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Congresul al I X-lea. al P .C.R. 

piatră de temelie a istoriei noastre moderne 

TOV ARAŞULUI NICOLAE CEAUŞESCU 

Seereta,r general al Partidului Comunist Român 
Preşedintele Republicii Socialiste România 

Mult stimate şi, iubite tovarăşe Nicolae Ceauşescu, 

In aceste zile de efe1·vescentă activitate în toate dmne11iile vieţii 
sociai-economice şi politice, cînd se _împlinesc 24 de o,ni glorioşi de la 
istericul Congres al IX-lea al pwrtidului care, exprimînd voinţa fierbinte 
a înt1·egului partid, a naţiwnii noastre, v-a ales la cirma destinului 
patriei, vă aducem un vibrant omagiu Dumneavoastră, mult stimate 
.,i iubite tovarăşe Nicolae Ceauşescu, conducător clarvăzător şi înţelept, 
suflet din sufle·tul neamului, erou al cărui nume, simbol al României 
contemporane, s-a contopit cu cea mai fertilă epocă din istoria muUi
milenară a acestor pămînturi româneşti. 

Soldat credincios al partidului comwnist din cea mai fragedă 
tinereţe, avînd o ,contribuţie determinantă la consolidarea rolului parti
dulu-i de centru vital al· naţiwnii ,noastre, purtătorul drapelului păcii 
Şi prieteniei între toate popoarele lumii, aţi milvtat necontenit, fără 
ostenire,· p,e11;tru libeirtatea socială şi naţională a României, pentru 
binele şi fericirea !lJOporului român pe care, dirn zorii luminoşi ai 
CongreS'Ului al IX-Zea, îl conduceţi ,cu ,dragoste şi profundă abnegaţie 
patriotică şi revoluţiorn.ară .spre -cele mai înalte trepte de progres şi 
civilizaţie. 
· 

Grandioase.ze ctitorii înălţate în aceşti ani clocotitori de energie 
constructivă -larg desfăşurată, monumentele n�ieriJtoare ale edificării 
·im.ei 11-0i Mnduiri pe plaiwrile scumpei noastre patrii, sînt expresia
emoţicmantă a gerniwlui Dumneavoastră pv,s în slujba po:porulwi din
care v-aţi născut şi care, înt<r-o unitate de ne.clintii, vă urmează cu
dragoste şi neţărm,,urită încredere pe s-bngurul drwm căre edificarea
deplină a f,etricirii sale, drumul socialismwlui şi comunismului.

Impreumă c,u mirnwnatul 'TWStru popor, angajaţi cu îwt'T'eaga putere
de muncă, cu pasiwne revoiluţionairă şi fierbinte paltrioiism în crearea
de noi opere literare şi a'T'tistke care să swnp:rimdă cu măiestrie şi 
dragoste chipul nou al canstruc<torilor Româmiei socialiste, oamenii de 
a1-tă şi cubtwră, lucrătorii dill'I, cadrul ConsiHului CuUwrii şi Educaţiei
Sociaiiste, vntr-o deplină unitate de cuge,t şi sinnfţwe, îşi exprimă
pmfunda recunoş,tinţă şi mulţumire pentru tot ceea ce aţi întreprins
şi înt.reprindeţi spre bi111ele şi f.e,ricirea naţiunii noastre ,sociaHsie.

In ace-s<te zile, c111'1d ,toată suflJllrea ,românească e,ste angajată
plena1· Şi ewtuziast în vnM.mpirnarea cu rnoi şi măireţe fapte de mwncă
a .celei de a 45-a aniversăiri a rrevoiluţiiei die e.libeirare socmlă şi naţio
nală, a.n,tifa,,scistă şi anvtiimperiailistă de la 23 Augu.st 1944, a celui de
al XIV-Zea Congres al partidului, dăm glalS adeziwnii ll'l,Q(],Stre ewtuzia:s.te
la Hotă-rir,ea P,lenwnei C.C. al LP.C.R. dtin iwnie, de a vă realege pe 
Dumneavoastră, miult stimate şi iub-vte ,tovarăşe Nico,lae Ceauş�scu, în 
fruntea �i,d;u,lui la ce-l de a;l XIV-Zea Congres, supremă oertitudine
a mersului nostiru neabătut înainte, pe rlirumul imeversibil către socialism
şi comurnism.

CONSILIUL CULTURII ŞI 
EDUCAŢIBI SOCIALISTE 
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Gara.nfie 
, 

deplină a 

C 
el de al !X-lea Congres al Partidului Comunist Român va 
rămîne înscris cu litere de aur în istoria României" au 
fost cuvintele tovarăşului Nicolae Ceau.şescu rostite cu 

'' ocazia Raportu,lui Comitetului Central al Partidului, la 
Congresul al IX-lea al P.C.R., cuvinte puternic şi îndelung 

aplaudate, care atunci purtau în ele încrederea în viitorul patriei, sem
nificau un moment istoric de schimbare calitativă în activitatea parti
dului şi pQPorului, o reaşezare pe o treaptă superioară a procesului 
dt:: desăvkşire a construcţiei sooialist,e în t.oat,e domeniile de 
activitat,e : economică, ştiinţifică şi culturală. S-au elaborat 
atunci programele dezvoltării viitoare a ţării, s-au fixat ritmuri de 
creştere mult mai înalte ale industriei în toate ramurile sale, agri
culturii şi zootehniei, s-a hotărît un vast program de investiţii, toate 
-acestea avînd ca scop un nivel de viaţă mai ridicat pentru toţi oa
menii muncii, iar partidul a devenit centrul vital al naţiunii, reeva
luîndu-şi politica şi reaşezînd-o în cadrul relaţiilor dintre partidele
frăţ-eşti, dintre celel.<rlt,e partide, pe baze noi, de im.dependenţă şi de
,principială reciprocitate. Şi în deplină conştiinţă a reînnoirii sale, a
măreţelor sarcini ce îi incumbau, şi-a schimbat denumirea în Partidul
Comunist Român.

Aceleaşi cuvi•nte, cu care secretarul general al partidului, tova
răşul Nicolae Ceauşescu, îşi incheia Rapor.tul, astăzi le· regăsim confir
mate stră1lucit de jstoria pe care ţ.a,ra a parcurs-o în acest sfert de
secol.. Fără o clipă de răgaz, conducătorul partidului şi ţărH a lu
crat la descătuşarea energiilor uriaşe ale poporului, 1a vasta construc
ţie a socialismului în România. Ca urmare a te:relor şi orientărilor
sale ţara s-a înscris decisiv pe coordonatele civiUzaţiei moderne. Avem
azi o economie complexă şi eficientă, capabilă să ,răspundâ celor mai
exigente cerinţe la nivel mondial to01nai prin faptul că a incorporat
şi încorporează în structura sa cuceririle cele mai în-alte ale ştiinţei
şi tehnicii contemporane; un om nou, încrezător în capacităţile sale
de creaţie şi de autoperfecţionare, capabil să răspundă prezent Ia cele
mai îndrăzneţe proiecte şi obiective, să le traducă ,în opere durabiie
care să ilustreze măreţia prezentului socialist şi să preconizeze chipul
viitorului comunist ; o viaţă socială ani,mată de spirit revoluţionar -
concept de bază al filozofiei politice a tovarăşului Nicolae Ceauşescu -
ale cărei foruri democratice conlucrează s-trîns uni<te în juirul partidului,
al marehrl conducător.

I 
ată de ce La PJena,ra C.C. al P.C.R. din 27-28 iunie, pre
gătitoare a celui de al XIV-lea Congres ,al Partidului 
Comunist Român, ca un moment de importanţă isto
rică, s-a hotă!"Î,t realegerea tovarăşului Nicolae Ceauşescu 
în funcţia supremă de secreta-r general al partidului la 

cel de al XIV-lea Congres. Propunerea Comitetului Politk a fost vali
dată cu cele mai alese sentimente de stimă şi preţuire d.e către inal
tu'l for al comuniştilor. A fost un act firesc de recunoştinţi faţă de cti
torul României socialiste contemporane, a cărui operă teoretică şi prac
tică este făuritoarea prezentului socialist şi chezăşia viitorului comu
nist al ţării ; un act de ,recunoaştere a faptului că tovarăşul Nicolae 
C'...eauşes�u s-a identiificat cu interesele vitale ale PoPOru?ui, cu aspira
tiill.e saile ,cele mai µialte. · 

Plenara a dez-bătut proiectul Programului-Directivă al Congre
sului al XIV-lea al .P.C.R. cu, privire la dezvoltarea economico-socială 
a României în dncinalul 1991-1995 şi orientările de perspectivă pinâ 
în anii 2000-2010, precum şi proiectu,! tezelor pentru Congresul al 
XIV-iea; a analizat stadiul realizării planului pe primul semestru
şi măsurile pentru reailzarea prevederilor de plan pe semestrul II al
anului în curs precum şi proiectul planului naţional unic pe anul 1990,
adoptiînd documentele în depUnă unanimitate, oglindind a,s,tfel voinţa
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măretelor realizări 
, 

fermă a partidului şi poporului de a păşi într-o etapă superioară în 
realizarea societ.ăţii .soci'aliste multilateral dezvoltate şi înaintarea ţării 
spre comunism. 

,,..,._ n cuvîntarea sa, secretarul geneooil a:l partidului, pr.eşedin-1 tele ţării, tovarăşul Ni<:olae Ceauşesou, a făcut o strălu
ci.tă sinteză a conceptelor, tezelor şi orientăxifor partidului 
nostru privind construcţia societăţii socialiste, privind ro
lul partidului şi startului nostru în condiţiiJe actuale ale 

realităţii internaţionale. Făcînd un scurt istoric ·a1 luptei poporului 
nostru pe principalele momente ale edificării sociale şi naţionale, 
secretarul .general a relevat faptul că pa.ritidul comunist nu a apă,rut 
pe un loc gol, el fiind chintesenţa organică a celor mai înaintare_ 
forţe sociale şi naţionale. Din nou, fovairăşul Nicolae Ceauşescu a ,relevat 
însemnătatea Congresului al IX-lea al partidului în dezvoltarea de o 
impetuozitate fără .precedent a forţelor de producţie şi, drept urmare, 
a relaţiilor de producţie. Căci dacă producţia industrială a crescut de 
peste 135 de ori în 1989 comparativ cu a.nul 1945, 120 de părţi ale 
acestei creşteri revin perioadei de dUJPă Congresul al IX-lea. La fel in 
oe priveşte creşterea producţiei agricole : de 10 ori, din oare de 6 ori 
după 1965 ; sau a venitului naţional, de peste 40 de ori, din care 
de 33 de ori în ultimii 23 de ani. 

Sînt cifre care demonstrează ce poate să facă un popor liber, 
stăplin pe destinele oole, strins unilf; în jurul unui par.tid care îi 
exprimă depilin interesele şi nă2luinţele, şi a cărui struc<tură este, nu 
paate fi altfel, decît dominant muncitorească, garanţie sigură - cum 
sublinia tovarăşul Nicolae Ceauşescu - a caracterului său revolu
ţionar, a mersului ferm pe drumul .socialismului şi comunis,rrmlui. Rea
lităţile noi ale Români<ei socialis·te s,înt argumente zidrobitoare pentru 
ori.cine ar căuta să pună Ila îndoială rolul conducător al partidului, 
SÎIIlgura forţă capabilă să apere şi să dezvolte orinduirea nouă so
cialistă, să-i asigure superioritatea, să călău7.ea5eă poporul spre noile 
culmi ale comunismului. 

R 
omânia, a subliniat tovarăşul Nicolae Ceauşescu, nu se 
poate întoarce înapoi, în virtutea faptului că niici o revo
luţie nu se întoarce la moduri de producţie şi relaţii so
ciale perimarte, fnlătu,rate tocmai de mersul înainte al :is
toriei. Orirce forme involute altoite pe trunchiul ferm al 

rpro,prietărţii socialiste înseamnă punerea în pericol, subminarea celui 
mai important temei al construcţiei socialiste, ar permite reinstaura
rea, mai devreme sau mai tîrziu, a inegalităţii, a aservirii omului de 
către om. Iată de ce devine necesară tocmai întărirea proprietăţii so
cialiste fără de care nu s-ar fi ajuns la rezultatele obţinute de poporul 
român in .acest scurt răstimp al istoriei sale. Iată de ce nu se poate 
renunţa la rolul conducător ai p:artidului comunist, în viaţa social-eco
nomică, un partid revoluţionar în insă:;;1 e__c:enţa sa, eare şi-a asumat 
.responsia,bilitatea făuririi destinului lum.i.nos al claset oa,-nenilor muncii, 
rpe care o reprezintă de drept şi de fapt. Un partid care a desfăşurat 
o uriaşă activitate de cons<tructor şi diriguitor, care a condus poporul
pe culmi de dezvoltare ecanomico-soci:ală neatinse pînă azi în tot
cursul istoriei sale, culmi de pe eare, spunea în încheierea cuvîntării
sale toviară,şuil Nicol•ae Ceauşescu cu clarviziunea ce-l caracterizează :
"( ... ) se văd acum clare pis-curile tna1te şi zările minunate, luminoase
.ale primăverii omenirii - zllrile comunismului". Continuînd cu un
îndemn şi tot.odată o urare pe măsura aceluia ce a creat o epocă
şi a cinstit-o cu numele sllu: ,,Să facem totul pentru a străbate
drumul pe eare-1 mai .avem într-un tlmp clt mai scurt, fn deplină
unitate a întregii noastre naţiuni r•

, 
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1965-1989 

..._, 

o epoca

VALORIFICAREA CLASICILOR A GE
NERAT SPECTACOLE REPREZENTA
TIVE : ,.Jocul ielelor" de Camil Petrescu 
la Teatrul Naţional din Bucureşti 

8 

de 

NOI ŞI MARE
ŢE EDI FI CU 
TEATRALE: Tea
trul Naţional din 
Craiova 

înflo1�ire 

Piatll'ă de hotar în istoria Româ
niei moderne, Congresul al IX-iea 
al P.C.R. a deschis o nouă epocă şi 
în cultura noastră. Inflorirea din 
aceşti ani a teatrului, a culturii, 
îşi găseşte expresia în amploarea 
fără precedent a bazei materiale 
dedicate literaturii şi artei, în cons
tituirea cadrului favorabil maxi
mei împliniri a creatiei. S-au ridi
cat noi edificii teatraie, monumente 
demne, prin măreţia lor, de epoca 
intrată în istorie sub numele de 
Epoca Nicolae Ceauşescu, au fost 
puse în scenă spectacole de înal
tă ţinută educativă, clasicii au 
fost cinstiţi prin reeditări în ti
raje de masă, prin reprezentaţii 
marcante. 

Această înflorire nu poate fi ex
plicată în afara dezvoltării generale 
a patriei. Succesele teatrului ex
primă cum nu se poate mai lim
pede avîntul întregii economii soci
aliste, democratizarea structuri
lor social-politice, ridicarea nive
lului de trai şi de cultură al în
tregului popor. 
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TEATRUL A RE
CIŞTIGAT DI
MENSIUNEA IS
TORIEI NAŢIO
NALE: ,.Moşteni
rea" de Titus 
Popovici la Tea
trul ·Naţional din 
Bucureşti 

a culturii româneşti 

PIESA ŞI SPECTACOLUL RĂS
PUND PROMPT PROBLEMATICII 
ACTUALITĂŢII: ,,Audienţă la 
consul" de Ion Brad Ia Teatrul 
.,Nottara" 

DRAMATURGIA S1-A SPO
RIT FUNCŢIA EDUCATIVĂ: 
,,Mormîntul călăretului avar" 
de D.R. Popescu la Teatrul 
,,Bulandra" 

9 

www.ziuaconstanta.ro



�.19 44 
�•·· 

DE ANI DE IMPLINIRI · 

TEATRALE-

- Repere pentru un posibil dicţionar -

TEODOR (TODY) CONSTANTINESCU 

-1920-1984

Scenograf, absolvent al ln.stitutulnli de arte plastice 
„N. Grigorescu" (1952). Activează - scurte perioade - în 
cadrul Teatrului Naţional. şi Teaitrului Giuleş.ti din capi
tală. Colaborăr.i,le sale cu di.ferite scene au fost numeroase, 
cu rezultate artistice deseori remarcate, provocînd contro
verse fertile în concluzii profesionaile, dar şi - nu o dată 
- aprecieri co:ntradictorii, determinaite de prejudecăţile
sau de poziţiile dogmatice ale vremii.

Numele său este prezent pe .afişUJl. unor spectacole 
memorabHe, între care : Domnişoara Nastasi-a de G. M. 
Zam:fiiirescu (1'. Giuleşti, 1956) : Importanţa de a fi onest 
(Bunbury) de O. Wilde (Bacău, •1957); Tudor din Vladimiri 
de Mihnea Gheorghiu (T. Naţional Craiova, 1057) ; 
Hamlet de Shakespeare (T. Naţional Craiov,a, 1958) ; 

Ciocîrlia. cte J. Ainouilh (Oradea, 1958) ; Doi pe un balansoar de W. 
Gibson (T. Mic, 1964); Jocul ielelor de Camil Petrescu (1'. Mic, 1965) ; Baltagul, 
după M. Sadoveanu (T. Mic, 1968); Măsul'ă pentru măsură de Shakespeare (Arald, 
1971) ; Trei surori de Cehov (Satu Mare, 1975). Multe din proiectele sale sceno
grafi.ce au rămas nerealizaite (Furtuna, Regele Lear şi Henric , al IV-iea de 
Shakespeare, Matca şi Paracliserul de M. Sorescu ş.a.). 

A jpradicat şi pictura de şevalet, acuarela (pOll"brete, peiis•aje), pic.tură mura.lă, 
sculptu.r-.a, grafica (portretele unor oameni de teatru). 

10 

Decorul la Baltagul 
după Mihail Sadoveanu 
(Teatrul Mic, 1968): ur> 
exemplu de e:,..-presivi
tate realizată prin e-

senţializare 
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'l'. C. s-a intpus cu controversatul decor pentru Domnişoara Nastasia, {.'Ofi
siderat -totu.5i, pîn:i. le. urmă, ,,un model de tratare pictuirală ", cu calităţi care 
,.nu sint prea dese în teatrul nostru" (P. Coma�:e,u). ,, Decorati:vizarea", pentru 
care ,va opta conseC'vent (refuzînd ceea ce numeşte „decorarea·' spaţiului scenu:), 
se obţine după o atentă documentare, este fondata pe o -multiformă cultură, pentru 
ca, în faza căuta,rilor fi1nale şi a elabocării �pecifice, tot ce aparţine informaţiei 
iconografice să se „sublimeze" (după o exacta apreciere a lui D. Solomon), să se 
,,epw-eze" în ci�eva '1inii de fori,ă, în cîteva traiectorii compoziţionale fu:n,damen
,ta'l.e - evidenţiate, uneori, de modul <:le <lispuneire şi asamblare a practicabilelar -, 
in citeva culori, .aplicate pe mari suprafeţe, cu o rezonanţă afectirvă prestabHită, 
fixlnd un „climat" ·C'-romatic, emoţional ori !()Siho!logi,c. Rezolv.ată în epu,re deco
.rative, căutînd definitoriul uşor lizibil, sceinog-rafia sa se p1iecÎ!Zea.Ză tot mal mu1t 
ca una „semantică", de implicare multiplă (C!·i.n Teodorescu), susţinînd „coti
dianul" dar şi neobişnuitul, ,,firescul", dar şi imaginarul unor acţiuni fizice sau 
,.ritualizarea" naraţiei scenice, totdeauna cu. sesi.zabil substrat metafolic. T. C. se 
pronunţă pentru o „volumetrie semnificativă", în care sensul organizJrii spaţiale, 
semnificaţia culorilor şi elementelor figurative - emblematice, exponenţiale, re
prezentative - se descoperă progresiv, în evoluţia spectacolului. Preţuind -- aşa 
cum a scris - ,;intuiţia topolog�că şi ctemateria-li:t.area elemen.telor scenice", deco
nn·He sale au fost preocupate constant să ese.nţ•ializeze existenţe drar:1atice. 

VICTOR ION POPA 

- 1895 - 1946 -

Ion CAZABAN 

Romatncier, nuveliSit, dramaturg şi poet, tradu
cător şi ,publi.cist, grafioi,a;n şi cari•caturist, sociolog şi. ar
hitect-coll1Stru,ctar, emi111ent pedagog şi om de teatru com
iP1et, prezenţă mau.,caintă a vjeţii cultll'I'ail-artistke interbe
lice. Debutează, ca director de scenă, cu Micul Eyolf de 
Henrik Ibsen (,premiera: 18 oct. 1924), la Teatrul P,01pular 
din Bucureşti, 'Unde reuşeşte ca, în decurs-ul unei stagiuni 
(1925-1.9,26), să ridice nivelul artistic a:l acestui teatru şi 
să organizeze, .pentru prima oară la noi, reprezentaţii per
manente ,pentru copii, cu texte adecvate, i111te-r,pretate de 
actori ,profesia.nişti. După o scurtă trecere pe la Teatrul 
Naţiooal di111 Craiova (Henric al IV-iea şi A5a e, dacă vi

se pare de L. Pirandelilo, Un erou de N. Ki!riţescu, Morco-

veaţă de Jules Reniard, Şcoala femeilor de Moliere ş.a. - stagiunea 1926-1927), 
este ,numit director de scenă al Teatrului Naţion.a:t din Cernăuţi (1 ian. 1927), 
iar de la 22 oct. 1927 devine oondu.cătorul acestei instituţii. Indrumînd un a.n
-s,amblu de actori till1eri (Jules oazia.bam, Gr. Vasiliu-Birlic, Tudor CăUn, Ovid 
Brădescu Nioolae Sireteanu, SilvJa Ful.da, N.N. Matei ş.:a.), promovează u:n re
pertoriu 'de calitate în montări realist-poetice, cu influenţ.e ale curentelor artis
tice din epocă, atent adecvate la datele spiritualităţii noastre. Cîteva spectaco�e 
reprerentative diin perioada �ernăuţeană (1926-1929) : Daria de Luc-i,a;n Blaga, 
Invierea dramati:oore după romanul lui Lev Tolstoi, Pygmalion şi Androcle şi 
leul de 'G. B. Shiaw, Amfora de L. Piriandello, Unchiul Vanea de A. P. Cehov, 
Colportaj de Georg Kiaiser, O noapte furtunoasă şi Conul Leonida faţă c'!1 reac
ţiunea de I. L. Caragiale, Răzvan şi Vidra de B. P. Hasdeu, Neamul Şormăr

_
eş-

tilor de M. Sadovean,u şi M. Sorbul, Omul cu mîrţoaga de G. Ciprian, Azllul

11 
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Scenă din Tache, Ianke ,.;i 
Cadîr 

Victor Ion Popa: Auto
portret 

de noapte de M. Gorki, Omul care a văzut moartea de V. Eftimiu. Clopotul scu
fundat de G. Hauiptman:n, Poveste de iarnă de Shakespeare, Oedip-rege de So
focle ş.a. tn viara .anului Hli27, p;rezintă mari specta,oole în aer liiber cu Jeder
mann de Hiugo V-OIIl Hof,ma:nnsthal şi Apus de soare de Delavrancea, ultimul 
în faţa zidurilor mînăstiri-i Putna. Tot la Cernăuţi orga111Lzează un ,teatru de 
păipuşi, matiln.ee regiu:Late pentru copii, spect.acole s.peci.a!Le [P'eilltru mundtori, 
funcţionari, ostaşi etc. Inaugurează ,activitatea teatr,u'.l.ui Maria Ventura, cu LupU
de aramă de Aidr.ian Maniu (premiera : 14 sept, 1929), şi răs-p1.lll1Jde, pin.ă Îll1 1932, 
de destinele artistice iale acestui teatru, ocientat cu precăidere către dramaturgia 
modernă. Intre 1932-1008 se dedică scrJsu[ui, crJtilCii teatrale, teatr-ului radiofo
ni•c (al cărui priniaip.al iniţiator a fost) şi se ooupă de allicătuiJ.'ea unor programe 
de lucru şi de organizarea unor aioţiuni practice îrri vederea răs:p1Îl1d.irii teatrului 
în .mediu1 sătesc şi în rilndul copiilor. Pentru uzul mişcări[ de· amatori îrritocmeşte 
mai multe -caiete de regie şi un Mic îndreptar de teatru (18.JPărut postum). Din 
1938 şi pînă în 1944 oon.duce teatrul „Muncă şi voie bună" (,,Muncă şi aumină"), 
teatru oore, prin modUll de al-cătuire a repertoriului şi (Prin calitatea spectaco
lelor tPrezen•tate ou regularitate .îlIJ. în.rtreaga ţară, a oonstitudt o veritaoolă institu
ţie cultu,raiJ.ă de masă. In regia lui V.I.P. s-au reprezentat: Volpone de Stefan 
Zweig după Ben Jonson, Cvadratura cercului de V. Kataev, Phttos de Aris-tofan, 
Doctor fără voie de Molie.re, Arvinte şi Pepelea de V. Alecsandri, Muşcata din
fereastră, Deşteapta pămîntului şi Acord familial de V.I. P-0pa, Soacra şi nora şi

Slugă la doi stăpîni de C. Goldoni, Doamna ministru de B. Nuşioi, D-ale carna
valului de I. L. Caragiale, Blana de biber de G. Hauptmann, Militarul fanfaron 
de Plaut, Nu se ştie niciodată de G.B. Shaw, Fără taină nu-i iubire de Lo:pe de 
Vega ş.a. La teatrul „Muncă şi [,umi.nă" au debutat. sau ,aiu fost îndrumaţi la 
inoeputul carierei 1or artistke : Radu Beligan, Iirina Răclliţeanu, Toma Dimi
triu, Fory Etterle, Ion Manta, Maria Sandu, Geo Barto!ll, Ma.roce1 Enescu, Raluca 
Zamfirescu, Nineta Gusti, Au::el Rog.alski ş.a ... De la 31 martie 1944, V.I.P. este 
titularizat ,profesor 1a clasa de dramă, coonedie şi regie soenică a Conservator-ului 
de Muzi,că şi Artă Dr.amatkă di!ll Bucureşti, iar �ncep.ind cu 1 dec. 1944 este 
angajat ca dJrector de scenă al Te.atriului Naţional din Bucureş-ti. ln concepţia 
sa, teatrul are complexe î:ndatori;ri cultural-edu,oa.tive şi instructive, drept pen
tru oare literatura dramatică origina1ă trebuie .permanent m.ourajată şi susţinută 
prin spectacole valoroase, runde să se regăsească ftn. mod de in-teI1l)retare specific 
naţiOilial. 

Virgil l'El'ROVICI 
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Eroi exemplar1 
" 

interpretări- exemplare lll' 

' 

ST lNCULESCU, 
.. 

SILVIU interpretul rolului Spiridon ··eiserică 

. din „Mielul tur:bat·· 
- Vă rugăm să ne vorbiţi despre mun

•Ca la rolul Spiridon .Biserică din pies,a 
Mielul ,tu,vbat de Aurel Ba.ranga.

- Spiiridon- Biserică ! P.rimul lucru pe ·
care-l lfac este să semnalez că Mielul 
turbat a însemnat 1a apariţie un -momerit 

-de referinţă &n 1ceea ce priv,eşte dramatur
gia 1Uii A:urel Baranga• - era textul în

.care se întrevedea mairele maestru co-
mediog,raf de mai tîrziu. Apoi, trebuie să
mă.rtll1isesc că Dinu Ce11nescu, cind a
montait Mielul turbat în '62 la fostul tea:
tru „Regional". a dovedit U!l1 ma,re Cl.M'a.i
distribuioou-mă în acest rol, - e soo
cient să amintesc că r.olul fusese creat pe
scena Naţionalului de Grigore Vasiliu
Birlic. Şi atunci, ca şi acum, mi-a fost
foarte �eu să alătur, pentru acelaşi rol.
numele Bi.J.11,i,c-Stănculescu.

Dar e momentul de a trec-e - cum
am trecut şi atunci -'-- peste !toate com
plexele şi temerile, lşi să spun că Sp.i,ridon
Biserică. mundto,rul strungar ce reuneşte
curăţen,i,e morală, modestie, decentă, iste
ţLme, drag de muncă şi de oameni, acest
exemplu de probitate, era o ofertă clară
pentru ll1iil actor dornic să-l intel."Preteze.
Am aidUIIlat ,pentru el ,pwtere, răbdare, s-tă
pînire (foa.rte necesare în faţa poltrone
i!."lei dilil jiur !) şi, ipilpămd bine drumul pP.
care avearm să-l u11mez, am urcat cu
trudă şi dese ;repetări treptele ce duceau
spre EROU ; ,pent;ru că Spix.idon Biserică 
era. şi este. un erou muncitoir, un exem
plu demn de uirmat. F.iiI'eşte. singu;r n-ar
fi putut să bkuie toate piedici.le pe ca;re
Cavafii, Cristeş,tii i le puneau în fată.
Deci, Perjoiu şi ceilalţi, înzestraţi cu tră
sătu1.1i îna:J.t mora.Ie i-au stat· alături,

de Aurel Baranga 
clipa în care se d.au cărţ>i.Qe pe· fa�, iii 
cli,pa în care se demască impostura. 
„ T,l.lJI'ba:rea" lu-i in-a fost decît :prea:..plinul 
pahairului umplut de aHtea şi atîtea 
nedreptăţi îndurate. Şi aşa ajunge Spi 
ridon să rea'1izeze că întÎill[plările şi '11.liPta 
n-au fost „întîmplătoare", în el petrecîn
clu-s,e -acea transformare calitativă, care
l-a făcut să· devină conştient de demni
tatea -condij)i,ei sale de creator de valori,
cu senbimentul răspUillderii în faţa co'
leciivulu,i.

Faptul că la Concursul tinerilor actori 
din 1962 am obţinut un premiu de mter

pretare pentm rolul SpiTidon Biserică a 
însernri,at pentru rhine o vertllficare a mo
dalităţilor aborxfa.te în acest rol şi în · al
tele, pe scenă ori pe ec1·an. Adevărul este 
că eroii mei şi-au intersectat mereu dru-

(Continuare La p. 66) 

• demaooînd mascaraJda, corupţia. meschi- · 1
năiria impostorilor.

In procesul de creaţie mi-am însuşit
nuanţele caracterulUJi său : să fiu atent
la înfăţişarea, la atitudinea eroului în
scenă, în primuil r,înd. L-am abordat de
aceea oit se poate de simplu şi direct.
Am căutat să-i irefac biografia, să-mi
ima�i111ez cum s-ar com,pOiI'ta într-o îm-

- prejurare sa,u allila. L-am conceput ca oe
un om -care îndură ce-i e dat (cite pie
dici puse !), cu aparentă resemna;re, dar
în fond acumulînd certitudini pentru
cli/pa in care îşi· va rosti adevăiratuJ cu
vint. Forţa de convingere a lui Spiridon
Bi1Serică devii111e aproape -pa;roxistică în

13 
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CORADO NEGREAN[ interpretul rolurilor Ştefan din 

Tudor Popescu 

Al. Voitin 

„Nu ne 

ŞI 

nastem toţi la aceeasi vîrstă" de 

de 

' 

Tatăl din „Fata ş1 caruselul" 
Aţi interpretat multe personaje in 

piese ale dramaturgiei noastre contem
porane. De care dintre ele v-aţi ataşat în 
mod special şi ce au reprezentat in ca
riera dumneavoastră artistică ? 

- Ann j,UIC'at foarte multe rdluri de 

mun,ci,tO'r.i în imajoniitlate 'COmunişti, fi

reşte, ia,'tîrt; pe scenă •oit şi la Televiziune, 

precum şi foarte, foarte muilte �a :radio, 

Îll1 emisirmea „Teatru 1a mi•ara.fon ". Măr-

1nIDiseSIC că-IDli :liaice mare ,plăcere să dau 

chip scenic 11.l1Ilor oameni asemenea celor 

Îlll mi1j'locul cărora trăâesc, ,pentru că ei 

r€1PJ.'ezi1Iltă ,aurtenti-c:ul vieţii noostre, cu 

bucurhl, eu 1Jrjsteţi ,Cla["e swnt şi ale s,pec

taroornlui. Nu poţi ipă,cMi spectatoruJ. de 

astăzi, oferJlllldu-i o ireailitate cOll'ltrafăoută. 

14 

La 'intrebairea „ce au ;reprezentat iaces
te ;roluri Îlll car,iera mea ?", a.ş vrea să. 
spun că m--am ,bucurat an.ai mult a:bunci 
ciJn,d am ;reuşiit să :aju,rug '1a iniana sipecta
toouUUJi cu ·U111 � dintr-o piesă co:n,tem
porană, decît iaturuci cînd iam jucat un 
text cLasi,c, ver1fioat şi ;răsvenificat. 

� dOlri să mă irefer 1a doi dintre 
eroii cărora le-wn idat ·vtiiaţă, şi 181Il•Uffie 
lia Ştefaiil di111. ,piesa Nu ne naştem t<Jţi 
la aceeaşi vîrstă de T,U!dor Popescu, pe 
scena Teatr.ullUi G,i1uileşti, şi lia. Thtă1 din 
Fata şi caruselul de .NI. Voi1Ji111., rea:limt 
Îlll ,premieră ,pe ţară l:a Televdmune. 

Pe Ştetan �-:am iubtt di:n prima olipă: 
şi am simţit nevoia să-11 joc aşa ct.lilll 
sint eu : să privească :aş.a cum \Privesc 
eu, să uml:ile, să vo,nbelalscă, să se cO!ITl
porte ,ca mine - 'IliU în sernsuil. 1a51.Pectu
lui fiziic (î111ifăţişairea :l,ui p,utî1111d fi a oru
cărr-ui ,băn.;batt îm j,ur de 50 de iam'i), oi ca 
mod de :a .înţelege viaţa. M-'am -oont�i,t 
ou fiinţa �ui �ncă de la :Lectură (ored căi 
.am fost icel din,tîi ,oi-titor •al piesei �ui Tu
dor Popescu), ia fost ca un fel de dria
goote iJ.la p,rlima vedere. L�atm i.uiblt pe 
Şte:flan şi pentru omeneasca :J.uJ s,lălbi:ci,u
ne, nu 111,umai -pe:n1tru 1ca'ri:tăţille il•ui. Nu 
.ored Îlll -întruchipărr-w.e edulicor.ate, âm por
tretele de eroi ,perfecţi. Oatmenii sînt oa
meni, şi 111u romputere. 

Ştefan s-.a format în perioada frămin-
ta'tă de duipă război, s-a timipJ:i,cat cu 
,to:ate puteriile în akătuirea unei lumi 
noi, ,dînd tot ,oe avea mai lt>u111 :i,dea1'ulu.i 
sălu. El nu a ş,tiut, Îlnsă, să ,ţină OUll'Tljpănla 
mitre fdreasica i111,tr.amsigenţă de adi<vist şi 
căllidu:ria urnamă, vitallă ipentr.u existenţa 
umor :relaţii omen�ti 1no'I1ITlla.1e. L-am 
,p,uniiatt; ,pe Ştefiam î1111tre înăll.ţimi şi p.1·ă
.păstii, între fer,i,ci;rea de a ,vedea lumea 
nouă :!ia făoc.iJrea ,căJrei,a a •contr,i'bu;i,t şi 
tristeţea de a fi singur, a:şa cum el ims.uşi 
a ailes. 

Dill11jPotrLvă, personaj,U\l TutM di111 pie
sa il.l\.liÎ Ail. Voim Fata şi caruselul, oon 
a!l epocii noastre, :are 'ililţefopciUIIlea de a 
,găsi so1UlţiiJe cele mai bll'Ile, nu 11:JJUtnaiÎ. 
pentru cei di111 jwr, ci şi ,pein1Jru el. BăJr
lbat s:ing-ur, trăind alături de uni!Ca sa: 
fiică, mţcleige. l:a un moment dat, că 
viaţa merge înainlte ; î111ţellege că ti1ne
reţea are direptm!le ei, că diria,gostea n,u 
esrt;e o ,piedică în calea muncii de zi cu 
zi, ia xea!LizăJril pe ,p1an persomial ; de a-

(Continuare în pag. 66) 
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PAPIL PANDURU, interpretul rolului Gheorghe Stîncă 

din „Fără aprobare" de Petre Ispas 

- Cum vi se par trăsăturile defini
torii ale personajului, muncitor pe ma
rile şantiere de construcţii ... 

- Gheorghe Stîncă e un om cu
multă experienţă de viaţă. A cunoscut 
.bine ootul şi viaţa ce1or care trătesc 
în el. Prefaceri1e şi tram.sformările so
•piale care se petrec în ţara noastră, 
1-.au determinat să-şi părăsiească vatro 
_păriJJltească şi să se angajere pe un 
şantier de co:nstrucţii. Apoi, pp, alt 
.şantier şi mereu pe alt şanti-er, în
cit, şi-a găsit menirea şi şi-a împlinit 
,destinul în marea a["mată a şantieriş
trnor. 

Bărbat sănătos, om cinstit, intran-
:singent, caracter puternic, sănătos, 
precum numele lui de „stîn:că ", o-m de 
.acţiune, sî-nt însuşiri care s-e văd în 
-comportamen'1Jul şi atitudinea lui faţă 
-de cei din jur. E un însingurat - Bin-
_gurătate pe care, o suportă destul de 
:greu, dar ou demnitate. E un om ade
vărat. Se apropie de semenii lui nu
numai că se simte singur, ci din senti
mentul că oamenii au nevoie de căl
·dură, de generozitate. Se înconjoară
<ie cît mai mulţi consăteni pe oare H
.aduce să muncească pe şantier, ca să

nu ducă doruil satului ; iar atunci 
cind îi iese în calie un om necăjit 
cum e cazul Sandei, o fată sărmană, 
care pare rătăcită în vîrful muntelui 
- o ajută, absolut desinteresat; îi o
feră îngrijire şi un adăpost sub aco
perişul lui, din pură umam:itate. Fi
reşte, trăind zi de zi cu ea alături, se 
îndrăgosteşte de ,aceasta. E un bărbat 
în toată phnătatea forţe'lor fizice şi 
morale. 

Dar el vine nu IIlUIDai în spriji:nul 
Sandei, ci, şi în ajutorul inginerului 
Răducu, atunci cind acesta trece prin 
grele înc-e11cări ale v,ieţii personia1le si 
profesional<e. Gheorghe Stîncă, ţăra
nul, devenit maistru, este un prieten 
de nădejde pentru ingmerul-şef, diar 
el, e de fapt, omul de bază al şantie
rului, e ini•ma „caldă" a oamenilor 
care muncesc în mijlocul naturii, a u
nei naturi pe cît de frumoasă, pe a
tît de dură pentru toţi cei care, prin 
munca de zi cu zi destul de zbuciuma
tă, reuşesc să o î,nvingă. 

Am jucat diverse roluri în piese an
ti-oe, olasi-oe, moderne şi contemporane, 
rlar unele dillltre ele, precum ţăranul 
Cic:lo-p din Nişte ţărani de Cătălina 
Buzoianu după romanul lui Dinu Să
raru, Ionel din Ca frunza dudului... de 
D.R. Popescu, sau Gore, muncitor ce
ferist din Maidanul cu dragoste de 
G. M. Zamfirescu şi, ultimul, Gheor
ghe Stîncă din piesa Fără aprobare 
de Petru Ispas, îmi dau cele mai maTi 
satisfacţii profesionale, împlinindu..,mi 
vi,aţa .artistică. 

Am avut fericitu.lJ. prHej de a [ucra 
alături de colegi mim.l!Illaţi, ,conduşi de 
talentatul regizor Cristian Hadjdculea, 
care :toţi 1aoi1altă au ,înţeles mesajul 
acestei ,piese de actualitate, şi şi-au 
înţeles personajele cărora le-au dat 
viaţă scenică cu multă însufleţire şi 
mu:lt adevăr. Datorită succesuJui -reali
zat de echipa Teatmlui Mic, specta
colul s-.a înscris · în cadrul Festivalului 
Naţional „Ointarea României" şi toto
dată se va prezenta cu aceeaşi demni
tate în întîmptnarea aniversării a 45 
ct,e allli de fa victoria revoluţiei de e-
liberare .soci.ală şi naţională, antifas-
cistă şi antiimperialistă din august 
1944 şi Congiresul al XVI-lea al P.C.R., 

Interviuri ·realizate de 
Maria MARIN 
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lfilUCditl a ela(gjiieiil@ff 
Actualitatea celebrei tragedii g,re

ceşti rezidă Îlil natura .con:filidulul, 
care e poli,bic in ,cea ,mai cu
prinzătoare accepţiune a cuvintului. Pi,�
sa, se şti·e, e săracă în fapte, dar cît ge
nerai e cupri..ns în aceste fapte şi în ce 
măsură se .în.te.m.eia:�ă ele universal prin 
caracterele făptuitoare rărnîne lucru de 
mi,rwe şi azi, cind ştim, cel puţin teo,re
tic, ce Îlnsea,rrmă o capodoperă ; căci, în 
ce prLveşte maxiimum-ul de semnificaţie 
prin mim.il!Ilum-iul de mijloace de ex,p,re
sie, Antigona lui Sofocle, este, fără îndo
ială, o capodoperă a dramaturgiei unl
vers,aile. 

Spi!I"He tutelare ale culturid moderne, 
ca LessiJilg, Voltaiire, Hegel, Goabhe sau 
Nietzsche s-au aplecat asupra acestei itra
gedii cu încintare şi veneraţie, căutînd 
să-i Slintetizeze multiplele şi profundele 
înţelesuri, să-i pătrundă simbolm·.ile, să-i 
redescopere caractere1'e, să-i J.-e<:onfirme 
v.alori,le ; căci, această piesă, în pofida
ti,mpului., n'ii se infăţiişează la fel de vie,
cu aceeaşi neostenită forţă de a ne im
presiona profund şi durabil, la fel de
inepuizabilă în sugestii şi motive de re
flecţi,e iradiiiJ1d din măreaţa sa simpli
taite compoziţională. 

ln cele ce urmează ne vom opri la două 
dintre :ilnterpretăriiJ.e tragediei, şi anume 
la acel-ea ale lui Heg•el şi Goethe, care 
au aviut o cov,îrşitoare i1nfluenţă asupra 
gÎII1diriii critice ulterioare ce şi-a luat ca 
·obiect tra,gedia greacă, făcimdu-se simţite
chiar în ,comentar.iii,le :unm- contemporani
ca C. M. Bovara, Marguerite YourcencJ.r
sa,u Andre Bonnard. Atît de des uzitate
şi „ uitate", ele ne vor foiosi ş,i nouă ca
puncite de pornire ori de sp,rijiiil, ca .pre
tex:te de atiltudini şi ghiduri de orientare,
îndreptîndu--ine reflecţia pe meandrele
sensunidor.

Admirîndu-i desăvîrşirea formei şi con
secvenţa caracterelor, Hege[ ii percepea
confliictul ca fiind unul de principi.i :
Oreon l"epreziilltă raţiunea de stat, f,a,r 
Antd.gona, iu,b![-ea şi daitolDia fată <le fa
milie. Nesocotind edictul lui Creon de a
se lăsa ne:inmoirmintat trupul lu'i Po[i
nice. duşmanul paitrie:i, $1 ,p;roced.înd la
rituirile funerare. Antigona ar invoca
,,zei,'i interiori ai sentimentuluj, ai iubirii,
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ai sîngelui ; şi nu zeii lumi1110şi ai vieţii 
libere, conştiente de sine, a poporului şi. 
a statului". Aşadar, Anti·g,ona Qpune drep
tul fami1liei, care •îşi are ,rădăcina în. 
sentimentul apartenenţE.i de sîn.ge, deci 0· 
moi·ală natu,rală - unei morale a con-
iractuJui social, ce va sa msemne a 
voi111,(ei conştiente de .sine, superioară, ds-· 
to1,iceş.te ulterioară primei, ca atare ra
ţională şi apolinkă, pe care o invocă, o 
deţine, o execută Oreon, tiranul ce-tăţU .. 
ln altă parte**, vorbind despre con
ciliierea ,trag"ică în care a,rmonia se in
stituie în urma infrîingerLl celor două 
principii aflate în conflict - oum spune
el: ,,a suprillilării unhlateralităţi.i afi,rmă
rii lor" -, Hegel mai face observaţia,. 
preţioasă, că forma cea mai puternică a. 
aces.tei dezvolttări a oon.fil'i,otului este po
si,b,ilă .art;un,ci ,oî.nid eroii stau sub -puterea 
a ceea ce combat - cazul Antigonei, cînd· 
eroina trăieşte sub stăpînirea de stat a. 
un-chiului său Creon, iar' a ·cesta, ca .soţ şl 
tată, sub impe1.1iul sentimentului fami[ial,. 
astfel î,neit fJecare ar fi fost daitor să nu 
conltravină propriei sale condiţii sociale· 
şi umane. Anti,gona ar fi trebuit să se 
supună poruncii suveranului i•ar el ;n-ar
fi :trebuit să poruncească încît să impie
teze asupra sentimentului de familie. 
Cum spune Hegel, ,,AmÎIIldor:u,ra le este 
imanent ceea ce aimbii combat în sens 
opus şi S:inlt loviţi şi distruşi tocmai de· 
către ceea ce aparţine cercului propri'ei• 
lor existenţe". Intr-adevă,r. Antigona su
feră moadea la care o ,com:'!amnă Creon,. 
i1,u· .icesta suferă. 'la rîndu-i, durerea mor-
ţig fiului si a soţiei sale. 

In ConvorbirJ ,cu Eckermann*** Goethe· 
polemizează iilldirect cu Hegel � pe car-e· 

· în treacăt îl şi învinuieşte de artificiali-
iate - vizînd afirmaţi!ile unui hegelian,. 

* vezi : Constituirea formei clasice a.
artei, Prelegeri de estetică. Ed. Acade-
mi�i R.S.R., 1966, vol. I, pag. 473. 

** vezii : cap. J=>oezia din aceeaşi lu-
crare, vol. II, p. 417. 

*** vezi : Johann Peter Eckernnann. 
Convorbi.ri. cu Goethe. Bucureşti, E.P.L.U.,. 
1965, p. 565-:-•568 şi 574, 575. 
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un anume Hinrichs, cu privire la su
biect şi calilică sus-numitele interpretări 
ca „siimple afirm.aţii în care nu crede 
nimeni". Pentru Goethe, confliotul din 
Antigona nu este nicidecum Ulllul de 
principii, ci doar unul de caractere. 
Fapta lui Creon ar fi dictată de ura ce 
o nu,1.reşte împotriva duşmanului perso
nal, căci - continuă cu temei Goethe -,
încerc.area lui Polinice de a-şi recucetl'i
moştenirea nu e o cr1mă împotriva sta
tului, aşa incit du,pă moartea lui să-i
mal fie şi baitJocorit cadavrul. In Creon,
Goethe vede un nelegiuit, al cărui ca
racter i-a fost necesar lui Sofocle pentru
ca, opunindu-1 Antig0nei, să scoată în
evidenţă caracterul nobil al ero.inei. şi
aceasta nu a,tit pentru .efectul moral, ori
cum conţinut in subiect, cit pentru efec
tul dramatic, căci, spune tot el : ,,Silni
ciile acestea dădeau prilej pentru unele
clia!logur.i. foarte reuşite, iar situaţiile
dezmădăj duite tulbUJrau spirite�e spectaJto
nlor".

Consideraţiile celm· doi gînditori ne in
cită la o reevailuar,e a operei lui Sof.ode, 
c:ăC'i, ca să-l cităm ,tot pe Goethe, ,,iden
titatea de păreri ne lasă liniştiţi. Ceea 
ce ne s1Jtmulează e toamai contradicţia". 
Deprins să gindească fa categorii, Hegel 
a ,priv�t opera din sfera generalului şi, 
astfel, conflictul i-a apărut ca unul de 
princ:iJpii ; dimpotrivă, ca a!ftist, Goethe 
a privit-o în dinamica subiectului ei. cu 
efect direct asupra spectatorilor. Primui 
ne relevă o concepţie spirituală. cei de 
al doiD.ea, aspectu,! moral şi omenesc al 
ti-agediei. Privite astfel. cele două i1J1ter
pretări rezervă sub contrarietatea lor o 
oarecare complementaritate pe care, în 
cele ce urmează, vom încerca pe cit ne 
e cu ,putinţă să o facem evidentă. 

Creon ni se p,rezintă în dublul său sta
tut, de suveran şi de părinte. şi credem 
că e i1nteresant de semnalait că Sofocle 
ni-,1 prezi1J1•tă ma:i întîi ca suvera,n. în de
plinătatea prerogativelor puterii sale, 
pentru ca in finalul tragediei să ni-l 
arate pe părintele diisperart: de pierderea 
uniculuii fiu. Ailături de Goethe, vom 
crede că hotăru,rea de a interzice înh11-
marea cadavn1lui lui Polinke a fost dic.
tată de ură, şi mai credem că. dacă ar 
fi fost retracta;tă la timp, nu a,r fi dus 
la urmăI'lile tragice. Ea nu putea fi însă 
re'tractată, căci u,ra ,pe.ntrill duşma,}1_ _ a_ lui 
0reo!Jl e şi o urma.re ✓ a unui principi,!.! 
polirtic, şi nu numai o simplă a,p�ecare 
su:filetească. Şi aici trebuie să-i dăm 
dreptate lui Hegel, cu atît mai mult cu 
cît Creon, condamnînd-o la moarte pe 
Anttigona, unnează ocelaşi principiu care 
a fundamentat dintotdeauna intransigen
tele pollltice : .. ci,n.e nu e ou noi e împo
trll\Ta noastră". De altrel. ura lui o putem 

numi cu mai multă adeverire neîmpă
care. ,,Chiar şi în mormînt de-ar fi, duş
manul mi-e duşman" - îi spune Antigo
nei, şi aceasta o spune tocmai în virtu
tea faptului că e conştient că spiriltul ce
tăţi!, pe care ii reprezintă, depăşeşte con
diţia sa omenesc limitată. 

Că ar vrea să se ideilltifice cu cetatea 
pe cru:e o conduce reiese, desigur, nu din. 
faptele, ci din vorbele sale, fiindcă sen
sul idenrt:ifică.rti e un:i'.Lateral şi subiectLv. 
Ca orice tiran, C.reon nu poate concepe. 
reciprocitatea şi nu prevede conitradicţia. 
Iată-l întimpi!nî.nd-o pe Antigona cu mare. 
uimire: ,,D1n toţi tebanii, tu, doar tu 
gmdeşti aşa / Şi oare nu roşeşti că nu 
gîndeşti ca ei ?" Numai că tebanii gîn
desc cu !totul altfel, dar tac, şi Anti.gona 
îi divulgă lui Creon şi motivul tăcerii 
lor : ,, ... toţi ne-ar mărturisi că drag / 
Li-e ce-am făcut / Dar toţi de frică-au 
amuţit / (. .. ), că tilraniei este dat / Să. 
facă tot, să spună tot - şi doar ce vrea". 
,,Şi doar ce vrea". Antigona a lovit di
rect în ţintă, căci oricît ar fi de ciudat. 
nici ltira1J1ul nu este cu adevărat liber. 
căci el nu-şi ,poate asuma li'be,ribatea să, 
făptuiască şi ce nu aT vrea să făptuiască,. 
fiind un condamnat al propriei sade 

voinţe, de vreme ce ,nu admite o legitate-

Una dintre puţinele actriţe care 
s-au încumetat să joace rolul : Leo
poldina Bălă111Uţă (alături de Gh. Io
nescu-Gion - Creon) pe scent1,. 
Teatrului Mic

1T 
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superioară sieşi. Şl, aici, în acest punct 
a:J. ,tragediei, se defineşte işi Antigcxna, 
căci ea, desigur, nu vrea să moară, dar 
făptuieşte tocmai impot-riva vrerii ei, ur
m1nd o poruncă ·mai adîncă, izvorîtă din 
credinţă, şi totodată un imperatiiv moral 
Jnai înalt, derivat dintr-o valoare care 
î-i transcende - cinstirea celar morţi. Şi 
iată cum ,conflictul antrenează nu numai 
două principii, ori două va!lori, cum re
marca Hegel, ci şi două facultă�i sufle
teşti: voin(a lui Creon şi credinţa Anti
gonei. Voinţa ce se autodete:rmi'nă ca· lege 
şi al căriei co,nţinut sufletesc este ura şi 
credmţa ce determină legea şi al cărei 
conţinut sufletesc este iubirea: ,,Iubirea-i 
�ostul vieţii mele ! Ura nu ! " declară 
AntLgona. limpreună cu Goethe, vom 
sutblinia 1nob1leţea de caracter a Antigo
nei, dar nu vom avansa ideea unei spi
ri'tualiltăţi oreştine inci,piente, ca alţi cer
cetăto,ri precu,m Bonnard sau Flaceliere. 
Antigona nu are nimilc sublim, căci ca 111u 
-scaipă (ca de altfel nici Creon) unor con
tiradicţioi inerente caractere�o·r meconcilia
toa:re. .Pirea repede îi Tăsipunde cu uiră 
.surorii sale, Ismena, care, îngrijoraită de 
·soartta ei, o Tloagă să nu-l îngroape pe
Polinice, şi cu prea muiltă .aroganţă îi
ref.uză acesteia sacrificiul. Ca şi ura lui
Creon. iubirea Antigonei este unidliirec
tionată - şi iată-ne apropi-mdu-ne din
nou de unilateralitatea acestor caractere
de care vorbea Hegel, căci şi la unul şi
la ce1ălailt aceste sentimente însufleţesc
convingeri -mai adînci : ,politiK:ă, la Creon,
religioasă, la Antâ,gona, căci ea e încre
dinţaită de veşnicia lumi.i de dincoilo.
,,Mai iindeiung, vom fi-ndrăgiţi de m01'1,i,
<lecit de ,cei ce-s vii. / In ţăir.nă voi dormi
pe veci !" Aşadar, nu iubirea ,îi condiţio-
01,ează credinţa, ci ar.eclinţa îi condtţio
nează iubirea, ,aşa cum şi la Creon cre
zllil său politic îi condiţionează ura.

A suscitat multe ipoteze printre cerce
tători un ,pasaj d'im. monologul f.inall al 
Antigonei, [TI care eroina e�plică .raţi,u
nea faptei sale. El sună astfel : ,,Copii 
de-aveam, ori soţ oe-ar fi I murit, ei pu
trezeau fără momnînt, dar eu / Cetatea 
n-o-nf,nmtam ! Cu g,îndu-aşa m-am dat. :
Că soţ de-8JIŞ fi pierdu1t, eu soţ îmi mai
găseam. / Copilul de-mi pierdeam, copJl
c-Ulll a1,t băribalt / Aş fi avut... Dar frate
cum aş ma!i, avea ? Că doar şi tatăl meu
şi maică-mea ,îşi au / La Hades azi lă
eaş ... Vezi dar, tu, frate drag, / De ce
cinstire eu ţi-am dat mai mult <lecit /
OrJcuJ ! (. .. ) "

Lui Goethe i 5e ,părea prea ,căutat, prea 
dialectic şi l-ar fi dorit apocrif. Andre 
Bonnaird crede că e o încericare de a jus
tifica pOI1IJ.ir,ea î01,imii, negîa]d ceea ce nu 
este unicul său obiect. Alţi cercetători îi 
găse� jusl.ificarea în concepţia celor 
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vechi că numai progeniitura de parte băir
batească putea continua familia. Avan
săm o ipoteză care credem că împacă la 
fel de bine esteticul şi ,psi,hologicul. Aici 
Antigona îşi dezvăluie ideologia :prîvi.nd 
apartenenţa de sînge, ca să spunem aşa; 
iecioara se simţea puternic legată de 
trunchin.Jl familiei sale năpăstuite, iar că
sătoria, cu scopul ei biologic - odrăsli
rea, o percepea ca pe un contract social, 
şi firesc era să se vadă ea însăşi ca parte 
a co,ntiractului, un cetăţean supus legiJor 
,cetăţii. Este i.r111portant să aanilntim că 
Anti.gona nu spw1e nimic despre legă
tura sa ,cu Hemon, fiul tilranuluî, cu toate 
că aceasta trebuie să fi fost pubHcă. Cît 
de mult se iiu,beau o aflăm doar dintr-o 
re_p'lică a Ismenei adresată lui Creon. La 
�-îndul său, Hemon păstrează aceeaşi tă
cere. Chiar ,şi atunci cînd tatăl său o în
vinui,eşte pe Anti.gona în faţa luj, el nu-i 
ia apărarea dkect şi se mărgineşte doar 
să-l sfătuiască pe tiiran să revină asu
pra hotăvîrii, în sensul gî-ndurilor neros
tite .a!le ,popor.ului 1Jheban. în tăcerea Iar 
v,edem ,pudoarea •ce Îln.Soţeş,te întotdeauna 
sentimentele pr.ofurude şi puternice. De 
altfel, iubi,rea este atotstăipî,nitoare în 
tragedie, şi rpu,tem spune că totul se în
tîmp1ă Îill numele ei. An,ti1gcma îşi reprimă 
iub:iirea pentru cei vii ca să trăiască ex
du!Si,v iubiirea fratemă. Ismena îşi gă
·seşte ;puterea de sacrificiu ÎlI1 iubkea pen
tru sora sa, Hemon se împarte între iu
birea filială şi a-ceea pentru Antigona.
Ohtar şi Oreon ,îşi iubeşte cetatea şi pe 
ipro'plrilu-1 fiu. desigur. în felul său egoist 
şi ,posesiv. In el, iubirea paternă s-a di
zolvat în iubirea mai generală ,pentru 
cetate : ,.Că de .rîvnirm copii şi-i creşitem 
111oi cu drag / e ca s-avem urmaşi su
puişi ". Iar aceasta, în nemă!vginiita iubire 
de sine : ,,Dar ţara nu doar pentru mi
ne-o drmuiesc ?". 

Aşa cum nu ispitim sănătatea prin 
boală, binele prin rău, sau justul prin 
injuŞil;, pentru a 1-e releva ca atare, şi 
înbotdeauna procedăm invers, noi cre
dem, contrar părer:ii lui Goethe, că So
focle 01u i-a o.pus Antigoneî pe Creon 
pentru ia-i <le2Jvălui surlet'lll nobil, ci 
itoomai [ui Creon i-a opus-o pe Antigona 
pentru a-l iI'eaduce în Jimiitele umanului. 
Ş1, într--adevăr, în scena finală, în bă,trî
nul îndurerat între cadavrele fiUilui şi 
soţiei sale vedem omul, ou d'i.lsperarea lm. 
Dar ,pentru aceasta trebuia să se împli
nească tragedia. O tragedie cu scop tera
;peul!ic.. 

Constantin RADU-MARIA 
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Un recitit de aproape 
1. ,,A fi deschis şi sincer mi-e singurul

talent" 

Tentaţia aflării echi1Valeniţelor celor 
mai sugestive, apte să redea, în ,toată 
bogăţia sa de nuanţe şi semnificaţii, 
caracterul prin excelenţă „scenic" al 
textului molieresc, cu toate dificultă
ţile ridicate de trains!I)unenea unor ver
suri despre •care Victor Hugo spusese, 
cu mai bine de un secol în •urmă, că 
i-int „forma optică a gîindirii şi, prin 
aoeasta, cu atit mai apropiate <le o 
perspectivă scenkă", nu a ocollit, se 
pare, pe nici uniuil dintre tălmăcitorii 
contemporani ai Mizantropului. Ade-· 
vărată piatră de încercare pentru a
cela ce se încumeta a se impUca in 
realizarea unei vers:ilt.mi pentru scenă, 
textul, în aparenta sa simplitate, con
centra în ţesătura-i subti'lă şi sagace 
o întreagă experienţă de viaţă, ,pu
ternic marcată de tensiunile schimbă
toare ale jocului perpetuu dintre lilu
zie şi realitate, aparenţă şi esenţă, o
bedienţă şi răzverătire, pasiune şi dn."eap
tă cumpănLJ.--e, mizantropie şi înţel€11)
ci une, iubire şi iron:i.e, tragedie şi co
medie. 

Imposibil de descifrat pi111ă la  capăt, 
enigmatic, impenetraibi,l precum însăşi' 
curgerea înşelătoare, !Întotdeau'.ll!a labi
rintică a existenţei ipe care o ref[eotă 
şi-n care se ,refractă prismatic, desfă
cîndu-i �n mi:i de •cioburi mecanisme1e 
pentru a-i dezvălui ântocmai chipul as
Ctlll1S, textul 'lui Mo1iere îmbracă iar, 
în Mizantropul, haina cam incomodă a 
rimei obligatorii. Aceasta, poate, şi 
dintr-o ne!:eprimată dorinţă - ironică? 
- de a-şi ,camuf.La adevărata-i menire.
Ca.re nu e aceea de a mora'1iza plicti
cos, de a ne dăscăli ,în 1ungi ti,rade re
torke 1111 oare finalurile de frază ne-ar
răsuna în auz precum glasul „ necruţă
tor" al destinu!l.ui ; după cum nu e nici
aooea de a ne amuzia. făoîindu-ne să
surndem superior în fa,ţa ca2,nei de a
reda în haine demodate simţiri „nouă
şi-nţelepte". Rep'li1ca versificată redă
concent-rat întreaga ,gamă de fiorituri
caracteris,t.,ice gindul-ui şi fiinţei, ,ce se
definesc şi se afh1mă tocmai u!Il ba'Lan.,.
sul necurmat al comicului şi ,ail tragi-

eului, al iremediabilului şi al oolati·v.u
lui, al seriozităţii şi al zeflemeliL 

2. ,,Tout est perdu, tou.t est sauve!" -
exclamă', dronic, Mo.lie.re, autor, erou. 
şi victimă a1 acestui mecanism ce dra-
pează dramaticul în forme comice, 
urmînd legille afirmării prin mimarea 
parodică a negaţiei, pentru a ne face 
să uităm o clipă că, iîn fond, adevăr.avui 
comic este dramatic. 

Versiunea propusă şi realizată de 
Va1lerLu Moisescu are meritul (şi teme
ritatea) de a son<la multitudinea de, 
sensuri ale textului, propunînd o ,,lec
tură" cit mai apropiată „spiritului" şi. 
,,literei" textului. ,,Intreprindere faci
'lă ", vor zice ,unii, dacă avem în ve-· 
dere faptul că MoHere es·te unul din
tre acei autori dramatici i,n care „'1i
tera" şi „spiritul" textului fac corp
comun cu perspectiva scenică, ele fi
ind rodul gîndirii plastice, v1z1{mare, 
a unui om de teat,i..t pentru. care cu
vîntul este intr-uchiparea unor situaţii 
şi a unor stări. Moliere va exterioriza. 
interiorul şi va interioriza exteni.o
rul cu uşurinţa unui adevărat presti
digitator. Dar tocmai copleşitoarea. 
bogă.ţie de indicaţii scenice intrinseci 
substanţei textului faoe dificilă. 
translarea : pericoluil pierderii iprln a
ceastă „pădure de simboluri" putînd 
îmbrăca atît haina - reductivă - a 
,,academismul,ui riguros" (simplifica
tor), cît şi pe aceea a livrescului „no-• 
vator" redundant (iîn cel mai bun caz: 
pleonastic) ce  se lasă furat de magia 
,,semniificării ". 

Punerea ffn scenă realizată de Vale
riu Moisescu şi de valoroasa trupă 
de la „Bularudra" evită, cu măiestnie şi 
discreţie, amibele cajpcane, structurân
du-şi cu justeţe !discursul interpretativ 
pe reluarea circulară a unei serii de· 
teme şi imagini ce :nu sînt <lecit o a
dinci•re, din varii perspective, a u nei 
unice preocupări : aceea a descifrării 
cO!I1trastive a fiinţei umane şi a univer-· 
sului în care trăieşte, a înaintării (pa
radoxale) a contrario ad contrarium. 
Po'laritatea perechii Alceste-Phillinte nu 
este o tdesooperire a acestui veac. Jocul 
o.poziiţiillor şi al comp1ementarHăţii s,po-• 
reşte insă in complexi.tij,te. Atît prin 
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dublarea, triplarea, ba chiar cvadru
plarea per.spectivelor ,asupra situaţiilor 
şi a personajelor-perechi, ceea ,ce per
mite o mai preciiSă arti0ulare ,a se
l'iei de opoziţii şi si.miJ.arităţi căutînd 
să sutprindă esenţ,a umanului în ne
contenita-i deveni·re ; cit şi prin intro
ducerea unei perspective ironice, oe 
pare a a.parţine în egală măsură au
torului, care se autqpersiflează în , i
postaza sa filantropo-mizantropică (sau 
j nvers !) , şi eroilor înşişi, care-şi tem
perează ,pe alocuri pornirile prin ,re
-cursul Ja salvatorul mecanism regula
tor al ironiei. 

Dualitatea ,este aici în primul rînd 
a conştiinţei, ce simulează şi disimu
lează, din interes, vanitate ori poli
teţe. O conştiinţă care începe prin a 
fi iiPOOrită (Tartuffe), cointinuă cu 
fanfaronada (Don Juan) şi s:fiîrşeşte în
tr-o mihnire punctată de revoltă şi i
ronie (Mizantropul). O ironie dură, 
polemkă, intransigentă, asemănătoare 
mizantropiei neiertătoare (Akeste) ; o 
alba, tandră, cochetind, fermecătoare, 
la limita dintre uşurătate şi melanco:lie 
(Celimena) ; în fine, o a treia, înţe
leaptă, zad,arnie înoercind să ne apere 
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„Trupa" de_la Palais-Royal, adunată 
în jurul „regizorului" ei, Aloeste -

Moliere (Virgil Ogăşanu) 

de de�ţii, să ne ajute să devansăm 
efectele distrugătoare ale extremismului 
(sentimental sau etic). Disperarea va 
căpăta astfel accente comice (reversul 
nu-i mai puţin valabil !), rruma va 
face loc iertării, iubirea şi ura se vor fu
gări fără-ncetare, pateticUJl se va în
vecitna cu ridieolul, sfîşierea, cu gro
tescul, minciuna cu adevărul, luddita
tea cu slăbiciunea, într-o alternare ce 
conţine, pe lingă fireasca doză de re
lativism, şi un simbure de speranţă. 
Căci ceea ce triumfă, dincolo de toate 
avatarurile perechii Mizantrop-Fi
lanfrop, dincolo de toate ecouri-le şi 
iITl!Plicaţii'le •biograffoe, sociale, po�itiice, 
etioe aile creaţiei mOlliere"?ti, dincolo de 
străd,a,niia de a afla ,în ce măsură :re
găsim aici oeva din contrarianta per
sonalitate a „diavolului întrupat", a 
,,genialului" farsor" care a fost Moli
ere, dinClo1o de eomplementaritatea pe
•rechii Celimena-Eli,aDJte, :în care sînt 
contopite c-ele două .Lpostaze fundamen-:

tale ale femeii (mamă şi iubită), aşa 
cUJm au fost ele fixate ,în memocria sce
nei de Madeleine şi Armande B�iart, 
dincolo de :toail:e acestea deci, regăsim 
profunda umanitate a celui care a 
şth1t 6ă vadă, diinco�o de pesimism şi 
qptimism, omul. 

3. ,,ln veacul nostru şubred, confu-
zia-i grozavă" 

Persisitenţa simbolici,i amb.Lgue a 
oglinzilor ce delimitează spaţiul de 
j,oc, ,,hieroglife ale adevărului dar 
şi ale falsităţii", susţine, la rîri
du-i, ,aceeaşi dia'lectiică ,a simetriei bi
laterale ce face ca întregU!l univers u
man să fie dominat de legea dublului 
şi a contrastului, imaginea „din oglin
dă" - pe care o regăsim şi în „ răsturna
.rea" operată de ironie - fiind revela
ţia imaginii fizi<oe şi morale a omull,ui. 
Inerentelie distorsiuni datorate formei, 
dispunerii, �imipezimii ord opacităţii o
glinzii descoperind, în fapt, tocmai o 
anumită reversibilitate a lucruri,lor, 
care fa,ce din aparenţă o certitudine 
iar pe aoeasta din umnă o ambiguizea
ză. 

4. ,,'fotul este dublu, pînă şi virtu
tea!" 

Omniprezenţa oglinzilor, aşezate ân
tr-o perspectivă triaddcă mu'ltipl:idnd la 
infinit imaginea, constiituLe o iilustrare 
cum nu se poate mai nimerită ,a cele
brei aserţiuni balzaciene. Dublu şi du
plicitate : cuvinte· ,înrudite, ireductibile, 
totuşi, la o aceeaşi semni:ficaţie. Căci 
primul cOIIlţine şi ideea de opoziţie, şi 
pe aceea de împăcare. Anitag-0nism şi 
complementaritate, incompat1bilitate şi 
simetriţ, 9,ez9rdine ordonată,' într-un 
cuvînt, ambivalenţă, lume a opoziţiMor 
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polare, apropiere a extremelor. Relativi
zată, ea devine duplicitate, adevăr şi 
amăgire, realitate şi convenţie. 

5. ,,Omul cu pa1J1glici verzi"

La o privire mai atentă, spectrul ,cro
matic al ,costumelor, deloc întîanplător 
<le�văluie aceeaşi discreţie în a sugera'. 
pnn ape1ul la simbol.il&mul culorilor 
complexitatea situaţiilor, a r.apurturilor' 
a roluri!lor ş1 a personajelor. Pre:rent 

.mai tot timpul în această scenă, Alceste, 
„omul cu panglici verzi", este, a50. cwn 
ne indidi şi ,culoarea costiumului, un 
temperament auster l;li aUJtocratic. După 
Lil&cher, iniţiatorul cunoscutului test 
psihoilogic al ou·1orilm·, verdele este o ex
_presie a fermităţii, indicând „constanţa 
punctului de vedere precum şi constanţa 
conştientizării de sine şi �ncercarea de 
punere în valoare a eu-ului personaQ în 
toate formele de IPOSesi·e şi de afirmare 
de sine". Per,cepţia sa senzori,a;lă este 
„.astringenţa", conţinutul său emoţional 
este „m.indria". ,,Vrea ,ca opinia sa să 
prevaileze, să se simtă justificat ca re
prezen1bant al principtilor fundamentale 
şi imuabile". Distinct şi totodată comple
menvar roşului (Celimena), care este ca
racterizat drept impact al voinyei. sau 
„forţă a voinţei", verdele se afirmă, în 
acest raport, mai curînd ca elasticitate 
a voinţei". Să nu uităm ,însă "că sub ro
chia de un roşu a,prims a Celimenei se 
află o mătase di,afiaină ce poartă culoarea 
[iniştid, ,a asculltării şi a s:u[Puneri,i a do
rinţei de identi,ficare şi intimita.� deno
tînd şi o anume nesi,guranţă emoţională 
şi imaturitate, violetul. Albastrului sem-
111ificind calmul totail, mulţumir:ea şi pa
oea, loialiltatea şi profunzimea sentimen
tului, dragoste şi dăl'uire, renunţare şi , 

•devotament, specilice temperamentului
liniştit şi femindtăţii, arborat de Eliante
în prima scenă a piesei, îi va lua locul
expansivÎlta<tea strălucitoare a galbenului
sugerînd dorinţa de relaxare opusă ver�
delui tensionat şi contradictoriu anun
ţînd o nereprimată dorinţă de' ,,experi
enţe .alternative". Incompatibilitatea
dint11e verde (ALoes'te) şi galben (Eli
ante) este desăvîrşită : verdele este per
sistenţă, galbenul este schimbare, su,per-
fi.cia1itate. Verdele este tensiune, ga1be
nul - relaxare. Griul „togii romane"
a lui Philinte este semnul neutralităţii,
al dorinţei de neimp:U,care, al disimulă
rii, prudenţei şi acomodării, 1oe conţine
un puternic element de decepţie. In el
se !fac simţite tristeţea, dezamăgirea,
soe:ptici,smul ir0111ic.

Cwn !însă 1fiecare „cuplu" este aversul 
-şi •reversul aceleiaşi medalii, :aşa cum

Imtre Philinte (Flo,ri,an Pittiş) ş'i 
Alceste (Virgil Ogăşanu) momen
tele de „acalmie" sînt totuşi ex
trem de rare 

imaginea din oglindă este du!I)lfoatu'l o
biectului proiectat (fireşte, inversat: stîn
ga dev.ine drea!I)ta), vom asista, în mocl 
f.ires·c, 1a schlimbări simetrice :de costuma
ţie, verdele lui Al!ceste fiind preluat de 
Phi1inte, în timip ce mantia isîngerie a ce
lui dintîi va uni .intr..J:nsa r,eflexele unui 
roşu putregăit ou cele ale al1bastrului di
luat şi ale gal.benului stins, mortificat. Mi
nuţiozitatea reconstituirii horbotei de dan
telării, panglici şi pene pe care cei doi mar
chizi le tîrăsc în volute complezente (în 
semn de neobosită „adorare' a prea
iubitei Oelimene) întăreşte funcţia de co
mentarilll subtil-ironic atr.ibuită în a
cest S(peetaool costumelor. (IN"e -!?lîndim 
aici la caracterul demistificator al iro
niei, la disocierea, pe care aceasta o 
pr,oduoe, mtmînd limbaJul, gestu.rile exa
gerările, jocul întreg al i!I)ocriziei, 'înşe
lîndu-1 astfel pe chiar Î'nşelător, obligîn
du-1, finaJ.men te, să se descopere.) 

A,cuzat de a „juca" la rmdu-i „dublu", 
de a nu fi mai mult decît „mincinosul 
sinicer" dispr,eţiuit de dogmatism ori un 
jalni,c ,,IÎnş�lător â,nşelat", ironistul nu 
,rămî-ne totuşi suspendat între iluzie şi 
realitate, între ipocr:izie şi bunăcredinţă. 
El demontează inteligent nenumăratele 
capcane ale minciunii egotiste şi sociale, 
demonstr:înd că duplicitatea -este intr
adevăr travestire a conştiinţei, ,că echi
vocul �te cu adevărat echivoc. Specta
colul pare a se încheia pe nota acută a 
mîhnirii „neînţe'lepte" a lui Akeste
Moliere, cel despuiat de toate amăgiri-
Ie posi·bile, exaltînd soli tudi nea eului şi 
fuga din „mocirla unde triumfă Vii ciul". 
Ori poate că de-abia acum începe ? 

„E irolllll nostru, doamnă, să căutăm 
o cale

De-a-'l face să se-abată din gîndurfle 
sale«. 

Eva CATRINESCU 
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Idei la 
� 

rampa 

Cum va arăta secolul XXI? 
Nu şti.!Ill cu exactitate. Ceea ce ştilu, 

tot�i, e că o.rice moment istorico-social. 
ca prezent, este o cr.iticâ a trecutului şi 
o depăşire a acestuia, în sensul că pre
zentul dă la o parte, elirn,ină ceea ce nu
mai corespunde exigenrelor sale, ceea ce
e anacronic şi inert, şi reţine, în schimb,
şi dezvoltă, ceea ce e vital, în,că produc
tiv şi de folos. ,,Adică - scrie Gramsci
într-o însemnare din Trecut şi prezent -
trebuie să fim mai aderenţi la prezentul
pe care noi înşine am contribuit să-l
creăm, avind conştiinţa trecutului şi a
continuării (ca şi a retrăirii) acestuia".
lntr-un asemenea spirit, el însuşi editor
al lui Gramsci, la „Einaudi ", !talo Cal
vino s-a gindi,t să răspundă întrebării 
,,cum va arăta secolul XXI" (sau începu
tul mileniului al trehlea), din unghiul li
teraturii şi, cind explicit, cînd implicit, 
al artelor. Nu printr-un balans de anti
cipaţii, de vii-torologie. de ipoteze ştiin
ţ.ifico-fantastice, ci prin cernerea critică 
a acelor valori care s-ar cuveni să intr� 
in anii de după 2000. şi, mai ales, a 
„acelor lucruri pe care numai literatura 
le poate da cu mijloacele sale specifice". 
Invitat să ţină un ciclu de şase conferinţe 
la Universitatea Harvard pe orice tem5. 
legată de „poetry", de „comunicarea poe
tică". Ttalo Calvino s-a folosit de ocazie 
pentru a elabora Six memos for the next
millenium, şase „memento" sau „ad.uceri
am:inte" (memorii sau pro-memoria) pen
tru mileniul următor, dintre care s-au 
inchegat î•ntr-o versiune finită cinci, celei 
de-a şasea cunosdndu-i-se doar titlul, fi
indcă scriitorul a murit înai,nte de a-i 
dezvolta rtema. In ediţia italiană din iunie 
1988 (în italiană au şi fost scrise cele 
cinci conferinţe), Lezioni americane (Pre
legeri americane), subtitlul a devenit au
tomat ,.şase proouneri. pentru milen1ul 
următoa:". E vorba de şase „valori sau 
calităţi sau specificităţi ale litera,turjj ". 
preciza Calvino intr-:un foarte scurt 
preambul. .. pe care le am în mod deo
sebit la inimă. încercind să le situez 1n 
oerspec,!iiva noului mileniu". E o nemă,r
•turisită poetică perscxnală a povesti.tornlu.i 
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(şi a culegătorului subtil de basme popu
lare), c1tu:ş.i. de puţin prescriptivă sau 
normativă, cîtuşi de puţin obligaitor1e, 
ctogma:1ca. Ea este „povestită" într-o
densă ţesâtură de evocări şi evaluări ale 
unor lecturi esenţiale, de reflecţii asupra 
artei ca mijloc de cunoaştere, fascinante 
indeosebi prin revelatoare „conexiuni m
v,izi.bile", prin capacitatea awtoruJui de a 
găsi în cărţile sale de căpătii şi de a le2a

intre ele semnificaţii exemplare, atît pen

tru oamenii scrisului şi ai artei, cit şi

pentru toţi oamenii. puri şi simpli. 
Lui Calvino i-ar fi plăcut, astfel, ca 

din zestrea încă vie a mileniului nostru 
(,,mileniu al cărţii, în care obiectul-carte 
a luait .forma ce ne e familiară") să treacă 
în gustul, în mentalitatea, în structurile 
literaturii şi artelor din mileniul ce se 
apropie, următoarele trăsături: 1 - Uşu
rinţa; 2 - Ra1>idilatea; 3 - Exactitatea;
4 - Vizibilitatea; 5 - Multiplicitatea;

6 - Consistenţa. Fiecare titlu - c u  
excepţia, repet, a celui d e  al şaselea, 
păstrat doar în proiect - beneficiază de 
o bogată ar0·umentare cu nenumăraite
pilde împrum"'uta:te mai 'ales din mitologie,
clin proză, din poezia epică şi lirică. A
proape inutil de precizat, temele acestea
nu şunt categorii închise, absolute. ci in
terdependente şi adiţi,onabile, o operă
putind fi - Calvino nu o spune, dar (}
subînţelege - cu atît mai importantă.
cu cit adună în sine un număir mai mare
de caraciteristici fundamentale. Că aces
tea apar perfect valabile, în esenţă. şi
pentru alte genuri şi specii literare. ca
şi pentru toate artele (inclusiv arhitec
tura şi baletul) este de domeniul eviden
ţei, chiar şi la o simplă enumera.re a
titlurilo.r-,teme. Teatrul - literatură şi
spectacol - intră aici în discuţie cu o
pa.rticulară vigoare.

Mi-am îndreptat, de aceea, atenţia în
tr-o dublă direcţie: intîi, spre a observa 
dacă şi prin ce au,tori .teatrul e de fa.tă 
'în abundentele .incizii şi excursus-uri til
cuitoare aile lui Calvino; aooi, spre a 
f)f;ali>iLi "categoriile" ce se potrivesc şi se 
airmonizează mai organic cu interesele 
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teatrului, cu condiţia acestuia. Intere
.seaza, aici şi acwn, mai mult primul as
_pect, adică reperele nemiJlocit „teatrale" 
ale scriitorului, locul pe care literatura 
dramatică îl ocupă m economia ciclului 
.său de eseuri, 1n „agilul său vademe
,cum ", cum a fost definit corpusul de 
„sfaturi" ale lui, Cal vino. Tragedia şi 
.comedia, invo:::ate ca atare, apar - ceea 
ce ar putea să-i surprindă pe unii dintre 
cititori - în cea <1mt1i prelegere, şi 
.numai in ia.ceasta, dedicată uşurinţei, 
lcjeritălii (Ilghtness, leggerezza), rpreoum 
şi IIlUQnai sub egida unui singur nume, 
.Shakespeare: ,, Renaşterea shakespeareană 
cunoaşte in:filuenţele eterice care leagă 
maoroco-smosull şi -mtorocosmosul, de la

fi[',mamentul neoplatoni-ei!an '.la spi.rttele 
metal1e!lor ce se transformă în ·creuzetul 
alchimiştilor. MitologiHe clasice pot să 
furnizeze [1epertoriuJ. lor de nimfe şi 
,driade, ldar miitologiile teeltilce sînt, desi
_gur, mai bogâte în imageria celor mai 
SU'btile forţe naturnle, cu elfi.i şi , zînele 
for. Acest fundal ou1turraI (mă gîndesc, 
fireste, la fascinantele studii ale lui 
·Francefo Yates cu privire la filozofia
ocult.ă a Renasterrii şi la ecourile ei în
literatură) exolică de ce la Shakespeare
poate fi J:?:ăsită exemplificarea cea mai
boJ:?:ată a temei mele". Iar în pagina ur
mătoare, se adaugă: .. Mărturisesc că ispita
·de a-mi construi un Shakespeare partizan
al atomismului lucretian e foarte puter
nică, <.'Iar stiu că ar fi arbitrar s-o fac''.

Dar, înainte de a pătrunde în desişul
.exemplificărilor shakespeareene, se cuvine
.să prncizez ce anume înţelege Caivino
prin uşurinţă. Conceptul e larg, absoarbe
numeroase componente; totuşi. pînă la
urmă, ceea ce îl defineşte fundamental

.s� reduce la două ipostaze: pe de o parte,
e vorba de conţinuturi (;>ersonaje, situa
ţii, îru;uşi „frămintatul spectacol al lu
mii"), care trebuie „mîntuite", eliberate,
-de po•rara unei materialităţi apăsătoare,
pietrificate, inerte, opace - fără a res
·pmge, însă. nici o clipă, ,,fizicitatea uni
·versulr1i": pe de altă parte. e vorba de
formă, de expresie, de scriitură, care
irebui,� să fie, şi ele, ,,lipsite de greu
iaite", ,,ca o pulbere subţire", ,,ca un
·cîmp de impulsuri mag)Iletice ". neuitînd
,cttuşi de puţin „ precizia şi determi,na
rea". Cal vino caută să-şi limpezească
ideea recurgînd la Paul Valery: ,,II faut

,eire comme l'oiseau, et non ,comme la
·plume", să fii uşor ca pasărea, nu ca
·pana! De unde aceas<tă nevoie? din însăşi
•experienţa de scriitoT realist a lui Cal
vina: ,,Mi-am dat seama repede că între
faptele iv,i<eţii care air fi trebuit să con
stituite materia mea ,primă şi agilrtatea

iuţită şi tăioasă ce aş fi vrut să-mi însu
fl,eţea:scă scr.isul există un decalaj a cărui 
depăşire mi costa ,tot mai multe eforturi. 
Descopereairn, rpoate abia atlllilci, .g,reimea, 
iner,ţ,ia, opacitatea lumii: ,atr:itbute care se 
lirpesc �mediat de scriitură, şi nu e chLp 
să 1scaipi de ele". 

In multe locuri din teatrul lui Shake
speare, Cal vino întîlneşte indicaţii fericite, 
atit în înfăţişarea mverseior „dramatis 
persor,ae··, cit şi în ţinuta şi anvergura 
ctialoguriloc. Pnmul personaJ de care se 
simte atras este Mercutio clin Romeo şi 
Julieta, şi încă de la prima intrare în 
1,cena a acestuia. Lui Romeo, care îi măr
twriseşte că se ,,scufundă sub povara 
g,rea a dragostei", Mercutilo îi ['ăspunde 
ipr,ompt: ,,Tu eşti NJ'dră.gosrtit; îm;prumută 
airi de O.a CurpLdon / şi ,ÎIIlalţă-te mai sus 
decît un salt". 1in:suşi felul [ui Mercutio 
de „a se mişca în lume" e definit pTin 
cele dintîi verbe propu'Se de draimaiturg : 
to dance, to soar, to prickle, să dansezi, 
să te >înalţi, să î,n,ţ�i. Filozofia prietenu
foi lui Romeo .nu •e fOTmulată 'Într-1.IJTh 
discurs teoretic, ci p�iu povestirea unui 
vis cu Regina Mab, ,,moaşa zînelor, cu o 
caleaşcă făcută dintr-o coajă de alună". 
După ce comentează descrierea vaporosu
lui atelaj drun vis, ,,contopire de atomism 
lucreţian, de neoplatonism renascentist şi 
de celtic-lore" (înţel-eipc:hme celtică). !talo 
Calvina produce unul dintre momenitele 
cele mai pline de gingăşie (istoristă) ale 
cărţii sale: ,,Şi pasul d.ansant al lui Mer
cutio am vrea să ne însoţească dincolo 
de pragul noului mileniu. Epoca asu.mată 
ca fundal pentru Romeo şi Julieta are 
destule aspecte nu cu mult deosebite de 
timpurile noastre: ora,şe însingerate de 
conflicte violente la fel de nesăbujte ca 
acelea dintre Capuleti şi Montecchi: eltl
berarea sexuală predicată de Doică 
(Nurse) care nu izbuteşte să devină model 
de amcr universal: experimentele călugă
rului Lorenzo îndeplinite cu generosul 
optimism al «filozofiei sale naturale», dar 
care nu sîntem nicicîr.d siguri dacă vor 
fi folosite pentru viată sau pentru 
moarte". 

Cînd Calvine vede în teatrul shake
spearean sunsa .virtua,lmente cea mai bo
gată în probe prielnice uşurinţei, 111,u se 
gîndeşte - o spune chiar el - doar la 
Puck şi la Arie!, la aceia care „are such 
stu:ff / As dreams are made on": noi sîn
tem din acelaşi aluat <lin care se plămă
desc. visele, ci la „acea specială modu
laţie lirică şi existenţială care perm.iilie să 
fie contemplată propria dramă parcă dln 
afară şi să fie topită în melancolie şi 
i.ronie". De altminteri, melancolia (,, tlis
teţe devenită uşoară"), umorul (,, care ş i-a 
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pierdut greutatea corporală··). în amest� 
wseparaou, caractenzeaZâ accentul l'nn
ţul\ll 1Jane1narcei, ,,pe care ne-am deprins 
sa-1 recunoaştem, m wate sau aproape 
toate dramele snaJcespeareene, pe Duzele 
nenumăraţilor avatars ai personajwui 
tlamlet··. Una dmLre aceste întruchlpăn 
este Jaques clin vum va ptace, care 1ş1 
detmeşte astfel melancolia: ,, ... particulara 
mea melancolie e alcatultâ ctm re1unte 
elemente, chintesenţă a unor substanţe 
variate şi, mai precis, a multor expe
rJenţe deosebite din călătorii în timpul 
cărora rumegarea asta necurmată m-a 
cufundat într-o tristeţe nespus de capri
cioasă·'. I� u e o melancolie compacta ş1 
opacă - îşi incheie Calvino suita cte glose 
-, ci un văl de particule toarte marume 
de umori şi senzaţii, ,,o pulbere de atomi 
ca tot ceea ce constituie ultima substanţă 
a multiplicităţii lucrurilor". 

Spontan, la capătul lecturii elegantelor 
pagini din Lecţii americane, am simţit 
tentaţia de a desluşi întrupări ale uşu
rinţei în literatura noastră. cu osebire în 
cea dramatică. (Pentru poezia lirică, o 
apropiere a lui Eminescu de Leopardi ar 
face să se dubleze citatele din „micul 
tratat" al lui Calvino.) Şi am început 
chiar cu Alecsandri, limitîndu-mi, comod, 
elanul comparatist, deocamdată, la Chiri
ţele „în voiaj" şi „în balon". Oricît de 
durdulie şi de trasă în jos de malacofuri. 
şi da greul prop1iului trup, Chiriţa intră 
în scenă „zburdalnic", vaporul pe care e 
pasageră se dovedeşte a fi minunat lucru: 
,,merge focu pe apă ca în vremea hali
ma.lei", cu trenul ei „ te duci ca vîntn 
şi ca gîndu, ca în poveşti; cît ai plecat, 
ai şi ajuns; ba încă baronu, care călă
torea cu mine, m-o încredinţat auf Ehre 
că în Englitera drumu de fer mer,i;e aşa 
de iute, că soseşte pănă a nu pleca ... "; 
iar intr-un cuplet final se cîntă şi se 
�joacă un pas de cancan": .. Sai, Chiriţo,-n 
gioc ... / Sai mereu cu foc!" sau „Chlri
toaia-i, din natură, / Gingaşă peste mă
f;Ură ", sau chiar: ,, Chi:riţoaia cea uşoară / 
are-o i.nimă fecioară". Fireşte, Alecsandri 
îşi priveşte creatu['a cu ironie, dar şi cu 
intelegere fată de năzuinta ei spre o 
nouă dP,:invnltură soci,:lă si cul<turală 
(dr. Ştefan Cazimir. Alfabetul de tran-
7iţie), care înseamnă şi o scurtare a vă

lului g,reoi al unei întregi tradiţii . de 

viaţă, o „uşurare" a mişcării sale in 

lume. Farsa de carnaval Chiriţa în balon 
se deschide cu un cor care cîntă: ,,Ce 

minune, ce drăcie! / Parcă-i din po,veste, 

zău! / A agiuns omul să fie / Mai uşor 
decît un :ifillău ... / Acum el v:roieşte-anu

me / Ca să zboare chlair prin nori!". Ime

diat după aceea, magnatul Ellien Moghior 
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,,cearcă să fa.că joncţiune între cer şi. 
pămint ··, iar Chirita, după ce se prezinta � 
,.lata-ma-s tot grasă şi uumoasă·', poves
teşLe că „am imblat pe apă şi pe uscat,. 
ş-acum vreu să imblu şi prin văzduh, ca 
o ciocirlie gingaşă, ciripitoare ... ·'. La care,.
Panglică (ascuns în public) observă :.
,.Cam grea ciocîrlie!" Şi Chiriţa: ,,Aud? ...
Cine-o spus că-i grea L. Te înşăli, dom
nule. M-am cîntărit la spozîtîia de la.
Viena şi am tras cît o pană de... lişiţă•·.
contmuindu-şi punerea la punct a obraz
nicului : ,, .. .-da,că-.ai tace parte din 1umea
cea mai, din hailaiful Bucureştilor, ai
şti că sexul nostru, fie cit de gras, e toL
graţios şi uşurel". Dar nu e de văzut„
aici, atit satirizarea „dubioasei morali
tăţi" a claselor dominante, cît mai ales.
o naturală tendinţă, feminină în primul
rînd, de a „ desgroşa" obiceiurile, de a,
face mai sprintenă şi mai şlefuită com
portarea în societate. (Iată cum critica.
preponderent stilistică a lui Calvina poate
fi integrată, atunci cînd e cazul. de cri-
tica sociologică, nu neapărat vulgară.) ln·
sfirşit, ca w1 nou Cyrano de Bergerac.
Chiriţa plănuieşte un voyage dans Ia Iune:
,,Dar', oi să mă înalţ pe unde nu s-au,
înălţat nici zmeii. ca să meargă vestea·
Chiriţăi peste nouă mări şi nouă ţări; oi
să mă sui în lună şi în stele ca să văd'
dt' oi găsi şî pe acolo bazaconiile ce· 
le-am văzut pe pămînt ... ". 

Evident, ,,înlănţuirea" cu teatrul lui. 
Caragiale (nu cu proza scurtă, care com
portă, de bună seamă, o trata.re separată) 
s-a produs de la sine. In cazul lui Cara
giale, însă, lucrurile apar mai complexe.
O sugestie convenabilă e de găsit în ace
eaşi carte a lui Calvino (in prelegerea ru
doua, cea despre Rapiditate), unde se, 
iveşte necesitatea de a alcătui, oximoro
nic, perechea Mercur (Herrnes)-Vulca.ni
(Hefaistosj. Sinteza celor doi termeni
antitetici - zeul „cu aripi la picioare,
uşor şi aerian, abil şi agil, adaptabil şi,
dezinvolt", ,,sub numele de Toth, inven-·
t;itor al scrisului", si zeul „care nu se 
avîntă in înalturi. ci îşi face vizuină în
fundul craterelor". ,, Vulcan, care opw1e·
zborului plutitor al lui Mercur călcătura·
disccntinuă a pasului şchiopătat si bătaia·
cadenţată a ciocanului său. (. .. ) Mercur şf
Vulcan reprezinfă cele două funcţitmi' 

vitale, inseparabile şi complementare:· 

Mercur - sinfonia, adică participarea la 
viaţa lumii din jurul nostru; Vulcan -· 

focalita.tea. adică concentrarea construc-

tivă ". Această dublă calitate pozitivă, 
caracterizează, -cred, şi dramaturgia lui 

'Florian POTRA 

(Continuare la p. 78) 
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PETRE ISP 1\S 

rara oprobilrc 

Dcportili d.nunntic 

în d.OUD ptirţi 

PERSONAJELE 

VASILE CELMARE, maistru 
DINU MUNTE, venit de la centru 
.BADEA BRADULEŢ, un tînăr ingi
ner 
RADUCU FLUŞCA, zis lmpăratul, 
director cu delegaţie 
.EUFROSINA CERBU, inginer geo:.. 

log 
DUMITRU MACACIŢĂ, zis Mălai 
mare, şef de echipă 

ION ŞUTEU, zis Gură spartă, şef 
de echipă 
GA VRILI\. ION I, fierar betonist I 
GAVRILA ION II, fierar betonist II 
FINANŢISTUL, contabil-şef 
GHEORGHE STlNCA, maistru 
INSPECTORUL 
P ARPALA, om de alergătură 
SANDA 
UN TARAN 
Figu�anţi, în funcţie de necesităţi 

PARTEA I 
... 

Srena e împărţită în două. în dreapta, ocupînd spaţiul cel mai mare. 
un birou tipic de şantier, prost gospodărit, murdar. Dezordine evidentă. Face 
notă apaxte un fotoliu bala.nsoax construit din scîndură. ln 
stinga scenei, un laborator de analize geologice, îngrijit, ordonat, chiar 
cochet. Cind se ridică cortina, în birou se află Dinu Munte şi Vasile 
Celmare ; în laborator, Eufrosina Cerbu - o femeie încă tînără. intre 
cele clouă spaţii, o linie grosolană, trasă cu o bidinea. Eufrosina Cerbu 
nu este atentă, nu o interesează, nu o preocupă ce se întîmplă dincolo de 
linie. Piuă Ia un moment dat. 

·y ASILE CELMARE : Cum ai ajuns.
domle, aici, unde şi-a înţărcat dracu' 
copiii? 

DINU MUNTE: Cu trenul. 
VASILE : Şi eu care credeam că ... (Semn 

că a căzut din cer.) 

DINU : Intuiţie perfectă. 
VASILE : Opaaa ! Deci... (Repetă semnul 

de zbor.) Şi (semn cu degetul în sus) 
era cald acolo '? 

DINU : Călduţ, de ce să mint. 
VASILE : Şi bine ? 
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DINU (semm cu mina la gît) : Pînă aici.:;. 
rm1 aJunsese. (Ii întitnde un plic.) 

VASILE (privimd plicul): Mda, deci aşa!•': 
Şi bătrînul ? Tot aoolo ? sau şi el ... 
( Semn de scos.) 

DINU: lncă. 
VASILE: Aha. Deci (semn de mătură): 

mare de tot. 
DINU: Aşa şi aşa. 
VASILE (pauză) : Păcat. De bătrîn_. Cred 

că-i cel mai bun director general de 
centrală. Cu el te înţelegi fără vorbă 
multă. O propoziţie scurtă, o jumătat2 
de frază ... 

DINU : Da, aşa ceva ... 
VASILE : E bine să stii că acolo sus este 

un om ca el. (Priveşte plioul, apoi 
omul din faţa sa.) Şi el v-a ... (Semn 
cu piciorul.) 

DINU (negare): Bătrînul chiar n-a 
fost deloc încîntat. Dar asta-i viaţa. 

VASILE (îl priveşte lung. De afară se 
aud rafal,e de vînt, aproape urlet) : 
Nevoia de aer curat sau o pornire 
eroică? 

DINU : La alegere. Ce ţi-ar conveni mai 
mu1t? 

VASILE (privind qilicul) : Să nu ţin asta 
în mînă şi mai ales să nu fiu obligat 
să-l deschid. (Dinu ridică din umeri 
în sensul: ,,N-am nici o putere".) Dar 
de ce aiici ? Sînt şi alte şantiere. Mai 
aproape de oraş, mai civilizate. De ce 
tocmai aici, în creierii munţilor ? 

DINU : Să zicem că din motive de aer 
ourat. 

VASILE (deschide un fişet şi wruncă 
înăuntru plicul nedesfăcut): Aşa, d�ci. 
Mă rog, fiecare respkă aerul care-i 
prieş·te. Sau care crede că-i pa:-ie5te. 
Şi mata cam ce vei învîrti pe aici ? 

DINU : Scrie acolo. Printre altele (scoate 
dintr-o mapă un dosar) şi cercetarea .. . 

VASILE : A, au şi început cu clanţa .. . 
Mama mamelor lor! Nici nu ne-am 

aşezat bine şi hai cu rec1amaţia la 
centru... Gădlnari. 

DINU (schimbă taburetul cu balansoarul): 
A veţi şi din ăşrtia ? 

VASILE : Ai să-i cunoşti. (Dim,u - joc : 
,, mici sau mari ?") Eşti grăbit ? 

DINU : Vreau să ştiu cum stăm. 
VASILE: Prost. (Arată balam.soaru1 .. ) 

Dacă vine şi te vede aşezat ... 
DINU : Aşa-i de rău ? 
VASILE : Nu, dar pentru tronul ăsta 

are o slăbiciune. 
BADEA BRĂDULEŢ (intră furtuno.) : 

O dau în ... (Rămîne cu gura căscatâ, 
privimdu-l pe Dinu.) Ce-i cu ăsta, şe
fule, e diliu? Sări mă, nea cutare, 
din tron, că vine împăratu' şi te be
leşte. 

DINU : Bună ziua. 

BRĂDULEŢ : Şefule, de unde pică ăsta? 
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VASILE (a,rotă cerul) : Ce este? 
BRĂDULEŢ: Dacă mă mai laşi o sin

gură zi cu echipa brăilenilor pe cap
r 

vă căutaţi alt inginer. Blugi,i mi i-au. 
şutit, i-au vîndut şi i-au băut ... 

VASILE : Ai băut şi tu cu ei. 
BRĂDULEŢ: Da, dar nu ştiam că-mi 

beau blugli. Bine, bine, am înghiţit-o� 
Erau proprietate particulară. Dru.-
acum? 

VASILE : Acum, oe ? 
BRĂDULEŢ : Acum îi fac unui ţăran. 

din vale casă. Cu ce maite1iale ? VreL

să.:.rni spui cu ce materiale ? 
VASILE : Cu ale şantierului. In pustie

ta·tea asta, de unde dracu' să ia ci
ment şi celelalte? 

BRĂDULEŢ : Păi ? ! 
VASILE : Păi ce, măi aschimodie ? 
BRĂDULEŢ : Cum păi ce, şefule, că eu 

am semnat pentru materiale, eu sînt 
încărcat cu ele ... 

VASILE: Foarte bine. Fă ceva şi des
oarcă-te. Nu am de unde să iau ailtă. 
echipă de mineri ! Pînă se deschide 
frontul de lucru .şi vor cîştig,a cum 
sînt învăţaţi... 

RADUCU FLUŞCĂ (intră ca o furturnă. 
Vasile şi Brăduleţ SClll' în pic-ioare. 
Dinu se balansează mai departe, pri
vindu-l pe noul venit cu wn zîmbet 
prietenesc, dar nu lipsit de uş00tră iro
nie. Răducu se luminează la faţă şi 
dă să se repeadă, pa?'că v:rîmd să-l 
îmbrăţişeze. Se răzgîndeşte şi cu un 
singur gest îl răstoarnă şi împinge ba
lansoarul la locul lui. Se adresează 
cewr din jur ca şi cînd nu s-ar fi 
întîmplat nimic) : Ca să-l cunoaşteţi
pe distmsul inginer Dinu, speranţa fa
cultăţii şi apoi vedeta Centralei no:is
tre, vă rog ascul,taţi-mă o cl�ă : cînd 
eram pe şantier în Moldova, primesc. 
o telegramă de la el : ,,Sosesc dumi
nică. Stop. Cu soţia. Stop. Pregătiri:
corespunzătoare. Stop." Şi am făcut
pregătiri corespunzătoare. Şi încă ce
pregătiri, Dinule ! Şi am aşteptat.
După şase luni, am primit o vedere
din Casablanca.

DINU : F,rumos oraş ! 
RĂDUCU : Nu-I cunosc decît din fi.Imul 

lui Bogart. Să continui ? 
DINU : Cum vrei. (Şi se aşază din nou: 

în balansoar. Cu aceea,şi mişcare ·ra
pidă, Răducu îl răstoarnă.) 

RĂDUCU: (cu wn ton mai rece, mni 
dur) : Cînd nu stau eu în el, obliga
toriu stă stngur acolo. Nu e un scaun, 
e un simbol... Şi de cîte ori intri aici 
şi îl vezi, să te descoperi. Nu i-aţi 
spus ? (Incerca1·e de răspuns.) Nici o, 
vorbă ! Vă chem după ce termin cu 
dî-nsul. (Le arată uşa şi întinde mîna; 
către Dinu, care dă să i-o strîngă.)· 
Nu, actele ! (Dim,u arată cu mina fişe
tul.) Ieşi afară !... Şi să baţi la uşă ! 
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Intri cin.el îţi spun eu. (Dinu tra,ge �n 
taburet şi se aşază pe el.) Am spus : 
afară ! (Dinu se aşază mai comod). Tu 
.ai vrut-o. (Deschide uşa şi intră doi 
vlăjgani.) Mă deranjează. (Cei doi îl iau 
pe Dinu cu scaun cu tot. De afară se 
aude un corp căzînd. Fluşcă ride. D-inu 
intră cu hainele stropite de noroi. A

luat un alt taburet si s-a asezat zn

acelaşi Zoe.) Nu ţi-a �juns ? (Dinu 
semn cu capul : nu.) Nu-i nimic. li 
mai chem o dată. 

DINU : Gata circul ! Stai j-OS ! 
RADUCU : Ceee ? 
DINU: Stai jos! Şi spune dacă îţi amin

teşti ce ai scris în scrisoarea trimis,\ 
la minister. 

rtADUCU : Ceee ? 
·n1NU : Cuvînt cu cuvînt. (Scoate o h&r

tie din buzunar.) Te ascult şi te ur
măresc. 

llADUCU (se aşază în ba1.ansoar-) : Ce 
vrei? 

DINU : E scrisoarea unui om de inalt 
profesionalism, inteligent, cult... Ob
servaţii competente, propuneri judi� 
cioase ... 

ItADUCU: Dacă nu spui imediat ce vi-ei. 
te arunc afară şi ca supliment îţi dau 
şi un picior în fund. (Eufrosina se în
toarce, îl vede pe Dinu plin de noroi 
şi izbucneşte în rîs. Răducu, femeii.) 
Gura, linişte ! (Se aprop"ie de Dinu şi 
îl pipăie). Ai oasele cam fragede. Se 
rup repede. (Se îndreaptă spre uşă.) 

'DINU : Nu te sfătuiesc. Deschide întli 
plicul din fişet. (Intră Vasile şi Bră
duleţ.) 

"B.ADUCU (reaşezîndu-se în ba1.ansoar) : 
Deci, eşti oficial. 

VASILE : Da. 
'ERADULEŢ (timid) : Brăilenii... Fură ... 
nADUCU (mîrîit) : Să nu te atingi de, 

ei... Tu răspunzi de fiecare kilogram 
de material lipsă. Ieşi ! (Brăduleţ iese 
de-a-ndăratelea.) Ce plic zice dum
nealui că ar fi în fişetul acela ?

VASILE (scoate plicul): Eu, după cum 
vedeţi, nu l-am deschis. 

RAD UCU: Deschide-l. (Către Dinu.) Aici, 
pe şantierul acesta, există un singur 
stăpîn. Eu. Pînă la noi ordine. 

DINU: Nu-mi p,lace termenul. 
H.ADUCU : iţi place sau nu, asta este, 

indiferent ce scrie în adresa asta. 
DINU : Chiar indiferent ? (Se dezbracă 

de haină şi pantaloni şi rămîne în 
costum de baie. Către Vasile.) Chea
mă-i pe îngeraşii ăia. (Vasile priveşte 
la Răducu, care a rămas cu ochii ;a 
hîrtia din mînă. Neprimvnd răspuns, 
îi introduce pe cei doi. Dinu le aruncă 
hainele în b1·aţe.) in zece minute ; 
curăţate, călcate şi aduse înapoi pe 
umeraş ! (Cei doi privesc năuci la Ră
ducu.) Un minut a trecut. Mai aveţi 

nouă. Dacă în nouă minute nu sînteţl 
înapoi, vă căutaţi alt serviciu. (las 
precipitaţi. Eufrosina se uită 1.a v.! 
şi iarăşi izbucneşte în ris.) : Doamnă, 
vă rog să mă scuzaţi, dar nu suport 
murdăria. 

RĂDUCU : Deci, asta este. 
DINU : Exact. 
HADUCU (oa1'ecum ironic): Trebuie 

să-mi cer scuze '? 
DINU: Consideră că le-am şi primit. 

(Trece după birou şi nu se mai vede 
că este în slip.) 

VASILE: Alo, tovarăşu' ... 
RADUCU : Stai blînd, Vasile! (Se uită 

lung 1.a Dinu şi apoi izbucneşte în
tr-un rîs nervos.) Formidabil ! Dom
nule, trebuie să recunosc că m-ai fă

cut praf. Ai venit o singură dată pe 
un şantier unde lucrez şi eu, dar ai 
venit bine înfipt. (Către cei1.alţi.) Dragi 
prieteni şi tovarăşi, daţi-mi voie ::.ă 
vi-l prezint pe noul dumneavoastră
director general, inginerul Dinu
Munte. Celebrul D. M. ,,Salutări din
Casablanca" - semnează D. M . .,Ui-a,
ura! de pe marile bulevarde ale Pa
risului". - semnează acelaşi D. M.
,,Printre valurile de ceaţă, un salu.t '
luminos". Peste ştampila poştală din
Londra, sau invers, mă rog, acelea�i
sublime şi atotcălătoare iniţiale. Şi
după atîtea călătorii, un moment de

respiro la munte este cit se poate de
indicat. (Pauză. Se apropie încet de
Dinu, privindu-l în ochi.) Dinule, prie
tene, te-am rugat ani de zile să vii
să mă vezi. Uneori chiar aveam ne
voie de un sfat de-al tău. Acum te
rog să pleci. Ia-ţi bagajul şi du-te '.
Văgăuna asta nu seamănă nici cu
Parisul şi nici cu Londra. Lasă-ne pe
noi, cu necazurile noastre, să le re
zolvăm singuri. Noi, ăştia, care ne ţi
nem unul de altul de vreo douăze-::i
de ani.

DINU (după o pauză) : Nu pot, Radule. 
Sarcina e sarci.nă. 

RADUCU (nu-l aude) : incă o dată, Di
nule, te rog, pleacă ! La5ă şantierul 
ăsta, să-l ducem noi pînă la capăt. 

DINU (cu un început de iritare) : Adid 
tu. 

BADUCU: Nu. Dinule, nu! Ai auzit 
bine. NOI. Altfel ... 

DINU : Altfel ? 
nADUCU : S-ar putea să caut un loc de 

nuncă pe un alt şantier. 
DINU : Ameninţare ? Orgoliu răruit ? ! 
RADUCU (cu un început de ob0sealăl ·: 

Poate, Dinule, poate şi una şi alta. in 
cazul ăsta, orgoliul nu-i un sentiment de 
care să-mi fie ruşine. Dar, mai presus de 
el, e altceva: investiţie. De nopţi, de 
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zile, ş1 _iar de nopţi, . de calcule, de 
mîini înţepeni� pe planşetă pentru a 
intocnii un dosar care· demonstra că 
propunerile noastre... Dar . ce impor-
tanţă mai are ? ... 

DINU : ·spune mai departe, _susţine-ţi 
ideea! 

RADUCU : S-a făcut noapte. Cred că o 
să mergem fiecare pe la casele noas
tre. Mîine, cu· permisiunea . dumnea
voastră, o să-mi înaintez demisia. Sper 
că va fi primită favorabil. (lncet.) 
Poate chiar cu plăcere. (Dinu îl pri-
veşte întrebător pe Vasile.) 

VASILE (zîmbind) : Se spune că noaptea
e un sfetnic bun. Să verificăm ! 

RADUCU (se ridică greu. Pare dintr-o 
datţi îmbătrînit): Bine, deci, pe· mîine!

DINU: -N-ai uitat nimic? -(Arată balan
soarul.) Este o autoritate prea rigidă.
Nu .mă inte�ează decît autoritatea 
însufleţită. Adică cu. suflet. 

RADUCU (în timp ce iese cu. balansoa
rul sub braţ) : Timpul le va aşeza pe
toate la locul lor. Ca să învăţ ceea ce
ştiu şi să fiu ceea ce sînt au trecut 
peste mine douăzeci de ani de şantier. 
Timpul ... 

DINU : Eu nu am timp. 
RADUCU : Da, da, timpul... (Şi iese.) 
VASILE : Ei, să mă .duc şi eu. Dacă nu· 

mai aveţi nevoie de mine, bineînţeles.
DINU : Stai jos ! Au trecut 25 de mi-

nute. Crezi că mai primesc hainele
înapoi? 

VASILE (strigă) : Hainele !

FIERAR BETONIST 1} �le�• 
FIERAR BETONIST 2 Uscate, 

călcate. 

cu hai
umera.ş): 
curăţate, 

DINU (în timp ce se îmbracă) : Ce me-
serie aveţi ? 

F.B. 2 Fierar betonist. 
F.B. 1 

} 

DINU : In ce echipă ? 

F.B. 1 } Fierar betonist. 
F.B. 2 
DINU : Cine-i şeful echipei? 

F.B. 1 } Fierar betonist. 
F.B. 2 
DINU (către Vasile) : Aştia sînt tîmpiţi

din naştere, sau au devenit prin noua 
meserie pe care o fac ? 

F.B. 1 } Fierar betonist. 
F.B. 2 
(Eufrosina - hohot de -rîs.) 
VASILE : Aşa au fost instruiţi de tova

răşul inginer Răducu : oricine şi orice 
i-ar întreba, nu dau <lecit un răs
puns.
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F.B. 1 }··· 
.F.B.- 2 Fierar betonist. 

.
V ASILl!: : Au fost cei mai buni meseriaş._ 

ai noştri. 
DINU: Au foot-? 
VASILE : De cîteva săptămini, nu mai. 

lucrează. I! păzesc pe tovarăşul Ră
ducu. 

DINU : Era nevoie ? Dar -ce-i aici, şan
tier sau bandă de gangsteri? 

VASILE (grav): Nu yă repeziţi... S-ai.
putea să vă pară rău. Nu întindeţi:. 
coarda. Ne-aţi încercat, v-am încercc1., 
ne-am jucat. unii cu alţii ca şoarecele
_cu pisica. Cred că ajunge. Aici nu e
nici o bandă. E un şantier, un şantier 
ca toate şantierele, cu oameni de toa
te felurile, şi aşa şi aşa. 

DINU : Şi toată aiureala cu ga,rda asta. 
personală, cu balansoarul ... 

VASILE.: E o poveste mai lungă. Poate 
că am să v-o spun odată. Nu judecaţi 
lucrurile după aparenţe. Aveţi puţină
răbdare. (Cu blîndeţe.) Şantierul este
un lucru tare gingaş. Nu zidurile, că
rămizile, gropile, maşinile... Oamenii. 
Pleci de pe .un şantier spre necunos
cut cu o mină de oameni cu care ai 
dus greul ani de zile. Ei sînt nucleul. 
Apoi se adună fel de fel. . Cei mai 
mulţi - să cîştige bani, mulţi bani. 
Şi din toată adunătura asta trebuie 
să faci, în timp, un organism armo
nios, atletic, bine antrenat, capabil de 
performanţe ... 

DINU : Şi îi antrenaţi, formîndu-le un 
caracter cu o solidă musculatură, pu
nindu-i să legene balansoarul... 

VASILE: V-am spus să nu judecaţi 
după aparenţe. (Priveşte hîrtia lăsată 
pe birou de Răducu..) După nume, vă
cunoaştem. Am primit şi un telefon 
că o să veniţi. Se spune că sînteţi cel 
mai capabil inginer pe care l-a avut 
centrala. Dar pe un şantier atît de 
mare cum va deveni acesta nu aţi lu
crat. Nu, nu săriţi în sus... Nu am 
spus-o ca un reproş. Vom lucra îm
preună, o să ne cunoaşteţi... 

DINU : Vă cunosc. 
VASILE : Atunci o să ne cunoaşteţi mai 

btne. 
DINU : Cunosc tot nucleul, cum ii spui 

dumneata. 
VASILE: Dii11. hîrtii, din dosare, din ra

poarte. Cif,rele ajunse la centrală vă 
spuneau că sîntem grozavi, aşa-i? 

DINU : Şi nu-ii adevărat ? 
VASILE : Da şi nu. Uneori cifrele spu

neau una şi realitatea era alta. Acum 
realitatea asta o s-o trăim împreună.
(Zîmbind.) Aveţi ocazia să ne vedeţi,
pe viu, Ia treabă. 

DINU : Am avut o probă. 
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VASILE : Ca să fiu sincEŢ, m-aţi făcut 
·praf. Sînteţi un om tare şi asta mă
··bucură. ·- ' 

DINU : Motiv penJtru ca inginerul Răducu 
să-şi anunţe demisia ? 

VASILE : Nu cred. I-au plăcut întot
de�mna oamenii tari, hotărîţi, care nu 
se lasă îngenuncheaţi... 

-DINU : Şi-atunci ? Ai o explicaţie?
VASILE : · Ştiu eu ? ! Poate într-adevăr

o răbufni-re de · orgoliu. · Toată viaţa
a fost al doilea : adjunct de şef de
brigadă, adjunct de inginer-şef, .ad
junct de director ... Au trăit mulţi din 
munca şi ideile lui. Spera ca şant,ie
rul ăsta să-l'ia pe cont propriu. 

DINU : Şi de ce n-a făcut-o pînă acum ? 
Ce-a aşteptat ? 

VASILE: Poate că a încercat ... Cu un 
an în urmă, ştiam că după ce ter-

„ minăm în Moldova venim aici. Urma 
să devină un şantier de dimensiuni 
cum nu mai întî1nisem. A · obţinut 
proiectul de bază şi .l-a studiat zile 
şi nopţi. Tot concediul şi l-a petrecut 
în văgăuna asta. In . cort. Imp,reu.!lă 
cu o echipă. A măsurat, .a . recalculat, 
a bătut cu pasul aproape fiecare me
_ tru de pămînt... Ar fi m&iitat cu pri
. sosinţă ... 

DINU : Cu balansoarul pe pos,t de auto
ritate administrativă ! 

VASILE : Aparenţe, aparenţe... Pe un 
şantier ,autoritatea se impune cu 
fapte şi competenţă. Numai atunci 
este înţeleasă şi unanim acceptată. 

DINU : Şi este acceptaită ? 
VASILE : ... Să ştiţi că-i un om bun. Au

toritatea lui nu stă în ... ce aţi văzut. 
Ea vine de aici. (Semn cu mina la

cap.) 
DINU : Ne ştim din facultate. Era mai 

mic cu doi ani ca mine şi cu două 
capet.e peste promoţia lui. 

VASILE : Aşa, deci... 
DINU : Dar întotdeauna i-a liipsit cura

jul. Sau cel puţin aşa a lăsat impre
sia. Spurnea,i „pe cont propriu". Să ia

şanrtierul ăsta pe cont prop'.t'iu. Asta 
înseamnă să-ţi asumi mai ferm răs
punderea ... 

VASILE : Nu a pus niciodată în spatele 
altuia ce a fost mai greu. S-a înhă
mat el. Cît d�pre răspundere - nu 
ştiu să fi arătat cu degetul că,t.re alt,.tl 
cînd s-a pus problema. Dar poţi sii 
ţi-o asumi întotdeauna ? Şi, mai ales, 
te înţeleg toţi cei care ar trebui să 
te înţeleagă şi să te sprijine ? Şi ce 
faci dacă se aruncă peste tine ca nişte 
plăci de beton şi te strives c ? De 
aceea v-am rugait: aveţi răbdare. O să 
ne cunoaştem. Părerile nu sîrn,t bătute 
în cuie. Vă rog să mă scuzaţi două 
minute. (Iese.) 

_ DINU : ( către f,ierarii q.eronţşti, car.e '. �n 
tot acest 'ţimp au stat. smirnă în col
ţul lor) : Ei ?

F.B. 1 \ Fierar betonist. 
F.B. 2 . ,. 
DINU.: Bine, bine, am mai auzit. -.Dar 

vouă, , oameni în toată fi:J;ea, nu -�vă e 
jenă s-o faceţi pe idioţii.? Cum te 
cheamă? 

F.B. 1 : Gavrilă 'Ion. 
DINU : Şi pe tine ? 
F.B. 2 : Gavrilă Ion. 
DINU (izbucrneşte în rîs odată cu femeia 

în halat) : Măi Gavrilă la pătr3,t, 
ce�aţi spune voi dacă de mîine d-imi
neaţă v-aţi pirezenta la brigada voas

. tră de· fierari betonişti ? 
VASiLE (cGll'e a intrat învre timp): V-aş 

sugera... aş îndrăzni o prorp... .o ::-u
găminte : lăsaţi-l pe ţova.răşul Ră
ducu să decidă. Oamenii aceştia s-au 
oferit singuri...· 

DINU : Şi cine-i .plăteşte? 
VASILE : Brigada de fierari betonişti. 

Aşa au decis. (Le face semn ceior doi 
să iasă. După ce s-a închis uşa.) Tot 
nu v-ar fi asculta( 

DINU (excedat) : Domnule, µiistea:ele Pa
risului s-au mutat în c,reierii munţi
lor ? Ce nai ba se petrece aici ? 

VASILE : Nimic deosebit. Lăsaţi doar 
lucrurile aşa cum sînt. 

DINU : Păi tocmai asta nu . vreau. 
VASILE : Nu e vorba de şantier, ci de 

cîteva fleacuri : balansoaru,!, ăştia doi •. 
Răducu ... 

(S-a întunecat bine. Vîntul suflă şi,1Tiai
puternic. Acum chiar urlă.) 

DINU: Aţi ancorart bine baraca asta?· 
VASILE (rîzînd) : Atît cît a fos.t posibil. 
' Dacă o dărîmă, o facem la loc. Apro

po : am trimis o fată cu mîncare în 
camera dumn-eaivoastră. Am rugat-o 
să facă şi focu:!. Apă caldă e în pel'
manenţă. O baie bună o să vă remon
teze. Eu, cu pe rmisiunea dumnea
voastră, m-aş duce. Seara o mai -fa
cem şi pe învăţătorii cu copiii oame
nilor. Pîniă ne-om aşeza ca lumea şi 
vom găsi un om calificat. 

DINU (îl priveşte lung pe Vasile, de 
parcă atunci l-ar fi văzut) : Cu copiii? 
Aici? 

VASILE: Atunci, pe mîine. Noapte bună_ 
(Iese.) 

(Dinu şi Eufrosina aprind lumim.a Î'1l. 

o.ce'la.şi timp. Dinu răsfoieşte un dosar,
apoi desfăşoară un plan şi se adînceşte
în studiu.)

EUFROSINA (care între timp a meşterit
la un reşou) : O cafea ? (0 oferă fără 
să treacă linia.) 
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DINU (aşezindu-se pe un taburet pant
lel cu linia.) Mulţumesc. Lucraţi de 
mult aici? 

EUFROSINA; De la început. 
DINU: Şi, aşa"? (Arată linia albă.) 
lXFROSINA (ride) : Aşa s-a convenit 

Aoolo directorul, aici eu. Pînă se v-.1 
găsi alt loc pentru laborator. 

DINU: Şi nu vă deranjaţi? 
EUFROSINA : Eu am obligaţia să nu

văd, să nu aud, să nu scot o vorbă.
El a încercat să facă abstracţie de
existenţa mea.

DINU : Şi reuşiţi?
EUFROSINA : Din experienţă, am con

statat că o situaţie, oricît de neplă
cută ar fi, repetată din necesitate, de
vine suportabilă - iar cu timpul chiat•
obişnuinţă.

DINU (ascultă vijelia de afară) : Şi vîn-
tul... mereu ...

EUFROSINA: Nu, se mai şi odihneşte
lJINU: Să mă prezint ... 
l�UFROSINA : Imposibil. Aici �te un 

zid. Imaginar, dar un zid. Prin el
nu se poate comunica.

DINU (nu înţelege): Dar e absuro. Cum
nu se poate comunica ? · Dar noi ce 
facem acum? 

'EUFROSINA : Vorbim. V-a plăcut ca
feaua? 

DINU : Nu ştiu. Nici nu mi-am J.a.t s�a
ma cînd am băut-o. 

:F.UFROSINA : Păcat. Fac o cafea foarte 
bună. 

lJINU : Vă rog să mă scuzaţi, dar s-a•1 
întîmplat atîtea ... 

:CUFROSINA: N-am observat. 
'DINU : Aş vrea totuşi să vă pun cîteva 

întrebări. 
EUFROSINA : Atunci invitaţi-mă în bi� 

roul dumneavoastră. 
DINU : Dar, vă rog. (Eufrosina îşi scoate

halatul, îL aşază pe spătarul unui 
scaun, �ese şi bate la uşă. Dinu izbuc
neşte în 1·îs.) Cred totuşi că am greşit 
şantierul. Intră ! 

EUFROSINA: Bună seara, tovarăşe di
rector. Sînt inginen.i.l geolog Eufrosina 
Cerbu. Pentru intimi... Fina. 

DINU: Vă rog, doamnă... domni-
şoară... ( li oferă un scaun.) 

EUFROSINA: Tovarăşă. Apelativ stab[
lit prin lege. Aţi observat că de cînd 
a apărut legea se foloseşte din ce •n 
ce mai rar acest apelativ? 

DINU: Nu, n-am observat. Şi, în gene
ral, sînt un prost observator al unor 
astfel de fenomene. Mi se par nesem
nificative. 

EUFROSINA: Mă rog. Permiteţi să ra-
portez? 

DINU : Păi. unde sîntem aici? 
EUFROSINA: Pe şantier. 
DINU : Şi se iese la raport ? 

1�UFROSINA : Intotdeauna cind trebuie. 

DINU : Atunci ... 
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EUFROSINA: Mi s-a dat un termen c� 
12 luni pentru execuţia analizelor 
geologice de rocă. In final trebuie s:l 
prezint un raport amănunţit necesa1 
excavărilor, fundaţiilor, străpu.n.gei:1� 
lor ... 

DINU : 12 luni ? ! Enorm. 
EUFROSINA : Exact. Asta a fost ş.i reac

ţia mea. A trebuit să concediez t:>t 
personalul, pentru că nu aveam ce 
face ... 

DINU: Tot? 
EUFROSINA : Tot. 
DINU : Cîţi "! 
EUFROSINA: Unul. Laboranta. 
DINU : Şi, cu laboranta, în cit timp aţi 

fi terminat ? 
EUFROSINA: Dacă mi se aduceau roate 

probele indicate de mine, în trei, ma
ximum patru luni. 

DINU (rîzînd) : Atunci, şi dumneavoas
tră sînteţi prea mult ... 

EUFROSINA: Exact. Numai că � nu 
am ce face. Trebuie să stau aici pînă 
la sfîrşit. 

DINU : De unde sînteţi '? 
EUFROSINA : Din Bucureşti. Căsătorită. 

Un copil. Apartament proprietate per
sonală. Dacia 1300 parcată în curtea 
unui ţăran în comuna de la poalele 
muntelui. 

DINU : Unde aţi mai lucrat ? 
EUFROSINA : ln zona auriferă. 
DINU : Căutător de aur. Şi-aţi găsit ? 
EUFROSINA: Da. 
DINU: Mult? 
EUFROSINA : Secret de stat. 
DINU : Cum aţi ajuns aici ? 
EUFROSINA: Prin transfer. De la Mi-

nisten.i.l Minelor. 
DINU : Din Bucureşti ! Dumnezeule, de 

ce ? ( Eufrosina tace, Dinu o priveşte 
lung.) Păreţi o femeie de lume. Nu 
înţeleg ... 

EUFROSINA : Se poate deci şi tn trei 
luni, dacă lucn.i.l pe şantier �r intra 
într-un ritm normal. 

DINU (renunţă să se mai ocupe de viata 
ei personală şi intră cu totul 1.n „pro
bleme") : Ce înţelegeţi prin ritm nor
mal? 

EUFROSINA : Dacă s-ar deschide acele 
fronturi care pot fi atacate imediat, 
străpungerile. S-ar începe lucrul pro
priu-zis. (Intre timp au desfăşurat o 
hartă.) 

DINU : Ar trebui străpuns aici. aici şi 
aici. Drumul de acces al vehiculelor 
şi de evacuare a sterilului... Lung, 
foarte lung. 

I:UFROSINA: Asta este. Drumul. Din 
cauza lui stăm şi nu facem nimic. 

DINU : Dar este un drum aprobat în 
proiectul iniţial. 

EUFROSINA: Da. 49 de km şi 800 de 
metri. Materiale repartizate pentru 
25 de km. Avertisment sever: nici 
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un kilogram de material în plus pen
tru drum. In condiţiile astea, dum
neavoastră v-aţi apuca de drum? 

DINU : Pentru acest drum, proiectantul 
a promis că va studia orke alt punct 
de vedere ... 

EUFROSINA: Exact. Dar propunerile 
noastre, acolo (ara.tă în sus) nu au 
depăşit stadiul de „se află în studiu". 
Şi noi stăm. Impreună cu inginerul 
Răducu, am reanalizat proiectul ini
ţial, aici, la faţa locului, punct cu 
punct. Propunerile noas.tre nu privesc 
numai drumul. Dar să revenim la · 
drum. Priviţi aici ! (Şi a.rată pe har
tă.) Dacă tăiem în peretele acesta, în 
maximum zece zile drumul e gata. 
Aceasta a fost propunerea noastiră. 

DINU (luînd un dosar de pe birou şi răs
foindu-l): Piatră ... Dură. Aproape cre
mene. Ar costa şi ar dura de citeva 
ori mai mult. 

EUFROSINA: Eroare. Un studiu făcut 
superficial. Am verificat de douăzeci 
de ori. Am luat probe aproape din 
metru în metru. Calcar. Il sapi cu 
cazmaua. Există şi piatra dură de cai·e 
aţi amintit. Aici : un fel de P'rag 'la
tura!. Trebuie doar decopertat, pe 
urmă poţi trece şi cu tancul. 

(Dinu ia de pe birou un minical.cula
tor. Măsoară, calculează, notează ... ) 

DINU : Asta este ! Pornim concomitent 
din aceste trei locuri. Dacă băgăm 
forţe, cred că nici n-avem nevoi� dl'! 
zece zile. (Parcă trezindu-se.). Ş1 c1e 
ce mama dracului nu l-aţi făcut pîn:71. 
acum ? (Observă figura cam crispată
a Eufrosinei.) Iertaţi-mi grosolănia, 
dar nu înţeleg! Aţi trimis proiectan
tului un pachet de propuneri. Le cu
nosc. Presupune o adevărată răstur
nare a proiectului iniţial. li trebuie 
timp. Dar drumul? El vrea să ia şan
tierul ăsta pe cont propriu şi nu în
drăzneşte să facă o treabă justificat:i 
din t.oate punctele de vedere. 

EUFROSINA: A îndrăznit. S-a întîmplat 
însă ceva. · A căzut peste noi, cum 
spunea Vasile, o placă de beton. 

(Joc de lumini. Tim,p dat înapoi. A,:e
laşi decor. La birou, cu telefonul la ure
che, inspectorul ministerului. Răducu stă 
cu capul în mîini. Eufrosina, umbră tă
cută printre eprubetele ei. O stare de
evidentă încordare, de aşteptare. Răducu
tresare la cel mai mic zgomot venit din 
o.fară. Uşa se deschide încet şi apare 
Parpală.) 

FARPALA: M-aţi chemat? 
RADUCU : Nimic ? Nu se vede nimic ? 
:p ARP ALA : Să mă duc pînă acolo ? 

RADUCU : Sînt destui. Stai aici ! Dacă. 
vezi pe careva venind din vale, îl tri
miţi imediat la mine. 

PARPALA : 'nţeles. (Şi iese.)
INSPECTORUL: ... Alo, da! Mai aştept 

mult ? Cum n-aveţi elicopter ? Pro
babil că la ora asta omul a şi murit. 
Poftim? Să-l îngropăm? Cum iţi per
miţi... dumneata ştii cu cine vorbeşti? 

RADUCU : Fără panică, tovarăşe inspec
tor. Dacă a murit, trebuie să vini 
doar procuratura şi un medic legist. 
Salvarea nu mai are ce să facă. Dac:ă 
e numai rănit, avem pregătită o ma
şină. Oricum ajungem mai repede. 

INSPECTORUL : Domnule, eşti de-un 
calm... Iţi moare un om pe şantier şi 
dumneata ... 

RĂDUCU : Şi eu ? (fncordarea. creşte. In
spectorul nu mai rezistă şi izbuc
neşte.) 

INSPECTORUL : Vei răspunde. (Bate
cu. mîna într-o mapă.) Asta tre·oui.a 
să faci. Acesta este proiectul aprobat. 
De ce te-ai abătut de la el ? 

RADUCU : Propunerile noastre le aveţi 
la minister şi la centrală. 

INSPECTORUL : Ai aprobarea lor ? Nu. 
Vei răspunde. Eu să ştii că am anun
ţat şi procuratura. Imi pare rău pen
tru dumneata, dar asta este. Eşti vi
novat şi vei plăti. 

EUFROSINA (nu mai rabdă) : Nu e ni
meni vinovat, tovarăşe inspect.or. Ac
cidentul nu a,re nici o legătură C':.l 
drumul. 

INSPECTORUL : Asta să declaraţi în 
faţa procurorului. Eu un singur lucru 
ştiu : dumneavoastră trebuia să .faceţr 
drumul aprobat prin proiect. 

RADUCU : Impos�bil. Nu am cu ce. Nu 
am materiale. 

INSPECTORUL: Tovarăşe inginer, dum
neata n-ai fost pus aici să-mi oa.uţi 
argumente pentru ce nu se poate. Eu 
aşa ceva nu înghit. Limpede? Ai un 
proiect, execută-l în timpul stabilit. 
Este singt.llrul răspuns pe care-l putem 
accepta. Clar ? 

VASILE (care a intrat între timp) : Ca 
lumina nop•ţii. 

INSPECTORUL (puţin descumpănit) : Eu 
nu giumesc. 

VASILE : Serios, tovarăşe inspec,tor, 
ştiţi ce nopţi frumoase sînt aici ? 
Parcă răsar zorile mereu. 

INSPECTORUL : Domnule, dumitale îţi 
arde de poezie şi aici a murit un om. 

VASILE (schimb de priviri semnificative
cu Ră"ducu, care parcă oftează uşur�t.
apoi către inspector) : Dumnezeu sa-l 
iert.,;. Parcă la dumneavoastră la m.i-
nister nu se poate în.tîmpla? (Insi
nuant.) Se împiedică omul de ceva 
şi-o ia de-a berbeleacu' pînă îşi rupe 
junghitura gîtului. 
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TNSPECTORUL: Luaţi lucrurile cam 
uşor. Mă rog, vă priveşte, asta-i trea
ba procuraturii, nu a mea. La urma 
urmei, eu am altă sarcină, nu să an
chetez accidentele de muncă. De a
ceea, vă întreb încă o dată : sînteţi 
sau nu în stare să respectaţi un pro
iect aprobat de toate forurile ?

VASILE: lntrebarea s-ar putea pune şi 
altfel, tovarăşe inspector : sînteţi sau 
nu în stare să aruncaţi pe apa Sîm
betei cîteva bune zeci de milioane ?

Şi, la întrebarea asta, răspunsul· nos
tru este clar şi categoric : nu. :Măcar 
şi pentru faptul că banii ăştia sînt 
scoşi din buzunarul meu, al dumi
tale... Sînt banii poporului, tovarăşe 
inspector, e munca lui. .. 

lNSPECTORUL: Mi se pare mie, sau 
dumneata îmi ţii o prelucrare ? Zia
rele le citesc şi eu. Iar cei care au 
făcut proiectul şi cei care l-au apro
bat au ştiut exact ai cui bani se vor 
cheltui. Să nu deturnăm discuţia, to-
varăşi. Să nu ascundem după iozmci 
incapacitatea de a ne îndeplini sarci
nile. 

RADUCU : Cred că aţi absolvit cu doi 
sau trei and· înaintea mea. Aţi avut şi 
dumneavoastră acelaşi profesor ca şi 
mine, fie-i ţărîna uşoară. 

JNSPECTORUL : Nu înţeleg ... 
RADUCU: Dacă ar putea, s-ar scula din 

mormînt şi ne-ar lua la palme pe 
amîndoi. 

INSPECTORUL (forţat calm) : Tovarăşe 
inginer, vă înţeleg. Sînteţi în situaţia 
jenantă de a vă disculpa, dar argu
mentele sînt puerile. Este adevăra;;, 
profesorul ne-a învăţat să căutăm 
întotdeauna soluţia cea mai simplă şi 
mai eficientă. Dar cei care au făcut 
proiectul credeţi că n-au ştiut lucrul 
ăsta? 

(Uşa bi,roului e dată de perete şi în 
scenă intră Gheorghe Stîncă, ducîndu-l 
în spate pe Ion Şuteu. Toţi cei prezenţi 
rămîn un moment împietriţi. Răducu . se 
uită întrebător La Vasile, care ridică ne
-dumerit din umeri. In acea.stă atmosferă, 
Şuteu ridică încet o mînă şi îl bate pe 
umăr pe Gheorghe.) 

ION ŞUTEU: Auzi, mă nea Gheorghe, 
n-ai o ţigară ?

GHEORGHE ST!NCA (o clipă surprins): 
Deci, n-ai murit ! 

ŞUTEU : Muşcă-ţi limba ! 
GHEORGHE (aruncîndu-l jos) : Fir-ai al 

dracului de go1an... Uite-l, domnule, 
n-a murit ! (Răducu, Eufrosina .�i Va
sile izbucnesc în rîs.) Poftim, mor-tu' !
(Ii dă un ghiont) M-a lăsat să-l car
în circă tocmai din fundul văii.

ŞUTEU: Avem noi la .Brăila nişte că
ruţe care hurducă mai puţin ca dum-
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neata. Mă, nea Gheorghe, puteai' să 
fii mai delicat. 

INSPECTORUL: Dumneata eşti ăla ... 
ŞUTEU : Eu, tăticu'. 
INSPECTORUL: Cum, dom'le, n-ai mu

rit ? Eşti întreg ? 
ŞUTEU (se pipăie) : Da. Trebuia? (Eu

frosina, Vasile, Răducu - hohot de 
rîs. Şuteu, către Eufrosina, scoţînd 
din buzunarul salopetei un bucheţc! 
de floare de colţ.) Eu de cite ori văd 
o floare mă gîndesc la corespondentul
ei biped. Stăteau agăţate pe un colţ
de stîncă. Am ajuns la ele, le-am
rupt, dar, nerăbdător cum sînt, am
coborît cam repede pînă în fundul
văii. ( li oferă florile.)

INSPECTORUL (în timp ce-l pipăie ne
încrezător pe Şuteu) : Dar te-am vă
zut eu ducîndu-te de-a berbeleacu' ... 
Ca un bolovan ... Nimic rupt... O mină, 
un picior ... 

ŞUTEU (gîdilîndu-se): Tăticu', domol, că 
eu nu rezist să mă atingă fizic dec,t 
sexul opus. Dumneata ştii ce-i aia un 
cascador? Trei ani la Buftea 1:>ăiatu' 
n-a făcut altceva decît tumbe. f'înă a
venit povestea cu ursu', şi-atunci...

YASILE : Şuteu ! 
ŞUTEU: Gata, şefu'! (Semn de fermoar 

La gură.) 
RĂDUCU : Pe şantierele unde am lucrat 

n-am avut pînă acum nici un •accident
grav. Şuteu ?

ŞUTEU : Am înţeles, şefu' : o lună de 
zile retrogradat cu o clasă de salari
zare. (Către Eufrosina.) Gesturile no
bile, domniţă, se plătesc întotdeauna 
SCUffiip. 

INSPECTORUL (către Şuteu): Nici nu 
ştii în ce situaţie penibilă m-'.:li pus. 
Ce-i voi spune procurorului ? 

VASILE : Nu vă faceţi griji. Nu mai 
vine. 

INSPECTORUL: Aşa, deci? 
VASILE : Exact. 
INSPECTORUL : Mă rog. Treaba voas

tră, dacă mă consideraţi un corp 
străin pe şantier. Dar, cît timp sînt 
aici, toti, fără excepţie, veţi face cum 
spun eu. Clar ? 

VASILE : Ca lumina nopţii. 
INSPECTORUL (către Răducu): Aş vrea 

să discutăm serios. 
RĂDUCU: Eu cred că şi pînă acum am 

făcut-o. 
INSPECTORUL : Pes<te cîteva zile vine 

ministrul. Trebuie luate cîteva măsuri 
speciale. 

RĂDUCU : Şi care ar fi acestea ? 
INSPECTOR UL : O să disCl\ltăm intre 

pabru ochi. 

(CeiLalţi dau să plece. Răducu îi o
preşte cu un gest.) 
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f{ÂDUCU : În treburile şantieruiua. nu 
am avut niciodată secrnte faţă ele et. 

INSPECTORUL (vorbind tot �timpul nu
mai� -cu Rli'ducu) : TreBuie să facem 
ceva, să ocganizărri ceva, să se vad°;i 
că lucrăm din1 plin. 

RAIDUClF: Inţeleg că aprobaţi prqpt!_ne
" rile noastre. 

I'NS'Jl'EG4'0RUB: llNu, hti 1şi m.t"! Aveti
un proiect aprobat. t 1 

RADue::m•·:. Fără drum nu putem ÎaCE:
i.. t n.imi'c J:>., ' 1' 
INSPECTORUL (excedat).; Incepeţi 'a.ru-

mul.'' ' ".. . 
VASILE : Muncă inutilă. Risip'ă ... 
IN-SPEC'PORUil : Am fost trimis aici cu 

împu<ti:!irniciri dep:line. Trebuie ,ca mi
nistrtil� să vâdăJ că treburile ffii.eJ:g 
strună. ., " 

RADUCU (obosit) : Şi ce vreţi? 
INSPECTORUL (îi priveşte pe rlnd P,.e 

fiecare)': Să ieşim bine. Şi voi, Şl eu. 
Pentru asta; un. kiJometî:u-âoi Lle 
drum o' gaură fntr-un perete tle stîn
că, 'să pară că 'al'l'l .început străpun
gerea. Cîtev� ex:plozii ,care să-l îm
piedice' pe ministru să se awopie 
prea mult ; răspindiţi utilajel� ,l?f! 
�ntier, p,uneţi;-le să s,e mişte, sa fol
faie basculant!el.e ... 

ŞUTEU : Cum adie{! să „folfăie", tă-ticu'"! 
INSPECTORUL: Să' se mişte, qomnuJe, 

să 'citrcule să' lumble de colo-colo ... Nu 
înţelegeţi ? Tretiuie' să-i dăm ,irr.i.presia
că'1 lucrării� 'au" intrat în ritmul ce1·..rc. 

GHEORGHE : , La chestia asta pe mm„ 
să hu conl4ţi. (Iese.) ' , 1 ŞUTEU : Tăti/c:u', fără rţ1\ne ! Rezerva 
mea de J Ill!inciuni e pe sfîrşi te şi pe 
lume mai sînt atîtea femei frfunoose.; 
(Iese şi el, apoi, pe rînd, şi ceilaiţi. 
Au rămas Eufrosina în 'laboratorul �ei, 
Ră,ibucu şi' !inspectorul.) , '-, 

INSPEC'L'ORUJ!... ''(sec): Părerile lor nu 
mă interesează. Dar da'că nu faci ce-ţi 

" spun/ •tel-racl. 1 Te- 'destitui, cît e�ti t� 
de Răducu Fluşcă, ultraxenutmt ş1 
ultraapreci.at: Şi te trimit şi -în -.faţa 
tribunaJl!IThui, pe!nthl :sabotaj. 

' l '-' 

(Răducu, ,se ridică �ncet, ?bosit. !l J.'!i:
veşte lung1 peu î�p�-ctor" şi p,leaca jar:
să spună - o vorl:Jă. Dupa ,el,_ �ot taputa,
pdrăseşte ,' labo.ratorir1 E,�tros�-n,q. _ . Intuneric.' Se ivesc zorile. Aplecaţi asu
pra hărţi{ fil.t l'Dintl" şi Eufrosina.) cti 

iJ '-' i J „ 

, DINU r: Si-a�i, făcut tot dr.eul-' ăl1:1-tf 
E�F,�OSINA (r(diicărdin .umeiri):: Şinm;

nistrul :nici măcar n7a venit.. 
DINU (-izbJ,L-cn,ind .i in rîs) � Bănuiesc' 1�ă 

v-a ajuns, că v-ati învJ�t mţnt_e. V
BUFROSI:ţ,l"A: Ştiu eu, tovarnse �1re9to�? 

Să l aşteptăm" Î)înă"' se' anunţa ,prima 
inspecţie mai serioasă. • DliNU: Aşa,' deciF·(Şî se adînceşte

.)
· Î'I" 

�calcul\31)1c :,"ln 1' '" 
• 1 " "EUFROSINA 't:s�1 • riai'�ă:''tş,i ara.n1eaza ţi

l ,
. 

nut,a) : iAşa., (Patţză.) ISe lu ineaza; ;J.. 
st�t şi ,vînl);l;li,., V.a fii 01 zi firuriiioasa. 
(Dinu„ V,U; a,.u&e. JCoti,tinuă .să Jluctf�ze.) 
T9varăşe di..rec,to,r, 1 îmi ermlitl:i-ff să 
plec ? l ."l , , tt u ll 

DINU (face wn semn cuV-mî� şi !Mfl:rf
: si-na iese) : c _!Păcat de ntirr1iP-Ul• 'pierctill. 
lVfare păcrat� Cred t.o1fuşL�- ('A!?nă dcum 
;·ea.Uzează că a rămia,s sîngwr.) AJ:.�Ie-

u 1cat I (Se ridică, faoo cîte a mi-ş'l:lft1i. •ei,"-e 
înviorare, după cwre se aşooă"i/la') bi
rou.) .1,Deci,. aşa ;.a� ,fost,- '!)înma illi.1 e 
şantier- şi prima. noa.�- . P(Sehe cepp, 
pe o foaie de hîrtie,1Jpe _ca'fe'J0 -�aşfiiri. 
ia• J vedere p'e,' bi'l!OU.• tinge eecitl; 1..,cf'ca 
care de altfel nu mai _era ,nev'<J{e,, si 
ies.e din seenă.) , .se 11 • u ... )UU.F>. r ;/'r T"iî;f � 

VASILE '(intrîn8., cu oa.re'cwr� timiâiyz. e): 
Dec-i mai dormim.u'(Rîde.)' Dofţffiul�, 
încă' n-am văzut un dd;r:lc� rrfe-t;e 
să-şi preia funcţia 1in ji:im'e e--! 'Ni?4 ! 
Imi place. (Mimează.) ,,zedt1:m1�:, ' ()' , ,_ .,, ., \11J.:....1 ;;., ,.. ' 1ourăţat, călcat, �dUlSe pe, .. wv. 't'- •

,.., ( Strînge lwcŢu:i-ile\ îmJ?\ăşt��e-�·'&t 
le 

pune la locul lolT. Y,fde f.hiţ 1rf,,,:fl,�, pe 
' 'birou): ,,Lă ora 8; ,de con..vocatT'r?lt ducerea, plu§ şefii de"' �hifi,ă ". if?fiep-e 

dansul.' (Ci-ntă.J � ,';FI.di Jă''1 pti{ ..,cea ')f .r. t ·r • " wJ1'.,',. - rnalre ... " Se� pare ro uşi uca . ,e
'.' 

va
schimba ceva. ·'Să ed'bm. '(Des"1c�ide• al"' I „.1. I J" _, i:, " uşa.) Parp a . , , ii -, ::,:JS �:., 9b 

PARPALA: 'trăiţi ! bn d S) 'i-'.!ICT .. 1 j� 
... • • V ASil,E : Urgent, aici, V8i)ia,Ş1'l'l 1:p.gmer 

Răducu, finanţele, Mălai."' m3s_ u i - "G t.... �LJ_ ... l ..,jl. j � • UII'a spar.a... t.l :;, 11,1· 1 '9b i;.)i� 
PARPALA : 'Trăiţi, ,jnţeles �urgent! :lfilQ \,1 J . � ?.J; ;I .__. .l.,1.,,.4, 
I 

• "(' +(".,{}" 'JJ(Vastle continuă să faca, Wq,ine, t 'fff:
bir.ou, f-luierî11,ti 11,JH:a.i lla luptJ)c�a, mare ... 
I-rvt!Tă pe rînd,I cei chemrJ,f.1lUitiifn:ilr 

' Rădilcu Fluşcă,) vn ţinii:tă� q� or<f;J;, • i fi1-înă 
cu o va1.iz-ă mare[ peJcalre 1b"I(tşaza) osten
tativ în mijlocul âamerei'.1• Int:fe ti'm'P,' _îşi 
face atp,arriţia,lşi VEufr6svn:â� Se :>schimo� 
�aluturile de rigqarce.) ,1 ;; . 'J'.)UCTAJI

• n �•1;> ,r :, .\ i:J (I 9ţ� " şm:;E;u :;' �i care;J N�: .. do.Pnl!le, i1.,<:le -1 ma 
scoală P.,e IJ?:ÎI).e 

I 
ij! <9.;i:-Jl aşt!Ţ? :IOT 

Fii:,J.Al'fŢISTVL t<căt1:e Răducy,).,: Să'.!'.�: · 
q Hfţi .'!ln,ifti\le,11şă1 poaţ__ă:_@.S'jfJ'f?u m�.1c.

banu.,_ ,, K �9L,<;1 ,e,n i;m1u 
J;)U.lYJ]TRD MăCACJŢA.,(f1·ecîndu-şi .pal

mele) : Mîine luăm ,plnc,a.(®om11Ule, e 
r , �lne_: pu faci nimjG,, ·,ia'. P<!1J-!i �m .

ŞUTEU: � Ş.ă J?!ăt�as_că, dol_Il9-ul3'i:1s* .,p,;j.ffiif 
-'Jl. t;easc�. .. . d ?•t J .'9 tl . j xrs-: 
FINANŢISTUL : Pma ne-on1,]'ill"mde „ş,1-a� 
Jq tunţ;:i_ să •Jv,edeţi NOi cum ·dălpf ""cu.'.:ltofil 

d� d��cu' ! r. ns, J? 1,:i <; i.1Js a 
ŞUTEU: Noi?! Voi! Ne-aţi cla.bcle.JH.J.crt 

şi n-am lucrat ? ',n Ji{l' • J:ilTUr. 
F�NANl;lST1;J,�.J:1tre J11duC½): .Se:ffiJl�v.i-
RADUCU : Nu. � r;9t2B 9f,r,o 

(Consternare gener,ală.) vr : U:>UCTA;î 
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ŞUTEU : Impărate, ne laşi fără mălai 'i 
(Se uită atent în jur.) Măi să fie ... 
Simţeam eu că de aici lipseşte ceva : 
Tronul. Unde-i, domnu-le ? (Toţi U 
caută cu privirea.) 

MACACIŢA : Nu-i. 
ŞUTEU: Nu mai �te. Păi, tăticu', aici 

se petrece ceva, e cu .schepsis, şi bă
iatu' vcrea să ştie. 

RADUCU : Va semna, dacă v,rea, nou1 
dkector. 

ŞUTEU: Adică împăratul... (Speriat, că
tre Măcăciţă.) Mă, tronul nu mai e I 

MACACIŢA : Ţţţ ... 
ŞUTEU : Că matale, tă.ticu', fuseşi cu 

delegaţie. 
RADUCU : Iţi cam iei nasul la poctacr 
ŞUTEU: Nu• mai e ... (Semn de bal,a,n 

soar.) Impăratul nu mai are ... (sem11 
de coroană.) 

RADUCU (deschide uşa şi intră cei doi): 
Luaţi-l. 

DINU (in,t,ră lejer, proaspăt, bi11,e dispus): 
Lăsaţi-l ! Bună dimineaţa la toată lu
mea. (Se aşază la birou.) Deci, dum
neavoastră sînteti vîrfurile nucleului-

ŞUTEU (nu înţelege) : Şefu', eu nu. Eu 
am echipa mea. Şi el, Mălai mai.•p 
adică tovarăşul Măcăciţă, la fel. Ir> 
re.st, nu ne băgăm. Că noi asta am 
învăţat pe şantier: fiecare răspunrl0 

de ce face el. că altfel... 
DINU (zîmbind) : Bună în,văţătuil."ă. Să 

n-o uitaţi.
ŞUTEU : Se poate, şefo'?! Băiatu' a,re pin

gică de astfalt. Subţi.re ... 
DINU : Dumneavoastră presupun că sîn• 

teţi contabilul-şef. 
FINANŢISTUL : Fi.nanţistul. Aşa îmi 

spun ăştia. Iar casierului - ministrul 
finanţelor. Penitru ei, el e mai mare. 
el dă banii. Dacă nu vă e cu sup2 
rare, cu cine avem onoa= ? 

DINU (cătTe Vasiie) : Nu le-ai spus ? 
RADUCU : Incă n-au aflat. Tovarăşul 

este noul director general al şantie
rului. Fără delega ţie. Direcitor-dire( 
tor. (Către Vasile.) Cu ce începem ? 

ŞUTEU: Cu (şi arată dosa-rul contabi 
iului-şef) mălaiul. Intîi mălaim, şi pe 
urmă mai vedem. Tot ce v.reţi ! Bă 
iatu-i aici, iar brăilenii mei (semn 
către uşă) acolo. 

DINU (scoate stiiool, citeşte): Ce-i asta? 
FINANŢISTUL : Stadiul lucrărilor. Fără 

raport de ex€Cuţie, banca nu elibe
rează b.a.nii. 

MACACIŢA: Păi cum adică, aşa, pe 
gratis ? Vor şi oamenii să ştie pe ce 
dau banii. 

ŞUTEU : Tuci, mă ! 
DINU : Exact. Are dreptate. S-au făcut 

toate astea ? 
RADUCU: Nu. 
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VASILE: Nu. 
DINU : Atunci ? 
RADUCU (,absent) : Se vor face. 
DINU : Şi luna trecută ? 
RADUCU : La fel. 
DINU (îi oferă dosarul) : Semnează. 
RADUCU: Semnătura mea nu mai este 

valabilă. Acum avem dd>rector. Nu cu 
delegaţie. 

DINU : Nici eu nu pot să semnez. Tot 
ce rapo,rtaţi aici s-a „făcut" fără 
mine. Aşa că ... 

MACACIŢA: Păi, atunci, ce facem? 
;;; UTEU : Şi mălai'llll. ? 
DINU : Lu.na viitoare. Pî,nă atunci, mîn

căm pîine de la canitină. Voi ordona 
să vi se deschidă credit. Inclusiv mie.. 

:;;nTEU: Păi, nu se poate, tăticu' ? �'ara 
banii ... 

DINU: C::ît? 
ŞUTEU : Cev:a, acolo... To:ei-patru miare 

de căciulă. Sîntem modeşti CÎIIld om 
începe lucrul, stăm de vorbă altfel. 

DINU : Nu m-ai înţeiles... Cit ai luat 
pentru casa ţăiranului ? 

ŞUTEU : Eu ? ! Care casă, tăticu' ? Bă
iatu' habar n-&e. 

DINU: Cît? 
ŞUTEU: Tovarăşu'! (Semn la obmz.) 

Păi, se poate? 
DINU : Merge telefonul ăs,ta ? Alo, cta, 

şantierul. Fii mata bu.nă şi fă-mi le
găturra cu comand�tw. judeţean al 
internelor. Da, generalul Ştefan. 

ŞUTEU (speriat): Stai, şefu', n-o lua aşa 
la goană, la deal, că muntele-i îna:lt. 
Inchide drăcia aia. (Se şterrge cu o 
batistă.) Uite, domnule, ce cald s-a 
făcut. 

DINU: Cît? 
ŞUTEU : Ei, acolo, un fileac... Ce să fac, 

tovru-ăşe diirector, să las băieţi! să 
mucegăiască ? Şi rnaiteria!l.ul tot se 
.strica. (Dinu îl priveşte în comtiniua-re 
întrebător.) Cîteva mii, acolo ... (Dinu 
- acel,a,şi joc.) 0,pt... (Dinu, idem.) 
Zece. (Diniu, idem.) Ce mai, domnule?
şaişpe, da.,r-ax dracu'n ele !

( Sună te lefomiul.)
DINU : Alo, Ştefan ? Salut. Eu. (Privi,re 

cătTe Şuteu, cam înlemneşte.) Nimic. 
Nu, încă nimic grav. Voiam doar să 
te aud. Vii ! Bravo. Dar într-o dumi
nică. Vii şi cu soţia ? Minunat. Ei, om 
găsi noi ceva pe-aici. Salut. (Către 
Şuteu.) Deci : Unu : aduci înapoi tot 
materialul neîntrebuinţat. Doi : achiti 
la casierie materialul folosit. (Către 
V.asiLe.) Unde-i inginerul acela tinăir ? 

V ASIL'E : Brăduleţ ? 
BRADULEŢ (băgîn,d timid capul pe U;jă); 

Aici. 
DINU (semn să vină): Mai aproape! 

Caută-ţi un scaun. InctWînd de azi, 
faci parte din colectivul restrîns de 
conducere. CJar ? 
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BRĂDULEŢ : Clar. 
DINU : Faci notă de im,putare pentru 

tot mater.ialutl cacr:e li,pseşte. (Către 
Şuteu.) T,rei : îl pui pe om să facă 
o cerere de ma,teriale de cons,trucţie,
să le cumpere de la s.tat, aşa cum
este normal. Patru : lucraţi în timpul 
liber, să-i terminaţi omului casa, că 
bani... 

ŞUTEU : loc, şefu', s-au dus ! 
DINU (nu-l m'llli aude. Desface Tuwta) : 

PrJviţi aici. Pe acest aliniament ata
ca ţi drumul. 

RĂDUCU : E cremene. Aşa spun s,tudiile 
omologate de centrală. 

DINU : Şi .reali<tiatea ? 
RA:DUCU : Prn.punerile nu au fost a

probate. 
DINU : Le aprob eu. (Se p,rivesc lunq 

în ochi.) 
RĂDUCU : Crezi că faci bine ceea ce 

faci? 
DINU : Cred în propunerile îna,intate 1.a 

centrală şi minister şi în profesiona-
1i:tatea oamenilor cacr:e le-au formulat. 
(Rezolut.) Deci, din cl.ipa aceasta. în
cenem. Obiectivul numărul 1: drumul 

RĂDUCU (întinde o hî1-tie) : Eu, după 
cum v-am spus aseară ... 

DINU (aruncă hîrti.a în fişet) : Preluaţi 
conducerrea acestei luc.ră-ri. Răspundeţi 
personal. La urma urmei. proiectul 
este al dumneavoastră. Luatf OTice 
măsură credeţi necesa.r, folosiţi toate 
m�jloacele de care dispune şantierul. 
In cinci zile, drumul trebuie să fie 
gata. Executarea ! 

RĂDUCU : Şi dacă re:fluz ? 
DINU (că,tre cei doi fi,erori betonişti) : 

Luati-1 pe domnua şi obiectul acela 
(valiza) şi peste einci zile să veni1,:i. 
cu el înaooi, şi, dacă insistă, si cu 
obiectul. Nu aşa! Pe sus. şi cu �iii'i.. 
să nu i se murdărească hainele. (Că
tre Vasi,le si Eufrosin,a.) Dumneavoas
tră ma;i rărnîneti. (Cel<>rlalţi.) Arn 
spus : executm-ea ! Ce mad căutaţi 
alici ? 

FINANTISTUL: Şi cu asta, semnătura ... 
banii... 

DTNU : Lum1 viitoaive. 
FINANTISTUL: Bine. dair funcţionarii. 

n°rsonalul auxiliar . .'. 
DINU : Toti luăm bani de 1,i ce se reali

zează pe santier. Nu SP. realizeazia ni
mic, nu luăm nimk. Vii oeste două 
ore <'U raoortul financi<11r la zi. 

FINANTJ.STUL : Bine, da,r asta este im
posibil ... Două ore ... 

DINU : Bine, două ore şi iumăt.;ite. Lg
revedere. (Il cnnduce pînă la iesi1·e.
dupii carP. ră)m.îne rezemat de u.�ă .e•i 
o priveşte lung pe Eufrosina.) A rn
uifat, azi-dimineaţă să vă spun rnul
ţiJ.mesc. O fac acum. Sinc"r şi tovă
răseştP.. (Ii întinde mÎ'l'la. Este primi1.i
om căruia îi strînge mîna.)

EUFROSINA: Ne-aţi oam ameţit în di
mineaţa asta. 

DINU: A fost una din cele mai paşnice 
şi Lirnşti te. 

· EUFROSINA : Dumnereule, cum o fl o

dimineaţă agI<ta.rtă ? 
DINU : Nu v-aş dori să aveţi p;n1:.e. 

Şi-act·m, la treabă ! Aduceţi-vă îo-'1.
poi laboranta, asistenta sau ce-o fJ 
ea. Vă mutaţi laboratorul pe şan'.;ler. 
La nevoie, vă faceţi şi un cort, o 
baracă, un castel. Ce vreţi. (Se apro
pie de Eufrosina, o prinde de umeri
şi o priveşte în ochi.) Un lucru vă 
rog : fără surprize. E suficient o m1că 
tisu;ră îri pragul acela de cremene şi 
avem o ava],an,şă de ne îngroapă pe 
toţi sub grohotiş. Nu vreau surprize, 
nu vreau victime. Eu nu sînt meşte
rul Manole şi nu vreau să îngrop pe 
nimeni în drumul ăsta. Vreau un

drum fără CT'Uci. (Ii sărută mîna şi o 
conduce la uşă.) Ei, ce _spui, tovarăşe 
Celmare? 

VASILE: Păi, ca şi tovarăşa ingin1·r. 
Ne--ati cam luat piuitul. Mai este o 
chestiune însă, tovarăşe director ... 

DINU: Zi! 
VASILE: Nu-i puţină aventură i-n ce 

facem ? Pentru d,rumul ăsta nu $-tlu 
să exis•te un proiect, nici un plan teh
nic... nu s-au făcut măsU!I"ători ... 

DINU : Dacă a,r fi aşa, n-am avea de-a 
face cu o avenitură, ci cu o crimă. 

VASILE : Atunci ? 
DINU (scoate de S11,b birou ma1>4 cu care 

a venit şi dim ea un oosar) : Aici se 
află toată documentaţia tehnică, pînf 
la detaliu. Sînt prevăzute şi lucrările 

, de artă. 
VASILE (perplex) : Cînd şi cine le-a 

făcut? 
DINU : Ei dai. (Semm că,tre laborator �1 

locul unde se a.fla va.liza.) Da.r nu le-a 
dat nimeni aprobarea şi nu au îndră1:
ni t să le facă pe cont propriu. 

VASILE: Şi-acum sînlt aprobate. 
DINU : Da. De mine. 
VASILE : E sufidenit ? 
DINU : �em drumuJ. şi deschidem firon

tul .pentru �erii. 
VASILE : Fără aprobare ? (Arată în .•u.s.) 
DINU : Fără. (V(M-iLe sare îm,tr-un pi'Ci01 

şi chiuie.) Ce-nseamnă asta? 
VASILE : Nimk, domnuJ.e, nimic, decit 

că încep şi eu să ored că se sc:nimbă 
ceva. Vorbim, voribim, vorbim... Ne 
îndemnăm rmii pe alţii să ne asumam
răspunderi, să rewlvăm problemel� .. 
d& facem bătături La picioare de rit 
alergăm în sus după semnături. după 
aprobări... La o adică, eu nu sînt Vi
novat, nu eu răspund, ci ăla care � 
aprobat. Eu, precum PiJat : mă spăl 
pe mîini. 

DINU : Şi vine un şef căruia ceva nu-I 
_Place, sau __ po.'.'1•te că ceva co.iar n-a 
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f' ·,\ + + • r:,_;,-:,, ,:tr ,-; '• J1',' T - i.'.Jieşt't cu treoî:ue; şi nune' t fatidi-:a
întreb{lre: ai avut aorooare? A� avut, 

'.)'.} a't 'scăpat, n-ru avut .. �' '1 

VAŞILE : Şi-atunci ? J A'�II' (., ".I a .f>INU . A:tiihci, �ce .-�, ' . : .::_ 
VASILE : Ce facem ? s ·· � ' ,. ,.., 011--JU' (1îiîfz.d) : Face.rii. drumul' şi răs
- 'pundetn peD:,tni C;t'~If f11-,cţI1t repede şi 
\ bine? Deschidem ·front de h.lc-ru la 
.,. �hfă�u.fiierî. Aceea-i lucrarea ·d

.
e baz"i. 

0 De 'c!J;µ}n nu oe să. se' m'â:i 'intereseze 
- -Bitn€ini.. � ' ·• .c . '"" 
V A.SILE'� C -�d tofuşi ''.di s� 1poate face 
.• treabă c&.- dumneavoastră: 

F?IN,,,U _:' Nu" crtde. � �aţ �i răbdai;e. Ci ne
I? s� ··o 1_1pa, pe '�tier1 

r d� p,roţilemele
<1" aâfiliffi.striative ? 

VAS'ILE : Bălălău. 'însă de douâ." luni e 
_,. în l'!spitaf Cft pa îi rti.ai ţirl eu locul. 

OINU-:r ,Iţi place >�iic• '? (Si ardt'ă biroul.)
WASILB : Mă -rog, ar tna.i. 'fi cîte 'cev.i de 
" făcut : de măturat, de steiţs

. 
prafuL9?" rr-•r s U'J& , ' - , ' • r 

a IJ ,lFt 
DINU: Da. Bine. Notează., Stai' acolo la 

birou şi  sorie : 1) Aici, este ·biu.ou•h di
rectorului grupµlui de şantiere. r Să 
fie dotat potrivit leg,ii. Nimic în ph.ls, 
nimic în minus. Sarie legea că trebuie 
radio şi televizor, să iie: Scrie că ·stre
buie covor, să extsite. FotQU!, qmapea, 
masă de consiliu ... Tot tacîmul. Clar? 

VASILE : Ca lumina nopţii. Şi de,�nde'
iau eu toate astea ? .\ • " • 

DINU : Te priveşte. 2) Am văzut ală1lUri
o încăpere cu gratii şi cu un l,_acăt cit
toate zilele. '" 

VASILE : Troace. , r 
DINU: Afară! Laborâtorul inginerei _să 

fie mutat acolo. Termen-: pîn:ăJdisea-1 
ră la ora 8. Ai la dispoziţie ţoa�. �ij
loacele materiale ale şantiwu.J.uJ, cui 
excepţia celor folosite la d.r!tm). .. , Acolo 
mă găseşti şi pe mine dacă ceva ,aJ:de. 
Dar numai atunci. 

a II-a
I... 

�? nr "I r+M lf
f făţa' cortinei, într-un con de lumină, Dinu şi Vasile. Se i;ugerea:z;_ău

rrr.t� rT un colţ d, şaaiţier. " 
_r,,qt '1 , J fi J ·")rn ,t � f r J 

VASILE: A 'sunat"de a1a' Illlinister. 
IDINU · Ştiu,ra:m: vo,rbit.r ·• rî · ' ,rr 
VASILE,: Aţi; hiat totilşii a.probarea ? 
DINU : Nu. Dealtfel, e şi prea tît"z.iu. 
"· Sălmi dea a.prol!>a.re,. pentru un lucru 
. gata fac11'1J,? 1'.)') 

VASILE :l"'"Chlia.r • şi-aşa . JNu strică ·o Sem-
r nă'tură de m'imsltrtf! " 1 •.• 

DINU : Crezi ? S-ar puitea să ar,drepta,te. 
" Bine, va fi şi o se'nmătură . de minis-

tru. (Priveşte în jur. E bucuros1 e
, mulţ,umit;.)" eî,t de fi1umoasă,�i •ţa,:a 

moas•tră.'.l iar. loculi •ăsta ')IQi, se pare 
. raiul pe 'll)ămînit. Cînd eram student, 

· e:imct-, un loc oa ăsta visam, şi-acolo
să fie. s-a-:ra.tie,Jjllll meu. ci 

VASILE : Şi în vis era '1Tară_ verdeată şi 
flori, şi căprioare sălb.,at.ice care zbur

rvdau, ,cîte,una,.ma· ,blindă venea să-ţi 
mănînce din mînă .. , J , 

UIN,U: Tutact. ,, 
V<ASILE : - D,a;r vine ' toamna ou p,loile1

apoi iarna cu zăpezile ca.re nu,,se mai
•; tern;rină. Şi, fa loc dl? căprioare, vine 

wrsul J!)in/'t la uşa cabanei.,. 
DINU : 'Uirs •7. iarna ? 
V -t,-9.!Ll)l :_ pa�u\ să-l ia ! Credeam _şi �u

ca hibt.rn-��za., c:ă doar a_� scne 1r
' tdate carţile. Cărtjle}. N-aţi observa,, 1 cte .1a O '�r.eme, 'cf una scrie îf: cărţi 
r �L altilfi în i;�alitaţe _? _e; parca �eo�_graf* J>_e,,,t;9I r, am JnV�µLt-O 1eU mai 

e aceeaş1... 
IJŢ;NU.: Locul ?S,ta se rIDai ,num�te ,,Va

-: , lea cea :â;uir,o�ă ". pnd ţotul va f1 
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gata şi lacul se va întinde ca no irrl�n
să oglindă ... V-aţi gîndit că trebUie -;ă 
aibă un nume ? ' ·• 

VASILE: Pînă atunci ... Vor mai 'tr-.cce 
cîteva veri, cîteva toamne, cîteva ierni, 
cu zăpezile lor imense... Si. '--noi'1 aici 
luptînd cu ploaia, cu viscoluţ: cU,: Zj[, 
I>ada ... Viaţă de hidrotehn:ist. , I -

DINU (după o pauză): Ai obosit ? 1 Nici 
n-ar fi de mirare. De douăzeci '•de1 ani
din şantier în şantier ... 

VASILE: Uneori, parcă mă cuptindk o
boseala. Dar altceva mai bun nu ştiu 
să fac. Am un frate care-i tipo1tr;if. 
Linotipist. Noapte de noapte culege 
literă cu literă. L-am întrebat şi· eu : 
,,Nu te-ai săturat?" . ,,Pînă peste cap" 
- mi-a spus. ,,Atunci?". .,Mi-a· ni
trat plumbul în sînge, măi băie�1 nu 
mai e scăpare". Aşa-i şi cu· şantierut,
Cel mai greu însă e dorul fle copii. 
Aveţi copii? · · 

DI NU : , Doi. Băieţi. 'I (l 
VASILE : Să vă trăiască. Eu am patru. 

Trei fete şi un băiat. Doar băiatul mai 
stă cu noi. Fetele s-au rriătitat; 'au 
casa lor. Doamne, cum pol;�-tră'i uh'ii 
fără copil? 

DINU: Răducu? 1 r ,O 
VASILE : Eu cred că fărli un suflef ::le 

femeie viaţa bărbatului e tristă şi 
uscată. I-am spus-o şi lui, c'ă sîntem 
oarecutn prieteni-. Ştiţi, 1 'foate sărbăto
rile el le petrece' la mine acasă, cu 
familia mea. �· 

< 
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DINU t Din punctul ăsta de 'veder'e, nu-l 
înţeleg, Cîştigă bine,' destul să între
ţmăi 01 familie oricît de nume,roasă ... 

VASILE: Viaţa, tovarăşe Dinu
1 

viaţa ... 
DINU : E cum şi-o face omul, Vasile. 
VASILE: Da' şi nu: Acum vreo patru-

cincd ani, eram în Moldova, 'îşi gă
sise o'femeie ... 

(Fascicolul de lumină scade încet, în 
timp ce corti,rva se ridică. 'Se lumine.ază. 
un colţ din interiorwl wnei camere ; peste 
tot sînt , îm,prăştvate că<rţi tehmice. O uşă
.�e deschi,de şi iwtră Răducu, trăgî1!d după
sine o fată : Sanda, vn mînă cu un gea
mamt;an mic şi cu o s,acoşă.) 
' 

RĂDUClJ : Hai, inură. Eşiti udă toată. 
Te-a luat naiba de frig. (Pauză.) Cum 
ai ajuns la uşa mea ? (Tăicere.) Bine, 
bine. Acolo e baia. Găseşti o pijTITia 
de-a ''mea, un ha.Lat... Schimbă-te. 
(Sa1'!da dispare.) De ce-oi fi adus-o 
fo casă? M-a prins într-o pasă proas
tă... Singur>, mereu SQngur... (se uită
în jur) sinus, cosinus;' radical r din ... 
( Apare Sanda.) Şi vine o vreme cînd 
totul ţi se pare rece, trist .. , 

SANDA : Vorbeşti singUtr ? 
RADUCU (privind-o) : Gîndeam cu gl,as 

. tare. La urma urmei, cine eşti, ce 
vrei. de unde vii ? 

SAND� �' Mă cheamă Sanda. Vin de 'jos. 
Âm uvcat pe ploaie. iDe ce la tine, 
nU, ştiu. Poate din p>ri.ci·na florilor. 

RĂDUCU •: Flori ? f ' 
SANDA : Nu-ti aduci aminte.:•. Eram în

grijitoare la spital. Ai fost adus cu 
o pneumoniie, sau aşa ceva. Aveai un
buc.met imens de flori. Cel -mai mare
pe care l-am văzut 1vreodată. Nu l-ai
dat nici doct.on.1lun. nici asistentei. li.Ii
l-ai dat mie. M-ai mîngîiat pe obraz
şi mi-ai sous ...

RĂDUCU : Scuză-mă'.' nu-mi amj.ntesc. 
SANDA : Mi-ai sous că sîn't frl.n11oa1>ă. 
RAnucu ,(privi1!d-o mai atent): N-am 

minţit. 
SANDA: Nu-ti aduc-i amin-te•.' Am 1i�sit 

din salon plîngînd. Aşa-i că m,t mai 
t-i-i minite ? , 1 • ' 

RĂDUCU : Trebuie din nou să-mi cer 
scuze, dar ... 

SANDA : E•rai 6 •personalit,a,Ce. 
RĂDUCU : Pe dracu' ... 

Iv 

SANDA : Şj mi-ai dat mîe florile. E>e ce? 
RĂDUCU : Dacă aş şti... (Rîzînd.) Poate 

tocmai ca să-ţi dau curai. pentru ca 
pe un timo ca ăsta, cîinos, să ai un
loc unde să tragi. ' 

SANDA : Atunci, mă pdmeşti să stau la 
tÎIIle? 

RĂDUCU : Măi fată că foloseşti cile CÎT).d 
ai venit persoana'. a doua singular nu 
mă deranjează, �u to4te c� m,am 
dezobişnuit. Mă deranjează faptul că 
nu �nţeleg ce wei. 

ţ: '. n-ejsb o
-·, n i/',HSANDA : Să stau 1a tine. 

RĂDUCU : Pur şi sim:plu. rr 
SANDA : Da,· pur, şi s�mp1u. 

J'"'T cr ţ{ 

RADUCU : Asta înseamnă .. să împărţim 
patul amfodoi. r J l 9 

SANDA: Numai dacă v.rei. f 
RĂDUCU: Să înţeleg că-ţii este indife-

rent? 
· 

SANDA : Nu. Să nu înţelegi a.sta. r,

RĂDUCU: Cr>ed că sînt cu douăzeci de 
ani mai mare decît tine. 

SANDA: Nu mă interesează. n 
RĂDUCU: Stai şi ascultă! Nu maL sînt 

la vîrsta aventurilm· galante. Şi de 
însUtrat... ;, 

SANDA (rîde cu hohq,tl?) i : Domnule in
giner ! Eu h-run plecat la vînătoare ... 
Pur şi simJ?llu, n-am avut unde să 'mă 
duc. v 

RĂDUCU : Şi s,pi,talul ? 
SANDA: L-am părăsit de ,mult şi... la alte 

întrebări nu mai răspund. 
RĂDUCU: Măi fată, mă, ba!?ii în ,,gura 

şantierului. Vrei să mă arate oamenii 
cu degetul, acum, la. băt6,neţe ? 

SANDA : Omul e bătrîn cînd şe simte 
bătrîn. Cît desP)re şantier... Aveţi, trP.i 
camere. Cineva 'trebuie să vă îngri
jească gospodărd.a. 

RĂDUCU : Ingrijitoare ? , , , , , 
SANDA: E rp.eserira mea. fCa oricare, �Hă 

meserie. ' 
• .. RĂDUCU: Ai un păr frumos, mătăsos. 

şi o fa'ţă curată, ochi lin:iiPezt,�sinceri
Sînit since1i ? ' , 

SANDA: AtUI),Ci? 
RĂDUCU : in bucătărie e un frigider 

In el găseşti tot ce-ţi urebuie. Lq urma 
urmei, mai trebuie să şi mîncăpi, ,:nsear-a asta. u 

(Pe 'soenă se face ,întuneric, în timJJ �e
creşte intensitate.a · fascicolului I de lu,rtiinil
în care se află· Dinu şi Vasil'e.)
DINU : Şi a vuit şanpierul ? , 
VASILE : Nu, afară de mine n-a sti0.1t 

nimeni. Eram vecini, iar Sanda, cît timp 
a stat la el n-a urcat nicjoda-tă la 
şant-ier. In s

0

chimb Răducu, apr<;Jape 
că nu-l mai cunoşteai : era mai. fer
cheş, călca mai sprinten. Şi ·cum iihn
dea o clipă liberă. fugea acasă. Tpată 
povestea a d1.lll'at I weo şa&e luni_. 
Pînă-htr-o zi... " ' 

(Fwscicolul de lumină scade şi se ,a.prin
de lumina pe scenă. Un colt dintr-o Cfime1·ă dim casa lui Ce>lmare: Intră: Răductt, 
tulburat.) 

c • 

RĂDUCU 1: Pot să inh'll, Vasile ? Ai' tăi 
nu-s acasă ? , Jr:'

VASILE·: Sînt singur. Stai jos! � 
RĂDUCU : Ai ce'-:a de băut ? ' i� 
VASILE : Poftim ? 
RADUCU : Am chef să mă îmbăt: Ce 

zici de ideea asta tîmpită ? 
VASILE : Totdeauna am fost de părere 

că un bărbat adevărat e dator, măcar 
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o dată-n viaţă, s-o facă şi pe-asta.
Hai noroc!

RADUCU : Noroc ! Mai pune. Noroc i 
VASILE : Noroc ! Dacă o iei aşa repede 

cu paharu' ... 
RADUCU : Noroc! Da, repede ... Noroc. 
VASILE (iasă paharul jos) : Ce s-a in-

tîmplat ? Un accident p şantier ? 
RADUCU : Nu, nu. 
VASILE : Atunci? 
RADUCU : Să fie un accident ? 
VASILE : Dă-i, dom'le, drumul, odată ! 
RADUCU : A plecat. 
VASILE : Cine a plecat ? 
RADUCU : Sanda. 
VASILE : Cum a plecat ? Poate că s-a 

dus şi ea pînă-n oraş, la o prietBnă ... 
RADUCU : Nu, nu. A plecat. De t.ot. A 

luat geamantanul şi sacoşa cu care a 
venit. Nimic altceva. Şi în toată po
vestea asta ştii ce mă înfurie ? Că 
am rezistat cu brio pînă la vîrsta asta 
şi deodată... Şi cu cine, doamne, �u 
cine ? Cu o fostă îngrij,it.oare de la 
spital, ,, accesibilă fără mari insis
tf>nţe", cum mi-a spus un doctor ... 
Să-l ia naiba ... Am vrut să ştiu şi eu 
ce hram poartă omul care stă în casă 
cu mine ... 

VASILE : Şi pentru cît a stat la tine ai 
să-i reproşezi ceva ? 

RĂDUCU : Poate doar că mi-a arăta,t că 
se poate trăi pe lumea asta şi altfeL.. 

VASILE : Cît despre faptul că a fost sau 
că este, mă rog, doar o simplă îngri
jitoare ... 

RĂDUCU : Prostii ! Hai noroc ! 
VASILE : Te îmbeţi şi-o să ţi se fad 

rău. 
RADUCU : M�am dus acasă cu un bu

chet mare de flori şi cu o sticlă de 
şamoanie. Frămîn.tasem în mint.e fel 
de fel de formule. Pînă la urmă. gă
�i.sem una pe care o credeam foarte 
deşteaptă. Had noroc ! 

VASILE : Să-ţi dau ceva să mănînci... 
RĂDUCU : Nu, nu mănînc. Mai pune '. 

Noroc ! Voiam să-i zic : ,,Cum ţi se 
pare. crezi că ar suna frumos numeie 
tău lîngă al meu ?" Darr ea plecase. 

(J'e scenă se •stinge iumima, se lasă o 
cortină, iar lumina oa.de din 7liO'IL pe col
tul în care se află Dtnu şi Va,siie.) 
I 
DINU : Cam aiurită, toată povesliPa. şi 

în orice caz contrară firiii lui. Asta-i 
inginer pînă în ultima celulă. 

VASILE : Mama spunea că pentru fie
care bărrbat viine o săptămînă oairbă ... 
Şi noi t.ot aşa îl credeam : rece. exact 
şi, vorba lui Gură spartă: .. ăsta te 
beleşte şi pentru o miime de frac
ţie". 

DINU: Ori s-a dereglat ceva în el şi nu mai 
e acelaşi inginer pe care îl ştiu �u ... 
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VASILE : Sigur că nu mai e aoolaşl. 
E mai bun, pen,tru că e mai matur, 
pentru că din cele trei camere ale 
lui, două sînt pliine cu cărţi. Şi e 
mai eficient, pentru că are mai mu!tă 
experienţă... Totuşi, e om, şi singuri'.i
tatea ... 

DINU: Un om ca el nu se aruncă pi-os
teşte într-o asemenea aventură. 

VASILE : Şi, cu toate astea ... 
DINU : . Neş1Jiute sînt căile Domnului... 

Adică, stai şase luni în casă cu o fe
meie care te părăseşte brusc şi tu 
habar n-ai de ce ? 

VASILE : Nu înţelegeţi? 
DINU : Nu pot, oricît m-aş strădui. To

tul mi se pare ieftin şi de prost-gust. 
VASILE : Se poate, t.ovarăşe di.rector. Se 

poate. Din punctul dumneavoastră df> 
vedere ... 

DINU : Poate există şi altul ? 
VASILE: Sigur. Pe ca,re ţi-l dă o bio

grafie, alta decît a dumneavoastră. 
Noi am colindait împreună şanbierele 
douăzeci de ani. Nu ştiu dacă în 
timpul ăsta a fost de cinci ori in con
cediu. Merreu intervenea dte ceva ... 

DINU : E un l'ep�·oş ? 
VASILE : E o constata,re. Poate că a gre

şit. Dar viaţa lui, pasiunea lui a fost 
şa!lltierul. Mai presus de orice altceva. 
Şi a venit o zi... 

DINU : Tot nu intră în ecuaţie, Vasilf>. 
il ştiu încăpăţîn,at. Nu s-a,r fi lăsat 
pină n-ar fi aflat măcar de ce a plf>
c,at. Dacă nu cumva e haindiicapat de 
nişte deficienţe f.il'lice. 

VASILE : Nic.i nu poate fi vorba ! E Ia 
fel ca mine şi ca dumneavoastră ... Şi, 
de aflat, pînă la urmă a aflat. Mai 
tîrrziu, cam peste v,reo două luni, cînd 
ea a venit pe şa,ntier, iar Gheorghe 
Stîncă ... 

(Se stinge iumina; -cortina se ridică. 
O sală de mese improvizată într-o ba
racă obişnuită. Majo,ritatea eiroilarr cu
noscuţi, precum şi alţii. mănîncă, discu
tă, giumesc. Din dnd în cînd, de afarii, 
se aud rafale we ptaaie şi twnete.) 

GAVRILA ION I (cu o rangă de fier în 
mînă) : Pe cît ? 

GAVRILA ION II: Nu poţi. 
GAVRILA ION I: Pe cî-t? 
GAVRILA ION II: Pe-o sută, 
MACAOIŢĂ: Hopa,aa ! Staţi aşa. Cir.e 

merge pe Gavrilă unu ? 
ŞUTEU : Şe2'i blînd. Băiatu' face pari11-

rile. 
PARPALA : Din cite, domnule, din cîtp'I 
GAVRILA ION I : Din prima. 
MACACIŢA: Merg cu o sută. 
ŞUTEU : Ţin că nu reuşeşte. 

(Se întnd mai mu.,lte mîvni, se fa,ce o 
listă de 1)(1:riuri. In ju1·ul l'Uti Gavrilă 
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ton 1 lumea se st,ringe tntr-un seinice1'c 
deschis spre sală. Se strigă : ,,Ru.pe-l·', 
,,Indoaie-l" ... Gavrilă Ion I scoate pu
foaica, îşi sufle,că mimeciLe cămăşii. Din 
fwndul sălii se a'U!de o voce.) 

SANDA : Pun şi eu un pol. 

(Cercul s.e sparge şi toate privi1·ile se 
îndtreaptă spre ea. E îmbi·ăcată într••Un 
fulgarim larg şi .are în mină un geamcm
tan mic şi o sacoşă.) 

MACACIŢ A (înd,reptîndu-se spre jată) : 
De unde-ai apărut, fetico? 

(Rămas o clipă perp,lex, Şuteu îl dii 
cu o mină la o parte pe Măcăoiţă.) 

ŞUTEU: Aicii băiatu' ... Faceţi loc, mă 
guzganilor, că nu-i de nasUJJ. vos.tru. 

PARPALA: Măiculiţă, parcă-4 zînă ! 
ŞUTEU : Sînt aici, su:fileţelule. Unu pe 

şantierul ăsta, prima-ntîi pe judeţ, cel 
mai pe centrală. (Căt//"e ceilalţi.) Pri
viţi ! Singurică în pustietatea asta, 
ca să găsească pe cine ? Pe băiatu' ! 
SÎ!n,t ai ci. 

SANDA : Măi şmecherie, nu vrei să mă 
cauţi p-afara ? 

ŞUTEU (în rîsul celorlalţi, îi dă oco!j : 
Şi pe unde ne-am făcut şcolile, de le 
zicem p-alea bune ? 

SANDA : Auzi, gag.i!ule, în bordeiul ăsta 
al vostm se găseşte ceva de mÎ!ncare 
şi un scaun? 

(Sar mai mulţi să-i ofe.re locul, cvneva 
se q,epede la ghişeul de wnde se prrimeşte 
mînca,rea şi vine cu o farfurie. Şuteu îi 
dă pe toţi la ,o parte şi o conduce spre 
locul său.) 

ŞUTEU : Măi ! Linişte ! Silance. (Feti.i.) 
Ce zici de bănatu' ? A,re vocabular ! 
(Ia din mina băiatului farfuria şi o 
serv.eşte.) Prin stînga, dacă sesizează 
onor clientela. 

SANDA (intră în joc) : Schimbă tacîmu
rile. (Arată pahariil.) E gol. Sec. 

(Tacîmurile sînt schimbate şi i se toar
nă apă dintr-o ca.mfă.) 

ŞUTEU : Crăci•unel. De cea mai bună C':l
litate. Natural sută la sută. De la iz
vorul din spatele cabanei. Gata frao3t. 

(Fata mănîncă, înfometaJtă. Nu-i po.�ă 
de pi-ivirile care o urmăresc. Işi duce 
singm·ă farfuria şi tacîmurile la ghişeu.) 
SANDA ( către ghişeu) : O faţă de masă 

nu există ? (I se aruncă una prin 
deschizătura ghişeului.) Şi-acum, plata. 

(Ii dă La o parte pe băieţii rămaşi 
oarecum cu gura căscată şi face ordine. 

Gesturi sigm·e, precise. in dteva minute, 
schimbă faţa cantinei. Din sacoşă scoate 
cîteva flori sălbatice şi Le pwne în dowl
trei �ahai·e, pe mes,e.) 

ŞUTEU : Sufleţelule, aici nu-i Capşa. 
SANDA : Şi, ca bac.şiş... (IZ sărută 1,,e 

Şuteu, oare cade pe un scaun.) 
ŞUTEU: Maică, măiculiţă, fiinţa asta mi

roase toată a mărgăritaT. ,,Mărgărit, 
mărgăritar, floa,re dalbă ... " 

SANDA : Umblăm la cultură ? 
ŞUT.EU : Avem şi noi liceul, sufleţ�lule. 

(Sanda îi piiveşte grav pe băieţi. Pe 
fie.care în parte. Parcă ai· căuta ceva, pe 
cvneva.) 
SANDA : Băieţi, aici la voi s-ar ga5,1 

ceva de lucru pentru mine şi un loc 
unde să-mi pun capul ? Nu sînt pre
tenţioasă. 

ŞUTEU : Patru pereţi, un pat, cincizeci 
la sută din cîştigul Lui băiatu' şi pro
tecţia brăilenilor. Convine onor clien
tului ? 

SANDA : Nu, gagiule. Am mai făcut o 
afacere ca asta şi-mi ajunge. 

(!şi scoate tacticos fwlgwrinul şi apa1·e 
în toată splendoarea unei femei cu sar
oină destul .de avansa.tă. Din -rîndul ce
lor de f;aţă se aud exclamaţii de mira.re, 
de decepţie.) 

SANDA : Ei, ce ziceţi ? 
ŞUTEU : Păi, sufleţelule, în condiţiile 

astea se schimbă calimera. Cu (semn 
la burtă), un sing,ur pat e neîncăpă
tor. 

' MĂCACIŢA: Că eu mau am doi, şi da.::ă 
află nevas•tă-mea ... 

GAVRILĂ ION I: Lăsaţi fătuca în pace! 
GAVRILA ION II : Păi, lăsaţi fă-tuca în 

pace! 
ŞUTEU : Măi tovărăşico, cînd ai luat 

drumul ăsta bănuiai de ce dai la ca
păt ? Pe aici nu nasc decît ursoai
cele, iar matale, sufleyel,ule, numai a 
ursoaică nu arăţi. 

P ARP ALA : Că aici la noi, tovarăşa, 
maternitate - ioc. 

SANDA (aparent iooife,re111,tă) : Nu-a ni
mic, băieţi. La capătul ăsta, era să 
zic de lume, dar de unde lume, e 
destul de trust. Şi rece... Şi sălbatic ... 
(Alt ton.) De altfel, mie mi-au pJăcut 
întotdeauna drumurile. (Se întoarce 
către Şuteu.) Păcat, gagiule, s-ar fi 
putut pînă la urmă să-mi placL 

(1şi pune fulgarinul refuzînd să fie 
ajutată, îşi ia geama:n,tanwl şi sacoşa şi 
se îndreaptă spre uşă. Din colţul u.nde 
a stat pînă atunci; Gheorghe · Stîncă ri

;dică privirea. Vorbeşte domol, blînd.) 
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GHEORGHE: Unde te duci? (Toate oa
petele se întorc s!pre el. S<J/Tlda, aprroa.pe
de uşă, îl priveş,te 11utng, ridică din umeri
şi dă să plece.) Plouă. 
SANDA : Şi e fr�g, tare frig ... 
GHEORGHE : Stai jos ! 
ŞUTEU : Măi, nea Gheorghe, de ce te 

bagi pe fir? 
GHEORGHE: 'Fermoaru' la gură, Ioane. 

('l'uturorr.) Sînteţi oamenii sau ani
male? V-aţi sălbăticirt? (FeteiJ Ţi-am ·
spus să stai 'jos. 1 

(Gavrilă Ion I şi II îi iau bagajele din
mînă şi cu grijă o poortă, mai mult pe
sus, pînă la o ba7l!că.)
\ 

GAVRILA ION I : Ajpăi, fata m,ea, tre
buie să te girtljeşm.. Că, tot aşa, la 
noi în sat, o fătucă s�a opintit şi-a 
lepădat. 

GA VRIL..A ION II : Gdjeşte mata, că 
porj;i sufdet de om şi-i păcat. 

ŞUTEU : Hopa şi dădacele ! Mă, voi o 
să-l şi alăptaţi. (Gavrilă Ion I şi Il

se întorc cam amel/l,im.ţătorri căt11"e Şu
teu.) Gata, băieţi. Fermoaru'. Băfatu' 
n-a spus nimiic.

SANDA: Am auzit că-ţi spune Gheor
ghe. Iţi mulţumesc; Gheorghe. (Se 
scutură.) Ii tare :fu:i<g. Şi ploaia, şi 
vmtu.1 ... 

Gl;IEORGHE : Unde te dueeai ? 
SANDA : Nu ştiu. Coboram în sat. Gă

seam eu un suflet de om. Dacă nu ... 
O şură, o scorbu,ră, .. 

P ARP ALA : Ca ursoaica. 
SANDA : Şi ea e un sufilet. Şi ţine min

te, mă, deş¼?tu.le, că sfişie cînd e 
vorba de puid ,ei. 

MACACIŢĂ: Păi nu? Ca la urşi. Faci 
plodu' şi p-aic,i ţi-e pădurea. 

SANDA : Uneori m� pleacă şi ll!I\Soaica. 
MACACIŢA: Mama lui... Mă, dacă l-aş 

prinde eu pe unul ca ăsta ... 
SANDA : Să nu te bagi. Ascultă-mi sfa

tul. Nu-i bine. (Se uită .în jwr.) E>acă 
rămîn aici, poate că q,r fi bine să 
şm.ţi : IlJU e nimeni vinovat. El în nici 
un caz. Nioi măcair nu ştie. Eu am 
plecat. De ce ? Mă p,ri,ve.5·te. Clar ,pen
tru toată lumea ? Ce facem, Gheor
ghe? 

GHEORGHE: Ai să lucrezi aici. M3.i 
ajuţ)i la bucătărie, la vase, ţii' ordine 
în cantină ... 

SANDA : Le fac pe toate, Gheorghe. 
(Uitîndu-se fix la el.) Şi pe urmă ? 

GHEORGHE : · Eu am două camere. 1ţi 
dau ţie una. 1 

SAND/4- : Dar atît, Gheorghe. Nimic mai 
mult. Iar eu îţi ţin gospodăria. Aşa 
cum ar face-o şi soră-ta, dacă o ad şi
dacă ,ar fi ,cu tine. 

(Scena se întwnecă. Undeva, în faţa 
cortinei, în,tr-ym, colţ, un pat în oare se 
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aftă Sanda, o masă •cu ti{1i scaun pe cMe 
stă Răducu. Lvngă pa,t, pe ,u.n ta•buret, 
Gheorghe.) 
I ,, 

RADUCU : Ţi-am spµs : dacă vl·e1,1l,te 
ajut să te muţi pe orican:e alt şan
tier. 

GHEORGHE : De ce mă goniţi ? 
RADUCU : Eşti nebuLl ?, ! N,u •pri'ce11>i ?

CopiLuJ... ' ·1 
SANDA : Este al meu, tovarăşe Lnginer, 

în exciusivitate al me1:1. ' 
GHEORGHE: Veniţi aproape zilnic. Vă 

aşezaţi pe scaunul ăsta şi iaşte]!)faţi. 
La început i:i-am înţe,les. Arn.unai ştm, 
Aţi vrea să vă spun : ,, Luaţi-o cu 
plodu' din bm.·,ta ei ou tot şi, duce
ţi-vă ! " Ei bine, nu. Că, pentru mine, 
nu ex.istă decî,t d�n c'1ipa în care a 
pus picioruJ. în casa, asta. In rest, ,nu 
ştiu şi nu vre:iiu să şt1u nimâc. 

RĂDUCU : Nu te apr:inde. Am ,c.r'ezut,' că
e o sOiluţie... ' · 

GHEORGHE : Nu-i ,o so1uţie. 
RADUCU : I':l',u repeta greşeala , mea., 

Gheorghe. 
SANDA: Nu te amesteca, tovaa;ăşe in

giner. Nu e ce-ţi închi[>ud dumneata. 
Nu sînt chiar atît <ile „uşor ab0rda'
bHă" cum ad fos,t i,nformart. 

RADUCU : De unde ştii ? ;., 
SANDA: Mi-a spus medicul. Am fost 

să mă consulte. Ii pă1rea i;ăru. Şi-a. ce-
rut scuze. T , , 

RADUCU : Dar eu... 
SANDA : Poate că a fost o vreme dnd ... 

Dar e atît de departe înd,t nic,i nu
vreau să-mi amintesc de ea. 

GHEORGHE: Am locuit sub acelaşi aco
periş. Ca un frate o,u, o soră. Dar 
acum, ascultaţi ce weau să yă spu,n, 
tovarăşe in�ner, şi tu, Sanda : te-am 
îndr.ăgit. Ce să fac, m.ăi fată, cred 
că m-am îndrăgostit de tine. Stai, •nu 

'te agita. Ştiu că nu. mă iubeşti. Dar 
şi tu şi copilul aveţi nevoie de un aco-
per,Iş. Acceptaţi�! pe ăsta. G 

RĂDUCU : Cum we,i tu, Gheorghe. Iţi 
doresc însă din toată mima să, inu 
treci şi tu prin ce-am trecu,t eu. 

GHEORGHE : Cum rod-o fi scris, tova-
răşe ingi\Iler. 

1
, 

RADUCU : Atunci... (Iese fi se 
1 î7?;tqfŢ�e.

cu balamso,arul.) L-am fac•ut cu mma 
mea. Cum m-am p,riceput. Şi ... clae.ă 
nu vă deranjează, dacă nu vă �u'.. 
pără ... copilul. 

SANDA : Ce-i cu copi,hlil. ? 
RĂDUCU : Ni.n1,ic, 1;1imic. Dear, din , c,ţnd 

în cîn:d, să-mi permiteţi şi mie... Iţ�
mţneţi cu ]:line. 11 , l\Jl 1. 

SANDA ( după u.n moment ide tăcere.)-':
Gheorghe, el... (O săgetează durerea.)

GHEORGHE: Stai cuminte, .!fetiţo!- în
tr-o jumătate de oră vine elicopterul 
şi te duc la spi,tal.r Tovarăşii de) la 
judeţ au fost înţelegă,tori, nu-4 aşa ? 
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SANDA: Da, Gheorghe. 
GHEORGHE: Ei, unde mai găseşte el o 

viaţă ca în burtă la mamă-sa ·t (Pu,ne
mîna pe pîntecul femeii.) Nu te grăbi. 
măi, pui de om. Aici, afară, nu-i raiul 
pe pămînt. Dar pentru tine o să fie. 
lţi spun eu că o să fie. Sanda, eu am 
stat şi m-am gîndit mult : copilul 
ăsta trebuie să aibă un tată, să poarte 
numele unui bărbat. Dă-i numele 
meu. Uite, ţi-am pregătit şi o decJara
ţie de recunoaştere. 

.SANDA : Ce fel de om eşti tu, Gheor
ghe ? Poate doCltorul ăla a avut drep
tate ... 

-GHEORGHE: Copilul n-are nici o vină.
Şi gîndeşte-te la tine, mai tîrziu, c!nd
va începe să-şi dea seama şi să pună 1

întrebări. Ce-i răspunzi? 
.SANDA (vorbeşte printre valurile de du

rere) : Copilului nu ş,tiu ce-aş putea 
să-i răspund atunci. Dar ţie aş vrea 
să-ţi spun acum ... să mă mărturisesc 
ţie, Gheorghe, chiar dacă n-ai să ne 
mai primeşti înapoi. Mi-a plăcut să 
trăiesc. Alrtfel. Nu aşa ca voi. De fie
care dată am crezut... Şi · mereu al
tul ... Cînd am ajuns la el eram ... Nu 
ştiu, nu mai ştiu. A fost atît de bun 
cu mine ... Mă cuminţisem, Gheorghe, 
simţeam că m-am fixat, că am găsit 
omul... Şi dintr-o dată mi s-a făcut 
frică: dar dacă nu-i al lui? Şi, poate 
pentru prima dată în viaţa mea, m1-a 
fost ruşine. 

(Se face întuneric. Au tirecut patru ani. 
Un alt colţ de casă. Gheorghe, sitngur. Se 
. ridică, deschide wn dulap şi scoate o 
baionetă. lncepe să o ascută încet, tacti
,cos, chiar grijuliu. Din clnd vn cină miş
că bal.ansoarul.) 

>GHEORGHE : Zboară, fetiţa, zboară ...
Nani, nani, puiul tatii... De ce, doam
ne, de ce ? De ce-am venit cu ea 
pe şantierul ăsta? De ce n-am rămas 
în Moldova ? Mă angajam la o fabri
că... Nani, nani... Ferici.rea ? O min: 
ciună. O minciună. A murit. Nu ma1 
este. Şi abia împlinise patru ani. 
Uite-aşa întindea mînuţele cînd mă 
vedea... Şi-i spuneam poveşti, ştiam 
că nu pricepe, că nu poate pricepe ... 
Intindea mînuţele şi striga : ,, zboară, 
zboară". Atît. Alt cuvînt n-a mai spuc;. 
Toată viaţa ei... un cuvint... (lngră• 

·mădeşte păpuşi şi lucruri de-ale fetei
în balansoar.) Nani, nan�... Şi-a zbu•
rat, fîl, fîl, fil, din vîrful stîncii._ de
sus, unde a dus-o el, şi s-a facut
praf... El... E om bun, dar va trebui
să moară. (Se uită la baionetă.) Im1
pare rău... Da, da, e om bun, dar am
să-� om9r. (Leagănă . oolansoarµ,l.)

Nani, nani...

(O uşă se deschide încet şi intră Vasile 
cu. Răducu. GheO'rghe îi priveşte parcă 
fără să-i vadă, Legănînd mai departe ba
Latnsoarul. Deoda,ta, cu un răcnet cumplit, 
se repede cu baioneta La Răducu. Vasile 
îl prinde de mînă. O luptă scu,rtă, dts;pe
ratâ, pînă îi ia baiometa.) 

VASILE : Eşti nebun ? (Către Rădu.cru.) 
Şi voiai să v,ii singur ! 

RADUCU (alb şi trist) : Poate era mai 
bine. 

VASILE: Aţi înnebunit amîndoi. 
GHEORGHE: ll omor ! (Se aşază pe ta

buret lîngă balansoar.) Dacă poţi, fe
reşte-te. De mdne însă nu scapi, nu 
scapi... 

VASILE : Şi cu asta ce rezolvi, Gheor
ghe ? Infunz.i puşcăria. 

GHEORGHE: Iîî, poftim? Nani, nani... 
VASILE (către Răducu): Lasă-ne sin

gu;r,i. Oricum nu poţi să ajuţi cu ni
mic, ba diffilP0trivă. (Răducu iese.) 
Gheorghe, el n-aire nici o vină. 

GHEORGHE : Iîî ? Po:fitim ? 
VASILE (îl scutură) : Tirezeşte-te, omu

le! 
GHEORGHE (pa,rcă atwnci îl vede) : Va

sile ! Ia loc. Stai aiai. Astea-s lucru
rile ei, păpuşile ei... Era nevinovată 
ca o pasă�e a cerului ... 

VASILE : Era bolnavă, omule, nu te 
prosti ! Era condamnată ... 

GHEORGHE: Ştiu, ştiu tot. Cred, da, da, 
de asita a plecat Sanda. Ea nu supor
ta, nu putea să vadă... Aproape doi 
ani a stat Sanda aici... Dacă n-o spă
lam şi n-o schimbam eu ... Uite-a1ci. 
A plîns pînă n-a maii avut lacrimi... 
Incepuse să albească pe la tîmple ... 
Nu mai plîngea ... Cînta ... Ca un bo-

, cet ... Uite aşa: ,,Aiala, aaiaa, aaa!" Vezi, 
toate astea erau a!le fetiţei. Dar nu se 
juca cu nioi una. Stătea în l�gănul 
ăsta, în fa,ţa oasei. Toată ziua se le
găna şi nu spunea decît un cuvînt : 
,,zboairă, zboară". 

VASILE: Ajunge, Gheorghe, ga•ta, vi
no-ţi în fire. Nu e nimeni vinovat. 

GHEORGHE: Intr-o dimdneaţă, Sanda 
s-a sculat din pait, a privit mirată în
jur şi s-a apucat de treabă. După care
s-a îmbrăcat cu rochia cu care venise
prima dată la mine... Eu am plecat
fericit pe şantier. Credeam că şi-a
revenit. Seara am găsit casa pustie.
Işi luase geamantanul cu care venise.
Atît. Doamne, cit am căutat-o!

VASILE : Toţi am căutat-o, Gheorghe. 
Ştii bine ... 

·GHEORGHE: Imd rămăsese fetiţa ... Şi
a venit el ... 

VASILE : A vrut să-i facă o bu<:Urie ... 
GHEORGHE: Şi-a dus-o sus ... unde. a 

scăpat-o din mină,. sau poate i-a dat
drumul... 

· · 
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VASILE : Nu vorbi prostii. 
GHEORGHE: Şi-a zburat. S-a dus. EL.. 

Dacă nu era el... Vasile, să-i spui să 
se ferească ... Că eu trebuie să-l omor! 

(Lumina se stilnge. Din nou în colţul 
în care se află Dinu şi Vasile.) 

VASILE : Mărturisesc că mi se făcuse 
:f.rică. Atunci, în clipele alea, era în 
stare de orice. Şi am anunţat mili
ţia. 

DINU : Mi-a spus generalu,L Mi-a tele
fonat la Bucureş,ti. 

VASILE : A venit aici. Am diiscutat. 
Gheorghe dispăruse. L-au căutait şi 
oamenii lui, dar nu l-au găsit. Atunci, 
fierarii betonişti... Toată echipa e din 
satul lui. El i-a adus, unul cîte ·,mul. 
GavriLii s-au oferit singuri... Răducu 
s-a împotrivit, a urlat, ba a semna!
şi decizia de desfacere a contractului
de muncă pentru amîndoi... I-aţi vă
zut ! Lemn. Ştiam toţi că lui Gheor
ghe o să-i treacă. E om cu scaun la
cap. Acum două seri, cînd Răducu .s-a
dus acasă, Gheorghe îl aştepta. Au
stat pînă-n wri. ... Dimineaţă, Gheor-•
ghe s-a prezentat la brigada lui. . .

DINU : ... Macara.le, buldozere, maşm1. 
oameni, care se mişcă d,intr-un loc în 
altul... Un fel de decor. Ce e dincolo
de el? 

VASILE : Ce nu-i în dosare, în rapoarte,
în grafice şi în statistici. 

DINU : Inginerul Răducu... Icebergul...
Cine ar fi c,rezut că se poate topi ? 
(Schimbînd vorba.) Ce zici, terminăm
drumul? 

VASILE : Dacă merg toate ca pină
acum ... 

(O baracă simplă. Cîteva . scvn�u-ri aşe:
za,te pe doi ,căpriori improvizeaza o masa 
care ţim.e .Ioc de laborator şi de bi.r01J.. 
Trasă Ia faţă, cu .cea,rcăne, obosită.- Eu
frosina. 1n faţa ei, Gheorghe, puţin ner
vos, puţin contrariat.) 

GHEORGHE: Pragul se întrerupe, par

că e spart, şi continuă după ap,roape

cinci metri. 

EUFROSINA : ŞW. ce înseamnă asta,

ştii ? 
GHEORGHE : Da, ştiu. 
EUFROSINA: Nu şW„ Nu _ştii .• (Co!l'tro

Iează harta.) Adei. Trebwa sa ma aş

tept. E o adîncitură uşoa:ă ?3-re ;:1rcă

pînă sus. Mai muJ.t o bam�1 dec1t o

vezi cu ochiul liber. Trebuia aic-i să

fiac sondări mai profunde ...

GHEORGHE : Nimeni nu putea bănui...

EUFROSINA: Ba da. Eu trebuia să ştiu.

nu să bănuiesc. 
GHEORGHE : Şi-aitunci ?
EUFROSINA: Atunci, ce?

GHEORGHE: Renunţăm? Am făcut în
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trei zile şase km. Mai avem doar 
unuJ. 

EUFROSINA (încet): lncetează, Gheor
ghe, încetează. E primul meu eşec de 
amploare. 

GHEORGHE : Şi totuşi... 
EUFROSINA: Nu există nici un „şi to

tuşi". De cîte ori să vă explic : dacă 
atacăm porţiunea asta, provocăm a
valanşa de grohotiş. Tot muntele se 
prăvale pe noi. 

GHEORGHE : Să găsim o soluţie. 
EUFROSINA : Nu există. 
DINU (intrînd şi privind-o pe Eufro

sina) : N-ai prea dormit în ultimele 
zile. 

EUFROSINA: Şi-a ajutat la ceva? 
DINU : Dumneata ce spui ?

(Eufl'.osina ridică dim umeri.) 

GHEORGHE: Şase kilome·tri ! 
DINU : Ai auzit ? Şase kiJ.ometri de 

drum gata. A mai rămas un .l'leac. 
Mîine pe timpul ăsta ar fi putut tre
ce pe el primele camioane. 

EUFROSINA : Da.ir iată că nu se mai 
poate. 

DINU : Md1a. Bi,ne. Pentru a.zi ajunge. 
Iţi ordon să te duci să te culci. Dar, 
înainte de a.sta, te rog să-mi răspunzi 
la o întrebare : grohotişul ăsta, pe o 
lăţime de 500 de metri şi o înăltime. 
să zicem, de o sută, nu poate fi fixat 
cu ceva? 

EUFROSINA (privire ironic-compătimi
toare) : Ba da. Descoperind prin a
propiere un vulcan care să airunce 
lavă peste el. 

DINU (zîmbind) : Ai văzu'!; c�a,i găsi,t? 
Acum, la culcare ! (O i.a de mînă şi-o 
conduce pună Ia uşă.) Ne vedem aici, 
mîine dimineaţă la şapte. Noapte 
bună. Gheorghe ! 

GHEORGHE: Sînt. aici. 
DINU : Văd. Ce facem ? O lăsăm baltă, 

ne lăsăm îngropaţi de grohotiş sau 
găs.im o soluţie ? 

GHEORGHE : Nu ştiu. Sau ... ar fi ceva. 
DINU : Hai. dă-i drumul ! 
GHEORGHE: Am vorbi,t cu Gură spar

tă. Am încerca, noi doi, să refacem 
pragul cu beton armat. 

DINU: Dar aici nu-i vorba numai de 
prag. 

GHEORGHE: Ştiu. Vine avalanşa, nu-i 
nici o pagubă. Pentru mine e totuna, 
iar Gură spartă zice că a făcut des
tule la vdaţa lud ca să plătească şi el 
o dată.

DINU : Vreţi să deveniţi eroi... Am spus'. 
nu vreau cruci pe dirumuJ. ăsta. (Tă
cere.) Fata asta a spus ceva. E ceva 
aici ... 

GHEORGHE : Vu!l.can? 
DINU : Exact. 
GHEORGHE: Glumiţi. De unde dracu' 
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să luăm un vulcan ? ! Ce, găseşti aşa 
ceva pe toate drumuTile ... ? 

DINU : Gheorghe, cheamă-i aici urgent 
pe toţi şefii. Scoate-i de unde ştii. 
Inclusiv pe Gu,ră spartă. Ai venit 7 
(Gheorghe îl priveşte uim'it, apoi iese
în fugă, Dinu desface o hartă, face 
măsurăto,ri, caiLculează... Intră pe rîntl 
Brăduleţ, Răducu, Mckăciţă, Şuteu şi, 

împreună, Gheorghe şi Vasile). Numai 
o clipă, vă rog... (Şi continuă să lit
ereze.) Gata ! Vă ascult. Ideile lui
Gheorghe şi Şu,teu le ştiu. Exclus.
Altceva. Măcăciţă '! (Pe această repli
că intră şi Eufrosina.) 

MACACIŢA: Păi, eu tot nu pricep. Ca.•j 
acolo cîteva pietre ... 

EUFROSINA : Un munte, nu cîteva pie
tre. 

DINU: Da. Vasile? 
VASILE : Am velificat din nou prni-ec

tele. Făcute în aceleaşi condiţii ca 
toate celeLalte. Nu se poa,te pune în 
spinarea tovarăşei inginel·e ... 

DINU : Las-o, că duce. Dar acum !'lU 
căutăm vinov,aţi, ci soluţii. Ai o solu
ţie? Nu ! Tovarăşe inginer Răducu ? 

RADUCU : Pericolul e foarte mare. A
valanşa ar fi o adevăJrată catastro:ă 
Şi toată zona musteşte de umiditate. 
A plouat tare sus. 

DINU : Umiditate, ai spus ? 
RADUCU : Foarte mare 
DINU : Asta este ! Do�nă, pardon, to

varăşă ingineră, purtaţi în dumnea
voastră un geniu nedescoperit. 

ŞUTEU: . Uite-l, dom?le, pe Einstein, că 
alt geniu eu nu mai cunosc. 

EUFROSINA: Cred că nu m-aţi chemat 
ca să mă ironizaţi. Chiar dacă o me
rit. 

DINU : VulcanuJ., doamnă, vulcanul ! 
ŞUTEU : Adică, şefu', stăm pe un vul

can şi eu nu ştiu ? 
DINU : E simplu. (Vădit ironic.) Din a

vion, din elicopter, din zepelin, nu-i 
aşa. pulv,erizăm beton rapid şi :filxăm 
grohotiş,u,l. 

RADUCU (privire neîncrezătoare) : Glu-
miţi, nu? 

DINU : Ideea tovarăşei inginere. 
RADUCU : Vă arde de glume. 
EUFROSINA (nu pricepe ironia): Pre-

siunea e prea mare, stratul protector 
va fi rupt ... 

V ASLLE : N-am mai auzit de o trăsnaie 
ca asta. 

DINU: N-o găseşti în nici un manual., 
Vasile. 

RADUCU (îşi priveşte echipa, oarecum
ci, spatele la Dinu) : V-aţi prostit? 
Am dat de o porţiune de rocă degra
dată. (Mai muit către Eufrosina.)
Foarte rău că nu am ştiut de ea 
dinainte. Nu e prima şi probabil că 
nu va fi nici ultima. 

ŞUTEU : Nu v-a sp:us băiaitu'? Ull'l fileac ! 

RADUCU : Un fleac, pe dracu' ! Cel pu
ţin trei zile de muncă în plus. 

DINU: Deci? 
RADUCU : Armătură cu plasă sudat:l 

pentru grohotiş şi injecţiT cu beton 
pen-tr-u roca degradată. (Toţi îl privesc
cu încordare.) 

DINU : Cit timp îţi trebuie să stabili�i 
toate detaliile ? 

RADUCU: Ce spuneţi, tovarăşa ingine
ră ? De două zile tot studiaţi porţiu
nea asta de rocă. 

EUFROSINA : Dosarnl se află în labo
ra,t,o�·. 

VASILE : Parpală ! Dacă doarme, îl dau 
afară. Parpală ! 

PARPALA: 'zent ! (Scoate capul de sulJ,
nişte şube.) 

VASILE : DormJ ? 
PARPALA: Da' de und,e ! Controlar,1: 

pufoaicele dacă au pur1c1, 
EUFROSINA (dîndu-i nişte chei) : tn, 

sertarul din dreapta. Un dosar cu co
perţi albastre. 

DINU : Ai venit? 
EUFROSINA : Aş vrea să mai calculez: 

o dată. Pentru mai multă siguranţf1.
DINU (către Răducu): Opa"eşti sau chemi' 

pe oricine îţi este de trebuinţă. La 
ora 7 sînt aici. Acum mă duc să văd 
şi eu împrejur1imile. 

RADUCU (tresare) : Nu rămîi ? 
DINU: De cînd am venit, doresc să mă 

caţăr, să văd şi eu de sus valea :ista. 
E o noapte frumoasă, cu lună. Me
rită. Bună seara. Deci, la ora 7. (Iese.} 

RADUCU : Gheorghe, te ţii după el ! Se
va duc,e pe grohotiş, să vadă, să pi
păie... Dacă i. se întîmplă ceva, de 
mine nu scapi. (Gheorghe pleacă tă
cut.) 

ŞUTEU : lmpărate, şi noi... 
RADUCU : In noaptea as.ta am nevoie· 

de nişte trăzniţi ca voi. Rămîneţi cir 
mine. 

(Noapte. lună. Intr-o pairte a scenei,. 
un colţ de stîncă pe care stau doi oa
meni, Dinu şi Ghearghe.) 

DINU : Superbă, valea asta. !şi merită
numele. 

GHEORGHE: ,,Valea cea Frumoasă". 
Va fi plină cu apă. Cu păstrăvi. Vă 
place să pescuiţi ? 

DINU : Nu prea am timp. Dar o să-mr 
fac. Mi-am adus şi sC'Ule. 

GHEORGHE: Ea nu suporta să vad§. O· 
vietate ucisă. 

DINU : Ai iubit-o mult ? 
GHEORGHE : Era tot ce-mi mai rămiî-· 

sese. După ce mamă-sa a '()lecat, mat 
bine zis a fugit. Şi cu cine ? cu Gură 
spa-rtă. Nu-mi mai rămăsese decît ea. 
Abia împlinise patru ani. Doamne, cît 
m-am chinuit s-o aresc !

DINU : Cu Gură �partă ? 
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GHEORGHE : Pină la prima gară. Acolo 
l-a lăsat mască. S-a urcat în tren şi
dusă a fost. 

DI U: F�tiţa era bolnavă, Gheorghe. 
GHEORGHE : Ştiu. Medicii se mirau că 

a trăit şi-atît. 
DINU : Atunci ar fi trebuit să pricepi. 
GHEORGHE: Da, sigur ... Se credea pa

săre. Mereu voia să zbOare. El 1-a 
făcut balansoarul. Cu mina lui i l ·a 
făcut. Se legana în el toată ziua şi 
credea că zboară. 

DINU : Şi chiar ai vrut să-l omori ? 
GHEORGHE: Da. De nu erau băieţii, 

azi era mort. M-am jurat să-l trimit 
după fetiţă. De ce-a trebuit s-o ia cu 
el sus pe creastă ? De ce n--a lăsat-o 
acolo în vale, unde putea să zboar': 
cit voia? ! L-am urmărit zile şi nopţi 
la rînd. L-au păzit bine băieţii ăia 
doi. 

DINU : Şi-acwn ... 
GHEORGHE: Acum? Vai de el, neno

rocitul! Ştiţi, cînd am adus-o la mine 
acasă Sanda era în luna a opta. Era 
la p�t. Mi-a fost milă. După aceea 
am iubit-o. Ca un prost. Acum, dacă 
s-ar întoairce... E doar ca şi nevasta 
mea, nu? 

DINU: N-a avwt o viaţă prea ifericită. 
GHEORGHE : Ştiu, lucrez cu el de . la 

început. N--a putut să se lipească de 
nici o femeie... S--a învăţat singur, 
şi-acum, aproape de bătrîneţe, i s-� 
făcut frică. P.robabi,l că ceva s-o fi  
petrecut şi  în viaţa lui. Dumnezt>u 
ştie. Că om rău nu e. O .face el pe 
zbiru' dar în fond e pîinea lui Dum
nezeu'. Cred că de bună-voie mei unul 
din băieţi nu l-ar părăsi. 

DINU : Dar ai v.rut să-l omori. 
GHEORGHE (oftînd) : Aşa-i. 
DINU (schimbă vorba) : Ce zici, reuşim? 
GHEORGHE : Poftim ? 
DINU : Nimic. Mă gîndeam cu voce tare. 

A,r fi fost prea frumos să meargă 
totul strună. 

GHEORGHE: Vă e :f!rică. 
DINU : Sînt -îngrijorat. Şi, pentru că e o 

oră a sincerităţilor, mi-e şi puţin frică. 
GHEORGHE : Să nu vă fie. Aveţi în

credere .în Răducu. Eu un inginer cum 
nu găseşti altul. Am trecut noi şi prin 
altele mai grele. Eu, aseară, cînd l-am 
văzut că ia în mină calculatorul, îşi 
adună sprîncenele la .rădăcina nasului, 
că aşa face el cind nu mai vede pe 
nimeni, m-am liniştit. Mi-am zis în 
gînd : gata, hai să ne gî!ndim la alt
ceva, că esta e o treabă ca şi făcută. 

( Din MU în bi-roul directorului general. 
De data aceasta are aspectul wnui ade
vătrat cabinet. Pe un pe,retie, vizibile, pla
,nu.rile şantierului. Dinu şi un ţă-ran). 
ŢAJRANUL: D-apoi, no, eu mi-s om cin-
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stit. Or zis atît, atît am plătit. Bro,i 
munciţi. Eu am vru.t casă de piatră 

pentru fătuţa mea. Că dumn nu 
ştii, dar ea se mări � u tehru · 
Silvestru. Om m 

D!J.'lU : Dar dumnea n-.ai. �ti 
face casă cu ma ia.le fura: 
şantier·? 

ŢĂRANUL : TuJai. Doomn u mi
om cinstit. Eu am lă ·t pentru • 
cinstită. 

DINU : Cins · - pe dra u• ! De unde 
crezi că au · beloan fier 
rămizi, lemn e OODStrucfie... 

ŢĂRANUL: D-cQ.>Oi. domnu' ef. � lmi
nu-i al meu. _ u v-am : Gine-
rele-i · ves Tehnician. Că „ tot 
ce s-a luall; de .,. ·er am dat ' 
poi. De 1a primit pec· 
cu aprohare_ 

DINU : Casa e ga '! 
ŢARANuL:D-apăi. 
D�NU : ·-attunci. ce mai d ti. omule? 
ŢARAJ L: D-apoli. nimic. Eu am 

Venit ID.WWU - D mulţam. Oamenii 
au :făCilltt; lamă tireabă · eu am venit 
să zic mw.ţmi. · dacă nu vă e cu
supăirare, să ri .mvi1t la ntmtă. 

DINU: .Bme,, Ol!llmle. Dacă mai 5int 
i-aici., �i fi bw:um:is: să vin la nunta 
fiicei demif!aD.e.-

Ţ_'\RA.NlJL : Adncă 'Yemţi. lfo_ atunci 
musai să � Cili. mine acwn un p3.i1� 
de gmars.. (Sr:oaite o plmcă şi o în
tinde..) Ci lla .mioi aşa-i obiceiul. (111,. 
timp O? Dănm. bea dia ploscă intră 
Riidru:u. �) B=. asta-i foc, nu 
ţuică.. 

ŞUTEU : Păi se poare, fă.ticu' eu fac casa 
_ şi altul bea aTudlăm:aşnl ! 

• 

ŢARANOL: o. Ja riimd. Mulţ:u:n, omule. 
Mii.ni de aJll!ll" ai. casă faină ai făcut. 
Mulţam. Cmslteşte şi vino 1a nuntă. 
Ai foc fu capinI mesei_ Aşa se cade 
pentJru ee1 care a făcut o casă ca a 
fătufei_ (Către Riiducu..) Dom• inginer, 
fă-ne cinstea şi vino la nunta fătuţei 
noastre. (1i im:mde plosca.) 

RADUCU : u cred că pot baciule. Dar 
îţi mulţumesc peatru �- Eu cred 
că voi pJeca. Nu oi fi aici. Altfel, aş 
juca cu bucurie la nunta fiicei tale. 

ŢARANuL: A1uoci. ziua bună la toată 
lumea şi iod o dată mulţam. Faină 
casă ! (Şi iese.) 

DINU : Luaţi loc ! (Su11ii fi intTă o se
cretarii.J .O cafea. un ceai ? Da. cafele 
pentm ·toată lumea prezentă şi care 
va veni. 

(Intră Vufle cu Mălat mare, apoi in
ginerul Brăduleţ,) 
ŞUTEU (tolănit; într-u,n fotoliu, catre 

Brăduleţ: Ştiu, u .striga Tu ai sem
nat, tu răspunzi, Eu aici nu mai am 
nici o vină. 

BRĂDULEŢ : F..1ti vinovat, măi. nea Şu
teu. Mai ale.5 matale şi nea Cheorghe. 
Dar pentru materiale «.onomisite r5s
pWld cu plăcere, 
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DINU : Mai lipseşte cineva ? 
RADUCU : Tovară.5a Cerbu şi Gheorghe. 
DINU : Şi... fierarii betonişti. 
ŞUTEU : Armează galeria. Muncesc ca 

nişte draci. 
(Intră Eufrosina.) 

EUFROSINA: Bună ziua la t.oată lumea. 
(Şuteu sare să-i ofere locul.) Mulţu
mesc. Un adevărat cavaler. 

ŞUTEU : Specialitatea casei. Intotdeuuna
la dispoziţia unei femei frumoase. 

DINU (rîzînd) : Luaţi loc. Toţi. Cam
restrîns colectivul nostru de condu
cere. Vasile, notează: 1) Convocăm
adunarea generală a oamendlor mun
cii şi alegem consiliul de conduce1·e, 
apoi biroul executiv. Răspunzi de pire
gă-tkea ei. 2) Graficul lucrărilor vi
itoare, cu termenele adaptate la noile 
condiţii. Răspund : ingine1;11 �ă5luc� 
şi :iJIJ.ginera Cerbu. Şuteu şi Maca<:1ţa, 
daţi o mină de ajutor. (Către Bradu
l.eţ.) Puştiule, începînd din <:lipa, a�ta 
eşti inginer-şef peste toata tenmca
din şantier. Şi să te fereasc_ă _Dum
nezeu să existe un singur utilaJ care
să meargă prost. N-am spus să nu
mearcră că asta ar fi un dezastru. 

RADUC; '(îl priveşte un timp, insistent):
N-aţi uitat nimic ? 

DINU : Cred că nu. Mai e ceva? 
RADUCU : Pe cine alegeţi în Jocul meu? 

DINU : Ai o propunere ? 
(Tăcere stînje,nitoare.) 

ŞUTEU : Stai, tăti<:u' ! Cum �di_că _? E_u 
nu pricep: adunaire, alegeri, mgmen
şefi ... mă rog. Doar atît? Asta-i tot?

DINU : Şi tu crezi că am uitat ceva ? 
ŞUTEU : Dar nu se poate, tă'ti_cu' ! Lu

crezi cu noi de peste o luna, care a 
însemnat practic mai bine de un a!l, 
= ne-ai frecat de-ai scos untul dm 
noi şi dumneata ştergi timpul ăsta
din' calendar. Ca şi cînd n-a fost. 

MACACIŢA: Păi? 
ŞUTEU : Taci, mă ! Adică. nu a fost de

loc? Nu s-a făcuit nimic? Şi drumul,
şi tunelul început. şi nopţile, _şi ;1va:; lanşa, şi e1icopteru' s11:u zepelinu , <:a 
la o adică băiatul ar fi fost acolo sus
să răstoa.rne sacii cu ciment. Păi. nu 
se poate ! Măcar o vorbă. Un mers! 
nu costă. Că ţăranul ăla a ştiut s�
vină şi să spună „mulţam", .,casa
faină", ,,mulţam". 

VASILE : o fi el Gură spartă. dar cred
că ceva dreptate are. S-a1: făcut ef9:-:; 
tuci supraomeneşti. realizmdu-_se, fara
exagerare. imposibilul. Cred ca oame
nii care au înfăptuit t.oate astea mc
-rită un cuvînt bun. 

DINU (priveşte fals mirat) : Nu înţeleg :
la ce vă referiţi ? 

APROAPE TOŢI : La drum. 

DINU: Care drum? 
ŞUTEU : Păi, tovară.5u', să n-o luăm ca

în bancul ăla cu capra. Că drumul e
drum şi s-a făcut. S-au deschis ga
leriil; şi au început străpungerile ... 

DINU : ,,S-au deschis", ,,au început" ...
Nu aveţi noţiunea termenilor, stimaţi
tovarăşi. Abia sîntem la început. Să
lăsăm feliei tările pentru cînd vom
realiza ceva. Drumul este de acum
istorie. Şi istoria înseamnă trecut.
Iar pe noi ne presează timpul !Pl"e
zen t. Aveţi foarte muLt de luca.'l.l. Tre
buie să ireorganizaţi activitatea pe
şantier, ţinînd seama de noile �fice
de execuţie. Vă trebuie oameru.. Par
cul de utilaje trebuie dublat... 

RADUCU : Văd că vă derobaţi. Cum să 
înţelegem :aeimplicarea dumneavoas
tră? 

DINU : Implicat voi fi şi de-acum îna
inte. Răspunderile directe, însă, le veţi
avea voi. (Scoate din buzunar un
plic.) Ce hîr,tie piroasiă ! Stă în buzu
nar doar de-o lună şi ceva şi a şi
început să se îngălbenească. (I-l dă
lui Vasile.) Citeşte ! 

VASILE : ,,Potrivi,t aprobării... Biroul e
xecutiv al ministerului hotărăşte : cu 
începere de la data de... se nume�te
în funcţia de director general al gru
pului de şantiere tovarăşul Răducu
Fluşcă. Semnează': Ministrul...". Are
ştampilă, dar nu-i semnată. Dar nu-i
semnată! 

DINU : Nu-i semnată ? Păi. atunci, să o
semnăm. (Şi semnează.) Vedeţi ce
simplu e să fii ministru ? Dai o sem
nătură şi ţi-ai îndeplinit mandatul.
Ce zici, Vasile? Avem şi o semnătură
de m:iJIJ.-istru? Avem. 

VASILE : Păi dumneavoastră ... 
ŞUTEU: Opa, tăticu', văd şi eu un mi

ndstru în ca;rne şi oase ! 
DINU : Exact, măi, frumosule ! Va tre

bui să vă obişnuiţi. (Către Răducu.) 
Incă de la Centrală îţi studiasem toate
proiectele. M-au încîntat. Te-am in·,i
diat. Le-aş fi dori,t făcute de mine ...
Un căpos de la minister însă ... Cind
am fost numit ministru-adjunct, am 
rugat să fiu lăsat o lună pe şantierul
vostru. Devenise cel mai important
obiec.tiv al ministerului si. să fim sin
ceri lucrurile se cam împotmoliseră.
Aşa' că prima mea zi _de :iaju _nct a!
ministrului a fost practic ş1 pnma z1
pe şantierul vOS'bru. 

RADUCU (luînd hîrti.a dim. mima lui Di
nu) · Văd că are şi un P.S. Pe un act
oficial, Dinule? 

VASILE (luînd hîrtia de La, Răducu) :
Felicitări sincere şi merita,te. 

ŞUTEU (luînd, la rîndul lui, hî.rtia. d.e !a
Vasile) : Şi semnează - form1clab1l.
tăticu' ! - acelaşi celebru „D. M." !

45 

www.ziuaconstanta.ro



fii�c, pM�lf'p .o <Meiielop@dii@ 
· a tealfflVJluii rrofflifn1e(gj@ · · 

Trupa Fanny Tardini-Vlădicescu 

într-o istorie de teatru inedită (II)

A doua sbagi1UJI1e a trilllpei Turdini-Vlă
<licesou J,a Oennăuţi se mcheia, tri.urrntlial, 
[n 21 martie .1•865. 8'pecta,co1ele de 1a ho
te!lul „Mdld,a,viia." ÎII1C€iPUSeT ă la 14 noi ern
b.rie 1864, 11n •CutPrlnzătoru-1 reipertorJiu fi
gurînd 30 de piese =rnâneşti şi 24 de 
tr.aduc-eni ,{\81pUd. T. Bă1am, Buletinul ,,Mi
hai: Eminescu", n:r. u. l!J33). S-ia,u dat 54 
de ll'eprezenta.ţii, ,ma,jo111batea afhşe.l,ar ipăs
trinidu-se ; eLe aiu fost pubJ.iicalte de dsto-
11:'ÎJCl\JJl T. B.ăJan i;n, Buletinul ,,M. Emines
cu", apoi reproduse tot de e'l în sinteza 
mcă ilnedi.tă pri'Vmd V,iiaţa tea;triul:u� bu
OOvi!Ileaiil între 1855-1913. 

In ultimele seri de teatru ale acestei 
secunde stagi,unii 18Jpăru pe neaşteu>tate 
Mihai Eminescu. Demisionase din funcţi:a 
de ornpLst la ComitetuJl permanent al j•u
deţ.ull,uii Botoşani, •u1rmîrudu-.�i astralul său 
destin. A ştilut că a,ct;o.rii poposiseră 
î,ncă o diată fo Buooviina şi petriecuse cu 
greu iarin,a, depa;rt,e de ei (iof. GeClrge 
Mnmteanu, Hyperl'On 1, Viaţa lui Emi
nescu, MiiJle;r,va, 1973). Gala G,a;ha,ction 
iavea dreptate scrnood în 1i.rioa sa mono
graifii,e, Miha.i Emi,nesou, ed. F1aică:ra, 
HJ/14. că „ Teatrul Şted'an iei Tla:ridli111,i îl 
destări111uieşte 1pe ElminesC'U., detinitiiv, a
S•UIJ),ra lui î:ruruşi. Avea 14 antl şi cîtevia 
lunii". 

As'Ufel stîn1d lu,cl'urhle, istori'ia aicesbor 
două tur111ee 13.le imimicas� arrtimatoare {1'3 
ma:rti,e - 27 ma,i 1,864 ; '14 n,01i-eimbrie 
18&4 - 21 martie 1865) tl'ebn.Ii,e ceTCeta
tă cu toată atemţiia : el,e au li.nTiîu;rit de
cisilv oonstiii1rnţia naţi,o,n,aJ,ă în ,,d,ufoea 
Biucoivi!llă" şi au arilpat jmagi1ma.ţiia IP'□e
tull ui netpereche. 

In aj.unul pă!răsi.ri1i Cer:năuţilor,, după 
pri1m1ul tur.neu dlim 1prirrnăviana ilUJi 1864, 
pen tr,u ,a trece munţii îm T,r,amis.i1l,va111,ia, 
Fanny 'I\a.ndilllJ !I"edaictează o ;nouă {Pet.iţie 
căt.re Guv:er.nă!mîntu1 Bu,ooviin,ei. In [111-

46 

ţelegere ou membriii comitetu1u,i teatDal, 
Ion Castin, Ni,ool,ae şi Gheorghe Hurmu
=hl, Vasile Zotta etc., ea dorea să se 
I'6Îllltoaroă, IÎ1l sezonw de j,ai;r1iă.. pentnu 
a doua sbagi·UJile. Lnaii111,te de a i se da 
răspunsul �fia.vorab.i,l), Guvernămî.ntul Bu
covil!lei raportează MinisteDului de Boli
ţie din V1iena desip.re [iepr.e2Jenbaţii1le tea
trale aile pelli ţic1ruareii., despre iJJ'Ilipli,caţii le 
lw în v:aţa rornâneaisică a Bucovinei, 
desitiull de jn,comode ,pentru ordL'Ille,a clle
zan:o-.cra11ască. Tinanscri,em din copi,a dac
tHografiată a căr:ţii !,ui Teodc[· Să1am, 
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toodooerea actului reda,cnat ân g,enmaină: 
,,Cerm,ă,wţi J.864, i1uliie 114. Guverniăimîn

tul Bucavlnei ;J.18/PQI"tează Mm:s.ter.u!Uii de 
Justliţie di111 V'Lena despre ia,utoriZJ31ţia ce 
U111mează să se ernbereze pentru repre
zenllaţiiJe româneşti aLe doamnei Fanny 
Tan:lli,ni. PlrezidiuJ. se a�eferă 1ia fia/ptul că 
în febr,uiarie s-a eliberat doarrnneJ Fanny 
Tiardli111,i autarJzaţia cu com,dliţia e:x,pr,esă 
oă n,u i se e<Ll!ber,ează concesj1uniea pen
tru ânii•inţm,ea uniei ti·,UIPe teatrale .Pen
tru Bioo0iV1i1nia. AloUJm, doamna Turdini îşi 
înnoieşte cererea pe:n:tru a da n�1pre2len
taţii ,în Cernă-u:ţi,, ,în ti,m,pull de Oa '1 no
iembrlie ,1864 ,pî1n,ă 1,a &liî,nşitul [·u1i a,prll'ie 
1865. Dar, mtrUJOît Siinnimayer po:dll'IlÎISe 
iacu,m ,autonÎliiaţia ipentru re1p,rezenta,ţii 
germame şi ;pol.onere, ar ex,ista în Cer
năuţi trei tmljpe teatnia1ie, dintre oarre s-ar 
desiMnţa ,prdb,a,bil aioeea care e aviz,ată 
numati J,a în1c.asălri. Cu toate ooestea ,air 

fi ideoseihit de gireu a refiuza ,uneia sau 
.ailteia diin trtJQJe �uboirlizaiţia. deoor,eoe 
publicul de rniJce naţionali.nate şi de 
ooice J1i1m1bă �nsistă ais1�pra pretenţii.lor 
siaJe, iţim,î,I11d iruainte de toate morţiş Ja 
prilllC'ijpiul eg,ailei îndreptă,ţ,ini, fă,r,ă să ia 
în considerare soarta tnistă ce a.ştea1Ptă 
de obi,c,ei !UrUjpe!,e de ,teaill'u. Cel ma:i de
gr,aibă şi ,cel!. imaJ s,i,gu1r v.a fi lovită de 
desd'.idlillţia.re tr1,11Pa rornâneascii ( ... ). Dar 
tocanaii acestei truipe li se asLguTă ex'isten -
ţa de către oîţi,via moşie:ni de naţionai1i tate 
român,ă, 

Dar iideea adu,cerii la Cernăiu�i a aces
tei tru1pe ân p,r,1măvar,a ia:ceasta a pornit 
tocm.a,i de 1,a aioeşbi mo.şieri C31re sînt 
gata Ja ,no,i jertfe, neoons�derâ!Ild jertfele 
filllialllieiia;re ice Ji se vor �mpunie şi ineJ wind 
î:n ca.leul .si twa,ţi,a rn.a,teriială ,p.r,ecara m 
care ei âiruşiişi se găs•es+c, aioeasba n+UJmai 
pe:ntnu ia, d01Vedi 1că :n.aţi-cin,al1itatea ronnâ
nilor din caipita,l,a Bucovin•eii se găseşte ,pe 
o bază sruildă. Tuni 1Permi t a. obsei.iv:a că
iPUJb1ilCU!l roimân diln Cernă1Uţi, care v1z1-
te.i�ă teatru, 'CUJp;rin,de 200-300 1Peir'S01ane.
Ou străidu.in,ţele aiaeste,a iale rc,mâm.ilcxr d1n
Ceirtn,ă,u,ţi s·e urmăresc im,si puţi,n, s,c,Qjpuri
S()l(liale şi incă maii ipuţin icuilturralle. (. .. ).
Aiduicere,a acestei tr,upe ,arrc1 oglin1dieşt,e
i\llll/Ul d1iin dememurHe ;r,cxmâm1iil01r băiştiniaişi, 
oare se suoced de ciţi1va ani lîrroo,aice în 
mo,d sisitem1a,ti1c, jpentr,u 11 idem,omstra 1,a 
toate ocaziile fP,qpiuhatiei Roimâniei înve
cinate aipartenen,ţia Bucovinei iro,mâneşm; 
cu acest 11:n,Llej se mamlill:es,t,ă ou ipăretre de 
rău tendinţa d,e a dovedd su,perioriibateo. 
0U11tumlă fa,tă de toţi oore n1u iaip19irţin e
Jernentuliuti româm,e51c sau cel puţilll oa;re 
n,u collia:boi,ea.ză cu ,rcmâni'i. 

Stînd aist!f,el lu,m,m,ine. refu,z;ul r-11utori-
zaţiei pemtr,u tl"UilJla românească a:r !'ns,em
na o j,i,gru'II'e 1prC1fun1dă şi s-a:r exip101afba ca 
aba.re de către ,com1du,cătiooi,i trebunmor nia
ţional:e şi de aceea, ,că1ău21it de 01ceste 

consiJdenaţii, n-lallil ireS\I)i:ns în februarie 
[)rillil:a cerere a ll'ia11dJÎlnlÎ:ei, dilililld de părere 
că ea via. face deolCalITlida:tă o mcerc,aire, 
deoa.reoe IÎIIl BuoOV1ina exiistentţa truipe'lor 
teatra1e nu e5te iasi,gunată făiră sulbvenţii 
sulbsta:n,ţ;iia!le. Dtar, wntrUJaît ea re,petă ce
rerea, şi e evident că lbaier,iii ll'Illali s,us 
aimilntii.ţi, constiituiţi în 1oomitet teatrnJ., 
Jlllteniţionea.ză să adJU!că tn:,upa in ţară, 
CI'ed oă ru.1 greşesc daică ii+n01i1I1tez ce-
rerea ei maltiului 1mi1nlister 5ipre rezol
vare, iav:î:nid IÎn v.ede:r.e falptml oă :peili,ţio
na:ra este 1oetăţeană străină. 

!Pn:ezid'iiuil ţăr,i,i inu ştiie oe să rocă. iLe
gea teaitreJor i!l'U conţine ni\oi o dis1Po
ziţie cu [)riiVi;r,e la cetăţe,I11ii străini ( ... ). 
In iGer:năwţi 111u •ex:istă o clădlire potri
vită ,penitru teatru C!i 111'UlllJJalÎ un Jocal 
1m1lr-'ll.n restaurant, care se fo1oseşte de 
obicei !I)entnu reprezentaţii teatrale. De 
aiceea, II'!U:g,ăm ica pr-obl,ema aceasta să se 
rez,o,l!ve .ait se poote de în gi'lalbă, deoa
reice [oca1u1 :llrebu,i,e tramsforimat saiu lăir
git, ceea ce trebuie CCfillfec-ţi-onat incă în 
c<u;rnul veri,i şi iarrm:me ipaT:te ;pe 1oheltuia
:La lclJŞla-zis-uluJi ccmitet teatral român. 

!n ia1fară de aceasta, arr f1i nimerii ca,
din 'COlllSilde:naţii ipol1iti100-ip0lti,ţieneşt'i, ce
rer:ea ei ,(a doa;mnei Tandri�) să !fie res-
1PiilfSă. Totuşi, cred oă pentru moment 
JPerisis tă m,că 181oele 100TI5lideraţii oaire rac 
ino,po,r.tuină qpoziţia iiaiţă. de :tenddTIJţele 
niaiţiOllliale şi de aceea tr,ebuie .ooorda,tă 
autarizaţia ,pe tilITl/P (ie 6 Junii cu condiţia 
ca repr,ezentaţiile să aiibă Joc numai în
tr-un [oca[ aiprobiat de o1ii,cialitart:e ; în 
,acest caz IÎIIIli ['e2let"V �- :aV4nd în 
vedere f,aiptu!l că iÎin ICernăJuţi ex.istă n,u
mad ,un sirugur [<Jlaa.1 1potri;vit, să fiixez 
numă:I"Ua rep;rezenbaiţiin,or, do,uă i:ntir-o 
s,ăptăimlîm,ă, aJceasta ipentru menajare.a im
ter-eselor ltruipei gemmane şi poloneze. 
Preşed'i111tele ţărl'i : Ruldo1ll' oomite Ama
dei ". 

Cu sigur:anţă, d,ocwnentel,e I"ep!I'oduse 
airci ,ddn lucrarea inedită Contribuţii la 
istoria teatrului românesc. Teatrul român 
din Bucovina (1855-1913) de Teodor 
Bălam, irrnpreună ou celelialte laJCie din 
,cwprunzătoooea anex,ă, uil11118Ju să ft�u:reze 
îrn sllll'I1aruil unuila dintre vd1u!mel1e co
Iletc,ţieii Documente bucovinene, fp,t.tblioată 
tat ipr'in osî111cllia d:isti,n,suJ.ui ,i;S'tor:ic. Vi
tr,egiia vremuirmor n,u ti-a îm,gălduit luti T. 
Bălan :<1ă iedite2le ldeaît şase vo[IUffie în,tre 
1933 si !J.942. Oujprinid mărt,ull'lii 'de ar
hiv,ă tlin ,peste trei seool,e, 1.507--11833. A
desă•VÎ'lt5it vti1g,wosnl bătmîn <J\P,e,m vieţii 
- Documente bucovinene - în tiihna
1(18/S,ej saie ,inţe,,ată IOU SIC'Unnroe trelilmre,
orldcmlîmid 1m1ateriial� tnal!lSlcmis, din, arhiivele
cernă111ţene ? Cu siguranţă, vom şti
c,îndva.

Ionuţ NICULESCU 
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TEATRUL ŞI INTER'fERENTELE SALE 

Între prospeţimea viziunii şi modestia mijloacelor · 
După acumulări treptate, care aveau 

să c<mducă spre mainrlesbarea profesio
nală în regia de operă, Cristian Mihăi-• 
lesou s-a im.pus anul trecut cu pl'IÎJIDa sa 
montare de gen - Bărbieru} din Sevilla
de Rossini pe scena braşoveană. L-am 
văzut .în. oondiţii de turneu, in cadrul 
Festivalull'lli „George Emescu", şi 1am cîn
tărit cu ipTOprii'le măsl.l["i elo,giirre şi ob
servaţitle ,cronicilor de pr,emieră. De
sigur, ne a.filăm in :fiaţa u1nutl aTtist care, 
plecînd de iLa o �ndelun�tă viaţă de 
interpret 11.d,rJ,c, a optat pentru o altă 
activitate nu din sentimentul ratării, ci 
din nevoia unei rea,lizări mai depiline, 
în caire dianmia şi mi111tea, cultura şi 
bunul gust să se aximo[l'izeze la nivelU!l. 
creaţiei. In condiţiile absenţei unei „fa
brici" de regizoirJ peintru op,eră, alI),ari
ţia •Uill!Ui asemenea aTtist poate constitui 
un eveniment ce vine să întîmipine si
tuaţia Cl1i.tircă a rr·iipsei ,cvia.sirtotrare de spe
cialişti IP€lll tr,u ,gen ul Liric. Dia.că discuţia 
despre ,,;regie de teatru - regie de o
peră", poate dia naştere unor frwctuo:aise 
polemilci, dem,onistraţira. de pî!!lă a;cua:n a 
lui Cristian Mihăi!lescu ne arată că, to
tuşi, există o anumită specifi,c:itate pe 
care o sorri.lcită 51PeDba,colul muzi1cal. Nu 
numai dim pllillC'tull de vedere al raiboT
dării textului muzica[ şi teatral, ci şi 
din cel a1 u111or conexiuni imposihH de 
gîndit în alfarra. rrunor trăiri ,caracteristice, 
de justificare ra aJdevărului în-tr-o „!Lume 
nebună, nebună ... " oare cântă mereu. 
Faţă de pri<ma sa montare, Cristian Mi
hăilescu aipare a,curm (Don Pasquale de 
Donizett.i, Teatrul LiI"ic Craiova), puţin 
mai econom cu j-oraca !l)Oa'Iltelor pe care 
comedia muzioailă o solicită. Aibundeill;ţa 
demonstrati:vă din Rossini este iacum mai 
ponderată, drair 111u prin sărăoire ci dato
rită unu1 filtru mai PXigent al re'l.raţio-

ln „Don Pasqua
Ze" totul se află

la l.ocul său 
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nărilor muzii,cale. Reţinem î111că un 
,,.pro.cent" de efecte ce ar putea !lipsi, 
în favoarea d:deilor bll!l1e care smt mU!l.t 
mai eficiente, mra.i bine aşezarte pe ac-· 
torie şi :relaţila între personaje. Aioi se 
plasează de altfel şi unu!l diill meritele 
Siall.e :principale ;prirvind [ectura operei şi 
încer.carea de a o aduce �pire o în.ţele
gere mai pronimjat, logică. Un Don
Pasqua-le ieşit din rddiool,ul :rutill1ier al 
comedii<lor goldoIJJiene, supus 'U[J.or ana
lizări l!}Sih�logi,ce surbtile oare 111'U for-ţea
ză ci slujes,c ,prairtiturra., iată linia sa de 
concepţie. In acest dn.1rm de ado:Ptare 
a unei atitudini mai noi nu apra.r însă 
acele tradiţionale ·nonconformisme care 
au făcut deli-ciul ·şi scandaUu1 m0111tăn:l_. 
lor de ,oiperă „modernizată" di111 ultime
le decenii. Totu!l se ad:lă [a �ooul său, eipooa 
există, stillu.l de Qp,eră comilcă, de as€1ffie
nera.. Logi1ea s-a sohimbat î,n inter,ior, pe 
baza relaţiilor, iîn defavoarea schemelor de 
trasee. Owceriri meriitorii se cuv:i!!l reţinu
te, fie ipen,tru „frewdi&nul" ero:u!lui, 1li:tulrax 
fie pentru aJmjplasaa:ea till1,eri!1or Îll1tr-u� 
collltext de generaţie ,car-e îi defi:neşte mai 
bi111•e drarmaturgic. Ajungem astfel la al 
doilea iargumeillt amintit ia111terior. Ne-a 
interesat acest Don Pasquale ieşit din 
repetabilele �bloane ale operei de care, 
pe dre.pt 0UJWlllt, 111e-am plictisit cu toţii. 
Titlml de mare vitalitate - printre a
cestea şi opera lui -Donizetti - merită 
o asemenea •în,grnjită 01bo;r1dra.re care nu
rare :ruimic cu geriiatria. lP:rrivi;rea regi.zo
ru!lui - şi ra. ceilorJalţi reali�tori, de
altfel - trebuie să fie fP["oasipătă, să
aibă race1 grăunte de dragoste [Pentru a
devăr şi frumos .prin •care să elibereze
gîrndu'l icompozi·torului. CristiraJIJ. Mihăi
lescu a avut, în toate d111tenţiHe sale a
semenea atitu!dine. Ca orice tlînăr ' -
în această [Profesiune ! - mai măm,încă
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cite. ceva din ·ce 2lboară, dar mntem 
oonvi�i că aLci timpU!l. şi exiperien,ţa 
vor fi hotămtoaire. Ce s-a întînljplat· 
i,nsă m relaţia sa ,cu ia.rtişti.i craioveni ? 
Ce i-a<t.t ofer,it ei pentru ÎI11/Pli111i.rea vizi
unii sa:le ? -Neindoios, toate bunele inten
ţii şi to:t 1concursul 1posiJbH. Dincolo de 
această precizare, modestia mijiloaceilor 
se eviJdenţiază şi, din ;păicate, devJne o 
careniţă a realizării .întreguJ•ui. Sceno
graf:ia este li'Psită de imaginaţie în a
daptarea unor materiale existente în 
ma,gazime teatru�ud şi în · irearanjarea 
majorităţii costumelor ,(ceea ce poartă 
semnătura Elenei ParuaJt şi ra lui Mircea 
Allexi f,i.inid, pe vremea turneeilor tru!Pei 
lui Aron. Bobe.seu, trecut sub tăcere). 
Cu carlabolraxea Ancăi Turdor, regi·zorul 
a rvrut să obţină o deschidere s,pre co
men tariUil oo-regrafic al acţi,uni,i, efect 
„lia>să" din -cauz:a dansatol'iilor sau chiar 

a conc®ţiei. iMu211oall, iDoreJ Mu111teanu 
(de la Teatrul iMuzi,cal rli111 Braşov) a a-

sigurat un discurs orche.stna'l !PQ.nderat ŞÎ. 
în stil, ceea ce s-a observat şi la maes
trul de cor Constantin Ungureanu. Re
laiţia cu soliştii Tămâ111e îrnsă run capJtO'l 
greu de 1cornsemn:at, ca să nru întristăm 
intenţiile -bune şi eforturile, faţă de ceea

ce s-a văzut şi cilllt.at. Sî111t mirei posirbi
lităţirle teatrului, ,căci orice voce mai 
bună ,,-mi,grează" sipr:e scenele mai 
mari. De aici şi consecinţa niveJ,uilui de
ansamblu. consecinţă care m,ar,ohează de
f.apt întregul sipeda,col rn faţa publicu
lui. Să reţinem 1Poa-te oe Viretor Gornoiu 
(Mruatesta), ipe Ioana Mă'I'.gărit (Noriria) .. 
Să nu-i nedireptăţim pe ceillalJ.ţi, menţio
nîmd-u-i cu a:-ezerve, IÎlilcărdnlCliu-i ou toate 
observaţiile 1PQ5ibile ipen-tru a se atinge
nLve1uJ. unui spectacol! irdeall. Ann plecat 
de la teatru cu senzaţia că, dlisocia te, 
oomponentelle acestui turneu .pot fi co
men trate deosebit. Cra şi interes-ul oare 
ne-a condus �re spectacol. 

Grigore CONSTANTINESCU 

statului 
. . 

,n 
� 

poza 

După decenii de actorie la -în.alte cote 
valorice, era inevitabilă tentaţia lui Ion 
Caramitvu de a-şi transforma experiel;lţa 
dobîndifă în experienţă transmisibilă prill' 
actul regizoral. Şi în domeniul regiei pio
nieratul asigură, celui tent.at să şi-l asu
me, o anume limişite: efo11turrlU,e sa!le nu 
vor fi. bruiate de perfo.rman:ţele ante
r.ioare iar rezuiltatele obţinute se văd de 
la mari rus:ba:nţe şi s.înrt de-a dreytul ui
miltoarre. Spectacolele de musi-ca1 rdin ţara 
noastră au rămas să fie pînă acum, din 
punct de vedere regi!zoral, parcele de 
,.rterra incognita ". Montînd pe scena tea
trului lirk rum Constanţa My fair lady, 
regizorul Ion Caramirtru şi-a asigurat ÎIIl
tîietatea dar şi-a asurna,t şi viscull de a 
se înifrUIIlta cu o cunoscutăpelkulă c:ilne
matografd1că a ace5tui musicail. Punct cu 
punct, regia a contracraraJt vi.muozităţile 
peliculei : spectacrnlarei treceri din inte
rioare în e,o!;erioare şi eclatainţei arhitec
tonice vilzilbi,le în fhlim, montarea de lra 
Constanta îi •CO'lltrapll!Ile spectacolllll sce
nogirafiei care, pvÎ!Il schimbarea la vedere 
a locurillor de joc Îlllltr-o succesJune ra
pidă şi 11itmată, fără personaje, doar In
soţită de ecleraj, transformă decoruiJ în 
personaj ce se desfăşoară pe duraita uver
turii. Ion Carami<tru, meticulos, ca:Jm, 
sistemaitic, ou Îlllvent-ivdlt:ate şi măsură, 
caută ceea ce nu s...a făcut şi !'ezollvă 
ceea ce din punct de vedere teatral era 
la fel de impol.'ltant ca muzica. Apariţia 
unui Gav.roche londonez, bunăoară, per

sonaj dnvenitat de regie, străbarte specta-

coluil ca o un.dă amÎlrlrtitoare a shake
spearianuil.ui Buck. Bailenina Delia Scor
neschi1, i!niteliJ}reta acestui bădeţel, pHn de 
-umor şi pus pe şotii, .pr.i:nt:r-o prezenţă
vie, ca de năzdrăvan nel>iniş.tit şi mereu
aflat în umbra întîmp.Jărifo.r, leagă toate
peripeţii'le trainsforunărdd :f>loră'l"esei în
1ady, învălui,ndu..JJ.e ou aburul urnei nos
talgii fulge-ralte uneori de admiraţie si
ruimilre ironice.

Urn alt moment regizo.rail este cursa de
cai la ca!'e asista protipendada metro
polei erngileze : ,pornirea caillor din padoc
nu mai cons,bi,tuie o convenţie şi pri!le
j ul unei oarecare jparade a modei, ci de
vdne partitură co,regrafilcă. Nu vom co
menta in.teriprretărille oLntăreţi'lor. Nu
avem ca!li,tatea necesară. Vom spune doar
că, �aţie - p,robabi-1 - a:-eg,iei, au depă
şi,'t ticuJ. de a st.a în poză cu faţa la
public de OÎ/te ori parti,tura le-ar cere-o.
Admi,rabi[ă, co,regra:fia acestui musical
are f.irescu1 baletelor amenicane apte de
a in!'0.oba, de a specula cele mai banaile
gestuiri şi mişcăTJ şi de a le inventa
graţie şi expresi-vitate. Spectacolu,! My
fair lady este astfel ,conceput incit per
miite s,pecl:atoruilui să-şi închipuie ca[)er
feot posibi[ă şi oredibi1ă o lume ÎIIl care
oamenH nu îşi vorbesc ci îşi ciîntă senti
mentele, în care pentru f.ie-care st.are de
spi-rit ori idee se pot isca linii melodice
propice exprimărJd lor şi aiLtfel decît doar
prin ,cuvinte. Ceea ce constirtuie, i.ndiscu
t.ab:il.l. o performantă. Regizorailă.

Paul Cornel CHITIC 
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toată lumea :, 
iube,te teatrul 

Despre o categorie 

stilistică 
Specta,ool,ui respe-ctiv, văzut cu multă 

vreme im urmă, mi-a produs o minie 
alergică, caire, cu vremea, s-a preschim
bat în meLanco.Lle oo,mprehens·ivă şi, Î!n 
cele din urmă, într-o miJă b-lajhnă a,mes
tecată, totuşi, eu un dispreţ bllnd. Ati
tuclinea autoru!,ui fă,cea parte dhntr-o ca
tegorie stil:istkă foarte răspî.nidită care 
poate fi int,Unită nu numai im artă. Fi
indcă mi-a ami;ntit, pe de o par.te, de 
ima�nea UJnei neveste de pescar din 
Deltă veruiită la căminul 'oulttu-al îmtr-o 
somptuoasă ... blană artHicial.ă. i.air pe de 
alta, de automobilele din bucăţi aai·•e 
ci.oouJau · în l\l,Tlffiă cu două decenii pe şo
sele : ,poir1Jbag,a,ju1 purta semnu[ distinctiv 
al Otpe!,ulu·i, oal'Clseri:a era de VoJgă de
moda tă, iaT ,pe ca.potă apă:rea sfidător 
cercul cu trei &<egrrnente al Meroedesu1ui, 
dar •pe atumci termenul foits>Ch nu pă
trunsese î.n a:imlbă ... 

Cînd, î.nttr-un spectacol mOOlltat la 
Bucureşti, J:1ecU1I1oş.ti „ceva" din Feilliini, 
„ceva" ,din exipeiiune.ntele 1alboratoru.lJUi 
de la Wr-oal.aw şi jarăşi iall:ianţa reatr•ului 
cu ci:rioul şi -unda 01bs·edia.ntă de haroc 
un'i1versaJ!i.zat, senbiunenul de deja vu,
dejâ connu poate p:r,odu,ce două ['eaicţii : 
un.a de ep,artia:re, dar de eip,ata.!1e a ililSu
:fiiaien{ei slPirJtuall.e, a lLpsei de persona
litate ; şi alta - de iresipÎ!IlJgere şi mîhni
re miloasă, fiindcă numai un om c.ar,e 
trărie.5te ui confuzi,e de [)'lanuri poate să 
bea molan 1mrnat di:rutT-o sti,clă ,de .Remy 
Martin. AutoU.iwi,on,area, a1ocepta:re,a, ,a
desea j,ubilaintă, a formuilci ,,,bon pour 
l'Orieint" are r,ădăaii11i mai v,echi şi 
deC'llrge di111 men.tl3il.:i:tateia că ă.rwestimid 
/PUţi:n ,poţi obţiJ'lJe mult. 

iCe vreau să S\PUn ? lndlLuiem.ţele sînt o
realitate inoo.ntestaibilă . Roma,nul, nuv,ela, 
sone1n.!:I. s,aru eseUJ! (altăJd1ată se sar,i,a : 
cssay or:i esseu) iau ;pătruns şi ele, însă 
au ,pătl'!UllltS ca forme, car,e nu pute.a,u fi 
.u,mpq,u.te deait cu ,un .amUJme ocinţinut, 
spr,e deosebire de t,ii,c.are sa,u de ,:oo
tume1e Ja do-uă 11înidurj cal'e au fost 
iadoiptiaite ca atare (tel que.1). De aici şi 
deosebirea di1I1,'Vl'e modă. comerţ şi... ar.tă. 
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Pentru un artist, fie el scriitor sau 
regizor, o fonmua.ă sbilistică, născută or
ganic, m ch1nud,le :f.aceriii, de mintea 
unui om - unul sing,ur - în an·umâte 
împrej,urăTi i;;i .înt:r-o epocă dată ; o for
mulă stiilisbică, deci, nu poate oferi 
.altuia decît sugestii fecundante sau, încă 
.şi mai bime, îi poate oferi prilej·ul Ull1ei 
repH1cj năs1Cute La fel de or,gani,c ca şi 
prima. Oami:l Petres,cu a crellut că Mdti-că 
Popes,cu e a,Jtfel decît J-.a văzut Car.a
gLa.le Jar Dosbo:ievsl� a pet,ce,put altceva
decît Zoi.a sau Mi:mp,a'5Salllt î-n tipologia 
- rusă - a &miei s.a,u a Gruşe:nkăi.

Dar il)entnu o asemenea a·eacţie este
nevoie de ,persoinali.taite, de răbdare, de 
î·n.credere în tine însuţi şi ui a.ceia că
t'01-a hl te .adresezi. AJtmintei,i :faci ga
zetărie, pur .şi simplu gazetări,e în artă : 
:fiie în teatru, poezie sau îm rornam. A
daptezi o viziune regizorală sau o for
mUJlă a'Olman€$că de ultimă oră - sau 
de penuJtimă - şi epatezi, i,gnorând sau 
treoînd ou bună şti1imţă peste fapt•ul că 
un stil sau o mamieră transplantată în
tr-o altă dimă. în alte oon,djţii şi alte 
împrejurări, pro,du,c,e u:n efect cel puţin 
hilar. Cite faţ.ad-e }t la Pia.1ladio nu am 
vă,mt �n v,echu mahiaJale drl1n Bucureşti 
răsfăţî.n,du-se .pI1i1ntre oţetari, ool'ICOduşi 
şi sa,1,c,îmi ! 

... S-ar putea fintocrni - şi ;poate o vm 
schl1a odată - o han:tă a irn.Juen,ţelor 
sti,listu,ce ,şi a manJ,erelo;r neasim:illate ; _otoJ)Ogrnrl'ie a artiistuJui-gazetia.r : de ;neut
tat sint iromainele î,n oare ITliU1110itori1i SÎ!Ilt 
,,.ş01.Lothov1ieni" şi personiajeLe vo:rbes� ou 

tăJiicu,ţă" şi băi frate", şi la fel de mu
bliiabi1i sînt " eroii hemingway-eni, din 
tail1ii '60, caire .de cum -i1ntră într-o ieasă 
cer :intempestiv de băJu.t ; şi liiar�i de 
neuitat [PrJ:n mel..amicoliia. docu,rnent.ară pe 
oare o �iiră sfflnt angoasaţii sia;rtrienii, 
inscmmiacii sruingerJeni, bui:rnăciţii ca
musieru şi iaşa maii deparbe. E 1nev<>le şi 
de ,contrtllbuţi,,a" lor. Ei, .cu su.v,eran.a lo:r 
s.iig��ţă de sine, mtreţin at:rnosd'era cu 
glume sau graVlităţi de sUiP.ra:fta1ă pînă 
sosesc la ,Petr,ecere i.nvlitaţii de onoare 
.şi de reaJlă diunensiu:ne. Dar şi oceşti 
zglobii a.nimatori, daică ar avea pwţină 
v-oinţă, răbdare şi supunere la obiect, 
.air aj,unge pînă !!ia iidentitat,ea lo.r şi ar 
;reuşi să f.omnuleze ceva, da:că nu or,i
,4ilnal, măcar a1utenti,c. 

1-n defî.nutilv, e omeneşbe să oomiPile.m
u.n coctaitl stiliistic dim ceea ce .a1i văzut 
.în fUJgă con.sber;n,at şi nelimpez·i t, şi pe  
coasta teatrală a Oa.liifornJei, şi în  peli
culele 11\.li Fel.liî.ni şi ,o.rJu,nide. E 01me.nte0c, 
dar este şi pe1111ilb.iJ. fiindcă aicei1a ,oore 
sînt din .aiceea,şi croială cu tine şi oare 
se illllfihamează azi făaîmidu-ţi tapaj, mîine 
te vor ipărăsi pentm a se ,ataşa de o ailtă 
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.manieră, şi aceasta 1nu 1ia inf.iJl!it, ci ipînă 
va apălrea ;regizorul sau romancierull de 
reală personiaJitat,e ca1,e va mătura ou un 
.si,rugur gest sol'Uţiille de .aintr,a;et şi in1le.r
regn. F.a1niau:ea spiritUJală este ,încă şi mai 
nec11uţătoare de:iit ,per.i.•marea diiziică. 

Dan .CIACHIR 

Marea pictură 

este decor dra1matic 
- Stimate Radu Negru, aspectul mono

_grafic al scrisului dulll(neavoastră este 
în primul rînd sub imperativele 
Sintezei, aşa încît, vă rog, cîteva apro
pieri între teatru şi artele plastice, 
apropieri care ştiu ca vă preocupă. 

- Nu mi-ii in,chiiPUi pe Hamlet jucat
într-o bucătărie tiroleză, nioi pe Hagi 
Tudose trăgînd mîţade coaldă �ntr-un pa
lat baroc, deşi a,mibel,e desifă,ş•urării de 
ini.aginl sunt ipostl1bi.le şi chiar filmice, 
c:Lacă regia iar oonveni cu ooenognaifi,a să 
dea o asemenea î:nitorsătocă str.anl.e spec
tacolelor pe care, să ,o re,cun,o.a.ştern, 
;ne-am obi,şn•ui:t. do�matiic, să le vedem, 
să le imag1ină,m şi chiia,r să ae v.isăm .îin
tr-o ambianţă aidecv,ată textului iiniţi,al 
şi epoci;i .în oore s-.a:u 1I1,ăJ.S1C'U t. Dar oare 
clia5icii nu sunt clasici, tocmai ;pentru 
'Că îşi ;păs1mează viail.aib;iiLirtatea oriclmd şi 
oriunde? 

La un &fiînşit de s•ecol vi,zual, prin ex
ce,Jenţă vli:zuaa, cind infor-maţiia n,e vine 
mai mult de 90% pi�i1n ăn.tetimedri.ul o
chiITo:r, ajutaţi de telescoaipe, mic.1xxs,oo,a.pe 
(JJIU 1!1,urmai de oohel:a,r:i), ecr,ame miaTi .şi 
miici, ilecturi d�rr,ijate şi deocidil.fi,oat.e 1P't1iJ1 
microprocesoare sau ... toţi, sau 131proaipe 
toţi ne-am cibiş.nuit să citim sensul.'ile şi 
seirnniificaţiile 'Pi,ctur.i.â oa decor, c,a oTn,a
ment, oo scen,o,grarfie a dr.armelor, a tna,<2;e
did�o.r sau ,co,medi,U,o,r 1,a oare parti,ci,păm 
pr.in iimiplikare. De ,ce ,am pretinide tr0<c:ma!i
teatrul-ui să renunţe la puterea desug,es
t,ie, la des0C\'Pe,riirea (di'l1locno de repre
zentaTea di[·e,ctă) a-::ieJ,or î:nţelesuTi. ,1de
-sea c6ntraidioct,orii, sa,u jn r.aip,oirt ele 1!1e
g,aţ,ie cu ,pri11111a .în ten.ţie s,alll cu pri·ma 
lectură, ,a textuJ.i.1;i d1,aim1:thc ? 

Oare creaţia în genere, chiar cea teh

ndică, f.i1osoifitcă, politică, eti,că, 1!11ll s-au 

vă7!ut mO'dd!l',i,oat,e din :răidălci.ni. s::himbîn

du-şi •1.11!1Jghi.ul, direcţia chiia:r cu o sută 

optezeci de ,griaide în a•oest contarsi•o,n.at 

sec{JI] a1 răsturnămii şi r-eaşezăril tuturor 

Vl3Jorilorr 'Uim,ane ? Da,că 1·eal.i hatea s-.a 
.în,tre,cut !Pe siil1e .în f,aintezrie, ar :fii nefi-

resc, nu ll'l!Ulffiai aibsund {a,bsn.111du-l es t.e 
acea ,par.te a existenţei ,pe caire in mod 
draimatiic, .tragi,c, = o sesizam ca .rea
htiate, pe1ntnu ,că nie răimîne iasaunsă în 
autenticitatea ei, .ca lucru în sine, sur
,p;rilnzător, ;ter.iir.i.an,t, �n ,m,o,menturl mi-
1Pc1Ctulrui), să il-ăsăim teatrul m;t;r-o wnă 
de s•enilnă, ilogic conformă şi ilii11lÎIŞtită re
[P,r>ezentare a i111Jtenţii.J.,or şi textel-or pri
me, it,ea,li.zaib.hle ,per;fect. Decorul natural, 
mteniorul COJJ'Ven,ţianal ... Ce ,ami,ntir.i de
suete şi neadevărate ! 

- Sub semnul tilosofico-estetic există,
de fapt, aceste înl"Îuriri, aceste structuri 
drama.ticc ... 

- Cred că plctuira ,şi arhitectura con-
1lernjpoirană, ipaxte a fillosofiei şi ,poeziei 
ca ,putere de iprem0l1li4ie, ,ses.i�re şi o
biectivare a stăruJor caracter.istke sooiia-
1uh.lli [n devem.ire, a:u ,un moonitestabil 
dn,1pt ii.a i·os.biir,ea draimatică. Decoru•l, cos
tU1IDele .P:ilOOSSo ,pentru o draimă de 1ră,1Jboi 
ial doă[ea morndiiail, ipreicmlffi s-a dove,dit 
Marc Ohagall ,un pr.o.roc şi run aidevăr,at 
magite:ian ,p,ni.n jpli,ctuna decorul'Ui /a Qpera 
iiir,airnceză, lin dece111:d;l•e 6-7, dev.iin păl'ţi 
compo,mmte Olbili:g;ato:rii ale ,culturii teiatra
le, cum .ba1'etele tr.upei 1]ui Diaghfilev, 
dansui iluii Nijinski ipe muzica aui Str,a
vins,ki, ,aipoi Prokofiev, nu mai pot fi 
,revăzute deaît 1î.n ::f.anrtastioul decor ,a;l lui 
Sakest . .Păstnimd IPl'O/porţiiLe, la ni,vel de 
echi,v,a,l.enţă, nu mai pr,ejos, fă;ră reticen-

ţe ş·i timhdli;tăţi ip,rovilrnciale. am imagi,nat 

;şi em s,cr:s de.sipre -un mar,e S.'Pectaicol 

Oed,i1p (:pe muzi.că ,de Ge011ge En.eSJCU sa.u 

do,a,T ,pe o sceno,gr,afi,e ,di,n, r.itmurile lui, 

cu DiaviJd Ohanesdia:n isia'U icu ,um m:rrn) Îll1-

:tir-un decc,r t,otal alicătuit din ,p�;rţ1le in

:frrnale a�,e ,ma!'el'lti siou1'pto.r Ov.iidii'll M,a:i

tec, rdlin zboruri1le J.ui ,cu ia.11i•p;i de Jem.n. 

Cred şi acurm ,că Jaurii unu:i a.sememe.a 
sipect9!coi[-fi.1Jm, v!1deo.namă. ar fi un.iver

s.ali, ,pentriu ,că sU!bstalillţla ,şi tensiunea obţi

nute ,astfel sînt de o v,a1c,are fără egal. 

Am văzut, nu demult, J.a iB,otc,ş,an:i. o ,a,d
mirab'i1ă actni,ţă, Ada,m Ernsebet, 1recitâ111d 

Elrnilne51cu, ],a el acasă, într-,un deoor de 
Vi,orel Mărgin-ean, care adusese zborul de 
păsări <le pe dealurile Cenadului şi de la 

A·�ba I•u1i1a în jur .ul Ip,oteştilor. Viziune de

e.eect s,cmo,r ,şi crOIIDati,c. De ce nu un 

Creang,ă j•uoat în decor total\ de ma1re 
icon.ar .cum ar fi D.iuni.trj,e G.a•v;11ilean sau 
foian Vr,ăll1ean.ţu ? 

Mar-ea ,pl,ctură este dec,c,r d:r.amiatilC. Ne 
v,om 0011.vilrug,e ou tLmpul. 

Dialog realizat de 
Ioan VIERU
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Replica - act teatral
Când Goethe se ,mărturisea adept al 

t,eatru1J.,ui, desf(X)lper.Îl!lJdu�şi o a{Petenţă 
pentru :roodalrl:ba.tea ooncentrării perilpe
ţiiilo:r şa sentimentelor, el linvooa ,în _fa_
voairea a,cestei:a ipreidi�ecţia ipentru replica.
Ln rom.an. a;fir,ma aicelaşi, exdstă l\ll1 a
devăr al desiprnl!CLer:ili de prqp,r,i ul giînd 
l[)entru ,o :lecţie de ex.istenţă. In teatru 
este all.tcev,a ; fenome111ul mani!l:est urimear
ză o traiectorie dependentă (tot Goethe o 
aifi.rnna) de „vedenii", altfel s.pus de .iJrrua
gLilrni. ce se dlixează � 1·eti!Ilă după 1ce răs
pund nevoil.i auzuilui şi stî,nnesc ,un schim� 
de idei. 1n S!ine, !l1€1Plroa pare .un Clailcul ş1 
Ullli pari1U. 10alloul 1Priin, ica;re a.utorUJl siperă 
să dezvă'luie 1r11atura .intimă a ero.iJor lui, 
!Pariu ,în măsura în care, fără inldoiailă 
li:nrtenţiOlrlJat, '1.lllele repldcri. &înt mari. piuteil:
nrlce deait altele şi devi:n pm1Jătoare de 
sensuri fi!l.ozofi,ce, ;politiico-rrnorale, isto
r.i.ce ş.a.mel. 

In reoreSJporndenţă cu fru;rcinaţira. r€jp[iciii 
s-au iÎ.IIDpus driaimattu·gi 1Profi1alţi [)e un 
adevărat □oe de acrute lîncrUJclişă.ri OO!Il.ore, 
in faipt u111a din s•UJrSele ,pres1IilginlLui �o.r 
de pmimă măr.ime. Un Geo.r.ge Bernard 
S!haw a fulosit r€{P1itc:a dr�t tărimul fa
vorit aJ desen,ului rportretistitC ; ca ;Io'.(: 
IPI'IÎlVIÎ[egiait ide intuiţii şi l'.le cOIIllf.rU!Iltăni, 
replica a�a &erlVIÎt mereiu JPe •U!Il amacti?r 
de eXjperierniţe ti1pologiice cLare. respectiv 
1Pe il.VLi,hati Sebrastiial!l. In dis,curs1ul illltro-
61Pe1C.tirv al Jrui OaJmi'l Petres,cu replli,ca 
ex!Pllarează J!ilmlbajul con.ce[)tual ; .d:rairna 
raipaire aicolo 1unrde ra,fectul este arrniputat 
dar etirC'Uil OOllligr,enat. 

Se tî.ruţelege, sî!Illt ia_:uto.ri �e �;1:trru _ • Jacar,e ,miateri:a um.ana observata mtra m
tr-un complicat 1larborator, în -care 
roadele imagin,a,ţiei trec prirntr-o de
cantJare stilistircă şi de conştiinţă. 
Aici replica lucrează comiplice, pînă 
Ila enigJmă, cu dereglări, vîrtejuri 
'lăuntrice. descoperiri de si,ne para
:lrlz.ante. Ţ.i.n minte că Gilb Mihă.escu a
corrda încredere ili,rnipezirhlor „î1111cetull C'U 
[nrcetiul". Autorul, run 01cesrt caz, mitizează 
ten€1bret1e sau iasoOÎlalZă fantazălr.iii un 
maignetism al dec01ID1pozi;ţiei, C'Uffi au 
!I)ll'Oicedat, Jia ,un rmorrnent dat. tine.r:id fu
rioşi dim teatrul englez raJ anilor '60. 

Se evaideraiză d.i111 stereotilP. degrada-
rea il1lll jp€1Illdu1ează între angelic şi da·ă
cesc, rea exiprtlmă o exasperare :fialţă de 
tot ce uraţeşte viaiţa. Patologicul, mor
bidul, hildosu[ &Lnt faţete alle .i'l1oo1enţei 
cu oare se Î'l1itrrupează Îilltr-u:n fals nor
maII. girote::mul ,penlÎlbirl, tragiiCOIJ'Il!i,ml f.a
briroat, noobrişnuitul înfxti,coşăto,r. La ce 
biUIIl un a[tfol de tÎJp de repli•că decit cel 
di<ctat de s.arrcasmuJ interior a'.! ps.ihlisanu
Jui 1rummenba.t de stăir.ui!Il.ţe collltra.rtiJainte ? 
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Piină la oompletarea Lisrei de exem
ple cu 111oi şi ll1IOiÎ n=e �ce stră.liucirt ră-
mîne, ipeste timp, ce!l arl lu,i I.L. Caria-
giiale pe toate ouloorede i!lltonraţiei 
fund�en,tale !), să vedem daică replliica. 
vorbeşte sau, mai de g.r.a1bă, construieşte.
PersoniaI., înclli:n pentrrU ultirrn:a verni•une. 
Ar$lmentuJ meu, desigur între dirfe.rtite
iiporteze şi exegeze. ,porneşte de la o CO!Il
statare. Anrua:ne, de la .iiI16ta.lan:ea iI'epli
ciii într-o strategie intenţională. Or.icît. 
de paradoxal ra,r părea, pîl!lJă şi 'UIIl pa."0-
motor ail necromUJniircăriti ca Samu� Bec
kett rpune rpreţ [)e a"elPhlrcă. Este exerrci
ţiui ce o!l:eră p'l.llll.ţi între două tăiceri,. 
între dO'Uă corufesiu.ni resonbite. Sproifil
CIUl al te.i fo,rrrnuile de tea 1ll"U, mă refer la. 
teatr1Uil ,p,oetiic [JO.iaictic:at de Lucian Blra,ga,. 
nu dă !în nici un fel ateil11ţie OO!Ilcretul:ui; 
Este rad,us în prtirrn,plial!l l.ri.r.isll'Ilfl.l[ ; în ju
rul J.ui, ildeea-simbo!l se descoperă ca 

s•umă iele emoţie. S-a văzut, tain.uşi, că se· 
poate pleca de la un anumit grad de r�
nramemt al meitaiforei 1inirce, 1P,recUliffi m. 
tera.truJ ll\.lJÎ Marin Sorescu;, şi :repli1c1a să 
iur:ce tensiruITTea .întrebălrHor, ambi�uitatea. 
răspunsuriloiI", iOO!Ilipll.irnirea lor prin vas
te des:E�u-rări de semntid'i'ooţi.i. 

La f,el dramatur.gia J.ui D. R. PIQjpe.Slooi 
se dezvăi,uie. Îlll contextul ei de m.otilvaţii 
şi prd111 ştiinţa cu care rezoneaiză �ra dme
diia.t, reprrioa fimid un vehi1cul srpre tn��-
gres,are,a J•ui ,către ramilficate esernţ1ra.h-· 
ză11i. 

iDegeaiba rarrn [)lredra !l)entru reipil.ică. 
daică ;nu am a'Clă,ug,a în, s,pr.iji'l1,uJ ei (nu· 
Iezind înaillltarea, potri,vi,r,ea cu brarvu�. 
.la v-edere") mconporarea în dramatic.

;!Lu.j'irea a,cestuiiia cu toate mijloaicele. Nu 
s.înt ca:ed de duna.tă artisbiică replidile ce·
nu �o,Jarb�a·,e.ază J.ra rarrJIIl(l[Jjj,a a.ns.amblullui 
teaiTal. O si111Jg•ură replică travestind hi
ba·ud,uJ redu,ce U!llitratea de ţel a TraJp,o.rtu
lui dintr-e elemell'1tul S[)ectiarcullrar ş.i cel 
de di0,f9Ilostirc. In foru:l, repJirca este_ o
s.enti!Iliţă ce chearrnă la recrurs. V,erdilctul 
rămîJne rîDJVăLuiit în raJŞtept.a.re. N-iam so
cotit nidordată dr�pt urn-citam.tă dorair pro-
mu1,gar€a. lllii. • O scenoc:rnarfie ,a repllrliClid rămîne de m-
toicm:it · d�a:rndată rarrn dorrit să ne· 
OJPTim '1ia roontri1buţiia ei în S[),a,ţiiUil fiic-· 
ti•ulTliti scenwce. 
· Poenicii s,au banra,lă, masrcă i1UJZ011ie la·
reve1atoare înfruntări sau irezistibile îrm-· 
[),ă.cării., replica., 111aivă, atotştirutoare, bar�
că, sceptică, a'luzivă trebuie _să _favon_:zeze rurec:hea, să ,nu întrffi"ll1Pa v1suU, s�: 
capteze 1,UJ[IldniJe sufLetuJ,uti uman. Numai
a.tu.noi se sa:cr.ilf:i,că pe 6ii111e şi s:e î.ntofil'ICe;_ firesc, lra. real şi ori.gi111ar. NllllIIlrai atunci 
dntelrLgenţa sicorm,oni to,rure se întiîllneişte cu 
sensilbilitatea ;poematiocă sUJb un arc se
dUJcăit.o�. 

Henri ZALIS 
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O stea de gheată fierbinte 

în ziua de 23 aprilie, printre mulţi 
·spectatori aşteptaţi şi neaşteptaţi a venit
şi Gina Patrichi-

A venit Gina I 
Acum, în acest timp, eu stau sub sem

.nui ,,doamnelOII." DomnU!lUi Oaragiaile" diil1 
spectacolul lui Tudor Mărăscu. 

Aceste ,,doamne" mă fac să trăiesc 
fericit şi să simt mai acut continuitatea 
secretă viaţă-scenă. 

Nu ştiu prin ce strîmbătură ironică a 
·soartei, toţi invitaţii mei la spectacol
n-au venit. Ori au uitat, ori au adormit,
.ori au fost plecaţi, ori tocmai atunci ve
,deau alt spectacol - şi, uite-aşa, n-au
venit ! S-a întî-mplat ! Din păcate !

Şi cum eu mă ştiu bine, mă cunosc, 
ştiu că mă conduc umorile mele şi mai 
-ştiu... n-o să-i iert.

Gina Patrichi a venit la spectacol. Am
-întfilnit-o întîmplător cu o zi înainte de
premieră şi, cu fdcă, după multe nereu
·şite invitaţii :

- Gina, eu am un spectaool ! Vii ?
- Vin.
Şi a venit!
A fos,t ea un dar. Ea era în sală în

·seara aceea şi asta înnobila spectacolul.
După reprezentaţie am vorbit. Se ex

;prima cu atîta autoritate, cu o aseme
·nea siguranţă, încît mă simţeam un fir
de iarbă. Mi-a spus lucruri-le bune, dar
·şi nereuşitele. Aveam impresia că-i dă
•dusem un ghem de sfoară încîlcită pe
care ea la desoîlcit cu o surprinzătoare
uşurinţă.

După seara aceea am fost mai sigură 
pe mine şi oricum înainte de spectacol 
îmi repet la ureche vorbele ei „că mi-am 
ciştigat un loc mai aproape de cer": să 
·am încredere în mine indiferent ce vint
•culcă ia.rba.

Prima dată cînd am văzut-o pe Gina
'Patrichi era într-o primăvară. Juca Valia
<lin Poveste din lrkutk. Pe atunci se
trăia sub semnul acelor piese romantice,
•cu roluri minunate, al acelor piese cu
iubire despre iubire.

Eram învătati cu o Vaolia femeie-comi
sar, dură, vtndkativă. severă şi tragică.
•Ce surpriză ! Eroina Ginei Patrichi era ...
Trecuse prin sală şi se unduia o cometă
a farmecului, un farmec năprasnic, nău-
,citor. · · 

O fiinţă subţire, fermecătoare, cu felii

de alint, cu dureri înăbuşite, cu un pa
tetic puternic. 

A doua oară i-am văzut debutJul bucu
reştean: Corina din Jocul de-a vacanţa.

Era Corina ei ! Atît de neaşteptată! Ca 
o sărbătoare pentru noi ceilalţi. Şi uite
.ai.şa, într-o vreme fastă a spectacolu
lui românesc, oh, anii '65-'73, cu roluri
memorabile, de Clody Berthola, Ileana
Predescu, Rodica Tapalagă, Irina Răchi
ţeanu, Silvia Popovici, Sanda Toma, Coca
Androneseu, Marcela Rusu - apă.rea o
actriţă tu ochi mari şi o nelinişte perma
nentă, misterioasă şi senzuală, o actriţă 
conştientă de valoarea ei, guvernată de 
o stea norocoasă, o actriţă care avea să 
devină un punct de reper al vieţii tea
trale româneşti. Nu-mi revendic pretenţia
că o cunosc bine, fiindcă n-o cunosc
aproape deloc. Este de altfel o personali
tate artistică greu de descifrat.

Personajele ei sînt rare şi ciudate, în
velite într-o ironie fină, cuvintele sînt 
cumpănite filozofic, sentimentele şi ideile 
sînt prinse cu electrozi de suflet şi, de 
aceea, oricînd în pericol de scurt-circuit 
din oauz,a prea marelui vO!ltaj la oare 
e cup'lată. 

Trece,ri de la o stare suiiletească la 
alta, simţire rafinată, o elegantă mlădiere 
a gîndrului. Este ceea ce se cheamă o 
creatoare. 

O creatoare care trăieşte-ntr-un peri
metru de baricadă cînd mulţi oameni se 
grăbesc să obosească în sentimente fără 
să facă nimic a'1tceva decît să existe fad 
şi oricum. 

Are umilinţa celor mari, ştie înţelesul 
cuvîntului altruism - doar atunci cînd 
e oportun (eu am simţit asta), un altruism 
venindu-i din gînduJ illlteligent că munca 
noastră se face împreună şi că reuşita 
fi-ecăr:ui,a adaugă inică un strop la reuşita 
colectivă. 

Ţine pas cu viaţa ! 
Ţine pas cu teatrul ! 
Pentru că, altfel, de ce s-ar fi dus de

part.e de Bucureşti Îlll căuroarea Oleopatrei 
şi a lui Antoniu? In căutarea acestei 
piese puternice, a acestei femei care arde 
pînă la capăt - simbol al demnităţii 
neîntinate, sensibiMzfod visul, puterea. 
orgo'liuil, credinţa, .aşa cum au explodat 
în viziunea lui Sh<1kespeare. 

Gina Patrichi este o stea de gheaţă 
fierbinte. 

Gina Pa-trichi este unul din acele ta
lente mari care numai de portretul meu 
·subiectiv nu are nevoie. Mai mmtă ne
voie am· avut eu să-'1 scriu.

Rodica MANDACHE 
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Dramaturgia feminină, azi {IV) 

ISTORIA SI ERESUL ÎN REGIM DE RALANTI 
..> 

Tina Ionescu Demetrian, Coruna, Antofir al lui Vioară, Alizuna, 
Editura Eminescu, colecţia Rampa. 

Poeta şi actriţa Tina Ionescu Deme
trian a urcat de curînd între titularii co
lecţiei Rampa, cu trei texte de inspi,raţie 
istorică i mitică : Coruna, Antofir al lui 
Vioară i Alizuna; dintre acestea, Ali
zuna nu es e practic inedit, ounoscînd în 
urmă cu douăzeci de ani un anume „mo
ment de glorie", prin montarea de la 
Naţionalul bucureştean - este vorba de 
premiera absolută - şi premiul oferit în 
acelaşi an 1ie graţie 1969, de căbre Comi
tetul de Stat pentru Cultură şi Artă la 
concursul de dramaturgie. Volumul dat 
la iveală de :Editura Eminescu are darul 
de a convinge că direcţiile de dezvoltare 
şi afirmare .a dramaturgiei feminine de 
azi sînt plurale. lntr-adevăr, Tina Io
nescu Demetrian se simte atrasă în 6pe
cial de fondul permanenţelor sPirituale 
româneşti, îndrăznind să-şi configureze 
în acest fel, prin tematica abordată, mai 
ales, un profil uşor de reperat. Dacă Ali
zuna este un concept dramatic extras din 
basmul illUD\ilor interzise (o fiică de 
drăgaică se îndrăgosteşte de urn muritQr), 
Antofir al lui Vioară introduce pentru 
prima dată în dramaturgie un mit autoh
ton pescăresc iar Conma reia ipostazele 
legendare ale lui Neagoe Basarab într-o 
formulă care întreţese în procesUl lite
rar poemul dramatic, Acesre opţiuni -
izvoare de inspiraţie - relevă fermita

tea cu caire au� încearcă să se .în

scrie într-o anume dii,ecţie consacrată, in 

literatm·a destiinată scenei, de Lucian 
Blaga şi Vasile Voiculescu. Gestul e, bi
neinţeles, temerar şi senzaţia ca atare 
este întărită de lentoarea construcţiei, a 
conflictului în primul rînd, precum şi de 
„mer.sul în gol" al unor nuclee ideatice 
şi estetice. Abordate în regim de ralanti, 
isforia, legenda şi eresul devin uneori 
simple decoruri care însoţesc eul liric, 
implicîndu-1 cu numai culorile, nu şi cu 
semnificaţia lor. Neaderenţia la S1Ub.stra
tul semantic are ca rezultat încărcarea 
partituri,lor cu scene parazitare şi inutiile 
intrigi sentimentale, iiapt cu reliefate re
percusiuni în sistemul de edificare a 
personajelor, ace.stea fiind văduvite de 
necesara consistenţă dramatică. Autoa
rea are în plt.s un „tic", manifestat încă 
de .la debut, de a „ reîncă!lzi" .motive ce
lebre (şi ca atare Upsite de noutate în 
conştiinţa culturală) im defavoarea posi
bilului filon original de care s-a apro
piat. Alizuna, textul cu care s-a afirmat 
în 1969, aminteşte de :aceea, cum ob
serva în croni,ca destinată spectacolouilui 
de premieră, un critic „de feeriile lui 
Victor Ertimiu şi, mai departe, de «On
dine» a lui Giraudoux", dar şi de alte 
opere celebre, dacă avem ân vedere mo
dalitatea în care au fost ,plămădite per
sonajele. Acestea sînt „:înmuiate" în me
moria, totdeauna inundată de scene şi 
situaţii dramatice, a actorului, au 6'.n ele 

ceva din dezinvoltura naivă a commediei 
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.dell/ arte, pastişind totodată atmosfera 
locală dimpusă de Creangă în basmele 
.sale: ,,Pătru : (luînd felinarul şi întor
cîndu-se către Tîş). Mă, Ni,chipercea, nu 
cumva mîine să te vî-ri. în vorbă şi să 
lncîlceşti iţele. Tu să taci, c-avem des
tulă priceper,e 1a cuvîntat şi eu şi nen-tu: 
Auzitu-m-ai ? Tîş : (în •silă) Auzit." 
FaptuJ că Alizuna este fiica Mumei dră
gaicelor (rod al unei tainice iubiri ,cu un 
pămî!Jltean) - dovedind un metabolism 
de zînă periculoasă a pădurii, noaptea, 
cînd se strecoară din casa pădurarilor în 
care a crescut - relevă brusc o intrigii 
frapantă, dar înscrierea imediată într-un 
motiv literar ,c{)l!lSUmat (Alizuna se în
drăgosteşte la rîndul ei de un muritor 
lăutar numit, preţios, Stihuitorul) co
boară conillictul spre zonele indiferentte, 
de unde numai un comentariu parodic 
l-ar mai putea energiza. Inexisrtenţa, în
filigran, a unui desen alegoric proprtu,
neapărat cu şansa unor idei revelatoare
pentru sensibiilitatea cititorului de azi, îi
conferă Alizunei statutul unui exercÎlţiu
mnemotehnk, consunînd deplin cu efor
tu:l SUJbailter:n a.1 JPi>Ctorultti ce se .încearcă
în r�oducer.1 dU(Pă maeştrii..

Ln regim de ralanti pare .a fi concepută 
şi mai noua par:titură inspirată dintr-un 
singular cintec bătrînesc, Antofir al lui 
Vioară. TextU1I .folcloric face parte din
tr-o salbă care i,Potetic, reuneşte bala
dele Mioriţa, Meşterul Manole, Şarpele, 
Toma Alimoş, Soarele şi Luna, av>înd 
aâ,i,că un clar orizont arhaic JŞi aducînd 
în timpurile moderne mesaje care amin
tesc de -ritualuri şi interdkţii ce totali
zau în formula lor orală W1 cod de legi 
sacre ale comunităţii ; în vdaţa năvoda
ri'lor ,conduşi de bătrlnul •lor văJtaf Vghi
oară (Vioară) există un element tabu : 
în lacul V.idros nu se va pescui, iar 
„ Vidros / peşte frumos" (adi-că morunul 
fabulos) nu trebuie prins .nicJodată. 

Acţiunea piesei folclorioe debutează, în 
oele mai multe variante, cu praznicul 
prezsfdat de marele văt.af, la masa icăruia 
participă şi mulţi ,boieri ai tîrgului, ,,stîl
pii Ţarigradului / sfetnidi-Ill[)ăratulu.i, 
caimacamii satului", ceea oe sugerează că 
Vioară este o -personaliitate de prim rang. 
!n atmosfera de petrecere şi bunăstare
,numai .Antofiţă face figură aparte, pen
tru că „Nij' nu bea, nij' nu mănîncă /
Numai cu ochH se uită". Motivuil ? El.
afflat într-o situaţie-limită specifl'Că vîr
stei •(,,mi--a ve111Ît / Vremea de căsăto
T.it") v11ea să prindă un peşte Ltl'iaş, cu
carnea căruia să-şi ,.nuntească nunta",
-cu oasele căru.ia să-şi „căpriorească" 
noua casă, cu solzii s-o ,.şlndrHească" şi 
cu sîngele s-o zugrăvească. Pentru aceas
ta îi trebuie bărcile pescăreşti şi năvoa
dele cu 'lucrători-! lor. Bătrlnul Vioară îi
-dă ,,, văslle", ,,năvnadJle cu ăi cinzeci ge

5&. 

nevodari" pentru a-i sprijiini întreprin
derea, dar îi interzice pescuitul în apa 
Vidrosului adînc „cît din cer pînă-n pă
mînt". Neascultînd sfatul înţelept, Anto
fiţă merge direct la ţărmul consemnat, 
prinde puiul Vidrei şi-l chi.nuie peilltru 
a o determina pe Vidra însăşi să prom.i
tă ajutor pentru marele vÎIIlat. Vidra îi 
conduce pe îndrăzneţi _spre locul în care 
dorm morunii cei urieşeşti care, odată 
intraţi în năvoade, vor trage în adîncu
rile fără de fund pe ,toţi pescarii, Anto
fiţă rămînînd singur şi orb, în urma 
unei lovituri primi te de la Vidră sau 
chiar de la fabulosul Vidr,os. In alte va
riante, Antofiţă se îneacă sau scapă tea
făr dar este blestemat de bătrîn să se 
însoare de nouă ori, de nouă ori să 
rămină văduv, iar cea de a zecea sotie 
să-i nas,că o fetiţă care să-l plingă la 
fereastra temniţei (dacă va tmai face aipoi 
vreun rău pe lume). 

Am .insistat asupra basmului mitie pen
tru a urmări modalităţile 1la care a aipe
lat scriitoarea pentru a-l valorifica în
tr-o formulă literară scenică. Trama fol
clorică asigura din .premise şansele unor 
soluţii dramatiice percutante. Numai că 
Tirri.a Ionescu Demetrian aiI)elează la cu
noscutul „tic" mnemotic şi aici. Pui-ul 
Vidrei devine în textul .propus Vidruna, 
(între Vidruna şi Alizuna, există un fond 
semanti-c cO/!ll.un, inclusiv rima !) care 
este un fel de rusa'1că ,naivă şi de o fru
museţe răpiitoare, astfel îndt Antofi{ă, 
cel care a prins-o în năvod, se ,îndrăgos
teşte iremediabil de ea. V.idra, echiva
lentUJl MU1TI1ei drăgaicelor, nu aOC€1l)tă 
nunta dintre u,n muritor şi o nemuri
toare, îi va îneca pe năvodari şi-l va 
orbi pe Antofir plesn.indu-1 de t·rei ori 
cu o funie peste faţă : ,, O dată ! Fiindcă 
ai ,îndrăznit spre neputinţă " ... ,,De două 
ori ! Fiin<lcă ai privit-o pe Vidru.na !" ... 
„Şi-a treia oară ! Fiindcă ,ai ·sfărîmat 
cumpăna vieţii!" Rel:uind în Vidruna 
motivul... Afi2mnei, autoarea îi creează 
ostati•cei un ldmbaj <le f.i1nţă .,a,cv.atiC"ă ", 
i\ntrebuinţînd morfologii desti.ll oe int-
dite. Apar morfeme cu iz slavon, sunete 
ireluate după r,egUili necunoscute cititoru
ilui. Iat-o în sfîrşiit, acomodată cu limba 
lui Antofir, initimdu-� pe acesta în le
gătură cu taini-ca lume diin adîncurHe 
Vid-rosului : ,,Zvic, peştele se ooutură şi 
cade. Pescarul vrea un peşte, peştele un 
pescar. Ciuc-ciugulki tinu,l ,pe .altul. ac;ta 
vor. Dar pe uscat?" Motivul plecării lui 
Anoofir spre Vidros este. în viziunea dra
maturgului, -explicit : Savetca, fiica bo• 
ierului Ştir,ban şi a j�inesei sale Do
pri!Il.a, va accepta să-i fie soţie numai 
dacă ,,-ml clădeşti ou peşte un palat. Vei 
prinde crapli cit mistreţii, ştiucile cit 
juncLle, morunii cit bivoli-i şi...ai. să mi-·1 
min1 i:nspre ,pămînt, ca oi.Ie". Dorl·nţa Sa-
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vet.căi vine pe un fond destul de dur, 
pentru că vătaful Vioară din partitura 
dramatică pe care o discutăm nu mai 
are starea socială a personajului omo
nim din ba.sanut mitic. El este să::-ac li
pit pămîntu}ui ia1r trupa lui de năvodari 
numără numai şase suflete, al căror 
nume nu putem spune că e gr-eu de me
mora, : Zdrelea, Bărbucu, Lorinte, Mier
liţă, Codălbin, Simnion ... Aceştia au ha
lucin aţii noaptea, în visul 1or devenind 
.stăpfaii Peştelui cel Mare. Atentă la in
dividualitatea apel,ativelor, autoarea nu 
uită să „exploateze" numele vătafului cel 
mare, ,, reîncălzind" ideea ezoterică 
a muzicii nevăzute, pusă pe seama lui 
Ariei în Furtuna lui Shakespeare, legată 
de alte repere în misterele medievale, 
dnd credinţa în existenţa unui flaut fer
mecat era alimentată de teoria celor trei 
tipuri de muzică (muzica sferelor cereşti, 
muzica omului - care îl conduce şi pe 
care el însuşi o sesizează, aceasta presu
punînd o anume stare de acord al sufle
tului ou trupul, ,,o armonie a facultăţi
lor sufleteşti" - şi, în fine, muzica in
strumentală). Aşadar pe bătrîn îl chea
mă Vioară pentru că sentimentele aces
tuia sînt materializate în văzduh de o 
vioară nevăzută. ,.Antofir : Tată. cum 
1ţi mai cîntă sufletul... Savetca : Zău ? 
E chiar sufletu! vătafului ? Antofir : Da, 
cînd tata se veseleşte sau se frămîntă, se 
aude vioara. Simnion : Parc-ar veni deJ 
sus, din cer. Jupineasa Dobrina : Nu-i 
nicăieri şi totuşi..." Această emblemă, 
suficient de poetică, este reluată spre 
final, printr-o replică a Vidnmei : ,,Ce 
vină ai că te-ai născut dintr-o vioară ? 
Antofir: O vină grea : că n-am ştiut 
să-i fiaic să mă-Illţe!leagă" (;pe pes.oari•i 
înecaţi n.n.l la sfîrşitul piesei subliniin
du-i-se valoarea de met,aforă integrato,a
re, cinel. orbul Antofir, rămas singur, ,,se 
vor a·uzi vibraţiile unor nevăzute viorl. 
Ilumî,n,at de izbăvire... Antofir înaintea
ză... cu chipul în sus. ca şi cum prin 
bezna ochilor .ar contempla infini,tul ". 
DidascaJia citată este spartă de această 
ultimă replică a pro-tagonistuhti : ,,Aud 
viorile din ('er. iubito ... Aud viorile ... ". 

Vorbind despre mitul meşterului Ma
nole. d-e faptul că mai mul:te etnii 1ş1 
arogă paternitatea acestuia. Blaga se în
treba : ,. în c,e măsură, cît de mult au 
fost în s+;r-e diverseJ.e po,po,are să subli
meze motivul ?... Num>ii poporul româ
nesc a crezut că j-ertfa ţine cumpănă 
unei fapte cereşti. Mesterul · Manole îsi 

-jertfeşte soţi.a penuru o biserică". Inspi
rată din această inlereE,antă speculaţie,
Tina Ione_0,cu Demetrian a sublimat la
rînduJ ei basmul minie Antofiţă al lui

Vghioară într-o direcţie transsamnifica
tivă, apropiin.du-se de explicaţiile augu
stiniene .şi părăsind vigurosul fond pă-

gîn al alegoriei ,populare. O atare v<alo
rificare, în litera11ur-a destinată scenei., a 
cu.nos,cut şi Mioriţa şi bineînţeles chiair 
Meşterul Manole; Blaga însă a ştiut să-i 
păstreze cunoscutei sale partituri drama
tice fondul autentic autohton şi să nu 
„ eşueze" tezist în valori creşti-ne. Fără 
să reuşeasci"ţ• o sporire a dramaticităţii, 
autoarea s.cf1imbă accentele propuse de 
ba,smu,l miti'c, plecînd chiar de la mo
dificarea premiselor conf'.l!Îctului (pesca
rii sînt mînaţi spre Vidros de sărăcie 
şi nu de magnetul cutezanţei lor, dorinţa 
de a-şi exP.rima forţa fizică şi spirttua
lă, set,e-a de a cunoaşte, hotărî.J:,ea de a 
construi palatul cu căpriori din oasele 
peştel-ui fabulos). ,, Universa1izarea" mo
tivului duce în felul acesta la o regreta
bilă diz01Jvare a fiorului folcloric · indi
vid1.lialri,mnt, mutîil!d @n mim,uscunoaştere 
subJ.imu,1 spiritualităţii româneşti. 

Fenomenul pe care îl discută.m are 
ecouri clare şi în Coruna, text ins.pirat 
din viaţa şi opera lui Neagoe Basarab : 
mergînd pe firul LetopisSeţu1ui cantacu
zines-c, Tina Ionescu Demetrian nu „su
blimează" motivul Neagoe în spiritul 
t.ua<liţiei popuLare, ci · se înscrie în ori
zontul propus de comentariile Vieţii lui
Nifon, compiLate ;copios 'de cronicar; fapt
care nu duce la o viziune originală asu
pra voievodulu,i. Interesante apar in acest
text scenele „prieteniei" lui Neagoe cu
Vlăduţ, viitorul voievod, dar în general
această partitură se dovedeşte a fi scri
să în fugă, fără a urmări simbolurile
propuse (,, Vlăduţ : M-am răfuit cu un
păr din livadă. De ce 1-oi fi izbit tocmai
pe el? E un pom oaire îmi face semne.
Neagoe: Ce semne ? Vlăduţ: Nu ştiu să
le dezleg". Aceste replici îşi aveau un
rol bine definit, pffilltru că mai tîrziu-,
sub acest păr va fi tăiat capul voievo
dului Vlăduţ, fapt consemnat de istorie,
dar autoarea uită să-şi continue în re
plici această realitate, deşi o pregătise
cum se cuvine). Absenţa . dram.ati<:i'tăţ;ii 
este 1,ubliniată de o nestăpjnită invazie 
a epi,cului, la care se adaugă, spre fina'l, 
o aluzivii „r,duoere ].a zi" a personajelor:
„Radu de la Afumaţi: ... Aud venind 
de-afară, dinspre judecătorii tăi, un cu
vînt nou, necunoscut 1a vremea noastră. 
Neagoe : Care cuv.înt ? Radu de la Afu
maţi: «Conştiinţă». Cînd e rostit la ju
decata de apoi, toată greşalâ' ţi se iru-tă. 
Au<l un zvon ca marea repetîndu-lJ. : 
«Neagoe - conştiinţă de sine». «Neagoe 
- conştiinţă de neamw. «Neagoe - con
ştiinţă faţă de t.ot ce ne-nconjoară».

; Eşti plin de glonie, Măria-Ta".
Tlina Ionescu Demetrian este o voce 

lesne de recunosou,t în dramaturgia fe
minină de azi. 

Paul TUTUNGID 
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FORJA DE ŞOC A VIZIUNII REGIZORALE 
Piticul din grădina de vară. de D. R. Popescu • Teatrul Naţional. 

din Craiova • Regia : Silviu . Purcărete 

Parcă pentru a oonfLrma observaţiille 
noastre privit.oare la ofensiva teatrelor 
naţionale• - definirtJorie pentru eonfigu
raţia Slta�unii 1988-1989 - u:n nou şi 
puternic argument scenic ne este oferirt 
de Teatrul Naţional din Craiovia, prin 
una dillltre cele mai impres<io1I11ante re
prezentaţii teatrale ale stagiunii : Piti
cul din grădina de vară de D. R. Po
pescu, în viziUIIlea regizoral-scenog,raf:ică 
ootorată artiişthlor Si!lviiu Pureărete şi 
Şte1ianira. Cenean. 

După 17 ani de la data scrierii şi a 
premierei abSOllute, ca speotaco'l de tea
tru T.V. (16 mai 1972), dU[lă numai 15 
ani de la prima ei înttruch.ilpare scenică 
de referjnţă, datorată regiwruiJ!ui Dan 
MiCJU, Jra. Teatl'lul Naţional din 'ITrgu Mu
reş (20 iUIIlie 1974), pliesa lui D. R. Po
pesou - .reluată între timp, cu succes, 
şi pe scenele altor teatre - se dove
deşte a fi prLn<tre cele mai rezistenite 
opere omagiale dedicate lU[ltei comuniş
tilor în ilegaliroate. Şi nu î:ntî�lător. Pe 
de o parte, ra.utorU'l a plecat „de lra. �te 
-reaile" şi nucleu[ de dramatidtate in
tninsec acestora, COillfigul'lînd o pute1inică 
situaţie oonflictuală, îşi S!I}une cu.VÎJltU'l 
în tensiunea diraimatică ,par.ticui!,a,ră, cu 
valoaire struoturantă, peil!tru trama lu
crării. Pe de altă parte, plecînd de 
iLa o -reaH<tate dintr o vară de ,răs
cruce - HJ44", autorul! nu şi-a propus o 
.,piesă-docUJIDent", de eventuală „recon
stituke" a faptelor, ci o operă de fic
ţiune, în oare decaintarea acesltora să 
poată ajunge la valori simbolice pentru 
aspiiraţia omulru:i de a-şi dobîndi lii.ber
tatea, de a-şi apăra demnitaJtea şi de 
a-şi asigura dăJinuirea prin facere, îm
potriva oricăror forţe opresoare, o,ricit
de înor'Îlilcenate în disperata lor tenta
tivă de î,ngeTIJUrnchere a condiţiei umane.
Pentru a ajunge la acest plan al sem
nificaţifilor siimbolice, dramatllirgul a re
CUI\S, ca şi î:n alte piese ale sale,, la
procedee cărora astăzi le splllilem „ tex-

• vezi cronica dramatică, avînd chiar
acest titlu., vn nr. 5/1989 al 1·evistei „ Tea
trul". 
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ltuahi.ste", naşterea Mariei trimiţînd la 
,, al doilea puinct de dnspiraţie", oferit,. 
după spusa autorului, de „miltolog!a ro
mânească", pe care „am căutat să o 
asimHez Mariei". Meritul său incontes
tabil constă tocmai în măiestrita îmbi
nare şi îngemănare a acestor p!Lanlliri, 
trăsătură distinctivă a întregii sa.le dra
maturgi,i. Nu mai puţin caracteristică 
pe:n!tru stiristica acestei dramaturgii, co
existenţa tragioU'lui cu grotescul împru
mută şi aici asipectUd unor raporturi de 
interconruţionaire, oele două dimensiuni 
predilecte ale discurs.Uilui dramaturgie 
potenţîndlu-se - şi conţu,n,indu-se - re
oi!Pro.C. 

Piesa beneiiidase pînă acum de mon
tări viguros realiste, de altele dispuse 
să dea prioritate filonului ei poetic şi 
discernerii UJilei posibile dimensiuni ba
ladeşti, ori de cele tentalte să valorifice 
planul simboilic, nu neapărat ÎIIl detri
mentUd celui real, dar pierzînd din ve
dere tocmai ,particulara prezenţă şi pon
dere a grotescului. Esenţială pentru spe
cifild:tatea, o,r,iginaiLitatea şr modernitatea 
lucrării, relevarea grotescU'll\lÎ devine 
!Principala calitate a spectacolului, con
ferindu-i valoarea de referinţă. Pe 
cît de percutantă în planul expre
siei scenice, pe atît de persuasiv im
plicată în structura .montării, această 
,relevare a grotescului va fi resimţită ca 
un adevărat lra.itmotiv al spectacolului, 
admirabil subliniat şi amp-lificat de co
lo�na sonoră. Detracata dar atit de evi
dent (şi de explicit) neputincioasa coali
ţie a forţelor răului nu va reuşi să 
pîngărească demnitatea fiinţei şi credin
ţei umane, o tu'lburătoare so1lidaritalte a 
nă,păstuiţiJor, oe-şi vădeşte fără echi<voc 
puterea de sacl'lificiu, iluminînd - prin 
contrast - nobleţea celor umhli şi ele
vaţia celeilalte categorii, a tragLcului 
,,umilit". 

Admiraţia şi entuziasmul cu care pu
blicul receptează acest oratoriu scenic, 
impresionant prin cutezanţa şi forţa de 
şoc a viz]unii, prin „wagneria'lla" am
ploare şi pro:fiuonzime a desfăş;u.răiriî pla
nurilor, ni se ,par întru totul justiÎicate. 
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Dar, tocmai pentru că ne aflăm în faţa 
imei realizări importante, cr:itica e da
toare s-o analizeze în profunzime şi să 
discute şi adecvaţia teatrală a reprezen
taţiei, nu doar entuzi•asmul etern juvenH, 
.ci şi observaţia criti,că argumentată fiind 
o dovadă ide ,preţuke şi stimă.
.Ln primul rî!Ild s-ar putea spune că
spectaeo!l<u'l - gJndit secvenţial, pe solu
ţii ,scenice, ,fie şi dintre cele mai edLatant
imagi'naitive - rămîne impresionant mai
mult prin forţa sa de şoc, decît prin
puterea sa de convingere şi prin logica
.sa initerioară, nesUJpusă aici devenkii,
cită v,reme succesiunea momentelor sale 
constibutive nu dereUJrge întoltdeauna cu 
necesi,tate. Dar aceasta ar îmsernna să 
.subestimăm pos,ibilităţiile montaju.Lui de 
tip cimema1JografLc, bazat şi e'l pe exis
tenţa U!l1ei logici a disjuncţiei, a ruptu
·rii, a alăturării voi,t ş0<:ante de p:lanuri
aparent fără legătură, tocmai abrupta
treeere de la unul J,a ,a,ltul oferind o
moda'1itate conitraipunctică de structurare
.a înbregu!h.ri, intens expresivă "Şi drama
tic ritmată. Căci regiwruil nu şi-a pro
pus să ne !ofere acum o altă imagine a
piesei, ci un spectacol de sine stătător,
<Ja.m în fe:lul în care un regizor de film
îşi prqpu:ne să ne ofe11e ,nu o altă ima
gine a scenariului de f.ilm, ci chi,ar fil
mUil ce va purta propria-i semnătură.
Că 'în interiorUJl unma dintre aceste
secvenţe cinematografice sî1nt sesizabile
unele căderi de tensiune dramatică, sau
că difer:enţele de oar:at artistic de la -0
scenă la alta sunt şi ele sensibi'le 1a un
moment dat, e, des.igur, ade;vărat. Nu
.si'nt însă scăde1i atî,t de stînjenitoare
încît să afecte�e fluenţa „decupajului"
regizora,l, ce a avut de la început î,n
vedere viitorul efect al coloanei sonore,
precum si posibilitatea „adaptării" şi
chiair a reducerii „dia1'ogurilor" la stric
tul necesa1· noii expresii art,ist.îce, mizînd 
pe si,ncretismul imagiinii scenice, pe va-
1or11e pictur:ale a!le cadir,ului p1asti,c, pe 
valen�eile simbolice aile ecleraj,UJlui. Din
tre nu,meroaselie momerute arnto1logice ale 
acestui �ctaco'l, ,,scPi&e" astfel de SH
viu Pur,cărete, va trebui să amintim cel 
puţin momentul naşterii, pe acela al 
cununiei şi, nu în U'l<timw rînd, exce.p
-ţionaJUl moment al morţii Mari,ei, dnd, 
într-U!l1 con de Jumină, în scenă îi r�mî,n 
doar bocancii, în timp ce o aureola de 
1Ull'Tlină se va înălţa în văzduh, metafo
riz1nd zboruil unui suflet de pasăre. 

O observa ţie ne.ljpsită de îndreptăţire 
s-.ar putea face în legătură cu a,tei:iti_a-pe care reg,izoi-ul a acordat-o expres,iv1-
tăţii jocului acto'l'icesc şi ponderii ei îm 
sipectaoo� : în potenţarea semnifioaţiHor 
fiecărui personaj, a grupurilor de perso
naje ppecum şi a ansamblului reprezen
'cati;i teatrale. Preocupat de şocul vizua'l
.audi<tiv al ;imaginii ,scenice, cuQ<tivînd cu 

insistenţă (dusă p1nă aproape de redum
dainţă) valor.ille plastice şi sugestiile me
taforice alle acestei imagini, regizorul n-a 
fost, desigull', mai puţin Pll'eooupa,t; de 
munca sa cu actorii, dar ai-ci rezUiltate1e 
sint foarte diferite şi nu pe de-a-ntregul 
mU:Lţumitoare. 

Cel care-şi construieşte din interior ro
lul, creînd un personaj demn de a se 
reţine, nu numai ·prin căll,id:una sa ome
nească, ci şi prin fineţea pătrunderii unei 
psihopatii, poate doar simulate, prin sen
sibilitatea şi forţa transfigurării scenice, 
este acum Tudor Gheorghe, interpretul 
1!\l!i. Piasălre. Evdtîmld tentaţiile iPitwescu
'lui ca şi pe acelea ale tentelor natura
liste, atît de la îndemînă - şi unele şi 
altele - în ca21ul acestui personaj, Tudor 
Gheorghe e şi cel mai „derepopes-cian" 
din spectacol, Pasăre al său păstrîndu-şi 
întreaga ambigui1a,te între nebunie şi lu� 
ciditate, clovnerie şi dramă, pentru ca 
tocmai din mîlul acestei existenţe teres
tre să răsară o lumină curată, un emo
tionant simbol de solidaritate, poezie şi 
puritate a aspiraţiilor etern _u_n�ane. Ai: fj 
fost de dorit desigur, ca dlf1c1la sarcma 
a transfigurării realului în simbolic să 
ajungă la strălucire artistică şi în inter-

Pasăre (Tu,dor Gheorghe) şi Maria. 
(Dia,n,a Gheorghian) : o tandră so
lidaritate umană a năpăstui,ţilor 

sorţii 
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pretarea rolului Mariei. Surprinzător, însă, 
Diama Gheorghian, ale cărei calităţi o 
indicau fără îndoială pentru acest rol, 
de.�i reuşeşte să pătrundă uneori în lă
untrul- personajului, nu izbuteşte să se şi 
menţină în „pielea" acestui personaj, 
convingîndu-ne numai arar şi sporadic de 
adevărul lui uman, inseparabil de palpitul 
tră1rii. Jim,aginâ:l.e SiOOlldce îln car.e evol-uea
ză Maria sînt nu o dată superbe, dar 
destul de reci, fiind în bună parte lip
site de fiorul înnobilării lor prin fragi
litatea şi că-ldura emoţiei. (Inconfundabile 
cu forţa dramatică, unele neglijenţe de 
emisie vocală sint de-a dreptul supără
toare). Ceea ce ar fi putut fi în genere 
mu1'ţl..llilUltor pentru o ia1bsolventă iruflată la 
al c:\oilea ei rol în teatrul profesionist, ni 
se pare totuşi puţin pentru posibilităţile 
Dianei Gheorghian (mai ales cînd ele au 
fost atît de elocvent demonstrate încă de 
la pr-imul ei rol, Sonia, C:iin Unchiul
Vanea). 

1n ordinea pregnanţei contururilor pe 
care le capătă în spec,tacol sînt menţio
nabile, inte:qpretarea concentrată şi sobră 
a Sevastiţei de către Leni Pinţea Ho
meag, lichelismul detracat al lui Opri
ţescu Mititelu, bine jucat (da-r şi cu unele 
mijloace de-acum cunoscute) ele Valentin 
Mihali, locvacitatea temperamentului ge
neros al Zaimbi'lei, siohiţat cu aJP'].Olffilb de 
Mirela Cioabă. 
· Grupul opresorilor, pe cît de diferen
ţiat prin accentele şi detaliile exterioare
:atribuite celor care îl compun, rămîne
,totuşi insuficient indivjdua'lizat prin jocul
.actorifo.r Remus Măr,gineain u (IBencea.n u),
Jon Colan (Stambuliu) şi Valeriu Dogaru
(David). Părintele Isidor e configurat de
Alnge'l RaibaJboc !Prea !puţin conolu.dent 
perutru sesizarea dominantei acestui per
sona_i sau măcar a intenţionali tă ţii acto
riceşti şi regizorale în legătură cu el. 
Din acelaşi grup face parte şi Iros, pe 
care-l interpretează, cu un mai pregnant 
relief scenic, totuşi exterior şi „în forţă", 
"Ilie Gheorghe, fără să depăşească însă 
nici el rolul pionului oarecare, ce i s-a 
încredinţat pe tabla de şah a v,iziunii regi
zora'l-scenografi-ce. Se subliniază astfel 
ideea li,p,sei de personalitate a acestor 
executanţi şi înţelegem de la început că 
regizorul a intentionat o tratare II corală" 
a gru,pului, modalitatea ca atare dove
dindu-se eficientă sub raport artistic. 
Dar, cum nu era vorba de un cor .,de 
voci egale", o mai atentă supraveghere 
a expresivităţii jocului actori.ce.se al tu
turor celor care î!l •COITl[)un credem că 
s-ar fi impus.

S-ar putea scrie pagini întregi numai
despre valoarea şi semnificaţia simbolu
rilor acestui spectacol, ca, de exemplu, 
despre valoa.rea şi semnificaţia pe care 
le capătă apa -în rEWrezentaţie, apa ce-l 
însoţeşte pe om de la naştere pînă la 
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moarte, neputînd să-i spele toate păca_tele dar primenindu-i nu de puţu:e an, 
odată cu tI"lJ!Puil, şi strlilietul. S-ar putea. 
vorbi, iarăşi, despre condiţia clovnu�ui: 
sau a nebunului Pasăre, despre surprin
derea agresiivei intimităţi djntre .că�ău şi 
victimă, după -cum s-ar putea scrie şi 
despre inspiratele transfigurări scenice
ale ideii de zbor, constituind unul .dintre 
motivele predilecte ale dramaturgiei lui 
D.R. Popescu. 1n cazul spectacol.elor cu
valoare de referinţă, cronica dramatică.
îşi ·p0ate propune însă nu numai să
;,epuizeze" · un. subiect, ci şi să deschidă1
o discuţie. · · 
· Participînd substanţial la crearea sem-
nificaţiilor reprezentaţiei (de la neocupa
ţul fotoliu al puterii ce domină viermu
iala executanţilor, pînă la plasa de sîr
ină ce-i desparte de curgerea vieţii nor
male), scenografia Ştefaniei Cenean ar
merita astfel, ea însăşi, o analiză amă
nunţită. Integrată organic viziunii regizo
rale, ea a creat un spaţiu claustrant atît
pentru călăi cît şi pentru victime, un·
spaţiu care nu comunică cu restul lumii
clecit prin văzduh, prin înălţare la cer
sau coborîre de la cer la pămînt, aşa cum
se vor înălţa şi vor coborî mirificele
candelabre de 11.11IllÎ111ă, ce ar f.i pwtut
aparţine vechiuLui castel transformat in
puşcărie, fără a avea însă nev•Jil= rle o
explicaţie cauzală a prezenţei lor, cită
v-reme această prezenţă nu fa,·e decît. '>ii.
aureoleze dimensiunea poe.icJ-IYl :!.:,lf01"ică
a reprezentaţiei. RPgizorul nn s-'1 tnde
părtat de intenţiile r1eclar1te ale nutoru
lui., ci le-a dus mai departe, atît prin
decisa subliniere d grotescului im>tginii
teat:·aie, avind ca pstn�.i:,• dimirmarea
posibilului patetism al tragicului, cît .şt
p,m sublinierea p1-1::J, •i simbo!ic impli
cat în termenii con_i1;'.:,.t1altt::it,ii, a\'inr: ta
urmare o considerabil3 s;.,onr·:! a coefi
cientului de generalitate umană, ce se
desprinde astfel parcă mai uşor din su
biect. Pe de altă parte, răminînd în spi
ritul piesei, noua viziune regizoral-sceno
grafică nu uită să caute în translarea
scenică un echiva-lent de simplitate sta
tuară, consonînd cu dimensiunea ei miti
că, şi mc1 să găsească, pe parcursul 
transfigurării, imagini sensibile pentru 
filonul ei poetic. înrămat opulent în gro
tesc, lipsit de patetismu-i tradiţional, tra
gicul pare să coboare pe pămînt. O şi 
face. Nu însă intr-atît încît să nu se înal
ţe din nou, iluminat prin aura fiorului: 
poeti-c. In alternanţa coşmarescă a sce
nelor groteşti, de o virulenţă rar întîl
nită, marcate prin căderile de ghilotină 
ale muzicii lui Carl Orff din Carmina
Burana, cu scenele de o b1îndă şi tandră 

Victor P ARHON 
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ÎNCERCAR'E ASUPRA LUI CEHOV 
Pescăruşul de A. P. Cehov • Teatrul Giuleşti • 

Gelu Colceag 
Regia: 

încă de la prima scenă între Maşa şi 
:r.Ieclvedenko intuim că ceva neobişnuit 
(şi, parcă, nelalocul lui) se va petrece în 
fata noastră de-a lungul reprezentării 
Pescăruşului. Tonul de zeflemea uşoară 
al Maşei la adresa faptului că „poartă 
doliul victii" fiindcă e nefericită, ca şi 
întreaga ei atitudine de excentrică bla
zată transmit semnale deocamdată tulburi 
despre atmosfera �enerală ce se va în
chega pe scenă. 

Mai tîrziu, puşi faţă în faţă cu o 
Arkadina (Dorina Lazăr) robustă, prag
mat•că, gata mereu să se ia la harţă, şi 
să-şi ,aipere cu dinţii poses.i,uniae (amoroa
se s1u ele altă natură), pronunţîncl pe un 
ton de vajnică provincială : ,.Sur l'Eau 
de Haupassant, drăguţo !", şi luînclu-1 cu 
asalt pe Trigorin cel rătăcit temporar în 
pasiunea pentru Nina Zarecinaia, avan
săm în surpriză pînă foarte aproape de 
limita dincolo de care nu mai ştim dacă 
n-ar fi cazul să intrăm în alertă este
tică. Dar... iată-a şi pe Trigol'in (So-l'in
Postelnicu). E efiminat şi nevricos. Un
fel de fante oborean cu pretenţii intelec
tuale şi cu aer „dandy" . .,Damnatul" în
tr-ale cre,aţiei literare, cu floare la bu
tonieră şi colonie în păr, făcînd aproape
fără să se ostenească ravagii printre
inimile simţitoare din urbe.

Iată-l pe medicul Dorn : şmecheraş 
fustangiu mult mai puţin simandicos de
cit Trigorin da-r, hotărît, din aceeaşi fa
milie spirituală. Scena dintre Dorn şi Po
lina Andreevna (Liana Mărgineanu) 
exemplifică fără echivoc starea de va
gabondaj sentimental în care se află 
(chiar �i la o vîrstă mai coaptă) perso
najul interpretat de George Bănică. 

Şi ne reîntoarcem la Maşa, la celebra 
Maşa - adică întruparea (pentru Cehov) 
q destinului omenesc irosit între iubirea 
neîmpărtăşită şi căsnicia necesară, dar 
llr..ostă, simbol al resemnării lucide în 
faţa unei vieţi care nu este ceea ce ar 

fi putut să fie. În spectacol, o prezenţă 
clătinătoare şi abulică, bolnavă de plic
tis, iar nu de „fatum" (Adriana Tran
dafir). 

Toate aceste personaje dovedesc o mare 
poftă de viaţă şi o mare energie. Ele se 
<:eartă (Arkadina cu Sorin şi cu Treplev), 
imploră iubire (Polina - doctorului Dorn, 
Arkaclina - lui Trigorin şi Maşa - lui 

Nina Zarecinaia (luUa.na Ciugulea) 
şi Treplev (Ovidiu Voicu): două 

eterne singurătăţi 
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Arkadina (Dorina Lazăr) şi T1-igo
rin (Sorin Posteltnicu) : o iubire a 

la Caragiale 

T•replev), vor eu tot dinadinsul să par
ticipe la pulsul societăţii în mijlocul că
reia îşi petrec existenţa (Florin Zamfires
cu alcătuieşte în Sorin un portret admi
irabil de bătrînel simpatic şi agita,t, au
·reolat de candoarea senină - nu si se
nilă - a vîrstei, şubrezit doar fiz{ceşte,
bîntult de :acea sete tota1ă si tî'rzie de
trăire, rezervată numai celor· întorşi la
i1nocenţa surfileteaS1Că dintîi).

lnţelegeim. aşiaida1r, .că regizorul Cokeag 
a,propune" în primul rînd o lectură ine
·dită a personajelor. Nu va fi vorba des
pre o iniţiere în tainele „marelui suflet
-slav". Nu va fi vorba nici despre o me
ditaţie asupra naturii wnane, pentru care
textele cehoviene sînt adevărate ferestre
miraculoase. Lumea figurată de Colceag
prin personajele mai sus amintite nu va
încerca să reconstituie nimic din poeti
citatea molatecă, dezabuzată a lnmii sfîr
şitului de veac în Rusia lui Anton Pavlo
vici Cehov. Ea va căuta, dimpotrivă, să
-sugereze alcătuirea pestriţă şi plină de
nerv a lumii balcanice pe care o închide
în opera sa de sfîrşit de secol Ion Luca
Caragiale.

De aceea apare Arkadina ca o verita
biJă „Damina Bona", amorezată de Tri
gorin-Tipătescu. De aceea ne aminteşte
Dorn, prin capriciile-i sentimentale, de
un binecunoscut frizer de mahala, iar pe
Sorin ai impresia că-l vezi tot timpul
gata ele taifas la o halbă şi asta numai
şi numai pentru că n-are ocazia să
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ajungă, precum Dandanache, deputat. Ciit 
despre căsnicia nefericită a Pelinei An
dreevna cu Şamraev (Vasile Tchim) sau 
despre cca în dorul-lelii a Maşei cu în

văţătorul Medvedenko (Niculae Urs), di
mensiunea tragică le lipseşte cu desă
vîrşi,re. Universul tuturor acestor perso
naje este unul de „mitici", în ale căror 
trăi-ri micuţe, disponibilităţi emoţionale 
pasionate. dar rudimentare, substanţa 
eroilor cehovieni şi-a diluat aromele tari, 
devenind o banală apă de colonie. 

Ce vor deveni, din această perspeotivă, 
Nina Zarecinaia şi Treplev, ca personaje 
neasimilabile universului propus '? 

Pentru un necunoscător al textului, 
sunpri,ui. finală a sinuciderii lui Treplev 
(Ovidiu Voicu) trebuie să fie mare. Şi 
asta fiindcă regizorul reuşeşte să nu dez
văluie decit la capătul reprezentaţiei a 
cui poveste se spune ele fapt. La Cehov, 
se spune povestea fiecărui personaj în

parte, eroii piesei fiind însinguraţi şi 
funcţionînd ca atare în ţesătura conflic
tuală. Din intersectarea acestor destine 
solitare se construieşte, în discursul tex
tual, drama. Pentru discursul regizoral 

Adriana Trandafi'r : o Maşă deznă
dăjduită 
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însă, toţi erou, m afara lui Treplev şi a 
Ninei, funcţionează într-un grup social 
compact, orînduit conform aceloraşi in
terese şi aservit aceluiaşi apetit vital. 
Candoarea Ninei (Iuliana Ciugulea) şi 
.dorinţa sa de emancipare pornesc (în 
spectacol) din naivita.te, -dar mai ales clin 
ignoranţă. Treplev e îndrăgostit de ima
ginea acestei candori, în care i se pare, 
în fapt, că se recunoaşte pe sine. El 
ve-de în Nina un tovarăş de trăire ro
mantică, un posibil partener în mijlocul 
unei lumi în care numai el se simte izo
�ait. Nina ®tează ÎlllSă pentru tov.ără$ia 
lui Trigorin, deci implicit pentru inte
grarea în lumea acestuia. Ea va porni în 
căutarea gloriei ca singura garanţie a 
locului puternic, favorizat, ce visează să-l 
cîştige în initeriorul grupului social. Nina 
rivallizează cu Arrkadina, a.şa oum Tr�leiv 
rivalizează cu Trigorin. Nici unul nici 
altul însă nu au structura morală nece
sară spre a putea face faţă vitalităţii 
fruste a acestei lumi. E o r.i,valitate care 
îi condamnă pe amîndoi de la bun în
ceput Fiindcă pune faţă în faţă patetis
mul romantic-contemplativ şi poza rea
listă-activă. Dotat pentru supravieţuire nu 
va fi în nici un caz primul termen al 
comparaţiei .Motivul pescăruşului devine 
o :formă fără fond, pandant al formei fără
fond pe care o reprezintă, în spectacol,
Nina : imagine luminoasă, idealizare sta
tuară a personajului cehovian (în prima
parte) şi artificial vibrantă (în a doua
parte), încercînd în van a-şi regăsi con
diţia de „pescăruş", pentru a mai recu
pera cit de cit în ochii lui Treplev dis
tincţia unui desen interior. Treplev rea
lizează însă că· a rămas definitiv singur,
iremediabil diferit :psihologic de toţi.

&mraet,, (Vasile Ichim) 
fi. Medudenko (Nicolae 
UnJ : doi soţi de tni-

�e măruntă 

Gelu Colceag imaginează pentru acest 
moment al spectacolului un cadru plastic 
pregnant. 1n faţă, la rampă, decorul ca
merei în care au jucat cărţi personajele : 
măsuţe, un paraivan, un gramofon - in
terior lfmgh.ez - şi în ipers;pectiiva care se 
deschide pe măsură ,ce peretele camerei e 
înlăturat, decorul primei părţi: un ochi 
albastru, înalt (lacul), înconjurat de n� 
grul nooturn. Monologul N.inei, spus în
tr-o suflare de la înălţimea pontonului... 
,plecarea ei prin ochiul albastru şi înohi
-derea acestuia, lăsîndu-1 pe Treplev „prins" 
în capcana întunecată, alcătuiesc premi
sele unui final abrubt. demonstrativ. Re
zolvarea plastică a scenei monologului 
ţine .şi ea de ,un, patetism desuet, a că
rui forţă nu o consti>tuie profunzimea 
sau subtilitatea. dt limoezimea. accesi
bilitatea. 

in spectacolul lui Gelu Colceag sinu
ciderea luli, Trejpl1e.v devine ri.dii,ro1-melo
dramatică. Singurii „caraghioşi" (.,Condiţia 
normală a omu!,ui este să fie cara
ghios ... " spune Astrov în Unchiul Vanea) 
sînt Nina şi Trepiev. Pentru că numai 
P.i ambiţionează să trăiască la „dimen
suni ce!hov.iene". Î!n· ra;port ou ceilelaJ.te 
personaje însă, nebunia amîndorura e 
lipsită de sens, ,,anormală". Fiindcă pen-
tiu spiritualitatea de tip caragialian nu 
catpgoria „caraghiosului" ci categor· 
„prostiei" (cf. Cioculescu) defineşte tipul 
uman.. Prostia lui jupîn Dumitrache, care 
înţelege pe dos tot ce i se petrece în 
căsnicie, imbecilitatea vicleană a lui 
Dandanache sau viclenia măruntă a lui 
Pristanda... iată constantele psihologice 
<1le individului. ln raport cu această 
prostie (care acoperă întreaga arie a 
indiferenţei, platitudinii, meschinăriei 
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ln rolul Sorin, FlOTin Zwmfirescu 
reuşeşte un . bun 1·ol de compoziţie 

existenţiale), Treplev şi Nina nu pot fi 
decît tipuri aberante. 

in textul lui Cehov, fiecare pers01taj 
e un „caraghios", o fiinţă umană eşuată 
în înC€'rcarea de a se împlini ideal. Poti 
�:ă o dc-plîngi pe Arkadina, ca şi pe 
Dorn, pentru soarta lor compromisă de 
o lume vlăguită, apusă. Prin contrast,
pPntru Cehov, Treplev - capabil de o
hotărîre , deci de ia,cţiune - şi Nina -
înnebunită, alergînd pînă la capăt către 
steaua ei - sînt cele mai puţin ridicole 
(.,caraghioase") pers,o1I1aje, fiind-că sînt 

· singurele care au curajul să-şi asume
pînă la capăt condiţia şi să îşi poarte
soarta în propriile mîini. Ei îşi domină,
la Cehov, destinul. Caragializînd, Gelu
Colceag inversează complet sensul aces
tei dominaţii - destinul mărunt, ,,pros-

. tia" normală a celorlalţi determinînd si
, nuciderea lui Treplev. Acesta o face nu
· pentru că nu mai poate îndura preaplinul
suferinţelor şi neîmplinirilor din jurul
lui (devenind de bună voie jertfa mîn
tuitoare a acestei lwni) ci fiindcă, într-o
lume „a la Caragiale", personajele Arka
dina, Trigorin, Maşa, Dorn sînt perfect

satisfăcute de 'destinul ce le-a fost re
zervat, Trcplev descoperindu-se inadap
tabil unui grup social fără acces la meta
fizic. Elanul romantic al personajului, 
nevoia sa de a se alinia şi de a sluji 
idealuri înalte nu-şi găsesc rostul într-o 
îngemănare de conştiinţe individualiste, 
care nu se reunesc sub zodia unei super
be nostalgii abstracte a neîmplinirii, ci 
sub cea concretă, a unui egoism robust 
şi mărunt. Din victorie asupra inerţiei 
sinelui (la _Cehov), moartea lui Treplev, 
ca şi ·nebunia fanatică a Ninei. deV'in 
(în spectacolul lui Gelu Colceag) înfrîn
gerj în faţa supravieţuitorilor cu orice 
preţ. Odată cu ochiul albastru al lacului' 
se închide şi speranţa lui Treplev de a 
mobiliza întru absolut această lume. 
Fiindcă Arkadina, Trigorin, Maşa... sînt, 
pînă la urm,ă, ,.uriaşii munţilor". 

Tema montării de la Teatrul Giuleşti 
este, prin urmare, alunecarea sublimului 
fn derizoriu. Nu va fi vorba însă (nota 
bene !) despre sublimul sau der.izoriul 
existenţei, ci despre ipostaza literară a 

Polina Andreevna (Liana Mărgi
neanu), Dorn (George Bănică) şi 
Maşa (Valeria Sitaru) în viziunea 

lui Gelu Colceag 
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sublimului (Cehov) şi a derizoriului (Ca
ragiale). Regizorul nu va dezvălui, prin 
ln termccliul Lin Ui text cehovian, o atitu
dine în raport cu realitatea, ci una în 
raport chiar cu acel text cehovian. El se 
va înscrie, prin spectacol, într-o arie 
tematică metcl-clramatică, cheia modalită
ţii sale regizorale presupunind preexisten
ţa unor cunoştinţe şi obişnuinţe culturale. 

Dacă ar fi s{1 facem o comparaţie, am 
spune că, deocamdată, pus faţă în faţă 
cu actorii alături ele care trebuie să lu
crPze (după cum a dovedit-o atît în 
rtegina balului, cit şi în Turandot), Gelu 
Co1ceag se găseşte într-o situaţie similară 
cu Trep'.cv. De aici derivă, în toate cele 
trei spectacole montate ele el pînă acum, 
tenclinţ:-i ele a prefera calea (mai puţin 
riscantă) a comipoziţiilor .afl,ate la îndemi
na actorului, alternativei (primejdioase, 
clar sc�lucătoarc-) în care actorul e obligat 
să se aLitoclepăşească. Aşa se explică şi 
inclră;:neala noastră de a afirma. în con
tinu.area. c'elor de mai sus, c ă  Gelu Co[
ceag nu a pornit ele la ideea (originală 
si frapantă) asupra căreia am speculat 
în descifrare, ci a ajuns la ea. Aşadar, 
montarea sa va fi în primul rînd expresia 
prudentei �âe de-a îmfirunta piînă 1a ca
păt .şi în profunzime textul cehovian. 

Şi asta devine cu atît mai clar cu- cît 
se pune problenia clacă publicul neiniţiat 
sesizPază ceva clin dialogul subteran în
tre oglindirile literare. a două tipuri ele 
psihologic· socială. Ne îndoim că o face. 
O parte clin ·public reacţionează bine în 
măsura în 'ca;e dramele cehoviene îi de
vin· accesibile, n·u îl intimidează. Este 
vorba aici despre un impas al unei anume 
receptări, ce se ·via oJPri la swprafaţ,a dra
mei cehoviene, considerînclu-se pe cleplln 
satisfăcută cu cleznodămîntul melodrama
tic al actiunii. 

Este, în. fine, spe,ctacolul de la Giu
leşti o încercare legitimă ? Da, întru totu} 
legitimă, cu atît mai mult cu cit ea se 
situează în contextul unor recente şi în 
acelaşi timp_ valoroase înscenări care au 
ca premisă r�f1:1cerea verosimilă şi per
tinentă artistic a atmosferei ruseş1.i. Me
ritul indlscutaibl al lui Colceag este ele 
a deschide cale controversei critice fe
cunde, înscriind pe scena Teatrului Gh1� 
!eşti o reprezentaţie coerent gin.elită, ener 
gic interpretată şi foarte gustată de nu
m�roasa ş( generoasa alc.ătuire numi: 
public. 

Corina ŞUTEU ·, 

'I 

COMPLEM:ENJ ARII A TE 

Ana-Lia de Dina Cocea fli> 

I.A:.T.C.

Ana-Lia, piesa Dinei Cocea, s-a oferit 
cu generezi tate şi actriţelor-studente, au
toarea acceptînd reducţia textului şi· mici 
amendamente legate ele vîrsta personaje
lor. Spectacolul a fost gîndit ele către 
profesoara-reigizoare Adriana Popovici pe 
solide principii ele complementaritate, de 
reciprocitate. 1n crearea atmosfere! nece
sare acestei tensionale drame ele cameră 
ilustnaţiia muzi,aală itmipune prin metl-odiil� 
cin.tale ele Eclith Piaf momente ele dife
renţiat crescendo. Decorul unic, simplu, 
clar sugestiv (pereţii învrîstaţi în culori 
calde, cuierul clin fundal pe care se află 
u-n. eleg2JJ1t mantou ,şi o pălărie) este
ilwninat 'cu discre·tie• si subtilitate 'Jocu!
secund de wnbră şi penumbră astfel ob
ţinut vine în întimpinarea tinerelor in:..
terprete, orientindu-le; sprijinincJu_;le în
tentativa lor ele a evidenţia în tandem
două virtuale ipostaze ale - sensibilitătii 
feminine. ·· 

Marela Anghel-Jugănaru 'are ··o'ccizi� 
să-şi etaleze temperamentul ·. c\eojJoti·ivă 
flegmatic şi coleric, obhgat la un· trava.Ht.t 
minuţios. Eroina sa, o blonclX Afra,: îrl� 
veşmîntată într-w1 neosteht.ativ âeshabÎl-'
le, capătă aparenţe de calm şi echiiibru; 
ca să alunece apoi, treptat, ele· Ia cdnfor� 
mism şi u5oară infatuare la depresie · şi 
clezorien tare, 'pe măsul'ă ce în suflet'·i, se 
insinuează teama, tean1,a de s.i:ne, de ·sur� 
prizele vieţii. 

Si'luetă subţire, costumat"ă · frirtial iii.te� 
gral în negru, asemeni" Untii seinh ' ae 
exclamare i:ibrati1, Tatiaii:a Constantfo; 
cu temperamentul său sangvin, îi· corifel'a 
Liei atît - asprimeb. impulsivităţii, ci't ·: ·şi 
cancloa rea iii solenţei: Stiresci tar-ea· e· ·mări. 
cată nUanţat'·clin' ·start, clar·. }:le··�,!oc111·\ 
iA terprct-'l văde5tc o 'lipsă ·de c6\1cel1-trar'e 
în menţi!llere.a oonstantă a stării genei-are
de :Situaţia- dramatică; · ·. 
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Speculate intens sînt şi clipele de ma
ximă încordare, şi cele de destindere, de 
respiro. Profitînd de premisele conflictu
lui ce împleteşte iscusit banalul cu sen
zaţionalul, prozaicul cu pateticul, actri
ţele absolvente se exersează profitabil in

elaborarea complexă a partiturilor : sen
timentalismul anumitor scene e contraca
rat de luciditatea analizei psihologice, ca
racterelor relevindu-li-se nu doar indivi
dualismul, ci şi nobleţea general-umană. 

Irina COROIU 

Eroi exemplari 

_in interpretări exemplare 

(Continu.wre di:n. p. 13) 

muriile cu modelele din realitate. Am „ur-
mat", de-a lungul timpuluJi.. cîteva 
,,şcoli" : cea a muncitorilor forestieri, 
cind filmam la Ripa Dracului în 1956, cea 
a si<lerurgi.ş<tilor în timpul :flilmărilor la 
.A.proape de soare, la Hunedocl["a, cea a 
muncitorilor petrolişti. cind în 1961 fil
mam Străzile au amintiri 1a Ploieşti ori 
Tirgov.işte. Şi chiar dacă nu am diplome 
de .absolvire aacest-0r „concursuri", rolu
riJle J.·ămm mărturie temeiniciei cu care 
am în vă,ţat. 

(Continuare din p. 14) 

ceea, ,ao�tă - ou greu, dar acceptă 
i;ubirea SIUI1PI"il!lJZăto:aire ia fetei, şi chiar o 
ajută să-şi Îlntelmeieze llllil cătmiJn, ia.şa 
cuim, 1ia a.iîlnidull. său, ea îl înţelege şi 
este de ia.corn oa tatăil să-şi refiacă vi.ia.ţ.a, 
convingîndu�l să se recăsărorească. 

Mi-am. ,pus deseoTli Îll1rtlrebairea: c.aire 
dililtre aceşti dai eroi reipr,eziintă vremea 
pe ·oare ,am trăit-o şi pe c.aire o trăim ? 
Şi cred că a:-ăspUIIl5Ull l-am găsiit : fiecare 
dinitre ei a trăit cu intensitate şi fără 
compromisuri epoca pe care a fost 
chemat s-o lt'€\Pl"e7li:nte. 

Cît de oonvim:găltoalre sînt iaces,te per
SOIIllaje ·ccm�e -penror,u publi.c mi -a 
dovedii t-o o dnttm.,pl.are : mă aflam în 
turneu într-un oraş diill Miaram1..11reş, cind 
m-a oprit pe stradă o tinără care mi-a 
spus: ,,Aim văzut afişele s,peclia,co}ului de 
a.stă.zi. Şi am ;venilt ... Sînt feridtă să vă 
ounosc ipensorual. De cite ori vă vă-el la 
televiwr, ipaa,că îl văd pe tata!" Ca băr
bat, poate ,că aş fi preferat oa dec1alra
ţia să sune ,puţin ia.l.1Ifel, dar, fireşte, sa
tisfla,oţia amiistică a foot mai ma.re. 

Am înţeles care sint satisfacţiile 
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oferite de interpretarea unui asemenea. 
personaj. Există şi probleme speciale, di
ficultăţi? 

Există ,prejudecata că iaseaneinea 
Î!n•tru<:::hiJI)ăn.•i sint festiviste. Noi, actorii, 
l'\llpttăm împotriva ei tomnaâ prin cre
dim,ţia ,pe oa1re o i1nvesitim în :fileoa�·e per
sonaj, prin strădania de a-ii descoperi 
adevărul lăuntric. Cred că dacă ştii să

pl."iveşti atent rea,litatea, aceasta îţi ofe
ră substa'Illţa necesară ,unui verl1Jabiil. act 
de crea.ţie. 

-(Contimoome de La p. 60) 

înţelegere şi solidaritate umană, reamin
tindu-ne nu de căderea, ci de înălţarea 
fiinţei umane, născute parcă pentru zbor, 
în fulguranţa speranţei niciodată ucise, 
ca .şi in l()()IlŞtiiill·ţia dăinuririi, dilnoolo de 
moarte, pr.in taina SLÎ!ntă a naşteriti, în 
hăurile de întuneric satanic ca şi în 
irizările de lumină cerească pe care ni 
le propune, reprezentaţia devine mărtm.-i
sitoare pentru conştiinţa zbuciumată a 
epocii, pentru responsabilitatea artistu!J.ui 
care-i înregistrează seismele. 

Străin de improvizaţiile conjuncturale, 
festiviste, ineficiente sub raport artistic 

şi educativ, spectacolul lui Silviu Pua-că

rete este rezultatul unei autentice opţiuni 

r�ri.alLe, fliind deo,potrirvă I\€1Pl"ezeTita
tiv pentru originalitatea, dinamismul şi 

forţa de şoc a viziunii sale regizorale, ca 

şi pentru looul proeminent pe care Tea

tr:ul Naţional din Craiova şi ha cucerit 
în această 'Stagiune. 

(Continuare de la p. 71) 

cu - 1Păzi1lor filldel şi plin de •U!TI1.0r al 

l ui ATlhiirnede), tinde să deviină o nngenuă 

�rioasă, an lI)el',petuă dclemsi,vă, ceea oe 

,aiţlîţă şi �,aţia J.ui Xernilos l:a graţiile 

ei. Con-oeiI)Îillldu-ll. II)e Xenios ca ti,pul de-

1atoru1ui oOlffiun ce urmăreşte oa o ,U!Ill

,bră şi ·ca un !blestem omul de ,geni,u, Ion 

Marialtl di furnizează ou precizie l'.in.itile 

mieroase şi s�ioiunea. obtuză, qp:aicita

tea, răutatea, ,con,currxiscenţia. 

ilVJ.erituos ica ia.J.egere !I"'€!I)ertor:iailă, s.pec

taiooltnJ. nu-.şi ,defin,itivează şi nu-şi ,ar

tioulează lin sulliiici-entă măsm·ă propria 

vu.ziune. 
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Dan Antoci 
•

SI Valentin Voicilă 
.> 

A 

ID 

„ l raversarea Niagarei" 

ÎNSINGURARE ÎN 001 
Traversarea Niagarei de Alonso Alegria • Teatrul de Stat 

din Arad • Distribuţia: Dan Antoci şi Valentin Voicilă 

închegarea w1ei prietenii, naşterea unui 
calci, viguros sentiment de solidarita,te 
umană - astfel s-ar putea rezuma în· 
cîteva cuvinte, şcolăreşte, piesa Lui Alonso 
Alegria Traversarea Niagarei. Cele două 
personaje, un tinăr - chiar foarte tînăr 
- si un om matur - chiar foarte ma-tur
-, 

0

cloi singuratici obişnuiţi ele o viaţă cu
solilocviul, deprind - la început cu ti
miditate, reţineri, chiar cu neîncrezătoa
re iritare - regulhle dialogului, ale co
munică,rii ele la suHet la suflet, ele la
singurătate la singurătate, de la speranţ�
la speranţă.

Spectacolul montat la Arad ele tînărul
Ştefan. Iordănes,eu .extrage :acerastă „idee
princiria�ă" şi o exprimă scenic cu lim
pezime, cu simplitate, fără artificii - nu
şi fără soluţii - regizorale, stabilind cen
trul de greutart:e pe interpretarea ac,toTi
cească. Şi, din acest punct ele vedere,
partiturile ·sînt generoase nru numai, sa 
nu neapărat, la nivelul replicii, ci mai
curînd al posilbi:l.ităţi'lor de împlinire sce
nică a unor personalităţi, a unor destine
cărora textul le fixează doar dimensiu
nile prindpa1e, osatura. Carnea, s.îngele,
sist.emul nervos, dar mai ales tresărirea
de viaţă se nasc lin spectacol, se cuceresc
treptart: de către fiecaTe dintre inter,preţi
şi, împreună, de aml:n<loi. Şi poate aceasta

şi este cea mai· însemnată calitate a in
terpretării încredinţate lui Dan Antoci. 
şi Valentin Voicilă : crea�·ea unui al trei
lea personaj, mai pregnant, mai bine in
dividualizat ele la scenă la scenă. Acest 
personaj ne<înscris în lista distribuţiei, dar 
care este, efectiv, eroul central al· piesei 
lui Alegria, s-ar putea numi prietenia

r 

solidaritatea, cuplul sau, şi mai exact„ 
însingurarea în doi. Pentru că nici tînă
rul, nici mai vîrstnicul lui prieten nu 
cîştigă, prin apropierea dintre ei, inte-· 
gra-rea într-o comunitate, într-o existentă• 
socială, ci un alt mod de a fi izolati _:_ 
împTeună. Armonia nu se descoperă �i se· 
cucereşte, se învaţă cu greu, se rein.ven
tează eu fiecare gest, cu fiecaTe cedare;. 
acceptai:e, destăinuire. 

Cei doi actori desenează inspirat dru
mul parours de eroi, drumuri diferite, în
cărca te de alte poveri, urmîncl altă evo
luţie. Pe111tru eroua lui Dan Anitoci -
echHibrist temerar, profesionist al riscu
lui asumat luci-ci, fără fehricitări adoles
centine - punct'll'l. de plecare este acela· 
al stabilLităţii, iail runei vdeţi IC'Ll <l'Îmensiu
ni:J.e trasate 1Precis. iAJctoru!l. ii c.OII1Îeră o 
suplă masivitate, o anume de1,iberare şi 
eficienţă economicoasă a .gesturilor. Obo
seala - sau mai curînd lipsa de parti
cipare afeetivă la tot ceea oe face - Î 

67 

www.ziuaconstanta.ro



se cite5te doar în priviri (şi doar uneori). 
Mecanism perfect, funcţionînd după bă
tăile unui metronom reglat cu inteligenţă 
şi pricepere, eroul refuză aventura deşi e 
croi,t pentru ea, respinge apropierea se
menilor d�i îi este, evident, necesară. 
Dan Antoci reuşe:,tc să edifice scenic acest 
.,mecanism perfect" fără a sugera uscă
ciunea, fă1·ă a uita vreun momen·t că e 
vorba de un om bogat suf-leteşte, care îşi 
cenzurează - din puâoare, din dezamă
gire, din instinct de apărare - impulsu
rile, afectivitatea ; le cenzurează, dar ele 
există nealterate, economisite, parcă, de-a. 
lunguil unei vieţi fără bucurie, pentru 
posrbila, nesperata dar aşteptata, clipă de 
bucurie. Evoluţia personajului apare, în 
acest fel, credibilă, transformările nu ui
mesc ci confirmă date intuite doar. E o 
artă - sau o ştiinţă - a gradaţiei în 
constru?rea rolu�ui care menţine viru in
teresuJ., chiar dacă, în planul faptelor, în 
piesă nu se întîmplă mare lucru. Că'1dura, 
care la început se bănuie doar, irrupreg
nează treptat fibra personajului, devine 
evidentă, conturează un halo de emoţie. 
Autocenzura - a actorului, de această 
dată, n-u a eroului - funcţionează însă 
în continuare, astfel încît emoţia rămîne 
limpede, netulburată de sentimentalism ; 
ea aparţine unui bărbat, nu unei fotiţe 
de pension, şi încă unuia ;i cărui pro
fesie ('.'i vocaţie) este tf'meritatea. 

Drumul spre solidaritate, spre priete
n ie, are un alt punct de pleca·re pentru 
tînărul aflat în conflict nu numai cu lu
mea ci şi cu sine însu,,;i. El caută pe 
ailtul. căutîndu-se în acelaşi timp, pe sine, 
are iagresLvu:tatea neajubarată ia IVlÎrstei 
adolescenţei, candorile şi a·roganţa ei. O 
evoluţie pe care Valentin Voicilă o fi
xează în toate detalii'le, uneori. riscind 
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chiar să stăruie prea mult asupra unor 
gesturi, ticuri (la început, de pildă, par
tenerul de dialog trebuie să fie agasat de 
exagerările adolescen•tine ale eroului, nu 
puW.icul). Chiar stăa·uind, actorul nu ajun
ge să se rătăcească, însă, între meandrele 
sufleteş'1:i ale personajului a cărui limpe
zire se petrece, parcă, simultan cu „cu
răţarea", esenţializarea mijloacelor de ex
presie actoricească. Tocmai de aceea, in
terpretarea areşte pe parcurs în cred,ibi
litate, entuziasmE'le personajului devin 
contaminante, pariul eroilor cu ei înşişi, 
cu şansa, cîştigă aderenţi. Este momentul 
din care spectacolul de teatru se urmă
re.'lbe oo ,un spectaool �por1Ji.,v ·(şi nu exis
tă nici un sens peiorativ în aceast:'i afir
maţie): cu încoTdare, cu „pumnii „trînşi", 
cu dorinţa izbînzii. 

Cele două personaje se dezvăluie, se 
definesc, se modifică pentru ca, în final, 
să dispară ca individua[i1:ăti distincte con
tqpindu-se run:tr�o nouă, u111:i•că ;pel'SOTualdta
te - ei devin aripile unui singur zbor, 
ale unei desprinderi de sol, de cotidian, 
care nici nu mai are importanţă de e 
ori 111u 1posi1biilă. SUJb.iecti,v, ea a d�enit 
cu putinţă, a devenit chiar inevitabilă. 
De la întunericul în care începe dialogul 
eToilor, se ajunge la o trlumfală baie de 
lumină, iar momentul victoriei nu în
seamnă neapărat reuşita ci cutezanţa de 
a începea. în ceea ce-i priveşte pe actori, 
încercarea a fost sinonimă cu reuşita : 
de a da ca.rne unor simboluri, de a con
tura ex,presiv două destine, două persona
lităţi, şi, mai cu seamă, de a constitui un 
cuplu artistic de mereu mar ;fermă c�
ziune stilistică. 

Cristin� DUMITRESCU 
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Piese de marti seara 

Bună dimineaţa, viaţă ! de Sorin
Holban • Televiziune e Regia:

Nae Cosmescu. 

Piesele de marţi seara, care· şi-au 
dştîgat un public statornic, au reuşit 
.să impună de-a lungul timpului cîteva 
izbînzi artistice (mai ales cu repertoriul 
românesc interbelic, cu unele capodopere 

..ale dramaturgiei universale şi parcă mai 
puţin cu piese din actualitatea imediată). 
DJfuzînd Bună dimineaţa, viaţă de Sorin 
Holban, teatrul TV încearcă să urce şta

•.Cheta artistică peste producţiile „de serie". 
Dramaturg hotărît să creioneze carac

tere, cu un bun dozaj al suspensului şi 
cu simţul repUcii (Iarna cînd au murit
cangurii). Sorin Holban ne oferă un 
subieot simplu : un viscol blochează, 
într-o gară, o mină de oameni. Intre 

.• ei, o tînără nevastă de o Sita.ş se întîmplă
:să nască chiar atunci, de anul nou. So
lidaritatea care-i uneşte pe aceşti oa
:men:i în munca de deszăpeziJre îi strÎlnge
:şi în jurul ineditului eveniment. Forţată
. să-şi arate pi.,iceperea, o tinăr1l doctoriţă

(ca.re-şi pierduse încrederea în sine) in-
- terv.ine salutar, prilej de a se recupera
' Îll1 ochii proprii.

Deşi subiectul este gen�ros şi situa-
- ţiile verosimile (piesa place şi se ţine
·minte), tema. ,,r:qedicului de ţa:ră neînţe-
les" a fost reluată de muJte ori la noi

· ,şi în alte literatu,ri, fapt ce produce pe
. .alocuri un se.n1liment de „deja vu". La
. doctoriţa lui SorÎln Holban nesincroni-
zarea suiletească cu pacienţii se pro

, duce fie din oaiuza unei anxiozi.tăţi
• (,,Mi-e' teamă de bolnavi. De ei ca i<n
divizL Am o senzaţie de neputinţă în
faţa lor"), :fiie, aşa cum o „diagnosti
chează" soţul ei, din cauza unei atitu
di·ni reci, distante faţă de suieriinzi (,,];>a,
stnt un· aisberg, replică ea. Nu pot fi
decit un medic de boli abstracte, nu de 

, bolnaVi concreţi ")1
.- Pentru spectaitorul

care nu cunoaşte psihologia meaicului 
(categorie care face frecvent o hipertro
fie a eului), motivaţiile suileteşti şi evo
luţia doctoriţei apar credibile. Din pă
cate ele au un grad mare de livresc, 
dov�dind o cunoaştere imperfectă· a psi
hologiei actuale a medicului tînăr. Nu 
poţi fi paralizat în faţa bolnavului con
cret nu poţi să te lamentezi că eşti 
me<lic de boli „abstracte", cînd ţi-ai 
tăbăcit suscepbibi1'ităţile încă de „ boboc" 
la di�ecţie, apoi la patul bolnavului iJ:e
cuperabil şi, în fine, la orele de necrop.:. 
sie cînd întîlni,rea cu moartea este 
co�cretă, de o mare cruzime. E)ntuz:ias
mul cu care doctoriţa din piesă desc,rie 

literar" cum arată copilul nou născut 
;_e face să credem că ea a lipsit de la 
stagiul de obstetriică din facultate şi 
stagiatură. Poate la această senzaţie 
oontribuie şi jocul de „ traumatizată psi
hic" al Mirelei Gorea, obligată de unele 
replici artificioase, fără motivaţie adec
vată, să-şi compună o ast_fel de n:i,ască. 
Aleg_erea „echipei" de catre regizorul 
Nae Cosmescu s..,a dovedit inspilrată, ca 
de altfel şi punerea în scenă. Ii repro
şăm totuşi unele „tărăgănări'.' ale a�
ţi unii, ca şi monotoni.a cadrulm-1.ai_tmo:tv 
(oamenii aflaţi între şinele deszapeziite 
se încăpăţînează să le tot deszăpezeas
că). in rolurile a doi călăto,ri mai vîrst:nici experimentaţii Marin Moraru ş1 
D,r,aga Oliteanu excelează în naturaleţe, 
au şi cev,a umor, dar sîillt... oei pe care-i 
cunoaştem. Au plăcut Vailentiin Urite5cm, 
de un acimi,rabH firesc în impiegattl!l de
mişcare, şi Ion Marinescu (şefu_! de
gară). Pliină de prospeţime, cucentoare 
prin simpHtaite, este Ana Ciont�a, ca�e 
beneficiază şi de un rol foarte bine sens 
(femeia oare naşte). Gu alte roluri, So
rin Holban nu a fost prea generos, ele 
repetî.nd' clişee „roz" din alte scrieri ac
tuale. Este ca2lul celor doi studenţi care 
repară o locomotivă (aici Tatiana _Con: stantin, studentă La IATC, are farmec ş1 
deziinvolturră, dar, sitit de rol, ta,le�taitul 
Cristian Şofron e palid, departe de ex
traoirddnarul Mozan; pe ca1re l-a făcut._in 
Amadeus-ul de· la Oradea). In alte .ro:

luri . Daniel Tomescu, Dumitru Chesa, 
Pau'l Ch.i.ri.buţă, Adi.,ian Tttieni, Alexan-:

dr.u Bindea ş1 Cristialil Mol:fete s-au achi-:-
tat onorabil. 

Bună dimineaţa,, Ylaţl · este un:· s.pec.:. 
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taco care suferă pe ,a.locuri de vechea 
hibă a piesei TV de aictuatl,itate : ex,ce
sul de eroi pozitivi pictaţi ca la carte, 
situaţii de un dramatism bine tellljperat 
şi controiat, biografii trandafirii de oa
meni foarte cumsecade şi foarte prin
cipiali. 

Radu IFTIMOVICI 

Pofta de joc a păpuşilor 

O cursă de pomină sau Asin şi 
lVIartin de Mariana Dan e Teatrul
de păpuşi din Cluj-Napoca e Re-

gia : Traian Savinescu. 

In premieră absolută la TeatrU!l de pă
puşi din Cluj-Napooa O cursă. de pomină
sau Asin şi Martin de Maria111ia Dan. 
Stufos într-o primă variantă, remianiat 
într-o a doua în funcţie de cerinţ.ele u
nui SJPeCtaool pentru copii - în care ac
centUil se cuvLne să cadă pe imagine, nu 
pe cuvint - textul MaTianei Dan este 
o fabuiă liberă, cu pereţii e'lastiJci şi
tnanspa!J.·enţi. Hazllll, mgăidui!l'lţa, sur,Priza
a:bo;lesc severitatea, chiar daică viOllenţa
limbajului, urmată de cea a gestului, a
mintesc desenele animate : urmăriri, în
frUilltări, ,,drame" se în.Jănţuie, se Î!l'lca
lecă �re atingerea un-ui:a şi aicelui,aşi
scop, risu1l şi voia--<bună. �aidar, morala
- f,ieoaxe trebuie să muncească cinstit,
lenea şi hoţia s.î!l'lt (Pede,,psite - se stre
CQa['ă !Pe nes,imţiite ,pînă Îiil preajma mi
cului spectator, ,,,prins" de păţaniile de 
pe scenă. Scena:rh.11 a fost încredinţat
lui Traioo S:avines,cu, regizor şi textier
redutabil a'l formaţiei de teatru pentru
cqpii şi tineret „Solaris" de i,a Ol:lllbu;J.
C.F.R. Oluj-N.ajpoaa ,(forunaţie de mai
multe ori laureată a Festi.vruu'lui Naţio
nal „Cin tarea României", de ,cudnd a
preciată s1u1perlativ ,pentru s,pecta,col-ul 
Fabula jacta est). Intil!l'liTea ou textul 
scenarisbei bucureştene a OO!l'lstituit pen
tru Traian Savi!l'lescu rpri1ej'll'l, exploatat 
corpios, de a-şi proba •ca!lităţile pentru 
prima dată ,într-un sipecllaicoO. cu pro
fesionişti. Pofta cu care joacă act.orii sub 
bagheta sa, şi, in prelU111:giirea jocui,ui lor, 
păiPuşhle, este contamÎi!la:ntă. O scenogra
fie economicoasă, dar extrem de exipresi
vă şi de rpoli,f,unoţională (semnată Wall
ner Giinter şi Mirhai Nemeş), slujeşte 
pertfect inten,ţiile regizoral]e. Scena debor
dează la 1pro;priu şi :i.:a ftgurat, stălpîneş
te şi antrenează sala. într-o ,potenţare 
recia:rrocă a efectelor. Lumini vioaie, me
taforizilnd di'SC'l'et seovenţe-�heie, muzica 

7·0 

(Ivan Carol), angajată într-un canon su
gestiv cu .gestul şi cuvJntul, .bi111e a'leasă. 
şi COllată m,genios, g,ata să slllSţină singu
ră partitura .în momentele de resp:ir,o ale 
firull,ui epic, a,Jături de o costUlffiaţie în 
ton cu caracterele, c0!!1tri1buie la rotunji
rea spectacolului. Remarcabile sint acele 
momente de resipiiro, \CUJill lle n ,umeam mai 
sus, pe ,care regizorul a ştiut să le trans
forme Î!l'l veritabile recitative. Se proce
dează la o demontare a gestului mărunt. 
o iredare a hti în ra'.lenti, i!l'ltr-o gesticu
laţie înceată, de dans simbo1ic, în măsu
ră să scoată Î'Il eviden,ţă frumuseţea, ,a
ventura, ,,arta" bm1ail,ului. Aidevărate
,,monologuri" gestiice şi mimice cu a
COil1jpia!Iliament muzi<Ca1 ami:ntinld de ex
perimente!le tÎ(P happening ia1e teatrului
co!l'lteJniporan. Rea,cţia să'lii - rea:lmente
favOJ.·�bilă. Lntr-o seovenţă precum cea
a somnului cîine1ui-po1i,ţist, COtPiii a
sistă cu sufletul ila gură la • miracolul'
gestului mărUillt devenit artă. Smar,an<la
Stratonov (Martin) şi Miir.cea Văran (A
sin) se comp.Jetează într-un duo dirn,amiic

r 

plin de •umor, cucerit de libertatea de
m�care şi e)Gpresie pe .care ,::onicepţia re
gizora'.lă Qe-o oferă. Diana Cozima joa,că
slllbtil şi rpregnant mai mulJ.te partituri,.
toate î!l'lcatenate şi iasigur.rrlld unitatea în
tregullui. Prestiidi,gi<tator şi fircţionar, ea:
leagă şi dezleagă i-ţe, ,aşază aocente �i" 
,ambi,guizează en.U'.llţuri. O mişcare insi
nuantă, sincopată, o altern.are :abilă d: 
voci şi măşti prin caTe tî:năra i:nteT(Pretă 
susţi!l1e flllnid,a.l•uil chemat să nuanţeze 
giumbuşlucurille şi l!lăzldrăvănii!e celor 
doi protagon�ti. In fine, Carmen POIJ),. 
gr,aţi·oasă florăreasă ori vulpe vi•clean_ă,
dozează cu ,piricepere trecerirre sia�e pnn
scenă, cit să facă firesc deznodă.min
tu[. 

U!11 speictaicol exubernnt, proaspăt. mo
dern izbutit graţie evidentului spirit de· 
echL�ă care i-a ani.mat pe realizatori. 

Oscilant. 

mozaicat 

Irina PETRAŞ 

stilistic 

Arma secretă ia lui .A,rhimede de
Dumitru Solomon e Teatrul Na
ţional din Cluj-Napoca e Regia:-

Virgil Andrei Vâţă. 

Oscilant, mozaicat stilistic, spectacolu! 
lui Virgil-Andrei Vâţă nu întllneşte de
cit pe �locuri tonalitatea scînteietoare· 
specifică piesei (şi dramaturgiei) lui Du-
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anitru Solomon, acel deghizament umo
ristic al unei adînci înţelepciuni. Arie a 
convocării amiabile a problematizării, 
,Parabola „solomoniană" . insti!uit_ă c8: du

-:blă farsă, jucată destmulm 1stonc şt 
vremurilor sub care se află bietul om, 
.reclamă o fermitate de esenţă a inter
_pretării, care să asigure coeziunea şi 
tonusul desfăşurării scenice, refacerea 
.mesajului implicit, nerostit. Altfel, fan
.tezismul clasicizant descins din Eugen 
Lovinescu şi Radu Stanca riscă să se 
.fărîmiţeze într-o sumă de situaţii amu
_zante, desigur, dar private de percu
tanţa originară a textului. 

Regizorul construieşte cu recuzita ve
:tustă a facerilor (fum, artificii), cu voci 
.convertite în stînjenite apariţii sceni�e 
după modelul duhurilor asiatice (ca Sco1-
.ca - 1VJctor N'ÎJC04Jae), im.a®-ni sceniiice d�s-:_parate, nu lipsite de ingeniozităţi, dar n�c1 
de stîngăcii. Decorul, semnat tot d�. V 1�

__gil-Andrei Vâţă, creează trei spaţn_ d1� 
ferite de joc. 1n primul, cel al casei lw 
Arhimede cu havuz şi ziduri de basm, 

-se face baie, se meditează, se sfideaz[1
.opinia publică vulgar�, se. fac d�scope
..riri epocale. In al doilea, 1_n penmetrl!-1 
.:înălţat al unei estrade mobile, se desfa
şoară manevrele forţelor politice, ce vor 

-să-şi aservească gemul. S�cv�nţa e. rea
lizată în cheia burlesculw mm1malizant,
Octavian Lăluţ caricaturi:zându:-i_ �- H1e
..ron prin comicul buf al denzmn11, iar
Bucur Stan pe Zopyrion prin cel gro�e�c

. .al înverşunării. Spionul Hecates, tnrru-:
sul lor va căpăta în interpretarea llli
_Fetre Dondoş un aspect beckettian şi o
vervă insinuantă. Al treilea spaţiu, acela

..al burlescului magnanim, tinde să figu
..reze măretia romană. Tunător, impună
tor Marcellus (Octavian Cosmuţa) domi
.nă' decorul montant, enorm, î� pirami?ă,
.:incercînd să sugereze parodic ame_n!n
.ţătoarea măreţie roma_nă. Te!es (Emil�a1!_Belcin, reuşind cu s1?"uranţa _ expres1_va 
::Să sugereze tensiunea mtenoara _ ş1 nE:m
durarea militarului) îl secondeaza purund
în valoare superbia puterii în plină ex-
_pansiune. _ . 

Paui Basarab (A.rhirrnede) oonfera m
flleligenţă şi :,wirit iperso.naju1ui său, fără
-a-i asigura acea ,prestanţă, acea pondE:re
pe care o redlamă nWl1€1le pro"lla_gonIB
tului. In rdlu1 Teoldani:ei-, Maria Seleş
Jnsistă mai cu seamă as1.11Pra induioşă
·t.oarei în.griljorări - emisă cam ahntat
- a soţiei iubitoare. Ileana Negru (Eu

_noa) alcătuieşte cu Petre Băcioiu (Cte-
sibios) un ouip-lu de îndrăgostiţi, în car:
muit ti� avmtateile illiiţiative ale fetei
se i2Jbesc de inerţia tînăru!tiu:i in<telectuaL
Meropa Mariei Munteanu, asaltată de

.asiduitatea liui Clisis (Gelu Bogdan Iva5-

Doina. MODOLA 

(Conttn,uaTe la p. 66) 

Teatrul Naţional din Bucureşti 

MANTAUA de N. V. Gogol. Data PTe
mierei : 5 iunie 1989. Ve,rsiwnea scenică 
şi regi,a,: Mihai Mălaimare. Scenogrrafiia: 
Nicolae Stancvu. Distribuţia : Bogdan Mu
şates-cu, Anda Căl,u,gwreanu, Mircea Con
stantinescii, Mihai Mălaimare, Vasile Fi
.iipescu, Mihai Pamait şi studenţii la 
I.A.T.C. C/,a:udi.a Cwrămidă, Irim;a Wintze,
Mihai Biserica111U, George Petcu, AIJ'ldrrei
Zaharescu .

Teatrul Naţional din Tîrgu Mureş 

OPT FEMEI de Robert Thomas. Tra
ducerea : Mihai Berechet. Data premie
rei : 15 iunie 1989. Regia : Hunyadi An
d1·as. Costume : Dobre Kothay Ju.dit. Dis
tribuţia. : Lidia Marinescu (Madame Cha
nel), Elena J11tcov (Louise), Iolanda Dain 
(Manny), Doina Preda (Suzcm), SmaTa 
Marcu Ştefănescu (Gaby), Livia. Gim.gu
lescu (Au.gustine), Dia.na Văcaru, stu
dentă (Catherine), Mara Costea (Pier
fl'ette) . 

VALENTINA sau TRENUL DIN ZORI 
de Dimitrie Roman (PTemieră absolută). 
Data. premierei : 29 iwnie 1989. Regia. : 
Adriana Piteşteanu. Scenografia. : Dobre 
Kothay J-udit. Distribuţia. : Mihaela Ră
ăescu (Valentina), Radu Dobre Basarab 
(Otto MuLler), Constaintin SăsăTeanu (Im
piegatul) Va.sile Vasiliu (Ichim), Aurel 
Ştefănes�u (Scamatorul), Ion SăsăTan 
(Mociora), VLad RădesC'U (Sta.matesC'U), 
Corm.el Răilearnu (Macău), Ion Riţiu (Co
lanelul SS). 

Teatrul Mic 

ARTA IUBIRII. Data PTemierei : 27 iu
nie 1989. Un spectacol de Cătălina Bu
zoianu. Scenografia. : Liana Ma,nţoc. In
terpretă : Valeria. Seciu. 

Teatrul Naţional din Cluj-Napoca 

AMOR PIERDUT - VIAŢA PIERDU
TA (EMMI) de Mihai Eminescu. Data. 
PTemierei : 8 iwnie 1989. Regia. : Dorel 
Vişan. Scerwgrafia : T. Th. Ciupe. Distri

buţia.: Ileana Negro (Emmi), Marius Bo

dochi (Vasile), Radu Amzulescu (Alecu), 
Octavian Lăluţ (Doct-Otrul), Ion Ma-ri
an (Niţă). 
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D3.Ali1.Ai:U3Ci 
=IOli1.tÎDi 
_gmti:lillO;J40i 

---·--------

I. DRAMATURG

de la A 

la z 

Alexandru 

Kiriţescu (I) 

S-a născut la 28 martie 1888 la Plteşti
şi a murit la Bucm:�ti, la 7 aprilie 1961. 

Elev al liceului „Gh. Lazăr" din Bucu
reşti. in 1915 absolvă Facultatea de drept 
din Bucureşti. 

Debutul in dramatmgie are loc la 10 

ianuarie 1914 cu piesa Invinşii juca,tă pe 
scena Teatrului Naţmnal, sub directoratul 
lui Pompiliu Elliade (piesă în care Eugen 
Lovinescu relevă o „remarcabilă abilitate 
scenică"). 

D<!sfăşoa.ră o intensă activitate publi
cistică la „Adevărul" (unde susţine cro
nica moravurilor bucu,reştene), semnează 
cronica teatrală în „Lupta". ,.Cuvîntul ", 
.,Gazeta", sub pseudonimul Cadet Roussel. 
Irutre 1938-1940 este eonsilier cultural al 
Româmiei la Roma, prilej pe ca.re îl folo
seşte pentru a se do•:umenta as'..1pra cetă
ţilor italiene, in planul creaţiei drama
turgice rezul'tind ulterior „ trilogia Renaş
terii" (Borgia, Nunta din P,�rugia, Mi·
chelangelo). Desfăsoară o serie de acti
vităţi IJ.egate de viaţa teatnall.ă : este in
spector ial Teatruil.ui Naţi0!11a1. membru al 
comitetului de lectură, membru în comi
teiul de redacţie al revistei „Rampa" 
(ianuarie 1947) în nona sa formă. pre-
şedinle al Societăţii Autorilor Drr1matici. 
pînă în HJ49. cind s-a CQl11Stituit Uniune;:i 
Scriitorilor din România. 

După piesa învinşii, reprezentată î� 
1914; urmează Marcel & Marcel sau Ani
şoara şi ispita (Teatrul Naţional - 1928). 
p1ima piesă din ,. trilogia burgheză". 
care cuprinde. în conitinuare. Florentina
{Teatru! Naţional - 1931) şi Cuibul cu 
viespi - cunoscut ulterior sub titlul Gai
ţele (Compamia Bulandra-Storin-lVIano
]escu-1\Iaximilian - 1928 şi Teatru·J Na
ţional_ - 1933). După Eliber:-\rţ. Gaiţe!<'
se reiau la Teatrul Naţional din Bucu-
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reşti - sala Sf. Sava, la 28 februarie-
1945, în regia lui Vasile Enescu, cu So
nia Cluceru, Cella Dima, Maria Volun
taru şi &Iţii, fiind apoi montată în zeci 
de ,teatre de-a lungul timpului şi consi
derată drept cea mai reprezentativă piesă 
a autorului. 

Urmează comedia Lăcustele (Teatrul 
Naţional - 1934), Intermezzo (Teatrul 
NaţiQl11al - 1943) şi piesele din „trilogia 
Renaşterii" ; Borgia - frescă în 12 ta
. blouri (Teatrul Na�ional - 1936, ou Maria 
Ventura in travesti, în rolul lui Cezar 
Borgia!), Nunta din Perugia (Teatrul Na-
ţional - 1947) şi Michelangelo (Teatrut 
Naţional - 1948). 

In 1945 i se Joacă în premieră come
dia Dictatorul, iar în 1960, Moş Teacă..

Alături de aceste lucrări. Alexandru 
K.iriţescu dă şi o serie de compuneri mai
puţin însemnate, librete de operetă, texte
ţie revistă, piese într-un act pentru ama
tori. Amintim cîteva dintre aceste titluri;.
Marseilleza (19-!8), Tarsiţa şi Roşiorul -
libret de operetă (1949), Cîntccul de
nuntă., piesă intr-u.n act (1950), Darul
frăţiei, Dreptate, Dulalml cu oglindă, Aşa.
cere politica, Răzbunarea Catrinei, Ne
gustorie cinstită, Cu viaţa mergem înainte
- piese intr-un act, difuzate radiofonic,
Dama cu camelii - piesă în 4 acte şi,
un prolog, după Dumas-fiul, (1945-1946),
Frou-Frou, comedie în 4 acte după Meil
hac şi Halevy (1947-1948) etc.

II. LUCRARI DRAMATICE
REPREZENTATE•

1945, 25 octombrie - DICTATORUL.
comedie 

Teatrul .,Regi,na Maria" (teatrul fostei 
Companii BuJandra). Cu: Nicu Dumitriu. 
Nelly Sterian. Lily Carandino. Canuen 
Stănescu şi aHii. 

Piesa s-a mai jucai la Teatrul de Stat 
din Oradea (îJ1 1975) şi la Teatrul Evre
iesc de Stat (in 1977). 

„Al. Kiriţescu a scris Dictatorul în 
anul 1943, în plină dictaitură fascistă co
media vizînd cît se poate de trans�e.nt 
11n personaj rle prim-plan al re!timuîui: 
antonescian. furnizind un frumos 

O 

exem
plu de atitudine antifascistă. onorantă 
pentru întreaga intelectualitate românii. 
Decupînd di,n contextul vremii un anume 
P_erso.n�j. punîndu-1 sub lună şi dema.c;
cmdu-u putreziciunea morailă materiali
zată în demagogie ordinară: afacerism 
veros, lichelism politic, Kiriţescu a vrut 

• Conform princiniului enunto.t la. înce
pu!u_l lucrării noastre. men/.ionăm doar lu
crarile dramatice scrise şi reprezentat� 
după 1944 

. 
• -
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t.ă dea o imagine a întregului, virulenţa 
satirei avînd m ob1ec1:v mtreaga struc
iură a 1·egunului, ai cărui stilp1 de boltă 
au fost corupţia, demagogia şi eludarea 
celor mai elementare interese ale maselor 
populare. Scnsă "la cald», comedia lui 
Al. Kinţescu se bucură de sinceritatea 
ş1 tirul direct al pamfletarului, dar su
feră sub aspeotul forţei de Qâtrunder,:i 
şi de generalizare. Iru:1iminind un anume 
personaJ, uşor de identificat pentru un 
cunoscător al realităţilor României am
lor '40- 44, şi citeva tipuri din imediata 
sa apropiere, autorul Gaiţelor a realizat 
un pamflet dramatic anco-rat în lumea 
faptelor imediate, fără o ;:,ătrundere a 
esenţei structurilQir dictatoriale, din care 
cauză piesa se Citeşte sau se vizionează 
&Stăzi cu sentimentul pe care ţi-l procurfi 
un document dt> arhivă. pentru că per
sonaJele Dictatorului nu au o transfi
gurare artistică în stare să le asig�re 
viabilitat-ca in ochii unui spectator de·
taşat de evenimentele care le-au generat. 
Atitudinea scriitoiru.lui se manifestă cu 
incisivitatea gazetarului. fără forţa unei 
suficiente înnobilări estetice a materiei 
de inspiraţie ·'. (D_ Chirilă - ,,Familia ". 
4/HJ75). 

Alte opinii: Bogdam Ulmu - ,,Româ
nia literară", 14 august 1975. 

1947. 24 ianuarie - NUNTA DIN PE
RUG!A, dramă în două acte (7 tabloui"i) 
(A fost iniţial un scenariu radiofonic). 

Teatrul Naţional - Sf. Sava. Direcţia 
de scenă : FeI!Ilruldo de Cruaiatti. Deco
ruri: Traian Cornescu, Natalia Bragalia. 
Cu: Agepsina Macry, Anca Şahighian, 
!)id;. Teodorescu, Virginia Bude-Ungu-
reanu, Mariana Şerban. Marcella Deme
triad. Yarodara Nigrim, Elen� Negreanu, 
Valeria Panait. B. Igor, C. Niculescu, l. 
Manolescu, N. Dumitrescu, C. Neacşu, I. 
Savin. Emil Botta, A. Alexandrescu
Vrancea, G. Soare, Gabriel Dâncjulescu 
şi alţii. 

Piesa s-a mai jucat la Teatrul Naţio
nal din Iaşi - în 1967, la Teatrul de 
Stat din Arad - în 1968 şi la Teatrul din 
Pi· P<c'.j - în 1'177. 

.,Cu Nunta din Perugia dl. A. Kiritescu 
dă 0!)€ra sa de maturitate. în care infor
matia istorică. mesteşugul dramatic. li
ri<:'1'Jul t>le •�t. imaginea ne alocuri urea 
pretioasă p0ate - sîntem însă în Qua
trocento - se aliază. se tcmesc într-un fu•. 
ne o>...re un mare suflu tragic îl acită. 
dincolo ele perfectiunile exterioare. C...) 

Autorul şi-a ales de data aceasta Pe
rugia ca loc dP actiune, iar ca eroi fami
lia ilustră a BagliO"lÎlor. care. - du;,ii 
modelul timoului - � dat si savan'.i <:i 
fil07ofi �i m"r1�me virtU')ase. dar i;i ti
tani - un:tl dintre aceştia este Griifonc 

Bagllone. Este - ca foarLe mulţi cii.pi
tani ai epcx:.u Renaşt-erii - un torturat, 
un ambiţios, un pas10nat pe care gloria 
-- marelui capitan» Cesare Borgi.a nu-l 
lasă sa doarma··. (Tudor t;;oimaru - ,. A
devărul·· l februarie 1947). 

In Ni'.inta. clin Perugia dl. Kinţescu a 
că�tat s-o zu0ravească (Renaşterea -
n.n.) potrivit 

0

un�i viziuni ce-şi Lrage
obirşia de la romantici şi care selectează 
dm multiplicitatea aspeetelor în special 
contrastul, culoarea tare, pasiunea şi
lupta pentru putere, înrtr-un cuvint spec
tacolul. ( ... ) DL Kiriţescu îşi confu ma 
astfel afimtăţi romantice pe care le-am 
putut constata şi cu prilejul Damei cu
camelii." (Silvian losifescu - ,. Contem
poranul", 19, 31 ianuarie 1947). 

..... n1c1 un moment d-sa nu trădeală 
adevan.11 moral, încadrat în cel istoric, 
al acestor oe1sonaje. Aici e calitatea e
senţială a ·piesei," (Dan Petraşiocu -
.,Naţiunea", nr. 256, 31 ianuarie 1947). 

Alto opinii: N. Moraru - ,, Rampa", 9 
februarie 1347; ::'ii. Barbu - ,, Romania 

liberă" 12 decembrie 1967; Stelian Vasi
lescu � ,.Familia ", 1/1968; Tr. L. Biră
escu - .,Tribuna ", 22 februarie 1968; , '. 
Corbeanu - .,Orizont", 3/1968; Şerban
Cioculescu - ,, F.omani a li te rară". 7 oc
tombrie 1976; I_ Sirbu - .,Cronica", a 
octombrie 1976. 

1948, g aprilie - MICHELANGELO.

dramă i-n trei păr(.i (9 tablouri) Teatrnl 
National - Sf. Sava. Di reci ia de scenă· 
Fernando de Crud,atti. Dec"Jruri şi cr,<;
tume: Traian Cornescu. Cu: G. Storin (în 
rolul tiitular), N. Bălţăţeanu, C. Nicule<;
cu, P. Dem. Dra,gom:m. A. ll.1ari•Js, N. 
Fă:;ăda:ru. Ion Ulmeni. N. CristP,;�u. M. 
GinP-ulesc11. Chiril &onomu. V. Por.ioviC'i, 
A. Demetriad. M. Ola.riu. T. Honit.iu S.
Holb,in. A. Gurian. I. Fn�,;enP:anu. G. B 1-

]if!a. Tom". C-,lra:tiu, Elvira Go,le;,n 1 1 N. 
Moto". Tit,,,; L;>T)te<;. P Stn;::i"1. Ton }TPYI-· 

ter. Ludovic Antal. C. Tănă-;,e•cu �i a1tiL 
Pie,;a s-a mai reprezentat la Teatrul 

de Stat din Oradea, în 1969. şi la Tele
viziune. în regia Sandei Manu. în 1971. 

..O frescă dramaticii şi nu o dramă 
propriu-zis este Michelangelo, al treilea 
fragment din ciclul Renaşter;i ne care 
ni ]-� ofer·t Al. Kiritescu, cel dint'i fiind 
Borgia, jucait de Ma�oara Ventu-a. 'n 
trav�ti. pe -vremuri. la Teat:.-ul Naţio
;iaJ). /. .. ). -

Valoare" lor. mai ales a celui din urmă 
- ni se oare a consta în e·c;,rezla lite
rn-'i..

B�ăt.ia text:iluL ritmul. cascadele d'? 
'na�ini. amintind E0�0uoz:tatea n•1i 
D'Annunzio nu oot fi îndeajuns apre
ciate în tum'-llti-11 unui spectacol caTe cu-
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prinde nouă tablouri şi aproape şapte
zeci de personagii. ( ... ). 

Pat1m1 lumeşti, discuţii politice, filoso
iice, religioase, evocări de cetăţi celebre 
.şi de lupte între cetăţi, chipuri ce apar 
si dispar arbitrar, într-un joc confuz de 
iantome, pasiune şi estetică, elevaţiuni 
• 5i satiră, toate se alungă vertiginos, se
întretaie, se întrec în acest caleidoscop
magic, palpitant şi instructiv, greu de
culori şi de lumi,ni, spectacol abondant
din care nu ştii ce să alegi mai întîi şi
in care, ca în tot teatrul poeţilor îmbă
taţi de propriul lor patetism, elocvenţa
verbului ţine loc de invenţie dramatică,
iar impletirea laborioasă a mai multor
i_ntrigi îneacă firul de argint al unei ac
ţiuni unice simple, directe şi captivante,
eu interesul crescînd şi cu finalitatea ful
gerătoare." (Victor Eftimiu - ,,Adevă
rul", 14 aprilie 1948)

., ... O piesă de culmi şi de abisuri, scrisă 
nu numai cu meşteşug teatral, dar şi în
tr-o Jimbă românească de mare puritate 
şi frumuseţe". (C. Panaitescu - ,,Rampa", 
4 aprilie 1948) 

,, ... o simplă lecitu!fă a textului este edi
ficatoare, irămînînd după ea imaginea 
unui Michelangelo uşor v\.lllgarizat, miş
cîndu-se cu inutilă contorsionare într-o 
dramă minoră. Foarte puţin este vorba 
in acest text despre ,pictorul, sculptO!rul 
şi arhitectuJ de geni,u şi mai mu1t de tri
.bulaţiile sale amoroase şi de reacţiile 
.salo cole:rke. ( ... ) ... melodramă plină de 
-confuzii şi ililadvertenţe de fond, supăJI"ă
toare chiar Î!Il afara oricărei pedanterii 
isitorico-documenta,re, text de romanţioasă 
nai.vitate în care .intermezo-ul sen,timen
tal ,paire sugerat de Traviata sau Tosca ... " 
(Fran!;Ois Pamfil - ,,Familia", 9/1969) 

Alto opinii: Silvian Iosifescu - ,,Con
temporanul", 81, 16 aprilie 1948. 

1960, 10 aprilie - MOŞ TEACA (două 
tablouiri) 

Teaitrul „ A. Davi,Ia" din Piteşti. Regia: 
Virgil Sacerdoţeanu. Decoruri şi costume: 
Al. Brătăşanu. Cu: Gh. Lascu, Tell'y Bar-
bu, Ion Focşa şi alţii. 

„Moş Teacă a lui Kiriţescu. mai mult 
•decît o -<dramatizare», o ,reducţie scenică
a ,schiţelor lui Bacalbaşa, este o ,piesă de
-sine sitătătoare, construită cu faţa spre
tealru." (S.G. - ,,Teatrul", 6/1960).

Alte opinii : Valentin Silvestru 

,,Contemporanul", 15 .apdl.ie 1960. 

JII. LUCRARI DRAMATICE PUBLI
CATE (după 1944) 

e Gaiţele, comedie în trei acte. Bucu
reşti, ESPLA., 1953. Cu un !Clllînt �na,inte 
de A.1. Kâ!l1i,ţ.e51Cu. 
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e Cintecul de nuntă. Comitetul pentru 
aşezăminte culturale (CPAC), Bucu
reşti, 1950 

e Darul frăţiei; Dreptate; Dulapul cu 
oglindă. CPAC, Bucureşti, 1953 

• Aşa cere politica. Cult. Pop., III, nr .
11, 1953.

e Negustorie cinstită; Cu viaţa mergem 
.inainte. CPAC, Bucureşti, 1953 

• TEATRU. Bu.cureşti, ESPLA, 1956.
Cuprlnde: Borgia, piesă în trei părţi
(13 tablouri); Nunta din Perugia,
piesă în două părţi (7 tablouri); Mi
chelangelo, piesă în două părţi (7 ta
blouri); Gaiţele, comedie în trei acte;
Dictatorul, comedie în trei acte (4 ta
blouri)

Acest volum a fost distins cu Pre
miul „I. L. · Caragiale" al Academiei
Române.

e Ruxandra şi Timotei, poem i,storic în 
vensurl. ESP;t:,A, Bucureşti, 1957 

• Gaiţele. Teatru. Ediţie îngrijită şi ta
bel cronologic de Valeriu Râpeainu şi
Sanda Râpeanu. Prefaţă şi note de V.
Râpeanu. Bucureşti, Editura Minerva
(Bilblioteca penitru toţi), 1976 .

Cuprinde: Anişoara şi ispita (Marcel 
& Marcel - Rochii şi ispite), come
die în trei acte; Florentina, piesă în 
trei acte; Gaiţele, oomedie în trei 
acte; Borgia, piesă în trei părţi ; 
Nunta din Perugia, piesă în două 
părţi; Michelangelo (piesă în două 
părţi). 

e Nunta din Perugia. ,,O antologie a 
dramaturgiei româneşti. 1944-1977" 
- vO!l. 2, Bucureşti, Editura _Emi
nescu", 1978

e Gaiţele. Comedie în trei acte. Bucu.
reşti, Editura Eminescu, 1983, colecţia 
,,Rampa". 

• Gaiţele şi alte piese de teatru. Studiu
introductiv şi inote de Valeriu Râpea
nu. Bucureşti, Editura Eminescu, 1986

Cuprinde: Anişoara şi ispita, Floren
tina, Gaiţele, Borgia, Nunta din Peru

i:ia, Michelangelo

Adriana POPESCU 
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Cenaclul de 
Şedinţa din 5 iunie a cenaclului de 

dramatw·gie al revistei Teatrul, în care 
a fost prezentată piesa A treia carave
lă de Iosif Naghiu, a adus şi ea, în foa
ierul Sălii Majestic, cel puţin două 1101 
recorduri : primul - numărul persona
jelor (17) ; al doilea - toate aceste per
!>Onaje sînt bărbaţi ! Să fi asistat, oare, 
la prăbuşirea unui mit destul de înră
dăcinat, potrivit căruia n-ar exista in
trigă dramatică (şi intrigă, în general), 
în absenţa femeii ? Răspunsul ar suna, 
din capul locului, afirmativ, dacă fe
meia n-ar fi apărut (totuşi ! şi aici !), în 
chip de ispită, de halucinaţie, şi în cele 
din urmă, chiar "in travesti". Aşa stind 
lucrurile, ambiguitatea - pe care unii 
vorbitori au considerat-o ca pe una din
tre calităţile certe ale piesei lui Iosi( 
I aghiu - va continua să plutească �i 
asupra acestui posibil răspuns. 

Ceea ce mai trebuie arătat, înainte de 
a rezuma dezbaterile serii, este că regi
zorul Tudor Mărăscu (şi el unul sau 
chiar mai multe dintre personaje), îm
preună cu numeroşii actori „din distri
buţie" ai Teatrului Ciuleşti (Virgil An
dri�cu, Gelu iţu, Mugur Arvunescu, 
Geo Costiniu, Eugen Ungureanu, Nicolai 
Ivănescu, Corneliu Dumitra5, Mirceii 
Cruceanu, Sabin Făgărăşanu, Constantin 
Cojocaru, Radu Panamarenco, Florin Do
brovici, Adrian Vicjan, Ion Chiţoiu, Ion 
.Anghel, Mircea Creţu), au „montat" un 
spectacol-lectură cu adevărat remarcabil, 
care-a lăsat să se întrevadă - în sen
sul bun al cuvîntului - efortul între
gului colectiv giuleştean în abordarea a
cestui text dramatic, de o reală dificul
tate scenică. Fără a încerca o ierarhi
zare, inevitabil subiectivă, dar consem
nînd un fapt de domeniul evidenţei, nu 
putem, însă, să nu subliniem travalilli 
imens şi reuşita deplină a lui Gelu iţu, 
a cărui dificilă dar generoasă partiturâ 
i-a dat posibilitatea să realizeze .un a
d€'·ărat tur de forţă, el fiind acela care 
a dus de fapt pe umerii săi, de perso
naj şi de actor, tot greul piesei.

Deschizînd seria dezbaterilor, Constan
tin Crişan a descifrat în piesa lui Iosif 
Nagbiu „o mare cercetare fenomenolo
logică a adevărului în raport cu feno
menologia mediocrităţii". Valoarea aces
tei drame, .,cu solilocvii impunător de 
lungi", este aceea a ,,reconstituirii ei 
prin conştiinţa lui Columb, care apare 

dramaturgie 
ca-n .faţa unui duhovnic'' şi care, orga
nizin<.l „un proces al procesului vechi", 
conferă desfăşurării dramatice „o functie 
actualizantă". Vorbitorul a remarcat, ele 
asemenea, .,lucruri de un dramatism fi
losofie extraordinar (cum ar fi dialogul 
dintre Cosmogonie, Geografie, Matema
tică şi Teologie, ori necesitatea iluziei)", 
intrebindu-se, însă, dacă - .,încercînd 
:..ă-i absolve pe toţi, chiar şi pe Pinzon, 
de o serie întreagă de erori - autorul 
n-a ambiguizat prea mult mesajul pie
sei, din teama, poate, de a nu fi prea
percutant faţă de clipă". El s-a mai în
trebat dacă n-ar fi bine ca „anumite
replici ale lui Pinzon să fie încredintate
lui Columb" ori dacă unele din replicile
celor patru reprezentanţi ai ştiinţei n-ar
putea fi „reactualizate". Radu Jftimovicz
a caracterizat piesa lui Iosif Naghiu ca 
„neobişnuită, puternic alegorică, cu un 
text poetic interior, foarte fin, foarte 
cizelat". Prin ea, ,,ni se pun faţă-n faţă, 
intr-o oarecaTe opoziţie, cele două perso
naje principale : Columb şi Pinz.on". Dar, 
in contrast cu adevărul istoric, care ni-l 
arată pe Columb ca pe „un mare visă
tor, un creator de iluzii şi, în mod sigur, 
un vizionar", la Naghiu „Columb apare 
doar ca un comentator teTre ii teTre,
neliniştit să nu ci se fure gloria, ier
tător pentru că aşa i s-a impus", in 
timp ce „Pinzon este personajul cu ade
vărat dramatic, omul care vede năluci". 
De obicei, a mai spus vorbitorul, .,ha
lucinaţia asociată cu puterea aduce mari 
nenorociri, dar piesa n-a evoluat în a
cest sens". Deşi „foarte lungă, stufoasă 
chiar, ea este plăcută pentru avizaţi''. 
Crede că „excesul de personaje poate fi 
diminuat". Florian Potra l-a înscris pe 
Iosif Naghiu în rîndul celor care „re
vitalizează miturile, personajele de re
lief ale timpului trecut, pentru a le re
a5eza imaginea în istorie". El a văzut 
în A treia caravelă „nu o dramă, ci 
tragicomedia unei crize (de putere, în 
primul rînd, în măsura în care Pinzon 
devine un fel de dublu al lui Columb), 
dar această idee nu este dusă pînă la 
capăt". Pornind de la „jocul rivalităţi
lor", ca şi de la „eclectismul stilului (fi
nal aproape shakespearean - poem di• 
dactic şi alegorie pe alocuri - dialog 
plebeu între marinari)", Florian Potra, 
care a descoperit „cheia piesei" într-unul 
din monologurile lui Pinzon (,,Realita-

7f> 
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tea se poate bizui pe o iluzie"), a ară
tat că simte „nevoia unei limpeziri", a 
realizării unei „sinteze a tuturor acelor 
accente post-moderniste", ceea ce i-ar 
conferi piesei un „stil Naghiu ·'. Mircea 
Herivan a-nceput prin a mărturisi Cd, 
raportînclu-se la antevorbitori, el îşi dâ 
seama că a ascultat, de fapt, ,,altă piesă, 
scrisă în registrul de uşoară parodie a 
istoriei, în registrul lui Ecco ; de aici, 
superstiţii, credinţă în supranatural, 
practici absolut stupide pentru marca
rea drumului de-ntoarcere". Pe de altă 
parte, a spus vorbitorul, ,.nu avem de-a 
face cu o dramă metafizică, ci cu o de
monstraţie sofistică, dovadă că acea nâ • 
lucire, cu chip de femeie, ni se dezvâ
luie cu mult înainte de aşa-zisa anchetă 
poliţistă". De altfel, ,,creînd convenţia, 
fiecare personaj cade în capcana creată 
de propria convenţie". Observînd că 
„trimiterile spre actualitate sînt doar un 
joc, o convenţie de-a istoria, de-a filo
zofia, toată de_monstraţia - sofistică, aşa 
cum s-a spus - se face tot timpul cu 
o clipire clin ochi a autorului către
spectator, către sală". Pentru Constantin
Turturică, ideea piesei s-ar putea tra
duce prin cunoscutul adagiu: ,.Scopul
scuză mijloacele". ,,Pinzon prinde din
zbor ideea fantomei femeii care bîntuie la
bordul corăbiei şi o foloseşte în scopul
potolirii marinarilor, dezamăgiţi de in
existenţa acelui promis Eldorado". Ceea
ce i se pare interesant, din punctul de
vedere al creaţiei dramatice, este că,
pînă la mmă, ,,chiar Columb pleacă în
noua sa călătorie, cu această fantomă la
boru". In ce priveşte fii!1Jalul, i se pare
.că piesa se termină prea brusc. ,.Şi eu
am impresia că am asistat la altă piesă,
decît la cea despre care s-a discutat
pînă acum: o piesă care m-a încîntat
-Şi pentn.1 care-l felicit pe autor" 
a spus Radu F. Alexandru. Distan
ţîndu-se de discuţia „despre surse şi 
alte amănunte derizorii", vorbit.orul a 
subliniat valoarea de „parabolă cu des
.chidere mult mai largă" a textului. Vlad 
Andrei Orheianu a caracterizat piesa lui 

ctramauc "-;-7:eaau p·osmTntarea m:a-rr.:---
şării unei „lumi a contrastelor, oglindită 

iosif Naghiu drept „o piesă-eseu, cu ca
lităţi artistice deosebite, care se adre
sează unui public cu o structură bine 
formată : ea se înscrie, în primul rînd, 
1n categoria teatrului-lectură : dacă se 
-poate metamorfoza şi în spectacol de 
.scenă, cu atît mai bine". Cit priveşte
,,limpeziPea" cerută de unii antevorbitori,
lui nu i se pare necesară. Ba, dimpotrivă,
„tocmai această ambiguitate, care pune
-personajele în conflict chiar şi cu ele
:însele, este interesantă", a spus vorbi
torul, ea cFeînd profitabile „spaţii labi
rintice". Vlad Andrei Orheianu a apre
.ciat „mocfornitatea formelor de scriere

în toată cuprinderea ei prin diversitatea' 
tipologiei umane prezentate". Ioan Cris-
te�cu şi-a început „discursul" său prin-
tr-un paradox (,.Piesa lui Iosif Naghiu 
este un eseu eşuat într-o convenţie dra
matică, dar nu în sens peiorativ") şi l-a 
continuat prin alte cîteva, printre care 
.. i acesta : ,.Poate singurul personaj con-
cret este Columb, care însă ar fi fost 
mai bine să lipsească întrucît nu inter-
Yine în nici un fel în conflictul piesei". 
Pentru Florentin Popescu, piesa lui Iosif 
Naghiu este- ,.un text valoros, polivalent, 
o pledoarie pentru iluzie ; planul con-
cret şi cel al iluziei se întilnesc, la un
moment dat, în imaginea porumbelulm
care nu mai reprezintă decît ideea de
zbor". Şi pentru el, ceea ce contează, în
primul rînd, este „veridicitatea artisticâ
a personajelor, ideile ce se vehiculeaza,
şi mai" puţin autenticitatea istorică a în
tîmplărilor". După părerea sa, piesa e
„cam lungită ; ea se putea încheia odată
cu moartea lui Garcia". ,,A treia oa,ra-
velă este, poate, cea mai bună piesă a
lui Naghiu, ca literatură, dar cea mai
slabă, ca teatralitate", a spus Laurenţiu
Ulici, arătînd că „puţinătatea scenelor
figurative" oferă, într-adevăr, ,.o piesa
pentru fiecare". El a mai observat ca
,.toate personajele sînt conduse de o is
pită, prezentă la trei niveluri: ispita El
dorado-ului (a corăbiei), ispita instinc
tuală, erotică (a marinarilor) şi ispit'i
gloriei, totalităţii (a elitei de pe cora
bie). Dar, a spus vorbitorul, ,,toate aceste 
ispite sînt irealizabile", din moment ce 
spre exemplu, ,.drumul spre ţara mulL 
visată nu are nici măcar natura unei 
utopii, întrucît corabia stă tot timpul 
pe loc". Modul în care dramaturgul re
fuză, pe rînd, aceste ispite îl duce cu 
gîndul la „o satiră, dominată de ale
gorie", în care se întîmplă ca persona-
jele să aibă „o evoluţie în forma sări
turii calului la jocul de şah (de pildă, 
Pinzon începe prin a trezi antipatia, 
evoluează apoi spre o figură dilematică 
şi sfîrşeşte prin a-l concura, prin sim
patie şi popularitate, pe însuşi Columb)". 
Laurenţiu Ulici vede în această „satiră 
de tip neobişnuit, ambiguizată foarte 
mult, o anumită influenţă a post-moder
nismului, dar şi o inhibiţie de autor în 
faţa temei - delirul ispitei care nu 
duce nicăieri". ,,Provocat" de Paul Tu
tungiu să-şi spună părerea asupra vir
tuţilor scenice ale piesei, Tudor Mărăscu 
a mărturisit că, la primul contact cu 
textul, şi el şi trupa, ,,cu foarte puţine 
excepţii", au văzut în piesa lui Iosif 
Naghiu „mai mult literatură, decît tea
tru de înscenat". Discutînd, apoi, cu au
torul, a găsit „o idee a transpunerii sce
nice", dm· ,,p!esa !!lai trebuie lucrată, 
în primul rînd pentru reducerea unor 
lungimi". In mare; se raliază părerilor 
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<t!xpnmme ae .Kaau 1". Alexandru si Lau•• 
.renţiu Ulici. Pornind de la calitatea 
..indiscutabilă a textului", Bogdan PO·· 
_pescu a fost, de astă dată, nu numai 
.foarte concis, dar şi foarte ... interogativ, 
-expunîndu-şi opiniile în două puncte, a
.nunţate ca atare : 1) ,,Aceste idei crea
toare, percutante, determină vreo schim
bare în interiorul personajelor?" El ar
fi simţit nevoia unei „explozii", ca „me
die între aspiraţia către ideal şi porni
.rile instinctuale". 2) ,,lntoarcerea coră-
bierilor este o întoarcere ele înfrînti care

.n-au învăţat nimic ele la viaţă?" 'fnche
inel, ca ele obicei, şirul dezbaterilor,
Paul Tutungiu, preşedintele cenaclulu1,
·şi-a exprimat opinia că, departe de a
fi mers, aşa cum s-a afirmat la un mo
.ment dat, pe „ideea unei parabole ş1
prin urmare, a unei lectii didactice cu
morală", dar realizîncl un text „foarte
.ambiţios, foarte bogat în sensuri", Iosif
Naghiu a izbutit să scrie, fără doar ş1
,Poate, ,,cea mai reuşită piesă a sa de
_pînă acum". Faptul că, pornind de ia
.această „erezie columbiană", autorul
,,n-a limitat nici geografic şi nici isto

:ric" spaţiul de desfăşurare al acţiunii,
asigură, după părerea sa, ,.perenitatea,
trăinicia în timp a piesei", pentru că sînt
vizate astfel „ toate excesele ereziilor".

·Caracterizîndu-1, ca personaj, pe Pinzon,
el a spus că „acesta se arată a fi un

..intelectual pervertit", mai ales în opţiu-

Întîlnire 

După trei stagiuni, care-au în.semnat 
• douăsprezece şedint,e de lucru şi tot atî-
1ea piese originale, prezentate în spec
tacole-lectură (unele dintre ele memora
bile), în faţa unui public avizat şi entu-

. ziast (persona1ităţi iale Vlieţii noastre cul
turale, oameni de teatru, dubitori ai artei
scenke etc.), Cenacrul de dramaturgie al
revistei Teatrul a organizat, în ziua de
19 iunie 1989, în sala de festivităţi a
Institutului de ,cer,cetări „Louis Pasteur"
din Bucureşti, o Intîlnire cu Eminescu -

.acţi,une menită, pe de o parte, să aducă
un pios oma�iu celu-i mai mare poet ro-

. mân, cu o cazia îimpLinirii unui veac de
la stingerea sa din viaţă, iar pe de altă
parte să inaugure,ze o nouă formă de
manifestat'e ia activităţii cenacluluii, care
,,,iese" astfel, pentru prima oară, din

· Sala. Majestic, pentru a .se confrunta cu
un „eşantion reprezentativ" al marii

- mase de spectatori de ieatru din Româ
:nia, constituit de astă dată din :lucră-

nea sa socratică, de trăire, de savurare 
pînă la masochism a răspunsurilor obţi
nute · prin întrebări m�teşugite". Me
ditînd apoi pe tema : ,,Este această piesă 
doar literatură în sine sau şi literatură 
pentru scenă?", Paul Tutungiu si-a ex
primat încrederea in virtutile d1:amatice 
ale textului• discutat, ,,pornind de la fap-• 
tul că Iosif Naghiu ştie să creeze des
tule valori mizanscenice", cele mai multe 
dintre acestea plecînd, în cazul de faţă, 
de la folosirea cu predilecţie a alegoriei, 
această „figw'ă a contrapunctului dat de 
jocul personajelor pe «gheaţa» scenică". 
ln concluzie : ,,O piesă valoroasă, care 
se adaugă celor mai bune lucrări pre
zentate în cenaclul nostru". 

Pînă acum, în Cenaclul ele dramatur
gie al revistei Teatrul, au fost prezen
tate, în spectacole-lectură, următoarele 
piese (le enumerăm în ordine cronolo
gică) : Invenţia secolului de Tudor Po
pescu; Vărul Shakespeare de Marin So
rescu ; Cînd ai s-o cunoşti pe Luiza de 
Ştefan Dimitriu; Pe Văratec, în sus de 
Ion Nicolescu ; Al treilea martor de So. 
rin Holbau; Jertfa ele Alexandru Sever; 
Al treilea as de Horia Gârbea ; La 
marginea lumii de Paul Everac ; A cin
cea cameră a inimii ele Radu Iftimovici ; 
Raliul faraonilor de Dinu Grigorescu ; 
A treia caravelă de Iosif Naghiu. 

cu Eminescu 

torii acestui prestigios institut : medici, 
cercetători, tehnicieni, ingi,neri, munci
tori ietc. 

Cuvîntul de bun venit a fost rostit de 
doctorul Dorei Stărnică, directorul tehnic 
al institutului, după care, mulţumind 
gazdelor pentru ospitalitate, ca şi pentru 
sprijinul organizatoric acordat, scriitorul 
Paul Tutungiu, preşedintele cenaclului, a 
prezentat programul acestei acţiuni. 

I-a revenit academici,anului Nicolae
Cajal misiunea de onoare de a „prefaţa" 
Intîlnirea cu Eminescu. Prin caldele şi 
vibr,antele sale cuvinte, el a evocat rriai 
întîi amintiri personale, legate de desco
perirea şi recepta11ea creatorului „ Lu
ceafărulw ", încercînd apoi să contureze 
portretul iatit de complex al poetului de 
gend•u, dar şi al înzestratului om de şti-
inţă care. a fost Mihai Eminescu. 

In continuare, doctorul jn ştiinţe Va
sile Smărăndescu, director în Ministerul 
Turismului, le-a dă'l'uit par.ticipanţilor la 
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intîlnire o mărturie proprie despre Ipo
leŞtii de .astăzi, prezentîndu-le, în acelaşi 
timp, lucrarea „Eminescu pe păm1nt ro
mânesc şi în durata eternă", la redac
tarea şi editarea căreia a contribuit. 

Momentul de vîrf al întîlnirii a fost, 
desigur, marcat de spectacolul-lectură cu 
piesa Pe Văratec, în sus, de Ion Nico
Jescu, piesă care 1ş1 propune nu numai să 
reconstituie, cu mijloac.ele dramaturgiei 
moderne, scene semnificative din viaţa 
lui Eminescu, dar şi să învedereze im
portanţa monument.alei sale opere. Spec
tacolul-lectură, realizat sub îndrumarea 
regizorului Tudor Mărăscu, a fost în
credinţat, ca de obicei, unui colectiv de 
actori ai Teatrului Giuleşti, care i-a avut 
de astă dată ca protagonişti pe Gelu 
Niţu, Florin Zamfirescu, Virgil Andries-

(Continuare de la. !P- 24) 

Caragiale, ,iar eroii săi o confirmă: unei 
naturi telurice, greoaie (Trahanache, Du
mitrache, de exemplu), i se adaugă o ten
dinţă spre agilitate (fie şi „negativă": 
Rică Venti.m·lano), mai ales cînd vine 
vorba de eroine (de la Zoe la Ziţa şi la 
Did:b.rn). La rigoare, vis comica proprie 
marelui comediograf - urmărind ipostaza 
conţinutistă ,a categoriiilor lui Calvino -
�tă eventuial mai puţin în uşurinţă, mai 
mult, preponderent, în ra1Jiditate, exacti

tat.e şi vizibilitate, şi, într-o măsură, în 
multiplicitaie şi consistenţă. Dar toate a
cestea nu sunt decît simple conjecturi şi 
ipoteze. 

Jocul analogiilor, astfel început, poaite 
fi continuat pe un amplu itinerar în zig
zag {Hasdeu, Delavrancea, Camil Petres
cu, Blaga, G. M. Zamfirescu ş.a.) şi, cine 

ştie, nu tocmai fără folos. Alei, deocam
dată, se cer� însă întrerupt şi încheiat, 
dar nu înainte de a-l aminti pe Mihail 
Sebastian. Fără a-l aşeza, bineînţeles, 
alături. de Caragiale, nu i se poate nega 
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cu, Mugur Arvunescu, Valeria Sitaru, 
Ana Ciontea, Dorina Lazăr, Jeanine
Stavarache, Mirela Atanasiu, Constantin 
Gheorghiu, Corneliu Dumitraş, Rodica. 
Mandache, Virginia Rogin, Angela Ioan,. 
Ana Trofin, Vasile Ich<im. 

Au fost de faţă Ion Cristoîu, redactor
şef al revistei Teatrul, precum şi Elena 

Deleanu, directoarea Teatrului Giuleşti„

autorul piesei, scriitori, oameni de teaţn1-
Se poate aprecia, pe drept cuvînt, că

prima descindere în public a Cenaclului. 
de dramaturgie al revistei Teatrul a re
prezentat un frumos succes, ce se cerer 

fireşte, continuat şi consolidat în timp,. 
prin acţiuni de acelaşi fel şi de aceeaşi 
ţinută, care să devină un fapt obişnuit_ 

Ştefan DIMITRIU 

1'."i Sebastian specialitatea uşurinţei, voca
ţia de a depăşi atracţia gravitatională a 
pămîntu.lui prin cea l.l!Il!.Îversală. Un exem
plu, ca 1:uu-s pro toto, din finalul actului 
II din Steaua fără nume, unde Profesorul' 
vorbeşte cu aprindere de steaua care va 
purta numele Monei: ,,Da ... pe steaua mea 
fără nume ... Poate că acoJo tot ce aici e· 
greoi şi apăsător devine uşor, tot ce aici 
e întunecat şi opac devine luminos şf 
transparent...". într-o replică de ,trei rîn-
duri, şase sau chiar şapte adjective -
valol."li din capi,tolul rezervat de Calviino 
uşurinţei ! 

Ne-ar fi, oare, tngă<liuit - îngînindu-'l' 
pe Calvino - să susţinem că ne-ar plăcea 
ca pragul mileniului următor al culturii 
româneşti să fie trecut şi de paşii „zbur
dalnici" ai Chiriţoaiei, ,,violenţi" - ab 
Miţei Baston, isteţi - ai Magdei Minur 

amînind comentarea celor severi ai Ancăi,. 
a celor disperaţi ai domnişoarei Nastas'ia 
şi ai altor „fantasme" de pe sce.."1a noas
tră contempocană, pînă la o discu.ţie des
pre exactitat.e, rapiditate, multiplicitate, 
vizibilitate şi consistenţă în dramaturgie? 
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Teatrul de Nord, Satu Mare 
Secţia română 

EUROPA, APORT - VIU SAU MORT! 
de Paul Cornel Chitic. Data premierei : 
8 iunie 1989. Regia : Cristian Ioan. De

cor : Florin Harasim. Costume : Ileana 
Vastlescu. Distribuţia : Corneliu Jipa 
,(Folticska, Papuk), Marina Procopie (Ma
demoiselLe Elena Sturdza), Marcel Mirea 
(Bo,n,ifatz), Nicolae Cristache (Johannes 
Kajony, Revolutul O, Consilierul aulic de 
interne), Constantin Dumitra (Von Bach, 
ConsiLierul), Rodica Baghiu (Adelmuze, 
,Gertrude), Ion Tifor (Metternich, Wolge
.muth, Unchiul Puch), Carol Erdos (Pur
:tătorul aulic de cuvînt, Oberlicht, Al trei
lea înalt funcţionar), Radu Sas (Schleim
.hascher, Al doilea înalt funcţionar), Cor
neliu Frimu (Primul înalt fwncţionar., 
.Schwiizeltritt), Ortansa Codreanu (Spă
lătoreasa), Carmen F,răţilă (Bătrîna, Co
.cheta), Adriana Vaida (Negustoreasa, Ca
merista, Slujnica), Vasile Blaga (Lăuta
rul, Valetul), Al. Mitea (Patronul de ho
tel, Veteranul), Constantin Dumitra, Ca
rol Erdos, Radu Sas, Corneliu Frimu, Al. 
Mitea, Vasile Blaga, Adriana lfaida, Car
-men Frăţilă, Gheorghe Matus, Ludovic 
Arcos (Agenţi copaci). 

Teatrul din Sfîntu Gheorghe 
Secţia maghiară 

AC.EŞTI !NGERI TRIŞTI de D.R. Popes
cu. Traducere : Fodor San,dor. Data pre
mierei : 12 aprilie 1989. Regia: Marton 
Arpad. Deooru.ri : Mi-rcea Rîbinschi. Cos
tume : Deak M. Ria. Distribuţia : Istvan 
Mă.rta (Silvia), E. Szabo Lajos (Ion), Ba
lazs Eva (Ioana), Balint Peter (Petru), 
Csergoffy Lliszl6, Darvas Lliszl6 (Marcu), 
Gyărgy And-ras (Cristescu), DaT1,as Laszlo, 
Marton Arpad (Tatăl lui Ion). 

Teatrul Municipal din Ploieşti 

PENSIUNEA DOAMNEI OLIMPIA, de 
1.D. Şerban. Data premierei : 14 iunie 
1989. Regia : Victor Ioan Fru:nză. Sce-no
grofi.a : Daniel Răduţă. Distribuţia : Olga. 
Dumitrescu (Olimpia), Dana Bolintineanu 
(Aneta), Liana Da,i Riz.a (Lola), LJUCia 
Ştefănescu (Clementina), Eu.gerua La.za 
(Ligia), Ecaterina NO?.Are (Jeanine), Ra
lu.ca Zamfirescu (Nana), Camelia Maxim 
{Sanda), Carmen Ciorcilă (Angela). 

Teatrul „A. Davila" din Piteşti 

CONVOIUL de Ion Bucheru. Data premie
erei : 9 iunie 1989. Regia: Mihai Radosla
vescu. Scenografia: Emil Moise-Szalla. Dis
tribuţia : Petre Dumitrescu (Colonelul 
von Bredow), Cristian Tutză (Maior SS 
Muller), Ion Roxin (Vărzaru), Aida-Doi
na Stan I Mihaela Mazilu (Subreta), 
Dumitru Drăgan (Racoviţă), Coriolan 
Radu (Filiti), Emilian Cartea (Ion Lăcă
tuşu), Ion Focşa (C:Tisteo.), Petrişor Stan 
(Mareş), Dan Ivănesei (Gheorghiţă), Con
stantin Stavril (Suciu), Florin Pretorian 
(Lazăr), Dalila Gall (Stăncuţa), Dem Ni
culescu (Bordei), VaLe.riu Buciu (Grigore), 
Sorin ZavuLovici (Voicu), Marin Alexan
drescu (Gardianul-şef), Paul Romano 
(Un ofiţer german). 

Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca 

PLOAIA IUBIRII d,e Sigmond Istvan. 
Data premie'Tei : 1 manie 1989. Regia : 
Tompa Gabor. Scenografia : Teodor Th. 
Ciupe. Distribuţia : Szila,gyi Eniko (Krisz
ti-na), Csiki Andras (Domokos, soţul Krisz
tinei), Miske Lliszl6 (Ivan), Orosz Luiza 
(soacra Krisztimei), Krizsa Agnes (mama 
Kmztinei), Marton Janos (Piisok, mătu
rătorul), Bizo Jozsef (Festo), Jancso Mi
kl6s (Sinka), LliszLo Geră (Doctorul), Nagy 
Dezso (Asistentul), Lorincz Agnes (Icu), 
Gyiiszi), Katona KliToly (Şoferul), Katona 
Eva (Iollinka), Biro Levente (Proprietarul 
caruselu,lui), Salat Lehel (Nebunul), Bcics 
MikLos (Ospătarul), Jakab Lajos (Muzi
cantul), Farkas Attila, Fii.lop Laszlo, Ka
da-r Fetrenc, Klidar Kata., Kovacs Enikă, 
Horvath Zoltan, Madara.sz Emese, Nagy 
Imola, Olty,atn Kati, Papp Jozsef, Peterffy 
Mikl6s, Szarvady L6rand (sectanţi, bo� 
ma.vi, figuraţie). 

Teatrul Naţional din Craiova 

PITICUL DIN GRADINA DE V ARĂ 
de D. R. Popescu.. Data premierei: 21 mai 
1989. Regia : Silviu Purcărete. Scenogra,.. 
fia : Ştefania Cenean. Distribuţia. : Diana 
Gheorghian (Maria), Leni Pmţea Homeag 
(Sevastiţa), Remus Mărgineanu (&m:ea,
nu), Ion Colan (Stambuliu), Valentin Mi
hali (Opriţescu Mititelu şi Muşat), Tu.
dor Gheorghe (Pasăre), Ilie Gheorghe 
(Iros), Valeriu Dogaru (Datnd), Angel Ra,
baboc (Izfdor), Mirela Cioabd (Zambila}. 
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Satira Tribunalul de 
-Vladimir V-oinovici de5-
•<:hJde acest număr al re
vistei. • Este publicat de 
. .asemeni tex-tul unui tînăr 
,d,ramaturg, Vitali Pavil-0'1, 
initulat Am construit un

-cămin. • SecţiUJ11.ea eco
nomică discută locul

° 

pe
,care îl ocupă teatrul în
cadrul planificat al cuUu
rii sovietii,ce. • Invitatul
rubricii „Libertatea cuvin
tului" este filozoful Ma
ma,rdashviii, care pune tn 
dioouţie :rn.ainifestă.nle :5ipi

:rituJui creativ şi conţiw1-
tu1 filozofic pe care îl .a:.1 

Revista debutează cu un 
·scurt portret făcU1t pers,o
nali tăţii critice a lui Mar
•Cel Reich-Ranicki, cel mai
important analist al feno
menului literar contempo
ran 9 Un articol de ati
tudine discută despre
„Sindicatul profesorilor de
muzică şi al artiştilor
concertanţi" e Secţiunea
de te;i_tru contine un eseu
dediullt personalităţ;<i dra
matuirgului Heiner Muller,

La rubrica „Note margi
nale" sînt discutate reper-
1:oriile teatrelor dramatice 
şi mu.zicale din R.D.G. în 
:anul 1989 O Scurte cro
TJici ale unor spectacole 
-din Annaberg, Berlin,
Dresda, Karl-Marx Staclt
•,:;int urmate de opi:nia di
Tec:orului administrativ al
Teatrului de Sta,t din Er
-furt privind „ planificarea
•de perspectivă si efectele
•ei asupra dezvo!•tării artei
dramatice" 9 Un, articol
Ţlolemic discută problem9.
·angajăr.ii scenografilor în
1eatrele din R.D.G. O Ur-

actele culturale în general 
şi cele artistice în spe
cial. • O amplă anchetă 
privind aspectele te-ore�i
ce aile teatralităţii anga
jează regizori sovlet.ici 
marcanţi : Efros (un te:{t 
pootwn), Iuri Lotrnan, A
leksandr Svobodin, Gh-eor
ghi Tovstonogov, Valentin 
J?!,ucek, Mark Zal:iarov şi
Lev Aninski. • Cea de..,a 
80�a aniversare ia reput'.¼
tului criti,c dramatic G. 
Boiadj1ev p1·ilejuieşLe pu
blicarea unor avticole a
parţinînd unor colegi şi 
discipoli • Secţi-unea „in-

autor care exercită o co
virşitoare influenţă asupra 
generaţiilor ·tinere de scrii-

'torl e „Este important să 
se păstreze legătura" se 
intitulează articolul aflat 
sub genericUt!. ,,Artă ·şi şti
inţă" • Secţiunea de film 
şi telev,iziune conţine o re
latare documenbară despre 
Murnau 9 Urmează -cro
nica plas,tică : ,,Bieder
meier la Miinchen" şi, sub 
genericul „ Temele zilei", 

mează o serie de cronici 
de-0.i.cat� spectacolel,or de 
qperă Wagner : Tristan şi 
Jsolda la Opera de Stat 
dii". Berlin, Olandezul zbu

rător la Dresda, Tann
hauser la Weimar. Wal

kiria la i\/Iagdeburg e Este 
comentart turneul efectuat 
de English Shakespeare 
Company cu ciclul „Răz
boiul celor două roze" 
@ Urmează reportaje: 
i-pectacolul Un om = un

om de B. Brecht la Genf 
şi Zi.irich, o vizită în Gre
cia şi Festiva,l.ul teatrelor 
s-ovietice unionale, precum

terferenţe" conţine două 
relatări de.s,pre festi vabn
le de film de la Odessa şi 
Riga. • Sub genericul 
,,Ştiri de peste hotare" 
s,înt inserate prelegerea 
ţinută de Peter Brook oa
meni:1,or ,de -teatru din 
Moscova şi cîteva note 
despre evenilnente externe 
mai importante. • Numă
rul mai conţine reprodu
ceri color ale lucrărilor 
scenognafului turc Osc.ar 
Baskut şi ultima parte d,in 
relatarea „Memoriile 1;1,n:ui 
favorit al sorţi,i ". 

un articol despre Revolu
ţia Franceză • SLatutut 
scrii•torulu,i în lumea mo
dernă este subiecLul pla
chetei „Cu 1aantalonii 
rupţi într-o mansarda·' 
e Un articol despre arhi
tectura m.odernă. un foto
montaj intitulat „Copiii la 
putere" şi ,programul celor 
mai interesan,t.e manifes
tări culturale din perioada 
aprilie-iulie 1989 incheie 
revista. 

-5i convorbiri cu regizorul 
Benno Besson şi cu actri
ţele Monnika Lennartz şi 
Petra Kelling 8 &·ticole 
despre balet şi păpuşi 
(simpozioane, interviur,, 
cronici) şi scrisorile către 
editor încheie ciclul de ac
actualităţi comentate pe 
larg 9 Premiera piesei lui 
Jil:rigen Grcss 1.a B9.uz,en 
Die Katze aus tlcm Sack 

(Pisica scoas�1 din sac) 
este comenta,tă alături de 
oublicarea textuluj inte
gral e Revista se încheie 
cu pagina de scuTte infor
maţii din tară �i străin[1-
tat0. 
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Sandu Prahova - Cluj
Napoca: Sint mai multe 
p�unem privind moda
litatea de itinerare a ce
na,ch.ttl.ui de <kiamaturgie : 
UJ11ele se referă la specta
co'lele--lectuxă prezentate 
la Bucureşti de rt:rupa Tea
truJUIÎ Giuleşti, al.tele, la 
membrii titu-la.rti. ai ce,na
cluLui, critici !literari şi 
perso.nailirt:ăţi ale culturii 
noastre de azi. Autorii 
celor d!i.nrtîi sunt interesaţi 
ele textele pe care le lan
săm, în premieră aibsolu
tă, în formU!la specta<:olu-
1ui-'1ectură ; ceitlalţi, de 
intervenţiille criti,ce care 
fac d�n dramaturgie un 
obiect demn de ,c.el mai 
înalt statut literar: Es� 
posibH ca <lin toamnă să 
realizăm o itinerare a ce
naclului în cea de-a doua 
variantă, contînd pe cola
bora.rea cu uneile teatre, 
cum air fi Naţionalul d!in 
Craiova sau TeatDull „Mi
hai Emines.cu" clin Boito
ş.a:ni. Din partea insbi'tlu
ţiei de specia,Iitate din lo
calli,tatea dumnea'Voastră 
nu am primit nici o so[i
cir!Ja.re. 

Angela Bulgăre - Iaşi: 
In Adevărul despre fin
tîni, 3 acte, 78 pagini, a
bordaţi cazui unl\llÎ func
ţionar dLplolmatiic chemat 
La cadre, în preziua pre
zentării 1a un post dlin 
lumea a treia, perutru a 
fi întrebat de ce nu şi-a 
trecut ÎIIl fi:ş,a personală 
copilul pentru care soţia 
sa, Elv.ira, plăteşte de mai 
mulţi ani pensie aUmen
tară. Af1i,nd acest aidevăr 
despre care nu ştia nimic 
în cei zece ani de ci;nrd 
era căsătorit, Tudor Co
faru - nu nurnaii pentru 
că a trebuit să-şi amine 
,Pllecarea - are senrt:ilmen
tuil unor mari prăbuşiri 
de terenuri. MonodogU!l 
caire urmează (întreg ac
tul ai doliiea), spart din 
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cind în cind de flash
back:~urti inevitaibHe, nu e

neinteresant, analiza psi
hologică fiind abi'l susţi
nută de o replică intre
.ruptă în timp şi contra
timp de reacţiile sufleteşti, 
declianşate în lan.ţ. Tudor 
Cofairu e un personaj care 
„aire ce spune", prezenţa 
sa are adfiln.oime. Actul al 
treilea ne mută initr�llll:l 
.restaurant în c.Ne va avea 
loc î,mipăicarea, refacerea 
ecuaţiei familiale, pe fon
dUU poate comic ail intîm
plălrii ce se desfăşoară 
concom!i.<tent 'la mesele în
vecinate şi reunite de atirt; 
de gălăgioşii nuntaşi : 
este vorba de modul în 
ca.re reiprezentanitul O.N.T., 
persoană au prezenţă fi„ 
zică şi spirituală recog
nosd!bilă, se „ introduce" 
în intimitatea fami!liei de 
tineri căsăto,riţi, notin
du-şi în carneţel cinteoeJe 
de pa!hau.· exec,utate de in
vLtaţi, trecînd apoi La de
cizia fermă de a face or
dill'le în res;pecti vU!l ceire
mO'Jliail şi sdiîrşi1nd prin a 
pleca sjngm cu mireasa, 
în timp ,ce ginerele, ţiilJUt 
de braţe de toţi socrii 
(mari şi mici) se întrea
bă : ,,Şi eu cine s,înt ?". 
,. Nevinovăţia" Elvirei, 
probată de absurdiitatea 
petrecută La Casa de naş
teri unde ea era so.ră-ş.e
fă nu se imbiiilă chiar 
atît de armonios cu „vi
novăţia" grupuh.1i de nun
taşi incapabilli să <reacţio
neze, inghe1Ja,ţi �n faţa to
varăşului Popică de la 
O.N.T., care vrea şi reu
şeste să modifice întreg 
spectacolull nupţial. Ideea 
aces.tl.l!Î paralelism antite
tic este remarca.bi1ă, dar 
nu şi materializarea ei : 
trebuie să existe un liant 
şi la nivelul scriitmii, i,n
tre oele două pllianuri. De 
ailtfel.l, acoentul, în ultimua 
act, cade în special pe 

colectivitatea „maltrata
tă" de Popică., cuplU!l. Tu
dor-Elvira rămi!mnd în 
surdină, iÎlll.tT-1un d'el de oon 
de umbră dmdu-ne im
presia că �un.ta face par-, 
te diin alltă piesă. Or, nu 
aceasta a fost intenţia 
dumneavoas,tră. Dovadă şi 
faptul că „;puneţi ra trea
bă" balada Riga Crypto
şi lapona Enigel, cu acel,e 
vernuri clin fina•! care, 
trebuie s-o recunoaştem, 
„cad" foarte bine: ,,Căci 
suf'leitul nu e fîintină / 
Decît la om - fiară bă
trînă ". Pe de a'ltă parte, 
raportu[ dintre actele I şi 
III nu ,este complet echi
librat : ,, explo2lia" dm ac
tu,} al urei!Lea trebuie să 
aibă neapărat puncte de 
sprijin în p,rlmul act. 
Limbajul personajelor este 
scăpat de s•ub control, nu 
în sensul că ar fi licen
ţios : într-un feil. se defi
neşte Elvi.ra în primul!. act, 
cind expresii>le ei şi, în 
genera;!, fe'l!ul de a vorbi 
ne triimit aia un tlomeni,u al 
tehnicii, şi cu totuil. altfel: 
în ultiima 1PaTite a piesei, 
cînd suprais1aturaţi acest 
persOIIlaj cu termeni me
dicali care să-i justifice 
apairtenenţa la domeniu. 
Exemplul ales nu e.ste 
singu}ar: dacă în actul. al 
doiJlea Tudor Co:flar,u ne 
arată sfilşierd de conştiin
ţă ce presuipun adinci lec
turi de referinţă în di
recţie umainistă, în actu! 
ail trernea, dip1omatul se 
prezintă cu Hmbaj'UJl, dur 
şi lÎa;JISit de flexiuni .sipi11:i
tuale, ai u.n.UJi oairecare 
mocofan di-ntr-un alt 
veac ; de ttn.d,e, şi în a -
ces.t caz, impresia de .. lli
pi.tUJră". Textul trebuie 
,rescris: dar, mai întîi, lă
saţi-l să se ,,,răcească". în 
felul acesta veţi căpăta 
distan,ţa necesară faţă de 
el, pentru a observa şi 
ailte neaj'll;Ilsuri pe care 

www.ziuaconstanta.ro



.spaţiul de faţă nu ne în
_găduie să vi le semnalăm. 

Ionel Mardarie - Bucu
reşti : După cum aţi ob
..servat, noi nu publicăm 
proză şi, bi.nemţele.s, nu 
facilităm Jegătu1•t cu dra
.matizaitorii. Pe aceşti spe
,cialişti ai rep1icii ros-tite 
trebuie să-i oontactaţi 
.singur, �n măsura în care 
credeţi că proza pe c'3re 
.aţi comis-o meri.tă acest 
.efort. 

Vasile Pajură - Turda: 
Din lunga şi (destul de) 
1ncilcita dumneavoastră 
încercare dramatică (Nu
.mai tu eşti de vină!, dra
:mă in cinci părţi, 102 pa
gini), reţinem ipostaza a
fectivă a ilirectorului Ia
nole caire se simte direct 
vizat (lezat) ori de cîte 
,ori cineva din afa1·a în
trep,rinde,rii pune ÎJl dis
<euţie calitaJtea îndo',e1nii,că 
.a V1·eunui suba1tern. Ia
nole se vădeşte a fi un 
iei de cocoş care nu per
mjte nici o aluzie la cîr
dul său de găini, puicuţe 
şi alte cele. Ar fi o di
recţie de speculat, TI'U 
chiar cu multe şanse vi-

·zavi de spectatorul veri

i.abil. In rest, foarte mul

tă umpll\.ltl.llră (oare acest

termen este exclusiv culi-

11a.r ?) : şofe1rul Matache,

ve,nit să încarce marfa,

vorbeşte prea mult despre

-cum.natul său Ilie, fost a

viator şi aotual.ment,e paz

nic de cimitir, în timp ce
resltul personajelor aflate
în scenă as-culltă fără cea
mai mică ·nelinişte drama

tică, neîndrăznind să-'l

întrerupă pe pîrdaLnioul

()rator. Absen,ţa conflictu-

lui este o performanţă pe
,care o realizaţi prin hotă

rîrea pe care aţi luat-o

·de a nu avea nici un „om
Tău". Toţi cei prezenţi în

scenă sînt „buni" sau

,,foarite buni". Este igno
Tată aici leg.ea de aur a

pe1·sonaj ului negativ, fără
..de care intrjga, înfruntă-

ri:le, desfăşurarea ca atare 
a acţhmii_ unei opere li
tera,re rămî.n produse a
nemice, fără şansă de a 
.avea viaţă şi a purta un 
adevăr estetic. Dacă mulţi 
autori nu dau importanţă 
,relaţiei d�ntr.e bine şi rău, 
în sensul că bi!llele cu a
tît este mai sub!Jim şi in
căr.cat de lumină cu cit 
răul este mai adînc şi 
•mai mtunecos, multţUJIDi'n
du-se cu un factor ne�a
tiv pe care şi zeftl,ru:1, cu
blinda lui s.uflare, î1 poa
te îruătura, dumneavoas
tră renunţaţi definitiv la
acest purtător de confHct,
cople5it de o dulce şi ,roză
vLZmne paradisiacă asu
pra lumii. Este o esteti
că, dacă o putem numi
astfel, cu .care ne-am mai
î1ntîl nit parcă în 1'i teraitura
română, într-o v,reme cînd
devenisem subit specia
lişti într-un anume im
port. 

MAI TRIMITEŢI : A
nelia Lăzărescu - Oraio
Wl (Melc codobelc, text 
pentru păpuşi, 30 pagini) ; 
Ion D. Pătrăşcanu 
Bucureşti (Să nu visezi 
păsări, pi,esă în două 
părţi, 60 pagini) ; Natalia 
Botezatu - Cluj-Napoca 
(Rămăşagul, comedie fo1-

cl-orică, 60 pagini) ; Ange
lo Georgeanu - Giurgiu 

(Un ţăr�n şi zece învăţă
toare, farsă în trei părţi, 

10 tab'louiri, 74 pagini) ; 
Mirela Dana Tulbure 
Arad (Salcîmii rid primă
vara, trei acte, opt ta
blouri, 61 pagini) ; Lumi
niţa Băicoianu - Suceava 
(Vinul de seară, două ac

te, 10 tablouri, 80 pagini); 

Anastasie Rucă1'eanu 
Piteşti (Sfîntul de pe sti
clă, piesă arutimistică pen

tru căminele culturale, 77 

pagini) ; Claudiu Zave
reanu - Bucureşti (În
treabă-te ... , piesă în trei 
acte, 79 pagiini) ; Ion So
roceanu - Mizil (Noi şi 
Blaga, poem dramatic în 

trei părţi, 59 pagi.ni) ; 
Tudor Filip - Tg. Mureş 
(Brîncovenii, piesă istori
că în două părţi, 66 pa
gini). 

DEOCAMDATA, NU: A

rJsillide Ionescu - Piatra 
Neamţ; Tudor Avrigeanu 
- S:lănk-Bmhova ; Ma-

11iana Cvistudore6-cu 

Ploieş•ti ; Marin Ialomi
ţeanu - Suceava ; SiJ.e 

Păduraru - Cluj-Napoca; 

Hani-bal Pribeagu 

Huşi ; P.allll Pietna - Co
rabia ; Ion Remete 
Turnu Severin; Viorica 

Ungheainu - Arad ; Mir
cea Jugănaru - Timişoa
ra ; Pavel D. Pavea 

Vasluii ; Cleopatn·a Purcă
rete - Caransebeş ; Ba
zil Uchroiu - Bucureşti ; 

FeL1cia Hunedoreanu 
Bucureşti; Ioan T. Ba1tag 

Zimnicea ; Ange1ica 
Dumitrescu Slatina ; 

Barbu M. Hagiescu 
Laşi. 

PORTOFOLIUL NOSTRU 
(pe care îl ţinem şi Ja 
dispoziţia secretarilor li-

terari din teatre) 

• Marin Sorescu - Vă
ru,! Shakespeare 

• Radu Iftimovici
A cincea cameră a inimii 

• Horia Gârbea - Ai
treilea as 

• Pau,l Everac La 
marginea 1 urnii 

• Dinu Grigorescu
Raliu,l 

• Petre Sălcudeanu -
Nu mai plînge, draga 
mea! 

9 Iosif Naghiu A 
treia caravelă 

Rubrică 6usţinută de 

Paul TUTUNGIU 
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p,rima ved'lba NICULINA PRLJNDEANLJ

Incepînd cu acest wumăr ,acordăm ld,ouă pagini de revistă unor fragmente din 
Literaitwra dtamati:că ,a tinerilor care se adresează reda.cţiei. A<:olo unde o să
întrezăirim posib�li,ta,tea unei .,aripi zburătoare", 'vom adăuga şi noi - ca pe o 
a doua aripă - aceste pagini puse La di,spoziţie, în speranţa ,că vo.m încuraja şi 
vom contribui astfel ia ridicarea unui nou nume. Incepem această „încercare ide 
zbor" ,cu timăra iingineră Niculina Prundeanu, originară din Fălticeni, care me-a 
încredinţat textul Umilinţa (.,frescă tragică şi grotescâ a· Europei răsăritene din
veacul al. XV-lea") ,cu aproape 40 de perso1ULje, .inSpirată din- cronicile vremii, 
m care gustul pen'tru amănuntul istoric se arată a fi intrucitva armonios îm
pletit <:u medillaţia asupra omului devenit obiectul evenimentelor. Autoarea stă
pineşte promiţcitor limbajul ·sclinic, didascaiiile atestă o acomodare cu me
canismele mizanscenice. Figura lui Ştefan cel Mare, pus în relaţie cu ,toate 
,,buletinele meteorologice" europene aie timpului său, într-o direcţie exploata
tă bine ceva mai devreme de Mihne,a Gheorghiiu şi de Marin Sores<:u, este 
străluminată dinlăuntru printr-o lunetă care se numeşte acum chilia lui Daniil 
Sihastrul. Citatul declipat din cronicanil JAN DLUGOSZ (secolul al XV-lea) şi 
aşezat ca motto in fruntea lucrării apare perfect emblematic întregului eşafc
daj dramat,ic : ,Ştefan era ,totdeauna vesel şi neobosit, ,avînd o i.nimă de mare 
viteaz .şi se deosebea de ceilaJ.ţi regi şi principi creştimi prin şiretenie. meas
tîmpăr şi isteţime". Da1· Niculina Prundeanu ,descoperă în iStoria lui Ştefan •cel 
Mare şi alte calităţi ale .eroului, perfect compatibile ,cu respiraţia dtitorului ,de 

azi. Fragmen,tul pe care-l prezentăm încheie partea a doua - şi ultima - a 
acestei partituri de inspiraţie istorică, în care replica păstrează încă tremw·ul 
sfielnic al începătorului. P. T. 

TABLOUL 8 

Chilia lui Daniil. 

VOCEA LUI VLAD: !n lături, nemerni
cilor ! 

ŞTEFAN: Ce-i. Vlade, cu cine te 
baţi ? Mi-ai speriat o scamă de vis aurit. 

VLAD: Cu fariseii care zgreapţănă uşa ... 
Pînă una, al·ta, slnt oameni care au trecut ho
tarul ele dincoace doldora de oştiri păglne. 
N-ai vrut să mă asculţi. Mehmed a ajuns
sub zidurile Sucevei.

ŞTEFAN: Ştiu. 
VLAD : Atunci trezeşte-te, omule. E cea

sul cel de pe urmă. 
ŞTEFAN: Nu tocmai. Nici pentru noi, 

nici pentm păgini. Mai macină moara. Iar 
cind o sta pe Joc se-ntoarce făina şi se 
preface ln boabe şi boabele încolţesc. 

VLAD: Pe care mormint? Nu mai vorbi 
în pilde, Ştefane. Ia sabia ln mină. Ina
inte să- se alea<să noul domn. 

ŞTEF AN (ride) : Pentru asemenea slujbă 
Mehmed are nevoie şi de norod. Intr-un 
tlrg pustiu prin care mlrîie vlntul, o pă,pu
şă domnească arată ca sperietoarea în 
Ian. 

VLAD : S-or găsi ei vreo ciţiva boieri, 
de-alde Isaiia. Rudele te vind mai cu 
drag. 

ŞTEFAJ\l : Isaiia a plătit cu capul scăpa-
rea lui Matei. Atunci erau alte vremi. 
Ţara era îL!lcă neaşezată. 

VLAD : Acuma ţara e aşezată te:meinic, 
în frunte cu Domnul. Stă şi visează ! Iar 
turcii învaţă geografie moldavă mărşăluind. 

ŞTEFAN (amuzat) . Pămîntul se in
vîrte, nu stă,Vla.de . Odată se adună în pri
pă oastea cea mare. Cînd o fi timpul, ne re
pezim şi rupem din ei ca Jupui. 

VLAD: Şi dacă nu vin? Dacă te vînd 
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şi se închină păpuşii, să scape de grijă ?" 
ŞTEF AN : Boala ta e fără leac, Vlade. In 

împărăţia turcească oamenii se pîndesc
pină şi-n somn. E foarte uşor să 
vinzi, să omori. Vina se poate găsi ;;,i după 
ce capul s-a rostogolit pe trepte. departe 
ele trup. Dar mie nu-mi plac lucrurile prea 
lesne de infăJptuit. Am clădit biserici 
am clădit şi oraşe ... Dar cel mai greu mi-,; 
fost să ridic privirile oamenilor de fa pămînt
Ştii tu, Vlade, cit poate preţui o privire lim
pe<le şi dreaptă, care te află întreg, cu,tot ce 
vrei să !L!ldrăzneşti ? Increderea în oameni 
ii ajută să fie ei înşişi, chiar şi in rău. 
Se alege singură neghina de grîu. 

VLAD : Pentru un an. Dar în al doilea
odrăsleş,te iar neghina şi se amestecă în 
piine. Şi te otrăveşte. 

ŞTEF�N : Parcă îl aud pe Mehmed, aşa 
vorbeşti. 

VLAD (surprins) : Ai vorbit tu cu el ? 
ŞTEFAN: Da ... Ori poate am visat. Dar 

tu cum de-ai scăpat de straiele turceşti ? 
VLAD : Matei s-a hotărît să-mi ajute 

să cnpăt iar tronul Ţării Româneşti. 
ŞTEFAN (bucuros): Asta-i o veste bună. 

De ce n-ai spus de la început ? 
VLAD (zîmbincl amar) : Ştii care-i cru

cea unui voievod pus de soartă peste o 
ţ.ară mică ? Un dans pe sirmă, peste pră
pctstia dintre marile puteri ale vremii. Ce 
să spun ? Pînă nu mă ştiu în Cetatea Dim-. 
boviţei. nu cred nici eu. 

ŞTEFAN: Ba acuma să crezi. ·că sînt 
şi eu alături. Lui Matei i-a priit război.ul' 
din Banat. A simţit pe pielea lui ce în-
seamnă sâ n-ai un vecin care să-ţi sfin
ţească hotarul... Vlade. să-ţi aperi oamenii° 

şi să-i înţelegi. Şi să-i asculţi ... 
VLAD : N-am nevoie de sfaturile lor. 
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Sînt Domn şi dau socoteală numai lui 
Dumnezeu. 

ŞTEF AN: Orice Domn are nevoie de 
sfaturile supuşilor săi. Trebuie doar să a
fli! vremea potrivită cînd să le ceară. Şi 
să nu ascul,te dacă n-a cerut sfat... Aşa 
� cresc oamenii, Vlade. şi Domnii. 1VLAD : Sînt prea bătrîn, nu mai am 
timp să ascult. Trebuie să risc. dacă vreau 
să înfăptuiesc tot ce-am visat şi n-am pu
tut uita nici în mormintul de la Buda. 

ŞTEFAN: Nu e de-ajuns să vrei. tre
bue să şi poţi. Şi singur nu se poate, 
Vlade. Ai aşteptat 14 ani, mai Iasă-ţi un 
răgaz... Să-ţi poţi cunoaşte oamenii şi în 
binele pe care�! gindesc, nu doar în rău. 
Lasi;i mai mult loc pentru încredere. Cum 
crezi că poţi să-i apropii de tine. de vi
sul tău. dacă nu le ;ifli toate cutele su
fletului? 

VLAD : Unde sînt oamenii ,aceia deose
biţi pe care îi vezi tu mereu ? 

ŞTEFAN : Aştea,ptă să-i descoperi şi 
să-i inalţi spre tine. să faci din fiecare o 
literă din numele visului tău. Te vor ur
ma pînă la capăt. pînă dincolo de moar
te. Da.r trebuie să fii o flacără care lumi
nează fără să pustiască. 

VLAD ; Drumul meu ... Oare nu l-am vi
sat doar, acolo. ln închisoare ? 

ŞTEF AN (amar) : ,.Eu n-am încredere 
nici în mine uneori". 

VLAD: Sint vor,bele mele. 
,ŞTEFAN : Să nu mai fie. Ai riscat soarta 

bietului tău popor prea de.vreme. Pentru 
asta nu te..a iertat destinul tău. 

VLAD (ca o apărare inrutilă) : Dar po-
porul meu...

·· •I 
ŞTEFAN: Ştiu, te iubeşte. Poporul 

nostru îi ţi.ne în palmele sufletului pe cei 
care i-au dat măcar o fărîmă de speran
tă. Dar tu erai chemat de soarta lui să-i 
dai mai mult. De c� ai riscat copilăreşte, 
Vlade? ... De ce? 

VLAD (amar) : Poate că ai dreptate. 
M-am pr�pit şi-am plătit mai mult decft 
se cădea. Acum mi se întinde iarăşi o
nadă. Plec pe un drum alunecos şi v.reau 
să am inima uşoară. (Arzind). Promite-mi
că îl loveşti pe Mehmecl şi-l arunci peste
graniţă. 

ŞTEFAN (zimbind) : Iţi promit că îşi 
găse1,te singur drumul. Şi repede. 

VLAD (destirn.s) : Atunci mă duc. (Iese 
repede). 

ŞTEFAN (.strigă după el): Ai grijă de 
tine, Vlade ! 

TABLOUL 9 

Chili-0. lui Dan:il Ştera,. doarme pe .l.'lviţă. 
Daniil aşază masa. 

ŞTEF AN (în somn) : Ce multe am fi pu
tut face noi am�ndoi, Vlade. Arde su
f\etu-n mine cind mă gindesc. (Se zbu
ciumă). 

DANIIL : Măiria ta ... S-a făcut dimineaţă ... 
E gata mămăliga. Am adus şi un boţ 
de caş .proaspăt. 

ŞTEFAN : Unde sint ?... (ll recunoaşte). 
Sihastrule !

DANIIL: Greu ai dormit, Măria ta. 
ŞTEFAN: Mămăligă de mei fiartă-n lap-

te ! Doamne. parcă n-am mai mînca t 
de-un veac. 

DANIIL: Să-ţi îndu1lcească sufletul. Mă-
ria ta !

ŞTEFAN (priVindu-l adîn,c): Sihastrule .... 
De ce m-ai lăsat singur ?... Am văzut 
iadul cu ochii. 

DANllL: Iadui tău e aici pe părn.înt, Mă
ria ta. Se cuvenea să ai o clipă de ră
gaz. să-l măsori bine cu ochii, ca să 
ştii de unde să-l curmi. De-acum nu mai 
avem vreme de somn, că vin puhoaiele. 
Şi noi cată să stăm drept în fata lor. 
să nu se prăvale speranţele vieţii 
viitoare. 

ŞT EF AN : Cine eşti tu, sihastrule ? 
DANIIL: Doamne, au venit sătenii să se 

închine în faţa Măriei tale. Ingăduie .. . 
ŞTEFAN: Să vină ... Sihastrule. o clipă .. . 

Am zărit cînd veneam spre chilia ta 
un b9ur a1b, imens, rănit... Ori poate. am 
viJSat... Trăgea să moară... Spune-mi, ce 
tîlc are semnul acesta ? 

DANITL: Avea ci săgeată turcească între 
spete. L-am oblojit cu buruieni pină i-am 
dat de leac. A ·urcat înapoi, in codrii 
de pe munte. 

ŞTEFAN: Aşa? ... 
DANIIL: Aşa, Măria ta. Şi să n-ai:bi nici 

o grijă. OacStea de ţară e. strînsă sub 
munte şi aşteaptă semn să coboare asu
pra păginilor. Iară Mehmed mîrîie-n 
barbă. A adus cu el domn nou. cu mare 
cheltuială şi n-are cine să i-1 cwnpere. 
Poate selndură ciuma. că a început să 
le numere cetele păgînilor, să ştie ciţi 
au scăpat din va,Jea Pîriului Alb. Cu-nce
tul, se-aşază rosturile toate în matca lor. 
(PI eacă, apoi se întoarce însoţit de să
teni). Măria sa, Vodă Ştefan !

BATRINUL (cu lacrimi în glas) : Dacă 
Măria ta trăieşti. nu piere Moldova. 

ŞTEFAN: Sihastrule ... Mulţumesc pentru 
găzduire şi pentru vorbele înţelepte. 

DANIIL : Să ierţi, Măria ta, e o chilie să
racă şi mică ... 

ŞTEFAN: Mică. sihastrule? A încăput ju
mătate de lume într-o singură noapte ... 
Jumătatea cea re'l. 

DANIIL : Cea bună începe de acum în
colo. Doamne. (li întinde im ştergar cu 
merinde). Ţine, Măria ta. să ai pentru 
drum. 

ŞTEFAN: Ai dreptafe, sihastrule. mai am 
o datorie. (Către o.5tean). Să se adune 
Sfatul Ţării degrabă. Vom face o nouă 
dregătorie. (Se gînde.5te). O să-i spunem
,,Pitar", Sihastrule să-mi cauţi gospo:
dar potrivit să împartă griul Moldovei. 
cit a rămas. Să fie semănat pe la anul, 
să fie şi pentru pîine. Să nu dea foa
metea peste ţară, după ce pleacă turcii ... 
E slujbă grea. 

DANIIL: E grea. Măria ta, dar găsim noi 
om pe mă-sură. 

(Ştefan pleacă . Dania priveşte lung în 
urma lor şi oftează). 
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Surîsul 

La o simplă lectură, Maşa 
din Pescăruşul lui Ce
hov apare ca întruchipa
rea ridicolă a femeii nefe
ricite în amor. Drama iubirii 
neimplin�te îşi găseşte ex
presia în gesturi şi cuvinte 
de personaj dr-ag literaturii 
de consum. Tînăra femeie 
umblă tot timpul în negru, 
prizează tabac, bea pe faţă 
şi emite cinisme. Replicile 
ei trimit deseori la o me
tafizică pe gustul cusătore
selor. lntrebată de Medve
denko de ce se îmbracă în 
n1:gru, e-a dă un răspuns 
pnn care Pescărurşul pare 
a-l avea ca autor pe Ion
Băiesu : .,,Port doliul vieţii
mele: Sînt nefericită." Por
nind de la o astfel de ci•
ti·re, Maşa a fost inter
pretată, de obicei, ca o
etern plingăcioasă, circu-
lind deşelat dintr-o parte
într-alta ICI scenei şi pri-
2înd tabac atunci cind
nu-si suflă nasul. Graţie
unu'i asemenea rol, cohorte
de actriţe şi-au valorificat la
maximum talentul de a fi 
deznădăjduite cu mare huru
ială. Drama amoroasă a
Masei a dat nastere la ca
pod°opere ale sm'iorcăielii cu
-public.

Această ridiculizare sar-
castică a unei drame lăun
trice prin înfăţişări de prost 
gust contrazice specificul dra
maturgiei ceho11iene. Marele 
scriitor e unul din satiricii 
care nu-şi urăsc personajele. 
Populaţia teritoriului său 
literar e privită cu un sen
timent în care duioşia im
blinzeşte răutatea tipică iro
niei. Să fie oare Maşa o ex
cepţie între personajele lui 
Cehov ? Să-şi fi încălcat dra
maturgul, în crearea tinerei 
femei, regula de aur a ere-

triumfător 

aţiei sale ? Acestor posibile 
întrebări le dă un răspuns 
viziunea asupra Maşei pro
pusă de interpretarea Vale
riei Sitaru în spectacolul cu 
Pescărusul de la Teatrul 
Giuleşti.' Aspectele de prost 
gust ale dramei interioare a
par acum ca o comedie 
jucată cu subtilitate. Desi
gur, Maşa suferă, pentru că 
Treplev n-o iubeşte. Dar 
semnele exterioare ale aces
tei stări sini exagerate dina
dins. Tipică, -astfel, mi se ,pare 
faimoasa scenă a beţiei. ln 
interpretarea Valeriei Sitaru, 
Ma-şei nu-i place să bea. Ea 
face acest lucru în mod pro
vocator, într-un gest de sfi
dare a lui Trigorin, care o 
urmăreste uimit. Chiar si în 
spusele· ei despre faptui că 
femeile beau mai mult decit 
bărbaţii e ceva ostentativ, 
menit să scandalizeze. Se ri
dică, fireşte, întrebare-a : de 
ce simte Maşa nevoia aces
tei comedii ? Răspunsul tre
buie căutat în raporturile ei 
cu lumea din jur. 

Situalia determinantă a 
persona'jelor din Pescăruşul, 
ca şi din între-aga dramatur
gie cehoviană, o reprezintă 
singurătatea. Obsedat de 
propria lui aspiraţie, mai 
mare sau mai măruntă, fie• 
care se preocupă în exclusi
vitate de el insusi. Nimeni 
n-are timp să observe şi să
înţeleagă drama celui de
alături. Cînd cineva încearcă
o destăinuire, toţi ceilalţi se
opresc, îl ascultă distraţi
cîteva clipe, pentru ca ime
diat să se întoarcă la ei
înşişi. Un egoism feroce de
fineşte gesturile şi cuvintele
fiecăruia. Grija faţă de el
însuşi ia proporţii înfricoşă-

al Ma.sei 
.. 

toare. Arkadina e atit de 
concentrată de a se infoţişa 
mereu tinără şi veselă, în 
ciuda virstei, şi de a-1 ţine 
lingă ea pe Trigorin incit 
gindul că trebuie să fie a
tentă la drama fiului ei 
ajunge s-o irite. Punctul 
maxim al nefericirii provoca
te celorlalţi din nevo� pro
priei fericiri e atins ,în re• 

laţia de dragoste. Comenta
torii au subliniat lanţul tra
gic al iubirilor din drama
turgia lui Cehov : X iubeşte 
pe V care iubeşte pe Z care 
iubeşte pe ... S-a observat mai 
puţin însă că, obsedat de 
•a fi iubit de Z, şi
nenorocit că acesta nu-i
răspunde, V e capabil fată
de X de o răutate inimagi
nabilă. Astrov din Unchiul
Venea, dorind-o pe Elena
Andreevna, nu-şi ingăduie o
clipă de tandreţe faţă de
Sonia, care-l iubeşte. De alt
fel, acest lucru ar fi şi im
posibil, pentru că, aşa cum
el însuşi mărturiseşte, jr,
dragoste b.inăvoi-n'la nu-_şi
găseşte locul. Treplev am
Pescărus,!! .! atil dP. obse:dal
de Ni,1a' in,;; drag.:>stea Ma
sei ii sco 11e din sărite.
Maşa ,la rindu-i, se poartă
faţi.J d� cel ;ndrăgostit de
e:1 :;1, o !'ruzi,na 1'1e:obisnuilă.

Personajele Pescă�uşului 
sint surprinse de Cehov în 
plină bătălie pentru împlini
rea unei aspimţii. Principala 
lor armă e teatralitatea. Nu
meroase mărturii atestă an
tipa•tia lui Cehov fată de 
patetismul exterior. C�va din 
acest sentiment s-a strecurat 
şi în ironia cu care sint sur
prinse gesturile teatrale clin 
Pescăruşul. Discreţia nu e o 
cara-cteristică a lumii c�
hoviene. Eroii trec de la o 

stare ex!;cmă la alta, se 
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ceartă şi se împacă, rid şi 
pling, se confesează cu zbu
cium, au tentative de sinu
cidere. Spectacolul realizat 
de Gelu Colceag a pus bine 
în evidenţă această exterio
rizare gălăgioasă a dramei 
interioare, cota de t"idicol 
implicată în ceea ce o în
treagă filosofie contempora
nă s-a întrecut a considera, 
plecînd de la isteriile dosto
ievskiene, drept patetismul 
sufletului slav. Citeva din 
croni«irele noastre, furate 
de un lirism explicabil prin 
anotimp (premiera a avut 
loc în mai, luna teilor în 
floare) ou reproşat regizoru
lui că n-a sesizat poezia 
Pescăruşului, citindu-l pe 
Cehov din perspectiva lui 
Caragiale. Dar lumea lui 
Cehov are o pronunţ.ală no
tă de ,caragi,alism. Ea pro
vine din ostilitatea ambilor 
scriitori, tipică marilor sati
rici, faţă de patet,ismul ief
tin, faţă de expunerea zgo
motoasă a trăirilor interioa
re. Arkadina, de exemplu, 
e caraghioasă prin afişarea 
unei tinereti exuberante. 
Trigorin e ş{ el comic prin 
gesturile sale ostentative de 
scriitor aflat în documenta
re pe malul unui lac, prefi
gurî,nd ,parcă imaginea mult 
cultivată de realismul socia
list, a creatorului care mer
ge în. mijlocul vieţii. El 
umblă cu un carneţel în mi
nă, în care isi notează cu 
gl,as tare, să · afle şi ceilalţi 
că el se inspiră, ,anumite 
scene şi ,expresii. Ce poate 
fi mai ridicol decît un autor 
care tine să arate lumii din 
jur cei în acel moment el se 
află în plin proces de crea
tie? Imaginaţi-vă un scrii
tor de azi, ,pe D.R. Popescu, 
de exemplu, umblînd la un 
botez cu un carneţel în 
mină şi •notindu-şi de zor 
pentru a demonstra că el se 
documentează ! 

Teatralitate.a e caracteris
tica zbaterii pentru realiza
rea aspiraţiei. Amăgirea e 
motorul ei. Personajele din 
Pescăruşul se iluzionează că 
pot atinge fericirea. ln nici 
un moment ele nu sînt în
cercate de gindul că idealul 

lor nu s-or putea ,îndeplini. 
ln această tume care se moi 
luptă incă, pentru că se 
amăgeşte, există o excepţie : 
Maşa. ,Ea e singurul perso
naj care nu se zbate de-a 
lungul piesei pentru a-şi 
împlini idealul. Deşi ii 
iubeşte ipe Treplev, ea nu 
întreprinde nimic pentru o-I 
ciştiga. Singuiaritatea Maşei 
îşi �re explicaţia în faptul 
că, spre deosebire de cei
lalţi, tînăra ,femeie ,a trăit 
deja experienţa deziluziei. 
Intr-adevăr, cum ea insaş1 
mărturiseşte, Maşa se simtţ 
mai .bătrină decit toţi. Ce
lelalte personaje vor ajunge 
şi ele, în timpul piesei sau 
dincolo de ea, la conştiinţa 
esecului. De aici plecind, 
eie vor înţelege, poate, şi 
adevărul că nu .numai feri
cireo lor, dar şi fericirea 
omului e imposibil de atins. 
Maşa o realizat ,acest adevăr 
cu ,mult înaintea tuturor. 
Primele replici ale Pescăru
şului ne-o conturează ca un 
personaj care ştie deja. 
Care ştie deja atît că feri
cirea ei •nu va ,fi niciodată, 
cit mai ales că fericirea 
nu e posibilă. Maşa a 
înţeles singurătatea ei şi a 
omului în general. Ea este 
ceea ce existenţialiştii nu
mesc un om dezamăgit. Din 
această conştiinţă lucidă se 
naşte bufoneria. Ma.şa e 
pornită să-şi bată joc de 
toţi cei din jur şi de ea 
însăşi (nu •spune ea la un 
moment dat că-şi va bate 
joc de viaţa ei, măritindu-se 
_cu învăţătorul ? !). Lucidita
tea necruţătoare a Maşei se 
converteşte în nevoia de per
manentă provocare. E forma 
ei de revoltă împotriva lu
mii. A •lumii din jur, care se 
amăgeşte şi încearcă să 
amăgească pe alţii mimind 
bunătatea, interesul, iubirea. 
A lumii în general. Exageră
rile deznădejdii di,n amor 
vizează scandalizarea celor
lalţi. Ea face gesturi ,revol
tătoare pentru o femeie : 
prizează tabac, bea şi măr
turiseste că bea, filosofează 
cinic.· Nu sint singurele ges
turi menite a irita pe cei 
din jur. Plecată să-l cheme 
pe Treplev, ea imită lătratul 

ciinelui despre care se vor
bise mai înainte. Un mo
ment de lirism, simţit fals, e 
întrerupt de ea cu brutalita
te. Semnifica•tivă pentru ca
racterul provocator ol atitu
dinii sale e scena de la in
ceputul actului al II-iea. 
Arkadina o ridică pe Maşa 
de ,pe bancă şi o plimbă 
spunindu-i lui ·Dorn că ea. 
deşi de două 01i mai în 
virstă, arotă ,mult mai tînă
ră decit Maşa. Eroina accep
tă scena, ba ,chiar, căzind de 
acord cu Arkadina, ii spune 
că e într-adevăr foarte bă
trină. La o simplă �ectură 
situaţia e uşor neverosimilă. 
E greu de crezut că o fe
meie de 22 de ani, fie ea• 
si nefericită in amor, ar ac
cepta aşa de repede ,umili
rea ,publică de către o oltă 
femeie. fo spectacolul de la 
Giulesti sceno are însă o 
altă semnificaţie. Gestul Ar
kadinei se înscrie în amăgi
rea ei r idicolă că arată 
mult mai tînără şi mai fru
moasă decit în realitate. 
Maşo face tot ce-i cere Ar
kadina. Dar această supu
nere e subminată de o sub
tilă bătaie de joc ivită din 
caraghioslicul deplin al ce
leilalte. Printr-un zimbet anu
me, printr-o mişcare a cor
pului, ea sugerează că e· 
superioară expansivei actriţe. 
Supunindu-se cu ,un suris 
subţire, ,lucida Maşa triumfă 
asupra amăgitei Arkadina. 
Prin această bufonerie scan
daloasă spectacolul de la 
Giuleşti o fixează pe Maşa 
în alorioasa galerie a oame
nil�r de prisos din literatura 
clasică rusă, de la Peciorin 
al lui Lermontov pină la 

. Stavroghin al lui Dostoievski. 
ln noua variantă a Maşei,. 

Valeria Sitaru îşi pune în 
valoare onumite trăsături 
specifice ale talentului său. 
Una dintre ele constă in· 
capacitatea de a fi prezen
tă pe scenă chiar şi cind 
acţiunea o obliţiă să rămină 
in pl,anul al doilea. Ca şi in 
Reqina balul,ui, Valeria Sita
ru ·-stie să creeze un perso
naj · care, aflat în umbra ex
pansivităţii celorlalţi, lăsat 
deoparte, uitat chiar, ne 
avertizează că el există, că 
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-observă şi înţelege tot ce se 
intimplă in jur. ln scena 
spectacolului, de exemplu, 
deşi n-are nici o replică, 
Maşa e o prezenţă prin per
manenta pindă la atitudinile 
tuturor. ln aceeaşi specifici
tate a talentului infră si
faptul că Valeria Sitaru este
o actrită de nuante. Prb
punerea de perso�aj bufon,
care ii ironizează pe ceilalţi 
intrind în jocul lor şi exa
gerindu-şi defectele, cere un 
joc de subtilitate. O privire 
anume, o m'şcare abia per
ceptibilă, un suris subţire, 
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trebuie să poată exprima 
atitudinea adevărată, cea 
care contrazice replica pro
priu-zisă. 

Bufoneria Maşei implică 
un risc major. Riscul ca ce
lelalte personaje să nu-şi 
dea seama că ea e deose
bită de lumea d_in jur prin' 
luciditatea-i necruţiitoare. E 
u.n risc asumat de Masa cu 
orgoliu şi, poate, cu eficien- : 
ţă, dacă ne gîndim că, în 
ultimă instantă, constiinta 
unicităţii îşi poale fi · sufi
cief!tă şieşi. Un anume risc 
şi-l asumă şi Valeria Sitaru. 

Ea face o partitură de 
nuanţe într-un spectacol în 
care celelalte personaje joa
că potrivit rolului, in forţă. 
Furat de vitalitatea celorlal
te interpretări, e posibil ca 
spectatorul să nu observe 
subtilitătile actritei şi să 
nu-şi dea sea.;,a că ea 
joacă altfel decit ceilalţi. 
Nu-i exclus însă ca, la fel 
ca şi în 'cazul Maşei. Va
leriei Sitaru sa-1 ajungă 
constiinta propriei singula
rităţi. 

Ion CRISTOIU 
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manul omonim al lui Samuel Beckett 
(Teatrul Fronterizo, Barcelona), unul din
tre ex11erimentele teatrale ale stagiunii 
1989 concepute pentru „Sala Bcckctt", de 

curînd înfiinţată 
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