcile, amare
bucurii de Dina Cocea, în regia lui
Bogdan Ulmu).

e Vasile Iosif (teatru în lectura auto
rului - dialogul Gelozie). 

e Constantin Petrican, Ruxandra Pe
tru, Marcel Anghel ş'i Tamara Constan
tinescu (fragment din spectacolul Mean
drele vieţii de Dumitru Dinulescu, în re
gia lui Bogdan Ulmu). 

e Victor Parhon în dialog cu autorul 
piesei, Dumitru Dinulescu. 

e Dumitru Dinule.seu (proză satil'ică 
în lectura autorului - povestirea Acasă 
din volumul Linda Belinda). 

• ,,Contemp": Adina Cezar, Liliana
T11dor, Sergiu Anghel (Jocuri triste 
muzica Mahavishnu Orchestra; Primă
yara - muzica J.S. Bach ; Melancolie -
muzica Weather Report; Adagio - mu
zica Tomasso Albinoni). 

Partea a Il-a 

e Dana Dogaru (împreună cu George 
Alex.alndru - sceneta Un telefon disperat 
de Wi1Jy Breirnholst) ; monologu/1 Silviei 
din Aceşti îngeri trişti de D.R. Popescu). 

e Victor Parhon în dialog cu regizo
rul Alexa Visarion. 

e Alexa Visarion (fragment dintr-un 
scenariu de film, în lectura autorului). 

e Emilia Popescu (pagini din proza 
satirică a lui Swift). 

e Mihai Mălaimare (microrecital de 
pantomimă: Dresură de pureci, ·La circ, 
Vîrstele omului). 

e lon Cristoiu {proză satirică în lec
tul'a autorului - Căsătoria). 
e Mihai Fotino (muşatisme ; Tristeţi 

provinciale de George Topîrceanu). 
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laslui. 23 mHi 1939 -

Şi-au dat concursul : Mihai Fotino 
(Teatrul Naţional „ I. L. Caragiale" din 
Buou:reiti} ; Llllffiiniţa Gheorghiru şi Va
lentln Urirescu (Teall!rul Municipal „Lu
cia Stu.rdza Bul.am.dira ") ; Diooisie Vitou 
şi Radu Duda (Teatrul Naţional „ Vasiile 
Alecsandri" di111 Iaşi) ; Oana A1bu, Car
men Ionescu. şi Corneliu Dan Bcxrcia 
(Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ) ; 
regizorUil Ailexa v,isarioo; grupul de dans 
,,Contemp" - Acld.nia Ce=, LiJ.iiana Tu
dor, Sergiu Anghel. 

Au participat : Ion Onistoiu şi Vasile 
Iosif. 

Coord�atoruJ manifestării : Victor 
Parhon. 

Partea I 
e Valen,ti111 Uriitescu �microreoiJtm. Ma

rin Soresoo) 
• Carmen Ionescu, Corneli,u Dall1 Bor

cia, Oana Albu (srene din ' spectacol1.l!l 
Aceşti nebuni făţarnici de Teodor Ma:iii

. lu, Îlll regia lui Nicolae ScarJat) 
• Vasile Iosif (teatru -în mectura oorto-

ruluâ - dialogt.lll Tinereţe) 
e Radu · Duda (monologul · lui Fig.a.ro 

din Nunta lui Figaro de Beaumarchais) 
• ion Cr-istoiu (proză satirică •în J.ec

tura autorului - Telefonol) 
• Adina Cezar, Lillialna Tudor, Sergiu

Anghe1 (reci-taI coregrafic) 
Partea a ll-a 

• Lumi,niţa Gheorghlu �i Valentin Uri-I
tescu (sceneta Ah, memoria I de Tudor 
Popescu) 

• Alexa Visairion în diialog cu Viotor
Parl1<m 

• Emilia Popescu (parodia Dulcele stil
folcloric de Stelian FHip ; f.abule de Au
rel Baranga) 

e Di()j!1jsie Vitcu (recital de versuri -
Mihai Eminescu, Marin Sorescu, George 
Topîr-ceanu, MLron Radu Paraschivescu) 

• Mihai Fotino (monolog din piesa
Autorul e in sală de Ion Băieşu. 

Muşatvsmele, regăsindu-şi savoarea 
şi verva, în interpretarea lui 

Mihai Fotimo 

1n arla pantomimei lui Mihai Mă
laimare, de la bwrlesc la tragic nu 

e decit wn pas
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Dionisie Vitcu privind lwnea 
cu ochii lui Nică a lui Şte

fan a Petrii 

Val.entin U ritescu : ,, E foarte· 
important, dom'le, că faceţi 

întîlnirile astea !" . 

P1·omisiunile devin foarte 
repede certitudini atwnci 
dnd au talentul şi farmecul 

Emiliei Popescu 

X-a a InrtfilniriJor rev,is,tei
cllJI'e a avut loc la Bîr1ad

(deschizînd Zhlele culturii birlădene) şi 
cea de a XI-a, de 1a Vas1uri, au demon
strat larga ade21iune de care se bu-cură 
din partea publicului de teatru această 
manifestaire, intrată în conştiinţa iubi
toI'i'lor ThaHei, devenită prestigioasă şi 
aşteptată cu emoţie şi nerăbdare, ca o 
adevărată să,rbă1toare culrturală. 

Ca un preludiu la reprezentaţia din 
prima seară, oaspeţii au participat la o 
î-ntî.Lnd.re cu oamenii muncii, care a 
avut loc chiar în spaţiul producţiei, la 
I.E.P.A.M., într-o atmosferă de cald en
tuziasm şi sinceră comunicare.

Primul �ct, deci; al acestei duble edi
ţii a înrtî,1Jniri1lor s-a derUJLat pe scena 
Teatrului „ V. I. Popa" din Bîo:-lad, pre
faţat fiind de secretarul literar al tea
trului, Vasile Măline.seu, ca,re a definit 
eveillÎmentul drept „o maillÎfestare de 
elevaţie culturală", anticipînd ceea ce 
'Victor Parhon, coordonatorul .şi prezen
tatorul con,sacrat al acestor „spectacole", 
a ţinut să preciZleze, referiirtor 1a rostul 
şi semnificaţia lor, înrtr-o pledoairie pen
tru. o nu,a,nţaită şi profundă comunicare
receptare dramatică, peil/tru bwnul gust, 
disoernămînt şi valoarea artistică au
tentică. 

Tensiwnea plirnă de solemrnitate a mo
mentuluri- deschiderii, fi.naldzat cu pre
zenbatrea oaspeţilor - _prestigioaseperso
nalLtăţi ale vieţii artistice şi culturale 
din Bucureşti, Ia.şi, Piatra Neamţ, şi, fi
re.şte, oDaşul gazdă - actori, regizori, 

· scriitori, coreg,rafi - s-a transformat
într-o tensiune a creaţiei şi comunicării
spontane între scenă şi public, înc•ărcată
pe parcuirsul celor patru ore de spec
tacol cu mereu înnoite valenţe afective.

Semnificativă şi totodată emoţiona.niă
pentru fqrţa sa de reprezeil/tare a spiri
tualităţii moldoveneşti a fost deschide
rea omagială a programuJ·ui serii de 1a
Bîr1ad de către „ venerabil Ul!" actor din
Ia.şi, Dionisie Vitcu., cu cîteva savµroase
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fragmente dim „Amintir1le" lui Ion 
Creangă, într-o rostire ă1alectală cursi
vă, de irezistibil umor şi ingenuitate, 
notă în care s-a menţinr1.1Jt întregul lui 
recital. Jocul admhrabil al acestui actor 
de mare talent - răsplărtiit, în ediţia d(> 
la Vas,1ui, cu repetate chemări la rampă 
- a făcut să vib.reze cu joviiaJiitate şi
candoare versurille lui Topî.rceanu, Th.
Speranţia, Anton P=, Marin So,))escu,
spre încÎlilltavea spectaitorilor, cuceriţi de
mirajul umorului său genuin.

Dramaturgia românească de aCJtua,M
ta;t.e, amplu reprezentată pe scenele tea
trelor din ţară, şi-a găsit şi în cadrul 
lntîini rilor un loc privillegi,a,t, num.a,i Tea
truJ din Bîrlad oferind trei ill,u.st;rări 
sugestive, Uilla din Rămîne pe joi de 
Eugenia Busuioceanu, cu Oons1laintin Pe
trican şi George Alexandr:u, celelalte din 
spec1lacolul Dulcile-amare bucurii de Di
na C:ocea, aviînd-o oa protagonistă pe 
Elena Petricaai, şi, respecti,v, din piesa 
lui Dumitru Diinulesou, Meandrele vie
-ţii. In timp ce Teaitrul Tinetetull\.li din 
Piatra Neamţ a optat,· în a doua sea·ră 
a LntîJinirilor - 1a Vasliui - pentru 
scene din Aceşti nebuni făţarnici de Te
odor MazLlu, î,ntr-o interpretare cu pro
puneri curajoase, drlnamică şi :totodată 
aocesitbilă, actonii de mare talent ai 
Teatrului „L. S. B'Ulia!ndra",. Lumi.ni<ţa 
Gheorghiu şi Valentilil Uriltescu (prezent 
în scenă şi cu o savuroasă pami-tură 
soresciană) au înscris cu succes pe afiş 
schiţa Ah, memoria din comediografia 
lui Tudor Popescu. 

Nici la aceste ediţii ale lnitîlni,rifor, 
organizatorii nu au neglij,a,t prezentarea 
tinerei generaţii de actori, salici-laţi deja 
intens de scenă şi film. Este cazul .tină
•rului actor de la Teatrul Naţional 
„ V. Alecsandri" din Iaşi, Radu 
Duda, onor.vnd cu prec121e şi dezin
voltură o partitură clasică dificilă 

monologul lui Figaro sa11 al 

Dumitru Dinu.Lescu : un zim
bet încurajator pentru exi-

genţa exerciţiului critic 

O pagină antologică de tea
tru contemporan : monologul 
SHviei din Aceşti îngeri trişti 
de D. R. Popescu, în inter-

pretarea Danei Doga: :.t 

Inregistrarea video a IntîLni
rilor revistei „ Teatrul" a be
neficiat de un operato,r de 
prestigiu : regizorul Alexa 

Visarion 

77 

www.ziuaconstanta.ro



Emiliei Popescu, actriţă de largă 
popullairiotate în rîndul tinerilor speda.
t.ori, dezvăluindu-şi �bilifătile pe 
un text satiric din Swift., în fabule de 
Aurel Baranga şi într-o parodie inti
tulată Dulcele stil folclorie. Dramarur
gia · a figurat în suita mnmenh>!or ma
nifestării şi ca text dramatic în 1ectm:a 
autorilor, prl!n dramaturgul � Iosif., 
originar din părţile Bîrladu!m., care a 
cirtit q.ialogurile intitulate Gekme ,şi T� 
nereţe. . Personalitate plurivaJentă,, amo
rul piesei Meandrele vietu a cărei pre-
mieră absolută a avut loc ]a teamJJI din 
Bîrlad, Durrutru Dinulescu a optat pen
tru lectura unui f!ragment din povestti
rea Acasă. In sfnirşit, criticul literar şi 
prozatql"Ull Ion Crist.oiu, a dat măsura 
vervei sale satirice prin lectura proze!or 
intitula.te Căsătorie şi Telefonu). Sesi
:oo.te prompt de auditoriu, amb3guitatea 
şi imprevizibilul 1roniei sale au impus o 
tehnică liiterară de subtilitate şi mare 
prirză la public. 

Cele două părţi ale serii bîrlădene 
s-au artic,uiia,t în mod inspirat prin evo-
1 uţia grupului ,coregrafic „ Con-temp ". ve
r.i t,abiuă demons.traţie de virtuozitate ar
tistică şi ortgi,naJ,ita,te exipresivă, într-o 
modalitate stilistică proprie şi pe un 
fond muzical astral, ce au suspendat un 
moment răsufllarea publicului. 

Urmărind ca finaliiit:ate ref.lectarea plu-
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Finna teatrului „Bulandra" e din 
-nou exemplar onorată de Valentin 
Uritescu şi Luminiţa Gheorghiu 

_ Radu Duda - un· Figaro impetuos, 
pregătit să. înfrunte exigenţele sce-

nelor bucureştene 

Virtuozit-atR.a, fantezia şi graţia, 
supunindu-,e cu rigoare unei mo-· 
derne şi fascinante expresivităţi 
coregrafice - Sergiu A'nghel, Li-

liana Tudor şi Adina Cezar 

raJă a fenomenultJ.i teatral, de la itluzia 
iiCellică. m4usă prin performanţa actori
cească. la resorturile .nevăzute ce ord.o
nează concepţia spect.iacolulud, fixmd tot
odată reperele unui anu.mirt tip de tec
tură şi codificare a textului dramatic, 
gala de Ja Bîrlad a pruejui,t întfilnirea 
cu o �Jiiate de primă măITh!'Ile a 
um:rului românesc contemporan, regizo
rul Alexa Visarion, unul dintre cei care 
au făcut cunoscute şi apreciate valorHe 
dmmaturgi.ei româneşti pes,te hot.are. 
lntr-un seducăt.or diailog ou criticU!l dra
matic Viet.or Parhon. alitermind momen
tele de confesiune cu sur,pri,nzătoare ex
plozii de umor, au căpătaJt expl"es1e con
cepţia şi experienţ.ele sale regizorale, au 
.,scăpat" mărtnmisiiri despre viitoare pro
jecte, iar în fi,na,J, regizoruJ-sceooriist a 
citit un fragment de scenariu 6inemato
g:rafic, ale cărui reflexe sa1ti.rice au re
verberat din plin în sensibilitatea pu
blicului. 

Actori consacraţi, care daru ,gi.ntl per
formanţei artistice cu prsilejul I.nti11ni-
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rilor revistei, şi-au pus amprenta incon
fund-abilă a -0rigi,nalliltăţii 1or asupra par-
1ituri1lor initerpretaite, satisfăclnd aşte:ptă
ri:le pub1iculiui. Dana Dogaru, în dublă 
1postază. comică şi drarnaitdcă, evoluînd 
-succesiv în sceneta Un telefon · disperat
<le Willy Breinholst şi în rolul Sillviei 
,clin Aceşti îngeri trişti, a t,recut cu dez
invoHură de la frJvo:lwatea stupidă 1a 
fiorull 1i.rismulud tragic, oferilnd două 
�oncentrate de înallit profesionalism şi 
aleasă simţire avtistkă. Mihai Mălai
mare, singuliar şi de neegailia,t în panto
;mimă, întregind ferkărt policromia aspec
telor teatrale a,le serii cu t,re:i momente 
<le gen - Dresură de purici, La circ
(după o poezie _de I. Minuilescru) şi Vîr
-stele omului - a bail:ansat energic sen
.sibili tatea speotatoril-0r între ha:iu!l fu
nambule,c şi surp�rea tragic;l. Last but 
.not least, unul dilntre · monştrii sacrii ai 
comediei româneşti, lVLithai Fotino, a că
rui simplă prezenţă pe scenă magneti
wază publiicul, protooo1air, amitntind de 
<> Hustră tradiţie' a elegia,nţei actoru,1ui 
în scenă, a început cu clasicele muşa
tisme şi Tristeţi 1>rovinciale pentnt a

oferi apoi o inedită prezentare, în pre
inieră absolută, a monologului ce des
.eh.ide piesa lui Ion Băieşu Autorul e it1 
sală, aflată în repetiţie la NaţicmalUJI 
bucureştean. 

Deveni1t la un moment dat intervie
vatul inv,itatului său, regi:wruJ. A:lex,a 
Visarion, cri1tic,ul drama•bk V�otor P·arhon 
-a asi�uria.t coez;iunea manif.esrtării, pre-
-zentînd fişe de creaţie atent elaborate,
captî-nd interesul publicului .prin obser
vaţii riguroase, sau bunăvoi,nţa acestuia,
pr.i·n neaşrt:eptate vi>ro.je în regi.str.ul umo
Tisti<c, servind în fond un principiu me
niwriu de pedagogie a actu�ui dramatic
ale cărui roade nu s-,au lăsat aştl:!Ptate
d s--au concretiz;at Î!lltr-o stare de spirit
pro.pice · receptării va,loritlor prop�ii de
mersulw artistic de tip teatral. 

Intre două trenuri, două repetiţii,, două 
spectacole, actorj, regizori, oameni de 
teatru au tră1t, alătuni de spe0tatori şi 
pentru spectatori, emoţia şi bucuria cre
aţiei, lăsînd în urmă fascinaţia mi,raco
lului străvechi· şi totu.şi inepuizabil al 
artei lor. l!ntî1ni-ri�e .revistei „Teatrul" -
îrrtîlnirea cu teatrul - s-.au dovedit ·a

fi, şi de această ·dată, una din înfio-r1atele 
sărbătoni ale existenţei noastre. 

# 
Doina DIACONU 

Intre Gonstantin Petrican şi Geor
ge Alexandru nimic nu poate Ră-

mîne pe joi" 
" 

Iur<i.ache (Corneliu Dan Borci.a) 
cciutlnd să se regăsească între Sil

via (Oana Albu) şi Camelia (Car-
men Ionescu) 

Constantin Petrican, Ruxandra Pe
trit şi Tamara Con.stwntinescu des
curcîndu-se printre Meand.l--e1e vieţii 
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Primim la re_dacţie 

Stimat.e Victor Parhon, 
Mă adresez dumneavoastră cu o rugă

mim,te. Am avut prilejul să văd un spec
tacol din ciclul Intîlniril.e revwtei „ Tea
trul" cei de Za Timişoara, din data de 
14 �artie a.c. Am întîlnit atunci, acolo, 
actori foarte drogi mie pa,rticipînd Za un 
minunat spectacol, wn adevărot eveni
ment cuit-u.rat. Pentru mine seara aceea 
rămîne de neuitat. 

Aş dori acum să aflu dac� se va rea
liza un asemenea spectacol din seria „In
tîlnirilor ... " Za Oradea, şi dacă da, atunci 
cînd (d.âta aproximativă). A�easta . e�te 
rugămintea mea şi sper să ma p-u.teţi a3'u
ta. (Am alăturat un plic cu a,d,r,esa mea.) 
Vă mulţumesc anticipat, o iubitoare a 
teatrului. 

Anamaria CSIKI 

Stimată Anamaria Csik1, 

Odată cu mu1ţumiriae noastre pentru 
aprecierile la adresa In-tîlniriloc revis�ei 
Teatrul" de la Timişoara, v-am· e)iPedla t 

'po.ştal Tăspunsul so.licitat. Cum însă nu 
sînteţi singura persoană care se intere
sează de programarea vii;toarelor lntîlniri 
ale revistei „Teatrul", precizăm că acest 
ciclu de manifestări - ola care rpairtic:iipă 
unii dinibre cei mai cunoocuţ,i şi apreciaţi 
actori, regizoru şi dramaturgi din ţară -
se organi,1Jează în f.uncţie de solicitarea 
judeţelor (conduceri[or teatrelor, ,ale Co
mitetelor de cultmă şi educaţie socia
listă, U.T.C. sau U.A.S.C.R.), atît în ju
deţele care dispun, cit şi in cele care n-u 

Teatrul „Lucia Stu.rdza Bulandra" 

MIZANTROPT!JL de Moli.ere. Data pre
mierei : 18 mai 1989. Regia: Valeriu Moi
sescu. Scenografia : Nina Brumuşilă. Dis
tribuţia: Virgil Ogăşanu (Alceste), Flo
rian Ptttiş (Phi.Zinte), Ion Besoiu (Oron
te), Irina Petrescu (Celimena), Micael.4 
Caracaş (Elianta), Miha.ela Juvara (Arsi
noe), Mihn-i Cafriţa (Acaste), Ovidiu 
Schumacher, Claudiu Istodor (Clitandru), 
Petre Lupu (Dub-Ois), Sandu Mihai Gruia 
(Basc), Mihai Badiu (Un ofiţer), Nicolae 
Stîngaciu, Cristian Popescu (Jandairmi). 

Teatrul „ Mihai Eminescu" din Bot.oşani 

INTEMEIETORII de Mihai Eminescu. 
Data premierei : 25 mai 1989. Regia : 
Dan Alecsandirescu. Scenografia : prof. 
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dispun de institu,ţi teatrale profesi��: 
Astfel pînă acum au avut loc zece ed1ţ1Îl 
ale lntîlnirilor revistei „Teatrul", 1a C!u
bw I.C.T.B. din Capitală, la Teatrul Ura
malic din Ga1aţi, la Rimnicu Vi�� la 
Teatrul „Maria Filotti" din Brăila, la 
Teatrul Dramatic d in Constanţa, 1a Tea
trua Naţional din Craiova, la Teatrul de 
Stat dÎIII Reşiţa, la Teatrul Naţional dm
Timişoara la Teaitrul de Stat din Airact,
la TeaitruiÎ "Victor Ion Porpa" dim Bîrlad 

· şi Ja�·vas.t-ul.
Nu ducem lipsă de solidrt.ă,ri, Clar prin

tre ele nu se aiflă încă şi oea a 'l'eatru,lul
de Stat din Oradea, aş.a că va trebui sit 
mai aştepta/ţi. Să sperăm însă că ne veţi 
Dutea unnări. oît de curînd, şi ola Oradea. 

Victor PARHON 

Tovarăşe redactor-şef, 
Im nwrnărol 2 al revistei „Teatrui'.i, din 

1989 s-4 publi,cat lista cu premiile acOT
date' de revista dumneavoastră pe anul 
1988. 

Premiul de scenografie pentru specta
colul Mobilă şi durere, al Naţionalului
din Craiova a fost acordat lui Viorel Pe
nişoa1'ă-Stegaru, menţionîndu-se că : 
,, Viorel Penişoară-Stega,ru trădează fer
me intenţii regizorale în viziwnea sa sce
nografică : decor şi costume sînt un per
sonaj, spaţiul esţe pe,rsonificare, întoomai 
cum personajul este obiect'UJl propriutui 
său destin". 

Prin scenografia unui spectacol se tn
ţelege attt crea.rea decorului cit şi a cos
tumelor. 

Pentru corecta informaire a cititorilor 
revistei dumneavoastră, menţiooez că au
toarea costumelor spectacolului Mobilă şi 
durere este subsemnata. 

Şt.efania CENEAN 

univ. arh. Trata.n Niţescu. Dwtribuţia : 
Andrii Traiatn (Decebal, Dragul, Arbore), 
Marius Rogojinski (Iaromir, Sas, Ştefă
niţă Vodă), Valerian Răcilă (Bogdan), 
Mihai Păunescu (Roman Bodei), Valentin 
Ligi (Urica,rul). 

Studioul I.A.T.C. 

MOBILA ŞI DURERE de Teodor Ma
zilu. Clasa prof. -u.niv. Dem Rădulescu, 
lect. univ. Sergiu Dan Pop. Data premie
rei : 22 martie 1989. Regia : Dem. Rădu
lescu. Scenografia : Diana Cupşa. Ilustra
ţia muzi,cală : George Lazăr. Distribuţia : 
Alexandru Bindea (Sile), Florin Busuioc 
(Paul), Viorel Păunescu (Gore), Florin 
Cătălin Irimia (Urechiatu), Liliana Hodo
rogea (Lizica), Anca Sigartău (Melania). 
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Cu ftUiZOilftil bfitilnicil DCbOf ilh Witrrcn 

,,cred în teatrul tă.cut de buni protcsionişti" . 

.A.:re 29 de ani. lilltre 1982-1986 
a avut propria sa companie tea -
trailă : ,, The Kick", î.n cadrul căreia 
a montat Furtuna, Măsură pentru 
măsură, Regele Lear şi Coriolan. 
Acum luicreazăipentru Royal Shia.ke-
5!Peare Company, oele două spec
tacole atle sale, Regele Ioan şi 
Titus Andronicus; cîşt.i,gîndu-i o 
reputaţie notabilă în rîndurile cri
ticii teatrale britanice. După vizio
narea citmva reprezentat.ii româ
ne5ti pe texte shakespeariene, De
borah Wrarren n--a pre�tait să îm
părtăşească oamenilor de teat.ru în
cintarea şi Stl'l"Priza ,pe .care i le-au 
prileJult î:ntîlni.Tea cu o mişcam 
teatrală vie şi .foarte valoroasă. 
Regizoa.rea mărturisea că pleacă 
din ţara noastră adăuefind la sirul 
celor cinci spectacole-reper care 
i-au marcat cariera (îlntre care se
numaira mal ales montările lui 
Peter Brook. dar şi un spectacol al
trupei n1seşti .. Sota Rustaveli ") re
nrezentaJţia cu Hamlet, vizionată la 
Teatrul „Bulandra": ,,Este ceil mai 
b11n �tacol Hamlet pe care l-am 
văzut weodată. Toţi oamenii' ele 
teatru din Anglia ar trebui să-l 
vadă." 

Ce artume v-ă. impresionat în mod 
spe,,ta1 la H:=tmlet aşa cum este el jucat 
în Româµia? 

- Fapttl!l. că viziunea se păstrează cre
dincioasă te�tului, fii111.d îm. acelaşi timp 
originală, specUJla.tivă. Se r�zolvă cu 
multă imaginaţie scenele, dar textu,! nu 
e „obligat" să se supună unei anume 
idei, ci :i se respe::.tă 1i,ber1Jatea, i se între
tine misterul. Am apreciat mai ales fap
tul că ,egia nu a înlăturat încărcătura 
complexă de sensuri, n-a inceTcat să o
prească, să înichidă, să simplifice deschi
derile posibile ale piesei. Eu n11 cred îln-

tr-o viziu,ne statică., care trebuie ,pusă în 
aipl:iiOO!l'e cu orice preţ de către actori. 
Asta îngheaţă mai întotdeauna u,n spec
tacol, Îl!l.aiilte ca el să aibă timp să-şi 
cîşt�ge II'espiraţia, viaţa. 

� Care ar fi tendintele actuale în mon
tarea textelor shakespeareene ? 

- Două sînt principalele tendinţe.
Priim.a şi cea mai răspindilt:ă m Anglia 
este cea oonservaitoare, ,,puristă", care 
ţ.ine la păstrarea unui ton convenţional. 
plat, lLpsit de străhlciTe în reprezentare. 
Textul se joacă doar pentru el Jns�. A 
doua ar fi cea experimentală, Sha.kes-
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peare citit cu ochii omului modem. Există 
exagerări, dar şi laturi bune ale acestor 
tencUnţe. Personal, cred că sînt o „pu
ristă" din anllffillte punClte de vedere. 
'l'ex>Lul shakespearian nu trebuie mo:d.ifi • 
cat pentru, reprezentare, ci dimpo�r.ivă, 
trebuie jucat int.egral. Dar nu „rec1tat··, 
ci motivat de trăiri adevărate, actuale. 
care ne spun in acest monient. un adevăr 
despre timpUJ! pe care !il illrăim. In acest 
sens mă consider aproape de cea de-<\ 
doua tendin�ă. experimentală. Dar nu 
merg ,pînă acoio incit să impu111 substan
ţei shalcespeariene o concepţie a mea. 
prefabricată. E o exagerare şi o trădare 
d(> care mă feresc. 

- Aţi regăsit aceste tendinţe şi în
montărilo de pe �cenele româneşti ? 

- Da. Chiar pot spune că am recu
noscut în spi1itul montă-rilor shakespea
riene la care am asistat aici aceeaşi me
todă de abordare - bogată, plină de 
forţă ·şi de culoare. Chiar şi aceleaşi ine
galiităţi. Această varietate de modalităti 
de aborda.re a textului lui Shakespeare G 
impresiOT1aJ11tă şi dovedeşte exiistenţa UQlei 
tradjţii teatrale pu.terll!i.ce şi complexe. 
Am fost nu de mult în Bangladesh, unde 
a,m moaitat Furtuna în premieră absolută. 
Mai există locuri pe pămînt unde Sha
kespeare poate fi juca<t în pre.miră ab
solută. 

- Văd că vă interesează mult expe
rienţele Shakespeare peste hotare. 

- Intr-adevăr, am văzut sipectacole în
Franţa, Germania, PolOillÎa şi am înţeles 
că, m1eori. cei care pun textul shakes
pearian ÎIIl traducere au, pa,r,adoxail, o mai 
mare libertate de inventie. In originru. 
textul te constringe. Tradus, iţi permite 
„jocuri". Mă întorc la spectacolul de la 
.. Bulaindra" cu Hamlet. Alln aflat că tra
ducerea a durat mult. că la ea au part.i
cioat şi regizorul, şi actorii. găsind cu
vîntut fraza. expresia cea mai JJ")triivit5. 
semsului. Asta a contat foarte mult. cred. 

- Sînt�i partizana unui teatru de
echipă,? 

- Hotări<t. Actorii sînt îtntotdeauna co
regizori. Prima e!Iită a directorului •d� 
:-cenR e1-te să-i distiribude cu mare :iten
ţie. Regizorul e obligat să tină îcn· mînă 
form întN>'lE!R cii�.rih,1tie1 Ei::enti:>Hi P.Ste 
atmosfera de la repetiţii. Actorul trebui� 
să aibă o nemăsurată ,încredere în cel 
oare conduce, să nu-i fie frică să iasă 'i,n 
scenă dezbră<.'at de toate măş,f;ile, să nu-i 
fie teamă să greşească, să spună prostii, 
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să se Iacă ridicol. Numai astfel repetiţi
ile deviln eficiente. Un actor crispat �·efu
ză colaborarea, nu se deschide, nu -poate 
Ii liber, nu poate crea. Dacă am inc.re
detea actorilor. am foarite mu�t. Fiindca 
once spectacol e produsul adevărului tu
turor celor ca.re participă în acel moime_nt. 
la eL T.oţi au o răspunde1·e la fel de 
mare şi o .ianportanţă Ja fel de mai·e. De
asemenea. sint un regizor interesat de 
evoluţia ·in timp a spectacolelor dU,Pă 
premieră. Actorii au itendinţa să devie7.e 
tot timpul sensurile iniţiale. Uneori ei 
îmbunătăţesc personajul, alteori invenţia 
lor sufocă ideea, esenţa eroului. !mi place 
să 11ucrez şi duiPă premieră. Vin la ia
piroape toa1e reprezentaţiile, adopt solu
ţiile pe caire le consider organice .ideii. 
le înlătur pe celelalte. De altfel, am im
pn·esfa că în fiecare moment as reface 
altfel un 5,pectacol pe acelaşi text. Aş 
găsi alt adevăr pentru el. Tocmai fiindcă 
echioa, c0il1rtextul, ar fi altele. In lumea 
modernă 1,ucrurile se schimbă atît -de re
pede! In fiecare zi aJtceva mi se pare 
mai important de arăt:a;t pe scenă. 

- E o atitudine reprezentativă ->are
pentru tinăra generaţie de regizori bri
tanici? 

- Nu cr-ed. Vedeţi, eu regiret ca m
Anglia nu există un dialog mai deschis 
între regizori. In România, creatorii se 
întîlnesc. schimbă idei. cornenteâuL. Aşa 
am a,vut im10res.ia. Noi ne ferim unii de 
alţii. NiCi mie nu-mi olace să las ţ>e ni
meni să vadă cum lucrez, ce Juerez. Dar 
1'15.a:log-ul "' foarte necf'lsar . ..Adnrii r,nglezi 
;:,,u o ati<tudJne mai fi.rească în privinţa. 
,asta.. 

- Poate înfiinţarea unei şcoli de regie
în Anglia ar rezolva problema dialoirului. 

- Mă Î'l1doiesc. Această meserie se în
vaţă practicînd-o. Antrenamentul unui 
regizor presupune o mult prea complexă 
pregătire pentru a putea f1 încadrat. Per
sonal, nu cred în şcoală, în normele unui 
i'l1Sti1tut. 

- Şi în ce credeţi ?

- Cred în teatrul făcut de buni pro-
fesion.iLŞti. într-o modailitate practică de 
abordare a textelor dramatice. in soluţi
rne care se nasc în timpul -lucrului pe 
scenă. Eu îl văd pe regizor ca pe un 
grădinar ce trebuie să vegheze şi să în
grjjească plante, nu să se încăpăţîneze a 
inventa C IIlOUă sămînţă. 

Interviu realizat de 
Corina ŞUTEU 
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semnule 

Spectacolele de la ,,Bulan!dra.,., -

o noua confirmare a sensului teatrului
• In opinia Miros1avei

Kortenska, oo1ahoratoare a 
crmoocutei reViiste bulgia
re · Teatăr, cele trei spec
taoole· ale Teartrului „Bu
landra ", prezentate în pa
gini-le nr. 3/1989 ale men
sua1ului sofiot sînt, - în 
fond, o nouă confirmare a 
rootulllli teatrului, ,,al d
rui scop, dintru-ncepUJturi 
-şi pînă acUIID, a fost 5i
este să-i ţină lumii oglin.
da în faţă". ,,Bogăţia şi 
vametatea . reperitoriuJui,
original-itatea viziunilor 
regiwrale, · desă:vîrşlitltl 
profesionaliism" al tuturo1· 
celor implicaţi în .repre
zenta.ţie dau adevărata 
măsU!ră • a unui �atru 
,,profund angajat în dia
logul cu eontemport.mei
tatea, cu putiliicU!l. ". Bine
cunoscuta simitagJmă „Sha
ke<;.peare, contemporanul 
nostru" capătă, ·în viziu
nea lui Alexandru Toci
lescu, rea'liza.torul montă
rii tragi<cei istorii a lui 
Hamlet ,accente noi, inci
tante tocmai prin „capa
citatea de a descoperi, în 
i-nepuizabi-la substanţă a 
textuLui, ·sensuri pîna a-

cum .i!nslllfi,cient explora
·te". Incercînd o „resti�ui- -
re" integra!lă a gindului
shakespear.i,an întrupat in
ouV1î:nt, speciJacoluil este
structurat pe princilpi,ul
dezvăluirii treptate, al de
venirii atent gradate ce-şi
găseşte, dluipă cum remar
că an continuare semnata
ra articolului, un S1ugestiv
echivalent în simboldsmul
vestmintelor, al mişcăirui
într-un · anume cadru sce
nografic şi ai! partiturii
muzicale.

Cele două puneri în sce
nă datorate Cătă-linei Bu
zooa:nu se subsumează,
după cum subliniază M�
roslava Kortenska, acelu
i,_,aşi efort creator de :pn
nere în valoare a bogăţiei
de sensuri ş.i semnificaţii
ale t,extului, cu mijloacele
pooprăi artei teatm1e. UL"
mîrid legile asounse ale
derulă:r.ii „flouxului e0n
ştiinţei ", spectacolul Dimi
neaţa pierdută recompune
caileiidoscopic o lu,me pla-
saită sub lentiJa mărirtJoare
a amintirii intens subiec
tivizate, reuşind să creere

acea senzaţie a t impului 
care sufocă existenţe, în
ceţoşează imagini, relati
Vlizează drame, transfor
mă ridicolul în grotesc, 
demascînd inautenticita
tea trăirii. 

•Ultimul ;paragraf al 
pel'lti:nen tei analize reali
zate de corespondenita re
Viistei Teatăr revelă, ple
oînd de la viziU!Dea ,Cărtă
li.nei Buzoianu asupra ul
timei opere dramatice a 
lui Pirandeilo - Uriaşii 

,munţilor, cunoscută 'P1llbLi
cUilui european mai ales 
ca ,urmare a ecouri.lor stâr
nite de înscenămile repe
tat:.e datorate lui Giorgi0 
Strehler - c�citatea de 
,1transfigurare poe!Iică" a

- comp1exull\.l.i univers pi-
randellian.
· Sondarea dimensiunilor
estetice, filosofilce, psiholo
gi·c� ale omenescului ră
mîne, în opinia Miro.slavei
Kor:tens.kla, una dlin preo
cupăritle majore ale tea
trului românesc contem-
poran, exp�ie• a irrnp1i
cării sale superioare în
viaţa cetăţii.

Fructuos schimb de experienţă 
Vdzita eiectlllată în pe

rioada 24-30 iapriJ1ie 19S9 
de Volker T,rauth, redac
tor-şef adjunct al reVlis
tei Theater der Zeit din 
R.D.G., a oferlit invJtatu
lui revistei Teatrul posi
bilitatea cuno,aşter.ii direc
te, nemediate, a mişcării
teatrale româneşti actua-
1e, al căI.1ei puls este daJt 
atît de spectacolele bucu
reştene, cît şi de montări 

exemplare ale stagiunii 
realizate Ua teaJtrele na
\ji.onale din ţară. Discuţi
i!le purtate cu oamenii de 
teartru (Bmitl BoroghJnă, 
CărtăJlina Buzooanu, Mir
cea Cornişteanu, Ion Crw
_toiu, CrIB'liian Hadj,liculea, 
Mihai ManolesC!U. cu actori 
ad teatrului ,,Bulandira" şi 
a.i Teatrului Naţional din 
Craiova), precum şi vizio
narea unor spectacole 
Milionarul sărac de T. 

Popescu (Teatrul Giuleştil, 
Mobilă şi durere de Teo
dor Mazilu, Paznicul de la 
depozitul de nisip de D.R. 
Popescu, Unchiul Vaoea 
de Cehov (Teatrul Naţio
nail din Craiova) - au pus 
în evidenţă coordonate 
majore ale evoluţiei f�no
mentu1ui teatral roinâ
nese, urmărite cu viu in
teres de partene.rii acestul 
fructuos schimb de ex
perienţă. 
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semnille 

Revista,, Teatru/11 văzută de ,,El Publico,'� 
• Anunţată încă din a

prilie 1988, cu oca71ia pri
mei Conferinţe Interna
le a Revisrtelor de Teatru, 
desfăşurată, sub auspiciile 
revdstei italiene de teatru 
Sipario, la Taormina şi la 
Messina, la care au parli
c1pat reprezenitanţii a 21 
de periodice de profil, ini
ţiativa prezentăirii unul 
număr de 116 publldoaţii 
consacrate dezbaterii şi 
studierii activităţilor tea
trale din 32 de ţări ale. 
lumii, găzduită cu gene
rozitat.e în paginile .men
sualului sofiot, sînt, în 
blico (nr. 64, ianuarie 
1989), se circumscrie unul 
nobil efon; de propagare a 
valorilor aut.entice ale ar
tei teatrale. Sc.urtele in-:-

Alexa 
• Dacă ultimele decenii

au transformat sintagma 
,,Shakespeare, contempora
nul nostru" dintr-o mare 
,,descoperire" într-un „ne
vinovat" truism o muta
ţie sir1).i1lară, în sens (apa
rent ?) contrar, pare a se 
fi produs în cazul lui Ce
hov. ,,Melodra.m.aticele" 
zbateri oblo'movist-înlăori
mate ale ,,sufletului slav" 
şi-au recăpătat, în sfîr
şit, chi.pUl adevărat. Al 
comediei. Umane. Dacă în 
cazul „tragicelor istorii" 
shakespeariene ceea ce ne 
impreSlionează este inten
sitatea profund omenească 
a trăirii şi a mărturisirU, 
în „nedivina comedie" 
cehoviană ne vedem con-
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formaţii puse la dispozi
ţia specialiştilor şi a pu
blicului larg interesat o
feră date privind aspectul 
grafic, formatul, număr:.11
de pagini, tirajul, structu
ra şi profiiul diverselor 
rubrici, alături de necesa
rele menţiuni cu carac";er 
administrativ. 

Referirile Ia conţinutul 
revistei Teatrul urmăresc 
1Structurarea pe rubrici 
fixe (,,Teatru4 românesc 
de azi - tendinţe, fe
nomene, personalităţi" -. 
„Permanenita moderndtate 
a clasicilor, ,,Confesiuni 
de creaţie", ,,Memoria 
scenei", ,,Toată lumea iu
beş.t.e teatrul" ,,Teatrul în 
lume" etc.) a unui prim 
bloc de materiale, în timp 

ce secţiunea dedicată ero„ 
nicii principalelor evt!'ni
mente teatrale din capiitală 
şi din ţară, precum şi re
cein,zălrii a,ctivâ:tăţilor patro
nat.e de revistă, îşi modi • 
fică promu1 şi ponderea 
în raport cu realităţile 
teatrale pe care le sem
nalează. 

,,Documentarul teatra'l" 
realizat în premieră abso
lută de revista spaniolă 
est.e un prim pas în îm
plinirea unuia dintre o
biectivele fundamentale 
ale Legiii Internaţi�e a 
Publicaţiillor TeaJtrale : a
cela de a contliibUi la 
furmarea, dezvoltarea şi
consoLrdarea unei culturi 
teatra'l.e naţiqnale şi inter
naţionale. 

Visarion 
A 

,n Suedia 
fruntaţi C'U necruţătorul 
mecanism . distrugător de 
iluzii care este ridicolul. 
„A fi caraghios" devine 
,,un mod de a-fi-în,lume". 
expresie a unui neşth1t 
dezacord între intenţie şi 
realizare, vis şi realitat.e. 
O inadecvare ce tinde să 
devină cronică relat.ivi
zează iID1Pulsui·ile, trans
formă bucuria în tristeţe 
şi dragostea în indifel'IE'n
ţă, cuvîntul în„ tăce;-e şi 
victoria în înfrîngere. Un 
carnaval al dragoslei -
este titlul scenariului a
vind la bază cele mai im
portante opere cehovient'!j 
ce a constituit suportul 
montării realizate de A
lexa Visarion la Teater 

I. 

Fontanen din Malmo. Să 
fie oare acest „carnaval" 
un „bilei al deşertăciuni
lor" •în cheie caragialiană? 
Poate nu intimplător re
alizatorul recentei premie
re, salutată cu multă căl
dură de presa din Stock� 
hd1m, prilejuind chiar 
organizarea unui simpozi
on pe tema Cehov ln in
terpretări c011temporane 
(ce s-a bucurat de parti
ciparea unor profesori, 
regizori, esteticieni şi teo
retimeni di,n cadrul In--
stitutului de artă teatrală 
de la Malmo) se· pregăteş
te să puină în scenă piesa 

D-ale camavaluluL ..

Grupaj realizat de 
Eva CATRINE�CU 
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Mioara Telnicu - Iaşi : 
In Femeia medievală (trei 
acte, 76 pagini) încercaţi 
o comedie de strictă ac
tualitate. Cu toate că a
participat la examenele de
grad, profesoara Aura !Ylu
şatescu se reîntoaroe din
Capitală fără succes. Pe
seama faptului apar tot
felul de zvonuri (în care
este implicat ino1usiv ins
pectorul Pudră de la ser
viciul personal ş,i alţi ti
tulari de funcţii adminis
trative). Aura devine . în
:;curt· timp o „personmita
te", este privită ou res
pectul pe care î[ poate
impune cel care nu cedea
ză ritual.uvillor oe ţin de
înjosirea demnităţii uma
ne. Intreg orăşelul pare să
trăiască o isa'lliS!fiacţie
compensatoare, iar profe
sorul Pudră este murtait la 
catedra unui sat învecinat.
Lupta acestuia pentru a-şi
dovedi nevinovăţia are
şansă datorită băttrînului
învăţător Stelea, a cărui
Lpoteză prii.vind posibilită
ţHe Aurei Muşatescu in
dilrecţia cunoştinţelor pro
fe.<;ionale se dovedeşte a fi
conformă cu rea'1itatea :
nimeni nu i--a pus „pie
dici" Aurei, lucrările pre
zenillate de aceasta au fost
sub n.iveluil minim, exa
minatorii şi-au făcut co
rect datoria, cazuil .,fe
meii medievalJ.e" fiind de
fapt creaţia unui foarte
bine pus la punct =a
nism al credu1l:Ltâţii.
,,Farsa" Aurei va avea ur
mări desM de neplăcute
asurpra profesoarelor Il'i
na Lungeanu şi Gabr:iela
Tudor, în sensul că reu
ş.i ta lor (amîndouă au ob
ţinurt gradu,! I) este în
timpinată de unii membrii
ai colecmvului didactic cu
un anumit fel de a privi
chiorîş, pe măsură ce 
,,victimei" îi creştealll ac
ţiunile 1a bursa demnită
ţii. Problematica ţ;ine de 
pSlihologia socială, abili
tind într-un anume fel 

conceptul de masă de ma
nevră. Ideea piesei nu 
este lipsită de interes, dar 
dificttltăţile de construcţie 
(rezultat al- unei certe ne
acomodări cu teri tor1Ul 
dramătieull.lli) îi estompea- . 
ză rposi,bila noutate. Faptul 
că Aura Muşatescu nu a
pare ca personaj în sce-

. nă deciit în relatări vă 
uşurează mult travaliul, 
dar nu această soluţie în
seamnă totul. Nici unul 
din protagonişti nu deoă
şeş,te starea de desen a
nimat într-un plan cu 
două dimensiuni, pentru 
că dimen&i unea a treia. 
cea oare dă adinaime, cre
înd ceea ce se · numeşte 
caracter, absentează cu 
desăvîrşire. Problema. asa 
cum aţi abordat-o dum
neavoastră, putea fi epui
zată într-un singur act, 
cu mai multe şanse cJp, 
-reuşită. Se rea�im astfel o
totalitate intensivă, pro
prie teatrului, şi vă pu
teaţi debarasa de aitlîtea
curse care ţin de �pic, a
dică de dligresiv. Un efort 
de condensare solicită şi
repildca, mult extinsă, ca
şi cum am avea un ti':np
nesfîrşit 1a dispoziţie,
cînd, aşa oum �ţi bqie
dumneavoastră, pe scenă
apar iminenţele e�lozive.
Din punct de vedere dra
maturgie, Femeia medie
vală este un text oare ue
buie în întregime resm"'is.

Mihai M. Mihai - Bra
şov : Satul fără nopţi,
piesă în două părţii, 85
pagini, este mai degrabă
un schelet de rom.an, cu
foarte mulite personaje,
acţiunea, evtident, petre
cîndu-se într-o anie rurailă
din zilele noastre. Faipt>ul
că ,n�ţile satulUii. sint albe
penitru cei care p'lăil!l.lieş<:,
cum spune poetu'!, ,,din
cuţite şi pg.hară ", nu este
o nou'bate pentru c:iJtitor.
Nici intîmplăriJ.e ,1e�te de
ambiţiile unor grupurii de 
a controla situa'trla de ca
dre din cooperativa a.gri-

colă şi de la primărie nu 
sînt chiar atit de neobiş
nui,te. Cazul lui Bogd,an 
Vornice5CU, hotărit să ele
vină cu orice preţ condu
cătorul comunei, afirmind 
răspicat, cu o mare doză 
de cilliism, ce doreşte ţ5ă 
întreprindă, are î,n el o 
notă de didacticism · care 
nu se trage din Ni-001� 
FiUmon (arivismul lui Di
nu Păturică nu era af.işat} 
şi este mai degrabă rezul
tatul unor şchiorpăitări în 
materie de măiestr.ie scii
itoricească. Disouţia lui 
Vornicescu, în grădi'l'la de 
legume, cu Oana Roiban, 
în ca.re Bogdan îşi dese
nează strategi11le, convin
gi,nd-o pe sceptica învăţă
toare că, divorţînd şd că
sătorindu--5e cu el, un
chiul ei de 1a judeţ va 
avea pe cine să „ridd�e", 
în ce ,,să-şi investească 
relaţii'le", ar putea fi in
teresantă (avem in vede
re în primul rînd acola
dele narative) într-un ro
man cu deschidere psiho
logică, dar nu i.n.tr-un t�xt 
destinat scenei. Unele 
,,fapte" sint zoliiste, şi in
tenţia de a clădi p:r,in eJe 
un anume „pedigree" per
sonajului principal, · cu 
plonjare în spaţiu.l filo
genetic, nu ne convinge că 
vă aflaţi pe un dnim bi1n: 
în ogJnarla 1ui Jugănaru, la 
tăierea porcului, � 
Vomicescu duce la gură 
paharul cu sînge, reii'I-· 
cînd în feh.i!l aoe.sta lianţul 
ralsului mit al lui Dram
�- Desenul lui Stîrcea, un 
ţăran care, părăsirt; de în
ţelepciune, crede că poate 
irerolva orice cu biiba lui 
zgîritată de mel'\Sll.tl pe Un
gă oi, se înscrie tot tn a
ceastă zare de ar.tă poeti
că. Aflat· în „opoziţie", 
Vorn:ioescu afirmă, sigur 
pe el : ,,an:ul aeesta . rt>
collta va fi bună dar.ă 
vreau eu", sugerind tn 
continuare că oameniii vor 
merge pe cî.mp numai 

" 
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dacă el va fi numit Îft 
firuntea aşezării. Este aici 
o mentalitate de vecliil
dedu:lcit 'la v.isul măririi,
orgoliU:I l.LillUi bey prilpăşi,t
în zi!lele noastre. Teroris
mul moral . (şi, uneori,
chliar fizic !) exel'('italt dR.
.alde Vornicescu este pu.�
la pun,ct; (va�, prea br-.1sc,
imitînd acel dens ex ma
china) de vioopreşedintel�
de La judeţ, care demasdi
întreaga aiacere într--0
plenară comunailă, spre
dii.sperarea Oanei, gravidă
ş1 arăitaită cu degetul de
toţi cei care şi-au recăpă
tat curajul de a opina.
Limbajul textul'llli este
frust, adecvat mediiu1ui,
deşi o mai curajoasă i.n
smere -neologisiti-că nu i-ar
fi stricat cu nimic. Repli
ci1le sînt obositor de 1�.
ateatrale, cuiminfud cu
mondlogurHe „propagan.
distice" ale lui Vornli<:es
cu. Credem c.ă trebuie să 
vă �oeroa.1Jj muza mai �
bitir în partilturi scuroo,

maximum de un act, �n
tru a deprinde elemente 
de măiestrie care vă lip
sesc la· ora a-ctUJ81lă. Optind 
serios pentru proză, s-ar 
putea să ·culegeţi mai cu
rând· :roadele ooon1iate. Dar 
şi în proză (cit mai ales 
în teatru !) nu credem că 
este bine să cu!l:tivaţi atît 
de insistent termenifi de 
,�i:alitate", chiar dacă 
aveţi senzaţia că plastici-

. za-ţii opera în acest fel : 
strageata, chiagorniţa, d
găreţ (pentru zer, vasul de 
închegare şi ulcior). Sîn1J 
mIIIl!ai ci"teva exemple. 

Mihaela T. Pirvulescu -
B ucureş.ti : Jurămîntul 
princeps este o înoercare 
de comedie (în strictă ac
tualitate) care ipU!lle în 
pri!m-plan ,,saga" unui pă-
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timaş hotărît să se iase de 
beţie. Acţiunea se petrece 
bineînţeles pe şantier, 
Mugur Iacobescu fiind de 
profesie... con trolor de ca
litate. Şlagărele textului, 
n€1Însoţite de pamturl mu
ziade, sînt dii-nltr-o ase•ne
nea croială : ,,Hai, h:ai,
hai, acuma hai / Murgu!! 
bate din ,pidor / Nu VI"P..,a;u 
să te duc în r.ad / Cinci=
lul viitor / Avem timp şi 
de dubit / Planul cînd 
!-<am depăşit / Şa,n!bieml e 
măreţ / Şi iubkea fără' 
p_reţ ... ". Construcţia, naivă 
din punct de vedere dra
maiturg1c, personiajele şter
se, rep1icile cu foarte pu
ţin haz, umoru!l de cele 
mai multe ori decupat 
din· v,rernuni interbelice. 
Incercaţii şi altceva. 

Mai trimiteţi : Valentin 
A vrigeianu Sabordaj 

. lîngă Insula şerpilor, far
să . poliţisită, cu un „pro
log, patru tablouri ş,i .e
pi4og", 58 pagini ; V. Cor
. cheş - Ea şi El, opuscul 
artistic în patru tablouri,
412 pagini ; Horila Hwhan
_; Pasărea fără adresă, 41 
ipagtni.; · Vlia.d Popescu -
Virsta Ia care putem dor
mi sub cerul liber, 46 pa
gi.ni ; Vdana Şerban -:- Mă 
mulţumeam să te iubesc, 
90_ pagini ; V11ad Elena -
Omu.I de lut, 96 pagi!li, 
Prinţesa, 79 pagi'Illi ; Vic
toria Gavrileoou - O fe
meie din zilele noa-stre,"38 
pagini; Aurel Andrei -
Romanţă · pentru vioară şi 
o_rchestră sau ;Muşcătura, 
34 pagini ; · Traian Fier
bi-nţ.eanu - Arborele pro
mis, XI pagini ; Doru E
nach-e - Căutîndu-1 pe 
Godot, piesă în două acte, 
28 pagini ; Dan Dobelzi 
- Irina (manuscris pe un
un .caiet dioban<lo) 25 oa-

gini ; Mioara Afexandres
ou-Zilieru - Vreau să te 
cunosc, 72 pagini ; Ion T. 
Nae - Trenul tău a ple
cat, elegie în două părţi, 
62' pagini; Viorica Rudă
reanu - Insula cit un 
ochi, teatru penrtru cei 
mici, 30 pa�. 

DEOCAMDATA, NU : 
Paul. Păsărin - I8Şi ; Mi
rela Davidescu - Craio
va; Puiu Lăd:tuş - Cluj
N:all)oca ; Virgi'l Dumitres-
cu - Botoş.ani ; Marian 
Ma!,"hlS - Tul.cea ; Zeno
V'ia Decuseară - Galaţi; 
LăcrăJrnioara Teodorescu -
Zlimnicea; Tudor Pand,1,ru 
- Călăraşi ; Oleopatra Io
nescu - Tg. Mureş ;· Vas.i-
1e Mo.�J.'Oiu - 'I5rgovişte;
Clement Piall.anciuc - Su
ceava ; Ania Lăcustă
Buzău.

Paul. TUTUNGIU 

Portofoliul nostru 
(:pe care . îl ţiinem şi ilia dis, 
poziţia secretarilor lli,Jterari 
din teatre) 

• Marin Sorescu - Vă
rul Shakespeare 

• Paul Eve:r;ac La 
marginea lumii 

• Dinu Grigorescu
Raliul faraonilor 

• Radu Iftimovici
A cincea cameră a inimii 

• Horia Gârbea - Al
treilea as 

e Paul Ioaichi!m - Ani
versarea 

• Petre Să1cudeanu -
. 

Nu mai plinge, draga mea 
Manruscrisele nu se îna
poiază. 
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Condiţia de membru al 
unui juriu m-a obligat să 
merg, într-una din seri, la 
spectacolul· cu Sfintul Miti
că Blajinu, pus în scenă 
de Teatrul de Comedie. 
Aveam, ca să fiu sincer, 
toate argumentele să nu mă 
aştept la o experienţă prea 
interesantă. Din 1987, anul 
premierei, spectacolul tra
versase un număr însemnat 
de reprezentaţii la sediu şi 
m turnee. Aflindu-ne la o 
comedie - im1 spuneam -
era aproape imposibil ca 
actorii, în veşnica lor ne
linişte d_upă aplauze, să nu 
fi strkat ceva din liniile ori
ginare ale montării. Se a
dăuga acestui adevăr, pen
tru a-mi spori scepticismul, 
şi faptul că mai văzusem o 
dată spectacolul. La Galaţi, 
la Gala artei comediei, 
unde repurtase un succes 
semnificativ. Revederea unui 
spectacol, fie el şi de va
loare, ce putea fi mai plic
ticos I Credeam că luasem 
în considerare toate datele. 
După spectacol, care a fost 
nu numai pentru mine, dar 
şi pentru ceilalţi membri oi 
juriului, un moment de în
cintare, mi-am dat seama 
că neglijasem, totuşi, citeva. 
Uitasem, de exemplu, că 
aveam de a face, în cazul 
trupei de la Comedie, cu 
nişte profesionişti exemplari. 
Or, actorii demni de aceas
tă apreciere păstrează ne
stirbită de-a lungul sutelor 
de seri urmind primului 
spectacol înalta ţinută a re
prezentării iniţiale. Ei sînt 
în stare să rămină la subti
litataa premierei şi- dacă or 
juca, la un moment dat, 
pentru a spori încasările 
teatrului, pe stadionul Ma
rocana, în faţa a o sută de 
mii de fluierători. Ca să nu 
mai vorbim de faptul . că 
spectacolul cu Sfîntul Mitică 
BlajLnu purta semnătura 
lui Valeriu Moisescu. Iar un 
regizor bun - şi Valeriu 
Moisescu e un asemenea 
regizor - fixează atit de 
ferm, încă de la premieră, 

partiturile actorilor, incit a
ceştia, oricît de nebădăioşi 
ar fi, se văd constrinşi, ca 
de nişte tipare nevăzute, să 
revină de fiecare dată, su
puşi deplin, la indicaţiile 
prim�te pe parcursul repeti
tiilor. Pentru că degradarea 
�nui spectacol işi are cau- . 
za s1 m moliciune:. cu care 
regi�orul a trasat fiecărui 
interpret contururile perime
trului strict în care persona-

Un Baranga 

citit 

de Cehov 

litatea îşi poate face de 
cap. Neglijasem apoi, în 
judecarea piesei lui, Aurel 
Baranga, un alt lucru la fel 
de important. Şi anume că 
un spectacol de ·felul celui 
de la Comedie poate fi vă
zut de mai multe ori fără 
ca interesul de la premieră 
să-şi P,iordă ceva din ascu
ţime. Ca şi o carte, o re
prezentaţie complexă işi 
dezvăluie, la fiecare ·nouă 
apropiere, adincimi„ proas
pete, nesesizate in serile 
anterioare. 

Dramaturgia lui Aurel Ba
ranga se confruntă la ora 
actuală cu dificilul exa-
men care e, pentru orice 
operă de mare succes, re
zistenţa ·in timp, dincolo de 
conjunctură. Ies la iveală 
acum, la distanţă de mo
mentul maximei sale afir
mări, deficiente născute din 
prea mare · supunere -la 
clipă. Ceea ce a dat crea
ţiei lui Aurel Baranga suc� 
cesul de odinioară - carac
terul publicistic· atir'nă 
greu în. încercarea de acum. 
Faimoasele piese par să fi 
pierdut, o dată cu trecerea 
în plan secund o proble
melor atacate, interesul ma
relui public, orientat acum, 
după. aceeaşi lege a modei, 
către alte aspecte negative 

ale realului. Şi cind spun, 
prea marea supunere Io 
clipă, n-am în . vedere un 
cusur evident al lui Aurel 
Baranga, explicabil în con
textul re.spectiv : concesiile 
făcute, prin anumite ,epHci. 
prin introducerea unor 
scene sau personaje, exi-
gentelor administrative de 

moment pentr'u co întregul 
sa, poată vedea, la capătul 
unor crincene bătă.lii, lu
mina rampei sau a tiparu
lui. Am în vedere o altă 
deficienţă, rod şi ea al că
derii în cursa fatală care e, 
pentru un drc;imaturg, fas
cinatia succesului cu orice 
preţ.' E vorba de caricaturi
zarea pamfletară a ,mor 
personaje. Cu o pasiune 
mai degrabă gazetărească 
decît . literară, Aurel Baran
ga şi-a uniloteralizat pină Ic 
schematism absolut persona
jele scitirizate, extrase, toate, 
din rîndul sefilor de. la u.n 
anume nivel. Desigur, satira 
simplifică prin definitie, re
ducînd complexitotei:.- unui 
erou la o linie purtată de-a 
i'ungul şi de-a latul textului. 
La Aurel Baranga, această 
notă caracteristică e mult 
exagerată lle o pornire mî
nioasă împotriva persona
jelor cu funcţii de răspun
dere i-n piesă. Tot ce se re
proşa la un moment dat unor 
activişti de partid şi dj? 
stat - de la dogmatism pină 
la oportunism - a fost 
tro nsferat de autor din pa
ginile pamfletelor jurnalisti
ce în creaţia sa dramatur
gică şi pus pe seama direc
torilor şi directorilor �d
juncţi, o inginerilor-şel,i şi o 
şefilor de serviciu. Iar slLJi· 
boşilor simpli, ca Soiridon 
Biserică sau Mitică Bl,ajinu, 
li. s-au repartizat, într-o ge
nerozitate. de invidiat, toate
calitătile existente la un
mome'nt dat în depozitele
pieţei ,literare. Din ·necesi-tăţi 
publicistice, personajele ne
gative au fost împovărate cu 
toate aspectele negative pe 
care atit scriitorii, cit şi pu
blicul le doreau înlăturate 
din viato noastră social-'po
litică. E·le au · devenit ostiei 
simple purtătoare de idei 
depăşite, aşa cum în unele 
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romane politice activi,tii po• 
zitivi au devenit simpli 
transportori de idei nova
toare. Condamnate la sim• 
pia ilustrare a unor teie, 
aceste personaje nu mai 
au nimic omenesc. Ele nu 
sint personaje, ci funcţii. De 
aceea, ele stirnesc nu atit 
risul, cit indignarea civică. 
Asta fără a mai lua în 
considerare că ele au des
chis calea unui clişeu de 
lungă carieră în literatura 
noastră contemporană, clişeu 
in putere şi aii, potrivit că
ruia şefii sint nişte monştri 
absoluţi, iar subordonaţii 
nişte modele de oameni de 
treabă. ln orice satiră exis• 
tă însă şi o importantă cotă 
de sufletesc. Din acea�ă pre
zenţă a -lăuntricului apare, 
poate, în satira de excepţie, 
acea duioşie secretă faţă 
de cele mai batjocorite per
sonaje. Pentru că marii sa• 
ti.rici ou ris de ridicolul ome• 
nesc privindu-se in oglin· 
dă. Schematismul persona· 
jelor lui Aurel Baranga n-a 
putut fi sesizat la vremea 
respectivă. Noutatea ţintei 
- probleme şi personaje
considerate pină atunci 
tabu - a stirnit şi întreţinut 
vîlva in fumul căreia au 
trecut neobservate defi• 
cienţele de realiiare esteti• 
că. Publicul recunoştea uşor, 
în cele de pe scenă, aspec• 
tele negative pe care le-ar 
fi vrut înlăturate de la ser
vic-iu. Cu vremea insă, de• 
nunţorea acestor deficien
ţe, ale social-politicul_ui a 
devenit un bun comun al 
literaturii române. Satira lui 
Aurel Bt1ranga şi-a pierdut 
principalul avantaj in bălă• 
lia cu alte creaţii : conso• 
nanţa cu interesul de mo• 
ment al publicului. ln plus, 
multe dintre lucrurile satiri• 
zate de el şi-au pierdut din 
actualitate. 

Ăcest progres fatal a tosat 
dramaturgia lui Aurel Ba· 
ranga singură in faţa es• 
teticului. O situaţie nu toc
mai favorabilă acesteia. 

ln ce constă meritul mon• 
tării de la Teatrul de Co• 
medie ? Neîndoielnic, în 
umanizarea eroilor, unitate• 
ralizaţi de autor din nece-
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!Sităţi pamfletare. Atit regi• 
zorul, cit şi actorii, prinşi 
intr•o apriga bătiilie cu 
teKtul, au dat de•o porte 
simplificările publicistice, în• 
cercind să găsească perso• 
najelor negative, cusururile 
moral-psihologice, atacate 
de satira din toate vremu
rile. ln acest fel, Ion Cristea, 
Florin Colibaş, . Gheorghe 
Mitrofan, Adrian Mateescu 
au fost surprinşi în ridicolul 
lor omenesc. Ei stirnesc risul 
ca indiviii, nu ca purtători 
de teze p'ublicistice. Un ris 
binevoitor, nu lipsit de o a• 
nume tandreţe, pentru c·ă în 
multe dintre cusururile de pe 
scenă, ne recunoaştem şi 
noi, spectatorii, indiferent că 
sintem şefi sau subordonaţi. 
Violenţa pamfletară a textu• 
lui s-a imblinzit într-un comic 
de bună calitate. Baranga a 
fost citit din perspectiva lui 
Cehov .Tipică in acest sens 
mi se pare noua infăţiş1_:1re a 
directorului Ion Cristea. ln in. 
terpretarea lui Cornel Vulpe 
acest personaj e mai degra• 
bă năuc decît perfid. El nu 
înţelege prea mare lucru din 
ce se intimplă in juriil său. 
Schimbările brusce ale rea• 
lului (urcările şi coboririle 
lui lovănescu şi Stavrache, 
farsa pusă la cale de Miti
că Blajinu) ii iau prin sur
prindere şi-l descumpănesc. 
Camii Petrescu distinge in• 
tre deşt�pt şi inteligent. ln 
spectacolul de la Comedie, 
personajul lui Aurel Baron· 
ga e numai deştept, poses.or 
adică, al unei inteligenţe 
mărginite la_ mici şmecherii, 
suficientă pentru a se des
curca în viaţă. Sectorul pe 
care-l conduce nu e spa
tiul puterii absolute, cit mai 
ales o mică familie, în care 
el işi poate scoate căma• 
sa fără nici o reţinere. El 
e mai degrabă un şef pa• 
ternalist decit unul tiran. 
Zimbetul lui Ion Cristea 
inconfundabilul zimbet al lui 
Cornel Vulpe - trădează un 
tip bonom, incapobjl să •�
că rău în sine. Sa nu u1• 
tăm că el vrea să-l pensio
neze pe Mitică Blajinu. _n�
ca o expresie a autontaţn 
sale depline, cum ar proce• 
da un şef despot, atins de 

beţia puterii, ci pentru că 
Vasile Vasile, înlocuitorul lui 
'Blajinu, are o rudă sus-pusă. 
ln acelaşi timp el se teme 
de reacţia lui Mitică Bla• 
jinu, faţă de care, intre 
noi fie vorba, dovedeşte 
prea multe precauţii pentru 
un şef menit să ştir• 
neoscă antipatia spectatori• 
lor. Mişcarea e un angaja
ment, o mică ciupeală, nu 
o mare invirteală. Oricum, aşa
cum ii creează Cornel Vul
pe, directorul Ion Cristea nu
e capabil de mari mirşăvii.
Acestea presupun o inteli• 
genţă rece, tăioasă, o fire 
închisă, or, directorul Ion 
Cristea, salutind în dreapta 
şi in stinge, trăgindu-şi me
reu pantalonii, inlrind şi 
iesind cu zimbetul lui bo• 
nom, e mai degrabă un 
prost decit un ticălos. ln a• 
cest sens, Mitică Blajinu, 
faimosul personaj pozitiv al 
lui Baranga, interpretat de 

• Aurel Giurumia, apare în
spectacolul de la Comedie
mult mai ·cal'culat. Chiar
dacă vizind intentii bune,
farsa pusă de el' la cale
trădează o deosebită capa•
citate de ascundere a gin
durilor. Să nu uităm apoi
că, in finalul piesei, el îşi a•
nuntă numirea ca director
adj�nct. Nu este oare a
ceastă promovare rodul unor
actiuni de culise ? O astfel
de

0 

lovitură de teatru, tipico
pieselor lui Baranga, prin
care dramaturgul s-a stră
duit să ne convingă că şi
în satiră totul se termină cu
bine, ne apare azi într-o
altă lumină. Pusă la lucru
in alte scopuri, perfidia lui
Mitică Blajinu ar fi în sta•
re de nenorociri mult mai
mari decit o simplă pensio•
nare a unui subaltern care,
intre noi .fie vorba, şi aşa
a împlinit vîrsta. Oricum,
după spectacolul de la Co
media, eu, personal, mă
tem mai mult de Mitică Bio•
jinu decît de directorul Ion
Cristea. 

Ion CRISTOIU 
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La Muzeul Teatrului Naţional din Bucureşti se află o 
însemnare a lui Nottara din 1922 după un examen de 
admitere Ja. Conservator: ,.Elvira Godeanu - trup frumos. 
Frumoasă. Va fi o bună amorează". Cam în aceia.şi termeni 
scriau şi cronicarii timpului: cind eleva Conservatorului, 
apoi tinăra actriţă şi-a făcut intrarea pe scena Companiei 
Tantzi Cuta.va - Mişu .Fotino (-Fracul de Găbor Dregeli 
- 1926, Măi.astra fără inimă, adaptare dl!! Vasile Voicu
lescu după Prinţesa Turandot -· 1927) ; Camil Petrescu 
scria despre ea ·că e „ca-n basme de frumoasă". -A fost 
angajată de Corneliu Moldovan la Teatrul Naţional, de 
unde, după o apariţie în Neguţă.torul din Veneţia şi un 
conflict cu Soare Z. Soare, pleacă. Ceea ce atunci. putea 
părea un capriciu devine in perspectivă timpului un gest 
semnificativ al unui artist conştient de valoarea sa, de 
faptul că această valoare se cuvine a fi apărată. A fost 
reangajată de Liviu Rebreanu în anul 1929 ca stagiară 
categoria a III-a. A fost -distribuită de Paul Gusty în 
Institutorii, apoi în piesa lui Antoine Bibescu Care din 
ele?, rol pe care Paul Prodan ii considera, in „Viitorul", 
„primul ei succes". Joacă mult la Naţional şi pe scenele 
companiilor ·particulare, alături de marii actori ai tim
pului, pe care îi admiră şi de Ia care învaţă, roluri mici 
în care ştie să se facă văzută, nu doar datorită calităţilor 
naturale, cu care a fost din belşug înzestrată, ci şi „talen
tului teatral" (,.Curentul" - Ion Dumitrescu), puterii de 
a. cai:acteriza şi de a nuanţa eternul feminin pe care-l re
prezintă în infinit.e variante. in fişa actriţei. ca,podoperele 

.. _ D�am�!i... Jn. înţ�ţes_ul muU 
nobil al termenului, li. traversat 
ciaci decenii de trudii serală 
risipind in jurul ei o jerbă de 
politeţi ale inimii. lntr-o lume 
stînd sub acţiune� corosivă a 
atitor scăderi şi concesii, Elvira 
a adus o primăvară a graţiei 
N-a văzut-o nimeni niciodată 
cu grimasa nemulţumirii, n-a 
birfit şi nu şi-a denigrat cole
gii, n-a solicitat şi n-a respins 
roluri, n-a făcut parte din co
terii carnasiere - tot atitea 
practici ale mizeriei teatrale de 
altădată. Generoasă, tonicăr 
stenică, un dar at naturii. El
vira aduco în viaţă 'ceea ce a 
fost şi po scenă : o explozie a 
luminii, binefăcătoare şi tandră. 
A jucat sute de roluri, strălu
cit/I, parteneră a lui Vraca sau 
Bălţăţeanu. dar in conştiinţa 
mea rămîne - după ce am vă
zut atîtea alte interpre�e ilustre 
-· ideala Zoe din „Scrisoarea 
pierdută". ( ... ). O s-o uit 
vreodată ? O să uit vre:idatâ 
ştiinţa ei de teatru, măsura, ar
moni3:. di�creţia pe ca_re J�-a 

Iuţi exemplare şi fără egal, pe 
carP. tinerelo generaţii ar tre
bu·i să le deprindă de la marii 
lor înaintaşi şi pe care Elvira 
le oferă, darnică în lecţii de 
teatru - o să uit vreodată de 
această comoară, şi r.terită să 
fie uitată? 

Aurel BARANGA 
- 1913 

I. în _Trollus sl .Cresida" 
de Shakespeare. alături de 
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Heinz Coub ler. 3. Charlotte 
-- ,.Su!erlntele tlnărwui 
Werther". după Goethe. 4, 1n 
,.Omul şi masca• du.Dă Mac• 
lowe. 5. :în perioada exame
nului de admitere la Conser

vator. 6. M-arg,ietite Gauthier �-��� 
ln „Dama cu camelii" de 
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ubr�'r�: 
de Cehov (în rolul lui Verşlnin. EmH Botta). 
9. ln „l'arada•. de Victor Efttmiu. 10. coar;ia 
Joitica c.;o scrisoare pierdută" de I. L. caca• 
giale". intr-o primă versiune. 1939). u. Clalre 
Z-achan,assian (., Vizita bătrlnel doamne'' de 
Fr. Dilrrenmatt) 

artei dramatice anernează cu piesele de bulevard, cine-l 
urmăreşte atent cariera capătă o imagine -concludentă des
Pre starea teatrului românesc Interbelic, cu gloria şi ser
vituţile lui : Femeia şi paiaţa de Pierre Louis, Cocoşu[ . 
negru de · Victor Eftimiu, Cuib de viespi şi Floren:tinia de 
Alexandru Kiriţescu, Evarutaiul doamnei Windennere de 
Oscar· Wilde; în 1931, primul rol din dramaturgia lui 
Caragiale - Zita în O noapte _furtUJI1oasă, Tovarăşi de 
Jacques Deval, Aimee de "Heinz Coubler, Dama cu camelii 
de Al. Dumas şi atîtea şi atîtea altele. 

In plină maturitate creatoare, a jucat Maşa în Trei 
surori de Cehov, .Maria în Apus de soare de Delavrancea, 
Claire în Vizita bătrînei doamne de Fr. Diirrenmatt etc. 

Măiestria actriţei se împlineşte ; prin prezenta el sce
nică şi prin felul ei de a Interpreta. ea reprezintă idealul 
cu care spectatorul se poate identifica· .,şi, cu care îi face 
plăcere să se Identifice. O femeie frumoasă care Iubeşte 
şi suferă, iubeşte cu o· elegant� şi o demnitate care nu 
exclud umilinţa şi sacrificiul. Cum a prevăzut maestrul 
Nottara., a fost o bună „amorează", care a iubit mai presus 
de orice teatrul şi splendoarea lui. detestînd superficiali
tatea şi ··compromisul artistic. Şi-a iubit regizorii, -partene
rii şi prietenii scriitori. îşi iubeşte prietenii pur şi simplu, 
şi această căldură şi generozitate sînt importante compo
nente ale destinului ei nu doar ·uman, el şi artistic, 

Magdalena BqIANGIU 

Frumuseţea este 
xlomă a emotivităţii : 
prin ea însăşi ati.t de integral 
incit in prezenţa sa te poţi dis
pensa de restul lumii, şi Inter
zice orice analiză şi orice sus
tragere de sub. acţiunea. ei tu
telară. Frumuseţea e o afirma
ţie a vieţii, -iar viaţa nu are 
nevoie · de justific"ări .. : 

... Elvira Godeanu este de fapt, 
o cumulardă. Ea e de două ori 
frumoasă, deoarece talentul este 
şi el tot frumuseţe. Or, cum să, 
prinzi în vorbe ·atîtea. calităţi� 
O, dacă i-aş descoperi un viciu 
cit de mic, atunci lucrurile s-ar 
schimba ?· Dar lucrurile devin 
'şi mai dificile eînd ştiu p!'ea 
bine că Elvira, Godeanu nu s-a 
lăudat niciodată nici cu frumu
seţea, nici cu talentul. Sing1.1rul 
lucru pe care şi l-a îngăduit, 
fiind mai mult decît obligată, a 
f11st acela. de a-şi face frumu
seţea cit mai talentată şi ta
lentul cit mai frumos. 

Petre MANOLIU 
- 1932 
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Rar s-au întîlnit, la:>!altă cu 
însuşiri de teatru atit de di
verse şi de preţioase, o conşti
inţă profesională mai fermă, o 
disciplină personală mai 
crincenă. Artista aceasta pe 
care Dumnezeu a copleşit-o 
cu darurile cele mai scăpă
rătoare de care vreodată s-a 
; •\Vrednicit o femeie, care 
putea să se lase legănată de 
deliciile unei existenţe de 
vis, fără nici o sforţare, este 
chinuită de o sete de perfec
ţiune fără răgaz. 

( ... ) Am cunoscut multe 
lemei frumoase... dar în 
preajma nici uneia. nu 
.ncerc i acea. senzaţie tonică. 
invicrătoaro ca un cordial 
făout dintr-o mie de esenţe 
binefăcătoare, nu te simţi 
mai uşor, mai bun, gata la 
toate impulsurile generoase 
ale inimii, la toate avintu
rile, ca în preajma Elvirei. 
Apariţia ei pe scenă, în Ju
me, oriunde, lărgeşte şi ilu
minează cadrul, vivific2. am
bianţa. 

Alexandru KIRIŢESCU 
- 1946 
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