
..-;.1' 
'"' ; ..

.. 

' 
'l 
t'c 

i 
l 

� ,{ 

Un tulburător poem 
dedicat luptei comuniştilor 
pentru libertatea patriei : 
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PITICUL DIN GRADINA DE VARA 
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TEZELE PENTRU �CONGRESUL Al XIV-LEA AL P. C. R.

DOCUMENT P,ROGRAMATIC AL CULTURII NOASTRE SOCIALISTE 

Victoria principialităţii politice 

&>ciia.lismu'l. - vidoTios în România. 
45 de ani, la temelia 'izbînzLi ! 
Ţara se 'PreZi!Iltă [ra ,C!lipa Ide bilanţ 

încă in haine de şantier, ,tumultul 
constructiv arrJiI)ilifi,oat - c01II11Ponentă co
tidianuwui, a intrat în fires•c, este semnul, 
palpitul vieţii autentice. Cei care au bă
tut şi bat încă tobele aiurea, depairt.e de 
reallităţille tilIIl[nlilui nostru,de adevăr, eilu
dează esenţa Operei. Viiotor:i.a socialis
mului înseamnă victoTi·a omul•ui asupra 
cauzelor care conduc Ja inechităţi sociale 
filagrante, hrănite din .ego·hsim'ltl sipeciei uima
ille, este r0 11ibîndă asupra inerţiei, asup,ra 
modUlui :învechiit de a oon�e societatea. 
Nimic nu stă locului, încremenit veşnic. 
Şi ailte popoare şi-au efectuat şi c€ilebrat 
revoluţiil1e, privite lra tim,p.ul res,pec'tiv cu 
aversiune de cei care îşi vedeau lichi
date p,riv.il1egii'le. Este o vddor.ie la noi 

a stabiil.ităţii, ferită de conv,uJ.Slii inutile, 
de „pluria1imre" a opţiuni:loc şi pă,rerilor, 
concept vehi,culat la această oră î,n unele 
zone ca simbol alt democraţiei şi uni.că 
şansă a pr-0gresului. Esenţa oontează ! 
Or, est.e evident că pl;urailisimul burghez 
care se vrea model nu are două sau mai 

mwte esenţe, ci una singură. Şi esenţa 
societăţii româneşti interbelice a avut 
tot o unică esenţă de clasă, i,nddferent 
de numărul partidelor care au existat şi 
s-au succedat la conduceTea sa. AoL1Jmu
lările din Ultimii 24 de ani, de la Con
gresu,! de răscruce, al !X-lea, al parti
dwui, de oare a beneficiat, în esenţă,

intregu1l popor, sînt atît de elocvente în
cît numai simp1a lor enumerare cifrică 
- l!k orice domeniu al comparaţiei -
i•od�e, agrlculturll, ool18'trueţii, învăţă
mînt, cercetare, <!Ulturl - exprimă c.an-

2 

titatea de efort desfăşurată pe frontul 
dezvoltă,rii eoonomi,co-sociale, în epoca 
de uriaş elan cr,eator parcursă în ritmuri 
din ce în ce mai alert.e şi conViingătoare. 
Este meritul acestor ani de a fi înlătu;:-at 
dogme, clişee şi înch,istă!ri s,pirituale, în 
oontext,e iistori,ce dificile, în pof,ida unor 
,,centre de atitudine" care foca!liz.au so
ciaJ'ismw Î!Il fo.mnule recomandate sau 
sugerate, începînd cu acele tendinţe de 
,,internaţionallizare" care se doTeau co
piare mecanic de toată lumea, ignorîn
du-se specid:icul, spiritu,a,Litat.ea proprie, 
şi terminî.nd cu poziţia rigidă, la mo
mentele date, cînd România şi p:reşedin
t �le ei, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, 
renovau politi.ca internaţională, stabilind 
pr.ime'le contact.e şi o nouă deschidere 
spre Europa şi Lume. Istoria ignoră con
juncturalul, reţine faptele ! Şi nu sînt 
puţine acele po2iiţii care astăzi, din per

spectiva timpului, validează clarviziunea 
gindi.rii şi echiOibrului co,nstiant, oaracte
rull fecund, adaff)tat rea:lităţilo,r în diina
mică, care a oaract.erizrat, fără echivoc, 
politiJC.a românească din UJlti:mele decenii. 

Tezele pentru Congresul al XIV-lea al 
Parndului Comunist Român, docum�t 
p-rogramattl•c· de anvergură po�âtkă, s,i.nte
tizează realist as1oensiunea. Perspediva
României de a se ÎiliS,cl'ie în proximul
deceniu în rîndul ţăTilor dezvoJtat.e din
punct de vedere economic, pe planul re
laţiilor de producţie şi a1 rezolvării pro
blemeJ.or sociale, constituie pentru toţi
făuri.tol'ii bunurilor materiale şi spi-ri
tuale un îndemn în direcţia amp.lifkării
efortului creativ 1a fiecare loc de muncă.

Uneltele artistului : lira poetului atin
gînd sensibil coardele gingaşe a:le sufle
tului, bucurîndu�ne de victorii, de fru-
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museţiea peisajllllui natal, de înnobil1area 
plaiului şi omului miOTi,tk ; el.alta SCU�-
torlllluâ, a constr:uclorului nenwnă,ratelor 
edificii dtllPă înq.răzneţe planuri arhitec
turale, .!ndustrialle, civi!le, clntaie în poe
me şi manifestări de masă, geometrii în 
spaţiu, şi ;peniiţa înmuiată mereu în căli
mara tim/pului, a scriitoru!Lui de pagină 
scrisă, care dăinUJie î.n bibllotecă. Dar 
mai există şi TEATRUL, sinteză a arte
lor, reunioo în ACTOR, cel oe sub ba
ghetă regiax:>ra!lă . dă viaţă personajelor 
lmaWinate în iliaboratorul dramat�ilor, 
truda, inspiraţila şi satisdlacţiia tuturora, 
neomi ţînd nici pe animatorul şi activis
tul cu1iural. 

CuvintuJ rostit de pe scenă, e:,c,pnimînd 
cu forţă adevăTllll de viaţă dorit şi aş
teptat de spectator, tulbur,îndu-ne emo
tiv, incitînd spiritua!l, dezvă:luiind. ascun
se lucruri, .nuanţî!lld sensuri, evo.cind 
timpuru, fapte, sati.ri.zî:nd mentalităţi re
vo1ute, contrJbuind pr,iln unda sa de emi
sie, de sugestie, cuv.întul. scenic -ne apare, 
iată, aş.a cUIIIl este el de mii de ani : 
unic. Prin .rezonanţă şi amplitudine ! 

Socialismul a deschis l:arg poDţi.le tea
trelor. Observăm atracţia enormă a pu
blicului spre spaţiul dezbaterii ero'i1or în 
conflict cu de.st.mul, cu for.ţe ostiile omu
lui, cu el î!Il6uşi, deseoni, Interesul con
stant a,l pu;bliouilui pentru tot ce înseam
nă teatru profesionist, de înalt niv,el 
artistk, ca şi pentru teatrul de amatori, 
in paleta fomneilor e:,c,istente în „ Cinta
rea României", efigie inspi,rată a fluxu
lui de cu1tmră al ţăr:ii întregi, cred, uni
că şi ea în lume, ca moda1itate expre
sivă, efddentă, a nevoii unui popor des
cătuşat de a se expir.ima pe sine însuşi, 
obligă pe toţi siltujito.rii săi 11a un plus 
de eseniţiaiLizare şi abordare i1I1SPirată a 
prob;lematicii f,u;nda,mentaile, cairacteristi
că spaţiU!lui d.in oare se iTISiPiră artistul. 
Operele din d!ramaturg,ia -contemporană 
şi numărul s,porlit a'l dramatur,gi1o,r din 
tioate g,eneraţii11e, �rezentaţi pe scenele 
teatre'lor din Capitală şi din ţară, buou
!l."Îndu-s,e multe dintre piese de montări 
ex�ţionale, pri,lejuind actodlor creaţii 
memorabile, de neuitat, răspilătite cu 
aplauze la soenă desc:hisă şi, mai impo,i'
tant, cu sentimentu!! că la :lumina crudă 
<t reflectoarelor are loc un schimb de 

ildei, de e:,qperienţe de viaţă, cu puternic 
unpact în conştiinţe. 

Omul nou ! CoI11CePt ce are de partea 
s,a o aură teoretică, elevată, dar el se 
referă 1a omull comun, cel de pe stradă, 
din într®rinderi, din in.sti.tuţii. de � 
ş.aintiere, indLferent de locul ocu;pat în
tr-o sC!hemă, [ntr-o organigramă. Am 
constatat adeziunea acestui OM la viaţa 
reflectată în piesa contempo,rană, întDu
cît pe spectator îl pasionează .întfilnirea 
cu con<temrpo.raneiitatea. 

Trăim un timp eroic ; prin eohiliibruil 
instituţii'.lo.r saae şi prin consecven,ţa. de 
�irit, el dă naştere în 'literatu'I"ă unui 
nou clasLcism. De altfel, auitorâ. cu un ta
lent viguros - poeţi, romancieri şi dra
maturgi - sînt (alţii vor fi) în manua
:J.e1e şco!lare, sînt consideraţi, de către 
citito.r şi spectator, exponenţiali pentru 
,eipocă. 

Documenrte1e partidului su;puse dezba
terii lll:al"elui for-wn al comuniştilor la 
apropiatu!! Congres din noiembrie 1989 
relevă cu cllar.i'1:iate ati.tudililea prililcipiailă 
faţă de :lilpsu.r.iJe şi neaj unsu:rile ce mai 
exlistă, erori!le comise nefi.ind trecute 
sub tăcere. A eviitâ, în dl'\amatuvgie -
din rLdic01lă pudoare scr-iitoTi<:ească 
a,s,pectele decalibrate ale diuirnului, ipo
stazele .no,i prin care se manifestă vechi 
mentalităţi şi atitudini străine moralei 
socia:l!is1:e, a considera că actul demasca
tor al „aspectulUli negativ" ,trebuiearnor
ti:z.at de dragul „pozitiv,Uil,ui ", net pre
ponderent în societate, dar incomodat, 
stinjenit de „negativ" - eohiva:Lează cu 
eşecul demersului artistic respectiv şi 
poate duce la pierderea unei v:ailo.r,i deo
sebirte ce s-a d:şti,gat : curaj.U!l ex,prirmă-, 
vii adevărului. La fel de neiavendte mi 
se pa;r tendiinţe1e estetizante, der'81P<ljull 
spre tărimuTi foarte deţpăritate nouă, mo
tivate abi:l şi talentat, pr:in nevoia de 
„universalitate", care, chi[J.urile nu s-ar 
putea -realiza în decorul actua1.ităiţii. 

Succesele stagiunii trecute cu piesa 
româlileaiscă, precum şi montă,rhle de ex
cepţie consemnate lia multe instituţî,i tea
traJ!ie iinclusi-v cu dramaturgia univer
sală,' de asemenea pro.iectele conferă fe
nomel1lul ui teatiraJ! angajare po[itkă fer
mă şi vizilbfil carat artis:ti,c, 

Dinu GRIGORESCU 
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Biruinfa 
� 

C ontinuînd, pe o treaptă superioară,' tradiţia milenară 
a luptei poporului român pentru libertate, dreptate 
şi neatîrnare, măreţul act istoric de la 23 August 1944, 
menit să redea ţării demnitatea fiinţei ei naţionale, 

a _însemnat începutlu.J. unei 111oi ere in istoria patriei, deschizînd 
calea prefacerilor ei revoluţionare contemporane. lmplinirea a 
45 de ani de la acest eveniment epocal pentru soarta ţării şi a 
·poporulUi nostru prilejuieşte astăzi un rodnic bilanţ al reali
zărilor neîntreruptului proces revoluţionar străbătut, bilanţ ce
se desfăşoară el însuşi în climatul de puternică efervescenţă.
politică determinat de dezbaterea Programului-Directivă, a Teze
Jor pentru cel de-al XIV-iea Congres al Partidului Comunist
Român, trasînd cutezătoarele perspective ale devenirii noastre
revoluţionare. Aşa cum se arată în documentele pentru marele
forum al comuniştilor .români, din această toamnă, în urmă cu
45 de ani „Partidul Comunist Român, cadrele sale de 'bază, în 

rindul cărora s-a afirmat puternic personalitatea eroică a tova
răşului Nicolae Ceauşescu, au organizat şi condus cu strălucire
poporul român Ia victoria revoluţiei de eliberare socială şi naţio
nală, antifascistă şi antiimperialistă din August 1944, care a
marcat un moment epocal în istoria României, a lichidat pentru
totdeauna dominaţia imperialistă, a deschis calea spre adevă
rata independenţă, creînd condiţiile ca poporul să poată să-şi
făurească viitorul aşa cum îl doreşte, fără nici un amestec din
afară".

23 August 1944 a marcat, aşadar, inceputul procesului revolu
ţionar unitar de iconstruire şi dezvoltare a noii orînduiTi în 
România, în !Prima et,apă, încheiată la 30 Decembrie 1947 prin 
abolirea monarhiei şi proclamarea Republicii, îndeplinindu-se
obiectivele revoluţiei popular-democratice. Nu trebuie să se uite
de către nimeni, nici !Un moment, că, din ziua de 23 August 1944,
România a participat cu toate forţele sale economice şi militare
la războiul antifascist, armata română dind impresionante jertfe
Pe cîmpuI de luptă pentru eliber-area deplină a patriei de ar
matele hitleriste şi horthyiste şi apoi pentru eliberarea Ungariei,
Cehoslovaciei şi Austriei, pînă la victoria ,Mnală asupra Germa
niei hitleriste. Nu trebuie să se ,uite de către nimeni şi nici un
moment că, la 23 August 1944, România şi-a luat soarta în pro
priile sale mîini, ,plătindu-şi cu sînge statutul suveranităţii, inte
grităţii şi independenţei statale, drepmil de a-şi făuri viitorul
fără nici un amestec din afară. 

Anul 1948 avea să marcheze trecerea ,1a o nouă etapă, aceea a 
revoluţiei soci,aliste, iar făurirea, în februarie 1948, a partidului 
unic al clasei muncitoare avea să asigure forţa politică conducă
toare a poporului pe calea, socialismului. Transformările econo
mico-sociale, revoluţionare, ale per,ioadei 1948-1965 au .condus 
la înlăturarea exploatării omului de ,către om, la dezvoltarea 
pe baze socialiste a industriei, agriculturii, a tuturor sectoarelor 
de activitate. 

E veniment de importanţă istorică, moment de cotii tură 
radicală şi de biruinţă a spiritului revoluţionar, Con
gresul al IX-iea ,avea să marcheze începutul unei noi • epoci revoluţionare în activitatea partidului, în opera 

de făurire a socialismului în patria ,noastră. Dezbătute în aceste 
zile de către întregul partid, de către toate colectivele de oameni 
ai muncii Tezele pentru apropiatul Congres al XIV-iea al Parti
dului con'.iunist Român acordă întreaga ,importanţă cuvenită 
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spiritului revolutionar 
, 

acestui excepţional moment de radicalizare a conştiinţei revolu
ţionare, a spiritului revoluţionar ce stă la )temelia înfăptuirilor 
noastre: , 

„Meritul nepieritor al Congresului al IX-iea, al secretarului 
general al partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, a fost, ruperea 
hotărîtă cu teoriiile şi practicile anacronice, cu conceptul greşit 
al «modelului unic» în construirea socialismului, .cu ploconirea 
în faţa unor iclei străine şi a unor forme de organizare a socie
tăţii în contradicţie cu realităţile noastre naţionale, înlăturarea 
gî'lldirii dogmatice, conservatoare în toate domeniile, care împie
dica desfăşurarea forţei revoluţionare a partidului, a capacităţii 
creatoare a poporului". 

Pe baza liniei generale stabilite de Congresul al IX-iea al 
partidului, urmărită cu consecvenţă şi dezvoltată creator de toate 

congresele, conferinţele naţionale ulterioare, prin tezele de ines
timabilă valoare teoretică şi practică ale tovarăşului Nicolae 
Ceauşes-0u, ca şi prin contribuţiile hotărîtoare ale tovarăşei 
�lena Ceauşescu la .progresul şi înflorirea ştiinţei, culturii şi 
mvăţănu1ntului, România se află astăzi în stadiul de ţară so
cialistă mediu dezvoltată şi are asigurate toate condiţiile pentru 
a. se înscrie, în deceniul următor, în rîndul ţărilor dezvoltate
din punct de vedere economic.

D 
escăfnişînd energiile creatoare ale întregii naţiuni, 
Congresul al IX-iea a marcat totodată începutul unei 
epoci de repunere în drepturi a culturii şi spiritua

. lităţii româneştii, a valorilor patrimoniului nostru 
spiritual, îmbogăţindu-se continuu, cu noi opere, pe măsura tim
pului pe care ii trăim şi a prefacerilor lui revoluţionare. Litera
tura şi arta, dramaturgia şi teatrul au cunoscut ,o perioadă de 

. înflorire fără precedent, consolidindu-şi prestigiu] şi valoarea 
competitivă pe plan mondial. Ele şi-au asumat, cu sporită răs
pundere ,patriotică, rolul de ,factori activi, modelatori de conşti
inţă, în formarea omului nou, constructor conştient al societăţii 
socialiste de azi, al societăţii comuniste de mîine. Creat din ini
ţiativa secretaruJui general al partidului, tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu, tocmai pentru a oferi un cadru ge\lleros şi propice 
manifestării energiilor cre�toare ale întregului popor, Festivalul 
Naţional "Cîntarea României" - aşa cum se arată in Tezele 

pentru Congresul al XIV-iea - ,,s-a transformat într-o v:astă şi 
puternică mişcare de creaţie tehnico-ştiinţifică şi cultural-artis
tică de masă, ,punind in evidenţă cu pr�ţă rolul poporului 
de făuritor al întregii culturi naţionale". Nu e deloc lipsit de 

importanţă şi semnificaţie faptul că oamenii de teatru, drama
turgii şi regizorii, actorii şi scenografii, istoricii şi criticii de 
teatru au devenit unii dintre cei mai activi animatori cultu
rali ai acestei mişcări cultlural-artistice de masă, teatrul însuşi 
lărgindu-şi considerabil numărul de spectatori, diversificîndu-şi 
r.ontactele cu publicul şi modalităţile întreţinerii unui incitant
dialog cu spectatorii.

După cum se apreciază în Tezele pentru Congresul al XIV-iea, 
„Epoca celor 24 de ani care au trecut de la Congresul al IX-iea 
- numită cu îndreptăţită mîndrie de intregul popor «Epoca
Nicolae Ceauşescu» - este cea mai bogată în realizări din in
treaga isiorie a poporului român". Este, fără îndoială, epoca
biruinţei spiritului revoluţionar.

T.
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Oimensiun�· 
• 

ŞI semnificaţii 

ale repertoriului, contemporan romanesc 

Paginile care urmează compun un fragment din volumul intitulat Sensul 

afirmativ al teatrului, aflat în pregătire la Editura Eminescu şi dedicat, 

acum, cind se in,plinesc 45 de an: de la victoria revoluţiei noastre de 
eliberare socială şi naţională, cntifascistă şi antiimperialistă, din August 
1944, •elevării unor aspecte fundamentale pentru evoluţia teatrului româ

nesc în contemporaneitatea socialistă. Cele şase capitole ale cărţii -

Prezenţa specifică a teatrului, Tradiţia militantă, Starea de contemporanei
tate, Dimensiuni şi semnificaţii ale creaţiei dramatice, Dinamica repertoriu
lui, Anotimpuri ole artei spectacoiului şi Teatrul în lumina tiparului · - 1şi 

propun, anume, să re:eve interacţiunea principalilor factori constitutivi ai 

fenomenului teatral autohton, de natură creaţională şi instituţională, privită 
atit în raport '.:U tradiţia făurit:'! de inaintaşi cit şi cu obiectivele actuale, 
estetice şi form.:itiv-ed1.,cative, ale scenei naţion�le. 

Potrivit U!Ilei vechi şi bune tradiţii, e
venimentul central al vieţii teatrului N 
conistituie, îndeobşte - atit ipentru ,pu.bli
cuJ spectator, cit şi pentru slujitorii 
scenei, incluzîndu-i aici şi pe autorii 
dramatici şi pe critirci -, premiera. A
ceasta polari.z-ează pe bună dreptate inte
resul tuturor prin capacitatea ei de a 
răspunde, într-un chip specirfic, setei, 
niciodată potolite, a omului-artist, de 

<;:reaţie, de autodepăşire. iar a omului
spectator. de cunoaştere, de noutate, de 
bucurie a receptării. Premiera reprezintă, 
în acelaşi timp, elementul dinamic, iac
torul motor a!l vieţii teatrale, suma înde
lungilor efortllit"l colective consumate în 
complexe pvegătfu"'i, mtre care se nwnără 
şi ceea ce numim im,propriu „repetiţii", 
activitate însumînd de fapt neistovitele 
căutări ale artiştilor întru transfigurarea 
operei dramatice în operă scenică. Dar 
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premiera este, prln defiln:i.ţie, un fenomen 
trecător: evenimentul odată consumat -
.în afară de cazurile, mai .rare, ale căde
rilor flagrante - spectacoluil-prernieră a
junge un spectacol cllit"ent al stagiunii 
Tespective, iar stagiunea ori stagiunile 

următoare îi înregistrează în rubrica 
„reluărilor"; prin acestea, spectacolul 

intră, pentru mai mu,ltă sau mai puţină 
vreme, în ceea ce s-ar putea numi zes

trea productivă a teatrului: abia acum 
el se repetă, atit cît este posibilă repe
taTea î-ntr-u,n gest de creaţie, de fiecare 
dată inedi;t. Rreocuparea acută - şi fi
rească - pentru premieră se cere astfel 
dublată, în mod necesar, cu o preocupare 
perseverentă pentru fondul de spectacole 
care se constituie treptat, la nivelul fie
cărui teatn1 şi al tuturor împreună, toc
mai prin acumularea premierelor deve
nite „reluări". Căci dacă premiera aduce 
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elementul de noutate obli,gatoriu '.în viâţa 
oricărui teatru, portofoli'llil de „reluări" 
asigură continuitatea şi, Î!Il ultimă amaliză, 
permanenţa acestei vieţi, cele două ipos
taze ale spectacolului devenind verigile 
indispensabille configurării unui reperto-
1·iu, atit în cadrul fiecărei instituţii tea
trale cit şi în plan naţional, iar acesta 
reprezenrt:înd la rîndul său wn element 
fundamental în compunerea fenomenului 
teatrail. autohton. Nu Î!Iltenţionăm aici 
cercetarea exhaustivă a conceptulrui de 
repertoriu 1 şi nici a evoluţiei reperto
riului propriu-zis de-a lungul istoriei 
teatl"ului românesc, demeirsuiri care ar 
depăşi .prin amploarea lor obiectul stu
diului nostru, limitîndu--o:ie la desci:fu:-area 
cîtorva �eote alle politicii repertoriale, 
ca o expresie de esenţă a sensului .afir
mativ al dezvoltăriii teatrului, oferind 
totodată citLtorulrui, pI'im. inre:rmedi.ull ane
xei pub'lÎICarte la sfirşituJ volumului, posi
bilitatea de a-şi face eil însuşi o părere 
asUJpra complexităţii problemei. 

Urimăriind desfăişur.area, în liinii mari, a 
procesualităţiJ în cauză, observăm, mai 
întii, faptul că, încă din primele decenii 
de existenţă alle teatru-lui :românesc, con-
1,tituirea repertoriului a căpătat un :pro
mmjlat caractier programatic, impus de 
obiectivele generale ale .afirmării cul
turii n.a1,ionale ÎIIl atmosd'era revoiluţiona.ră 
şi democratică de la jumătatea secolului 
aa XIX-iea. Acest cairacter s-a vădiit, cum 
;im văzut. în programul Daciei litera.re,
în activitatea triouJui diirectorial de la 
Iaşi (Costache Negrruzzi, Mihail Kogă:1-
niceanu, Vasile Alecsancki), în întreaga 
acti'Vitate de animator teatra[ a lui Matei 
Miil'1o. apoi în cadru� OI"f;aJl'lizării: Socie
tăţilor dramaiiice începînd d'itn 1877, pen-
tru a deveni din ce în ce mai evident 
ÎIIl contribuţiile ,publicistice aile lui Mihai 
Eminescu şi I. L. Carr-agilaJ.e şi a se ma
nifesta chiar autoritar Îl!l cazul lui Ale
xandru Da vi�, atît în calitatea !lui de 
conducător al Teat.Tulw Naiţional din 
Bucureşti (funcţie :impli.oa,tă m aceea de 
director ,general a.I teatrelor dÎ!Il Româ
nia), cît şi de conducător a!l companiei 
particulare ce i-a purlatt numele. Diluat 
într-o an'UIIIlită măsură iîn ,per,ioada inter
belică, datorită şi eteJ.1ogenei di,versificări 
instil!:uţionale din acel timp - deşi �n 

1 Două contributii relativ recente la
elucida.rea conoep1ru1h.lÎI de a.-eper:toriu ·au 
adus Valentin SiJvestru, în Ora 19,30 
(Editura Meridiane, Bucureşti, 1983, pp. 
13-41) şi îndeosebi Constantin Măciucă,
în Moth·e şi structuri dramatice (E)d;itu:ra
Eminescu, Buouireşti, 1986, pp. 245-260). 

conştiÎ!Ilţa mairi.Jor personalităţi lM"tistice 
ale vremii el a dăinuit fără ÎIIlCetare -
caraoterul programatic al elaborării şi 
înfăptuirii repertoriului avea să devină, 
după 1944, o adevărată coloană verte
brală în acti•vitatea teatrelor, derivmd 
din însăşi unitatea fenomenllllui teatral 
românesc. Desigur, conţinutul ideologic şi 
estetic al programelor respective a fost 
variabil, exprimînd tendinţele artis.tiice şi 
Î!Il genere culturale caracteristice fiecărei 
perioade amintite, dair sensul evoluţiei 
nu s-a abă;tut niciodată de la imperativul 
etic şi naţional al spiritualităţii noastre 
moderne, în mierul căruia s-a aflat, con
stant, preocuparea pentru perfecţionarea 
iperso.na:li,tăţii umane. 

In sensul arăitat, principala coOII'donată 
a majorităţii programelor irepertariale a 
constat Î!Il ceea ce ne-am obişnuit a 
numi promovarea dramaturgiei originale.
Ea s-a aflat mereu ati.t în atenţia gîn..1 
dirii teatrale româneş,ti şi a criticii din 
ce în ce mai evident specializare, oit şi 
a organizatoriJor fenomenului teatrall la 
di.ferite nivelUJri, de la făuritorii socie
tăţilor filarmornc-dramatice din decern.ul 
patru ,a,1 veacului trecut ,pînă Î!Il contem
poraneitatea soc.ial.iistă, considerînd-o un 
vector fundaanentail pentru edificarea tea
truJui ca instituţie specific naţională. 
Marii animatoa:i ai teatrul.ud. iromânesc 
din !trecut au văzut ,în această acţiune o 
misiune esenţială, .şi iil:i se pare sufii.lcien.t 
a .reaminti ·aici pe un Maltei MHlo oa pro
motor al drarrnatur;giei lui Vrasi�e Alecsan
dri (ililclusiv in tUI1I1eele sale în Transif
vania subjugată pe atunci Lmperi,ulrui 
austro-:umi.e:ar), sau, mai tî•rziu, pe man.ii 
regizori din anii '30-'40 ai secolului 
nostru, în :fu:-unte cu Victor Ion Popa, 
luci� şi ardent deschizător de drumuri 
în dLrectia elevării 0Ulturnle a săteanului 
si rnuincitoru,lui rQlffiân prin :intermediul 
teatrului. DuiPă 1944 si îndeosebi dwpă 
Congrr-esuJ al IX-ffea a!l P.C.R., problema 
a deven:i-1: o iproblemă de stal!:, ca parte 
'integ:raJl'ltă a politicH cu!ltu.ra!le din Româ
nia socialistă. 

Analiza desfăşuirăirii succesive a sta
giU1I1illor rteatra:l,e din 1948 încoace pune 
in eviden,ţă U1I1 sens ascendent al st1mu
lării creaţiei dramatice origin.ide prin in
cluderea ei prioritară în repertoriU!l tea
trelor, sens .a cărui amplitudine a sporit, 
bineînţeles, ipe măsurra oreşterii numărur
[ui ililstiituţiillor şJ a capacităţii ilor crea
ţionale, corelate deopotrivă cu dililamica 
- de asemenea ascendentă - a creaţiei
dramatice înseşi, examirnată .într-un ca
pitdl anter,ior. Ne rămine., acum, să ilus-
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trăm prezenţa acesteia în repertoriu, 
'Luînd ,în considerare mad întîi evoluţiiJ.e 
de ansamblu, aipoi, cu titlu ex.emI)lifioa
rvor, ciiteva �te pamt�cuilial'izante. In 
amibele irpostaze vom avea -în vedere pJe
.sele ililedite (premiere absolute) şi nu1rnă
rul total a!l premierelor ire.ailii:zia,te pe dife
ri te scene pentrµ Îinl;reaga perioadă con
temporană a teatruluî românesc. Averti
zăm dtitoriul că cifrele ofer-ite au un 
caracter provizoriu, 1..UleOiri chiia,r estinna
tiv (llăslînd viitoru.l:ui ceriootările oare să 
conducă Ja conallt.l.Zhl defiln-itive), iar pe 
de altă par,te că aceste cifre :nu trebuie 
ab.soilutimte, în1rouicit nu reflectă şi va
loarea produoţiei dramatice respeotive 
declÎlt în măsura IÎ!Il caire acumulăJ:ile can
titative conduc, în cele dim. ll!ITilă, la 
1mamsformălri cail.i� ve. 

O primă observaţie rezultă din studie
rea evoluţiei cantitative :i premierelor 
absolute (piese origi.nale inedite intrate 
în repertoriu), in principalele etape ale 
contempora,ncităţii teat1ului românesc : 
media acestora pe o stagi'llJ!1.e a fost de 
16 pentru anii 1944-1954 (numărul tea
trelor crescind de la 10 la 29), de . 25 
pentru anii 1955-1965 (teatrele aj1.tngi01d 
la 39), pentru a se si.tua, h1 anii 1965-1989 
(cînd numărul teatrelor dramatice a spo
rit pină la 42) in juru[ cifrei de 50. In 
date totale, putem aprecia că efortua \fil
tru stimu[area şi promovarea dramatur
giei originale inedite a fost în mod cate
goric substainţiial şi evident, fără asemă
nare .cu v.reo altă perioadă din istoria 
teatrului românesc: de la circa 160 de 
premiere i1n ,prima eta,pă la peste 230 
într-a doua şi la mai mult de 1 OOO în 
cea de a treia, insumînd, pentru 45 de 
i;tagiruru, arprotimatiJv 1 500 de titluri. 

Acest pr,CJ1Ces a fost însoţit, C()IIlCOmitent 
cu intensi.fica:rea efortului creaţional scri
itoricesc, <le o amp1'ă dezvoltare a feno
menului teatral în intreguJ său, de la 
creşterea can.titativă şi calitativă a ca
pacităţii de proou,cţie a instituţiilor de 
spectacol. pînă La ap,ct-enţa progresivă a 
spectatol'ilor pentru arta scenei îi.r1 g0.nere 
şi pent,ru ,premierel-e cu piese romtmeşti 
in special. 

Ascendentul. creaţiei dramatiice originale 
pe scenă şi implicit 1I1 conştiinţa specta
tonul.rui român ne apare într-o lumi,nă şi 
mai v.iie daică .avem in v-edere că, in ace
leaşi et,a,pe şi î,n condiţiile dezvoltărili 
reţelei otea:br,aile men,ţLonate pentm fiecare 
dintre acestea, număru] total al premie

relor irea!lizate cu cele 1 500 de titluri a-
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mintite ajU'l'Lge, i.n 1989, la circa 3 700, 
n1velrt.Erile intenmediare invocate mai sus 
reprezentind acum medLi anuale de 35, 
respeDtw 83 premiere, iar pentru ultimii 
24 Ide ani, de peste 100 premiere. 
F'ireş,te, ,penltru ,a <lobîndi o 'imagine com
p,letă a ascenden,tu!l.u,i dramaturgiei ori
gmale în conşti.ililţ,a publ1iică, trebuie să 
ţinem seama de faptul că cifrele men
ţionate se ,am,plifică în mod considerabil 
în cazul ouantumul.'Ui de reprezentaţii 
date ou :fiieoare rpremie:ră, acestea ajrun
gund; nu o dată, pe scenele bucureştene 
de ordinul suterror pe pa!l'oursul a 10-15 
�tagiuni (de ex�mpiu: Răceala de M"nn. 
Sorescu, la Teatrul „Bulandra", Un flu
ture pe lampă de Paru! Everac sau Tra
vesti de Aurel Baranga ilia Teatru/1 Naţio
nall, Preşul de ilo01 BăJieşu �a Teatru.!. de 
Comed.ie), ori al mulrtor zeci de reipre
z,entaţii J,a d.iferite teatre din alte oraşe, 
ou o IPOIPU!Jaţie de 6-12 ori mai mkă 
dooît a Capitalei, rezumîndu-ne la men
ţionarea dtorva dintre cele care au de
păşit, mai demult sau mai de curind, 
cilfra de 100: Arca bunei speranţe de Ion 
D. Sîrbu la Piatra Neamţ_ Comedie cu
olteni de Gheorghe Vlad la Re�iţa, Rugă
duno pentru un disc-jockey de D. R.
Popescu la Galaţi, Mielul turbat de Au
rel Ba,rarn,ga la Arad, fără a i�ora, de
sigur. importantele succese marcate mai
consecvent pe scenele Teatrelor Naţio
n:ale 'dLn I.aşi, Craiova, Oluj-Na,pooa, Ti
mişoaira şi Tî.rgu Muireş.

Foarte semnificativă pentru necesitatea. 
;promovăriii programatiice a dramaturgiei
origina,le în re,pertorii ne apare - refe
rindu-ne, e drept, 1a o perioadă mai în
depărtată d.i01 •istoria teatrului nostru 
conternpo,rain, dair p,ri01 aceasta nu mai 
putin vailabilă în principiu oricînd - ur
măto8!I'ea analiză compairativă, des,prinsă 
din activitatea Teatrului Naţinnal din 
Bucureşti (ilusilr.înd însă o situaţie mai 
generală în .anii 1950-1970). Prima scenă 
a ţării oferea, anume, publkullrui bucu
reştean. Îll1 stagiunea 1954-1955, în cele 
două săli ia.le sale, şase premiere. dintre 
c;,,re una singură românească: Citadela 
sfărîmată. de Horia Lovj1nescu. precedată 
de Liceenii. de K. Treniov (deschiderea 
stagiun.iil. Platon Krecet de A. Kornei
ciuK, Cei· din Dang·aard de M. Andersen
N exii, Doamna nevazută de Calderon şi 
succedată de Regele Lea-r de Shake
s_pear.e. Paitru ani mai tkzi.Ju (1958-195!.J), 
clm unsprezece pr,emiere, doar trei erau 
cu pi-ese .româneşti, toate i-nedite (Anii 
negri de Aurel Baranga şi Nicolae Mo
raru, în Valea Cucului de M-ihai Beniuc 
şi Cuza Vodă de Mireea Ştefănesou), 
flancate de A. P. Cehov (Pescăruşul), 
A. N. Ostrovski (Un post rentabil), Vsevo
lod Vişnew.ki. (Tragedia optimisbă), S. Mi
halkov (Să.1batecii), GoLdoni (Hangiţa),
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Feder,Loo Garcia Lorca (Baraca şi Minu
na1,a panw1a.rci!Să), J::Ser,toJ.t 1Hrech•t ('.L'eroa
xea şi mizeriile celui de-al treilea Reich 
şi Puşti1e Terezei Carrar> şi P. Karvas 
tOiplomaţii) "· Din stagiunea următoare, 
insa, se observă cu u.şurinţă o modificare 
de pri.ncLpiu în compoziţia repertoriului: 
în 1959-1960 raportul premierelor româ
neşti faţă de cele straine este de 5/7 
(chia1· dacă prenuerele absolute sînt nu
mai două: Surorile Boga de Horia Lovi
ne.scu şi Maria de VasHe losiif). pentru 
ca in 1965-1966 el să ajungă de 4/3, iar 
in sl.agiun� 1969-1970, de 5/2 · (1ntre 
premierele cu piese româneşti figLirind 
trei t1tluri noi: Camera de alături de Paul 
Everac, Al patrulea anotimp de Hon.a 
Lovinescu şi i.\'foartea ultiruuiui golan de 
Virgil Stoenescu), însoţite de Caragiale 
(Năpasta) şi Muşatescu (după Alecsandri 
- Coana iChiriţa), iar d.iintre piesele stră
.'ine de Tragedia optimistă (VsevOilod Viş
nevski) şi Fanny (G. B. Shaw). Pentru a
străbate drumul de la raporturile 1/6 şi
:l/11 plnă la raportul 5/2 i-au trebui,t,
aşadar, dramaturgiei originale, pe scena
Teatrului Naţional dLn Capitala ţării a
proape două decenii de insistenţă, de
psrsevereni,ă. de luptă . .  Situaţii similare
sau' asemănătoare pot fi observate, pen
tru perioadele intem1ecliare amintite şi 
în repertoriul celorlalte teatre, variabile. 
desigur, de la o scenă la alta, în sensul 
că evolu\ia proporţiilor nu s-a produs 
identic în acelea�i stagiuni :i_ La Teatrul 
Naţional din Iaşi, i.n 1957-1958, din şase 
p;remier:! repertoriului autohton îi reve
neau doar doui'\ (Despot-vodă de VasilP 
Alecsandri şi Arborele genealogic de Lucia 
Demetrius). în 1959-1960 raportul era de 
6/3 în favoarea dramatUJrgiei stră•ine; Tea-

2 Se cuvine să mai precizăm că, în po
l ida impozantelor forte artisti-ce angre
nate, Anii negri (17). Pescăruşul (30), 
coup�-urile Brecht (13) si Lorca (17), 
precum şi Diplomaţii (27), n-au depăşit 
numărul de reprezentaiţii marcat între 
paranteze, simpatia publicului, care de
term1nă în bună măsu,ră longevitatea 
u,nei premiere, mergînd. în schimb, spre 
Hangiţa (231), Sălbatecii (147), Cuza Vodă 
şi în Valea Cucului (71), rezistente în ;re
pertoriu cîtiva ani. 3 Se pot culege totuşi suficiente �xem-
ple demonstrî.nd că în acela•i sezon unele 
teatre benefidau de o proporţie a pre
mierel-or favorabilă piesei româneşti, în 
fu,noţi,e de fermitatea opţlll.lnilor reper
toriale şi de prestigiul directorilor şi re
gizori-lor în cauză. 

tTU!I. Naţional clin Craiova juca în 1953-
.u,o4 o singw-â piesă romanească (uitr-o 
noapte ati vara de Aurel Ba.ranga) ş1 
cinci stralllle (Slug·ă la doi stăpwi· de 
Uou,aoni, Cr111gui ae i:ă.Jmi de Al. 1\.orn1ei
ciuc, Nunta lui Krecinski de Suhovo
Kobilin, Sa nu-i zici pe nume de Vasili 
Mmko şi Floa.rea purpurie de I. Kar
nauhova ş1 S. Brau.şevlci), fn următoarele 
clouă staguu.ni propor\J,a pieselor româ
neşti nu depăşea 37 la sută, pentru ca 
în 1956-1937 sa se reprezinte iarfu;;i o 
sim,gură piesă originală (Nopţile tăcerii 
de Teofil BuşecanJ faţă de ,patru străine; 
•ieatrul din Brăila avea în repertoriul sta
gi�i 19f>4-1955 Drumul soarelui de VLr
gil Stoenescu, încadrată de O cameră în
sorită de A. BOtnkova, Bătrineţe zbuciu
mată de L. Rahmanov, un spectacol
coupe Cehov, Intrigă şi iubire de Schiller,
Micii burghezi de Maxim Gorki şi Să
nu-i zici pe nume de V. M1nko; în ace
eaşi stagiu.ne, la Constanţa se jucau Fur
tuni de primăvară de Nicolae Tăutu şi
Drumul soarelui de Virgil Stoenescu iar
din dramaturgia universală Fiul me� de
Gergeily Sandor, un coupe Cehov, Nunta
cu zestre de N. Dlakonov, Floarea purpu
rie de Karnauhova şi Brau.şevici ; la
Asad, 1n 1959-1960, din patru premiere,
repertoriul original se reducea la Ferestre
deschise de Paul Everac; la Piatra
Neamţ, stagiunea 1958-1959 ofer-ea pu
blicului două piese româi!1eşti (Arborele
genealogic de Lucia Demetrius şi Mielul
turbat de Aurel Baranga) şi patru stră
i111e. 1n toate aceste cazuri, ca şi în alitele
după 1965 proporţia prem.ierelor româ-

' neşti faţă de cele străi,ne creşte, de
regulă, după cum se poate observa, · de 
pildă, în stagiunile 1969-1975 la Natio
nalul bucu.reştean (5/2, 3/2, 5/2, 4/3, 3/0, 
4/3), la Te�trul Nat,ional din Iaşi (4/7, 7/4,
4/3. 611. 7;2. 4/3). la Teatrul National din 
Craiova (7/4. 5i5. 4/4, 5/3. 5/2; 4/4), la 
Brăila (5/6, 5/1, 5/1. 3/5, 6/3, 6/1), la Pia
tr.". Neamt (5/3. 5/1. 3/2, 3/1, 4/2, 3/2), la 
Bra�ov (9/2. 711, 7/1. 3/5, 5/3, 4/4) ş:a.m.d. 
La nivelul unui singur a,n - 1978 '_ cu-
prinzî,nd însă, d-e această dată. toate cele 
patruzeci de teatre existente pe atUJTici, 
titlurile româneşti jucate în premiere 
ating o medie de 58 la sută. pe treizeci 
şi ci,ncl dintre scene î,Illregistrindu-se 
proporţii situate între 50 şi 93 de pro
cente. 

Tendinj..a generală a evoluţiei reperto
riulu,i s,pre afi:rmarea liiteraturii drama
tice naţionale. care s-a accentuat sub
st.:ainţial în ultimul decenill.l, apare şi mai 
pregnantă din analiza, ollic:ît de succintă, 
a .pro�arnării spectacolelor, convertită Î'll 
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număruil tota.I de reprezentaţii date cu 
o ;premieră ori alta de-a lungul uneia sau
al mai multor stagiuni c01I1Secutive şi
punînd acest nu,măr în irelaţie cu totaluil
titlurilor şi al spectatorilor ca1:e le-au
vizionat. Alpe1înd, astfel, pentru o peri
oadă de douăzeci de ani la un eşantion
ce cuprinde Teatr:u.J. Naţional din Bucu
ireşti (1956-1976), teatrele din Bră.i!la
(1956-1976), A.rad (1953-1973), Piatra
Neamţ (1958-1978) şi Galaţi (1956-Hl76)
- eşantiO!!l akătuit în runcţie de datele
publicme - ccm.statăm următoarele: la
Teatrul National din Buoureşti, ponderea
tith.11l'ilor r�mâneşti jlllcate s-a situat la
peste 50%, a reprezentaţiilor cu ele a
fost sub 46%, liiaJr a spectatori[or care
le-au văzut ra urcat la 48%; la Brăila,
indicii corespunzători au fost de 62%, de
peste 64% şi de aproape 63%; la Arad :
sub 53%, 57%, aproape 59%; ila Piatra
Neramţ: peste 37%, peste 51%, peste 520/o;
Ila Galaţi : peste 52%, peste 53%, peste
540/o. Rezu'ltă, în toate cazurile, chiar şi
acolo unde iProcentaj,uil reprezentaţiiilor
s-a afilat sub oel al titluri•lor jucate, că 
spectatorii (nivelul concret al receptării)
au manifestait constant o .preferinţă evi
dentă ;pentru dramaturgiia Tomâlnească :
ponderea medie a [Piesei allltohtone, la
ce:le ciITT.ci teatre, a fost, î,n douăzeci de
ani, de ci-rea 54%, ;ponderea medie a nu-

' mărului de reu>rezentaţii a întrecut î,n
trucîtva această cifră, iar rponderea med�e
a numărului de �ctatori s-a situat la
peste 550/o. tn sfîrşi,t, o Situaţie p,ri.tvind
perioada 1971-1975 pentru întreaga reţea
a teaJbrelor dramati'ce ne relevă un j[ldi:oe
de noutate evident favorabil dramatur
giei orLgioo.le (283 de premiere abso1ute;
232 ipremiere rpe ţară, if,eailiizate deci cu
piese străine) şi !totodată proporţii foarte
elocvente penib:iu �radul de sim;patie al
spectatori1or faţă de J.irterat1Jra dramatică
allltohtonă, că!reia îi revm 48% ditntre
!titlurile rulate (totaaizvnd, ,î,n cifre abso
lute, 1891 de premi.ere şi ,re}uări); aproape
59% din număru'] de reprezenta.ţii date
(32 567 dim totalul de 55 263) şi aproape 
60% din m'l.lmărul total al spectartocilor 
(1144!1 OOO din 20 374 OOO). Asemenea e
forturi ,şi realizări, extinse la scară na
ţională, .pe dimensilllilile ultLmullui sfert 
de veac, ,au contribuit, bineînţeles, la a
fimnarea nertă a dramat=giei româneşti, 
încllinunînd o d1rză luptă anterioară cu 
aliifa biruiînţei definitLve, exprimată defi
niltoo:iu ,priITT [lQua calitate a creaţiei de 
gen care ,a debutat ex,ploziv în anii 
1966-1970 şi a fost tr.ansfigumtă scenLc, 
,la nivel eu,ropean, datorită aportului 
consecvent ail unei şcoli ;regizorale cu 
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adevărat de excepţie; o încununare ex
primată de asemenea grăitor prin pon• 
derea mereu sporită a titlu.rHor, numălru
lui de i·eprezenJtaţii şi de spectaitori. N-a 
fost şi nu este vorba, se mţelege, de o 
lu,ptă a repeiftoriului !llaţional împotriva 
celui derivat din l'iteraturile dramatice 
străin,e, pentru sLmplul mortiv că specta
colele realizate cu piese din această ul
timă categocie - reprezentîind, de altfel, 
în bu[lă măsUifă, valori certe, clasice sau 
clasicizate - Slînt, prin atitudinea crea
ţională· implicată, tot spectacole româ
neşti, e�m.Îind deci un pUJ1Ct de vedere 
original, al spiritualităţii noastre naţio
nale, în valorificarea patrimoniului dra
maturgiei universale. A fost şi este insă 
vorba de o politică rnpe-rtorială actLvă şi 
consecventă, ca'l.-e să menţină un echilibru

aITnonios şi stabil între cele dO'l.lă enti
tăţi. Faptul apare cu atît mai pregnant 
dacă vom lua în ronsiideraire ansamblul
clramatlllrgiei naţionale .româlne.şti (clasică, 
inte11beHcă şi contemporană) in raport cu 
ansamb1uJ ireperlor1ululi de provenilenţă 
străi[lă. Acest raport a evolualt, la tnivelul 
il1iumăifullui de premiere, pentru acele�i 
perioade la care ne-am referit, în valori 
medii, după cum urmează: în anii 1944-
1954, premiere cu piese ,româneşti faţă de 
cele cu piese străine - 53/99; în ainii 
1955-1965 -- U3/125; în ulltimi.i două
zeci şi patru de ani 150/l08. Inversarea, 
în timp, ra ll'aiporturiloc respective 'în be
nefkilurl prodn.lcţiei ldramatioe autohtone 
a,paire şi aici evidenrtă, ultimele 5-10 sta
giuni iindiciln.d ohiair accentuarea ,predo
mmainţei materilallul.ui teatral integ.ral 
il.'omânesc (operă dramatică şi spectacol) 
fată de cel pa!'ţi,al românesc (specrtaco
� ul). Trebuie să men.ţionăm totodată că 
numă!'ului de premiere reaHzalte anuai cu 
piese româneşti i se adaUrgă, îndeosebi 
duipă 1970, şi acele orea1ii scenice care 
nu au la bază o ooeră d:ramatică propriu
zisă, ci ireprezintă forme de spectacol 
foarrte variate, alcătuite din versuri, cu
D1e.te. colaje. fragmente dramatice sau 
filmice. muzică. dans etc. ; ele sporesc, 
în fiecare stagiune din perioada 1965-
1989, nlllmărul mediu al premierelor din 
capitolu[ diramaturgiei nationale, cu apro
ximativ 34, ridio!nd aistfel, practic, ultima 
raiportaire făcută, de la 150/108 la 184/108 
şi consemnmd ca ataife o prezenţă medie 
a repertorÎll.llui autohton de peste 620/o 
pro;pcxrţie caire confimnă orientarea fermă 
a repertoriului drama:tic spre reflectarea 
<'ar.a.eterului illaţionaiJ. al teatrului ;româ
nesc soci,alist şi ÎIIl acelaşi timp atestă 
prezenţa Lui ractwă îm constituiirea tezau
rului umanist al oulturii universale. 

www.ziuaconstanta.ro



fl'.SIIVAlUl NAJIONAl „CÎNIADIA DOI'1ÂNIII" 

d 

�cncros Cildru 

CfCiltOilfC torfci 

ac ffiilDiîCSldfC 

tt poporului roman 

„Festivalul Naţional «Cîntarea Româ,niei» s.a1 transformat 

într.o vastă şi puternica mişcare de creaţie tehnico-ştifoţif ica 

şi cultural-artistica de masa, punînd în evidenţa cu pregna,nţa 

rolul poporu·lui de făuritor al întregii culturi naţionale." 

(Din Tezele pentru Congresul al :XIV-iea 
al Partidului Comunist Român) 

· Ancheta noastră :
Confesiuni de creaţie : 

SCENA ROMANEASCA
LA EXAMENUL VALORII

ARTISTICE 

• Ion Bucheru, autorul pie
sei „Convoiul", reprezentată 
pe scena Teatrului „A. Davi-
la" din Piteşti 

SI AL EFICIENTEI 
. EDUCATIVE. 9 Tania Filip, interpretam-

lului Iulia din „Al patrulea 
Răspund: Dina Cocea, Ileana 

Berlogea, Ion :J'obosaru, Ticu-ta 
Creţu, Victor Bibicioiu, Co{i
stantin Paiu, Cristina Dumi
trescu, Marian Popescu, Corina 
Şuteu, Ion Cristoiu 

(pag. 12) 

1 anotimp" de Horia Lovinescu 
la Teatrul „Nottara" 

9 Ion Chelaru, interpretul 
rolului Vasile Celmare din 
„Fără aprobare" qe Petre Ispas 
la Teatrul Mic 

(pag. 27) 

Săptămîna teatrelor de păpuşi şi marionete : 
BILANŢ ŞI EXIGENŢE 

,,Secvente semnificative dintr-un tot unitar" (Valeria Du
cea) O t;aditie care obligă" (Paul Cornel Chitic), ,,Săptămîna 
pe ;l;�cte" (Dan Jitianu), ,,Să ne luăm în serios" (dr. Mihaela 
rJ'onitza-Iordache), ,,Necesitatea redeşteptării interesului critic" 
(Ruxandra Săraru-Galgoţiu) 

(pag. 31) 
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ANCHET" N01STM 

Scena 
A ... 

romaneasca 

la examenul valorii artistice 
• 

ŞI al eficienţei educative 

ln perioada 16 mai-20 iunie a avut loc etapa republicană a celei 
de-a VII-a ediţii a Festivalului Naţional "Cintarea României" la 
teatrele profesioniste şi la · teatrele de păpuşi Cu acest prilej au fost 
vizionate şaizeci de spectacole din Bucureşti şi din ţară. Cîţiva dintre 
membrii celor trei jurii republicane au participat la ancheta orga
nizată de revista noastră, răspunzind următoarelor întrebări : 

1. In actuala etapă a Festivalului Naţional „Cîntarea
României" au fost prezentate un număr de spectacole în 
premieră. Care dintre ele v-au reţinut atenţia şi de ce? 

2. Cu ocazia festivalului aţi revăzut o serie de spectacole.
Vi s-a reconfirmat şi în acest context opinia iniţială ? Ce 
observaţii noi s-au adăugat ? 

3. Ce contributii actoricesti vi s-au părut mai semnifi-
cative şi de ce ? • 

Dina COCEA timea poetică, tragică şi morallă a acestui 
spectaco'1, pe carre îl menţionez cu căl-

Disponibilităţi 

impresionante 

1 Ln cadrul actualei ed:iitii a Festiva
lului. naţiona!l. ,,Ointarea României", 
recenta ,premieră de �a Teatrul Na-

ţional din Craiova a piesei lui D. R. Po
pescu Piticul din grădina de vară mi s-a 
păntt a fi cel mai misemnat everument 
cultura,! şi a.rtistic al teatrului din ultimii 
ani. Numeroasele versiUJni cunoscute de 
mine nu s-au ridicat niciodată la înăl-
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, dură. Regii.zoruil SHviu PU1IX:ărete, implicat 
profund ilI1 substanţa poHtiică a dramei, 
a ştiut să-i dea viaţă incandescentă şi 
fior poetic, tragism cutremurător. Totiµ 
este înălţător şi armonios în acest spec
tacol, de 1a scenog,rafia Ştefaniei Cenean, 
de la ilustraţia mu2iicală şi arta lumini
lor, pînă la răscolitoarea iJilterpretare a 
D.ianei Gheor,ghian, a ulu-ito:rulu.i. Pasăre 
creat de Tudor Gheoa·ghe, pînă la memo-

rabila creaţie a actriţei Len.i Piinţea

Homeag, care a descoperit fondul ances

tral, •mioritic, 'PQPUlaT al eroinei. Spec

tacdlul craioveruiJor nu ipoate N uitat. 
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Piticul din grădina de vară 
de D. R. Popescu La Naţio
nalul craiovean - un spec
tacol de remarcabilă înălţime 

poetică, tragică şi morală 

2 Am revăzut spectacolul Teatrului 
,,Bulaindra" A treia ţeapă de Ma
rin Sorescu. TextU!l mi s-a părut 

<le această dată şi mai captivant, -iar in
terpretarea, eliberată de emoţiile premie
rei, a dobindit noi valenţe creative. Am 
simţit cum actorii s-au integrat spi-ritu
lui textului, cu o dis.ponibilitate de joc 
impresionantă. 

3 Rema,rc în Festival p•rezenta lui 
Ştefan Io;rda,ohe, a lui Gh. Cozorici, 
Victor Rebengiuc, Olga Delia Mate-

escu, Ilinca Tomoroveanu, Ştefan Tapa
lagă, Valentin Uritesou, Leni Pinţea-Ho
meag, Admiana Trandafir, Diana Gheor

gh ian, Mirela Cioabă, Tudor Gheorghe. 

Ileana BERLOGEA 

Actorii - forţa 

teatrului 
'A 

rom�esc 

1 Cea de-a şaptea ediţie a Festiva
lului naţional „Cîntru:ea României·' 
a însemnat, fără îndoială, o IJJOJ\.lă 

-etapă în viaţa noastră teatrailă, nu o e
tapă de bJ.Janţ sau de răsturnări, ci de
<:umpânire, de exa,m,en al posibilităţilor,

al potenţialUllui artistic, al opţiunilor, de 
mater1i.alizare a aoestoca în spectacole de 
referinţă. In mod special m-aş opri asu
pra NaţionaLului din Craiov,a şi asupra 
opţiunii sale pentru Piticul din 1/;'rădina 
de vară de D. R. Popescu,. De mai multe 
stagiuni, Naţionalul craiovean a dovedit 
că se află pe oaslea unor acwrnulări dililtre 
cele mai valor,oase de gînd, atitudine de 
răspundere faţă de menirea sa, de foriţe 
a-rti•stice, proais.pete, de manifestare dară
a unor preferinţe pentru cei maii buni
autori contempor,ani. A treia ţeapă de
Marin Sorescu în regia lui Mircea Cor
nişteanu, ou frumoasa realizare actori
cească a lui Tudor Gheorghe în Vla:d
Ţepeş; Paznicul de la de1Jozitul de nisitJ
de D. R. Po,pescu, ,cu Mirela Cioabă şi L1ie
Gheorghe Î!l1 rolurile orililcipale, în viziu
nea regizor.ală a lui Mihai Manolescu, au
fost eta,pe care au dus către Piticul din

grădina, de vară, reuşita simfonie sc.enică 

realizată de &illviu Purcărete. 

Pentru prima noastră scenă reprezenta

tjvă. este Moştenirea de Titus Popovici. 

Consilder cu adevărat o şansă faptul că 

întreg potenţialul artistic ail Naţionalului 

bucu["eşt�rui •. după cum şi talentul regi

zoral al 1ui Horea Popescu, aflat la de

pHiruă maturitate, au avut la îndemînă un 

text bogat în meditaţii asU1Pra destinului 
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poporuilui nostru, o epopee istorică de 
anvergu,ra piesei lui Titus Popovici. Atare 
întilntri fericite nu sînt foarte dese şi 
spectacolul are grandoare, creaţii actori
ceşti remarcabile, un patos patriotic 
sincer. 

Imi pare ['ău că nu am avut prilejul 
să văd Moara de pulbere de D. R. Po
pescu la Teatrul din Oradea, în regia lui 
Ioan Ieremia, regiwrul dovedind în cîteva 
dintre ultimele sale spectacole - Mor
mîntul călăreţului avar şi Dalbul pribeag,
montată de el la Naţio.naJ.ul timişorean 
în ,premieră absolută - că î,nţelege bine, 
cu rigoare şi vigoare în acelaşi timp, 
specificul dramaturgiei lui D. R. Popescu, 
reuşind să găsească semne teatrale ex
presive, sugestive pentru semnificaţiile 
majore ale pieselor. 

Dintre celela!lte spectacole în premieră 
prezentate în cad['ul acestei ediţii aş sub
linia cîteva tendinţe, încă timide, aflate 
la îm.ceput de drum, d:air interesante ca 
propunerti., şi anume, diversificarea stilis
tică a paletei spectacologice existente -
priin,tre altele, la Teatrul Mic, recitalul 
lui Ştefan IOJ.1dache Astă-seară stau acasă,
ca spectacol de cabaret, şi aducerea pe 
scenă la acelaşi teafu'u a ,şantieruuui ca 
loe de joc în Fără aprobare de Petre 
Ispas. !n această din urmă premieră e
xistă un grăunte de adevăr şi cîteva ,re
ila,ţii umane, un mediu şi o sferă de pro
bleme ce trebuie să-şi �ăsească în conti
nuare pe scenele noastre îm.truchipăr� mai 
îndră�eţe, mai convingătoare şi mai 
;profunde. Şantierul nu este un spaţiu 
teatral nou, din contră, au existât piese 
de ireferinţă a căror aoţiune se petrece 
pe un şantier,. semnate de PauJ Everac 
sau de D. R. Popescu (Hoţul de vulturi),
dar Petre Ispas propune în lucrarea sa 
o reveniire la acest spaţiu, exiplorarea lui
şi pe alte coordonate deoît pînă acum.

P.remie.reie absolute din această ediţie 
(mă refer şi la cele văzute şi la cele pe 
care nu am avut pri.lejul să le văd) au 
cOIITfiimmat calităţile unor dramatu:rgi ve-
11iiţi mai recent în acest dificil cîmp de 
activitate. Luna de miere de Platon Par
dău, pusă în scenă la Tîrgu Mureş, în
seamnă nu numai cea de-a treia 'Piesă 
a acestui autQIJ:, ci intrarea sa categorică 
în familia teatrului. La fel, Convoiul de 
Ion Bucheru, montată la Piteşti, ne dez
văiluie depăşiirea de către scrii.tor a sta
diului de început, înregimentarea sa fer
mă în rîndul autoriJor dramatici. 

Alături de premierele absolute, ediţia 
a şaptea a adus si ,redescQfperiri de texte, 
reluarea unor titluri a,proa,pe dispărute 
din viaţa noastră teatrală, priilntre acestea 
din urmă fiinld Al patrulea anotimp de 
Horia Lovinescu la Teatru!l „Nottara" 

H, 

(:regia Dan MiC'U), Pensiunea Doamnei
Olimpia, de I. D. Şerban la Piloieşti (regia 
Victor Ioan Frunză) şi Anonime de AL 
Voim la Teatrul din Giurgiu (regia Cor
nel Pop.a). Dacă piesa lui Horia Lovi
nescu şi-a dezvăluit în continuare sensu
rile actuale, cea a lui Al. Voitin, un va
loros autor dramatic, a părut datată, cn 
o problematică minoră, cu soluţii sce
nice lipsite de interes, o nouă dovadă a
faptu�ui că o reluare trebuie să-şi gă
seasca o serioasă justi.filcare artistică. 

2 Am revăzut cu multă plăcere Sfîn
tuI Mitică Blajinu de Aurel Baranga 
la TeatJI1u.l de Comedie Jntr-o dimi-

neaţă de Mihai Isrpi-rescu ,La Teatruu „Notta
,M ", Pasărea măiastră - Maria Tănase
rea11la1u-l Adrianei T.randafir ila Teatr-uf 
Giuileşti, A treia ţeapă de Marin Soo:-esou 
aa Teaitr-ul „BuJ.andra" ş.am.d. 

Ju-0ate ou fierbinte trăire, exprimînd 
U!Il crez artistic, cu profesionalitate cu 
plăcere, toate aceste spectacole au · foot 
la fel de piroaspete ca la premieră. !m
bătrîniirea unui spectacol. are loc nwnai 
acOll-0 unde nu există v:aloare aurentică. 

3 Consider că şi in această ediţie.
poate_ chiar mai mult decît în cele
ant&ware, se dezvăluie faptul că 

adevărata forţă a teatruilui român= 
constă în actorii săi. Există o dramatur
gie ;valoroasă, regizori buni, cu fantezie. 
cu capacitate reală de a concepe specta
co�e originale, dar există mai ales actori. 
prin ei prind viaţă şi devti.n -convingătoare 
�i emoţionante toate gîndurile. La Craiova 
am descoperit nu numai actori foartP 
buni - pe Tudo.r Gheorghe, ajuns la =

turitate şi deplină stăipîm.ire a mijloace
lor de expres-ie, sau pe Di,am.a Gheorghian. 
C31P8bHă să rattngă fiorul tragic - ci şi 
o echtpă unitară, acţ-ionînd în deplină ar
monie, ['ealizîm.d cu dăruire ;totală inten
ţiile regizoruJui. Pe scenele bucureştenP 
au evoluat în piesele intrate în Festiva
� Ul naţiona'l „ Oim.tarea României" cei mai 
bunii actori ai Caipitalei: Vjctor Reben
giuc, puternic, cu fierbinte trăire şi 
amară ironie în Vlad Ţepeş, Mircea Al
bU!lescu, simbol al wiei ţăranului român 
în roluJ Ciungului din Moştenirea dP 
T,itus PopovJd, Ştefan Iordache etalînd 
mijloaioele variate ale unui j,o� subtil. 
inteligeTut, în Astă-seară stau acasă. Au 
fost prezente reprezentantele tililerei ge
neraţii: Mariana Buruiană. MLrela Gorea 
şi Ioana Pavelescu de la Teatrul „Bulan
dra" în Privind în jur cu ochi fără lu
mină de Radu F. AlexMJ.dru şi au vădit 
l'eale capacităţi de a tra,nsforma în crea
ţie aultenti,că .ro'1:uri episodice Ion Chela
ru si Worin Călinescu Îll1 Fără aproba.re
de Petre Ispas la Teatrul Mic ş.a.m.d 
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Realist, silllcer, jucînd cu multă dăru
ire, actorii noştri au dem<YI1Stmt pasiune 
în slujirea piesei româneşti contempora
ne, creînd personaje veridice, înzestrate 
cu necesara complexitate psiholog,ică. 
Faptul că cele mai reuşite roluri dim a
ceastă ediţie au fost cele 0Jle unor eroi de 
<karme istorice şi ,revoluţionare mi se 
pare unul dint-re cele mai frumoase cîş
ti'guri, exipresie convingătoaire a moduluJ 
în caire teatrul românesc de azi, sluj.i-toroi.i 
săi, îşi Îll1deplinesc nobila lor misiune 
educativă. 

Ion TOBOŞART' 

Dezbateri de 

odinei semnificaţii 
1 Inclus î•ntr�l!Jll. conclav de colege şi 

colegi iubitori 'ÎJiltrn ascendf>.nţa 
teaiirului a:-omânesc contemporan, 

cantonat şi cantonaţi pe „ traseU'l. I", am 
umnărit unele spectacole dilI1 Ul"bea-me
tropo:lă, împrejurimi mai apropiaite şi 
cvasi-,îndepărtate, sipre cunoaşterea unui 
eşantion semnilicativ de dramatu<rgie 
româneaiscă orig.ion.ală şi demiu.rg,ie sce
nică in pulsaţi,a şi efervescenţa de s,piTlt 
a C'lI�turii de clipă şi Îll1 perspectiva 
. .,hrOIIlioului" dezvoltării teaitruiLui. româ
nesc., ,'izi. Aşadar, sub a:-aiport cronoiogic 
�i 111u axiologic, citeva sumare oipi1ni,i : 
mi-au reţinut atenţia în formulă de pre
mieră spectacolele: Moştenirea de Ti.tus
Popovici la Teatru:! Naţional dllll Bucu
.a:eşti, Piticul din grădina de vară de
D. R. Popescu ii.a Teatru� Naţional din
Craiova, :filx-ate sensiibi!l pe propria-mi re:.:
ti!nă, .şi alte aîteva, notabile: Al patrulea
anotimp de Horia Lovinescu la Teatrul

Un spe,ctacol monumential, de 
anvergwă, propunîm,d, memo
rabiie creaţii aotorri,c,eşti -
Moştenit-ea de Titus Popovici 
la Teatrul Naţional din Bucu-

reşti 

„Nottara", Fără aprobare de Petre lsl)ll 
la Teatrul Mic. 

Moştenirea se vrea şi se consitituie un 
spectaool monumental, de anvergură, ce 
,proiectează făptUJra eroică a lui Mircea 
cel Mare, zămislindu-se epoca medievală 
din istoria români'lor prin tr.ansfigur.are 
de sorginte patriotică şi deopotrivii este
ti'Că. Orizontul aşteptăij_'ii estetice şi recep
ta,rea, îngemălllate, prin public. omolo
ghează memorabHe areaţii acto,riceşti : 
Gh. Cozorici, Mi-rcea Albulescu, Radu 
Beldgan, Olga Delia Mateescu, I1inca To
momveanu, Anca Dincă; Piticul din gră
dina de va.ră rep,rezillltă Uiil spectacol al 
mo1J1.umentalităţii tragice, original prin 
miginalitatea viziunii regi.zorale (Silviu 
Purcă1-ete), aUJtentic prin fiorul recvie
muiliui. La Teawul „Nottara", Al patrulea 
anotimp prilejuieşte reîntîlmrca cu clasi
cul Horia LoVlinescu şi compo�i.t,iiie actri
ţelor Ioa\Ila Crăciunescu - Jmpresionantă 
în arta caligrafierii siluetelor. transfi.gu
rate .prin patosul şi âl!lteUg.enţa-i scenică, 
şi Lucia Mu,reşan - prin v1zi'llile calei
doscapică şi combustie psihologică ; Fără 
aprobare de Petrie Isipas proiectează 
cercurile unei autentice dezbateri. densă 
in semnificaţii şi rift.mată cu har î,n spec
tacol. 

2 Graţie situaţiei morale de „jurat" 
în juriul actualei ediţii, aim revăzut 
ou reÎIIlcînta<re citeva spectacole : 

Sfintul Mitică Blajinu de Aurel Barn111ga 
la Teatnll de Comedie, care îşi menţine 
fervoaxea şi aciditatea oriticâ 'prin oreaţii 
::i,cto,riceşti de relief (Ştefan Tapalagă, 
Cornel Vulpe, Aurel Giurumia); A treia 
ţeapă de Mal'�n Sorescu la Teatrul „Bu
landra ", îngemănare de .poezie. istorie şi 
tragedie, ivită din patCJSul mentaliitătii 
româneşti, în medievalitatea na,ţiona.lă ; 
marele rrecitaJ al lui Ştefan Iordache 
Astă-seară stau acasă, a-a Teatrul Mic, 
demiu!Vgie scenică şi histrionism de sa
voare încă,rcată -în subsitanţa Uiilor mul
ti,ple transf;gură,ri, personaje ce alcătuiesc 
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o mÎlniaJI1Jtologie a destinului uman ffil
grat în ostrovul nostalgiilor; în raza re
ci tal urilor exponenţiale se înscrie Pasărea
măiastră de la Teatrul Giuleşti, reîntîl
nirea cu u,nica Adriana Trandafir, tem
perament eruptiv, colorit curcubeic în
complexele stări întruchipate. Surîsul şi
la.crima, ad.incul teluric şi poezia diafană
sînt placate oe o cuceritoa,re sensibili,tate.
pe autenticitate şi adevăr.

3 Folosesc acelaşi criteriu cronologic.
diurn saiu crepuscu1ar, al evo
luţiei spectacolelor, spre a men--

ţiona cîteva „zămisliri sceni,oe". Gheor
ghe Co:roI'lici, născut din istorie şi 
miruind is-toria în spectaoole de 
inoandesceh.ţă patriotică ; Mi,roea Al
bulescu, magnific în construcţiiJe sce
nice ce d8'u autentidtăţii fior şi ;patos ; 
Radu Beli,gan, efigie în compo2liţiile de 
rară inteligenţă scenică ş.i ::::-efilexive eco
uri; Olga Delia Mateescu, purtlÎIIld toga 
nobleţei ; IO.inca Tomoroveanu, culo.a-re 
solară sub arcada istoriei; Arrlca Dincă. 
candoare, azur şi zenit; Ştefan Tapalagă. 
a<rta caricatu.l"ii prin temperament şi i!llte
ligenţă; mqnumental, Victor Rebengruc. 
prim patos şi inflexiu!lli vocale incărca.te 
de ,conotaţii 1UJmane şi tragice deqpotrivă; 
Va!lentin Uritescci, prin arta firescului si 
crediinţa imtegirată în situaţii inventate sc('
nic cu har artistic; Ştefan Iordache, .,sacru 
monstru" dill1 sti·rpea aleşilor întru cerP-. 
monialul T,eatrului; Hora,ţiu Mălăele. ori
ginaliitate şi inteligenţă, forţă de compozi
tie şi lucidă detaşare. sponitaneitate elab0-
rată, ironie percutantă, irezi1stibil umor ; 
Adriana 'I'randafir. magnifică „pasăre 
măfastră"; Va,ile Ichim, portretist ce ope
rează cu pasta sensibilităţii ivită din men
talitate II'Omânească veche şi nouă: Jeanine 
S'tavarnche. linişte interioară, oart:harctica. 
temperament şi aingajaire scenică; Ana 
'l'rofin, compoziţie şi saînteietor umor : 
Mirela Gorea, poezie a lucidităţii: Mariana 
Buru.iană, dramatică, fior şi s;ensibLlitate 
în drama înşelării; Dia,na Gheorghian, tra·· 
gediaină cu, incantaţii de recviem laic ; 
Mirela Cioabă, .ra'l'ă <lispO!llibhlitate înscrisa 
în ·· cercul!'itle · c;ompoziţiilor; Leni Pinţea
Horneag, exponer�ţială în substanţa rolu
rilor de dimensiuni clasice, convertind cla
sicitatea SC:'!J11'Că în' ·.0rigill1ale Şi moderne 
ficţim,.i; Tudor Gheoo-ghe. zenit în spaţiul 
mo1ra1' <al teatrului 'contemporan; Ioana 
Crăciu1!1'.eşcu, rema:rcahilă complexitate Î!ll 
modernitatea h-a!llsfig'urărilor, ce poairtă 
marca terrl:p.eramentului' ei insolit ; Lucia 
Mureşan, PP:I), nobleţea şi distincţia haru
rilor în comp,uneri cl.lll-ti"ate scenic ; Ion 
Chelaru, tem�ier<;lment robust şi focvaci
tate de disponibilitate plu.riformă; Florn:i 
Crăci.un.eseu, mi!I'l.iaturist şi orfăurar în 

gama roluninor de gen; Liana Dan-Riza, 
statuară, culoare în collliI)oztţii şi tempera
ment ivit din autenticitate scenică; Came
lia Maxim, stilistă în rol şi ro1uri ce poartă. 
însemnele incandescenţei umane. 

În egală măsură port şi duc gînduri de 
recunoştinţă tuturor celor ce mi-au prile
juit .regalul întî!nirHoJ.· dim mima lunii mai 
şi cercul următoarei, iunie. 

Ticuta CREŢU ' ,-: l

Reliefarea 

potenţialului 

artistic 
1 Actuala edj,ţie a Festivalului na

ţional „Cwntarea României" se re
marcă prin coba valo1:ică ridi-aat."1. 

a spectacolelor prezentate, dovedindu-se 
astf.el opţiuni repertoriale bine gîndite, 
fiind reliefate potenţe artisttoe multiple 
în planul creaţiei intel.'J)retative, re�izo
rale, scenografice, tehnice (lumini şi su
net). 

Trebuie menţionat că. în cadrul Festi
valului, toate spectacolele iprezenta';e sînt 
premiere. conform regubalmentului, pu
blicul şi juriul, în acelaşi timp, îă,�ind 
cunoştinţă cu noi viziuni regizorale, cu 
noi creaţii actoriceşti, cu noi propune:·; 
scenografi.ce, ale unor texte care a:1 vă
zu� lumina rampei cu ani în urmă. pe 
alte scene ale ţării. Dintre a,�estoa �--,a 
remarcat spectacolul Piticul din grădina 
de l'ară de D. R. Popescu de 1a Teatrul 
Naţional dim Craiova în reg,ia l!ui Si-lviu 
Puocărete şi scenografia Ştefaniei Ce-
nean. 

Valmif.icarea textului prin prisma spe
cificităţii mitologiei româneşti, a poten
ţării stărilor afective general-umane, 
permite înscrierea spec-tacolului în sfera 
universalului. Spectacolul poate fi pre
zentat ociunde pe glob, fără cască. Sil
viu Purcărete a ştiut să folosească toate 
mijloacele artistice pentru a vizualiza 
textul astfel încît mesajul să fie perceput 
cu uşurinţă şi maximă trăire emoţională. 
Spectacolul craiovean stîrneşte reflecţii, 
incită la competiţie şi te invită la me
ditaţii asupra necei;ităţii lucrului bine 
făcut. 

Dintre premierele absolute, Moştenirea
este lllil spectacol demn de Naţional\l'I 
bucureştean prin monumenta:1itate şi vi
braţie patriotică, incitînd spectato.rl.lll să 
recurgă la toate cunoştitnţele sale de is
torie, de poezie, de literatUTă, de cultură 
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Convoiul de Ion Bucheru, la Tea
trul A · Davila" din Piteşti - o 
secve;{ţi tensionată din lupta co

muniştilor 

româ'Tleas.că, să m€diteze la trecerea tim
pului şi 1a permanenţa înaintaşilor săi, 
intrupaţi, de această dată, în făptura 
eroică a lui Mircea cel Mare. 

Titus Popov-id a creat tipologii şi ca
ractere care prin intermediul maestru
lui Horea Popescu au fost transfigurate 
scenic de reputaţii actori ai primei sce
ne româneşti, cu dăruire şi rafinament 
artistic. 

2 Prin natura luoruri,lo.r, am văzut
toate sipectacolele înscr-ise în com
petiţie. Trebuie remaroată seriozi-

tatea concuTenţi!OT, care a condus 1a des
coperirea şi dob.îndirea a noi resurse şi 
valenţe interpretative, la  creşterea nive
lului artistk al spectacolelor. 

3 Răspunsurile date pentru primele
întrebări demonstrează că foarte 
mwţi actori mi-au atras atenţia şi 

m-au impresionat prin modu] îin care
şi-au construit şi prezentat personajele
în contextul general ai! spectacolelor.

Semnifi,cativi ? Impunători : Adriana 
T·randafir, Leni Pinţea-Homeag, Mire1a 
Cioabă, Diana Gheorghian, Ştefan I0r
da,che, Gheorgihe Oc:izo.rici, Tudor Gheor
ghe, Vi•otoT Reoengiuc, Mir.ooa Al,bulescu, 
Valentin Uriitescu. 

Victor BIBICIOIU 

O abordare 

cu seriozitatea 

cuvenită. 
1 Prima pro.poziţie care se imp:me : 

în general, soonele dramatice au
tratat cu serJozitatea cuvenită 

participarea cu spectacole în cadrul eta
pei finale a Festivaluiui Naţional ,.Cîn
tarea României" ; a,ccentuez cu spectil
cole, fiindcă numărul recitalurilor n-a 
fost elocvent pentru carpadtatea profe
sională a teatrului nost.ru. S-a m!..ln<:;t 
bine - cum se spune - s-a confirmat 
aall!irtJatea majorităţii montări�or, a sce
.nogra:filei şi, nu in ultimul riînd, a in
terpretărilor. Faţă de alte ediţii s-au 
pr,ezentat mai multe lucruri noi, premie
re recente ale i;n.stituţiilor în cauză şl 
chi:ar premiere absol-ute, ieşite ]Ja ram
pă în „ultima oră" : Moştenirea de Ti
tus Popovici (Teatrul N.aţional. din Bc1cu
reşti, regia Ho.rea Popes,cu şi Mihai M.a
nouescu), Moara de pulbere de D. R. Po
pescu (Teatrt.tl de Stat din Oradea, secţia 
română, regiia Ioan Ieremi,a), Fără apro
bare de Petre Ispas (Teatrul Mi,c, regia 
Cristian Hadjiiculea), Porni Luceafărul
de George Chirilă (Teatrul Bacovia din 
Bacău, r,egia Constantin Oodres.cu), 
Sculptură ln os de Paul Evera,c (Tea -
trul Dra,matiic din Braşov, . regia D.an 
Alecsandrescu), spre pildă. 

în tQi_"lul nostru se aşază, în prim plan, 
montările cu piese verifi,cate prin ani şi 
ele în s•oectacole foarte ,,proaspete" 
Piticul din grădina de vară de D. R. Po
pescu (Teatrul Niaţional din Craiova, re
gia Siilviu Puocărete, scenografia Ştefa.
nia Cenean), Cartea hti Ioviţă de Paul 
Evera,c (Teatrul Naţional „V,asile Ale-c
sandri" din .Iaşi, regia Dan Alecsan-
drescu). Nu cred de cuvi'inţă să le fac 
c.roni,ca ; intre timp,· benefi>Ciiarii - titu.; 
!arii spaţiului i::ons,a,crat „criti,cii dram.a
tice" şi publicul - şhau spus cuvîntul;
Im.portant rărrniine fuiptul că tru.p-ele nu
mite au oferit haine noi' (în cazul celor
din „Bănie" cu totul noi) textelor.

2 De subliniat că aproape jumătate
dintre s;pecta,coile nu :au constituit 
o noutate : au confirmat Lungă 

poveste de dragoste de Tudor Popescu' 
(Teatrul de Stat din Si,biu. secţia româ
nă, regia C1istina Ioviţă), Sfîntul Mitică·
Blajinu de Aurel Baranga (Teat..rul de 
Comedie, regia Valeriu - Moises,cu) şi,'. 
mai ailes,. Cei care plătesc cu viaţa de Ion' 
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Bălian, du,pă romanele lui Dinu Săraru 
(Teatrul Dramatic „Maria Filotti" din 
Brăi1a, regia Mircea Ma1jn). 

3 Au illllPresioniat în mod cu totul 
aparte interpreţi din generaţii di
ferite : Viorica Geantă-Chelbea 

(Sculptură în os, (Braşov), Mi-re1a Com
noiu-M.arin (spectacolul. brăilean amin
tit), Leni Pinţea-Homeag şi Mirela Cioa
bă (la Craiova), Miriam Cuibus (la 
Oradea !), Ion Haiduc (în Dalbul pri
beag de D. R. Popescu, la Teatrul Na
ţiona:J. di!Il Tilln'işoa,ra), Emil Coşeru (ÎIIl 
Ioviţă, La I.aşi), Tudor Gheorghe (la 
Craiova), Aurel Giurumia (în Mitică. Bla

jinu), Nicolae Gherghe {Meşterul de 
Dumitru Dean Ionaşcu, la Petroşani), 
Anton Fi'lÎIP (Sorana de Tudor Popescu, 
la Teatrul din Sfintu Gheorghe. regia C. 
Codrescu) ... 

Constantin PAIU 

Pledoarie 

pentru demnitate 
Mai întîi o :I'all)ldă (şi necesară) conta

bilitate: m oele două „repr'iize" ale cilr
cuitului teatral Ia care am participat, 
imsu,miind nO'Ui'l zile de lucru efectiv, am 
v1zioIJJ?.t nouă spectacole şi opt recitaluri 
de poezie. Di!Ilrbre acestea. cUIIloşteam doar 

un singurr spectacol şi un fragment din
tr-1.IJll !:ecital. Considerînd ex.i:genţele obli
gatorii ale competiţiei in care erau anga
jate teatrele noastre drc1,matice, am putut 
i·eţine, penitru dilScuţirt de faţă, patru 
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spectacole şi două recitaluri, ceea ce în
seamnă., în aceeaşi optică a cifrelor con
tabiliceşti, 44,H% şi, respectiv, 25%. Prro
centaj s.atis.făcător? Nu crred, atîta vreme 
cit eşantioanele selectate din repertoriile 
a două stagil.lJlli, erau socotite, de colec
tivele teatrale implicate şi, mai departe, 
de fovwr.ille tult;elare judeţene, <iiretPt re
prezentative pentru stare.a. ,.la zi" a cotei 
calitative la care se situează acele scene 
,profesdon.i c;te. 

1 Brun „speciJacoJe .în :premieră" voi

înţe1ege nu doar �cele. montări
care au avUJt prem,iera 1n seara 

cind am fost oaspeţii unui teatru 
( cum s-a intîmplat la Naţioina:J.rul 
din Iaşi, cu Cartea lui loviţă, 
de Paul Everac), ci toate acele sipec
tacolle ,pe care le vedoom pentru prima 
dată. 

Fără a stabili o ierarhie absnlută (de 
altfel, nu acf'.sta este sc01J)ul ainchetei ini
ţiate de revista dvs.), voi :numi. în sensul 
întrebării avansate, r,epreZJentatia mai sus 
amintită, �otacoluJ de Ja Teatrul Dra
mattc „Maria. Fiilotti" din Brăila. cu tex
tul lui fon Băllian, Cei care plătesc cu 
viaţa �după rolmanu:1 �ui Dinu Săra.ru) şi 
Piticul din grădina de vară de D. R. Po
,pescu, de •lia Teat.Du1 NaţionaiJ. din Cra
tiova. 

O trăsătură comună pentru toate aceste 
trei eveniimen<t,e teatrale: în centrul ple
doarr:iei dezvolit.ate pe scenă este situată 
(fie prin sugestia. textul,ui, fie orin de
mersul :regizoral) ideea demnităţ1i. a ver
tical.ităţii compovtamentale a omului; sîn
tem învitaţi, de trei runfiitirioni diferiţi, 
la nişte colocvii despre ceea ce ne justi
fică (sau ar trebui să ne justifice) con-

Cartea lui Ioviţă la Na
ţionalul din Iaşi - un 
spectacol de dezbatere 

aingajată 
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diţia fllllldamentală a trece.di printre se
mWli şi pri,n,tre 1mimplan. 

Propunerea, ca atare, poate e�ua în de
rizoriu dacă. nu se sprijina pe o alcatui['e 
bJ.ne echilibrată la nivelU!l cerinţelor sce
nei. Or, reuşita celor trei spectacole 
numite este asilgurată de temeinica citke 
regizorală a textului (în cazul montării 
craiovene - cu asumarea mţeleapta a 
riscului de a păşi dincolo de ceea ce se 
urmăirise pm acum, ,prill1 conferirea de 
dimensiru,ni simbolice fabulei dramatice), 
căreia i se adaugă o ateilltă selecţie a e
chipei actoriceşti, gest de importantă de-• 
cisivă pentru translarea în imagine sce
nică a gîndului regizoral. Nu acelea.şi 
b1.JJ11e cuvinte pot fi spuse şi despre 
scenografille celor trei montăr� (cum. în 
opi.!Ilia mea. nu se pot spune nici despre 
a patra, de Ua spectacol ul timişore,ain 
Dalbul pl'ibeag, asupra că;rui,a mă voi 
opri la următorul parngra.f al anchetei 
dvs.); generoasă, dnventivă, expresivă şi 
efectiv 1Partictpantă în derularea woveşti.i 
scenice, devenind nu o dată ,personaj în 
repnizentaţie, scenografia semnată de 
Ştefam.ia Cenean, la Piticul... (Craiova) 
mi s-:.i ,părut singura situată la o alti
tudme valorică vecină -(şl comunicantă) 
cu investiţia de talent :regizoral şi inter
pretativ din spectacolele reţinute. Pînă la 
un punct însă, clnd, supralicitînd, ['egizo
ru1 Sillviu Purcărete a produs o di!minuare 
a efeotn�ui artistic şi emoţional al sem
nuLui scenografic. Păcat ! 

Revenind, voi saluta constanţa cu care 
atît regizor,uJ. Sil)eotacol'l1lu;i craiovean, cit 
şi Dan A�ecsa'Ildirescu - la Iaşi, Mircea 
Marin - llra Brăi'la şi Ioan Ieremia - la 
Timişoara, au urmărit comunicarea fără 
ostentaţie a P.Senţei spectacolelor lor, pre
ocu,pî,ndi.:.-se <le asiguirarea unui binevenit.: 
echilibru Ja ni,ve'Lul echipei (afiirmaţie 
caire nu ,refuză recunoaşterea iperformrui
ţei indLviduale). 

2 Am revăzut, cu prilejul acestui
circuit teatral, interesanltul si 
,neliniştitorul 51Pecilaoot al Tea-

tr,U:lui Naţional din Timişoara. cu 
piesa lui D. R. P®esau Dalbul 
pribeag. De fapt, a-am re-revă2Jut, 
pen,t,ru că, după ,premiiera di111 noiembirie 
1987, mă reîntîlnisem cu dînsul, în pra
gul primăv,erii 1988, la Oraidea; acum E'
fectuam deci o a treia vizionare completă 
a Jui. 

Aduc mărturie dreaptă că spectacolul
lui Ioan Ieremia se păstrează Ia fel dR 
proaspăt, cu o din1am.ică interioară la fel 
de bim,e tensionată. cu eleganta gestului 
artistic bill1e făcut nea.lterată ,;-<"? timp sau 
de ruti.lilă. ca si jn seara primei lu� ieşiri. 
în -lume. Din acest ,punct de vedere, roaxti
ciiparea la .reprezentaţia oferită de Naţio-

nalul timişocean mi-a ,prilej·ui•t o recon
tortan<tă. stare de certitudine. Cum despre 
acest spectacol am mai scris, în trecut, 
cîteva vorbe, nu vreau să le repet. Aş 
adăuga doar că cele afirmate despre 
spectacolele de la Iaşi, Craiova şi Brăila 
sînt egal aplicabile şi Dalbului pribeag. 

3 Nouă zile de vizionări în lanţ
mi-au întărit o mai veche 
convingere Jegată de f.aptul că 

mişcarea noastră teatrală dispune 
de valori actoriceşti incontestiab.i!Je ; 
poate ,nu destul de exact „ vă
zute" de cei care decid asupra distribu
ţiilor; poate, încă, în �teptarea unor 
partituri dramatice pe măsum disponibi
lităţiJor ,şi predilecţiilor atîtor exemplari 
profesionişti. Dar,. insistind pe această 
temă, ar însemna să păşesc într-un al 
patrulea (inexistent) punct al anchetei 
de faţă. 

Imi mgădui să numesc aici cîteva pre
zenţe care au onorat, cu prestaţia lor, în 
spectacolele văzute recent, nu doar car
tea de vizită personală. dar şi instituţia 
lor şi de ce nu ?, ideea de Teatru auten
tic. Şi voi începe cu cei care au îndrăznit 
şi au învins. în proba cea mai dificilă, 
rostirea versuJu i. 

La acest capitol, într-o zonă a elitei 
preferinţelor o voi situa pe actriţa Tea
trului Naţional din Tim.işoara, Larisa 
Stase Mureşain. Recita.lJU.l domniei sale, 
pe versuri de Maril!l Sorescu (şi cu o 
inserţie - necesairă. oare ? - emines
ciană), ,poate constitui, oriclnd, obiectul 
unei lecţii deschise. la care ar fi bine 
să fie i.lilvitaţi toţi actorii care iubesc 
poezia şi aimblrţionează găsi.rea unor mo
dalităţi ideale de e�p,rimare sc�nică a 
verbu'ui poetic; invita1-i nu pentru a-şi 
îrusuşi formule 01iginale, validate defi
nitiv de cimeva, ci pentru a se CO'l1vinge 
că r,e voate ! 

Diiilrt:re celelalte reci:tahhli (şapte la nu
măr), fie-mi icri,găduit să amintesc unul, 
care, fă,ră a se situa la. cota de excepţie 
a Larisei Sta.se Mureşan, certifică un <ta
lent şi a;nwruţă (sub rezerva unei compe
tente îndrumări şi a luoruilui îndirjit pe 
fiecare ,vorrbă şi pe fiecare idee) o posibi
'Llltate de izbîndă reală. intr-u,n viitor 
foarte .aPTOiPja,t : Anca Opri.şan (Teatrul 
de Stat din Reşiţa). 

Cit priveşte contribuţiiile „semnificative 
şi valoiroaise" ale prezenţelor aotoTi,oeş;ti 
în spectacolele viz,ionate. vcii pomi de Ia 
una ca<re, pe'Iltr,u rni.ille cel puţin, a Îl11-
semnat o desăvîrşită surpriză : Tudor 
Gheorghe, în Pasăre (Piticul ... , Craii ova). 

Există în aceaS'tă irE>.marcah1lă creaţie a 
actorwui craiovean o �mp'letire subtilă de 
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tragism şi de încredere în viaţă, de ură, 
de tandreţe, de certil:urline şi de remm
ţare care te obligă I.a reconsiderarea lec
turilor anterioare alf: piesei lui D. R. Po
pescu si la a:;;ezare-rl acestui text (lucru 
ambiţionat, de altfel. de spectacol în în
tregul său) într-o· zon{t a înţele,.u.rilor 
stînd sub s,emnul bala.deL 

La cote artistic-e relevabile s-au situat, 
de asemenea, evoluţiile citorva interpreţi 
din genernţiI d.ife-rite, avind drept trăsă
tură de unire măsura (in sensul cunoscut 
di,n înţeleptele s.fatu1ri d�ite de Hamlet 
actorilor, înamJte de reprezentaţi,a-cap
cană); o pătrun<lere în nuezul lucrurilor, 
o fereastră des<Ch1să spre idee, spre gînd:
Mirela Comnom-Marin -· Alexandra (Cei 
ca-re plătesc cu viaţa - Brăila). Emil Co
şeru - Ioviţă (laşi), Ioan Haiduc - Do
bromilI' (Dalbul pribea� - Timişoara), 
Gali An1nama:ria - Ea (Cerul înstelat 
deasupra, noastră, de Ecaterina Opiroiu, 
Teatrul Mag-hiar de Stat din Tirnişoa,ra). 

Cei pină ai.ci amintiţi au avut la dispo
ziţie .partituri ample, caTe le-au îngăduit 
demooistraţii substanţiale în registru•! 
artei aotoriceşti. Nu .rebuie însă, după 
păirerea mea, uitaţi nici cei caire., în ro
luri de mai mică întill1d.ere (uneori strict 
epi'Sodice), au conferit pers001aJelor încre
dinţate statut decisiv în dialogu.I cu sala 
(salvÎlnd amar aparenţele în .s,peobacolle 
care, dintr-1.llfl moti;v sau altul, n-au fost 
reprezentative pentru cota profesională 
a teaLrelor respecti.ve): Valentin Ionescu 
- Ilihoi {Cartea lui Ioviţă - Iaşi), Mi
irela Cioabă - Zambila (Piticul ... - Cra
iova), Rodtoa Muşeţeanu Bonufiacia
(Cei care ... - Brăila), Mi11ai Mihail -
Ciungul (A treia ţeapă de Marin Sorescu
- Teatrul Dramatic din Galaţi), Dana
Tomiţă - Mirela (Dulcile-amaire bucurii
de Dina Cocea - Teatrul „V. I. P.o.pa"
Bîorlad), Ildico Zamfirescu - Italianca
(Hotel Zodia gemenilor de Valentin Mun
teanu - Teabrul German de Stat din
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La Teatrul dim Oradea, 
Moara de pulbere de 
D. R. Popescu şi-a a
flat o imagine scenică

relevantă 

Timişoara), Mihai Verbit;ohi - Ofiţerul 
(Casa cu vise de PetTu Vintilă; Teatrt1l 
de Stat dm R�iţa). 

Sigur că se mai pot spune şi alte ade
văruri pe marginea unei asemenea ex.pe-
11ienţ�. Să ne oprim, deocamdată, aici. ' 

Cristina DUMITRESCU 

Criterii ale opţiunii 

1 Inbr-u.n fel s,au într....a:ltul, toate 
premierele mi�au reţinut atenţia : 
un text nou sau un nou pU!nct de 

vedere asupra unui tex,t cunoscurt, o a
nume moda'liitarte de abordare regizorală, 
acitorriceaiscă, scenogra.fLcă a unei piese 
din drarrnatUJrgia originală cons,titurl.e o.ri
cînd, pentru criticUll de teatru (şi nu nu
mai pentru el), temei de autentic interes. 
Cu atît mai mult cu cîit, în exigenta 

· confrunta1re de vailorl pe care o J'epre
zintă :6aza fi111affă a FestivalUJ�ui Naţional
,,Cîntarea României", teatrele nu se în
făţişează cu ceea ce au mai slab.

in răs.pun.sul la această anchetă mă 
voi opri, totuşi, doa.r la două di'Il.tre pre
mierele urmărite : Moara de pulbere de 
D. R. Popescu la Oradea (,regia - Ioan
Ieremia) şi Europa, aport - viu sau
mort ! pusă în scenă de Cristian Ioan la
TeatruJ. de Nord din Satu Miall'e. Motivul
este ,aceJ,aşi - difLcuJ!tatea pe oare o pre
supUJne actu[ de transLaire în mmbaj1Ul
spectacolului a textull:u.i dramatic. 

Des.pre dificUJlta,tea montărîii unui text 
de D. R. Popescu s-a vorbi:t de atîtea 

ori încît af.immaţia a devenit unu[ din 
locuri.le comune ,cele mai... comune. 

Ceea ce nu î.nseamnă că nu au existat 
şi nu exiJStă montări de mare -valoare 

ale acesite.i dramaturgii. Secretul e, pro-
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bab1Jl, si,mp!lu ca arice secret: faotu1ra a
parte a acestei opere dramatice în oore 
&imbo1ul coexistă intim cu realismul, pa
rabola împrumută chipuil coti,diainului 
iar fi,rescul nu exdliude ci presll!Pune 
fa,nta,sttcul. Aoe.a:sită operă, deci, res�inge 
o trataire scenică în chei-e minoră, sau,
să 5pU1nern, obişlnuiltă. MeritUil prinoLpail
al premi€'rei aibsolute cu Moara de pulbe

re, al r,egli.2lorwui Ioan Ieremia, constă
tocmai în sesi2iarea timb.ru1ui .5!Precifi·c al
piesei, î.n construiirea confllruotului la ni
velul idei/lor şi ail metaforelor, n,u ail fap
telor, al înrtrumplăir.illor. Textul î.şi păstrea
ză voitele ambiguităţi fără a :Iii C(JIIl,fiUZ,
se realLizează o c1air1tate ce ţine î,n pri
mul rmd de nivelul semni.f1oaţi•nlor şi a
bia a,pOii de aoeila aJ. naraţiuni.i. în apa
renta de2lo.r;dli.ne a discursu1lu.i regizora!l 
există, de faipt (şi se -rec�tează ca ata
re), o ordine riguroasă, chiar austeră în 
ex;pres.iivi1Ja1iea sa. 

DifitcLlă ni s-a părut .şi într�rinderea 
teatru!lu.i din Satu Mare, a lui Cristian 
Ioan, de a construri. un �ecta.col din
tr-un text intere.s,a;rut, incontestab11, dar, 
la prima vedere, 11ps1t de punctele de 
spr.ijin pe care Je presupune o m01I1tare. 
VersLUJnea sceillilcă a urmărirt; - idee mai 
mlli1t decît opO!t'tună - substanţ,a his

trionică a liiecăruia di-ntre personaje, jo

<:Ul politicii, spectacolul relaţiilor sociale, 
umane, teatrul istoriei. Piesa esite cîn,tă
it'ită atent, astfel î.naîit dr,a,matilciltatea ei 
- de o foirmUilă mai speoiială - este
restiituirt;ă ex;pres�v, într-o mo.dalirtarte de
transcriere Îln care un rO!l i.mjpoa:itant,
dramatic, îl joacă paradoxul, nenumăra
tele nua'I1ţe a:le i110.niei, de la sar,oa.smui
erud pînă la bo!Il!oma persidl1a,re, pasii. unea
dialogului, voliUJI)'tart;ea. p,l.edoaruei, la fel
<ie pătimaşă ca şi reohiziitoiri ul. Suscep
tibil, încă, de finisări, lăsrnd 1oc unor
reze1.we, sipectacoliul Teatruil.uri. de Nord
se încadrează însă, în mod cert, între
premierele oare, cum s,pune ,texituil între
bării prezentei anchete, ,,.a reţionut iaten
tia". 

2 DLn fer.roire, spectacol,ele revăzute
cu acest pr.hlej mi-au con.fi,rmat 
opinia iniţială. Am spus „ddn feri-

dre", referiindu�mă la faptul că nici 
Vasile Lucaciu al teatrUJl.uri. dliin Baia 
Mare, nici Convorbire la Arad între 7

magnifici dimp1·eună cu femeia iubită, 

pus în scenă 1a Arad, nu s...au degradat, 
�1u şi-,au pi,erdut oonturuvile, deşi de la 
data premierei a,u înregistrat un număr 
dest•ui de în.semnat de reprezentaţiJ.. 

3 Nu e deloc simplu (şi nu e deloc
drept), să te opreşti doar la două
trei nume din dis-tribuţiiJe sipeata-

colelor urmărite în faza finală a Festi
valului. Nu e nici uşor şi ni,ci corect 
pentru că pe listă ar figUJra cu drepturi 
depline Ion Mâionea, Miriam Cuibus şi 
Daniel Vu:1cu (Moara de pulbere), Petre 
Panait (Duminica oamenii n-au porecle),
Kiss Torek Llchlko şi V.a:rga ViJlmos (Alo ! 
Cine eşti ?) de 1a Oradea ; Cerasela Stan 
şi Dan Aşti!lean (Vasile Lucaciu) de la 
Baia Mare ; Marius Bodochi şi Gheorghe 
M. NIU/ţescu, (Patima fără sfîrşit), de Ja
Cluj-Na!I}ooa; Căită.rina Mur;gea (Noaptea
marilor speranţe) şi Filorin GhoeUJOa (Porni
Luceafărul) de .La Bacău; Miha.elia Ră:descu
şi MLhai Glingu1esou (Conversaţie în o
glindă), Ferenc2li Is-tvan (Diogene cîinele)
de 1a Tlirgu MUJreş ; Gabnie1a Cl.lJC (Con
vorbire ... ) de La Arad ; Cornel Ni-coară
(Puterea şi Adevărul) de la Pia.tira
Neamţ ; Mar.cel Mirea (Europa, aport ...
de Paul Come! Ch.itic), ide 1a Satu Mare;
Minodoca Condur (Ştefania) de -la Con
stalIJ.ţa. Şi, desigur, nu numai ei.

Pentru a avea un criteviu al opţJi.'unii 
(11estnilatw, t-Otuşi), ne vom opri, ca şi în 
cazul primei llnitrebăn:i, tot la acela. al cli
HouJtăţii. Voi aminti, deci, interpretarea 
1 Ui Csilky Andras în Ploaia iubirii de 
Si@nond IIS'tvan La TeatrUJl Maghiar de 
Stat dim. Oluj-Naipoca, remarcabiillă cu a
t-ît mai mullrt; cu cit trebuia să sailveze de

ridicol, de airti.fiicial (şi l-a salvat cu 

Csiky 
unui 
scenic 

de 

AJ11,dras - autorul

pregnant portret 
·în Ploaia iubiTii

Sigmond Istvan
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brio) un personaj recti,liniu pînă la ine
xistenţă. Se cuvine, de asemenea! _sub
liniată tăria de caracter" dovedita de 
Jillena C�riciuc-Ligi (Secretul unui om 
de zăpadă de Constan,tin Brăe.scu, Boto
sani) Ion Mw;că (Puterea şi Adevărul de 
Titus' Popovici, Piatra Neamţ) sau Liviu 
Manolache (Orice naş îşi are naşa de 
I. D. Şerban, Co.n,.stanţa), interpreţi ai u
nor roluri oe tentau (aproape ob.l.igau),
măcar în anume scene, dacă nu în tota
litate la un pitoresc" .totdeauna plin de
efect' la publi'.�, deci totdeal.Ll1a ademeni-
1Jor pentru actor, rolUJri pe oare le-au con
ceput însă, expresiv, convingător, ,,cu
rat" 'cu mijlloa.ce refuzînd cirligele bine
ştliute. E mile meritul ? Dacă ne gindim
Ua muilite dtntJre spectacolele pe care le
ve<lem, putem afirma cu mina pe ini
mă: nu e mic deloc!

11arian POPESCU 

Texte valoroase 

1 In cursul w1ui „turneu" inai lung,
lucrurile interesante - cum _se şue 
- este imposibil să nu apara. Tre-

cind pr.iln teatrele din Arad, Oradea sau 
Satu Mare şi Baia Mare, UJ11de am „citit", 
prin• spectacol, piese de D. R. Popescu, 
Mehes Gyorgy - inedite pentru mim: 
(Moara de pulbere şi, respectiv, Alo, cine
eşti? - care pr.ilejuieşte un exceient re
cital actri,ţei Kiss Ildiko) -, Tîrgu Mureş 
(uru:le s,pectaco1ul lui Kincses Elemer cu 
Diogene, cîinele de Dumitru Solomon 
1ni---a atras, din nou, atenţia asupra unui 
teXJt prea puţin pus în valoare de scenele 
noastre), Cluj-Napoca (U1!1de am văzut 
pentru prima dată piesa lui Eminescu 
Amor pierdut - Viaţă pierdută rep,re
zentată scenic, dair şi u,n impresionant 
spectacol al lui Tompa Gabor cu drama
tizarea după romanul Ploaia iubirii apar
tiin,înd debutantului în teatru Sigmond 
Istvăn) .. ret;i!ll un nume: Constantin Bră
escu. debutat pe scena Teatrului „Mihai 
EmineS1Cu" din Botoşani, cu piesa Secre
tul unui om de zăpadă. Dilil caietul-o,ro
gram al rmontă.Tii ,realizate de Eugen Tra
ian Borduşanu aflu că diramaturgul nu 
e la pr�ma încercare. A mai scris "Piese 
scurrte jucate î111 teattele de amatori, ţr:ans
mise la i-;,,ii0. pvhlicate Îlil colecţia ,.Tea
tru" A I.C.E.D. RecO!llalildat, în paginile 
caietului-prog.raim, de colegi mai „avan
saţi." scenic, ,precum Tudor Popescu sau 
Mi,hai Ispiirescu, ori de cri.tici teatrali ca 
Natalia Stancu şi Victor Parhon, drama
turguJ Constantiin Brăescu poate fi luat 

în serios de scenele profesioniste, chiar 
dacă scrie comedie. 

Secretul unui om de zăpadă conviJ:�e 
de talentul comic al autor.ului, de vioiciu
nea şi hazul .replicii, nu numai prin felul 
de articulare a limbajului, dar şi prin 
aptitudinea drainaturgului pe linia con
strucţiei situaţiilor comic-dramatice. Evi
dent, ,,lecţiile" unor înair,taşi, mai vechi 
(Tudor Muş.atescu) sau inai noi (Teodor 
Mazilu), au o influenţă detectabilă, dar 
nu tirani,că. Constantin Brăescu plecînd 
de la o situaiţie - .personaju,l său, Iorgu 
Bîrsac, îşi pregăteşte cu pedianterie, iro
nie şi maliţie obştescul sfirşit - reuşeşte 
să accalereze comicul prilil acumularea 
acelor situaţii de v.iaţă pe care parcă le 
ştim, le-am mai întîlnit, dar aici dobm
desc ceva inedit. 

Piesa lui C:mstantin Brăescu poate 
face „serie lungă" şi e aptă să prileju
iască roluri comice majore, căci nu-i li.p
sesc lovitu1iile de teatru şi răsturnări 
·spectaculoase ale ,poziţJei personajelor,
silite să cedeze pas cu pas în faţa ofen
sivei pensionarului Bksac.

2 Revederea, la Teatrul .,Bacovia"
din Bacău, a spectacolului Noaptea.
marilor speranţe de Tudor Popescu, 

regia llui iDumitru Lazăr-F.ulga, mi-a pro
dus un anume gen de :insatisfacţie pe 
care am încercat-o şi cind îl văzusem cu 
cîteva luni inainte. Dacă las la o parte 
modul în care regizoru,l a adaiptat pentru 
mica 3Cenă a sălii Studio textul lui Tudor 
Popescu - destul de inconvenabil. prin 
sacrifi1ca,rea cel ,puţin a uneia dim. domi
naITteJ'e salle - nu ipot il:ii împăca,t ,au ela
borarea cOIIlcepţiei regizorale. DumHn1 
Lazăr-Fulga pl·opune pri!ll spectacol o vi
ziune pe care piesa o suportă cu greu. 
Delia, personajul principal, centralistă în
tr-o uzină. e mereu de serviciu, în noa,p
tea Anului Nou, Ua centrala telefonică. 
In scenă, aceasta şi apare ca obiect al 
decorului. La mică distanţă, la o masă, 
pe care - ca înk-un simuJacru de joc 
de ,şah - siint, în loc de piese, mici sta
tuete de „gin<litori ", Delia şi compani
oana sa tăcută (Delia II), ,,dub1ura ", deci, 
aşteaptă iintrarrea spectatmilor, mica 
soenă iii111d invăluită într-o lumină di
fuză, ci.udată. Ri•tualul „jocUJlu,i", reluat 
di!ll cind in cind, avertizează într-un mod 
apă'Sat teatral asupra gravităţii piesei. 

,Dia:liogul fragmentat al Deliei, fie la te
[e.fon, fie cu u,n adorator ,oonstant, prezent 
în scenă, leagă cu. gireu uin sens al unei 
-exi&tenţe evident triste. Semnele regizo
rale dev,in superflue pe măsura desfăşu
.rălrfui S1pectacolului. Rapelul La un moment
au.tobiog,rafic, moartea lui, pe maire, e
,.sugem tă" (iprililrt:·r-un air,tificiu i111elegant)
de traversarea scenei, la .mălţime, de un
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O descif.rare im.edită şi! 
pe,rtinentă a piesei 7iui [ 
Tudor Porpescu Lungă r 
poveste de dragoste, pe j 

scena sibiană 

mic vas =înd, tras pe sfori, concomi
tent ou aprinderea UIIlor lumini „desco
permdu-1" pe el î,n ipostaza cîtorva ma
noohri1ne îmbrăcate în marinar ! 

în afara atmosferei, neexiploatată prm 
mij,loace scenice credibiJe, şi a jocului 
actriţei Cătălina Murgea, care oferă, 
totuşi, un sens actuilui iteatr.a1, ld'in spec
tacol rămî,n cu foart<::! puţin. Şi, totuşi, 
cred că e posibil ca regizorul, ,prln regla
rea „ ti.ru[uii" conceptual să reuşească în 
altă mcer.care. 
3 In spectacolu-I Teatrul,u,i de Stat din

Oradea cu Moara de pulbere de 
D. R. Popescu, în-oogiia1lui Ioan Iere-

mia, am remarciait interipretarea iui Daniel 
Vulcu, rprin sUipleţea mi,jJoacelor ,ges:tual
CO!.'Poraae, de ca.re actorul a mai dat do
vadă. Tot ÎII1 acest spectacol Miriam 
Cuibu,s reuşe<_;te în rolul Magda'. să acre
diteze o figurră interesantă a piesei. pen
dulind ·îinitre ambiguitate şi ostentaţie. 

M-au impresdronat inter1Pretările ,reaJ.i
zate de Dan Aştilean şi Cerasela Stain ÎII1 
V�ile Lucaciu de Dan Tăirohilă în reg;i,a 
1Lu1 .Ioan Ieremia [ia iteatru.'1 iddn Bai:a 
Mare, prjn dramatisrruul şi ipa)t,ooull co11ţi-
111ut :şi nu e'lCterioriza't Ila 'VO'i.a [nt�lării, 
;poremllln şi Csiky Andrâs în Ploaia

iubirii de Si,gmond Istvan la Teatrul Ma
ghiar de Statt diln Cluj-Napoca, :ou -un joc 
modern, !Prin subtexitua tragi,c al. irorul ui, 
impus cu fineţe în �enă. 

Corina ŞUTEU 

Calitatea 

muncii regizorale, 

în primul rînd 
1 Dacă ml-a.ş prorp\lllle a găsi o co

ordonată comună ,premierelor (des
tul de puţine) care s-au evidenţiat 

diintr-un nUJIIlăir (destu1 de mare) de 
spectacole vizionate în cadrul festivalwui 
aceea ar fi dată, în primuJ r-înid, de caLi� 
tatea muncii regizorale. Astfel, articula
;rea ,polemică, angajată şi angajantă a 
piesei lui Paul Everac Cartea lui Ioviţă
s-a âm.t.Hnit feridt cu verva rigu,roasă şi
c.u rafinata luciditate a lui Dam. Alecsan
dlresau. Teatrul Naţiooal din Iaşi a ofe
rit o reprezentaţie de actualitate în cel
mai adevărat şi mai complex sens al
cuvmtului. Pregnant rpusă în valoare de 
călire o ,gîndire regizorală care a ştiut să 
se integreze ordi.niii Jă'Untrice a it,e:>Qtul:ui 
să o exploateze pînă la u1timele ei con�
secinţe, teza p,� Ca['e o ip-ro:pu,ne piesa
dram,atu,r,gului Paul Everac şi-a relevat
- pMm. Iov.ilţă - nu numai ver,osimili.ta
tea, dar şi caracterul exponenţ;ial, emble-
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ma,tic în contextul realităţilor noastre 
contemporane. lmpresiona,nt a fosL .telul 
in care publicul ieşean a reacţionat la 
problematica piesei, gradul mare de in
teres pe care acest text 1-a născut. lJe 
a11Ifel, in cadru.I. festivalului am mai avut 
ocazia înti1mrii cu profesionalismul d� 
înalt.ă ţinută al lui Da,n Alecsandrescu, 
susţinut şi de astă dată de un text dil 
lui Paul Everac. Este vorba despre piesa 
Sculptură în os la Teatru.I. Dramatic din 
Braşov. 

O altă preinieră demnă de a fi luată 
în discuţ;ie este Piticul din grădina de 
vară de D. R. Popescu, ÎIIl regia luii Silviu 
Purcărete, la Teatruil Naiţ,ional din Cra
iova: ronstruoţie gr.a!ndillocventă, ,structură 
spectaculară multiplu strati:Ei'Cată, în care 
travaliul regizoral, ostentativ, imprimă o 
notă de monumentalitate şi o autentică 
vibraţie tragică discursuluii textu.al. 

De o surprinzătoare forţă şi limpezime 
mi s-a parn t spectacolul Cristinei Iov.1ţă 
de la Teatrul ele Stat din Si!biu. Piesa 
aleasă, Lunga poveste de dl·agoste de 
Tudor Popescu, prllej.uiind o descifrare 
ined1tă şi pertinentă, înscrie î,n fişa ti
nerei directoare de scenă o :reprezentaţie 
de atitudirne şi de maturitate în acelasi 
timp, 

2 Fără să fiu pusă în situaţia de a
revedea vreunul clintre spectacolele 
tnscrise î,n festival, ţin totuşi să observ 

cum spectacoluJ Dalbul pribeag, un mare 
succes de ont1că la premieră, în 1987, 
mi-a rezervat plăcuta surpriză de a fi.
in1Jr-adevăr o reprezentaţie solidă, exce
lînd prin prestaţie act01ricească şi impre
sionînd prin cadrul plastic imaginat de 
Emilia Jivooov. Atrage atenţia mai al�� 
combinaţia între desenul naiv în linie, 
cromatică şi am1pliasament al tablo.ulw 
scenic şi asociaţiile abstracte la care pro• 
voacă uthlizarea suDprinzătoare a volu
melor. Această alternanţă între codul pu
rităţii vizuale totale şi cel al maximei 
abs<tracţ1uni desăvîirşeşte o mţelegere prin 
simţuiri a complicatelor ramificaţi tex-
1Juaile. 

3 Greu de spus, în cazul evol
. 
uţiiJor

actorfoeşti, caire ar fi mai semnifi
cative. In orice caz, cu totul ne·• 

semnificative au fost foarte ,puţine. Şi cu 
totul remaDCabile, de asemenea. Le voi 
cirta pe cele din urmă. 

La Braşov, recitaJ.ul dat de actorii Vio
rica Geantă Chelbea şi Dan Săndulescu 
în Sculptură in os de Paul Everac face 
dovada unei foarte serioru;e şi elaborate 
exo1oatări a datelor talentului celor doi 
interpreţi. Tînăra .actriţă Viorica Geantă 
Chelbea, aflată la primul său rol pe 
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scena bra.şoveamă, i·euşeşte trei oompoz1-
ţii remar"<:aoue de caracter, m ma.n.ie.râ. 
tradi�onală, 1.und o prezenţa scenică v1-
brainta şi bulburătoare. 

Larisa bta.se Mureşan şi Ion Hai.duc 
alimentează dinamica dificulto�ă a tex
tului DaJbul pribeag de D. R. Popescu, 
evolulnd pe o capricioasă gamă de stări, 
într-un efort crnator pe cit de străluci
tor, pe at.ît de epuizant. 

Gali Annamâna 1nterpretează persona
jul Ea di111 Cerul instelat deasupra noas
tră de Ecaterina Opro1u la Teatrul Ma
gh.i.iar de Stat din Timişoara. într-o in
candescentă şi bine grad.ală dezlănţui.re 
de emoţii contrad1cto1i1. eliberînd pe rînd 
toate sensurile existenţiale cuprinse in 
psihologia eromei şi transformînd desti
nul interior al personajului într-un spec
tacol al destinului. 

Elaborate şi valoroase sint compoziţiile 
lui Tudor Gheorghe în Pasăre (Piticul din 
grădina de vară), Zmil Coşeru (lovită) 
Dionisie Vitcu (Bălţatul) şi Radu .nucu{ 
(Ghermănescu) în Cartea. lui Ioviţă, Mi
·re]a Comnoiu Marin (Aflexandr.a) 1n Cei
care plătesc cu viaţa de Ion Bă'lan (Tea
trul Dramatic „Maria Filolti" din Brăila). 

Ion CRISTOIU 

Profesionalism ul 

luării 
... 

1n 
. 

serios 

1 Premierele din faza finală a Fes
tivalului au readus in prim-plan, 
ca o problemă-cheie a teatrului 

nostru, angajarea cu dep,lină responsa
bilitate în montarea draimatur�iei na
ţionale. Aflaţi în faţa unui text de ac
tuaJ!i. tate, majoritatea regizoriJor, actori
lor, scenogna.fiJor noştri sînt hotărîţi. 
chiar de la includerea acestu.ia în reper
toriu, să facă din el un =e spectacol. 
Ii obLigă la aceasta nu numai tradiţia 
teaJtrului românesc, în care promovarea 
dramaturgiei proprii s-a constituit în
tr-un punct de orgoliu, dar şi profesio
nalismul definitoriu oricărui creator au
tentic de a11tă. Acest profesionalism, de 
care unii fac mare caz pentru a se di
ferenţia de .amatori, trebuie să-şi găseas
că expresie în refuzul lucrudui d-e mîn
tuială. Pentru adevăratul nrofesionist 
nu există teXit din oare să nu se poată 
realiza un s.pectacol foarite bun, nu există 
rol lipsit de importanţă, care să nu poată 
prilejui o mare creaţie. Proiectul La care
se angajează un adevărat profesionist 
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trebuie să stea sub semnul credinţei că 
acolo e pariul vieţii sale. Din nefericire, 
dimat'U.l nostru teatral înregistrează şi o 
atitudine cont.rairă. Ea îşi găseşte expre
sia în ceea ce s-ar putea numi specta,co
luJ de servidu. Realizatoru unei ase
menea montări plea,că La d,ruim cu con-
vingerea adînc înrădăcinată, chiar de ia 

:prima lectură a textului, că produsul 
muncii lor va fi, neî-ndoieilnic, un produs 
-ele serie. Nici o cLLpă ei nu-şi pun
problema că acest spectacol poate fi,
prin ambiţie profesională, prin dăruire şi
convingere, un moment de refer-inţă în
carie<ra lor. lnt.reag,a lor trudă e domi
nată de graba de a scăpa cit mai repe
de de aces,t spectacol şi de a se apuca
de altul, care va fi, potrivit credinţei
]or, capodopera mult aşteptată. Se înţe
lege că şi a,cest spectacOtl mmăitor va o
ieri, la un moment dat, lipsei de pro
fesionaHsm, suf.iciente argumente pentru
.a rezulita o treabă de mîntui.ailă. Aceas
tă pr-oblemă mai veche a teatrului nos
tru s-a manifestat şi în cadrul spectaoc
lelor prezentate în premieră cu ocazia
fazei fin.aue a Festiivalu:lui. !J1Jtr-un astfel
de context, marele spectacol care este
Piticul din grădina de vară de D. R. Po
pescu, pUiS în scenă de Naţionalul craio
vean, prime.5te o semnifkaţie deosebită.
S-au scris şi se vor mai scrie multe lu
cruni despre această montare de refe
rinţă, în care rnc,unoaştem fantezia de
bordantă, libertatea i'l'llter:oară şi, mai a
les, puterea de a senzorializa abstractul
ale lui Silviu Purcărete, cali:tăţi afir-

mate şi in Piaţeta. Sint îmsă de tpăDere că 
înamtea tuturor aiprecieri[or şi semnifica
ţirlor :teoretice trebuie să ,punem ambiiţia 
realizatolilor, Stp-ecifică profesiona,!ismu
hti exemp1ar, de a :fiace din acest text al 
dramaturgiei noastre actuale un specta
col--eve.ni.ment. Nu trebllliie pll'ea mare 
pătrU111dere psiho1log-ică pentru a-ţi da 
seama că acest sentiment a constituit 

principai1a notă a atrnosfer,ei în care a 

fost pregătită premiera. Aprecierea aces
tei ambiţii se impune cu atît mai mult 
cu cît am întîlnit î,n această etapă finală 
şi montări făcute în grabă, fără nici o 
am,plitudi,n,e, văzute doar ca o simplă 
îndatorire de serviciu, Cum aLtfel să-mi 
€Xplic aerul de vodevil de cartier al 

spectacolului realizat de Victor Ioan 
F,rW1ză, La Ploieşti, cu Pensiuaiea doam

nei Olimpia de I. D. Şerban? E li.mipede 
că tînăirul nostru regizor a făcut acest 
speotacol în gra,bă, lăs,înd pe fiecare in
terp.ret să-şi susţină scăllăimbăiel.ile de 
succes garantat La o anume parte a pu
blicului nostru. Şi dacă Victor Ioan Frun-

ză mai are o scuză (el a pus acest spec
tacol între două trenuri, mai precis m
tre două gări, Ploieşti Sud şi Ploieşti 
Vest, în drll1Il1'Ul lui de regizor 1mans
forat de l,a Galaţi la OJtuj-Napoca), 

Dan Miou, realizatoru!! spectacolului de 
J,a Teatruil „ Norttara" cu AI patru

lea anotimp de Horia Lovinescu, nu 
are nici una. Talentatul regizor, au

to1· al unei r-eprezentaţii de referinţă cu 
O noapte furtunoasă, a preferat leclu
-rii pro .funde a unui text de o deosebită 
actualitate în contextul internaţional al 
aebualelor dezbateri privind socialismul, 

pr.ivirea superficia,lă, at.rasă doar de ele
mentele de oornlc discret ail.e tex-tu,lui. Din 
tot ce-am ,î,ntilnit [,n a<Y-'....astă fază a Festi
valului, piesa lui P,eLe tlspas, Fără apro

bare, rn.erită oel mai mu;Jt sintagma „a 

reţinut atenţia". Ca şi .a!lte ipiese 
semnate de Petre Ispas, Fără apro

bare mă11turiseşte un dramaturg oare 
şbie să scrie pentru scenă. Sînt în aceas
tă piesă cîteva lucruri de care un regi

zor sau un actor îşi dă imed:iart; seama 
cît d,e bine pot fi exploatate într-un 
spectacol. E suficient, de exernp],u, să a-

Interpretări actoriceşti demn,e de 
1·eţinut, în spectacolul Cei care plă
tesc cu viaţa al Teatrului „Maria 

Filotti" din Brăila 
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mintffic ideea bLrouriJor despărţite de o 
I-inie trasă cu creta închipuind un pere
te. Chiar şi faptul că personajul princi
pal !şi dezvă:luie identitatea abia în fi
nal, jucilild pînă atwnd dublu, vădeşte un 
clrn.maturg care are în faţa ochilor, 
scriind, nu atît pe cititori, cit mai ales 
pe cei care urmează să-i joace piesa. La 
un as,emenea cl.ll1i0scător de teatru e sur
prinzător că generoasa idee iniţială n-a 
fost dusă pînă la capăt Primele zece 
minute de repreZ€ll1ltaţie sînt cele aile u
nei maxime îndntări. Un om venit de .la 
Bucureşti, din b1rouri, un specialist de 
înaltă cal1ificare, se confruntă cu viaţa 
de şa.IJJtier, rn.aii precis cu viaţa care nu 
e n,j_,ci ca în reportajele gazetăreşti, nici 
ca [n şedinţele de c01le11Jiu ministerial!. Se 
co,nturează astfel o piesă dură despre ra
po.rtul .bkocraţie-reail.irtate, mor.ală-viaţă. 
Acest fhlon extraordiinar e însă brusc 
părăsit de autor în favoarea unor dra
mo:lete de tiP burghez. Nu e exclUJS ca 
într-o v,eirsiulJ'le iniţială acestea să fu fost 
simple argum.erute în dernons1n..area com
plexităţLi pe care o are întotdea1.1.Illa via
ţa. !n această formă, a<lcentuată şi de 
morrtare, ele pair a exista .în sine. Criti
cU.lui îi place de obicei să rescrie o pie
să Viizionată. Fără aprobare conţine însă 
atîtea nuclee dr,amatwrgice inci1t:.am:te, atî
tea ,pooibi.le ,acţiuni încit această tentaţie 
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Fără aprobare de Petre Ispas la 
Teatrul Mic - o piesă care măr

turiseşte un dramaturg 

ia proporţii neobişnuite. Ceea ce spune 
foarte mult des.pre talentul autoruJui. 

2 Nu m-a dezamăgit Illici unuil din 
spectacolele revăzute. Ba, mai 
muilt, unele au făoUJt să-mi spo-

Tească entuzi:a&mUJl stîrnit 1a premieră. 
E vorba de montări11e cu S.fintul Mitică 
Blajinu, de .1a Comedie, cu A treia ţea
pă, de la „BuJiandra", cu lntr-o diminea
ţă, de la „Nottara ". Am revăzut printre 
altele şi s,pectaco,lul cu piesa Regina ba
lului de Nicolae M.ateescu, montat la 
Giuleşt,i de Gelu Colceag. Fac această 
precizare aiparite pentru că s,pectacolul 
,respectiv n�a provocat prea mare încîn
tare la unLi din oritidi noştri. Revede
rea piesei de la Giu11eşti m-a convins o 
dată în plus că dreptatea e de partea 
noastră, a celo;r entuziasmaţi de această 
piesă şi de acest spectaco,l. Cred că Re
gina balului e unul din importantele 
momente ale dramaturgiei noastre de ac
rtualitate. Simpliiflaltea. }ui, de �e s-au 
lăsat înşeaiaţi mulţi cr.Hioi, e doar apa
rentă. Sub î.nfă,ţişarea unei po,vestîoa,re 
despre o luorăitoore care vrea să facă 
film, autorul ascunde meditaţi[ grave şi 
amare despre discrepanţa dintre vis şi 
rea:1itate, dintre artă şi viaţă. Aceeaşi 
simplitate a înşelat şi în cazu.1 regiei lui 
GeLu Colceag. Acest tînăr regiZOT atît 
de vehement şi tendenţios contestat de o 

parte a crirtidJi noastre are deja un stil 
propril\l, definLt pnin filresc, prin ascun
derea semnelor regizo;rale sub desfăşura
rea povestirii propniu-zise. Pr,ioritatea 
acordată istodsirii explică succesul de 

pub,lic al spectacolelor puse în scenă de 
Gelu Colceag. Dar şi insuccesul 1a unii 
oritLci, pentru care o crontcă trebuie să 
fie, de :fiiecare dată, un pri\lej de a de

monstra că au absOilvit secţia de Teatro
logie a I.A.T.C. 

3 Tudor GheoTghe, DLana Gheor
ghian, Victor Rebengiuc, Cornel 
Vulpe, Ion Roxin, Horaţiu Măilă,e,Je, 

Florin Călinescu, Ştefan Tapalagă, Şer-

ban Ionescu. Am lăsat, pentru o paran
teză speciailă pe trei dintre actorii vă
zuţi : Aurel Gi•urumia (Mitică Blajinu), 
Mi1rcea Diaconu (într-o dimineaţă), Va
leria Si.tairu (Regina balului), pentru că 

în aprecierea jocului lor trebuie să ţi

nem cont şi de marele ex.aimen ipe ca-re 
fil .reprezintă pentru 1t1tn iacto.r interp['eta
rea unui personaj poziitiv dintr-o piesă 

românească de aotualitate. 
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• confesiuni de creaţie • confesiun( �e creaţie •

ION BUCI-IERU, autorul piesei C 
. l" ,, OnVOlU , 

reprezentată pe 
Teatrului „A. Davila" 

scena 
din Piteşti 

- Cum s-a născut ideea piesei Con
voiul '! 

- Pentru un om care, la 23 August
1944, nu împl.imise nici zece a.ni, lupta 
partidului în ilegalitate a început, firesc, 
prin a fi un capitol de istorie, învăţat la 
.'?C()aiă şi descifrat din lecturi. Lectl.llri, 
irulă, ale unor scr.iieri ce abia se năşteau, 
unele plătin,d tribut fie stîn.găciei, f,ie vi
ziunii ce îngreuna - cînd nu împiedica, 
de-a dreptul - i,nţelegerea autenticelor 
dimensiuni umane ale militantului comu
nist despre care istoria ne spUlllea atî-t de 
mult şi pentlru care viaţa trăHă începea 
să depună mălrtlllrie. Aşa se explică, 
poate, ecouJ extraordinar - îndrăznesc 
să spun : şocul - provocat în conştiinţa 
foarte tînăiru-lui ziarist carre eralŢI pe la 
mijloouJ deceniului şase. de întîlnirea cu 
cei C€ trăiseră lupta ileg,ală ş,i reuşiseră 
să răstoarne o ordi,ne căreia, pentru a 
se menţia:i,e, nu-i Upsise dec;it legitimairea 
de către istorie. 

Am cunoscut mulţi asemenea oameni. 
Am avut, în dteva rînd'll!I'i, şansa prelun
girii şi adiînâii contactulw şi comtl!Il.i
cării omeneşti cu ciţiva dintre ei, mult 
diincolo de margi.n:i!le unui interviu .sau 
ale unei întîlniiri profesionale. Am ascuJ
tat cu uimire episoade ext.raordinare, 
mi!IlUllli de curaj, dirzeni,e şi ingeniozitate, 
relatate cu fiir,escuu celor ce narează ropte 
absolut firreşti. De 1a ci am aflat cum 
se sociau, tipăreau şi dif.urau ziarele ile
gale sau cele de stînga, pe care gen,eraţia 
mea le con1,pecta în liniştea bibliotecilor 
şi ar,hivelor. Cei ce-mi v,o�bearu lucraseră 
îin redacţii, răspin<liseră mam.ifeste şi pu
blicaţii interzis·e, partioiipaseră 1-a acţiuni 
de sabotare a prnducţ•iei d<;i război. căzu
�eră, făcuseră închisoare, răbdaseră foa
me, fri,g ,şi bătăi, tremuraseră pentru 
soa,rla cel-or de-acasă, dar. după executa
:rea Pedepsei. noo"P-iseră pe acelasi drum. 
Oamenii ac,estia şi fapte'l,e lor transfor

mau un capi1:ol de isto,rie î,ntr-o lume 

concretă. palpabilă, configurau un uni-

vers uman şi un tip uman de o frumu-

seţe ş.i compl�xitate copleşitoare, în faţa 
cărora cele mai multe din modele.le liLe
rare ale vrem.ii pâleau. De abia atunci 
am înţeles cwn a fost posibil ca - d1R
colo de legităţi istorice, niciodată impu
nîndu-se de la sine - mtr-o confruntare 
aparent iir,egală să învingă cei - pe a
tunci - puţini la rtumă.r, urmăriţi, lip
siţi de cele mai elementare mijloace, 
inarn1aţi numat cu forţ:8 crezului în drep
tatea cauzei pentru care Luptă şi deveruţi, 
prm acsasta, catalizatorul şi factorul coa
;,:u.laint al conştimţei unei naţiuni. 

Incitat, am căutat, ÎIIl continuare, apro
pierea de oamenii trecuţi .prin ,proba de 
foc a ilegalităţii, dornic să le înţeleg 
motivaţiiJe ,i,nterioa.re, mecanismul de 
gîndi,re, să-mi explic firescul cu care, 
unii, coborîseră de la înălţimea faptei 
eroice, ·trecînd la munca anonimă, coti
diană. îndeplinită insă '11,U ca un mod 
de exilstenţ.ă, ci ca un act de conştiinţă. 
Cu precădere unul dintre aceşti 0ameni. 
cunoscut critic literar, conducător de 
publicaţii literare şi, mai tîrziu. prozator 
de mare fineţe, mi-a influenţat decisiv 
concepţiile despre waţă, profesi.e şi scris, 
nu numai prin cele poves1ite, ci, poate, 
mai mu1t prin tăcerea obsti=tă asupra 
grozăviilor suportate în beciurile Sigu
i·anţei, prin ,refuzul de a considera tre
cutui, chiar şi eroic. ca pc un fel de 
adjuvant al statu,tului prezent. 

A. Ut'mat, apoi, întîlnirea cu repre
zentarea concret-vizuală a mărturiilor 
vremii. Lucr,in,d la Televiziune, a,m de
venit l.a un moment dat producătoru! 
mai multor dcluri de filme de monktj 
cons.aerate ))€rioadei interbelice. C<)t !.a 
cot cu realizat-orii, ,am trecut pe sub ochi 
mii de metri de peliculă-'llocUJnent des

pre constituirea şi activitatea Piartidubti 

Comunist Român. despre lupta sia im,po-

1iriv,a fascismuilui şi a forţelor de dreap

ta, pentru pr,egătirea şi înfăptuirea re
voluţiei din August 1944, apoi despre 

anii clocotitori oare au urmat. Toate 

momentele cruciale ale a.cestui proces 

îndelungat căpătau o reprezentare con-
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e.ret-m.aterială. La masa de montaj sau 
în sala de proiecţie, Doftama - de pildă 
- în,ceta să fie noţiune iab:stra,ctă s.au
spaţiu muzeal, marile înfruntări de cla
sa şi tălăzuirea demonstraţiilor cu ecou
In întreagia Euro:pă câlpătau puterea ae
impact a evenimentului trăit.

Aşa s-a născut gînidul de ,a scrie des
pre generaţia ia.I •cărei sacrificiu stă la 
temelia· prezentului nostru şi al ţării. 
M-am încumetat tîrziu, dUJPă îndelungi
e:litări. Cu exce.pţia. ,acestei piese, tot ce
am sie:ris izvorăşte din actu.a.l.i.tiate, năz·u
ind să aduc pe scenă, ,pe ecran sau tn
µagini de carte oamenii, iproblem,E!1e, frâ.
mîntările prezentulud ; ia.VlÎnd, de>Ci. con
ştiinţa că mi-;am făcut - pe măsura
modestelor mele ,puteri - datoria .!'aţă
de ziua de azi, am încercat să mă opresc
a:supra unui tim,p care, pentru mine, nu
inseamnă trecut, ,ci oarte inseparab1lă a
prezentului şi viito:i;:ul'lJ.i..

;,Deolic\lll" hotărî-rii l-a ma,r.cat înttl
mrea cu unul din eroii iautenti<ci ai unui 
lapt asgµiănător celui din piesa Convoiul
n-a ajuns Ia destinaţie. După ore lungi
de povestire - din care a·m desiprin:s nu
numai întîm,plări, oei şi atmosfera, ,atitu
ami, mentalităţi di'.ntr-o vreme cind e
venimentele începutului de August '-14
începuseră să 1P-Olarizeze ,conştiinţe, să
aârime prejudecăţi şi să determine op
ţumi - s-ia născut un scenariu de tilm.
„ Plaoa turn,a;n,tă" a dramaticităţid acelei
scriituri era însă o evadare - organi
.-.aLă din raţiuni de conspirativitate. Gînd
m--am hotărit să reconstruiesc totu.l pe
formulă de teatru, la solicitarea iillimo-

sului ş1 atît de activulUi _colectiv al Tea
trului radiofonic, întreaga substanţă a 
trebuit „retopită", iar ,1motorul" acţiunii, 
evadarea, înlocuit. A rezultat ·prima parte 
a piesei iPUbli,cate în volum ; continua
rea. \•partea ia doua) a venit după un an, 
cu premieră atît la Teatrul radio.foni,c, 
cît şi la Teatrul TV. Mărtunisesc, ciclul 
- cel puţin în pilan.'ll[ intenţiilor - nu
s-a uncheiat. Imi pr•OiPUn o a treia parte,
cu acţiunea plasată în perioo,da atît de
frtanb1tată a anilor '45-'46.

Vestea că un colecti,v cu prestigiul 
Teatrului „A. Davila" s-a oprit asupra 
textului meu pentru a �insti cea de-a 
45-a aniversare a Revoluţiei de elibe
rare socială şi ,rraţion.a1ă, antifas'Cistă şi
antiimperialistă din August 1944, mi-a
produs o satisfacţie greu de ex,pri.mat.
Este menirea criticii şi a ,publi,culUti să
se ,pronunţe da.că oipţiunea validează o
vo,caţie (altfel spus, oocă, şi cit. harul
condeiului s-a ridi,cat la inălţi,mea fru
museţii moria.le a oamenilor vii ce 1-.au
inspirat). In mod cert, ÎIIJ.să, ea confirmă
o <.Tedinţă, şi anume credinţa în conti
nuitatea valorilor născute o dată cu 
idealul comunist. 

D.in aceasită perspectivă, ce ÎIIl.gemălnea
ză indisolubil în,ceputurile, .prezentul şi 
v!:torul spre care ne .î:ndreiptălln, indrăz
nes-c să com:sider atît textul .în.credmţat 
tip.arului dt şi cll.i,pul său scen!ic, năs
cut ,prin strădania teatrului piteştean, un 
oniagiu adus deopotrivă ;m,arii sărbători 
din august şi evenimentului politic ce 
va ,conJii,gUJra o .parte din vHto-rul poporu
lui şi ia.I ţării : Congresul al XIV-lea al 
Partidului Comunist Român. 

TANIA FILIP, interpreta rolului Iulia 
din „Al patrulea anotimp" de Horia Lovinescu 

la Teatrul ,,Nottara" 

- Ce reprezintă rolul Iulia din Al
patrulea anotimp de Horia Lovinescu,
în cariera dvs. artistică ? Cum v-aţi
apropiat de el ? 

- intîlnirea mea cu Iulia, er-oină gîn
dită şi construită de Horia Lovinescu, a 
fost într-adevăr o fericită întilnire. O a
p::-opiere de swflet, o stare aparte pentru 
repetiţii şi specbacole, cum nu se naşte 
de fiecare dată. A fost un person.aJ pe 
care, citindu-l, l-am dorit şi am încer
cat să-l cuceresc cu temacitate. Iulia -
în ci ud.a vieţii ei s·ceni<ce s-curte - se 
conturează ca un mesager al unui Ldeal 
so<:ial ş1 etiic înaintat, cu as,piraţii spre 
o J.ume mai blllilă decît aceea diill care fia.ce
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parte familia ei. E un rol ,care m-a făcut 
să vi1brez, să simt că exist a,ctoriceşte 
intens. Trebuia să caut, în,să, nuanţe ca
raderul'lJ.i. său ; calităţi şi. fireşte, de
fecte, care să�mi influenţeze gîndurile, 
m;_şcările, atilmili!nfile. 

Biografia Iuliei mi se p.are mai puţin 
obişnuită. O tînără fată de 23-24 de 
ani, frustrată de o ev,o.luţie firească, al 
cărei spirit se de2ivoltă într-o familie 
deî!nită prin min,ciună, vu1garitate şi fri
volitate, _egoJsm şi făţăl'Ilicie. Simţind r:ă 
se .sufocă în aooa familie căreia i-au de
V€11it de mult străine .în.altele idealuri 
morale ale vieţii omeneşti familie care 
striveşte cu atîta cruzime demnitatea o
mului ; şi, astfel. trezită la realitate, a-
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titudinea ei de iprotest esţe să urmeze 
după puterile sale drumul pe care i l-a 
des-chis iadevăratuJ. ei tată. acela de co
munistă. ÎID1Pinsă de dorinţa „de a foce 
dreptate" - pornind de la faptele din 
a-cea noo,pte de august 1944 - vrea să 
de&copere adevărul, adevărul oridt de 
crnd .ir fi el. Apr,:Ptpierea ei de un fost 
p:·ieten şi tovară.5 de luiptă al t,n�lui 
său, comunist .ilegalist, îi dă 3peranţ.a că 
o să afle împrejurările în care ,;U;esta
a fost ucis de nemţi în orooria-i casă.
prÎJ!l trădare, şi că vinovaţii trebuie să-şi
_prjmească pedeaipsia.

• Repetiţiile la aicest rol au fost ca o
competiţie : de fie::.ar-e dată Iuli,a îmi
.punea obstacole ce părea.u de netre�ut,
mă încer-oa, mă obliga 1a perfot:'rnanţe.
Amîrudouă a,m avut· un rrniare ,aliiat - re
gizorul Dan Micu ; ,�u -căJJdur:ă ,5i spirit
constru-ct1v, el a ştiut să gă.seais•�ă şi să
ne transmită aceasită buC'Ur.ie a· înrtîîlntrii
noastre. să ne ,91prQPie. Pentru mine ac-est
personaj reprezintă o nouă treaptă în e
voiuţia mea artistică. Iulia m:,a întins,
prima, o mi'Ilă, �ă,riiîrudu-mă de perso

najele „mănuşă", !fete tinere, blonde şi 
visătoare, drăguţe şi răsfăţate. Ea mi-a 
prilejuit o lecţie de prafesion.a.1-ism 
teatral. 

Un sprijin substanţial l-am avut de la 
cei alături d-e care mi-iam trăit vi,aţa iln 
timpul r�etiţiilor, aclori şi ,prieteni care 
au fosit „f.amHia mea de teatru": Lucia 
Mureşan. Ioana Crădunescu, Alexandru 

Intr-un moment al spectacolului, 
alătwri de Cristian Sofron 

Repan, Cristian Sofron, Doina Sin, Dorin 
Moga, Dana Dembinski şi scenografa 

Anca PâsLaru. Le mu1ţumesc tuturor! 

ION 
Vasile 

de 

CIIELAR U
,-

interpretul rolului 
Celmare din „Fără aprobare" 
Petre Ispas la Teatrul Mic 

Recent, la TeatrµI Mic a avut loc 
Premiera piesei Fără a,probare de Petre 
Ispas. Interpretaţi rolul Vasile Celmare, 
maistru pe şantier. Ce credeţi despre a
cest personaj ? 

- Ştiam ililcă de Ja încelI)uhd primă
verii, cînd încă mai l1.1Jcram la Maidanul 
cu dragoste, că sînt dn,clus în distribuţie 
şi ce rol voi juca. A.m iprimit textul din 
vreme, am avut ti-mp să-l ,.cites,;:" p-e 
îndelete înainte de în-c-aperea re9eti ţiilar. 
Vasile Celmare, rolul ce mi-a fost i.ncre-

dinţat, maistru cu state vechi de şantier, 
tată a patru c0ipii aicasă, şi altor dteva 

sute - iadOfPtiyi, prin forţa lucr_µrilor -
pe �tier, om aşezat şi hîrşit de multe 
probleme, di.baci, descurcăreţ de noduri 

g-ordi�111e, uneori dur. alteori blînd şi
mucalH, ei bine, personajul, de la bun
ineeput, nici nu m-a bucurat, nici nu
mi-a trezit efuziuni, ci pur şi simplu m-a
our pe gînduri. A venit vremea. mi-am

z!s, să j,o,c şi taţi de familie, îndrumă
tori spirituali ai celor din jur, aleşi şi
realrşi ; să zic şi eu către ei_ ,c,a atîţia 
alţii în.aÎlllte: ,,Are tata grijă!". Am a

juns, deci. un actor matUT. Iată, au tre
cut anii .�i... Sigur, asta nu are de-a face 
cu personajul, ci cu mi111e personal. 

DUJpă ce ne-am a,9u,cat de treabă, după 
vreo citeva zile, mi-am dat seama că 
ceea ce aveam noi de făcut acolo nu e 

chiar delo-c si:mplu, aşa cum părea la 
început. Petre 'Ispas aducea în discuţie 
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prin t.extul său o problemă de actuali
tate cu bătaie ceva mai lungă şi oare 
m-a preocupat în mod deosebit. De ce,
cum au loc r.aiportări false asupra inde
plinirii wior sarcini de :!)Io<lucţie şi oare
este adevărata :fiaţă a celor ce se ascund
în spatele lor ? Asemenea piese de 1a o
vreme au foot numite �urajoase" şi_
sincer să fiu, nu înţeleg defel. Faţă de
<:ine, -cur.aj ? Mă uit în jur şi nu găsesc
pe nimeni dintre cei de bună-<:redinţă
să se ii împotrivit vreodată adevărului.
Nu există plenaTă şi întîlnire cu oa,menii
de artă la oare tovarăşul Ni,col.ae
Ceauş�cu să nu repet,e cu ace€8.'5i fer
mitate sfatul şi îndemnul către o ro-tă
des,::.hisă, în care la loc de frunte să se

.afle omul nou, cu toate problemele lui ;
dar nu trebuie uitat.e, nid trecute cu
vederea acele mentalităţi, rapt.e, ce inică
se mai strecoară :pe id, pe colo, şi pun
:f.rine dezvoltării societăţii noastre ... Şi-a
tw1c:i ? Poate pentru unii a te ,privi în
og]i!l1dă şi a-ţi spune .,Mă:i, băiatule, ai
greşit, ai dat-o de-a dura de astă dată ! "
e un curaj. Oiţi dintre aceştia or fi, nu
şt; u, daT mie mi se pare rizibil să as
CLmzi într-o sa,coşă cu ochiuri ceea ce
se vede demult, şi să strigi ._.:,oricelule"
unui ditamai şobolan. E bine ştiut, clnd
ţ;-ai aqăţat pe undeva pantalonii, dacă
pui mina pe ac şi aţă imediat. o duci cu
c:LL:1.5ii pipă mor de bătrineţe, altfel ră
m.ii şi :fără de ei şi te mai faci şi de ru
şine prin tîrg.

Personajele di!l1 Fără aprobare - tit-
1 ul e sugesti<v pentru că r�ca din _piesă 

Pairtener de diiaiog : Papil Pandwru 
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care l-a inspirat are şi un semn de în
t.'.'ebare ducpă -, de o asemenea. pro
blemă se lovesc. Eşti sau nu în stare 
să-ţi asumi ră.s.punderea. în momente
cheie, sau baţi apa în piuă şi alergi 
după „aprobări" pe La tot fel ul de foruri 
implicate şi neimplicate. Căci, vorba 
ceea : dacă iese bine - ,,noi, si-ai noş
tri !", da-că iese ,prost, un ţap· is,-păşitor 
se iăseşte întotdeauna. FiecaTe reacţio
nt>ază în felul său, unii da, alţii nu te 
lăs:a ; Vasile Celmare are un fel aparte 
de a privi în jur. El se situează undeva 
pe la mijJoc. Prfo reacţie, nu prin de
cizie. El ştie bine că dlll!)ă toamnă vine 
iarna. a,poi altă toamnă şi altă iarnă. Am 
înoeercat în lucru să-l plasez în diferite 
sit__t11aţii ce nu aparţineau textului, unele 
chiar ciudat.e ; nu făceam pentru prima 
dată asemenea experienţe. Nu. n-am a
vut nLci o sur,priză. Personajele de felul 
lui nea VasHe Ce1mare nu s-,ar putea 
chiar spune că se joacă singure, dar 
nu-ţi îngăduie să intervii, cu nici un ar
tificiu. Ele există, şi atît. Un ,asemenea. 
p�rsonaj trebuie numai adunat de colo, 
de dincolo ; de la unul o pri,vire, de la 
altul un fum de ţigară fornăit pe nara 
stingă, nea:păriat, ori o înjurătură, cu 
ochii căumnd ceva pe sub masa de şe
dinţă, ori cite şi mai cîte. Restul... Fie 
care cu treaiba şi agoniseala lui. 

Am mai jucat citeva roluri asemănă
toare di111 dramaturgia origin,a,lă. Victor 
clin Intîinire la metrou de Eu_geni.a Bu
suioceanu, la "BuLandra ", Marcu din 
Goana de Paul Ioachim, Tucă_din Hoţul 
de vulturi de D.R. Popescu, la Laşi. I-am 
auzit pe undi discutînd despre astfel de 
peJ-s,onaje ca des,pre o corvoadă, un rău, 
aşa, necesar. De parcă ţi s-ar pune pe 
un colt de birou un dosar pentru casa
ţie. Si,gur, daică te ,comporţi ca un fu!l1.C
ţion.ar înăcrit, un dosar pentru casaţie 
iese chiar şi din Hamlet. 

Numai că actorul ştie cită sevă poate 
as,cunde un asemenea personaj : omul 
pe care n întîlneşti mereu, de cîtevia ori 
Pe Zi uneori, căci omu,l şantierului a de
venit un.a dintre cele mai familiare fi.guri 
ale epocii noastre. De cite ori 111u treci 
pe lingă astfol de „şantierişti", cind în 
pauza lor de masă se întor,c de La ali
mentara cu braţele plin� şi n·i,ci nu-i 
oagi în seamă. E minunat să ;poţi crea 
un iastfeil de om acolo sus, la rampă. 
J):.1că numai pentru o cli,pă reuşeşti să 
te apropii de sufletul lUJiJ şi tot e ceva. 
E <' paHdă ofriandă, cum 51pune poetul, 
pentru truda fără abnegaţie, uneori cu 
.,arrifi,cii . La care ţi-€ greu să te ginde.!;iti 
chiar, a acestor adevăraţi eroi aii lumi
n1Jaselor vremi pe care le trăi,m. 

Interviuri rea'l.izait.e de 

Maria MARIN
I 

www.ziuaconstanta.ro



SĂPTĂMIN� TEATRELOR D8 PĂPUSI . 
. 

Bilant 
•

Sl
, , 

ŞI MARIONETE 

exige11ţe 

Cu cea de a doua ediţie crgcni;:ată între 29 mai - 4 iunie a.c. la Bucu
reşti, Săptămina teatrelor tle popuşi şi marionete a confirmat angajamentul 
periodicizării bienale, hoti:!rît, în cor.sens, la debutul acestei prestigioase 
manifestări culturale (mai 1987). 

lncadrat în finala Festivclului Naţional „Cintarea României", beneficiind 
de sprijinul neprecupeţit al orgcnizatorilor : Consiliul Culturii şi Educaţiei 
Socialiste, Comitetul pentru Cultură şi Educaţie Socialistă al Mu
nicipiului Bucureşti, A.T.M., Teatrul „Ţăndărică", Săptămina păpuşarilor a 
reunit, în contextul ei cultural-artistic stimulator, 16 instituţii de gen din 
toată ţara, cu unul sau mai multe spectacole (in concurs J!i în afara lui), 
recitaluri individuale şi de grup, expoziţii, colocvii, lansări de carte. 

Secvenţe semnificative 
Multe din sipe,ctacolele şi recitalurile 

oferite în această atmoSlferră săribătoreas
că au m.ai fost comentate şi în revista 
noastră, fie în cronici se[)al"aie, fie în 
relatările asup� întilniri1or precedente : 
Săptămîna teatrelor de păpuşi de Ia 
Constanţa, ediţia a X-a, Gala recitaluri'
Ior păpuşăreşti de la Botoşani (ediţia a 
m-a)'*_

Programarea în premieră absolută sau
reprogramarea tuturor �rfestărilor în 
cadrul oomipetitiv al Săptămînii bucu
reştene a solilcitat din ipartea ;păpuşarilor 
eforturi SUJplimentare, o parti1ci[Plare in
tensă, o doză siporită de a,mibiţie şi emo
tivitate, care şi-iau pus (inerent), mai 
mnTt sau mai ;puţin, pecetea pe rezulta
tele artişti'ce ale muncii lor, oe modiii
căril"!, adesea structurale, efectuat� in 
perspectiva ,::oncrursului dec:isiv. 

Relatarea noastră încearică să sur:prin
d:i dt mai suocint tocmai acele di,pe 
deosebite ale reiprezentaţiiik>r, aicele ima
gini sipecifice prin care a:rti.ş,tii păil)uşari 
au îlllcercat să cornU!llÎce 1a o tempera
tură unircă cu publicul de toiate v:îrstele. 

TEATRUL DE PAPUŞI DIN ARAD 

O rază de soare (recital) **) 

Exemplară imagine a unei demonstna•ţii 
de virtuozitate. Adela MolidoWlll1. şi Au
riaa �irrik (deţim.ătoarerue trnfeu!ltui Galei 
botoşănene şi alre Pr,emLul.ui A.T.M. pe 
1�38) au de:.wăluit şi în faţa oucurnşte
mlo�. cu aceea.şi pros11:;>eţi1me, măsul"la 
senSllbtllităţii şi a inteli,genţei 1.or crea
toare. talentul mânuiri.ii fără de cus:ur a 
marionetelor. 

*) ,, Teatrul", nr. 12/1988. 
**) ,, Teatrul", nr. 8 şi 12/1988. 

ditJtr-un tot unitar 
Anotimpuri de Vivialdi (recital) 

Carmen Mărginean a cheltuit un efort 
puţin obişnuit pentru a ilustra, într-un 
cm.cept original, de rafinată modernita
te, varJetatea stărilor sugerate de univer
sul son<,r al celebrei ,partitur:i muzicale.
Parţial, artista a obţinut momente de
artă atrăgînd aten·ţia asupra maturităţii
profesionale, a com;plex:ităţii (,cu sfOl'i
suJPmpuse prinse 1a două păiJ>tLŞi) în teh
nica. de mânuire a marionetei.

Ariciul albastru (:recital) 

O evollUJţie de grU,P în care spiritul 
ipăpuşărelsc s-a manifestat cu timiditate. 
Am apreciat gingăşia, glasul catifelat al 
interpretei Elena Ghergl).i:nescu şi frumu
seţea păpuşilor, îndeosebi a celor doi 
arici, albrastru şi roz. C_u mai multă fan
tezie şi sprijinită pe o tehni,că mai si
gm'ă şi mai dţniamică de mînuire, ,:onocu
renta ar fi iputut ,conferi mai multă� stră
lucire si un mai !)regnant reliel' aipelului 
călduros al autorUllui la î,II1jprietenire şi 
solidaritate. 

Amintiri din copilărle - dramatizare 
de Dorel Sibii, du:pă Iorn Creangă. rRegia 
Francisca Simiones.cu. 

Interesant de urmărit şi semnifioativ 
a fos<t do.ar chipul ipăpuşii-erou : 
Nică al lui Ştefan a PeitrJ;i din 
HU1ITiuleşti şi modul în care a fost 
mîm.tit şi întruchipat „la vedere" 
de Ca:rmelil Mă�gi.nean. Eterogen în vi
:dune, cu un amesrec arbitrar de ele
mente, cu puţine ;păipu,5i şi cu mai mulţi 
interpreţi păpuşari în rohITi-clleie (,al 
căror talent actoricesc a lăsat de dorit) 
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specta.colul n-a reuşit oe::-tt pe a1ocur1 
să emane fiarmecul şi savoarea, hazul 
pitoresc al acestui val-0ros text literar. 

TEATR.UL DE ANIMAŢIE DIN BACAU 

Povestea porcului - dnaraatizare de 
Oltoo. Gonaş dUJpă Ion Crnangă. 

Spectacolul s-a arătat atit de stînje
ni tor prin si•mplis.mele r,oluţiilor regizo
rale şi attt de puţin · păiPu.şăr,esc moît 
mohorea.Jia şi olictisu1 ins1Ja1ate pe t-0ată 
durata sa au ,constituit o mostră de cum 
nu trebuie să arate o repiezenbaţie pen
tru cop�i. 

Vasilache şi Marioara - recital susţi
nut de Ion Borţea. Duioasă a fost întîl
nirea cu acest artist fPOIPular - unul din 
ultimi-i anilffilq_tori ai teatrului tradiţional 
de bîki - care se străduieşte, cu impre
sionantă dăruire şi perseverenţă. să men
ţină dreptu;] la supravieţuire ai celebre
lor arhetiiPuri : Viasilache, Marioara, Dra
cul, Pop.a şi Moartea. F_.armecul genuin, 
savoarea populară unică a reprezenta
ţiei au belnefiai,at de mare succes, presta
ţi.a acestui „f.actotum" (creator şi con
�trudor de păipuşi, regizor, interpret şi 
comper) a fost răsplătită cu numeroase 
apLauze dincolo de care străbăteau şi 
nostalgioee regrete pentru ornndiţia, din 
ce în ce mai marginală a acestui demn 
strămoş llll teatrului nostru de părpuşi. 
năstruşnic şi incisiv asanator de mora
vUJri şi năravuri. 

TEATRUL DE PAPUŞI „VASILACHE" 
DI;'\l" BOTOŞ�NI 

Aventuri'le unui cocoş de Cristian 
Pepino *) 

Di.agnosticul pe care !-.au dat specia
liştii La Ga1a b-otoşăneană aicestui hazliu 
minî-s,pecta.col s-a ,�rnnfirmat. El e bun. 
frumos şi vesel. Bine fixată de regizo.rui 
Liviu Steciuc în datele umorului graţios. 
mu,calit. reiprezentatia si-.a năstrat tf>ate 
poantele în starea lor iniţială, pură, fără 
nici o pată denigrantă, Jegr.adantă. 

Luceafărul de Mihai Ernines,cu 
Un.a din imaginile cele mai convingă

toare doibîndite de poemul emines,ci.a'1 
în tălmăicire scenică. Dan Frăticiu in 
dublă calitate : regizor şi scenograf, a 
decupat r:eveLator substal]ţa poeti-c--<lra
matkă, fi.)oz,ofk:ă a di:mcilei partituri, 
conferilJ'.ld tuturor planurilor - şi ce
lui real, şi celui simbolic-imaginar, şi 
celui terestru, şi celui fabulos--.a.stra.l 
şi celui narat şi celui reprezentat 

o em-0ţionantă expresivitate. Mon
tarea s--a rem.arcat prin sudta sa de 

*) ,, Teatrul" nr. 12/1988.
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met.arore care Incorporau şi relatau ideile 
scr•erii cu mare forţă de sugestie vi
;;uală şi sonora. 

Prin acest subbil şi rafiinat act de cul
tură nan Frăticiu se alătură triumfător 
temerari'lor descllizăltori de drum tn acest 
f,en :.peci.fie de artă. ţeh.iipa pă,pu.şari-
1,)r botoşănemi. care .au răspU'lls cu to
t,ajă dăruire exigenţelor r.idioote de acest 
e�eriment înnoitor, merită să fLe el-0-
gtată fără rezerve. 

TEATRUL DE PAPUŞI DIN BRAŞOV 

Făt-Frumos rază de soare de Mircea 
Florilan 

Cu mij�oace potrivite, -pretinse de s,pe
cificitatea genuiliui, regiza,t cu onestitate 
de Ştefan Dedu Fi.arca, s,pectacolu! n-a 
reuşit totuşi să oc-olească soluţiile ş.ablo
nardt. canoanele obişnuite în abordarea 
basmelor cu zîne şi Feţi-Frumoşi. Slă
biciunea a .porPit de la text, unde au
torul a folosit locul oomU'll, personaje şi 
situaţii prezente în mai toate basmele 
cunoscute de adulţi şi de o:x�pii. Fără o
riginalitatea şi inventivitatea cu care 
ne-a obişnuit, scenografa Simo Eniko nu 
şi-::t de:mninţit, nici de astă dată, puterea 
cre..'!.tivă. Ea a realizat o scenografie a
decvată, funcţională, cu citeva si,}uete 
inspirate. singurele elemente ale montării 
pe care ,privirea ochilor noştri s-a putut 
opri cu interes. 

TEATRUL PENTRU COPII DIN 
·BRAILA

Dumbrava minunată, dramatimre de
Emil Ţigan du,pă Mihail Sadoveanu

Intenţii bune. Multă candoare şi si'l1-
ceriLate i.n această montare cu ,amprentă
trarliţională. Concepută de Fr.andsiDa Si
!nionescu în ideea unui sinoctacol cit mai
limpede, în care arhi,cunos,c1c1t,a partitură
să nu sufere priln transfiguiare scenică
n·-c1 o abatere Ş,O,call1tă., reiprezentaţiia a
beneficiat - în virtutea a.cestui gind
bun - de momente duioase în care ,a
venturile Lizucăi şi a.Je lui Patrocle se
închegau plauzibil şi convingător.

TEATRUL DE PAPUŞI DIN CONSTANŢA

l'ăpuşa - prietena mea de Vaste Co
jocaru (recital) •) 

PUIIl,Ctul de virf al 11'.ll-ei demonstraţii 
individuale de virtuozit.ate. Ca şi la pre
cedentele lntilniri Aneta Forna a consti
tuit revelaţi.a si a a-ces-tei Săiptămîni 
bucw·eştene. Mînuind la vedere şi in 
toate chipurile (.în pki,oore. în genunchi, 
stînd pe scaun sau culot-..ată pe !}Odea) 
păipuşi de toate genurile (IC\! tijă şi fără, 

•) ,, Teatrui" nr. 12/1988. 
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pe mină şi cu sfori), Aneta For.na a 
dat ex,presie şi strălucire conceptului 
plenar de „r€!!)rezentaţie specid'hcă". For
mula de s,pecta,col-recital bi.ţie gîndită, 
cu momente de haz, de lirism, de gingă
şie, a prilej'llli.t ev•itdenţierea profes:ion:a
lismulu:i lia cotă maximă, valoarea per
fo.:-manţei dobindită ,prin muncă asiduă, 
prin continuă spe,ciali,rore de un talent 
ieşit din oomun. 

Scufiţa roşie - dramatizare de Mir
cea Viaida, dUJpă Fr.aţii Grimm 

O feerie în aJ.b,. cu o căsuţă mică, 
ro.5ie, suspendată, şi cu o eroină adorabi
lă, IDtmchirpată - ou inspiriată şi si-
gură mînuire, cu umor uşor maliţios în 
interpretare - de către Ioana Jora. In
teresante şi origi'l1:ale soluţiile din pro
punerea regiooar&.i lVI•oflla Chfa-ilă pentru 
scena foarte mkă. Frumos şi ex.presl.v 
decorul, din voalluri transparente, al 
Eugeniei Tără.şes•cu Jianu. Su,pr.aidimen
sionnrea expresionistă în final ,:t Vinăto
ru'1t.ti a risirpit armonia întregului care 
pină atunci ne-a plăc\lt foarte mult, 
pent:-u că avea idei şi iPO,ante nostime 
legate de contemporaneizarea basmului 
daslc. 

TEATRUL DE PAPUŞI 
DIN CLUJ-NAPOCA 

Secţia română 

Magazinul cu jucării de AJ.. T. Poipescu 

Sur,prinzător, regizorul Aureliu Mianea 
şi-a în,ca,drat s,pe,ctaoolul în cele mai 
bune date ale teatrulµi tradiţional de 
păpuşi. Decoru1 şi păipuşme, c01I1Struite în 
cea mai obişnuită manieră (uşor carioa
turală), cu textul redu:ş_ la esenţă, cu 
acCX'ntele puse e:xiact pe âdeea principală: 
păstrarea măsurii în toate împrejurările 
vieţii, bine ritmat, s:pectq,colul s-a b1.1icu
rat <le o receptare limpede dind bene
ficiarului - co;pii de viîrstă ş-colară -
satisfacţii d�oline. 

O cursă de pomină de Mariiam..a Dan 

P'2' un text cu puţine virtuţi literare 
am asistat la un fel de joacă cu intrigă 
poliţistă greu de înoadrat în vreun gen 
anume, cu interpreţi-oameni (stîngaici) şi 
cu două-trei elemernte păpuşăreş1li (ca 
pretext). Reprezentanţia a întrunit pu
ţine slllfragii, în .pofidia vervei afişate 
7.gomotos şi oam dezord,omat de către cei 
patrn eroi (trei deLa,pidiatori din comerţ 
şi un po1�ţist, toţi ,alergători frenetici pe 
firul citorva poante cu efect umoo-istk 
ocăzut). 

Secţia maghiară 

Omuleţul de puf de A:l. T. Po.pes,cu 

Un sipoctacol eq_re a mărturisit prin 
spiriitu:l său cLasic rpăpuşăresc, prin echi
librul şi conlucrarea ar,monioasă a tu
turor factoriJor oare 1-iau a1cătuit. r2gia 
calificiqtă, marica inoonfunidaibilă- ·a exce
lentei regizoare Kovacs I1diko. Lirismul 
şi graţia, precizia execuţiei, al_l reuşit să 
i;uibilea�că spontan o relaţie strînsă în
tre pă,puşari -păpuşi şi publicul lor spe
cific. Adecvarea la obiect e un merit 
de= de luat în seamă. 

REGIONALA C.F.R. CLUJ-NAPOCA
GUITPUL „SOLARIS" 

I 

Fabula iacta est. 

Toi maniera reprezentaţiilor zgomotaa
se şi colo1:ate de carnaval, cu măşti şi 
costume îmrpestrjţate i'Il culori violente, 
cu momente de iJIJ:PTOVizaţie în stilul 
commediei dell'arte, cu o terjibilă poftă 
de joc. entuzi,aştii ,:trtişti amatori clujeni 
iau izbutit, s;ub îndrumarea a'l1!Îlmatorul'lti 
Tu:-aia:n Saivilnes,cu, să i.lustrez,e amuzant, 
cu ţinte satirice bine plasate, cu gaguri 
de bună calitate, o suită de ffill!Xilffie şi 
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cugetări, de iproverbe, al căror tîlc şi în
telepciU!lle se dovedesic etern valabile. 

TEATRUL DE PAPUŞI DIN CRAIOVA 

Un vis adevărat de Adriana Stamate 
(recital) 

Un divertisment estradistic amu=t, 
susţinut cu umor, cu zbtp:idălpicie _copi
lărească, cu maliţie, în care s-a văzut, 
a.şa cum a dorit cunoscuta a,rtistă mî
nuitoiare Adriania Stamiate (în i'Posta.zele 
de aotriţă de comedie şi regizoare), că 
nici aceste teritorii nu-i s,înt complet 
străine. că are măsură şi bun gust. Tî
năra ei parteneră, Iulia Pi-ţigoi s-a miş
cat cu multă graţie, ,a cinnat şi a dam.sat 
ca o adevărată balerină. Numai că a 
Uiip&it @ecitidtatea î,n materie păpuşă
rească. Luate doar c:a un S:Î!IIliPlu pretext, 
frumoasele păguşi ale lui Eusilgţiu Gre
gorian n-au putut da reprezentaţiei în
suşiri competitive sau măcar un statut 
viabil în vreuna din forrrnele de gen sta
tormdte s,au deschizătoare de noi dru
muri. 

TEATRUL DE PAPUŞI DIN GALAŢI 

Ariciul albastru de Al. T. Popescu 
(roci tal) 

Vari:antă sensibilă de gen pentru cei 
mic-' PUJl1Ctul de interes : scenografia 
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J.V[,aria:nei Brudlu. Un conglomerat de 
umbrele colorate şi un nor pufos, supra
dimensioniat, sugerând 1JJ1 cap de pisică 
cu ochii de sticlă. Exploatate cu mai 
multă inventivitate şi fantezie, aceste 
elemente decorative ar fi putut permite 
o desfăşurare mai sipectaculoasă a jocu
lui c;are unecri intra prea majt în um
bra decorwui.

TEATRUL PENTRU COPII ŞI TINE
RET DIN IAŞI 

Punguţa cu doi bani - dramatiza.re 
de Ion Aga.chi dUd)ă lOl!l Creangă 

Doina Iaricudevîci şi Viorel Vîrlan, 
distinşi J.ia Gala recitalurilor botoşănene *), 
au impus şi în raţa juriului şi a pUJbli
cului bucureştean calităţile lor profesio
nale atit în domeniul mînuirii minus-cu
lelor păpuşele cît 13i în acel,a al întru,chi� 
pă•rii în faţa paravanului, cu haz auten
tic, cu vio,i,ciune şi a1plomb. a celor doi 
comentatori. Panfumul dulcelui grai mol
dovinesc, prqpriu m.arelui soriitox, a cu
cerit arudi tor•i u•l. 

TEATRUL „AŞCHIUŢA" DIN PITEŞTI 

Baladă pentru toţi copiii lumii de 
Toma Biolian 

Cu bune intenţii ed-..r1cativ-,patrioti,ce, 
situată într-o zonă a Uterat-uirii pentru 
ş,colarii din cllasele mici - oe oare am 
dori-o pr.omovată cu mai multă insis
tenţă pe scena teatruJ'll:i de ;păl!:)uşi - a
ventura celor trei pionie_ri, porniţi să 
descopere o preţioasă comoară, ar fi a

vut şansa - prin intermediul imaginii 

scenice - animată cu acurateţe şi pro

fesionalism de artişti.i 11>ă'l)uşari, să con

vingă dacă textul s-ar fi cirx:ucrns,cris nu

mai m domeniul cunoştinţelor şi preo

cupărilor 1POtrivite cu viirsta miicHor 

51pec'tatori. 
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TEATB.UL �UNICIPAL DIN PLOIEŞTI 
- SECŢIA PAPUŞI

Undeva pe pămînt de Ion Singereanu
(:-eciball 

i) plăicută surpriză pe drumul progre
sului artistic înregistrat de -um oolectiv 
care s-a arătat receptiv la critici şi s--a 
ambiţionat să găsea..s_că w,luţii mai po
trivit.e cu potenţialul său creator. Un 
iext s,cris cu multă sensib.ilitate şi ales 
cu cU=-nărrnînt a constituit puntea pe 
oare realizatorii spocta,oolului : regiwrul 
RaJi, Popovici şi sceno.gra.fa Marcela 
Fe:u1to (cunoscută artistă mînuitoiare) au 
realizat o foarte bună mostră de teatru 
poe�ic cu mesaj antiră.2'ooinic transmis 
cu !ior doonnatic emoţional prin int.erme
di\Jil U1I1ei păpuşi piline de candlOri şi de 
efoziuni lirice viabile. 

TEATRUL DE PAPUŞI DIN SIBIU 

Puzzle de Dan Hîndoreanu 

Cu acest spectacol foarte bun şi ex
presiv de pantomimă pură echiPa tine
rilor păpuşari sibieni se ,anunţă a fi u
nul din centrele de atra10ţie nu numai 
ale să,ptămîni.i bwcure.ştene, ci ale tuturor 
întî1n�rilor care-şi 1pro,pun să a,fi�e for
mule noi. prin care să se poată ex.prima 
gîncturile creatoare. 

Trudiltorii sibieni ai a=tud. greu gen 
de artă, ce pare să cîşti,ge şi î,n ţara 
noastră din ce în ce maj mult teren, au 
oferit, sub î,ndrumarea regi.zorului ani
mator şi interpret Dan Hân!doreanu, mo
mente memorabil�, Î!llţeSlate de idei, tul
burătoare clli,pe de meqi@ţie gravă şi 
satiră usturătoare. 

.Piticul uriaş de Dan Hîndoreanu *) 

Cel mai s,pir.itua!l �i păfpuşăres.c exem
plar produs î,n ultimele două stagiuni a 
întrunit şi la a,ceastă man.id'estare bucu
reşteană sufragiile unaThÎITT!e. Des,pre el 
s-a vorbit şi s--,a s,cris mult. Cu el Dan
F'rătiJciu şi�a înscris numele în antologia 
PPrformanţelor de gen la toate capitole
le. Densitatea hazului reali21ată pe fie-

*) ,, Teatrul", nr. 8/1988. 

care centimetru pătrat al acţiunii de e
volutiia pLticilor mi.ci şi de senzaţionala, 
fabuioasa a,pariţie şi participare în con
flict a piticului uri,aş a rămas neştir
bitii, cu toate că s;pectaoolul a fost plim
bat dt:. 1a un ca;păt de ţară la altul, de 
Ja Sibiu la Constanţa şi retur, via 
Bucureşti. 

TEATRUL DE PAPUŞI DIN TIRGU 
MUREŞ 

Secţia română 

Punguţa cu doi bani, adaptare de I. 
Gheliuc după Ion Creangă*) 

Ou rădăcinile bine înf:i.pt.e în solul ge
neros al zestrei noastre folclorice, a.ceas
tă Îlncintălto.are mosllră de umor şi fan
tezie regimtă de Marja Mierluţ (în in
spirata scenografie al lui Ha.ller Ioszef) 
s-a prezentat la Bucureşti îmbogăţită 
însă cu şi mai multă vervă, cu şi mai 
multă strălUJCire şi savoare mucalită, e
videnţiitlld profesionalitiaţ_ea acest.ei tru
pe mchii.:nlate tota/1 zeul,ui bUIIl all artei 
păpuşăireş'ti. 

Un bazar bizar 

Introducerea unui cor,p stră:in, a unui 
mini-mini reci1ial. de muzică uşoară, a
di,minuat întrucîtva interesul pentru a
cest scenariu de pantomimă cu un con
ţinut bogat de idei, cu penetrante ac
cente sati.r,i,ce, susţi.nut cu elian, cu bucu
ria jocului, cu entuziasm contamin:ant de 
o echi,pă de O[Pt tineni în regia Mariei 
ll.1ierluţ. EXJpresie a ulllei, atitudini crea
toare, această nouă maniifestare a colec
tivului de păţpuşiari din T,g. Mureş a pus
în evidenţă calea fertilă a pregătirii pro
fesionale complementare, a însuşirii unor
noi posibillităiţi de ex;presie oo:nporallă, cu
rezultate benefioce în toate domeniile de
actiwtate şi cu folos jpentru publicul de 
toate v-îrstele.

Secţia maghiară 

Fa.ta babei şi fata moşneagulUi - dra
matizare de Tomp,a Z. Mihaly d�ă Ion 
Creangă. 

O reprezentaţie cu merite deosebjt.e 
izvorite din valor:id'ioarea creatoare a u
nor elemente de foJ.do.r_, 

Oa<lrul plastic 
inventiv şi ingenios, stilie.at cu riafina
ment : păipuşi--€talon exiprestl.rve, în chip 
de oale şi ullce'.Ie, aipa,rţin11nd concepţiei 
s·cenognafi,ce ,a �w Hal1er Joszef. Meta
fore sugestiive cu canacFr modern, at
mosferă adecvată, ooeren,ţă stilistică, 
ritm. Siprij:ia'lit pe precizia şi siguranţia 
mînuirii, pe cîteva performanţe inter-

*) ,, TelllPrul", ,nr. 8/1988 
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pretative, regizort.lll. Păl ADJta1 a reuşit 
să comuruce ou rorţă sernn!i.fi,cativă esen
tia unui text valoros din literatura da
sică românească. 

Cu cele trei spectacole de elevată mă
iestrie. Teatrul de pă,puşi din Tg. Mureş 
a demonstrat că-şi păstrează vie. nealte
rată, faima de Nlectiv fruntaş, serios 
şi muncitor. 

Bucuria mişcării (recicta.l) 
O redutabilă ro-Ustă ia secţiei maghiare, 

Olysăi KoTne1ia a susţinut un reciti.aJl de 
animaţie a... mîinilor. Suita de m1,c1 
,,poze" (1Pe care palrrnele si degetele Ie 
pot lua unele faţă de celelalte şi tm
preună) a constituit un �eciJa.col-surpri
ză. Fiecare ,,I>Oză" era ilustrare.a unui 
cu\llnt, a unei stări afective, a unei idei 
- un a111treniant exericiţiu de alfiabetizare
a copiilor întru înţelegerea tuturor subti
lităţilor de J_imbaj ce pot fi întîlnite în
ori.ce fel de s,pectaool teatral. Perfor
m.wţa artistei minuitoare n� dezvăluie
un har pediagogiic dublat de vocaţie ar
tistidi.

TEATRUL DE PAPUŞI DIN TIMIŞOARA 

Povestea cucului de ceas de Şerban 
Foar,ţă (TecitaJ) *) 

_Demnf1 de admiraţie, perseverenţa tî
nanilu1 Ionuţ Br.ancu de a pleda penl;:u 
sentimente delicate şi pentru gingăşie prin1 
forme miniaturaile. Eforrul artistic nu a 
acoperit însă plen.ar nobila intenţie a 

*) ,, Teatrul", nr. 12/1988.
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interpretului (mînu.itor la vedere a patru 
elemenrte păpuşălreşti cu tijă : un ceasor
nic, două păsări şi o cutie cu muzică). 
Ma1 e de [ucriu, Îlil c01I1tintla['e, pentru a 
se eiştiga teren pe tăriîmul expresivităţii 
maxime. 

TEATRUL „ŢANDARICA" 

Mă.nuşa de B:rinduşa Zaiţa Silvestru 
şi Ludmila Szek.ely-Anton, cţupă Mihai 
Eminescu. 

Visul unei nopţi de vară de WiHiQJU 
Shakespeare 

Vîntură lume de Elena. şi Ştefian Sa.n
dulcscu (recital) *) 

Cele trei faţete cu care s-a prezentat 
'la această ediţie TeatruJ „ Ţăndărică" 
s-au arătat deosebit de elocvente pentru
definirea ener,fililOr creatoare şi a zestrei
profesiona'le acumulate în acest co'lectiv
de marcă. Privirea de a_nsa•mblu des,co
p�ră, ca fenomene exemplare, angajarea
ideaitLcă a repeu-toriuliui pe scrieTi naţio
nale şi unilVers:ale di:ntre cele mai am
biţioase şi di.!_fidle şi alinierea în nu
mel'Oasele distribuţii a unui şir întreg
ele artişti--IDăpuşari de prim ran•g, a.de
vn:rate vedete ale genului. Oonfruntaţi

cu cele mai diverse stiluri şi moduri de 
exprimaire, cu cele mai diferite tehnki 
de �uire şi cu cele mai pretentioase 
p,art1turi interpretative, rutiştii păpuşari 
d� la_ ,,Ţănd_ăTică" se pot dec1ar.a învin
gaton, ononndu-şi de fiecare dată s,tia
tutul. 

*) ,, Teatrul", nr. 12/1988.
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La ora actuală, ,,Ţăn,dărj,că" se poate 
mîndri cu numărul mare de talente ca
re--şi perfecţionează vizi,bil, de La o eta
pă la alta. mijlqa.cele de ex,presie. Tineri 
s.au vete.ra1)'i, actorii teatrului se anga
jează - Î!l1 faţa unor obstatCole - să-şi 
depăc;ească condiţia, să-:,5i menţină pres
tigiul naţional şi internaţional, cucerit 
pe drept. 

Pilduitoare aiu fost îm. acest sens, şi în 

pri.mull rînd, efortU:rile depuse de cei trei 
inter,Preţi din Mănuşa, Brînduşa Zaiiţia
SHvestru, Crlistina Popovici şi Paul Io
nescu, pentru ridicarea nivelu!l,ui măies
triei artistice din acest spectacol. 

S-a dovedit încă o dată că, atunci cind 
artiştii sînt de talie, o montare îşi spo
reşte - de-a lungul multelor reprezen
taţii - ceea oe ilJa Î!Ilooput era o pre--
7..enţă incertă: strălucirea şi ri,tanicitaibea 
s-au adăugat, astf�l, eleganţei şi distinc
ţiei avute încă de 1a premieră. 

O 5iporită (:ursivitate şi tensio,n;are s-a 
manifestat şi în Vîntură lume . 

E-chirpa dtn Visul unei nopţi de vară
nu s-a lăsat nici ea mai prej,os. Itnge
nioasele şi î,nidxăzneţe1e solUJţii sceniice 
propuse de Cristian P€1l)ino în acest spec
t.:,col original şi interesant pentru a ar
gumenta şi potenţa ideile şi :,emnjfica
ţiile textului cu diverse modialităţi ale 
animaţiei_ au ciştigat - prin încărcătu
ra emoţională a exffiici�iului continuu 
pentru jpemecţionarea măiestiiei - o şi 
mai mare specta.Jculozitate. 

Valeria DUCEA 

O tradiţie care obligă 
�ceastă a doua ediţie a Săptămînii tea

trului de păpuşi şi marionete a avut 
aerul de confruntare senină, destinsă, 
lipsită de grijiJe şi obsesia turneelor : 
,-a desfăşurat în tihnă, fălră emoţiile 
concure111ţei valorilCe ; deci - o confrun
tare scutită de suspiciuni şi ambiţii. Do
minant111 celor 7 zile, încărcate şi di
mineaţa şi dU1Pă--arn.iaza de spectacole, 
a fost calma curiozitate : pur şi simplu 
mînuitorE. bucuroşi de a se fi putut 
întî!n-i şi de a rămîne irrn,preună pe toa
tă <lurata, au dorit să a.fle ce rea,cţie va 
stîrni nivelul lor de profesionalitate · 
explrlicabil - apro8jpe la fieiaare &pecta,ool 
pub.liioull 1--au consti·tu:it, în a:liara specta
torilor. înşişi mînuitori... Virtuozităţile 
:egiZOTa.le au fost, La rmdul lor, şi ele, 
Judecate ou aceeaşi pă-rtinire. Au pr,imi.t 
aplaw,e şi acele montări al căror prin
cipal merit ena :fiaptul că îngăduiau in
geniozităţi de mînuire. Cele două s1pec
tacole care conţineau mai mult <lecit 
atît -_ Scufiţa roşie de la CoJ1sta'Il'ţa şi
Luceafa.ruI de la Botoş.ani - au tremt 
o i&.dmirotie cumva distantă. Nici cele
dou� coloicvii, org;animte cu cele mai
bune intenţi·i, în jurul a două teme ex
tr� dt importante : ,,Psihologia copi
lulm şi receptarea Jmaginii teatrale. 
Teat_rul _ de păpuşi. o conceptie plastică
s�ec.ifica. Scenogira.fia ca personaj." şi 
„:stadntl adual şj direcţi.Jile de dezvoltare 
ale teatrului de -păpuşi în România." -
nu a.u prilej'll.Ît comentarii la obiect; cele 

cîteva luălri de cuvînt care au pus în 
evidenţă im::ontestabilul fupt că regi
zorul este cel. ce prilejuieste spoctatCole 
de substanţă şi prestigiu au rămas fără 
eoou (de observat că tituhatura celor două 
colocvii a avut darul de a proipune teme 
cte cercetare ca:re nu pot fi a,c,Otl)e.I"Îte 
nic: mă.car în citeva c-onsistente sute de 
pagini. Plicti.:sea1a şi .,liriSIIIlul" desfă
şurării celor două colocvii sffnt un sem
nal de alia.I'mă. E de dorit oa la ediţia 
următoare, la aceste colocvii să fie in
vitaţi psihologi, pedagogi, critici şi isto
rici de artă, care să prezinte în faţa ar
U.�tilor m.înuitori rodul cercetărilor şi 
observiaţiilor lor, pentru care, desigur, 
vc,: fi fost invitaţi din timp. Minianali
?.are.a acestor colQCvii pînă la a fi un 
oadru pentru iilldigeste. inutile ori con
venţionale aipreicieri asu,I)'na sipectaool.elor 
vizionate pînă atunci este o atitudine 
caire deturnează în acela.şi ti,ffijp şi im
portanjia. acestui teatru şi meritele orga
nizatorice ale teatrului „Ţăndărică"). 

Dintre partiicitI)1a;nţii care au fost in
vi,taţi oerern.o1I1ios să ia cuvÎlntul ruc1 
'lliilU!l nu a cOlffienitat, bunăoară, ientatiiva 
de persiflare a germenulru.i de eX\I)re
s i onis1rn sumbru, teriom.OC".f, ce se ascun
de în aiparent senina poveste a Scufi
ţei :r<Jl?ii ; căci meritul regizoarei MOtlla 
Chirilă şi al srcen,ognaifei Eugenia Tără
seS>CU în s.pectaoolul constănteam constă 
tocmai în fa,ptul de a fi divulgat şi 
discreditat prin umor eş,a,fodajul terato
logic camu:fJJat ial acestui basm care, 
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pr.adiic. debutează cu o sumă de inter
dicţii, ia amploare printr-un jaf asupra 
cas-Ei bunicuţei şi se imcheie, în mod 
fericit. printr�un asasinat sărv:îrşit de un 
alt personaj apărut, in mod nesiperat de 
salvator, 1a sfînşitul basmului. Acest 
spectaeol dă de gmclit asupra unei teme 
de acută importanţă : dr.amaturgiia pen
tru copii pa,re să se aprqpie de un p,o
silbil reviriment ; în orice caz Scufiţa
d� la C',0nstanţa ne-a dezvăluit că tradi
tionalele basme as,cund mai mult decit 
ştiam, decît puteam crede. 

Mia.rea 1performa'llţă de a :fia.ce dintr-o 
capodoperă a poeziei universa-J.e un spe,c-
1Ja00l de ,exeepţie - e vorba de .Lu
ceafărul reali:i:at de Dan Frăticiu - prin 
:forţa -imprej-urărilor, întruclt a fost 
,,programat''. dlllPă colo.cviul d_espre sce
nografi.a ca personaj, nu a constituit o
bit>et de oom.entariu. Tot astfel nu s-a 
bucuraţ d-P atenţia ce o merita nici 
spe,cbacolului Teatrului din Badu care 
s-a arătat a fi ·oel mai nefericit din în
treaga săptăllmnă. Aşadar, zecile de re
prezentaţii prezentate în cadl"U!l. să/ptă.mî
lfl!ii nu au făcut „altceva" decît să e1lall.eze
nivelele estetiice ale p.rodwctiilor reali
zate în 16 teatre de profil. Să le etaJez,e
pentru a fi judecate Ş.! comentate „din
afară" de către specialişti. Meritul aces
tei săptămînl este indis,cuta,biJ : tn faţa
,.vbservatorilor", a comentatorilor s-a a
filait cEQ .mai OOill[>let posibilă panoramă
a acestei arte. Rămine de văzut dacă
ş.ansa oferită s,peciaJ:istilor va avea sau
nu ecoul scontat. Teatrele aştea,ptă ...
eoourile. Orfoît de tirziu s-ar face ele
auzite şi citi-te.

E foarte ,probabi1 insă oa nici să nu 
fi, fost nimerite comentariile savante în 
atare funprejurări : a,ceastă a doua ediţie 
a ,;SăptăJmîn.ii" şi-a 0001turat imediat şi 
cu personalitate prqprla-i evoluţie ; in
teresul parti,dţpanţilor nu s-,a l:ndre.ptat 
către arhitectura s,tiJJ.stÎlcă a �ectaooJe
lor. ci spre minuţia de ibij-utier a rei;ol
vărilor individuale. Pe drept cuvint 
puiem spune că intimi,tatea procesului de 
c.:rroţie nu ipoate fi destăinuită atunci 
cia1d ,artistul se află în pna,guJ lui : ,,,ce-ar 
fi da,că ?" sau .,nu cwnv,a e mai bine 
altfel?", cind intreagia sa atenţie e ÎJJ
dreptată asupr.a un-or nuante si netalii 
ioaire, pentriu noi, s;peotatorii, au o im
portanţă ·obscură, d,a,că nu cu,mva :,înt 
rle-,a dr-eptul ,inses.i2Jabile. S:po:rul de ex
perienţă personală a fiecărui partici,pant 
af!:at î� postura de 51Pectator î1 bănuim 
a fi. impresiOinant; şi se d,atorează în 
excJusivi-1Jate unei perforiman.ţe o:ri�i
z;atorioe izbutite de Teatl"Ul „Ţăndărică" 
- teabl'ull �Zidă, şi anume aceea de a f.i
iasigurat pre:zenţa ÎJl salia de spectacole
a majorităţii tru.pel-or de-a lungul celor
şapte zile p1'ine de reprezentaţi:i.

-.Rămîne de gîn,di t dacă nu cumva, in 
,acest oaz, ar fi fost utilă instituirea 
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ad-hoc, în cadrul „Săptăimînii ", a tmei 
instante oare să comenteze, să analizez� 
virtuozităţile de mînuire şi să schiţeze 
o ierarhie valorică a recitalurilor de ,
înalt profesionalism. Desigur, artiştii şi
mînuitorii care s-au distins, care au
a tras atenţia generală. au fost, în mod
inevitabil şi firesc, obiectul admiraţiei şi .
snbiectUl discuţiilor purbat.e în pauzele 
dintre specbacole. Nu des.pre aceste feri
cite ex,cepţii e vorb-a, ci d�e celeLal
te - de.s,pre ex,ceipţiile ,întristătoare .. . 
cino, prezentilnd·u-se lntr-o intiîlnire de 
nang naţional a pă.puşarilo.r, acei reali
,:atori de spectacole mediocre se pot sus
trage discret discuţiilor, pierderea nu e 
numai a lor, ci a întregii mişcări păpu
şăreşti. .. E doar ştiut că starea „ener• 
getică" ,a unei arte nu e constatabilă nu
mai prin specilacole extraordinare, uimi
toare, de referinţă, ci şi prin nivelul la 
ca.re se situează cele mai slabe... Cu 
cilt diferenţa dintre ultimul şi primul 
nivel atins e mai mi-că, cu atit acea 
expr.iimaire artisti-că � dovedeşte a fi 
per.formativă... Dar deja a<:este pro,po
ziţi i ţin de ceea ce am numit comentarii 
savante ; despre ca:re am presupus că 
nu ar fi putut fi p,osibile .. . 

,¼adar, ,,săpt_ă!Thl"na" şi-a im,pus în 
mod spontan şi cu dezinvoltw-ă predi
lecţia .şi interesul pentr-u o anume lia
tură ia acestei acti,vltăţi, şi anume arta 
mînuirii ; rămîne de aflat d,acă această 
restrîngere a interesuJui şi atenţiei pro
fe�ionaie este expresia unei direcţii că
tre care se mdreaptă art.a păpuşărească 
î-n activitatea multelor teatre care au 
participat la mam.ifestare, ori este refle
x-ul narcisist al unei stagnări artistice. 
Mai degrabă această ultimă şi nedorită 
variantă a explioaţiei pare să stea în 
picioare: suficient de multe teatre au 
participat cu montări care au mai fost ... 
prezente şi în multe alte astfel de întîl
nin de luCT'u. Cit ar fi de sems.ihilă, de 
emoţiomantă Raza de soare de Ja Arad, 
sâ o aduci pe scenă pentru a nu ştiu 
cîDa oară este, în cel mai bun oaz, cel 
putim o impoliteţe ţaţă de ceilalţi par
ticipanţi, Sint spectacole de referinţă, 
cum e, bll!llăoaTă, Cazul Pinocchio, a 
căror prezenţă este aproape necesară. 
Sîn+ şi cazuri cind, din varii cauze o
bi-eetive. specta-col-ul pregi!tit pentru o 
ailare CO!llfrunbare nu poate fi în-că ară
tat ; motiv pentru oare fil înlocuieşti cu 
umil deja cunoscut ... de observat că au 
fost epuizate aiproaipe toate sitUJatiile sicu
z,a,bile ; la care se mai poate ataşa încă 
una: teaitrul doceşte să-şi prez;inte un 
anume s<peci;acol şi in Oaipitală ! Spe,cu
late cu abilitate, toate iasceste situaţii de 
excepţie par să j,ustifi.ce, intr-tm fel, 
faptul că lista r�rezenta,ţiilor progra
mate şi înscrise în aiceastă ,

0
Săptămînă" 

seamănă foarte muJt cu lista reprezen
taţiilor de 1a Botoşani, bl.!Ilăoară. . . E-
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fectu'l unei atare irepetări .nu e greu de 
întrevăzut : teatrele pr�vesc cu prea 
multă ca!I1doaTe a;pariţia unei reciproce 
toleranţe fată de condiţtile de part:idpa
re iar actorii mîn.uitori recurg ),a coo
te�pliarea prqpriilor lor mij}oa,ce de ex-
pre">ie. . . " " 

t" , "" . ·ţ· t" deDar aceasta „sa;p aIIl!llla iru ia a 
Teatrul · ,,Ţăndărică" , ,putem afirma că, 
de acum, are tradiţie. E foaTte ,posi.lbil ca 
pentru cea de a llI-a ediţie rtoate tea
trele partid;pante să se pregătească 
astfel incit să evite neplăcutele şi ne
semnifroativele repetări. 

decit aceea de a fi ceea ce a foot · dintot
deauna. . . Reci,talul lui Ion Bortea a pus 
în evidenţă, mai mult decât cel mai com
plex comentariu, mutaţili.Je ce au avut 
lx de--a lungul timpului în sp,aţi,ul a

cestei arte. Şi reyrezen-taţi,a, lui Ion 
Bo:rţea înveseleşte, animă, încintă; ruia
dar şi acel nirvel ar fi suficient pentru 
ca păpuşăria să dăinuie. . . şi totuşi. .. 
irămine să COlllS,tatăm, îrncă o dată, că ni
veluil spect.,aoolelor nu e dat de satisifa
cerea publicului, ci de calitatea şi me
sajul hotărâte, dorite, al!Illbiţionate de 

Severitatea ce10r cîteva dintre obser
vaţiile de mai sus se datorează, însă, 
tocmai ridicatu1Ui nivel de profesionali
tate ce s-a vădiit şi cu aces,t prilej. (Re
citalul JPăpu.şal'ului IO!ll Borţea, îruiuio
şător de sirniPlu şi de naiv, a adus o 
mostră de ipr�iti.vdtarte a ac_�tei arte 
:fiaţă de oare oricine poate constata in

comensUTa:bi:La altitudi111e ati!llsă chiar 
şi de cel mai, slab sipectaicol prezentat 
în cadTul „ Să!I)tărmJînii ". Emoţionanrtă şi 
copleşitoare în aoell recita:l rămî!lle for.ţa 
de fascinaţie ipe care o conservă a,cest 
ti1p de s,pectaJcol fără nici o altă ambiţie 

cărtre artiş'tlj_ ... ). 
. Ln atare îma;>.rejurărti esrte extrem de 
firesc, şi ch:iiar ob1igiatord•u ca pretenţiile 
să fie extrem de mari, m C€le citeva 
spectacole de bună calitate artistică vă
zute în aiceastă .swtăimână confirmă pe 
depli111 aşteptările noastre. .. Intr--'lll1 fel 
siau în altul, în astfel de, confruntări,. că
rora li s·e ataşează 'COilllentato:rii şi co
mentarii'le :ior... se plămădeşte una din-
tre cele mai stră1U1Cite înfăi�ări ale tea
trului de animaţie euroipeil:l.fi de mîi111e. 

Paul Cornel CHITIC 

Adnotări pentru mai Uniu ---

Săptămina 
pe puncte 

• Ex;celent organi0art;ă
,,Să;ptămîna" ! A dat posi
biliitatea tuturor trupelor 
Să UNllăr€18'9Că S(I)ectaro
lele colegilor dilll alte tea
tre. O· adevă.mtă săptămî
nă de reciC'liare. A.ceasta 
este reciicllarea cea mai 
eficientă, cea mai s111bsta!ll
ţială. 

• ,,Să;ptăI!lJÎ111ia" a de-
mO!ll.1;tra t existenţa unor 
scenografi, <;::reatori inteli-
genţi care înnobfiează 
sipecta,oolele. . . SiPecua,co-
le care, însă . au prea a
desea la bază texte mă
lăeţe cu o prepo!11derentă 
culoare roz-scriîşnit. Şi 
mai grav !IIli se ,pare fulPtui 
că aceste texte vox să fie 
dramatizări du,pă ma:rii 
noştri scriitori. Opinia 
mea: ,,infia!lltilismul roz" 
al unor teXJte provine din-
tr-o prejudecată ; aceea 
oon:form căreia scenariile 

sau piesele :r,entru 001Pii_ 
trebuie c-onstruite dUiPă µn 
ş:aiblon, în genere şi de 
obioei silmjplilfi10ator, în 
care lu;pta dintre Bi1IJ,e şi 
Rău se rezo1vă întortrlea
una î!n favoarea primul.ui, 
fără prea mare efort. Sim
pla Wentitate a Bine1'u1 îl 
şi p1asea.ză în postura de 
învingător. De aioeea în
cercările prin care trece 
eroul pozitiv a•u întotdeau
na un deZ'l1odămînt 1;>revi
zibil. Şi asta din prÎICina 
formalismului. .. 

• Tirecund a.cum 1a mon
tarea- a,cestor spectacole 
pl.'ezentate de-a lungul ce
lor şapte zile ale „să!ptă
mîtn.ii ", OOlllSta t Că şi aici 
există o prejudecată: a
ceea că mkile noastre o
driasle n-ar fi în stare să 
înţeleagă prea bine con
venţia teatrală. Dar. este 
ştiut că, datorită jocuri
lor lor care au toate la 
bază o coo,Yenţie ştiută, 
precisa, in.viol,a,bilă şi ca
re se poo.te modifica n.u
mai într-un acord co
mun şi entuziast, copiii 
srnnt primii care . înţeleg 
şi sesi7lează QOnvenţia tea-

trală ; ei &int cei. oo;pabili 
să intre în rigoarea logică 
a oonrvenţiei, înzestraţi 
fiillld cu o credinţă în di
rumnica Ş:i rost,u:i a ceea ce 
noi numim oolllrvenţie. Noi, 
adulţii, putem fi invidioşi 
pe propriii noştri copii. 

• Plecând de 1a această
constatare mi s-au pă-
rut superioare s,pecrtaco-
lele guvennate de logica 
oonv.enţiei teatriaile răs
picat prOipuse. Nu exclud 
posib'ilitatea ieşirii din a
ceastă conivenţie şi, a 
adoptării alteia ; evident, 
atunci oîrui această scll.im
bare se justi!fi-că prin dra
matism. deci prin spec
tacol. Aceleaşi gî,nduri le 
am şi cu prirvire la pre
judecata că „însufleţitorii" 
păpuşilor şi ai marionete
lor n-,ar putea siau n-ar 
trel:>Ui să a,pa·ră şi î111 pos
tură de acton în faţa pu
bliicului. OpţiUlllea pentru 
o ,asemenea soluţie tre
buie să aibă ÎIJ'l aoeest caz
-::a justificare nU1II1ai s.pe,c-
tacolul, evident, o inter
pretare slabă, simplistă, 
exterioară, l.iJpsită de har, 
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nu se poate justifica cu 
nici un argumen,t. 

• Scenografia speictaco-
1 ului de păpll.';li şi mario
nete este guvernată în 
mod esential de acelea<,;i 
legi ale sintezei teatr.a,le ca 
şi scem.ognafia chin spec
ta,ool ul teatrului de dra
mă. Intre ele există to
tu.şi O deosebire : în s.pec-
ta,oolul de ipă(puşi şi ma
ri-0111ete scenografia se a
propie parcă mai mult de 
liberitatea. pidurii de şe
valet prin dialpbul că dis
pare soora umană fixă a 
actorului din s.];)Elţiul te..'l.
trului de dramă. Pare pa
r.ad<;>xal. dar această do.ză 
de 11'berta.te ,,sU;Plimenta
ră" ;n,u du,ce la o p1astici-
2la.Te a teatralităţii ci, din 
contră„ l.18. o taatnaliza:re a 
p1astidi spectacolului. 
Fa,ptu,l că în două din 
cele mai. reuşite s,pecta-
cole ale acestei ,,săiptă-
mî:ni" scenogriaful şi-a a
sumat şi rolul de rngiwr 
mi se ;pare un argument. 
In s,pecta,oohll de mario
nete şi pă/ptL5i .rolul de 
,,teatootor" - vă mai a
mintiţi ia,cest cu'Vi:nt fo
losit de Ion Sava ? - al 
scenografului este ]Jllll'Că 
mai evident <lecit im Sil)ec
tax:olul de dnamă ... 

Dan JITIANU 
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Să n .:e luăm 
JI • 

,n serios 

Sintern după cea de a 
II-a ediţie a ,,Săptă.rruî
nii teatrelor de păipuşi .şi 
mar:ionete" (Bucureşti, 29 
mai - 4 iunie 19189), des
făşurată ca finală repu
blkiană în cadrul celei de 
a VII-a ediţii a Festivalu
lu·i Naţional „Cîntar-ea 
Ro.mâniei ". Org1a.11..iz:atorii 
s-au străduit, după ex
perienţa priunei ediţii, s-o
facă pe aceasta mai bine,
mai inter,esiantă, mai sem
ni-ficativă. Partiicill)iarea a 
fost de-,a dreptul irnpre
sion:antă şi_ nu cred că 
exagerez deloc, chi& e
moţionian tă. Cele 16 co
lecti.ve tegţrale au fost 
prezente cu echi,pele com
plete, S1P&ta•oole.Je au fost 
mai v.aloroas-e deClÎt cu 
doi ani în urmă (semn că 
ediiţia întîi a pus multe 
probleme teatrelor, că a 
ridicat ştaicheta. ambiţii
lor, şi că la viitoarea 
noastră întîlni:re, din 1991, 
se vor vedea s,pecbacole 
de o şi mai imialtă ţinu
tă). 

S-a observat, prin e-
terogtmitatea montărilor, 
că miiş,:,area pă-pu.5ărească 
românească este într-o 
căutare febrilă de mij1oo.
ce noi de ex.presie, de re
valorificare şi revitaliza
re a U!llora devenite, de 
mult, elemente specifice 

de limb.aj, că în gene
ral - această fonmă de 
sipecbacol are posi-bilităţi 
infinite de exprim,are, că 
Gpentru a cîta oară re
petăm această o-bservaţie 
fundamentală ?) acolo un
de se termină imperiul 
semnelor omeneşti, începe 
- abia - a,ce1a al pă
puşii.

Uin r�punat croni,car al 
teatrului nostru observa 
(1a cel de al doilea ,:xi
locvi u din oadru1 Săp
tămînii "), pe drept" cu
�nt, că mulţi au idei, dar 
ca nu tot mulţi s,int cei 
ce le pot realiza. Noi am 
dovedit că de la intenţie 
1a realizare este un pas 
pe care J-am făcut şi-1 
vom face, în continuare 
cu voinţa de a demonstr; 
că arta păpusanlor ro
mâni este de ·mare valoa
re, că înl;îlnirea lor este 
necesară, că trebuie să 
ştim un.j_i de alţii şi să 
învăţăm UJI1ii de la alţii. 

Dar peste tot şi toate 
trebuie ca, deliberat, con
ştient, să ne luăm în se
rios ! Mai întîi, noi pe 
noi, ca, 01poi, să ne ia şi 
ceilalţi. Mulţi piartici
:pianţi la discuţiile de du
pă ,cele 6 sau 7 :,p,ectia,_::,o
le ale unei zile din cadrul 
„Săptămînii" no.astre se 
plîngeau (şi noi consta
tam chiar atunci) de ab
s-enţla croni,carilor de s,pe
ci,ali tate (.în general la 
teatrul de păp�i. şi - în 
special - la .,Săiptămîna" 
bucureşteană). Că ei nu e
rau prezenţi (d�cît în par-

Moment din spectacG>
luL Teatruhii Ţăndărică 
„ Visui unei nopţi de

vară" 
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Intre m.wnifestările reuşite· din 
Săptămîna teatrelor de păpuşi 
şi marionete s-a numărat şi 
vernisajul unei expoziţii de 

păpuşi 

te) er,a o realitate, dar 
şi că noi. teatrele de pă
puşi şi marioneţe, tre
buie oa p:rin ::,poctJacole-
le noastre să-i facem să 
vină să ne v.adă - este 
o obligaţi� morală, ce ţi
ne de tradiţia păpuşane1
româneşti şi de siardna
noastră, a celor de azi. de
a o OO!J1tin,u.a şi dezvolta
la cote îmalte.

Dr. Mihaela 
TONITZA IORDACHE 
Di.rector al Teatrului 

,,Ţăndărică" 

Necesitatea 

redeşteptării 

interesului 

critic 
Una din pro,blemele 

prin oare cel,e două co
locvii din cadrul ,,Săp-
tămînii teatrelor de pă
PUŞi şi marionete" - des
făşurată la Bu,cureşti în
tre 29 mai şi 4 iunie 
şi-au ,argu,_mentat necesi
tatea organizării l-or, a 
fost şi eea a lipsei unui 
interes oonstamt al criti
cii de specialitate fată <il-e 
fenomenul teatrului de 
.i,ă,puşi actual, problemă 

ridicată şi dezbătută de 
majoritate.a vorbitorilor. 

Dezbaterile .au demon
strat că nu este voriba de 
o simplă lipsă de atenţie,
de o neglijenţă sau de-o
prejudecată, ci de ceva
mult mai grav, de o ne
înţelegere a importanţei
majore pe oare a,cest gen
spectacular o deţine. atît
prin oali tăţile f::Jrm.ati•v
educative aiplicate unei
categorii S1peciaue de pu
blic - copii:i, clit şi prin
condensarea tinică a mij•
Joacelor de expresie tea
trală cu care operează spe
cific această formă stră
veche de teatru codificat,
autentică sursă teatnală,
atît de deschisă oricărei
revalorificări, oncarei
descoperiri, atît în formă
cit şi in substanjă. Pre
zenţa limitată a peTSO.a-
nelor direct implioate în 
analiza fenomenului tea
tra'l, atît 11a s;peclaco'lele din 
oadr.ul. manirestării cit şi în 
colocvii, .,1. mai retlevat 
că această defa:ienţă este 
legată şi de o liipsă de 
continuitate care se ob
servă între generia.ţiiile de 
criti,ci, prezenţi fitnd în 
sp.ecial, veteranii gemului, 
a-cele personalităţi care a.u 
p.ro,puls.at ani de-a rin
d ul te.a trul românes,c îrn
ansamblu, în complexita
tea formehor sale de ma
nifestare. 

Necesitatea provocării u
nei polemici în favo,a.re.a 
valorificării critice. .teo
retLce, exegetice, în ge
neral. a teatrului de pă-

puşi este cu 0'1:ît mai 
stringentă cu cît multe 
din cele 19 teatre de pă
puşi şi marionete di;n ţară 
se confruntă cu o stare 
de confuzie favorizîud a
proximativul, impresionis
mul, improvizaţia, ne.fi
reşti în oaidrul acestui gen 
de teatru care solicită 
rig-oiarea, stăip,îruirea per
fectă a tehinicilor şi mij
loacefor teatr1ale. într-un 
cuvint profesionalismul. 
atît la nivelul mînuirii, 
al scenografiei, regiei, dra
maturgiei, cit şi al pro
gramului stilistic şi re
pertorial. Această stare de 
lucruri c0!11trazice statu
tul şi marile perfonman
ţe d-obirudite în anii '60-
'70 de teatrul de păpu.ii 
române.sic Îll1 cadrul miş
cării generale a teatrul.ui 
de ,animaţie pe plan inter
naţional, mom,ent ,:;.a;re se 
definise şi prin ref.le-cta
rea critică şi teoretică a
decvată. 

Obligaţia morală a cri
ticii este de a forma, prin 
judecăţi şi valorizări pro
fund iilliPliicate şi_ aiplica
te fen,o,menului ca atare, 
artişti ,prolfesionişti corri
ştienţi şi resporusia,bili şi, 
nu în ultirrnă i111Sbanţă, de 
a ere� un climat de com
!)€tenţă şi seriozitate de 
c.are teatrul de păp�i şi
ma.rionete are aUta ne
voie pentru a reveni in 
prim-plMJ.ul contextului 
cultural octual. 

Ruxandra 
SARARU-GALGOŢIU 
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Un tulburător poem dedicat luptei comuniştilor 

pentru 

PITICUL DIN 

libertatea patriei : 

GRĂDINA DE VARĂ 
de D .. R. Popescu fa Teatrul Naţional din Craiova 

Un spectacol pentru anul 2000 
- VJ.aţa teatrală a Craiovei este marcat

_
ă 

i'n ultimele zile, de interesul deosebit
stirnit în rîndurile publicului de specta
colul - eveniment cu piesa dumnea·
voastră „Piticul din grădina de vară". 
O serie de factori s-au întîlnit în chip 
fericit, conducînd la acest succes : text
fundamental, regie originală, interpretare 
de înaltă profesionalitate, scenografie 
impresionantă, performanţele luminii ... 
Cum apreciaţi această reprezentaţie, sti
mate tovarăşe D. R. Popescu ? 

- E un spectacol care, din capul lo
cului dă regizorului SilViiu Purcărete o 
dime'nsilune pe care, pîm.ă rn prezent, nu 
li-o vedeam atî<t de înaltă. I-am urmărit
multe dintre montările realizate {toate,
foarte bune), dar aş vrea să cred că a
cest speataiooll de pe scena craioveană este
o sumă a reprezentaţiilor lui Purcărete,
care îl reprezintă cel mai bine şi face 
din el unul din,h·e reg,izorii de marcă,
nu numai ai generaţiei sale, ci chiar
ai teatruLui românesc. Mă gîndesc, chiar,
dacă •un alrt; a:-egiror româlil - mai vred
nic decH el dinitre cei ca�e au montat 
î,n tare noastră sau peste hotare - are
în biogr,afi,a lui un �ectacol aiti"t de com
plex şi de pregnant, cum este acesta �e 
la Cra•iova ?! Regizorul propune o vi
ziune asupra unei lumi- o viziune tra
gică, pe care şi-o argumentează, _în care
se văd foarte bine descifrate mai multe 
planuri ale piesei, p� care el ş�ie_ să 1� 
a=nizeze : pe lînga lumea cotidJJanulw 
(această lume concretă, vizibilă), apare 
şi planul al doilea, cel mitologic, al tre
ilea, al patrulea... Dacă apa care curge 
dă pregnanţă şi concreteţe vieţii, coti
dia'Ill\.tlui tot decorul, .mcet, încet 
prinde .;iaţă. Nu este un decor statk, ci 
unul care se mişcă, ,,vorbeşte" de la 
sine, se transformă. Unele din elementele 
decorului devin personaje - cum sînt 
fluturele, curcubeul. Ele accentuează ide-. 
He pe care regizorul vrea să le rostească 
scenic. Nu este un decor ieşit din afara 
piesei sau din afara programului de idei 
al regizorului. Silviu Purocărete are in-

teH,genţa artistică de a extrage idei din 
acel mediu, din acel castel închis, din 
acea lume între gratii, şi de a valorifica 
inspirat unele elemenote din acel castel, 
în care (supra) vieţuieşte o lume pră
buşi-tă, închisă, pal.-idă... Iată, bunăoaTă, 
cum se mişcă şi piticul acela ori acea 
mască ce putea fi o oglindă (în alte 
spectacole a fost o oglinjoară, aici este 
o oglindă de epocă, oglinda unei lumi
vechi).

- în acel castel al dramaturgului D.R.
Popescu şi al regizorului Silviu Purcă
rete, toate „capătă" (şi) alte sensuri ... 

- Da, lucrurile posibile într-un vechi
castel capătă şi planul doi precwn acel 
candelabru care, diinotr-o dată, devine un 
cer înstelat. Astfel de elemente ale de
corului au, în �imul rînd, o concreteţe 
a vieţii şi ţin să capete, ulterior, o des
ch'i!dere SII)rie tragedie, s,pre coomos, spre 
integrarea ,personajelor 1n timp şi in 
marele timp. Un alit decor semnificativ 
- fotoliul gol, al puterii... goale, al
puterii absente. In jurul acestei puteri
toate personajele „curnin1i" se rotesc în
gabaritul lor sufletesc, grotesc, se mişcă
în jurul acelei puteri abstracte şi goale
pe care o adulează, o cîntă şi căreia i
se supun. Această putere îi copleşeşte de
tot şi-i face să-şi arate gama foarte
complexă de stări. Acest grup de per
sonaje formează un cor şi, lucru extra
ordinar, este un oor al personajelor mu
tilate (sau automutilate), personaj com
plex, cu mai multe voci, care-i propun
protagonistei principale ieşirea adică o
cale de a scăpa cu viaţă - fie calea la
şită,ţii, fie calea unei iubiri imaculate 
sau calea unei credinţe în care nici cel 
ce o propune nu crede. Toate aceste căi 
propuse sînt în schimbul unei vieţi pe 
oare doar o promit, deoarece nu sdnt si
gure nici ele, aceste personaje, nu sînt 
sigure că o vm putea da eroinei prin
cipale. 

- Deşi formează ,un ,,cor", totuşi, fie
care din aceste personaje e bine con
turat ... 

- într-adevăr, fiecare are un moment
de vîrf, chiar antologic, De exemplu, 
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momentul „foc" (să-i spunem aşa) în 
care Iros Ilie Gheorghe rosteşte 
,,exploziv" �ltcile, este un recit.all acto
ricesc, însă în slujba ideilor piesei. Şi 
celelalte personaje au momentele lor 
foarte bune. De asemenea regizorul, dind 
mai mult spaţiu unor personaje absente, 
de :fia,pt, din piesă, dar presUJPuse, for
mează un alt cor, mu1, al deţinutelor, 
cor care· are o prezenţă deosebită în 
piesă. 

- V-aş propl$le, în continuarea. aces
tei „cronici dramatice" pe care, de fapt 
o faceţi, o scurtă trecere în revistă a in
terpretării personajelor de către co
lectivul craiovean, conform părerii dum
neavoastră.

- Un faprt remarcabil, după op·inia mea:
toţi actorii au fost foarte buni, lucru 
rar într-un spectacol, deoarece, în gene
ral, mai scade cite unul. Aici, repet, 
toţi au fost foarte buni, motiv pen1ru 
care îi nominalizez, conform distribuţiei 
din piesă : Diana Gheorghian, Leni 
Piinţea-Homeag, Remus Mărgineanu, Ion ,. 
Colan, Valentin Mihali, Tudor Gheorghe, 
Ilie Gheorghe, Valeriu Dogaru, Angel 
Rababoc, Mirela Cioabă. 

Tudor Gheorghe (în rolul lui Pasăre) 
este absolut magnific. Chiar îi spuneam 
că a:m văzut recent un film care a luat 
cîteva Oscaruri (,,Rain Man" - ,,Omul 
ploilor"), unde actorului Dustin Hoffman 
i s-a acordat Osca•rul pentru interpretare. 
Credeţi-mă, dacă s-ar fi acordat premii 
Oscar, lui Tudor Gheorghe ar fi trebuit 
să i se decerneze, pentru rolul Pasăre, 
3 Oscaruri, cel puţin ! Foarte bună, de 
asemenea, mi s-a pă�·ut Mirela Cioabă 
(în rolul. uşor colorat, al Zambilei) 
cu autenticitate a personajului, cu o po
ezie şi o tristeţe interpretate cu inte
ligenţă şi mare convinge.re. Leni Pintea
Homeag are o mare demnitate în �olul 
Sevastiţa. Ace.511: lucru vine şi din con
cepţia regizor-ală, care face din lumea bor
faşilor (o lume măruntă, de fund, cum 
ar fi la Gorkâ) o lume a d€mil1ii,tăţii. 
Adică, cei care au trimis-o pe eroină în 
nivelul de jos al societăţii s-o compromi
tă şi să-i şteargă orice demni1:ate, s-au 
înşelat. Aici ea găseşte un mediu cu o 
demnitate nelămurită, un mediu curat, 
o_ lume care ştie să-şi trăiască viaţa şi
sa lupte pentru ea cu orice preţ. 

- Vorbind despre reuşita interpretă
rilor, să nu uităm că în rolul Mariei, 
personajul principal, a fost distribuită o 
debutantă pe scena craioveană, Diana 
?heorghian (fiind la al doilea rol), iar 
m rolul Izidor şi-a făcut debutul cole
gul ei de promoţie '88, Angel Rababoc ... 

- Nu s-a observat că sînt debutanţi.
E bine că Naţionalul craiovean a luat 
a.semenea d.ebuilanţi. Rababoc şi--a fă
cut foante bine debutul, ia; in 

Sevastiţa (Leni-Pinţea Homea.g) 
şi M-aria (D·u:z.na Gheo·rghian) sau 
impwnătoarea demnitate a dez11Wş-

teniţilor sorţii 

ceea ce o priveşte pe Diana Gheor
ghian - mi se pare o actriţă de dramă, 
de tragedie pe care şi-ar dori-o orice 
teatru d'În ţară. Oricum, Diana Gheor
ghian este o actriţă pe care demult o 
aştept şi o visez să existe în teatrul 
românesc. Are un registru larg şi c\tît 
de puternic, încît îi prevăd un viitor 
de excepţie. Remarcabilă este scena ei
cu . M�tittelu (actorul V,alentin Mihali).
Ea 11 mţelege pe el. Extraordinar a in� 
terpretat sc_ena_ Diana Gheorghi�n, . şi
Valen,tm M1hah e foarte bun în scena 
aceea. Ea are un ton foarte calm, vor
beşte foarte alb. înţelegînd murdăria 
lui, pentru care ar trebui să-l condamne, 
şi de fapt o apucă un fel de milă faţă 
de el. Nici măcaT dispreţ nu mai are 
faţă de asemenea ticăloşie şi faţă de' a.,. 
:Semenea ti12ăloşi. Adică, registrul ·ei 
prin care-i înfrun1:ă - e foarte nuantat : 
pe unul îl înfrun1ă cu putere, pe celă
lalt cu sarcasm, pe altl½ cu seninătate, 
pe Mitiitelu, cu un fel de. duioşie, înţe
legind mizeria lui ,sufletească. Scena cînd 
ea, Maria Boitoş, · este în lanţuri şi · cei 
doi, Iros şi Izidor, liberi fiind, sînt tn 
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faţa ei, este iarăşi remarcabilă. Ea este 
cea oa.re nu-i condamnă, ci îi înţelege 
mai mult decît se înţeleg ei... Ei par 
condamnaţi de ei înşi-5i şi de timp -. 
mai mult decît au făcut ei ca s-o con
damne pe ea, întrucît nu au libertatea 
spirituală pe care actriţa Diana Gheo�
ghian ştie să şi-o dea, jucînd remarcabil 
această scenă. 

- Privitor la personaje, ar fi multe
de consemnat şi de remarcat, întrucît 
- aşa cum bine aţi subliniat - toţi,
toate secventele sînt de un adevărat
profesionalism... . . _ - Ar mai fi multe de subliniat. Buna
oară, despre personajele „închise"._ A:�
dică eroarea în care stau conducatoru 
cast�lului : că doar lumea condamnată 
esrte închisă. Nu ! Şi ei sînt la fel de în
chişi, de o sîi:mă ghimpată, invizibilă, în 
acelaşi castel. Nici ei n-au altă liberta
te. Opresorul trăieşte aceeaşi col"l:�iţie, 
deşi de pe altă al1li.tudine, dar traieşte 
în acelaşi mediu şi respiră acelaşi aer 
al op-resiunii. Ei nu sînt în afara zidului, 
ei nu sînt ou nimic mai liberi decît cei 
pe care-1. condamnă şi îi vor executa. 
- Alte elemente deosebite ale spectaco
lului craiovean ?

- Vedeţi, planurile existente în piesă
- de care vă vorbeam la început
deci şi straitul strict cotidian, al vieţii
obişnuite, al firescului, se împleteşte 
cu cel al mitologiei, al ,politicului, al 
întrebărilor grave -, dar nu se văd a
ceste straituri, sînt contopite, într-o idee 
artistkă foarte bine lucrată de regizor. 
Este o viziune regi,:orală extrem de ma
tură a lui Purcărete. Un moment teatral 
deosebit - şi care aparţine regizorul!ui 
- este acela al apei şi al lutului. Mo
mentul n�terii este, de asemenea, unul
de referinţă, ca şi cel al cununiei. O
idee foarte bună este aceea a coborlrii
cerului, cu lumini, atît pentru ticăloşi,
cît şi în rîrudul oamenilor puri. Această
lume de dincolo, ,,de dincolo" coborînd
pe Pămînt în momentele de mare ten
siune ale interpretării ... Un alt moment
reuşit este al morţii acelui iubit ticălos
- Mititelu. Moartea aceasta parcă nu e
făcută concret de mina lui Pasăre, ci
pa11că e făcută de o conj·uraţie a stelelor,
a luminilor şi acel ticălos moare printre
lumi.ni, moare şi el luminat, intl1Î.nJCl şi 
el, poart;e, înitr-o eternitate a frumosulrui,
dar cu ticăloşia sa. Altfel spus, regizorul
i--a dat şi lui o şan.să. Nu a făcut din
această moarte un moment care să-l
pună pe Pasăre într-o postură neagră.
Doar sirnţirn oe s-a întîanpLat între cei

doi, dar nu vedem decît conjuraţia for
ţelor, a luminilor care vor să stîrpească 
un stîrv omenesc. 

- Scenografia, un alt protagonist al
spectacolului ... 

- Scenografa Ştefania Cenean nici
nu ştie ce a făcut ! Atît de bine a fă
cut ! Este o scenografă de excepţie prin 
momentele pe care le-a propus, elemen
te care, repet, vin din contextul concret 
al acţiunii, al mediuiui, al castelului, al 
acelei l<Wni care capă,tă dimensiunea a 
doua şi a treia - această dimensiune 
metafizică, dacă vrei, pe care spectaco
lul craiovean o are. Ilustraţia muzicală, 
pr-in tonurile grave cu care începe piesa, 
dintr-o dată o pune într-un diapazon 
încet şi grav, într-un registru grav. 

- în concluzie ?
- Spectacolul Naţionalului din Ceta-

tea Băniei cu „Piticul din grădina de 
vară" este o reprezentaţie pentru anul 
2000. Dacă există vreun lucru de care 
sînt sigur că va intra în anul 2000, acela 
esite ia.cest spectacol. Nutresc oom.vingerea 
că se va scrie mult despre regizor, 
despre interpreţi, despre scenografie şi 
despre succesul Teatrului Naţional din 
Craiova, succes major şi care nu este 
întîmplător, întrucît el vine după alte 
Sl]Jectacole remarcabile ale Naţionalului 
din Craiova. Unele le-am văzut la Bu
cureşti, despre altele am auzit, dar cele 
pe care le-am urmărit eu erau absolut 
remarcabile. Acesia mi se pare o încu
nunare a Naţionalului craiovean. 

- Şi această piesă, ca multe din scri
erile dumneavoastră, are la bază fapte 
reale. Cîteva amănunte, vă rugăm. 

- Da, şi ,,Piticul din grădina de
vară" a plecat de la f.apte reale. De alt
fel, este o piesă care s--a jucat şi la 
Televiz1une, a avut mai multe montări 
în teatrul românesc: la „Nottara", la 
Teartrul Mc"lghiar din Cluj, la Teatrul 
din Tîrgu Mureş, l-a Piatra Neamţ. Deci, 
acest spectacol jucat pleacă de la două 
întîmplării. pe care le-am aflat. In timpul 
războiului, o femeie condamnată la 
moa11te a fost găsită gravidă şi pedeapsa, 
c9nform legilor, a fosit amînată pînă la 
data cînd trebuia să nască. Mi s-a părut, 
din capul locului, o tragedie, un lucru 
extraordinar. De a.ceea am şi scris piesa. 

- în ce zonă s-a petrecut ?
- Nu ştiu dacă e cazul să intr!m in

amănunte, deoarece sînt şi personaje 
despre care nu ştiu ce dest-ia au avut 
du1pă aceea. In orice caz, în zona Bra
şov - Doftana au f05t cele două per
sonaje. 

Ditntr-wn interviu acordat ziaffu,lui Ina
inte (orgam, al Comitetului judeţean Dolj 
al P.C.R. şi al Consiliului popwliar jude
ţea:n) ditn 18 iwnie 1989. 
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Tragedia 

rezistenţei umane 

ultragiate 

Migrată în clasicii1Jatea_ literiaturii con
temporane. qpera sau poezia literiaturii 
dramatice a lui D.R. Po1Pe.sicu, plurifor
mă sub raport prpblematic, ori,ginală 
prin inovaţiile stru.cturilo·r dnaJ:naturgi
ce, exprimă prin conotaţiile tr'?-nsfigură
rii fizionooniiia. unui întreg Ull111V'ers u
man, privit prin lentillia luminilor ce 
diall aură perenităţii sentimentelor înăl
ţate omului şi umanităţii. Patos,ul a,c
tualităţii î,n literiaturia driaimatică a lui 
D.R. Popes>eu se conjugă cu demiti,zarea
rrnturilor şi remitizarea lor în SiPiritul
modernităţii sensibilită,ţii umane, azi. In
sfero ăraanei. ce ,proiectează atitudinea 
solidarităţi,i um,arne şi a rezistenţei ul
tragiate de fanatis.mul fascist, Piticul din
grădina de va,ră ocupă în oercul pr,oble
matic al oiperei saile un 1-o,c ori-gin:al, a
parte - autorul c9nsacr.înd genul tra
gediei în landul s.crisului românesc mo
dern �i conterrnpomn. Piticul din grădina
de vară se c0111Stituie ca un înălţător 
poem şi liali:c recviem în ,a,oo:r!durile că
ruia personajul central, predesti:i;iat:a Ma
l'le, devine erou emblematic măsurat 
de timp cu cariq,tele tipurilor :arheti:paJ,e. 
Nucleul. d.ramaturgi,c se înclleagă în is-
toria rezistenţei umane româ:neşti ca 
mărturie şi document deo.potr;ivă ce 
�n,cţionează prollirferarea :fia,scismuJ,ui 
în ullima-i oce11bă zibatere. revelând ast
fel atitudinea profund umaniistă a lui 
D.R. Po,pescu in salvga:nda:rea destinel-or
umane în .pragul unei eliiberări de în
noitoare deschilderi. Confliictul tragediei
iveş,te scene de saieră nobleţe :Umal!lă, ce
înalţă imne li1bertăţili şi der:rmităţii sub
cerul unui nou univers.

Teatrul Naţional din Craiov.a a rea
lizat un ::.pec-bacol de anverg,ură, Q<Pera 
scenică purtînd setmnătm:a unui regizor 
în plină exipansiune creativă : SiJvi-u 
Pul"cărete. Sipectacolul încheagă scrisul 
tragediei prin originalitatea mo-d;alităţi
lor O!I'ale şi picturale oe dau strălucire mitologiei scenke şi, simulltan, monu
mentalitate măreţiei tragiice. Universul uman tria:n.sifi,�urat valorizează mo-11'VE;]e mi ti,� 18lle spiritualităţii româ
neşti. pmiectiînd dimensiunile cu,getătii mioritke în su;i,aţiul unei lumi în sfera ciire.ia perenitatea şi istoria alcătuiesc o impresiooantă comiplementaritate în structurile originale ale s1pectacolului. Fon<!ul sonqr, de ti;pu1 recviemului, participarea rnsufleţită a naturii coparticiipa;rea ei :La destinul eX[lon�ţial al

Mariei şi ail cauzei care a răsti.gnit-o, 
spaţÎ!U.l sceno�af!ic inventat cu indubitabil 
har de Şte:fiania Cenean, în J:l!iillă cu poe
zia spectacolµlui poematic. - creează 
o atmos.feră de cu,ceritOO!I'e emoţie, du
rabilă şi deo.potrtivă, ele laol.ş.l.tă, pre
lungesc liniile reflexi;vităţii în prnce
sualitatea rec�tării. Sub 1'181POrJ stil.!istic, 
eiemeinteJe clasice ale spec1Ja.<;9lului, e
labonat cu dramati,că linişte, se conju
gă cu construcţiile să1vurşite în cheia 
grotescU'lui 51Pre percwtanta delimitare a 
1uÎnilo1 ce intră în coliziune: M:aria 
şi zo·nia :fiaunei lui Qpriţesicu Mititel�. 
Lumea Mariei şi a lui Pasăre intensi
fică tragedia rezistenţei umane prJn tra
rliţre şi ÎllITT.-oire, pri.vite ca stări lucide 
si afective în ordinea morală a etosului 
po,puliar. Se adaui;ă multtplelor valori 
ale s:pec1Ja-eoJului scene (;ie gen, ce dau 
relief pictural şi sonor s�i.b-ilităţii ro
mâneşti : scena naşterii, scena cun-',ffile1, 
scena înălţălrii în neant a eroimei devin 
iantol-ogice într-un s,pectac-ol de cath:arc
Lică eliberare mor:aJ.ă şi cercuri etno-,l)Si-
hologke, eminamente naţi-on:al-e. 

La ceremonJal-uJ sipedacolului de au
tor-regizor partici1pă pTiill desăvîrşirea. 
creaţiei sceni-ce un colectiv de elită al 
Teatrului Naţional craiovean. :M:a:ria, în 
creaţia soeni<eă a Diia;ţiei Gheorghian, 
poartă i.nsemnele tragediei în coloritul 
candoarei, al purităţii poeziei, al siac.ri
ticiului cosmic. Rolul se înoheagă prin 
r&"efieri, esenţializfu'i şi stilizări ivite 
din m:atcia. ireducti:bilei autenticităţi ar
tistice. Leni Pinţea-Homeag, în mater
.n� mioritică Sevastiţa, creează sicu}jptu
ral ,un model de tragedie îns1cris oo în
tr-o efigie arheti;pală de etos şi mitolo
gie populară. Sobrietatea statuară in
Tră în conjuncţie cu marea poezie a 
disponibilităţii în cercul căreia fi.rescul 
şi _gravitatea filresicul-ui devin particula
rităţi de rară şi aleasă ocigiJlJal.i·tate. 
Arta Mire1ei Cio.abă în ro!lul Zambila 
pU11e în valoare un talent prolific, e
ruptiv. S,I>Ontaneitatea şi natU11aleţea, 
111ra:ndescenţ:a irnconştienţei încăreată 
de ave,ntura unui patos romanti·c, sen
sibilitatea sipiri.tului justiţ-i:ax .prim.ar -
imprernnă, alcă-tuiesc huma şi lacrima 
nnL1J memorabil portret moral. Aictoc;u 
original în egală măs.ură în arba sce
nei şi în histrionis.mul menestrelului, 
Tudor Gheorghe, zideşte ro1ul lui Pa
sr1re din experienţa creaţiei ;5,cenic-e în
gemănate cu cea a S!ţ)aţiilor IDQ['ale 
ale cîntecului, eoouri ivite într-un r-ol 
construit s-ui-generis. Albuli<:, poartă şi 
duce triagedj:a destinul,ui, măsiuriind tim-
pul cu sunetele premoniţiale ale pă-
sfu-llor. Actorul duce plutirea lor în 
cercurile nev:ăzute ale muririi şi nemu
ririi. Lumea o,presori�oa:- priride contur 
viabil în creaţiile lui Vale111,tin Mi•hali, 
laş şi o-por:tu.nist ; IHe Gheorghe. magis
tral§ p:::ezenţă în arta oari.cării groteşti ; 
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Angel Rababoc, izbutit caracter dupli
citar în raza portretelor morale, carn,c
terolo,gÎ!ce, jjn,venitate de emulii ma.s·ic.is
mului el..l!rQPean ; Ion Colam, odios ver
sa"!;il ; Remus Mărgineanu, metaforă de 
pasă-re, răpitoare ; Valeriu Dogaru, preg
n;1ntă -R.rezenţă S'iiluetară, maroat de cu
p.iditiate. 

Spectacolul Piticul din grădina de vară
se înscrie în re@atul de SiPirit al Tea
trelcr Naţiomale, în e:iqpans:iunea. evem
mentelbr de remaxcabilă cultură teatra
lă, şi craiovenii ai<laugă unei veritalbile 
table de valori : O scrisoare pierdută
de I.L. Caragi�le şi Unchiul Vania de 
A.P. Cehov. Fie de bun augur recenta 
premieră, premisă spre zen.iitul certitu
dinilor. 

Ion TOBOŞARU 

Argument eloc\lent al 

capacităţii teatrului nostru 

de a exprima politicul 

Ceea ce impresionează, î111 s,pecba,oolul 
lui Silviu :E'urcărete cu Piticul din gră-

' din:i, de vară, este uin:i1Jatea artistică a 
elementelor roffid)Onente, vizuialul, audi
tivul, dra:matiSIIIlul comstituinid•u-5e în
tr-o QII)eră scell1i,că de o arimonie sim
fonică majoră, dedloată demnităţh o
mului şi puterii sale de a birui forţele 
răului. 

Nu lipsesc din acest @ecta<oo1 mo
mt>ntele de un r-ealism crud, ce eXjpiI"imă 
intensităţile maxime la care putea a
junge violenţa căl�il�r :fiasic.işti fanpotri
va celor ce luptau pentru apărarea dem
nităţii umane. Scena în oare Da.vid 
un fel de chin<tesenţă a cinismu1'ui şi 
cruzimii, .im.terpreba.t cu justă măsură 
de Valeriu Dogaru - !Îi ar,uncă Zam
bilei în faţă găileata cu 18/Pă, băgind-o 
apoi cu capul m găleată. e cutremură
toare, cu atît mai mult cu cit se pe
trece la "\'edere, cu actori vii, şocind 
prin ,a.utentioitatea ce depăşe<şte, pentru 
o clipă, artistioul. Ldentifi.cînd<u�se cu
personajul, Mir.e1a Ciooibă su,portă şoc-ul
cu adevărat eroism şi-şi susţine rolul
mai departe, cu o adlmira:bilă stăp,înire a
mijloacelor, cl,ar publitcul rătmlÎlile multă
vreme, inică. sub imperiul emoţiei ce-i
oonalizează re�tarea s,pre s1mbol,wrile
spectaicoluluj.

Asemenea momente sînt msă integrate 
organic viziunii scen'irce, de o a!m1)11.itu
diin.e ce cuprinde deoipotrivă elementul 
,real, autenti<c şi simbolul poetic de di
mensiuni miti,ce, cosmi,ce. AmiplitUJdinea 
viz..un.i.i apat:ţine în e@ală măsură regiei 

şi scenografiei, care au conlucnat Îll1.tr-o 
clesăviîrşită concordamţă, stimulindu-se 
reciproc. �ţiul scenic imens, îruchis 
după reţeaua de SÎiriIDă, secţionat de pa
turile suprapuse şi strUJcturat sugestiv 
prin lumini, cu fotoliul gol tronînd în 
fumlal, ca un simbol permanent al pu
terii mailefiiee, ameninţătoare, ca şi pi
ti-eul grotesc, vi,u colorat, simbol al indi-
ferenţei la suferiill\la wnană, candela-
bru} somptuos, ce sugerează e,ru;telul 
transformat în închisoare şi caire se mul
tiplică spre final, coborînd cu toate lu
minile ,aprinse. mirific, oa şi cum cerul 
insuşi ar coborî cu ,pUZJderia sa de „ste
le fă-clii", spre a lumirua I111.llilta. mioriti
că a Mariei cu cosmosul, iar în prim 
,>lan, şirul de cişmele ce lasă să curgă 
în jgheabul transversal a,pa - apa reială, 
ap,a simboli<Că, a,pa ca element purifica
t.)!" şi simbol ial vieţii şi aJ' continuităţii, 
apa al cărei Ş<Jipot devine Ia un moment 
dat paxte a amb.ianţei sonore su,gestive 
- sînt oontrilbuţi.i hotărutoare ale sce
nograrfei Ştefiania Cenean la realizarea
:imagi111ii vizwal-sce!l'lÎce a spectacolului,
imagine ce evoluează în corucxmdanţă cu
acţiunea, cu semnifioaţiile acesteia. In
sist asupra ro1Uil'11i ta/Pei în acest sipec
tacol, element real, c0111qet, care ar putea
da o notă natu:ra1istă, dar care, devenit
obsesiv, capMă reflexe si•mbolice, poe
tice. ca element apa.rţi111iî,nd cosmosu
lui integratoc, în cadrul căruia se pe
trece tragedia M.aFiei şi care parti.ci.pă
la această tragedie. Aşa cum pietrişul
aspru de ,pe ţărmul mării .partici;pă la
tragedia HecUibei, în s,pecba.colul creat
acum cîţiva a111i, tot de Silviu Pu:ncăre·
te, cu opera lui Euriip�de, Îll1. decorul
natu;rail oferit de spaţirul tomitan.

Forîilld în aclincul textu}ui lui Dumi
tru Radu Po,pescu, regizorul a pus în 
valoare oaraoterul poemaţic al acestuia, 
creînd u111 şi:r de a,cţil!IT1i scenice care am
plifică dimensiunile mitice- ale tra,gediei 
şi, totodată, îi siubliniiază semnificaţiil� 
sociale. Grupul femeilor deţinute. creat 
de regizor, constituie o prezenţă vie, ac
tivii, un „cor" al tragediei, oaire fără 
a di:mir,ua ceVJa dii[). proifunzimea dra
mei individuale a NLairie'i, îi lă1.7g,eşte re
verberaţiile sociale şi poetice. , Siî,nt în 
i;p�ctacol momente extraordin1are prin 
putere,c>_ de sugestie, ,'ce le conferă o aură 
mi'ti<că. redi.1Inensioll1iî!rud tragedia. ca de 
pildă, naşterea µnmieului, - ală,ptarea,
nunta Mariei cu Pasăre şi chi1ar U1Ciderea 
lui Mititelu, care prin parti,ci,parea lu
minilor, a SIUiletelor, a întregii ambian
ţe sce,ni,ce, ridică fia,pta lui Pasăre la 
semnificaţia unui act de justiţie ima
nentă, de sfu:pire a răului. 

La dimensionarea cosllllic-ll'I1i.tică a 
tragediei au contribuit în bună măs-ură 
actoxii şi_ Îlll primul minrl, Leni Pin-ţea
Homeag îrn rolul Sevastiţei. Lmpunăto,a-
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Nunta Mariei cu Pasăre : unul dintre 

re, statuară, cu gesturi ce extPrimă so
liditatea, cu basmaua albă legată astfel 
incît pare ,a avea ar�p.i de pasăre, Se
vastiţa ,arpare ca un fel de mumă a pă
mîntului, dorrni:rµnd scena şi pe toţi ti
căloşii, rostindu-şi cu ,calm v.iiguros, cu 
vocea gravă şi aidîrr1că, desc!ÎIIltecele de 
exorcizare sau invocarea puterilor n:atu-
1•ii - ,.zori1or, surioarelor" - rolul ei 
fiind limpede conceput în 1'uminia repli
,cilor „Nu-s bătmnă, si'Ilt de demult" şi 
. .Răul din lume m-a îincărunţit". 

Actriţă de bogate resurse dramatice, 
M:rela Ci,oabă are, la nîindul ei, în in
terpretarea Zambilei. momentul de poezie 
ne-cesar întregi['ii poirtretuliui a,cesteia, 
fă.ril a-l neglija şi un!dia de umor p,o:pu
lar ce străbate sub a,p,are:nţa frustă a 
pe rs0111a j u 1 ui. 

Cî1t despre Diana Gheocrghian, tînăira 
.actriţă a reuşit să o înzestreze pe Maria 
eu gingăşie şi forţă interioară, cu poci
talie şi maturLtatea înţelegerii celor din 
jur ş1 cu o vibraţie emoţională sinceră. 
.care-i atrage adeziUlllea publicului, cu 
atît mai importantă şi justificată cu cît 
Miaria este însăşi întrwchLparea î,naltu
Iui ideal al demnităţii U1II1Jane. pentru 
eare îşi dă viaţa. Păcat numai că, p;ro
babiJ din teama de reto;rism, textul ei 
.i fost amputat spre final!, pierzînd oîte
va aocente substanţiale. 

O compoziţie a.dmi:rabilă realizează 
Tudor Gheorghe in Pasăre. suger-înd prin 
mersul damblagiu, vorbirea bolovănoa
să şi gesturi dezordonate o debilitate 
inia1tală (reală ? simulată ?) ce contras
tează cu isteţimea lui, cu capacitatea de 
� intui esenţele sensul oroif\und al lu
crurilor şi care' are dre;pt corolar ino
centa, S1..llPremia calitate ce-J ridică dea
:;upra tuturor, dindu-i dr®tua de a 

momentele de amplă reverberaţi,ei poetică 

sp;_me adevăr-ul, de a exercita actul 
Lte justiţif' asupra lui Mititelu şi de a se 
apropia de Maria cu deplină candoare o
crotitoare. 

Gr,upul călăilo;r fascişti se conturează 
atît prin trăsături colective - regizo;rul 
Jmpr.imându-le acţiuni pzice comune, 
mişcări ritmate cu eviantaiele, un ci
nism şi o poftă de petrec&e ce-i re
J.evă Îllitr-o categorie subumană - oît 
şi prin oaracrt:erJstici individuale, care-i 
diferenţiază net, personalizindu-i. Se 
;remaJI"că Iliie Gheorghe într-o exce
lentă compoziţie (I.ros); Ion Colan (doc
torul Stambuliu, cu invariabilul său „nu 
mă i11teresează "), Remus Mărgineanu 
(Beoceanu, milos din laşitate), Valeriu 
Doga,r,u (David, tip de terorist sadlc, de 
o perversă eleganţă). Val=tin Mihail
(Opriţescu Mititelu, odios şi ridi.col), An
gel Rababoc (,preotul Izidor, devenit
ţambalagiu la petrecerea torţionariloc).

lmprimînd de 1a înce.put spectaiooJu
lui tonalitatea maj,oră a tragediei şi un 
ritm sacadat, ce măsoairă parcă bătăile 
timpului, -piiintr-o ,ilustraţie muzicală i.n
spi:rat aileasă, în care pas,ajele orches
wa.1e alternează ou cele coraile potenţfod 
sensll['ile, conducind m�•ooTea scenică şi 
joc-Ul! a,otoir,Uor cu energie pentru menţi
nerea ritmului şi a tensiunii, creînd o 
suoces.hme de imagimd teatrale de o deo
sebită exp,restlv,irt;,ate convergiînd spre fi
lI1al!iul eroic, Silv.i-u Puiicărete a realii,zat, 
ou echipa Teatrului NaţionaJ din Cra
iov,a, UJn spectacol excepţional, ce rever
berează î:n conştiiinţ;e, moment de v.îmf al 
stagi-utl.1Jii, arg.ument vi-u al oapaciităţii tea
truhm nostru de a e:,qJ['lima o ati'1rudLne 
miilitant politică p:rin mijiloaoele unei 
p�zii ocen1ce de -rezonanţă universală. 

Margareta BARBUŢA 
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UN f4CTOR IMPORUNl ÎN FORMAREA OMULUI NOU: VALORIFICAREA MDŞUNIRII 

CULTURALE, � TEZAURULUI TEATRAL ROMANESC 

Catedrala 

scufundată 
� 

Ul tintp 
Vom putea, oare, cupriin.de vreodată, 

în too,tă mălreţia sa, qpera lui Errninescu? 
S-ar 1părea !Că nu, d:im mOlffie:nt re oh:iiar
Poetul este stea,ua care, s1fa!înd �eg)iJe
:liireşti ale vtieţii, în !loc să-1Şi ,împuţineze
lwnirna, prin îilldepărtare, şi-Q sporeşte.
Nu multe s,Îlllt stelele, pe fi:mnamentul
literaturili ,1Jll1J.versale, ,căror.a H se întâm
plă taJCeSt llu!(:fu. Shak,espeare este o ase
menea stea. Cel ipe care Poetul îl 111wrnea 
„prieten hlrmd" iail s,wflle1rului său, :fiiirri!d 
,,atît de arud ... şi-atît de moale" şi oaire, 
cu glas de fur1rurriă, ,dar şi lhn, în ia,celaşi 
tilIIl!P, ,,Ca Dl.lJffinezeu" se po,ate e,răta ,,.în 
mii de feţe", invăţ.indu-ne „ce-un ev nu 
poate să ne-mreţe". Cel a ,cărui arrl:pă 
geniiailă 1a1dâe peste mtruchiJpă.l'iile d.raima
tur.gke ale rnarellui iPoet, nu umbrî!llldu-i 
ocestuia strălucirea, ci, d'i.n con,tră , iară
tîndu-ne că dincolo de sufletu.l fulgurant 
al poeziei, mai bătea în sinu-i, un suf.let 
adun,c, grav, şi 1a fe!l de ne1iruiştit, în
cericat de energh ,oo-losale sufletn.JJ. 
dlrama:bl.LI'lgululi. 

Avem., Jată, scoasă 1a i,veailă, iaic,um, �a 
o sută de ,ani de :la trecerea în nefiinţă
ia Poetului, 1p.rin stră,d.ainiia UITlOJ." cărtu
;r,am şi editoni de ialeasă vocaţie a scri
sului, dar şi a sa,c1·iificiruluri. ÎliltDu Thni
neoou : Petru Creţia (stabiiJJirea şi afi
lierea textului, comentariile) ; A,urelia 
C.reţia-Dumiilraşcu (sba,bi�<iTea textului 
pentriu teatr,u:I or1gin,al) ; Oxarriia Busuio
ceanu (s1lalb.ii1irea textului pentr,u tria!du
ceri şi bi1bl1iogradii.a edită.1ilor) ; [). V,a
"llallnani,u,c (,caidruil istoriic literar), [n ca
drul volumu!,wi VIII de .,Opere", ed�ţie 
critică fondată de Perpessidus, în 1939, 
întregul edtfici'U d!r.aimatu.r,giic emi,nes,cian. 

In.tregu1 edlifi,ci,u ? Mia:i blne zis, tot oe 
marele Poet a ,putut construi cu putere"1 
1!100bÎŞiTht.11Îită ia geruiuilui său, dill1t.r-o imen
să şi swbl!iană catedrală, ,pentru. săvî,rşi
rea ,căreha i-ar fi treblliit .poate tot a1iîteia 
secoue cite aiu -lucrat, ou credinţă şi 'făib
diare, rmdurille de gener,a;ţii, pentru a ri
dica, aip;roaipe sfidător, s•pre cer, cate
dralele ewului medd-'u. "Fuinidcă, lia drept 
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vo11bind, ce ,a,J.ocevia reprezintă cele două
spre:rece dra,me ds1Jo1.1�ce, din ,,De,c,amero
nu1" istoric, eminescian, aît şi celelalte 
,piese, toate llăstalte în dirfer1te smdii de 
1-eal.iza.re, mai e,propiiate, ol1i man înde
,pă.rtate de înseşi interuţii1e Poebu:Lui, de
clît cutPoile Îll1tregi, bolţi parţiale, altare 
o.rJ ool,oiane Îlil cua-s de 21udi.re, stî!Lp:i de
bootă,, frontispicii, ori vitralii, toate cu
o :putere extra.o11dinară de a sugera cLi
mensiJwniJe ,oolosialle ale proiectului, gr,am
doarea şi străl•wciirea sa. în ca.re urechea
a.tentă iar putea sur,p,rlTIJde mulirTIUl'U<l
:aid!înic iau �neriaţiillor 1ntregi.i 011TI€11Ji.ri !
Pentru ,că DecebiaJ sau Mur,e.şanu, Bog
dan Dra,goş ori Lă,p,uşneaniu, şi aiâţi,a alţi
er<lli. €1Illinieocierui, n,u doar la soarta Da
ci-ei, sau nwmari Ja cea ia Moldovei, me
dli.tează, ci, aş.a cum se i,ntîmplă in
toată opera poetică ia �ui Eminescu, dim.
oollo de tema dimediată, o a,lta si mai ia.
diîn,că, şi mai comiplexă, mai dramatici
şi mai �bură'bo.are, revine ou obstinaţie:
iaceee a Cl'wgulwi 1umi1i, ia so!l.rtei omu
lui şi-a omenirii îmtregi. Mtminteri cum
s-ar mai naşte acea,stă în,cordare de e
senţă harnJietiană, cu u.n însemm,at S(p()r
de ener,gie şi sf:îşiere. în mono.Jogull }ui
Deoe'ball, dJn „iaictu.l di1n Ul"lffiă" .aO dramei
ce poartă rri,umele viteazului r-ege da,c :
,,Siî,rut; eu or.i nu maii slnt eu e-ntreibares. ? 
Ou ce d.rept mă amestec eu aicea, 
De ce mă doare s,ui1'etul pe mine, 
iPentru c-a Da.oi.ei ţară a ,că�ut ? 
E Deceb.al de astă!l:.i ,cel de ii,eri ? 
Este prezenbull un trecut? ... Ce dTept aim 
(S-iatribui) nefericirea un,uii om 
Ce-ia,cela.şi 1!1!wme u-.a ipurta.t cu mine 
Să mi-,o atrilbui mie, ,cel de ia.zi ? 
Nu bate i.nJma în 0J:ii1ce clriipă ? 
Nu sint în ori,ce IC!u,pă ,un alt ()lffi ? 
î1n orke diipă e Ull1 .altul rege, 
Ş-,a,oeO bătrîn 1a căt'Uii ,umbră ai!Jbă 
O văd colo-n metal... să fiu chiar eu ?" 

Şi ,nici „bă:trun,utl 1Pretoi" Cel.&us, de J,a 
C'l.ITtea h1i Deceibail, n-,air mai cugeta î;n 
sem;,u.l ,.bătru1n,ul ui dască1" dli1n S,c:J:iisoa
rea I", cu aidău.!?Jiri şi rotunjur/,pe mă-
sură: 

.,Sân.t un copil. Am ochili de oopH, 
Văd �,uc:riurile astfel 1p;remmn sint. 
Ah, ,Decelbtall., cit chin e-m. astă J.ume, 
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Viaţa ei este UJil spasmu lung, 
Totul e mărgirn,irt - durerea nu. 
UIIl si.n.gUl hroru e mai bun ca viaţa 
Pentr,u că nu-i nimk, nimic ohriiar : 

moa;r.tea. 
Ah, cuan nu sî;ntem pe atunci pe aînd 
Nj,ai :lliri..nţă nu era, il1!.ici n,efi:im. ţă, 
Nu marea aevuLui, nu azurul, 
Njunic ,cuprinzător, a:timi,c C\JJPI1ÎII1S, 
Nu era ,moarte, inemiurire nu 
Şi fără suflet :răsuiil.a [n si'Ile 
Un ce ml!i'C ce ,poate nici 111-ia fost I 
Dar va:i ! un SÎJIIllbure î,n 01cel caos, 
Mişclndu-'Se rebel a nimi>cit 
Et.enna ,pa.ce şi de-atunci durere, 
Numaii durere este-.n :astă Ju,me ... 
Unde e starea ceea i\illide zeii 
Nu exiista/U, nici oaimeni, 111i,ci pămînt, 
Pe ci.nd acea fili111,ţă lll'e-nţeleasă 
Niu-1Şi aru,n,oase umbrele în I,u,me ? 
Umbrele i0e SIÎnt : moarte şi nemurirea. 
Ah ! el şi-;a dait foc sie însuşi, cmdw, 
Şi aro.erea-'i eternă sîntem l!l,(Ji" . 

Scînt ia,ceste,a n umaii două ;nuclee dense 
de -gli,ndi.r:i, cu o ma1--e putere de ina
diere, de<f;i.nitonie pen1n:,u personajele pe 
oare Je reprezintă. Pe lini:a de fugă a 
acestor tuşe ,Putennice se ;pot bălflui con
strucţii 1i,ffitpu:nătoo..re. Ele şi eXiistă m

opera drarnaburgi,că eminesciană, dar 
lăsate. toate, doar la anuimite oote. ,Foai.·
te !ÎJl1ia1lte, desi,gur. Da,r nu .ultimele. Nu 
cele ma,i ,îruallte ,pe care „simţilln" că ae-0 
întreză!r:i t Poetul. Oiteşbi, �ti f:alSlc:i,n,at de 
î11'1ă,lţimile la care mare1e drn,maturg în
suşi ·te-a dus, ai aj'UTuS pe o s,ple'.11Jdidă 
atJhitr.a,vă de ,ma11mor.i, ail.'be, 1a picioarele 
tale străllu,ce..."IC ,ool,oiamele de spnijin, pu
termoe, d e  neclintit, aidi,că tot :atîtea ,ca
ractere exemp1are, l()()ITTlfNcte tari, mtrtl,gi 
şi stltuaiţii dnarrna:tJiioe, 11Tl.Î!111uite cu genfală 
dez�n,v,o1turră, şi dintr-o dată te trezeşti 
în raţia fuu.lw 1m1 :pUumib. ,a ec,henuil;ui, a 
dă:lţii şi ciocanului, a um,e1telo,r !Părăsite 
paocă IÎTI toiu;i. ;J.u,cl'lUrui, ,pentru ia-şi .aş
tepta ve:şniic M•eşterul, o3JI"e nu mai vum,e. 
Mai itrebuia o cu,po!lă, maii era nev,::}ie de 
alLte :ru;nidu:r:i de icoJoam,e, se ma,i ,cereau 
an.tare şi wom.10011:ndi de .marmoră şi gria
nit, 1Pe rrnăsurra t,enne1ifl,o,r. Niilffiellli niu le 
mai ,putea f,aice ! De-1ai1ci, dim ,pu1!1!ctul î3: 
care le-1a [ăsat Poetuil-1D11aimatu,r,g mm 
p,Date [ucra doar dmagirruaţ,ia oititonuJui, 
eventuia1 ia IS\PeotaiboruJ,ui, ood, .ar;;a cum 
s-<a. mai ff:ntî,mrr>l,at, regizori teimera11i vor 
îllllcema să ,aid:ucă dnarrnele emi:niesctlene 
pe scenă. 

Ln sUUJdil\..ll 3ău ide o impresioni:anrtă pă
trtmdere şi lumin, a.re a sU1bstan,ţe,.i d.n.,a
maturgioce emill1!esiciene, din care eimană 
nu 111,\llIIl.aJi ,îmiai1t.a ţill1llltă cărlur,ăreais,că, ci 
şi tăcuta jertfiTe de sine, întru ridi
carea iin lfiaţ.a 1I1Joastră, :1a ialdevăr:ate[e-i 

dimens.i.wrui, a Poetulwi-Dnama.turg, Petru 
Creţi:a, trăgînd un colţ al cortinei deo
parte, ne dezvăluie, în modul său tulbu
rător, aîte oeva diin tainele ilaooratoru-
1ui dTa.rnatungic eminescian. Zi,ce nati
n.a1mJ exeget d�re Eminescu : ,,A tot 
cr<llit 1a pLam,uri, char ÎIIl realiita.te lucra 
oa Ull1 mi111er într-,o mină de cărbune dii:a
mantiier, săp,î;rud galerii un,de nimerea, 
într-un aiclâ:nc Îll1tun.eri,c corustelat de astre 
doar ştiute ,undeva deasupra. Nid piesă 
di:, piesă nu prea izbute:a să ajungă la 
vreun capăt şi e vremea, daică nu să ;n,e 
întrebăm de ce, să ia:rătăm oum lu,cra. 
Cîtă vreme e voriba de poezie şbim b.ime 
că U111ei fubuloase generaţii sp0111tanee de 
oor.iipte, ,u,n,.ui eJ,a;n urieş,es,c 1pe care în 
genere [-a ţinut secret, îi urma alegerea 
cite unui segment şi a,poi ,un ttJaJVla.liu 
a,Proaipe nes:flîT.şit, v-ers.iiw.e de versiU111e, 
piun,ă 1a -ultima, care, cirud e vorba cu 
adevărat de ce voia Eminesi=, .nu e ni
ciodată cea. deti.miitivă. In cazul dr.ame
lor ;nu p1'0cecLa însă aş.a. Făioe:a un plan., 
o listă de personiaje, un prooect-;rez,umat
iau a,cţi.unii, deochidea o peirs,pectivă Jargă
şi totuşi bme înicheiată, apoi, dUJpă ce
scria oît scria, abiarudonia fără să mai
reviină. Dar. se v:a zice, de un,de, ates
tate chiar de iaicest volum, atîtea versiuni
pregătitoru:e ,ale atâtor s,egrrnente de dna.
mă ? E drept, dar insista exact asupra
z,oneilor în care preslÎlffiţea împ.lJini.:rea
unui :firagrrn•em,t de poezie. Renu,n,ţ1a la
orice exrensium,e w fiaivoariea trava,lifll,l•ui
atent pe o porţhme pniviaegi.ată. Dm
niciodată în fuJvoo.rea sbruct-urii dra
matice, întotdeauna în folosul elaioorării
Utlllllli fragment de poezie ".

Aş.a este. Chiiar exeITlJ)ilele pe care 
le-a folosit mai s,us probează 0JCeasta. 
Şi totuşi, dia,că „timpul ,a,r mai fi avut 
răbdare" cu Eminescu, ce s-ar fi în-
1lÎlIDIP'lat ? Nu cUlffiva el însUIŞi ar fi re
veruirt asuip.ra stru,cturilm dr.am.a.thce, mo
delin,diu-şi, ,oom.ti.numd;u-şi, şi poate, cu 
u;n răgaz de vreme, ;pe .măsură, desă
v,irşinid u-.şi ool!lJStr,u,cţiia ? Cine ştie ? Poia
te că a:r fi fost ,aişa ... Poate că nu ... 

Ori•ourrn din ;ma.rea oatedr,a,lă oortruită 
de unul "siin,guir, oa ,pentru gener.âţii în
tregi, 1I1Jouă 111.e-au răll'Il.aJ3 părţi strălu
oi toane, un.ele a1p.rio.a;pe cu încheiere de 
ele însele, dar părţi. Catedrala întreagă 
nu se vede n-<> vom vedea nicio.!1,a.tă. 
A văzut-<> 

1

doar Eminescu. desj �ur. cu 
ochii minţii sale geniale. Da,r fie şi cu 
întrezări·rea doar a cîtorva turle, cupole 
şi arhitrave, dintr-<> construcţi•e în care 
auzim bătînd, înitreagă inima P,o�ui, 
noi ne simţim cu asu.pră de măsură 
,ră$jp<lăit1ţi. 

Petre GBELMEZ 
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Răsturnînd 

înţelegerea curentă 

Deas11pra oricărei cajp0do.pere se pot 
ridica pi;ramide, munţi de volume oa
re-ş! dau duhul în încercarea de a-i a
coperi, prin specuJ.iaţii, sensiunile. Ispita 
e prea mare pentru a nu cădea şi noi in 
a,celiaşi viciu! Fatalitatea ori,cărei oaipo
do:pere rezidă în a,ceea că naşte o puz
derie de zumzete locţiitoare. Cit şi cum 
poţi .înţelege azi „ LuoeafărU!l '· ? Roiul 
de răspunsuri că,pătate se agaţă de 
grinda superlativelor geinena.lizato.are. 
Era posibil, însă. ca unul di111tre aceste 
zumzete să transforme caipod0ţ_oe.ra în
tr-o constantă operaţiolllală a modului 
nostru de a gî:ndi. Ceea ce nu s--a in
tîmplat cu „Luceafărul". Gîndirea noas
tră curentă a abs-oribit existenţa literară 
a acestei oa,podopeire ,prin eIIllPatie şi nein
termediat, călpătînd un „,ascendent" asu
pr-a ei, în timp ce ea, c,apodolI)€ra, a _,icobo
rît" la nivelul inimita,bilei perfecţiuni a 
expri,marn. AsceT1Jdentul nostru as\lpra 
poetului constă în iia,ptul că a�i vo:r1bim 
limba sa. I?e la această „egalitate" a
noastră cu Eminescu pornind, să re-cwnoo..ş
t.em că orlce egaliabilă perfecţiune a 
vreunei e:iopriimăci poetice, rriteriare, -i se 
datorează şi îi aparţine tot lui. Dar a ex
pHoo, a a.fi.rima că El este făUTitorul Jim
bii noastre moderne coniternpol'all1e nu 
sporeşte cu nimic înţelegerea oo;podorrie
rei. Nărăvaş.a răfui:ală a ;poetu:1ui ou mari. 
toţi cOi!lte.miporianii săi, fie ohilar în vir
tutea unor magnifice idea1uri, adîniceşte şi 
mai muJt făgaşul înţelegerii autobiogra
fice a „Luceafărului", inţclegere oare, ine
vitabil. se pierde în volutele unor ex.pli
caţii ocoUtoare aile complexului de supe
rioritate. Acooptlnd drept premisă con
ştiinţa SUJPeriorităţii, deci �ditînd ca
racterul auto.biograifi.c, oajp()dopera rămîi!le, 
şi pe mai departe, suspect de dezamăgi
toare. . . Doar despre atnt să fie, oare, 
vorba în „Luceafărul" ? 

* 

Cu Eminescu se întîmplă că, pentru noi. 
este o necesitate ;pen.tr-u viitor : dln opera 
sa poetică ne întîmipină alura lirică a u
nei gîndiri filozofice 1a care încă multă 
vreme nu vom avea acces cu dezinvol
tură. Un noian de versuri sîm.t azi pentru 
noi derutante ; este incredibil că un poet 
al vea,cului tr';!>Cut a putut să aubă intuiţii 
care mei azi nu se găsesc exprimate de
cit în fortmrulări timide _sau ex.cesi;v de 
ştii111ţifice despre misteriooş.a şi în.că ne
pătrunsa u:nitlate în multti1PlitCitate a u-ni
versulJ.ui, despre plămada unică ,a fli111ţei 
umane si a astTelor ... 

Să trecem megalomania, pe care orice 
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rînjet sarcastic o pune î:u seama poetu
lui, printre panaşele pe oare i le-a oierit 
ca zestre prezentul său romantic; şi vom 
constata că, sub această ÎIIJ.hăimlllM.I'e com
plicată şi derutantă s;e a.sscurul.e prim.a 
fiintă care nu mai trăieşte sub tiranica 
religiozitate faţă de infinit.ul spaţial şi 
temporal şi care, astfel, nelăsându-se co
vîrşită de romplexuJ efemeridei. are ac
ces la revelaţia faptului că a1cătuirea o
mulm este fără eg:al în univers, este ne
repetată, de neîntîlnit, nesimilară nirei u
nui fenomen �ti,c;, iiJ.1i1er!galiactic ş.a.m.d. 

A se închipui astru ceresc, în stare să 
străbată ne0U1prinsul, pînă la Sămînţa In
ti·egului Tot, spre ,a-i ce:re lepăqarea de 
veşnide şi a aocepta neputinţa Atotputer
nicului de a-i îndeplini r.ugăcirunea ; a,ces
ta este labiirinticuil traseu eminescian că
tre recU111ooşterea OlffiuJui ca ultimă e
nigmă. oa supremă mmune a universu
lui. Dincolo de exaltarea .romantică a 
iubirii se află miezrul unui scepticism în
temeilat ; seminţia umană. vieţuieşte im
ploziv, prea, ades neinstare a � ridicia. 
1a ranguJ su,premei alcătuiri care se a
rată a fi. 

Dar a.ceastă altă imagine de.sluşi!bilă 
in ca;POdO!l}el'ă e posibilă numai dacă ea 
este citită cu o fecu:ndă ignorare a pre
cedenţelor, cu ochiul celui afliat în pra
gui altui miJ,eniu. Din căuşul unor noi 
aşt@tari „Luceafărul" mi se arată a fi 
o capodoperă care_-şi neagă probabila
apartenenţă şi ş<tiurta genealogie S[)re a
ieŞ1 în întÎJl:IliPinaTea unui mod de a /?)Îndi
ce încearcă să-şi ÎIIJ.Suşeaocă prin deslu
şire şi tai.na imensităiţii ccmţinătoare.

Par.adoxal, o astfel de Îll1ţeleger-e an
tiromantică a „Luceafărului" a fos-t rea
lizată - după câte ştiu, pentru prima 
ooră - într-<un s.pectaicoJ de mari0111ete ! 
Dar, Frăticiu a citi,t oaipodopera rein
tordndu-se la stînj€.nitoorea. la incomo
da ei simplitate. Calea pe care a des
chis-o regizorul-scenograf pentru a de
mo� stucaturil-e romantice oare se află, 
dupa c\lm se va vedea, cu osebire în 
.preju<iecăţiJe noastr-e, a fost recunoaş
terea şi acceptarea inaoţesibilei identităţi
a omttlui cu Hyperion. Aşadar Hypel'li0111 
este chiiar astrul dimineţii. Tot ce se în
timplă în „Luceafăr.ul" are loc în răs
timpul trebuitor fiicei de îJ:I11Părn.t pen
tru a descoperi taina înJipr=ăr.ii. Că
tălina nu mai poate fi ni,c-i măioar bă
nuttă că-1 ffilÎll1te or.i că îl înş:ală pe 
�yperion : ea, pur şi silglipJu, nu ştie ce 
sa dorMS<:ă. Fiica de împărat zgî111dăre 
wniversul şi stîrneşte -miraoolul sideral 
din dorinţa de a se întîrrn/plia cu ea o mi
nune pămîntească. Sipectaicolul debutează 
cu U111 ecran pe caire umbra fetei de îm
pi'1rat rămîne singură penrtlru că umbrele 
înooţitoarelor sale şi-au găsit umbra-;pe
reche ; şi se încheie .î;n a,celia.şi fel : pe 
ocel.aşi earan, silueta Cătă!l.i111ei îşi în-
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tîlneşte omeneasca jumătate. fotîln.i[-ea
cu Hyperion vindecă floa.rea de asce?a
mugurelui.

.'-\.şiadar această montare a refuzat
spectacolul deplorabilei mărginiri a pa
mîn,tencei, al frivolei sale neputinţe de
a se ridi,oa pînă la condiţia nemurirn.
(După reprezentaţie s-,a doveclit cit de
dezolantă era schema conform căreia
„ştiam" că poetul s-a deghizat in astru
pentru a dezvălui cit de meschin-teres
tră s-<& dovedit iubita sa, inaptă de a-i
lnţelege măreţia etc. etc. Nostalgia după
atît de :frecventul -patetism ,.subînţeles"
şi, ca atare, considerat ca fi.ind ma;i
mult decit necesar, a făcut să pară
şi mai şooantă punerea în scenă de la
Botoşani). Spectacolul lui Frăticiu este
cel al naivităţii astrale frisonate de se
ducţia de a fi om. Leotu.m aceasta răs
tOQrnă complet şi defini tiv înţelegerea
curentă a „Luceafărului". Hy,perion nu
mai este pentru noi, i;roectatQiii, Q a,pa
riţit gigJantică, aşa cum ar fi, bunăoara,
vălătucii de nori de pe cer, care, tn
tîmplător, au că;pătat co.nturul unui tru,p
de om ; Hy;perion are statu.m noasrtră şi
chipu.I nostru - căci es,te interpretat de
un actor ; _pe oînd Căită.lin şi Cătălina,
carE" sint semenii noştri, care sîntem -
de fiapt - noi, sint două marionete :
însă, oa spe,ctartori, sîntem inzes.trati cu 
6.Geeaşi putere discreţi0111Jaiă oa şi ' · Hy
perion : şi peritru noi, omeniTea este un
furnicar de lihpuhane l!\IWionete fragile
debile-lab.ile care sint monoton alcătuirte
din aceleaşi JncredibiJe iinooerenţe şi clin
aceleaşi i-mprevizibile chipuri de a nu
se deosebi unele de altele. Numai faţă
de _aceste rnarJonete obrawJ lui H:yJ:Je
ri on a!)a!'e enOTIII, aît fereastra palatu
lui.

.$pectaco'Lul este consirmilt cu •rigoarea
şi detru;;a:rea forrrnaliştiloc ruşi, Propp et
Co!TiiP. Caipodopera e&te, astfel, întoarsă
îm,potrivia înţelegerii romanţioase.

Jocul de-a diragostea, posibil de jucat
împreună cu Cătălina, delicata marione
ta din CJJtiuţia poleită imaginind un i
mens ,palia.t, e :Eascin:ant, e de iillVIÎld:iat ;
e atît de dorit incit inifrnnge cerul. Ma
rele naiv, Hy,peri-om, cere să i se s•chim
be nemurirea pentru o o-ră de iubire.
TulJburătoarea sa ultimă demmăgire nu
tulbură, însă, cu nimic mim..1sculele eve
nimente de pe pii,rnint. Marele Tot
�;:iveşte cu atenţie ce se petrece în fă
rm,a i-nfinirtez:imală de altfel de vie
ţuire ; nu judecă, ci doar constată.

Ce altceva ar fi putut îndrăzni să-i
ceară Hyperion Creatorului ? întrebarea
pare să fie stl.lipid de temerară dar nu
e şi nesă/buită. Nu i-a cerut nici naşter�
ooei alte Cătă.Une icare să-l i'l.llbeias,că
nici apariţia în S!I)aţiu a untl!i alt bui�
găre de humă pe oare isă-1 ,aşteipte plnă
la împMnirea s,penanţei oole de iu1bire.

HJrperion nu condamni, nu reneagă se
minţia umană, ci doar o dispreţuieşte
pentru margi10ea putinţei ei de înţelegere.

Graţie spectacolului, inaccesibila noas
tră identitate cu Luceafărul este conso
latoare. stenică : drumul astrului către
Atoatefăcător. străbaterea nesfîrşitelor
bezne - oe care licărul .pll2deriei de 
stele le adinceşte năprasnic - domesti
ceşte în noi ex.alJtatul jind al nemuri�i,
disperata noastră nostalgie a eternităţii
şi pune la îndoială sacrul .privilegiu de 
a sălăslui .în a.fiara omenescului. Palatul
jucărie în care-şi visează Cătăli•na iubi
re.a fără iubit se află sub blindul azur
al cerului ; d:in,oolo de atmooferă - ia,cest
tavan al părnft:ntulUi caTe se ia.pleacă în
cet înmor.mi.ntînd scena în întuneric,
semn că astrul se înaltă către Omnipre
zent .pentru a-i face rugămintea - or
bul neant se prelinge pe ]î.ngă. Luceafăr
fulguindu-l din creştet spre tăl.I)i cu
semne ta1ni!Ce. (Şi totuşi, rpoate. cindva
desluşi bile) ...

După amarinâ.ca dezamăgire, dramatica
îngheţare a 1ui HYil)erion în veşnicia pe
cal'e n1.1 o .poate părăsi 111.e este, astfel,
clat8 să o ,privim de 1a mădţimea su,per
bei noastre efemerităţi, con.vim.şi pentru
o clipă de s,porni,c.a d�plinătate a preca
rităţii noastre biologice.

Iiactă o lectură regizorală care a.şază
capodopera în ipun,ctul de· fugă al cără
ri,or pe oare mintea noastră mceoe ia
păşi.

Restituire 

Paul Cornel CHITIC 

. . -

em1nesc1ana 

valoroasă 

In contextul manifestărilor omagiale
CO'IlSacrate „ilntrării Îlll cel de-al doilea
secol al nemuririi J.ui Eminescu", cum
atît de frumos sipunea Geo Bqgza, Naţio
nalul. clujean îşi î:ns>cr.ie în repertoriu
dram.a într-un act Amor pierdut - Via
ţă pierdută, cunoscută şi s·UJb ,titlul Emmi.
Scrisă între 1868 şi .1869, ins.pirată din
tr-<> JPOezie a lui V:asile Alecsandri, fără
însă a se limita a ;fi doa:r o simplă dra
matizare a aces,teia, piesa „neooffi!Plectă"
că.ci „îi OJ,pseşte :poesiia. ,oare e firul con
ducător", cu udialogul necOIDjplect" şi
„caractere încă rău m,air,oate", după otllTI
•a.pre,cia Emi[!eiscu iinsuşi.. are, în o,pinia
lui Vicu MmdTa, meritu]. de a fi „cea
dintîi bUJoată tragică româneas,că de re
:Uex.ie a oontemporaneităţii.i, crea-tă cu
mijloacele sclI"isuJui artist.ic". !ncheiată în
privinţa înfăţiişării sµbiectului, însă cva
sinefi.111.i�tă din ,punct de vedere artis
tic, Amor pierdut - Viaţă pi:erdută e
o melodramă cu t.eză l:n care drama.tur-
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Un poet de succes (Marius Bodochi) 
şi sensibiLa sa admiratoare (Heana 

Negru) 

gul în lllUCe pledează pentru dragostea 
statomică, auteinti,că şi devotată. 

Spectacolul sem:niat regiwral de Dorel 
Vis:an îniee:arcă să ideruti!l:ke şi să valo
rizeze vaJenţele poeti-ce ale dramei. In
stituie o atmosferă ,.fin de sie-ele" a
daugă textului mulltă poezie emin�cia
nă, înscrie monrtarea Î!lltre două co:perte 
;morumutate din Mira, ,aduce actOTii la 
mceputul şi 1a sf.îrşitul r®'l'ezentaţiei în 
stop-,cadru, atri.buie umor i,magi111i o ten
tă onirică. &eno.graful T. Th. Ci.upe a 
conceput un SJPatiu al reailul-ui contra
pundat de un altul, al visului. In an
samblu. morutarea ilustrează o formulă 
9e spectacol de ti,p romanbic, pendu:l.înd 
�ntre . reprezentaţia dramati,că şi monta
Jul hterar, form\J).ă de s,pectiaicol aflată 
adesea în veci.Jilătatea poeziei scenicizate 
cu o tonalitaite ele,,,ctiJa,că. E cert că ar mai 
fi fost de stăruit asupr.a r1leatralitătii 
montării. Oa şi ias.UJpra ooerenţei sale. 
Spectaco.l-ul beneficiază de o distribuţie 
�dOO:"at aleasă care-l serveşte merituos 
m hmitele ce i-,au fost stabilite. Errnmi 
are .ln Ileana Negru o ii;i.teI1PI"etă sensi
bilă ce conferă focll!l.ui său o remarca
bilă puritate a gîndulu'i şi sentimentului. 
P"3Jdu Amzulescu, în Alecu. creează un 
personaj ce-şi intuieşte ;Permamemt nefe
r�c�rea, exteriorizînd -cu măsură frămîn
tar!l�. gelozia şi înfu'în.gerile acestuia. 
lVIanus Bodochi ochiţează i.maginea unui 
poet de succes, elegaint, modern, dUJios, 
dar supe!:f.iocial. Bine distribuiţi sini �i 
Oc1lavian Lăluţ şi Ion Marian, cel dintii 
nat.abil ,prin rafilllamentul şi distin.cţia 
interpretării, cel de-al doilea .prin i21bu
tita�i compoziţie de vîrsită. 

Fără a dezvălui pe ptW]tln virtuţile 
teatrale ale :textului eminescian, specta-
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colul e o 
riozitatea 
culturală, 
actuală a 

monta.re decentă, probînrl se
p.reocUJpărilor de anvergură 

ce carac•terizează aietiv.itatea 
Naţionalului clujean. 

Mircea Em. MORARIU 

O redescoperire 

0reaţia dramatică em.Lnesciană (trage
dii, comedii satiJrice, drame u.toriice, mo
nologuri, scenetă pentru păpuşi atît cit a 
fost închegată într-un act sau două în
tr-o scenă ori notaţie) obligă, ne obligă, 
pvin calitatea fiecărui vers atillls de vli
braţi,a geniului, la punere în scenă. Nu 
doar la res,titui,re pioasă făcută în nu
mele admiraţiei pentru restul operei. 
Eminescu a fost dramaJturg şi doar cu 
asemenea convingere trebuie -să ne apro
piem de teatvul său. Astfel s-au apro
pioat şi creatorii speotacolulUJi lntemeie
torii pe scena Teatrului „Mihai Emi
nescu" dLn BOltoşani. Faptul că în sp€C
tacol smt colate numai cÎlteva scene din 
Decebal, Bogdan Dragoş şi Mira nu în
scrie adaptarea şi punerea în scenă sem
nate de regizorul Dan Alecsandrescu 
între gesturile simplu omagii.ale, căci a� 
dapta,rea nu a illlsemnat înlăturarea ma
teriei de prisos, ci a fos1 reţinut cî1e Ulll 
nucleu din fiecare text mtru susţinerea 
filonului central al dramelor : lecţi.a de 
viaţă trăită în demnitate de strămoşii 
noştri. Sînt odnduite crono'logic faptele 
ist<:>riei şi smt puse în conjuncţie perso
naJe care autentifică ştiinţa dramatur
gului de a construi caractere şi a confi
gura conflicte. In fiecaire di-Illtre frag
mente, un erou-piv•ot susţme teza isto- ' 
rJcă,- pentru ca opozantul său, dincolo de 
termenu[ de con'lmadicţie, să aducă nuan
ţarea momentU!lui is,toric şi a siltuaţiei 
specifice. Aotoriri. Anclirii 'I\raia.n (în De
cebal, Dragul, Luca Arbore) şi Maril\IS 
Rogojdnschi (în Iaromior, Sas, Ştefăllliţă 
Vodă) au aV'lLt de maiter,iaiti.zat fiecare în 
trei roluri, acelaşi fel de erou ca �ro
punere ideatică dar cu un aîmp de ac
ţiune şi de manifestare di!feri,t. Pe cel 
dintîi, regizorul l-a mclirumat spre s-ta
tuar, celui de�ai doi.lea, în zbatere teliu
rică, i s-a refuzat verticalttaroea, în subtlil 
contrapunct. Spectacolul lui Dam. AJecsan
dres,cu apare ca un l'lituail extras din is
tor.ie, dar cu demonstraţi.a vizînd �n con
temporaneitate. DiJil păcate, deoo.ru[ ima
ginat de prof. uniiv. arh„ T,raian Niţescu 
este de sugestie elementară şi imprumă 
un aer de banalitate cOtlll1:extUJ1ui sceniic. 

Florica ICHIM 
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Solemnitatea poez1e1 

Dacă anii ar avea nume, anul acesta 
.s-ar chema Eminescu. Şi pentru noi î,ncă 
ar fi puţin. Căci dacă şi cu1tura şi lite
ratura UllluJ popor ar avea nume, ale 
noastre tot Eminescu s-ar chema. Sîntem, 
.a.stfel pniJntre pQpoa<rele priviilegiate care 
îşi a� un zeu protec;or, o proiecţie_ de 
_geniu pe cer, cerul m care. Luceafarul
îşi străluceşte nem�r.ilrea, sflidÎIIld ;:1mp_ ş1
spatiu. In anul Emmescu, toate 01te g1n
dim, creăm trăim, spirituail.-valoric, ii 
sînt lui încll.iniate. O săr.băltoare con
tinuă cunoaşte viaţa literară, culturală, la 
toate nivelu,rile sale. 

lJ.i,n a,mploarea n:ianifestăJrJ-lor ca,re au 
.omagiat .t'oetu.l, opera J<:mmescu tlib,ret 
- Lt-neorghe .tlulu,ţa, mUZ1.Ca - Pall! Ur
muzescu) este un eveniment şi prin sim
_gularitate - priiffiul spectacol oe operă,
ou un program ambi,ţios: să marcheze 
personalitatea Poetului Î!n epocă, punc
diînd C!l."'teva din momentele "importante ale
vieţii sale, să creeze imaginea Eminescu,
Jnterferenţă intre creator şi operă, păs
trînd omenescul, amplifiaînd polii demi
urgici pe care existenţa 1ui s-a .rLdicat
.spre etenni,tate. Orice a,proip,iere de Emi-
111escu trebuie salutată, şi probabiil că nu
vom înceta să ne apropiem de el, deşi
atîta spaţiu ne va despăJrţi întotdeauna, 
deşi el va avea mereu ceva de necuprins,
<1e neati111s. Nu mai puţin importaint este 
cum ne apropiem de Eminescu. El merită
cele mai frumoase cuvinte, i,pectacole de
cea mai înaltă ţinută. Suib umbra stelei 
-de sus, cQpl.eşiţi de lumina ÎIIl care in
trăm ou ce avem mai bun, cu dorinţa şi
-eonştiimţa a<rtistică de a ne trimite, de
aici, venera,ţda, omagiul nostru va fil încă 
-0 plecăciune. Şi chiar atunci cind încer
cări.!le nu atLng acele cote a�tiSltice vizate,
tot merită să ne aprop,iern de Eminescu, 
llenrtru că o facem adevărat şi cu emoţie
:Spectacolul de operă Eminescu rezistă 
ollcmai prin emoţia ş,i sensibiliitatea C;l 
<:<1.re este conceput şi pe care reuşeşte
-.:ă le tra:n�tă. Ion Cara!!Ilitru, regizor 
de operă de această dată,. pare prindpa
lul animator al acestei montări de fac
tură specială, imbiinînd poeticuJ. cu dra
maticul, oon.s,tru,ită pe o succesiun-e de 
tablowri care înltregesc imaginea emines
ciană orin sugestii reruilst-sociale ori me
taforice. Intre�ul colecti,v al Operei Ro
mâne a lucrat cu pasiu111e şi seriozitate, 
billle îindru,m,at de Ion CararrniJtru. a căru,i
mai veche oreocu,paxe pentru descooel'!i
re.a tonallitătiao·r poeziei eminesciene îi 
panrni'te atingerea de �lllţelesura şi inter
pretări originale.

Decorul conceput de Dan Jiti'1nu 
pe11,t1·u opera Eminescu 

Unwl di!ll punctele de forţă ale specta
colului este concepţia scenografică, de 
mare poezie şi penetraţie emoţional�, 
servind 1deea-,program a reprezentaţiei, 
cO!llform că,rei,a Poertul se confundă cu 
Hyiperion, povestea vieţii fiind sublim1;tă 
de p01Vestea operei; planul real es:e ir:
văluit de cel metaforu,c, cerul coooara, 
păimJîJ:ntul urcă, aerul are tram;parenţă, 
lUIIIlÎna misrter şi grnvitate. Multe mo
mente 'a1,e spectaoolulllii se petrec în so
lemnitate cul.mNlînd în fin.al cu o para
bolă soe�ografică investită de regizor cu 
multiJp�e se.nsuri şi chei artistice. Poetul 
domină Omul, atmosfera a,re inefabil şi 
forţă scenele mai puţin reuşite sînt sal
vate ',ae ,aceJ,e momente speciale în care 
baletul Hyperi0111-CătălJna, muzica şi a
ranjamentul coregraf.ic tensionează, sen
sibilizează şi malţă. 

Chiar dacă libretul nu coovinge în, to
ta1iitate ou toate micile amendamenrte vi
zînd �Lşcarea scenică a cintă,reţilor ori 
,părţile trenante (în special actul II), 
Oi_pera Eminescu este un eveniment ce 
merâJtă oonsemnat in cadrul manifestări
lor dediircate marelui nostru Poet, fiind 
concepută şi realizată cu respect şi dra
goste de Emi111escu. 

Carmen FIRAN 
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Bătălia pentru afirn1area 

• 

unui teatru 11ational 
' 

Teat:ul naţional - teatrul limbii şi al 
naţiunii române... Despre el s-a scris 
mult, uneori oonfundî!rudu-se a.şezămin
tul cultural cu clăd:irfie înălţate la Bucu
reşti, Iaşi, Craiova. Rădăcinile sînt vechi 
şi ele ,rodesc de aproape două secole şi 
jumăt,ate. 

In această 2Jbuciumată istorie a scenei 
naţionale, premergători au fost diletan
ţii, împătimiţi ai cuvînitului românesc 
dln 'Iransilviamia, Mol-dov:11. Muntenia in 
sec.'Olele 18 şi 19, pentru ea�e unitatea 
cu,Lturală era un deziderat sfînt, educat 
cu rivnă în ş.co1i şi în cercuri patriotice. 

Blajul atîtor fupte de credinţă şi bi
ruinţă în istoria red�teptării noastre a 
pornit întîiw spe::itacol 01ctorice&c în săr
bătorl!e iernii anului 17!5�, numit „,co
moedi•a a,mbuLato,ria alu:mnorum", Ll'fl 
teatru şcolar mult preţuit în ţinutul Tîr

navelor, unde ,3. fost pu.ct�t două săJptă
mimi. Tot în BLaj, în acei ani, s�a pre
rentat piesa Occisio Gregorii în Molda
via Vodae tragec',ice expressa (Ucitlerea 
lui Grigore Vodă în Moldova expusă sub 

formă de piesă de teatru), a,rnin,tind 
spectacolele ca;rnavaleşti, primul text păs
trat i,n,tegrail în dlramaturgia noasitră. Aces
te s,peotaoole de colegiu, jucate în limba 
română., au fost numerc,ase la f,inele vea
cului al 18-lea în Transilvan:iia., ele ur
mînd a se î-nmulţi în ziorli veacului ur
măt0r, o dată ,w �olile nil,ţiQ[lale din 
Braşov şi Sibiu. 

Tot spectacole animate de diletanţi 
organizează la Iaşi Gheorghe Asachi, 
memorabil fiind cel dil!l 1816, cu pasto
rala Mirtu şi Hloe,

Abia irrfiinţată, şooala :ţJ,ucm�teană a 
lui Gheorghe Lazăr va u:rca pe s·cena 
sălii de festivităţi de la Colegiul Sf.în
tul SaVla. elevii care deipr,Îl!lJdeau de la 
m�gistrul lor ş,tiinţele ma.tematice. Anul 
1818. Printre �ctator-i, slugerui Tudor 
Vladimirescu. Un an mai tîrziru, eforul 
�coalelor, poetua Iancu Văcărescu, chea
mă pe .s>eena teatrului de la ,,Cişmeaua 
roşie" tot ,pe elevii lui Lazăr, strumiţi 
acum de cel hărăzit să fie „ părim.tele 
literaturii române", Ion Heliade Rădu-
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les-cu. Se it>re21intă tragedia Hecuba de 
E:mipide. 

Anul 1821, anul revoluţiei lui Tudor 
Vladimirescu, an in,ceipăitor al istoriei 
moderne româneşti, este şi ,anul cin'.(i se 
1·ediactează primele statute aJe \.IJ11ei So
cietăţi literare, menită, pninllre altele să 
fundeze şi un teatru naţional. La 1828. 
Ioan Cîmpinea,nu, sufletul acestei ac� 
ţiuni, se va asoda cu Dinicu Golescu şi 
cu Helila<le Rădulescu tot pentru a înfi
ripa, o diată cu şcoli a gazete, un tea
tru naţional. 

Şi la Iaşi, Gheorghe Asachi, atît cit va 
îngădui ofidalitatea potrivnică glasului 
naţional, via organiza siporn-dic reprezen
taţii ,cu tot mai numero_iii săi elevi, şi 
nu numai cu ei. 

Peste munţi, în 1826, savantul l>lăjean 
Timotei Cipariu sicrie şi reprezintă cu 
e:evii săi o eglogă, text vădind, după 
N. Iorga. ,,'l rezistenţă cliasică minunată".

O dată cu înfiinţarea Societăţii filar
monice bucureştene, 18.34, se încheie pri
mul capitol al afirmării teatrului nootru 
maţional iîn faza lui înoopătoare, - dile-
t,antă. Istoria acestui capitol este cea mai 
dramatică di!n cupr:inzăitoarea istorie a 
teatrului nostru, că,ci ea a stat sub a
păs.axea unor vremuri cirul ni ici grai ul, 
nici portul, nici ş,coalla nu ne erau în
găduite oficial. 

Tot ce s-a înfăiptuit S-la datorat unor 
luminiitori de noro-d înicmajaţi de tot 
mai numeroşii lor fraţi năzuind spre bi
ne:fiaicerile culturii în limJba strămoşeas.::ă. 
Toate aceste în:făiptuiri ale teatrului pină 
la ivirea primelor şcoli actoriceşti (1834 
- Bucuxeşti, 1836 - Laşi), fie că s-,au
petrecut la Blaj, Iaşi, Br,aşov_, Lugoj,
Bucureşti n-au fost si,Ill!Ple acte de di
vertisment. Indiferent de calitatea lite
rară a textelor reprezentate, impor,tant 
era faptul că se impunea lilmba naţio
nală pe scenele oare voi! pregăti; încet 
dar sigur, Teatrul Naţional.

Societ.atea filarmonică bucureşteană şi 
Conservatorul filarmonic-dramatic din 
Iaşi, 1834 şi 1,836, vor d,a întîile serii 
profesioo.iste de aetorL In Ardeal, trwpele 
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diletante se vor înmulţi şi, în 1870, va

lua fiinţă Societatea pentru fond de tea
tru român în Ardeal, temelia Naţionalu
lui transilvan. inaugunat la 1 decembrie 
1919, lia Qluj, în ţ,aira liberă şi îtntregită. 

Aşadar, în 1-UiPta. pentru afirmarea 
teatrului naţional lia români pînă în pri
mele decenii ale veacului trecut, cind se 
deschid şcolile dramatioee, b.i!ruitoore a 
fost limba :mmână, oriiaît de şO'Văitoare 
era art.a interpretativă ia inimoşilor ani
matori. 

Tot ceea ce s-a i-nfăiPtuit iarpoi, în a
ceastă minunată artă ia cuVtintU'lu,i, a sbat 
tot sub semrwl neţărm'llI'Îltei â.-ubir:i pen
tru tezaurul fără de preţ care ne este, 
care ne va fi totdeau!l1la, I'OS/tirea ro
mânE>.ască. 

Prima noastră dramă istorică 

Inceyător al teatrului naţi-0111al in Mol
dova, în 18-16, cu pastorala Mirtil şi �loe,
pregătită şi reprezentată în ciasele hat
manului Costache Ghioa, poetua şi ingi
nerul .Gheorghe Asachi va năzui mereu, 
la masia s,a de lucru, să înrfăjptuiască o 
operă literară pe cit de vastă în cu.prin
dere, pe iatît de riscantă pentru vremu
rile acelea atît de puţim. prielmi,ce cul
turii naţionale : să d:ram.ati21ere, pentru 
abia născutul teatru ieşean, momente 
pilduitoar-e din timpurile de mărire ale 
principatului mO<loov. 

El a scris încă dm 1'1127 o „tragedie 
originală" Mihai Vodă Viteazul, mistui tă 
de incendiu în chi.iar anul ooffiiPuner-ii. 
Cu siguranţă, contem;pliatorul vestiginor 
iromame în viatra \Laltiwirtăţii, Roma, iI1.S1Pi
.ratoare a a•tîtor versuri mărturiisi.nd Ill!În
driia antkei- obirşii, 1-ia ales pe miarele 
unificator de la Alba-Iulia .pentru ca.pul 
de serie al pliarn.tlui său dramatk ca să 
glorifice, evooîndu-1, �deea unităţii naţio
nale_ ia fraţi:lor trăitori în trei principate.

Nici despre drama· Dragoş, întîiul domn 
suveran al Moldovei, scrisă ful 1834 nu 
se ştie îndeajums pentru ca istoria 'tea
trului s-o aşeze în locul râvnit. 

Şi, dintre vitejii neamulll!i în mîmile 
c�I"?ra spada era pur.uri tr�ă pentru 
paztrea neatnmăirii, dreytul1 cobar©t.or a!l 
slăvitul:tJJi de 1a Putna i-ia illS(pirat ,,.dra
ma serie în două acturi imitarisită pen
!ru �na m�dovinească" Petru Rareş,

!n __ 1837. pr�ţi-osul manuscris cupri!IlZind 
mtîi,a drama istorică naţioruală păstrată 
ip UtE>:ratura română. 

Viteaz1!). muşatin, cu întreaga sia bio
gmfiie, urma să .însufileţeasci o tetralo
gie dramatică, paralel cu scrierea unei 
povestiri, oare s-,a şi îrrtfălptuit. Din pro
iec11uil teatrail, Asachi a scris două sec
ţi uni : 1.ll1la, inspirată din ,a,nul 153'8, oin.d 
se s.f.î'rşise tragic întîi:a domni-e a lui Pe-

tru ; cealaltă îşi trage sUJbiectul din anul 
cind Rareş �este ales domn a doua oar:i.. 

Ob�rvînd cu pătrUJ1dere că „vi.aţa sa 
priv,ată şi politică iau fost plină de tîm
plări straordiniare r.omantice şi oavale
rice ". Asachi scrie lia 1837 prima sec
ţiune ia dramei Petru Rareş, pentru un 
g:reu ex:ame:n pu.blic al j.unilor actori din 
abia îrnflinţatul Conservat.or filarmonic
dramatic : ş,co;ala oare -,a dat laşilor şi 
Teatrului său Naţional înrtî-ia generaţie 
de actori profesionişti. 

Textul pune în lumină nobleţea de 
camc,ter a oomeniJlor vechi. Rătăcito'!" p.rm 
munţi, Petru poposeşte în casa lui Căli
man, pe al cărui fiu µ conda'IIlD:18.Se pe 
ci:nd era voievod. Petru nu ştie unde se 
află, iar gIX>Z@.va dilemă din sufletul bă
trînului oştean - răz,bunarea ·sau păzi
rea legii sacre a OSiPeţiei - prilejuieşte 
situaţii scenÎ'Ce conduse cu bun meşte
şug literar. Cei doi, Căliman şi Petru, 
se vor însufileţi de aceeaşi vitejească ho
tăr-îre : să Îill!frunte hoarda tătărească ce 
asediase cetăjJU.Îla. Dragostea de ţa,ră stin
ge toate patimiJe personale, ea dă pu
teri nemă.Dgi111,ite celor care s.înt g,atia. de 
jertfă, nesuferind ,pîngărirea păm.întului 
străb=. Ce idee măreaţă -·at=ci acum 
totdeauna ! 

· ' ' 

I:ru,ufleţită trebuie să fi fost reiprezen
taţia din 8 aprilie 1&37 dacă revista 
Albina românească a lăs�t o mărturie 
vii.lto.rimii în cuvÎIIlte nu tocmai pe placul 
celor oare jallini.c se străduiau aa naţio
nail.:i,tia.tea noasltră să nu se întemeiere 
în fapte de culrtuiră : 

„Portll'l cel adevărlat al strămoşilor 
n_oştri şi nemey_ita a elevillor :NWrezenta
ţie, ca pria1tr-o ma,ghie [Jnfăţoş,înd îna

intea ochilor o întîirnpliare de trei veacuri 
au pătrurns ,pe privitori. de n01bile senti� 
menturi". 

Nuvelisti,oa istori-că şi teatrul istoric 
ieşite din pana acestui părmte al cul
turii noastre modeme au suferit influ
enţe adesea h.ineveni.lte într-o literatură

pătrunsă de spiritul novatoT al veacu-
11:!i n:aţiooa1irtăţilor", al XIX-lea. "un a
dmc cunoscător al literaturii romanice, 
a.şa cum a fost Asaohi, era firesc să in
tre în lUJminoasa or.bită a marii cultur-i 
ada{Ptînd, prelucrlnd, traduiaînd pur şl 
SiJ:QJ)lu. 

Dar, oa şi Hel•iiade Rădulescu la Bucu
reşti sau George Bariţiu peste munţi, el 
edu<'ra. însufleţea OO'Ill\,tiinţele naţionale 
le înarma cu adevărurile istoriei transfi� 
gunate artistLc. Şcolile ooillduse de Gheor
ghe �chi, teatml său, 9()eZia şi proza 
sa, desenele sale cu sulbiecte istorice au 
avut o înirîurire coyil"Şitoare iasuipna. s,pi
ritului pl.l!b'lic. 

Ionuţ N!ICULESCU 
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Camil Petresc11 î11 ·viziune modernă 

O ambiţioasă şi temerară exegeză a 
operei literare a lui Oamil Petres,cu Işi 
propune Maria V.odă Căpuş.an în volu
mul intitulat „Camil Petrescu - Realia". 
Noutate.a şi difi.cultatea proie-ctului cri
tic asumat rezidă, pe de o parte. în a
bordarea ansamblului operei din persipec
tivă oomiotkă (fără a neglija nici alte 
sisteme de lectură moderne) şi, pe Je 
altă parte, în valida.rea virtuţilor aces
tui demers faţă de interpretarea tradi
ţională. Un prim fapt de delimitare In 
raport cu aceasta din urmă îl 00nstituie 
logica discursului critic şi_ se?;IIlentarea 
comentariului î,n trei părţi (cu subdivi
zitmile corespondente) - ,Jocuri, lupte 
şi texte". ,,Poli tikon ". ..Actul li tera tura" 
-, selectarea preferenţială şi dd51PUinerea 
textelor conform unor ,:rit_erii rel.aţion.ale, 
care , făTă să abroge integral., disimulea
ză totuşi distincţiile de gen şi cronolo
gie. D.acă ultima pa_rte a studiului aTual!
zează pînă 1a epuizare romanul Patul lui

Procust, apel,înd la convenţiile prozei de 
aute:nticitate. stabilind as,ociaţii (Scrinul
negru) şi delimitări Gpaictul auto-biogra
fic). ponderea modelului romane3,: al e
nigmei. poetica receptării în interiorul şi 
în afara terlului, creaţiei dramatice îi 
sînt rezervate- cu excepţia primelor ca
pitole - partea întîi şi a doua. 

Exegeza dramatkă se subsumează vi
ziunii pe orizonta·lă a operei, reluind 
demonstrarea uni.tăţii ten11atiice între pr0-
ză, �eatru, eseu, oubl:icistică, filozof1e 
prin conceptele de „coerenţă" şi .,coeziu
ne", definite î.ntr-o iaJ111Plă paranteză te
oretică pentru a evita disoluţia termeni
lor în empirie. Două ,premise majore a
sigură - corespunzător - ,,axele de co
erenţă" pe pl.a!llul discursului critiic : una 
se impune prin chiar titlul monografiei 
- ,,Realia" - şi constă î,n reevaluarea
estie'tâ,că a conceptulrui filozof1c de „sub-
stanţialitJate" în sensul acreditării unui 
:1ou tip de realism, de iITTtegrare în real.
lia care conştiinţia. iartisti,că aderă deli
berat în vederea autentic-iJăţii. ceailaltă
vizează „procesul semnificaţiei" şi asoi
ră la aplicarea genezei şi mobilităţii
sensrurilor (a ,interaoţiun:ili semantioe în
interiorul operei) prin renuntia.rea Ja
perspoctivia. stru,c,turalistă în favoarea de
constructivismului derri<liian, susc�ibil
să flll'nizeze metodologia critică adecivată
dinamiicii interioare a operei, i,ntruoit a
ceasta ex.primă în cel mai î,nalt grad
procesuialitatea, mişcarea neîntreru!l)tă a
lumi-î reale. Verbul e"Senţiial ce regizea-

ză construcţia artistică nu este deci „<t 
fi", ci ,,a deveni". In oonduzie, ,,Real 
şi serrm se în,temeiază şi se instituie re
ciproc". După ce identifi.că şi observă 
cîteva .,figuri" esenţi,aJe ale creaţiei, 
precum distanţarea ironică, duelul ca 
luptă şi joc, autoarea în,c,earică să desco
pere „schemia" gî.ndirii artistice - .,de
senul di,n covor" -, ocultată de „supra
Îeţ<>le" concrete ale realizărilor ei t.e:-c
tllille. 

Act veneţian este 
ghiul relaţiei - in 

abordată din un
termeni camilpe-

tresicieni - ,,act de limbaj" sau „act de 
literatură" şi ,,,act de comp,oi,:tament", 
prin act i<lentiiidndu-s€ un concept de 
apar�enenţă l,a sfera a,cţiumi pr.aieti.ce, 
deci a realului înţeles ca trecere, .scllim
bare. Sub specia a,cestei opţiuni este
tice piesa este interprebată oti.n figilra 
,,jocului" ce Polarizează semnele sceni,ce 
-- obiectuaUbate, cromatică, ,alternative 
Pe durata spectacolului - confurun ap·)
;r.iţiei spiritual, grav, ideatu: (Gral!a), 
respoct.iv senzual. oarnavales•c, dionisiac 
(Alta, Cellino), ambe1e iipostaze oonside-· 
rate excesive, deci false, î.n raport cu 
realul. Dar, pentru că personaJu� drama
tic este gîndit şi reailizat în aoolaşi spj
rit „substanţiialist", ca pI'ocesualitate şi 
devenire. reveLaţia ad13vărului, de,opotri
vă cu ex.perienţa morţii., detennină mo
dificarea o-pţiunii şi a destinului său. 
Obtirnerea revelaţiei presurpune re,cur�ul 
la ,,figura" oglindirii şi procedeul ogiln

.z_iJor paralele, materia:liz,at în Act vene

ţian pri-n formula „teatrului în teatru", 
a spectacolului inclus ai,ci nu prin re
prez.eniare, ci prin rememc:>rare. Dar o
glindirea girează şi alte aspecte de con
cepţie, cum ar fi subiectivizarea spaţiu
lui scenic şi ono,mastioa per&on.ajelor -
Gmn.a îITTtru<:hipînd idealitatea im. mposul 
căutării p,otirului mistic, şi, totog,ată, du
ritatea pietrei. Afta - condiţia mona
dică şi alteritatea conştiinţei, cemno -
situaţia neofitului care îşi d�păşa5te in 
:f.imal Urnitele. AtrLbutul „nervo.s" cu oare· 
scriitorul îşi defineşte frecvent în di
diasc.alii personajele reflectă ,,priza in 
Feal" deopotrivă ,,în sio:nţă:mînt şi Î.D! 
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1Zind ". şi de aici aptitudii11ei ero'il-or pen
tru schim.bar� devenire. esenţa lor pro-
teică in opoziţie cu factura stati,că a 
,. caracterului". 

Referindu-se la Suflete tari în capi tJ
lul „Pre-tex.t şi d�tm", Maria Vodă Că
puş.an adoptă ca premise intertextualita
tea - ,.toposul bibliotecU" - şi figura 
„dueluiui" în dublă accepţie de dia�og 
şi luptă. Din punctul de vedere al au
toarei, romanu] lui SLendhtal instituie un 
nou tip de �mimesis". în sensul că ră.;
toamă re1aţia real_i,tate-fkţiUi11e, dobîll
d.ind, chiar c:Lacă involuntar în cazul lui 
Andrei Pietraru, ascendentul „unui d=s
tin ". Ră,tnîne de văzut (şi d-emersul cri
tic o f.aoe) în ce măsură personajele va
lidează ace.st „pre-text" sau se autono
mizează faţă de scenariu:l livresc, afir
mindu-Şi libertatea printr-o opţiune ji
ferită. De altfel, situaţia c0il1fomli tă ţii la 
un �cenariu preexisLe:nt. înscris într-un 
text sau într-o biografie. e urmărită şi 
in Jocul ielelor, unde atît povestea bă
trînei Manitti cit şi sinuciderea tată1u; 
grevează. într-un sens sau altui, des:1-
nul lui Gelu Ruscanu. Rel.aţia „ad de 
literatură "-,..act de c,omJ)Ortament" capă
tă în acest context valenţe semmifi•ca tive 
noi. Analog, afirmaţia „Cîtă luciditate 
atîtia dramă" e valorificată prin subJ1-
nierea cap.a-cităţii persona.jel,or de a se 
integra în existenţă sub zodi:a perma
nentl1 a reflecţiei. 

.,Dramaticul are în permanenţă nevo
ie de revitaHmre:a parti,cLpării directe, 
el nu poate ră:mîrr1e nidodată suspendat 
în planul cOJJştiinţei pure de ori•ce ex
perienţă ; aşa cum nu-l întemeiază, pen
tru Camil Petrescu, nid simpll.:a trăi1•e·'. 

Spaţiul cel mai întins se aoo1·dă in 
exegeză piesei Danton (recuperată tîrziu 
pe7!tru scenă), sub auS1oidile teoretke 
ale teatrului politic. Coi�ent.ariul debu
tează cu analiza l.aborJo,asă a semnifi
caţiilor de ordii11 textual şi scenic ofe
rite de momentul final al drrun�i - aş
teptruea executării sentirr1ţei, dedu,cind de 
aici ,.antiroma'Il.tismu,l" au-torului ,5i pa
radoxul „noi", respectiv destinul co
mun. proiectat istoric şi reillectat teatral 
în „pcetica numerelor mari". Sub acest 
titlu autoarea rediscută pPoblema crea
tiei de anvergură, cu personaj oolectiv 

numeros ce antrenează înscenări de mari 
proporţii, promovată şi teoret,,izată in 
epoca lui Camil Petrescu de Piscatx, 
resimţită însă ca imperativ al autenti<:.1-
tăţii şi de dramaturguJ român. Origina
litatea şi interesul teatrului politic ol 
lui CamH Petrescu sint ·sesizate în stra
tegia polarizării grupurilor ' umane, in 
dialectica raportului pers,onaj colectiv
individualitate istorică si. tototl:ată, in 
con<;e,cinţele a,cestei am,p'le mobilizări u
mane pe planul organizării şi e>:.pres1ci 
dr.am.atice, al situării î,n sipaţiu (,,locul 
multlp1'u" -pluralitatea eului) şi timp, al 
obiectuali-tăţii şi gradării confiliciu1ui in 
crescendo. tnscris în a-cea.stă polifonie 
umană şi dra..-natică, Danton ilustrează 
exemplar c0il1diţi,a de „won politikon" 
definit major ca forţă de echi1!bru în
tre atitudini politiiee ex.cesi-ve : Robes
pierre - i-dee absolută şi Marat - for\,ă 
telurică, bestială. Raportat la Bă!,cescu 
din drama omonimă, Danton este jude
cat ca personaj în orizontul ,,substanţia
lităţii". pePceptiibilă în acest caz ca fac
tor de complexitate. 

Apreciind ÎJ1 ce măsură teatrul politic 
al lui Camil Petrescu. centrat pe arhe
ti·pul revoluţiei ca transfol'mare în plan 
istork, se distanţează de sentiil=talis
mul rom.antic şi de didaictiieisrnul tea
trului documentar, ,apropii!lldu-şi tehru,ci 
ale teatruJui epic, Maria Vodă Căpuş.un 
operaţionalizează prindipiile teoretice 
din „Modalitatea estetică a teatrului" şi 
fixează contrjbuţia dr.aimaturgului nu 
numai în reperele „dramei de idei" ci 
şi în c:alitiatea sa de „sirr1 teză :mperi�ă ,; 
între diferi-te formule ale teatrului de 
inngajamenrt p<Ylitic cu largă desclli.dere 
spre receptări multip1e. 

In a.ns,aimblu. monografi.a M1ariei Vodă 
Căpu.şan redlis-cută m.a:rile c,on,cepte ale 

operei lui CamiJ Petrescu pe suportul 
unei grile teoretke moderne care işi pro
pune mai puţin revizuirea judecăţilor 
de vaRoaTe consacrate cît O .anali
iiză ou efect ·imploziv a diailecticil sen
surilor pooibiJ.e. Pentru autoare, opera nu 
e „Ui11 text c:i o textură", iar abordarea 
ei evocă ace�şi efort ten:a,ce de strootu
rare :;:i destructurare cu oare Femelo.pa 
îşi ţese şi �i qestramă necontenit pînza. 

Doina DIACONU 
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Personajele : 

VLAD MARTINAŞ 
IOANA 
N•EAGU INOCHENTIE 
TRAIAN LEMNEA 
LIVIU STANCU 
PETRE ŢONE 
DAN DAMIAN 
IRINA VIŞOIU 
PIA TRUFAŞU 
1n piesă apa.i;
grupuri de muncitori 
în dlverse inostaze 
ale febrei construcţi�i. 

GEORGE CHIRILĂ 

PODUL 
piesă in trei acte, 

nouă noduri 

şi un epilog 

Acţiunea se petrece azi pe şantierul de ame
na.jarc a unui mare rîu pentru navigaţie şi 
irigări. F..'roii sjnt în majoritate oameni tineri. 
trecuti însă prin şcoala severă a mai multor 
şantier,·. între ei, Inochentie, dilrectorul, pare 
mai băh-.în şi uneori mai scorţos. Cadrul va fi 
cel al locului care-şi schimbă fizionomia de 
la o clipă la alta. ln stînga, pierdute, citeva 
barăci. 1n plan alăturat tabloul arată „lacul
:pilf,t '· ce va adă.posti temporar apele, pentru 
ca aici. pe vechea albie, să. se traseze geo-
metria celei noi. · -

Sugestia unui pod vechi, improvizat, pe care 
trt'.c în du-te-vino basclilante ş.a. 

Io ,.nodurile" următoare, pilonii - care 
prefigurează podul cel nou. Cîteva sălcii „ui-
tate"... 

-

ACTUL I 
NODUL 1 

1n ve.cinătatea „girafei", Vlad - Petre. 
Vlad este preocupat a meşteri ceva. Se 
apropie Petre. 

PETRE : Tot nu te-ai desprins de „gi-
rafa" asta, Mărtinaş ? 

VLAD: Tot, .. 
PETRE : Etşi amorezat de ea ? 
VLAD : Sînt. Şi ce dacă? 
PETRE : Am zis şi eu aşa. (Rîde.)
VLAD : Rîdeţi voi, rîdeţi ! Vom vedea 

cine va rîde şi la urmă, !rate dragă ! 
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Eu lîngă „girafă", de cîteva anotim
puri, îmi trăiesc traiul. E adevărat, 
înainte am mai încercat şi alte me
serii şi maşini... De cînd am pornit 
din sat, am vrut să le prind pe toate! 

PETRE : Eşti ambiţios, Vlad, pînă într-o 
zi. 

VLAD : Pînă într-o viaţă. 
PETRE: Te supăraşi. Noi nu-ţi vrem 

decît binele. 
VLAD : Care „voi", Petre ? 
PETRE : Cei care-ţi sîntem prieteni ii! 

mîncăm din aceiaşi pită. 
VLAD : Mai bine ţi-ai vedea de ale tale, 
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şi pe mine m-ai scuti de poveste. Sînt 
sătul! 

Pi:TRE : N-ai auzit ce-a propus tovarăşul 
lnochentie, directorul nostru, în şedin
ţa de ieri, de Ceome ? 

VLAD (calm): Ce? 
PETRE : Macaraua asta a ta şi alte nişte 

basculante să fie date la fiare vechi. 
VLAD : Aşa a zis ? S-o creadă dumnea

lui ! Păi la noi, cei care lucrăm pe 
aceste ma5ini, nu se gîndeşte ? 

PETRE: Tu „ai zburat odată", Mărtinaş. 
Te-au trecut pe o basculantă ... 

VLAD: Era o detaşare provizorie, pînă-mi 
repun „girafa" pe picioare. 

PETRE : O meştereşti singur? 
VLAD : Singur. Şi nu mă las pînă nu o 

văd iarăşi cum a fost 
PETRE : Las-o-ncolo de mac-ara. Şi aşa 

era să-ţi frîngi gîtul cu ea ! 
VLAD : Ţi-am spus să-ţi vezi de ale 

1...tle ! De ce nu-mi dai voie să încerc? 
PETRE : Ce să mai încerci ? 
VLAD : Vreau să mă conving că „jucă

ria" asta nu mai e bună de nimic ! 
PETRE : Dar tovarăşul Inochentie a zis ... 
VLAD : Dacă t.e mai aud cu Inochentie 

ăsta, te zvîrl în rîu cît ai zice peşte, 
Petre Ţone! 

PETRE : Hai mai bine să bem o tărie. 
Uite, se înserează. Gligor a deschis la 
bufet. 

VLAD : Du-te învîrtindu-te, omule ! 
PETRE (se îndepărtează) : Eşti un nătă

rău fără pereche, mă ! 
VLAD : Imi cazi tu în gheare, Petrică ! 

Am să-ţi arăt eu cit de nătă ... rău pot 
fi uneori! 

Vlad meştereşte mai departe la „gira-
1ă". Soseşte Damian. 

• 

• • 

DAMIAN: Mai odihneşte-te, Mărtinaş !
Ziua de lucru s-a isprăvit. 

VLAD : Eu nu lucrez cu ziua. ci cu viaţa.
DAMIAN: Hai că mă dai gata! O să te 

arate la ziar cu poză. 
VLAD : Nu ştiu, Damiane, ce aveţi voi 

de vă băgaţi unde nu trebuie ? !
DAMIAN : Eu glumii, şi tu ... 
VLAD : Mai înainte l-am auzit şi pe ăla 

�ăind aşişderea ... 
DAMIAN: Care ăla? 
VLAD : Ţone... Deş,teptu1 de Petrică Ţo

ne, de-şi pune flori la butonieră şi 
pleacă duminica să bea bere în Bucu
reşti. la „Retezatul". Flăcăul nostru 
t.ornnat,ec ... 

DAMIAN : Voiam să-ţi spun, Vlad, că 
directorul e cu ochii pe tine. 

VLAD : De unde ştii asta? 
DAMIAN : De la Traian Lemnea. 
VLAD : A, Lemnea... ăsta oa.re se află 

cu „Sportul" toată ziulica în mină şi 
zice : «Cora.ş trece la Rapid, Mateuţ 

pleacă la Steaua, Pitulice de la „Me
canică fină" e suspendat două etape�. 
Pe ăsta îl asculţi, Damiane ? 

DAMIAN : Cînd termini aici, vino la 
mine. Ia şi naiul... Am o palincă straş
nică! 

VLAD : Nu-ţi promit. Să văd oe fac cu 
,, girafa" asta ! 

NODUL 2 
Vlad - . Ioa™7, în faţa unei bănci, pe

un t�nchi ce ţine loc de bancă. Ioana e
obosita, i se citeşte pe faţă. 

VLAD : Pe unde ai trecut, Ioana? 
IOANA : Prin vad, omule. Mai jos de 

�ul. vechi. Ştiu locul. Mă descălţai,
n.d1ca1 fusta în brîu şi trecui. Era apa 
ruţel • cam repede, însă n-o luai în
seama. 

VLAD : Nu mă aşteptam să te văd. 

( Femeia scoate dintr-o legătură ceva 
merinde.) 

IOANA : Eu mă aşteptam să te văd. Ţ·i
neam să ajung. Uite ţi-am adus cî
teva ouă fierte, o bucată de brînză 
�îin� n-am g�it că la noi e chioşcuÎ 
mchis. Tovaraşa Didina, gestionara e 
plecată la băi, la Herculane unde'..or 
mai fi şi alea ? ! 

VLAD. : Nu. trebuia să te osteneşti, fe
meie ! Mmcare avem noi acilea ouăle 
s-a.u �ări t, dar avem şi pîine şi car

. tof1 ş1 marmeladă şi salată şi de toate. 
IOANA : Cum să vin cu rnîinile goale 

Vlad ? Cum ? (Oftează.)
VLAD: Spune-mi, Ioana, ce fac ăi 

mici?... Bătrînii ? 
IOANA : Copiii sînt bine, dar tare neas

tîmpăraţi. Răducu umblă întreaga ziu
lică pe dealuri. Şi-a făcut un arc şi 
săgey şi împreună cu alţii „aleargă 
dupa mistreţi". 

VLAD : La cinci ani şi eu eram mare 
vînător. Are, deci, cui să-i samene 
Răducu. 

IOANA : Raluca şi Dinu sînt la ăi bă
trîni. Dar nu-i las mult la ei că tre
buie să-şi facă lecţiile. Ii mai supra
veghez. Bătrînii se mai tînguie că-i 
doare o coastă, romantismul... 

VLAD (surîzînd) : Cu acest „romantism" 
nu-i de şagă. Şi pe mine mă mai în
cearcă uneori, Ioana dragă ! 

IOANA: Auzii că ai picat cu macaraua. 
E adevărat? 

VLAD: N-a fost mai nemica. Floare la 
ureche! 

IOANA : De ce nu ceri să te mute pe 
al tă maşină ? 

VLAD : M-au şi mutat. Lucrez pe o bas
culantă. Dar nu-i de mine. Eram o
bişnuit cu „girafa" mea. Altfel ve
deam lumea : - de la înălţime. 

IOANA: Tu glumeşti, omule? Glumeşti 
cu viaţa ta ? ! 
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VLAD: Acum nu glumesc, Ioana. N-am 
motive, tu doar mă ştii... Mai poves
teşte-mi de pe acasă. Porumbul din 
grădină crescu ? 

IOANA: Crescu. L-am şi prăşit. M-au 
mai ajutat Raluca şi Dinu. Am plivit 
şi straturile de ceapă. 

VLAD : La ceape mai umbli ? 
IOANA: Deocamdată nu. Ne-a trimis 

vorbă Lăudatu, ăl de-i brigadier, că 
nu mai are nevoie de picior de .mu
iere pe acolo. Cică noi îl încurcăm, 
că ei introduc mecanizarea. Acu' el 
şi cu dio:ectorul Buzatu s-au suit în 
maşina mică şi au plecat la Pit�ti, 
cică să aducă motorină pentru com
bine. 

VLAD: Şi au adus? 
IOANA : Aşi ? ! Au venit cu ţuică de 

prune şi cu melană. 
VLAD : Bune şi astea ! 
IOANA : Nu-s bune, omule, că nouă 

ne-au dat amendă ! Cică tu figurezi 
cu zile la ei, la ceape, şi te escavezi 
(în loc de „eschivezi"). Şi umbli mai 
mult prin lume ca să nu-ţi faci zilele. 

VLAD : Cine le mai scorni şi pe astea ? 
IOANA : Buzatu mi le-a zis mie în faţă 

cînd a fost adunarea a mare a coope
ratorilor : ,, Tovarăşă Mărtinaş, să fie 
clar că Vlad al dumitale se sustrage. 
De cîte ori îl căutăm, nu-l găsim !" 
„Nu se sustrage - am sărit eu. Lucră 
pe şantier şi n-are vreme să vie!" 
„Cum, tot anul pe şantier? O să vă 
ardem o amendă c•a să vă lecuiţi şi 
de şan•tier şi de toate !" Pe urmă le-au 
sărit muştarul altor muieri de lîngă 
mine ca.re erau în aceiaşi situaţie : 
,,Şi al meu e pe şantier, şi al ăleia ... 
Amendaţi un sat întreg?" ... 

VLAD : Şi ai plătit amenda, Ioana? 
IOANA : Nu, că nu avui decît o sută şi 

aia o ţineam pentru raţia de untdelemn 
şi zahăr. 

VLAD : Să le comunici dumnealor că 
am să plătesc eu amenda cind trec 
pe acasă. Şi să-i mai spui tovarăşului 
Buzatu să-şi vadă de ale lui, dacă 
nu vrea să-l răstorn în şanţ cu şareta 
lui cu tot! 

IOANA : Cum să-i zic eu una ca asta, 
Vlade?! 

VLAD : Linişteşte-te acum ! O să fie 
bine, Ioana ! 

IOANA : Vlad, mai ştii un lucru ? 
VLAD: Zi-l femeie, nu mă ţine pe jar 1 

IOANA : Ţi l-aş zice, dar nu ştiu cum 
să încep. 

VLAD : Dă-i drumul, că trece veacul !. .. 
IOANA : Ştii, acu' două luilii, cînd dăduşi 

tu, Vlad, o fugă pînă acasă, de am 
făcut eu rost de o gîscă de la tuşa 
Paraschiva lu' Petru cel Şchiop, şi am 
tăiat-o şi am jumulit-o şi am făcut-o 
m�are? 

VLAD : Imi amintesc, sigur. Faină gîs
că ! Am Îi!1fulecat cu poftă din copa-
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nele ei. M-am şi afumat niţel �u 
ţuica de la ăi bătrîni. 

IOANA : Pe urmă ţi-ai revenit, Vlad ... 
VLAD : Cred că mă prinsese o durere de 

cap şi tu ai zis că-i bine s-o mai 
răresc cu păhărelul. Dar• eu nu şi nu. 

IOANA: Stăturăm mai mult pe afară 
atunci. Că era cald şi bătea luna în 
geamul dinspre grădină. Şi mai venea 
o mireasmă de liliac de prin vecini.

VLAD : Voiam să mai beau ceva, prin
sesem poftă. 

IOANA : Se făcuse de-acum seară. Şi noi, 
ne-am adunat în casă, om şi cu mu
ierea lui. Că aşa era. Mie mi-a fost 
teamă, dar tu ai insistat. N-avusei în
cotro. Şi atunci rămăsei grea. 

VLAD : Copiii unde se aflau ? 
IOANA : Plecaseră la ăi bătrîni pentru 

că n-au ştiut că vii. Nu m-am dus 
să le spun. Ar fi sărit într-un picior 
fiecare doo:ind să te vadă. A doua zi 
ai trecut tu, Vlad, pe dincolo. 

VLAD : Deci aşa stau lucrurile ? ! 
IOANA : Doamne, eu ce mă fac ? Ce mă. 

fac? 
VLAD : O să vedem noi, Ioana. O să 

mai vedem. 
IOANA : Am fost tare supărată pe tine, 

omule ! Ai plecat repede şi pe mine 
nu m-ai întrebat cum mă descurc cu 
copm, că mc1 mălai nu mai avean, 
atunci şi nici bani. Da,r vorbesc cu 
păcat, ai adus tu cinci pîini şi mi-ai: 
lăsat şi o mie de lei pentru casă. 

VLAD : Te-ai miniat degeaba, femeie. 
Aşază-ţi mai bine broboada ceea pe
cap. 

IOANA: La ce s-o mai aşez? Cine se 
mai uită şi la mine ? 

VLAD : Eu. cine altul ? 
IOANA : Tu le ş.tii pe ale tal�. Pe mine 

mă lăsaşi în urmă şi parcă din cînd 
în cînd îţi mai aminteşti cite ceva. 

VLAD : Să nu te mai aud grăind aşa r 
Ai priceput? 

IOANA : De două luni n-ai mai ajuns, 
şi-ai zis că vii. Socoteam că m-ai 
uitat. Şi aşa sînt destule muie,ri pe 
aici pe şantier. Unele-s mai tinere, 
orăşence ... Eu tot o femeie de la ţară 
am rămas. (Vlad se apropie de Ioana; 
cu tandreţe. li ia broboada de pe cap, 
îi mîngîie părul. E din nou blînd şi 
bun.) Am albit, omule ! Şi stau tot 
cu gîndul la noaotea aceea. Mult mă 
frămî,n,t că tu eşti depa.rte. Şi noi ne 
înstrăinăm. 

VLAD : Noi nu sîntem străini, Ioana 
dragă. N-am vreme să te uit. Nu te 
mai gîndi la prostii. Auzi ? (Ea plîtnge 
cu faţa în palme.) 

,. 

* ..

Vla,d - Damian. în bcvracă la Vlad. 
Inte,rwr specific. Două paturi de fier, un 
bec atîrnînd de un fir, o măsuţă joa,să, 
um -tranzistor ... 
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VLAD : Te înfurii lesne. Nici eu n-am 
fost de atîta vreme pe acasă. 

DAMIAN: Aveam şi eu dreptul Ja trei 
zile ... � fi putut să ajung. Am plecat 
pe şest. Ştia doar tov inginer Stancu. 

VLAD : Geaba îmi spui mie cele ce spui. 
Eu mi-s un oarecare aici, ca şi tine, 
Damiane. De ce nu te adresezi con
ducerii ? 

DAMIAN: N-au timp de mine tovarăşii 
i11gineri. 

VLAD : De unde scoţi că nu au timp ? 
DAMIAN : M-am convins pe propria-mi 

piele. 
VLAD : Eu, cel puţin, nu merg să mă 

căciulesc la nimeni. 
DAMIAN : Ce vrei să spui ? 
VLAD : Ce auzişi. S-au încîlcit destul 

lucrurile la noi. 
DAMIAN : Şi tu V1ad eşti unul care 

cauţi... 
VLAD: Ce caut, omule? 
DAMIAN : Să te complici. 
VLAD: Fă-mă să pricep. 
DAMIAN : Mă refeream la chestia asta 

cu podul. Destui sînt cu ochjj pe tine. 
Ştiai? 

VLAD : Ştiam. Dar puţin îmi pasă de 
acei.a. 

DAMIAN : M-am înfuriat că nu mi-au 
înţ,eles păsul. 

VLAD : Trebuia să nu te duci. Mai aş
teptai cîteva zile. 

DAMIAN: Aveam de rewlvat un caz în 
familie. 

VLAD: Şi? 
DAMIAN: Am fost luat în răspăr. M-am 

burzuluit. Ca un urs s-a întors către 
mine Inochentie: ,,Mă, Damiane, unde 
te trezişi, băiatule ? Vezi că începuşi 
să faci figură de şmecher ! La mine 
nu ţine!" 

VLAD : Bine că s-a încheiat aşa. 
DAMIAN : Cînd a pronunţat cuvîntul 

acela ... 
VLAD : Care cuvînt ? 
DAMIAN : .,Şmecher" ... Am sărit spre el. 

Ca un tigru_ Eram să-l sfîşii. Dacă 
nu intra în încăpere Traian Lemnea, 
c,red că dădeam cu ăla de duşumea ... 

VLAD : Pia Trufaşu unde era ? 
DAMIAN: Pe mă-sa, de un' să ştiu? 
VLAD : E bin� că te-ai potolit în al 

treisprezecelea ceas. 
DAMIAN : M-,a chemat tovarăşul ingi

n€"I' Stancu şi mi-a tras un perdaf ... 
VLAD: Bine ţi-a făcut. 

DAMIAN : M-a trimis să-mi ceT scuze 
de la clirector. 

VLAD : Sper că te-ai dus. 

DAMIAN: Aşteptam ca acela. Inochen
tie, să-şi ceară scuze mai întîi. Acu' 
aştept să văd ce-o mai urma ... 

VLAD : De la o vreme, să-ţi spun clar, 
încerc să fiu rece 1a ce zic unii sau 
alţii. Vreau să-mi urmez şi,rul gîndu
rilor. Ştiu eu ce va mai fi ? 

DAMIAN : Şi dacă unora li se pare că 
tu? ... 

VLAD : Mi s-a mai întîmplat. Nu pot 
ăsta e defectul meu - să-mi însuşesc 
sfatmile lor din birou. 

DAMIAN : La harţă m-am luat cu unii 
dintre ăştia. Apoi mi-a părut rău că 
am cheltuit energia de florile-cucului. 

VLAD : O ţin pe a lor. De teamă să 
nu-şi piardă scaunele. 

DAMIAN : Pînă cînd, oare, Vlad ? 
VLAD : Pînă cînd se limpezesc lucrurile. 

Trebuie! 
DAMIAN: Şi dacă rămîn încîlcite încă? 
VLAD : Ţi-am mai spus, Damiane. Caut 

să-mi văd de meseria mea, brăţară 
de argint... Şi încă un lucru să ştii. 
D cînd tot umblu pe şantiere, am 
schimbat atiţia directori. Că le-am 
uitat şi numele şi chipul. Numai eu 
am rămas cel care sînt ... 

DAMIAN : Acum ce trebuie să fac ? 
VLAD : Ce facem noi toţi, ăştia care 

alcătuim şantierul. 
DAMIAN : Mi-e cam teamă, îţi spun 

drept. 
VLAD : De ce să-ţi fie teamă ? Pentru 

că eşti prietenul meu ? Pentru că 
te-ai raliat la treaba asta cu podul ? 
Pentru că ai avut curajul să-l în
frunţi pe ăla ? 

DAMIAN: N-aş putea să mă explic. Îmi 
lipsesc- vorbele ... 

VLAD : De vorbe nu ducem lipsă ... Vino 
cu mine, mai degrabă. Hai la ingi
nerul Stancu.. Să chibzuim împreună. 

DAMIAN : Am impresia că şi dumnealui 
e puţin supărat. 

VLAD: De ce? 
DAMIAN : M-a chemat ieri după amiază 

la o acţiune şi n-am putut să ajung : 
rămăsesem cu basculanta-n pană. 

VLAD : Trebuia să te duci să-i spui. Să-i 
spui omului cum s-au petrecut lu
cru1ile. 

DAMIAN: Acum e tîrziu? 
VLAD: Nu-i tîrziu deloc. Vino cu mine. 
DAMIAN : Mai bine spune-i tu, Vlad ... 
VLAD : Hai o dată ! Altfel te cîrpesc ... 
DAMIAN : Ziceai că-ţi sînt prieten ? ! 
VLAD : Tocmai de aceea. (Pornesc îm-

prewnă.) 
DAMIAN : Had să stăm niţel, Vlad. (Se 

aş.ază amîndoi pe o bancă în vecină
tatea altei bănci.) ... Mai aveam şi eu 
ceva să-ţi spun ... 

VLAD : Spune-mi, fratele meu. 
DAMIAN : iţi zisei că dădui si eu o 

fugă pe aoasă zilele din urmă ... 
VLAD : Nu văd nimic rău în asta. 
DAMIAN : Să vezi. Era cam pe la mij

locul săptămînii. Aveam „dezlegare" de 
la inginerul Stancu. Zic : ,, Tov Stancu, 
mă reped şi eu p'în-aClilea, în Vîlcea, 
să-mi văd muierea şi viu degrabă ... ". 
„Du-te. mă, Dami•ane. Dar ai grijă să 
n-o laşi borţoasă!" Şi m-am dus. 
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Cînd ajung eu acasă, să fi fost cea
surile şase, după amiază stiig încoace 
încolo: ,,Ştefania, măi,' femeie! Şte� 
fani.a !" Strigai în gol. Nu-mi răspun
dea nimeni. Ies în uliţă. Dau cu ochii 
de vecina, a bătrină, Lisaveta lu' Go
gonea. ,,O văzuşi mata pe Ştefain!ia?" 
Ea, de, se uită aşa cu ochi şireţi ... 
Zice : ,,!mi pare că o văzui dimineaţă. 
Işi puse broboada roşie şi fusta nouă 
de stambă şi... Şi veni unul blond un 
flăcăiandru, cu maşină mică şi o iuă ... 
Da' să nu spud că ţi--am spus eu, 
Dami.ane, că nu-mi mai văd zile bune 
acilea !" Nu găsii nici cheia de la 
casă... Mă învîrtii ca năuc, Vladule ! 
Ca năuc ! In uliţă, o javră de cîine 
mă lătră ca pe un străin ... Mi-a venit 
o idee. Zic : ,,Ia să trec eu pe la bu
fet, să mai văz lumea". Luai un
pahar de rom şi o halbă cu bere. Dă
dui romul de duşcă şi numai ce-l vă
zui pe Mărin Potolea că rîdea în bar
bă. ,, Ce rîzi, mă ?" ,, Rîd de proşti, de 
ăştia rîd ! " Mă repezii în el ca din
puşcă. Halba se vărsă şi se sparse.
Două muieri prinseră să ţipe... M-am
liniştit repede... Potolea se ridică de
pe podea şi către mine: ,, Toţi ştiu
că muierea te î�ă, numai tu nu,
mă, Damiane !" Şi ăla pleacă. Mă în

-torsei acasă. Era întunemic. Cineva !mi
strigă peste gard : ,,Damiane, pe cine
mai aştepţi?" ,,Vîntul de seară!" ,,Mai
bine te-ai întoarce pe şantier: muierea
ta a fugit cu Gogu lu' Strîmbu, ăl de
mai are o nevastă la Govora ! .  .. "

VLAD : Poate că erau numai vorbe. Nu 
trebuia să le pui la inimă. 

DAMIAN : Le-am pus. Mă dusei la ăla 
acaisă. Nu l-am găsit. Doa,r a bătrină, 
mă-sa. şopti că nu ştie ce face gola
nu' ... I-am zis că de-1 îrntîl!l1esc o să-l 
zvîrl în Lotru. ,,Zvîrle-1, maică, de 
vrei să înfunzi puşcăria !" Nu ştiu 
cum e mai bine ... 

VLAD : Trebuie să-l laşi în pace pe ăla! 
DAMIAN : Cum ? Mă roade ceva, acilea, 

în coşul pieptului. Şi n-am stare ! 
VLAD : Incearcă să uiţi ! 
DAMIAN : Nu pot, VladuJe, nu pot ! 
VLAD : In chestii de astea, sfaturile nu 

ţin. 
DAMIAN : M-run apucat din nou de tă-

rie. O vreme mă lăsasem. 
VLAD : Şi de ce bei ? 
DAMIAN : De necaz. De indignare ... 
VLAD: S-a dus! Gata! Asta e mu-

ierea! 
DAMIAN : E uşor să spui... Eu însă nu 

mai sînt om. D-aia mă 1uai în fUJrcă 
şi cu dî.irec-torul... Sînt ca ameţit... 

VLAD: N-ai nici mintea limpede. Şi 
ochii ţi-s roşii. 

DAMIAN: Ce să fac? Zi-mi ce să fac!? 
VLAD : Caută o altă muiere ! Uite, avem 

pe aici atîtea. 
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DAMIAN : Am iubit-o pe aceea, pe Şte-
fania. .. 

VLAD : Dar ea nu te-a iu.bit. 
DAMIAN : De unde ştii ? 
VLAD : Dacă te iubea nu fugea cu altul. 
DAMIAN: Poate că ăla i-a sucit capul ... 
VLAD : Mai bine o luai cu tine încoace. 
DAMIAN: Am păsuit-o. Că avea mîinile. 

subţiri. Şi era gingaşă. Şi-şi dădea cu 
boiele pe obraji. Şi vorbea în vîrful 
limbii. Nici să spele n-o lăsai. .. 

VLAD : Şi rufele ? 
DAMIAN : Le duceam la Rîmnic, în 

ora.ş, cu maşina, la „Nufărul". 
VLAD : Cred că şi tu ai o vină ... 
DAMIAN : Ce vină ? 
VLAD : Că ai lăsat-o prea slobodă. 
DAMIAN : Avea rece clase... Semăna a 

profesoară... I-am cumpărat pantofi şi 
geantă de lac. 

VLAD : Inţeleg... Nu-i plăcea să mun
cească. 

DAMIAN : Ba citea... Citdse într-o vară 
trei romane cit cărămizile alea de 
gJroaSe ••• 

VLAD: Aveai muiere „învăţată", de ... A 
mea, Ioana, e ţărancă. Face toate 
muncile ... Acum, că e pe şantier, îmi 
dau mai bine seama. E tare aprigă în 
•totul ...

DAMIAN: Să mergem ... Şi dacă Ştefa
nia s-o întoarce ? 

VLAD : Poartă-te frumos. Nu-i zi nimic. 
Ca şi cu� n-ar fi fugit cu ăla. 

DAMIAN : Oare am să pot ? 
VLAD: Fă un efort. Du-te şi te odih

neşte. O să te vindeci ! (Se despart.) 

• 

* •

Irina - Pia, acasă la a,ceasta din 'Urmă 
- wn apa:rtamemt modest, mobilat cu
gust, puţină dezordine „celibatară".

IRINA : E plăcut aici la tine, Pia ... 
PIA : Mie nu-mi place. Aş vrea să plec. 
IRINA : Unde ? 
PIA : Intr-o altă casă ... Intr-o altă ţară ... 
IRINA : Nu eş,ti în toată firea ! Să am

eu un apartament ca acesta, nu l-aş 
da pentru nimic altceva. 

PIA : Cînd nu-l aveam, Irina, gîndeam 
la fel. Acum mi-am schimbat opinia. 
Adevăru-i că mă plictisesc repede în
tr-un loc. 

IRINA : Să nu-mi spui că te-ai plictisit 
şi pe şantier. 

PIA : Cam asa stau lucrurile. Ai bănuit 
ceva? 

IRINA: Te-am văzut mofluză în zilele 
ultime. 

PIA : Nu m-am simţit chiar bine... O 
uşoară mi�enă. 

IRINA : Să nu�mi spui că ... 
PIA : Prostii. Nu s-a-ntîmplat ce c:rezl. 

Cu Paul Stamatopol am te.rm.inat-o. 
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O fi el act.or la „ Teatrul Mare", o fi 
vedetă, dar pe mine nu mă duce. 

IRINA : lmi pare rău de ce-mi spui. Paul 
e un băiat bun. Chiar aşa l-am so
cotit. 

PIA: Bun ? Un ins cu ifooe, crescut de 
mamă-sa în puf ... Lui nu i s-a refuzat 
nimic niciodată. Tratează pe toată lu
mea de sus. Nu are respect faţă de 
nimeni şi de nimic ... 

IRINA : Vai, Pia, cum poţi să-l descrii 
astfel '? ! 

PIA : L-am prezentat în culori blînde. 
Individul e gol, gol ca un sac în care 
nu s-a aflat niciodată nimic. 

IRINA : V-aţi certat? 
PIA : Nu, nu ne-am certat. I-am spus 

ce cred. Cum îl văd eu şi atît. Dar 
baiul nu e ăsta, Irina. 

IRINA : S-a mai întîmp,lat ceva ? 
PIA : Păi s-a întîmplat. Că m-a chemat 

la el marele Inochentie, ,,pepenele" şi 
mi-a ţinut o lecţie de zile albastre.

IRINA : Şi tu ? 
PIA : I-am întors frumuşel spatele şi am 

ieşif. M-a invitat din nou, ameninţîn
du-mă că mă zvîrle cit colo. ,,Şi pe 
cine aduceţi secretară în locul meu, 
şefu' ?" ,,Am s-o aduc pe tovarăşa 
Vişoiu, o fată ca un bulgăre de aur!" 

IRINA : Hai că-mi place individul ! Pînă 
ieri nu mă vedea, şi acu ... I-am deve
nit peste noapte simpatică. Mititelul! 

PIA : Poate i-ai picat la inimă, Irina? 
IRINA : Aşa dintr-o dată?! 
PIA : Parcă poţi să ştii ? 
IRINA : Dacă i-am călcat în două sau 

trei rlnduri pragul. 
PIA : A fost suficient spre a se convinge. 
IRINA: De ce anume? 
PIA : De calităţile tale feminine. Ino

chentie e insul care are în plus un 
ochi. Are şi fler. 

IRINA : Asta c,rede dumnealui. 
PIA : Să vezi, mă cheamă într-o zi şi-mi 

zice: ,,Fătucă dragă, nu vrei mata si'! 
punem noi doi ceva la cale?" Imi pro
pune o abjecţie în legătură cu nişt.e 
oameni de pe şantier. I-am spus cu 
demcateţe că eu în aşa ceva nu mă 
vîr. Aflase ceva şi în legătură cu 
povestea ta şi a lui Liviu. 

IRINA : Puţin îmi pasă. 
PIA : Să mai vezi. Are impresia că nu 

i se dă respectul cuvenit. 
IRINA : Trebuie să merite acest respect. 

Nu? 
PIA : A auzit că i se spune „pepenele". 

Zice : ,,Dacă aş afla eu cine a scos 
vorba asta, l-aş face pe ăla să regrete 
şi laptele ce l-a supt de la ţîţa mu
mă-se.i !" 

IRINA : Păcat de tine, Pia, că te-ai în
chis în acea anticameră numai din 
orgoliu[ că te afli în vecinătatea unui 
,,pepene"! 

PI·A : Şi tu mă co,n'damnii ? D�olo, . în

urună, aibîrtiea vorbe mi-au ieşit. Pnn:;
ciiPiuil. meu îlJ. ştii, f;iec,aire se desourca

cum poaite ! 
IRINA: Detesit astfel de „[)T,ÎIIl!c:ipii", dra

ga mea ! Nu-mi plac descurcăreţii ! li 
prefer pe cei care trag din greu, in
diferent că muncesc la lopată ori la 
planşetă ! Viaţa se ciştigă cinstit ! 
Aşa am deprins eu de la nişte oameni 
simpli, părinţii mei de la ţară. Mama 
nici nu ştie carte. Dar asta n-are 
importanţă. 

PIA (ironică) : De, tu descinzi din „spa
ţiul mioritic", pe la voi creşte iarba
şi feciorii zic din fluiere. 

IRINA : Eşti uneori rea. Şi nu te înţeleg. 
Cred că nu contează de unde vii. Ci 
către unde te îndrepţi. Şi cum. 

PIA : Vreau să-mi iau transferul. 
IRINA: Ai găsit alt „loc de muncă"? 
PIA : Am să mă întorc la planşetă. 
!RIN A : Ce-ar fi să urmezi un curs de

calificare, Pia ?
PIA : La anii mei ?
IRINA : Omul învaţă pînă închide ochii.

De aia e om! 

NODUL 3 

1n cabinetul directorului şantierului. 
Intră Vlad. Neagu e preocupat. Cu na.sui 
între nişte hîrtii. 

VLAD : Bună ziua, tovarăşe director ! 
M-am prezentat la apel.

NEAGU (nerăspunzîndu-i Za salut, după
o pauză) : Ce se petrece cu dumneata,
Mărtinaş?

VLAD : Nimic deosebit, tov director. 
(VLad e aproape de uşă.) 

NEAGU : Pofteşte mai încoace. Eu nu 
mănînc oameni. (Vlad face cîţiva paşi 
învîrtind în mîimi wn basc uzat.) 

VLAD : De ce m-aţi chemat aşa iute ? 
NEAGU : Poftim ? 
VLAD : V-am întrebat care-i baiul de 

m-aţi invitat ? Oare nu v-aţi plictisit
de mine încă ?

NEAGU: Ce vorbe sînt astea, Mărtinaş, 
drăguţule? ! 

VLAD : Ziceam că v-am pricinuit destule 
necazuri ... 

NEAGU : Nu mie personal, ci şantieru
lui. Ia loc, te rog ! (V1.ad rămîne în 
picioare.) 

VLAD: Tovarăşe director, să ştiţi că mă 
cam grăbesc. 

NEAGU: Nu te mai grăbi, omule! Graba 
strică treaba ! Vrei să intrăm în su
biect? 

VLAD: Vă ascuJt. 
NEAGU: Dacă mă ascultai n-am fi ajuns 

unde am ajuns l (Preocupat, directo
rul îl priveşte pe sub ochelari pe Vlad, 
ar vrea şi n-ar vrea să-i reproşeze.) 
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Cine a avu,t ideea. năstruşrncă? 
VLAD : Nu pricep la ce vă referiţi, tov 

Inochentie. 
NEAGU : De ce-o faci pe naivul ? Ideea 

asta cu podul... 
VLAD : Să spun că nu eu, aş nunţi... 

Chestia e că podul ăla vechi nu mai 
ţine! 

NEAGU : De ce nu mai ţine? 
VLAD : Mai întîi că acela nu e pod. 
NEAGU : Dar ce este ? 
VLAD : O improvizaţie, dacă-mi permi

teţi, tovarăşe dirnctor. 
NEAGU: Ţi-am permis atîtea, Mărti

naş ! Ţi-am permis şi văd că mi te 
sui în cap, băiatule ! 

VLAD : Şi continui, tov di.rector ! S-au 
rupt o parte din bîme. Noi le-am 
înlocuit cum s-a nimerit. Şi a,poi po
dul ăla, prea îngust, a devenit ne!n
căpător pentru maşinile noas.tre m
tr-un du-te-vino continuu. Mă uitam 

de sus" de pe girafa mea. Vedeam 
basculantele cum se încîlceau ca în
tr-o morişcă. Şi-i auzeam pe băieţi 
suduind de mama focului. Iancu Bel
die lunecase cu două roţi în albie. 
L-am tras cu macaraua îndăn-ăt. E
greu acolo. Pămînibul escavat aici tre
buie transportat fără întirziere pe 
malul celălalt. Din partea aceea, adu
cem agr,egarte, cabluri, prUIIl.diş, saci 
cu nisip. Acum luarez şi eu jos între 
aceşti oameni care se bat să-şi facă 
norma. Şi ne izbim de pod, de podul 
improvizat. Nechifor şi Z.ainea trec c:,1 
basculantele prin albie dil-ect... Parca
dumneavoastră nu ştiţi cum stau lu
crurile tovarăşe Inochenrtie ? 

NEAGU:' Nu prea ştiu, Mă.rtinaş. De 
unde să ştiu ? Am şi eu atîtea pro
blemuri pe cap. Şedinţe aici, la anb.·e
priză. Dări de seamă la trust. Nu ţi-aş 
dori să ajungi v�eodată în ptelea mea! 

VLAD : Vreau să rămîn ce-am fost, to
va.răş,e director ! 

NEAGU : Adică ? 
VLAD : Omul care se ţine de meseria 

lu,i ! . 
NEAGU: Nu prea îmi pare că dumneata 

te ţii de meserie, cum zici... De ce 
asa tk:z;iu te-ai dus să iei basculiant.a 
� prim.iJre, Mărlilnaş ? . _ VLAD : M-am zbătut să readuc la viaţă 
,,/!iiira.fa" ... Şi apoi nu doream să-i ma� 
încu,rc pe pod pe cei din br,igada lill 
Damian cu încă o bascu1antă şi aşa 
hîrbuită. Ce frecu.5 e acolo ! Veniţi să 
vedeţi ! E aşa ca la Turnul Babel, 
unde s-au încîlcit căile şi graiurile ! 

NEAGU: Da' deştept te mai cre;,;i dum
neata Mărtinaş ! De aia umbli cu idei 
în lo� să-ţi vezi de treabă ... 

VLAD : Despre distanţa d1n ce în ce mai 
mar nu v-am mai vorbit. 

NEAGU : Care disibam,ţă, amice? 
VLAD: Distanţa din,ilre punctele unde 

excavăm în prezent pentru carutlul-
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pilot şi poduil vechi. Mă gîindeam, dis
cutînd cu ai noştri din lot, că nici 
motorina nu prea ne dă afară din 
ca.să ... La astea mă gîndeam, tovairăşe 
di:rectm. 

NEAGU: Eşti un „gîndiitor", Mărtinaş. 
La ce te mai gîndeai ? 

VLAD : Că o dată construit noul pod, 
traficul dintr-o wnă în cealaltă se va 
uşurn. Nu va mai fi învălJru¼eala, 
nebunia aceea... Şi di.stanţa dintre 
punctele de excavaţie se va nuoşora. 

NEAGU : Cu cine, mă rog fain-Iru.mos, 
ai discutat dumneata asemenea pro
bleml.liri? 

VLAD : Cu cei din brigada mea. Cu alţii 
din lot... A fost de faţă şi inginerul 
Sbancu. 

NEAGU : Stancu? Şi el ce-a :.,is ? 
VLAD : Dumnealui cons.ide:ră că într-a

devăr este nevoie de un pod nou, mai 
încăpător şi nu de o improvizaţie. Tre
buie să-l ridicăm pînă nu vine iarna 
şi ne găseşte învîrtindu-ne ca pisica 
în juirul cozii. 

NEAGU (conciliant): Bine, omule, dar 
asemenea chestiuni n-au fost încă 
discutate în Ceome. Mă şi mir că in
ginen.tll Liviu Stancu, secrel;a[" al or
ganiroţiei noastre de pa,rtid, şi pre
şedinte al Ceomeului, tratează cu atita 
uşurinţă luarurile. 

VLAD : Nu văd uşurinţă în felul cum 
iridicăm problema noului pod ! 

NEAGU (categoric, se ridică în picioare):
Ascultă, Vlad Mărltinaş ! Noi ne stră
duim să realizăm mai devreme cana
lul-pilot. Pentiru ca să putem lucra pe 
locul albiei vechi. Şi dumneata o ţii 
inainte cu noul :pod. Dumneata şi alţii 
visaţi cai albaştri! Vouă vă arde acu� 
de podmi şi noi nu. ştim pe unde s_� 
scoatem cămaşa în faţa conducern 
trustului. Ni se repa:oşează o întîrziere 
de douăzeci de zile a lucirăa.-Jlor la ex
aavaţii ! V-am tolerat destul, Mărti
n,aş, ! 

VLAD : Ce spuneţi, tov Inochen.tie? 
Ne-aţi „ tolerat" ? Aflaţi că podul se 
va construi ! Chiiar dacă dumneavoas
tră n,u-i înţelegeţi rostul ! Constirucţia 
noului pod pentru noi este ca sa,rea-n 
bucate! 

NEAGU : Eşti liber, Mărtinaş ! Ia-ţi bas
cul.anta şi du-te ! Apucă-te de treabă, 
omUile ! Aftfel schimbăm calirnaria. ! 

VLAD : Păi asta şi fac, tov Inochentie: 
luam ! Nu stau cu braţele în şold ca 
alţii (Neagu e surprins cu braţele în
şold.) 

NEAGU : Gata ! Am destule pe cap ! 
M-ai obosit ! Am încheiat orice discu
ţie cu dumneata ! 

VLAD: Gîlceava noastră abia acum în
cepe ! (Vlad iese înt-Oircîndu-i spatele
directorului care, masiv şi inocent,
scoţîndu-şi batista îşi ,1"terge sud.oriie
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de pe frunte.) 
NEAGU (vorbeşte singur, cu sine) : Ce 

vrea ăsta, dom'le ? Ce vrea ? Am să-l 
buşesc de-o să-i sară fulgii ! Nu se 
poate ! Unde se trezesc copiii , ăştia ?
şi-au cam luat nasul la purtare ! Şi 
ingineraşul Stancu s-a înhăitat cu ei ! 
Auzi, dom'le, vor să suie poduri ? ! 
Noi n-am venit aici să suim poduri ! 
Noi avem altceva de făcut ! Ce-am 
să le mai fac eu vînt de-acilea ! Să 
se lecuiască şi de poduri şi de toate ! 
(Se plimbă fiirios prin încăpere, mer
ge ia geam de wnde „ia act" de pulsul 
vieţii pe şantiet) 

* 

* * 

(Cadru de şantier. Sugestia 1·îului, ve
chiul pod. O salcie aLe cărei rădăcinii se 
văd ia suprafaţă „aşteaptă" dintŢ-D clipă 
în alta să se răstoarne. Inginerul Liviu 
Stancu privind salcia. Se aprapie Irina 
Vişoiu şi Lemne-a.) 

LEMNEA: De cînd vă căutăm, tovarăşe 
inginer. Poate să vă spună şi Irina. 

IRINA : Are nevoie de martori Traian 
al nostru? 

LEMNEA : Am întrebat în dreapta şi-n 
stînga de tov inginer Stancu. Nimeni 
n-a fost în sta.re să ne spună .unde 
vă aflaţi. 

·· 

STANCU : Deci sînt căutat ? Asta în
seamnă că am devenit o persoană im
portantă... Şi eu carele credeam... In 
ceea ce priveşte prezenţa mea pe şan
tier, vă mărturisesc, dragii mei, că 
niciodată n-o să mă găsiţi într-un 
punct fix. · Am o plăcere diabolică să 
mă mişc, să văd ce-i dincolo. Să simt 
că se schimbă ceva nu doar în veci
nătatea mea, ci chiar înlăuntrul fiin\)ei 
mele ... 

IRINA: Prin urma.re, dumneavoastră vă 
mişcaţi. Noi tot ai;;a şi ne şi SUl'IPrinde 
faptul că vă găsirăm aşa lesne. 

STANCU : Glumeam. Nu sînt chiar de 
negăsit. Acum, îinsă, m-am întristait 
priv.ind această salcie ... 

LEMNEA : A fost o salcie superbă, tov 
inginer. 

STANCU : Mai este încă. 
IRINA: Oa,re n-o putem salva, oameni 

buni? 
STANCU: La acest luaru reflectam. 
IR!NA : Am putea-o lua cu pămint şi 

rădăcini. S-o ,;transferăm" mai încolo. 
STANCU: Da. Mai aproape de calila.lul

pilot. Avem deja o mică rez-ervaţie de 
sălcii. 

LEMNEA : Şi dacă mutăm salcia, nu dăm 
de bucluc? 

IRINA : De ce? Nu-nţeleg ... 
LEMNEA : Ar putea afla şi trebuşoara 

asta tovarăşul Inochentie. Ar zice iar 
că ne-am copilă.rit. 

STANCU : Inochentie poate zice orice. 
Noi, însă, sîntem cei care facem. Dum
nealui va rămîne cu „zice.rea··. Ne în
cumetăm, deci ? Şi apoi pînă o trece 
directorul nostru pe aici se cerne 
toamnă. Se lasă bruma. Pică frunza ... 

LEMNEA : Băieţii ă_ia care lucrează la 
cîţiva paşi nu ne văd ? 

STANCU : Să-i prindem şi pe ei în hora 
noastră ! Măi, copii, veniţi puţin şi 
daţi-ne o mînă de ajutor ! Vrem să 
mutăm salcia. E păcat să piară ! (So
sesc trei tineri cu hîrLeţe şi tîrnăcop. 
Se apucă de treabă.) 

IRINA : Mai avem nevoie de o bascu
lantă. Nu o putem duce pe braţe. 

STANCU : 11 văd pe Damian că se-ntoar
ce. E la piciorul podului. Fii bun, 
Traian Lemnea, şi cheamă-l încoace! 

LEMNEA : Am să-i spun că doar pentru 
cîteva minute îl rupem de flux. 

STANCU : Ce faceţi, domnişoară Irina, 
că nu vă mai vede omul cu zilele? 

IRINA : Ia, eu fac ce fac demult ... 
STANCU: Pînă la viscol mai avem. 

Vrem să ridicăm şi un pod. 
IRINA : De aceea vă căutam. 
STA,NCU : Da? 
IRINA : Aş fi vrut să contribui şi eu cu 

ceva. 
STANCU : Vă SUTÎde ideea ? 
IRINA: Tovarăşe inginer, am lucrat mai 

înainte în proiectare. Am fost colegă 
cu Pia Trufaşu. Ea a avut pe cineva 
mai sus şi s-a "făcut sec.retară de di
r-ector. Eu am nim-erit pentru început 
la organizarea muncii. Pe urmă am 
kecut în şantier ... 

(Stancu şi Irina fac paşi mici, muzi
cali.) 

STANCU : Nu am nimic împotrivă dacă 
v1-eţi să ne fiţi de folos în elabo1iarea 
proiectului. Am a-pelat şi la Ant.rep.ri
za „Văleni". 

IRINA : Chiar la „Văleni" am lucrat. 
Cei de acolo sînrt prinşi cu fel de fel 
de proiecte. Au puţini oameni. Greu 
reuşesc să ·facă faţă solicită:rilar. 

STANCU : Pell\5onal l�am trimis pe Vlad 
Mărtinaş cu o comandă către „Văleni". 
Incă nu s-a întors. 

IRINA : Dacă „Vălenii" acceptă e-ornan
da dumneavoasti-ă. înseamnă că pro
punerea mea cade. 

STANCU: Fiţi pe pace, domnişoaTă! Gă
sim noi altceva să vă oferim, dacă 
tot doriţi să fiţi în mijlocul nostru ... 

IRINA : Mi..,ar place, vă spun, să fac 
şi eu ceva concret pentru podul cel 

(
nou. 

(Soseşte Traian Lemnea îmbujOTat.) 

LEMNEA: Tovarăşe ingi.ne:r, permite-

1
ţi-mi să raportez ! Misiunea a fost 
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îndeplinită I Si=lci.a noaatră a fOit mu• 
tati I 

STANCU : Să sperăm că nu se va ofili. 
IRINA : Cred că-i va orii în locul ce

lăJalt. In preajmă are şi alte surate, 
CLI aceleaşi plete despletite pe vînt. 

STANCU: Să mă scuzati ! Trebuie să mă 
înt.orc la lot. E nevoie de mine acolo. 

IRINA : Vă aşteptăm diseară la club, 
t.o1rarăşe inginer. Avem şi un film

românesc în premieră. 
STANCU : Bine. Am reţinut. Pe diseară, 

la club, deci. La revedere ! -

NODUL 4

Vlad - Ioana, în faţa barăcii, Ioana
spală o cămaşă intr--0 albie de plastic. 
Vlad „zice" la nai. Alte două cămăşi sint
prinse pe o sfoară la uscat.
VLAD : Mai bine te-ai linişti, Ioana ... 
IOANA: Cum să te las să umbli aşa, cu 

cămaşă murdară pe tine ? 
VLAD : Mi le mai spălam şi singur. 
IOANA : Dacă tot am venit. 
VLAD : Te-am rugat să te întorci acasă.

IOANA : ,Ţi-am spus că nu mă înt.o-rc .. De 
ce mă necăjeşti ? 

VLAD : Şi aici ce faci ? Stai pe capul 
meu? 

IOANA : Te-ai plictisit de mine? 
VLAD : Nu ştiu cum să-ţi spun ? De 1a

o vreme nu prea îmi ies lucrurile aşa
cum vreau.

IOANA : Din pricina mea, Vlad ? 
VLAD : N-am spus asta. 
IOANA : Mai degrabă ţi-ai cumpăni vor

ba! Şi ţi-ai măsura umbra, pînă nu 

ţi-o măsoari al� ! 
VLAD : Zici ti tu ca 11l 11\l taci. C1.l!lll 

să-mi măsor wnbra T 
IOANA: Să vezi dacă se mai ţine de

tine... Poate nici n-o mai ai._

VLAD: N-am timp de mine. D-apoi de
umbra mea ! Tu spui nărozii ! 

IOANA: Am să plec! 
VLAD : Pleacă odată ! 
IOANA : Din baraca asta, dar nu şi din 

şantier! 
VLAD : Zău, că nu eşti în toate minţile! 

Şi ce-ai să faci ? 
IOANA : Oi găsi eu c�va de făcut, pe 

la grădiniţă, ori la bucătărie, ori la ... 
VLAD : Atunci, rămîi tu, pe şantier, Ioa

na ! Mă duc eu acasă. Să am grijă 
de copii... 

IOANA : Stai şi meştereşte-ţi aci noiro
cul! Auzii că ai fost dat odată şi l.a 
panoul de onoare ... 

VLAD : Asta a fost cîndva. Pe urmă 
eram să dau ortul popii cînd am plon
jat în aer de pe· ,, girafă" ... 

IOANA : Dacă aş fi fost lîngă tine ... 
VLAD : Poate era mai rău. Imi măsuram 

umbra, cum spui. Mă făceam tot o 
umbră şi-un pămînt ! (Se ridică. A
prinde o ţigară.)

IOANA (aruncă apa din a.Lbie, îşi duce
mîna la pîntec, după o pauză.) Omule, 
ascultă, mişcă) (Se a.propie, îşi pLeacii
fruntea lîngă pîntecul ei. Nu scoa.te
wn cuvînt. Se întoarce încet într-ale
s-ale.)

· ACTIJL II
NODUL 5 

La club .- o fereastră înaltă . . 1n apro
pierea ei - Irina, la planşetă. Sos_eşte
Liviu. 1•· 
LIVIU: Bun găsit, domnişoară Irina! 
IRINA ? Bine aţi venit, tov inginer ! 
LIVIU : Cum merge treaba ? 
IRINA : Este a cincea variantă. Şi cea 

definitivă. Am fost din nou în teren. 
Am verificat măsurătorile ... 

LIVIU ' Ştiu. 
IRINA: De unde? 
LIVIU : Mi-a povestit Vlad Mărtinaş. 
IRINA : A vrut să fie de faţă. M-a în-

soţit. Se bucura ca un copil. ,,Paircă-1 
văd cum se înalţă, domnişoară I-rina. 
Parcă-l văd". 

LIVIU : El a avut ideea. 
IRINA : Auzisem ceva. Dar nu eram 

sigu.ră. 
LIVIU: Şi crezi că astăzi .definitivezd 

schiţa? 
IRINA (neobsernînd famili,arismul lui Li

viu) : Sper... Dumneavoastră ce ere-
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deţi?. 
LIVIU (se apropie şi-i cup1·inde umerii):

Pentru că eşti o fată silitoare şi... . 
IRINA ( cochetînd) : Şi mai cum ? . 
LIViU : Şi frumoasă... vei izbuti, Iirina..

Sînt convins. Aş ·,,l"'='=' ,s;-ţt m2i s�n 
ceva. Cum să încep ? 

IRINA : Cu începutul ... 
LIVIU : Vreau să lămurim un lucru. De 

acum înco�o ,eu nu mai sînt „ tovară
şul inginer Stancu" pentru tine, I
rina ... 

IRINA (mirată) : Dar cine „altul" ? 
LIVIU : Sînt Liviu. Şi atît. 
IRINA : Cum să vă ... să-ţi... să pronunţ 

eu Liviu? 
LIVIU : Te rog ! încearcă !

IRINA (Silabisindu-i numele) : Li-viu ... 
Liviu ! 

(Liviu îi mîngîie fruntea. Ea se opune;
Ei insistă.)

LIVIU ; înţeleg ... 
IRINA : Vedeţi ? Adică ... vezâ, Liviu. Eu 

am de lucru şi dumneata... tu ... 
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LIVIU : Bine. Peste două ceasuri, 
isprăveşti schiţa, cobori, Irina. 
găseşti acolo, în locul unde vom 
silueta podului. 

cînd 
Mă 

trasa 

Liviu se plimbă. Din cînd în cînd se 
uită La ceas. Deodată se iveşte ea, Irina. 
Aduce cu sine şi schiţa de proiect ... 

IRINA : Bun.ă, Liviu !_ Am întîrziat ?1 
LIVIU : Ai ajuns cu cîteva minute mai 

devreme. 
IRINA : Mi-am dat toată strădania. 
LIVIU : Foarte frumos din partea ta ... 
IRINA: Eram un pic emoţionată. Am 

mai şi făcut cîteva erori de calcul. 
M-am corectat la timp ... Liviu ...

LIVIU : Important· e că ai isprăvit. Pot 
să văd? 

IRINA (îi dă proiectul desfăcut. El cer
cetează cu mult interes lucrarea exe
cutată de Irina. Dupii o tăcere, se 
aude glasul ei): Ce ziceţi? ... Ce zici? .. . 

LIVIU : Am să te pedepsesc... Asta zic .. . 
IRINA: Dacă e o „pedeapsă" inteligentă, 

nu mă supăr. 
LIVIU (triumfător) : Deci sîntem şi în 

posesia proiectului. 
IRINA (1,1,rmîndu-şi gîndul de mai înain

te) : Şi care�i_., mă rog, pedeapsa? 
LIVIU : Ţii neapărat să o ştii ? 
IRINA : Ţin ! 

(Se apropie şi o sărută. Ea se smulge. 
.Fac,e cîţiva paşi. Liviu o wrmează... Tă-. 
cere muzicală.) 
IRiNA : Cred că am să te pedepsesc 

eu altcum. 
LIVIU : Te�ai supărat, iubifo ? 
·IRINA: Dacă ne-a văzut cineva? Nu

·ştii că şallîtierul are o mie şi unul de

ochi?
LIVIU : Nu ştiu ! Sau nu ·vreau să ştiu. 
,IRINA : Dar ce ştii, dragul meu ? 
LIVIU : Ştiu că de la un timp mă tot 

· gîndesc la tine, Irina ! Şi serile, tir-
ziu, cînd cerc să aţipesc, sînt . tot cu
"'t.ine-n gînd ...

IRINA : Ca să visezi de mine, nu-i aşa? 
'LIVIU : Pe toate le intuieşti... 
.IRINA: Ca un om mare ... 

.. (O ia in braţe şi se roteşte cu dînsa.) 
IRINA : Lasă-mă ! Lasă-mă ! (O sloboa. 

de. Ea fuge. GLasul ei îndîrjit.) : Eşti
un ... obraznic ... Să ştii că nu mai vor
besc cu tine. Am venit să discutăm 
lucruri serioase şi ţie îţi ru-de acum 
ele joacă. Parcă ai fi un copil, Liviu! 

LIVIU : Sînt şi un copil. N-am încetat 
să mă joc... Inţelepciunea şi iubirea 
mea ... 

IRINA : Aici va fi podul, nu-i aşa? 
LIVIU : Aici, iubita mea. Hai să-l ima

ginăm ... 

NODU;L 6 
( Liviu - Vlad, în punctul fierbinte de

unde se va arcui podul. Foşnetul apei. 
Glasuri. Inginerul Stancu are în mîini 
proiectul.) 

VLAD: Asta e ultima variantă, tov in
giner? 

STANCU : Ultima. Şi cea definitivă. 
VLAD : Ce ne-am fi făcut noi fără dom

nişoara Irina ? 
STANCU; Am fi găsit o soluţie. Cineva 

de aici din şantier trebuia să facă 
proiec,tul ! 

VLAD : Unde vo,r fi plasaţi pilonii de 
susţinere, tov inginer ? 

STANCU : Unul chiar aici. 
VLAD : Şi ceilalţi patru ? 
STANCU : intre un pilon şi altul, Vlad, 

·va fi o distanţă de 6 metri şi jumă
·,. tate. Deci, cu aproximaţie, îi şi putem

vedea.
VLAD: Acum că •avem şi proiectul avi

zat de cei de la „Văleni", am şi pu
ţea porni la treabă, tov inginer. 

STANCU : Vezi dumneata, Vlad Mărti
n.aş, noi avem proiectul. Dar de la 
proiect la podul propriu-zis e o cale. 
Inţelegi ? Cum să-l facem ? Cu ce 
materiale ? La asta te-ai mai gîndit, 
meştere Mărtinaş ? 

VLAD : Luasem lucrurile mai simplu. 
STANCU . Adică ? 
VLAD : Mă gîndeam că ceva materiale 

de construcţie - cabluri, ciment, fia

re... mai avem şi pe aici. 
STANCU: Da. dar acestea au altă des

tinaţie. -Crezi dumneata că ceilalţi 
tova<răşi din conducerea şantierului or 
să ne dea nouă aprobare pentru acele 
materiale necesare canalului-pilot ? 

VLAD : Din ceea ce mai economisim.
Poate mai obţinem ceva... 

'· 

STANCU : Aici e greul, prietene ! 
VLAD : Am mai pus umărul I.a poduei. 

E drept, nu de calibrul ăstuia, tov 
in�neir. 

STANCU: Eşti un om inimos ! Dar nu
mai cu inima nu facem mare lucru ! 

VLAD : Ştiu asta, tov inginer ! Ştiu, că 
de atiţia ani buni tot pe şantiere îmi 
duc braiul. Ş.i-mi aprind naiul... 

STANCU : Apropo, mai zici la nai ? 
VLAD : Uneori s·eara, între ai no.5tri. Cînd 

e linişte şi mi se face dor de copii, 
de Ioana mea, de casă ... Atunci iau 
naiul şi-i zic... Şi dintr-o dată îmi 
pare că muierea mea ascultă zicerea 
mea. Şi vine... Şi copiii sînt sănătoşi, 
pacă-i aud cum rîd... parcă ... 

STANCU: Şi de cîntec mai avem nevoie, 
Vlad, că de-aia sîntem oameni. 

(Mărtinaş scoate de La brîu naiul şi-i 
zice" cum dOOlr 9l ştie. Glasul naiului 

�ai pluteşte încă în zare,a dintre ape,
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cind meşterul a încetat să-i mai zică). 
După o 1ăcere.) 

VLAD (cu gîndul la pod.) : Nişte tuburi 
de beton ne-ar mai trebui tov in-
giner... ' 

S'L'ANCU : De unde le luăm, drnagul meu? 
Dei unde? 

VLAD : După masa de prînz am să-l
întreb pe Damian dacă nu' ştie yreo
sw-să ... Staţi aşa, tot eu am găsit. Da
miain a lucra,t pînă nu demult la Ar
noteni. Acolo e o mare Intrepil'inde:re 
de mate:riiaJ.e de cons1lrucţie. 

STANCU : Şi dacă ăi,a nu fac tuburi ?

Noi avem nevoie de un arnume fel de 
tuburi ... 

VLAD : Tovarăşe ing,iner, mai am o pro
punere. Mă duc chiar acum să vor
besc cu Damian. Şi dacă ne învoiţi, 
dăm o fugă pînă la Arnorteni cu bas
culanta lui sau cu a mea. 

STANCU : Cîţi kilometri sînt pînă la 
Arnoteni, V1ad ? 

VLA'D : Tireizeci, torv inginer. Să încer
, căm? 
STANCU : S-a făcut. Vă duceţi la d.irec

tornl Negruţ, !i spuneţi că veniţi din 
partea mea. 

VLAD : 'Nţeles, tOI\Tarăşe ingineir !

STANCU : !n două ore sinte·ţi înapoi, 
Mă1·tinaş !

(Vlad a şi sărit. E deja pe drum.) 

STANCU (aparte): Cu asemenea oameni 
pot să meirg pînă în pînzele albe !

(După o tăcere.) Ce va zice ami.cul 
Inochenime ? Cred că din nou o să se 
facă foc şi flacără. Dar cu ardere 
mică... El le ştie pe ale lui, noi pe 
ale noastre ... Ne-a şi- stîrnit o poreclă 
- ,,podarii".

(Cîteva minute încă vnginerul Liviu 
Stancu rămîne m oriz011;tul noului pod. 
Pe faţă i se citeşte o rază de mulţumire,
nu de î;mpăcare cu si'ne. Devilne grav pe 
dată, îşi scoate rubaşca, t1/1',unc'imd-o peste 
umăr. Impătureşte proiectul şi pleacă re
pede spre lot.) 

GLASURI: 
- Cică vom avea un pod. nou, Fane,

auzişi ?
- Auzii, Gică, dar ·nu-mi vine să cred.
- Pe Mădinaş vm· să-l mute de la noi,

la Arnoteni.
- Taci, bă ...
- Dacă-ţi spui. Tovarăşa Pia mi-a spus ...
- Minte, fratele meu. N-o lua în seamă.
- Cică V1ad Mărtinaş a lansat chestia

cu podul ...

(In acest timp apare Irina Vişim.oiu,
colaboratoarea inginerului Liviu Stancu. 
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Irina aduce pe braţe voioasă un superb 
coş· împletit în c.are smt plantate 
33 de garoafe galbene. Stancu studiază. 
încă „orizontul" în care se va OffCUi po
dul. Iri·na vine ti,ptil-tiptil, lasă coşul cu 
flori jos pe iarbă şi-l prinde cu mîinile 
pe după ochi - un joc.) 

IRINA : Dacă ghiceşti, Liviu, cine a ve
nit să-ţi turbure clipa, primeşti un 
dar. 

LIVIU : Şi dacă nu ghicesc ? 
IRINA : !n acest caz vei primi o veste. 
LIVIU : Sper să fie o veste bună... Nu-l 

aşa, Irinel-inel, fug pisoii după el ? 
(Se întoarce către ea. Ii cuprinde ta
lia. Apoi descoperă coşul cu flori.) 

LIVIU : Dar floirile astea de unde au 
mai răsărit? 

IRINA : Nu şrti.u. Erau aici cînd am 
ajuns eu. Ţi le va fi trimis vreo ad
miratoare, Liviu. Sint treizeci şi trei 
de garoafe ... 

(!rima îl p1·iveşte îndelung, cu drag, cu 
dor.) 
LIVIU : Lasă-mă să cred că admi;rawa

rea de care spu,i poartă n;Umele tă!.l., 
I.rina-dragă ... Ce-ţi veni ?

IRINA : Am vrut să-ţi fac o SUTJ)riză ! 
Şi pentru că mîine este chiair ziua ta, 
ţi-am adus acest <lan." ..• 

( Liviu îi sărută fruntea,
pletele.) 

îi mîng-îie 

LIVIU : Eşti o copilă mică şi neastîm
părată ! Cum ai aflat că mîine e ziu·a 
mea? Personal uitasem acest luan1... 

IRINA : De la Pia. Cole.g,a mea are un

tabel cu datele tuturor. Am trecut pe 
la dînsa aseară. Mă invitase la, tele
vizor. Stă în Berceni împreună cu 
m.ama ei. Şi Pia e s·ingură ca şi mine. 
J.\'.li-a zis : ,, Irina, vezi că mieircuri e 
zrna lui Liviu Stancu. lmplineş:te 
trei�ci şi trei !" Ll.li11i am alergat 
dupa fl01'i plin Piaţa Unirii. Nu mai 
fusesem demult pe acolo. Să n,-o mai 
r�cunosc, Liviu... E un oraş cu to-tul 
şr cu totul nou, gîndit într-o arhitec
tură superbă. Pirin preajmă trece 
ma.rele bulevard Vic,tori-a Socda1ismu-
11:1i. Un joc de ape în mijlocul Pieţei, 
şr mai mulţi prichindei, care alergau 
de ici-colo ... 

LIVIU : Iţi mulţumesc pentru flori, lri
na. Din inimă... Imi place să cred că 
tu nu eşti singură ... Ndmeni nu e sin
gur aici, pe şantier ... Sintem doar o„ 
mare familie. 

IRINA: Aş prefera una mai mică. D�r 
care să fie a mea şi numai a- mea, 
LivJule !
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Liviu cu florile în braţe împreună cu 
Irina contemplă o clipă digul care se 
înalţă pe o parte şi alta a rîului. 1n 
stînga se trasează conturul canalului-pilot. 

LIVIU : Ştii ce era pe aici cînd am ve-
nit noi, Irina? 

IRINA : Am ajuns mai tîrziu ... 1 
LIVIU : Se întindea pînă departe o mlaş

tină cu apă care băltea. Cîteva sălcii. 
Din loc în loc, smocuri de trestie. Sa
tul, cu case puţine şi mai apropiate 
de lut decît de cer, era răsfirat în 
vecinătatea movilei aceleia. Am pier
dut un şir de zile pînă să-i convingem 
pe oameni că noul „sat" pe care por
nim să-l construim va fi un oraş ... Şi 
că ei cei care se vor muta în curînd 
acolo' vor fi alţii... Ţin minte cum o 
bă-trî�că ţîfnoasă a ieşit cu vătraiul 
la mine să mă sperie: ,,Ce vrei dum
neata, inginerule ? De ce nu ne laşi 
în pace? Aici m-am născut şi am 
trăit. Aici vreau să închid ochii ! 
Dumneata, inginerule, întoarce-te de 
unde ai venit ! Auzi ? !" 

IRINA: Cum ai îmbunat-o pe mătuşică? 
LIVIU : I-am spus că n-o dă nîmenj 

afară din casă. Noi construim dincofo 
noul centru agroindustrial. Va avea 
şi ea repartiţie pentru o locuinţă ... 
,,Rămin aici şi gata, inginerule!" 
„Poţi să rămîi dumneata. Dar nu 
prea mult. Vine şantierul ! Vom croi 
pe aici, prin dreptul casei dumitale, 
albie nouă riului ! Mlaştinile astea vo-r 
fi desecate ! Pămîntul din vecinătate 
va fj redat �iculturii !" 

IRINA : Şi ea ce-a mai zis ?
LIVIU : A zis că aşteaptă să-i vadă pe 

ceilalţi mutindu-se. Şi numai după ce 
se vor muta cu toţii, abia a treia zi 
o să vadă ce şi cum. Deodată a sărit
ca arsă : ,,Dar cu cele găini, cu gîş
tele, gînsacul şi cocoşul di,.n bătătură
ce mă fac, maică ? Am şi trei oi. Cu
ele ce fac ? Spune-mi inginerule, ce
iac?!" 

IRINA: · Eşti răbdător din fire, Liviu. 
N-aş fi avut vreme de expJicaţjj_ li 
spuneam că ordinul e acesta şi gata.

LIVIU : Să nu ne pripim. Sîntem oameni 
şi lucrăm cu oamenii. Vezi tu, Irina, 
unii sînt mai în vîrstă. Au prins alte 
vremi, au anumite obiceiuri, menta
lităţi, la care ţin. E f93rte greu să-i 
desprinzi din „albia" lor ... Cu cei ti
neri lucrurile merg altfel. Cînd bă
trînica ţîfnoasă a adus vorba de pă
să.rile de pe lîngă cru;ă i-am spus că 
noi ne-am gîndit şi Ila astea. V<a avea 
şi dincolo posibilitatea să ţină şi să 

crească păsări. Nu însă în ba11con şi ,mc1 
[n ba1ie, ci jos pe ipămîni, în spa,terre blo
cului. In spaţii special amenajate. S-a 
uitat la mine cam neîncrezătoare. A
cum cînd s-a mutat, s-a convins că 
am avut dreptate în cele ce ziceam. 

• 

• • 

(Stancu - Pia, în anticamera directo
rului. ApOi Stancu - Neagu.)

STANCU: Bună ziua, domnişoară Pia! 
Ce mai faceţi ? 

PIA : Ac;a şi aşa, tovarăşe inginer. Mai 
mult mă plictisesc decît stau. 

STANCU : Straşnică „ treabă" ! 
PIA : Ce vînt vă aduce pe la noi ? 
STANCU : Niciun vînt. Nişte probleme 

de ultimă oră. 
PIA : Vă rog să aşteptaţi puţin. Tovară

şul di.rector e ocupat. 
STANCU: E cineva înăuntru? 
PIA : Da, de la trust. A venit în legă

tură cu tuburile pentru pod. Se pare 
că vor trebui înlocuite. 

STANCU : Imposibil. Păi, comanda noas-
tră a fost fexmă... , 

PIA : Directorul nu e prea încîntat de 
,, isprava" dumneavoastră cu podul. ,:u
nă şi fulgeră. Zice că pe şantierul asta 
face fietecine ce-l taie capul (Pia stă
cu urechea lipită de uşa directorului.) 
Cei de la trust înţeleg ce vreţi dum
neavoastră tovarăşe inginer Stancu ... 

STANCU: I� să iau o gură de aer. Să 
mă chemaţi. 

PIA : Nu plecaţi, dom' inginer! (Stancu
apri·nde o ţigară, trage cîteva fumuri.
Ii oferă şi Piei - cam tîrziu - o
ţigatră.) 

STANCU : Mă scuzaţi. Nici n-am între
bat dacă fumaţi, domnişoară Pia ... 

PIA : Desigu.r, însă nu ţigări proaste (Se
apropie de biroul ei şi scoate un pa
chet B.T.) Vă dau şi eu un „bet:e", 
are o aromă ... 

STANCU: Mulţumesc, rămin la ţigările 
mele! 

PIA : E adevărnt ce se aude ?
STANCU : Ce se mai aude, domnişoară? 
PIA : Că v-aţi logodit cu Irina ? 
STANCU : Aşa o fi dacă vorbeşte lumea. 
PIA : Tot şantierul ştie ... 
ST i}NCU : De ce dracu' nu mai pleacă 

ăsta de la trust? (Pia se uită pe
geam.) 

PIA : A plecat, tov inginer. A ieşit pe 
uşa cealaltă... că dh·ectorul mai are o 
uşă. Să vă anunţ ?

STANCU : Nu-i -nevoie (Se uită la ceas.
Scoate nişte hîrtii din buzunarul de 
la salopetă. Bate de două ori în uşă. 
intră). 
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NEAGU (La biroul său, preOC11p(lt, r,rav. 
Dînd cu ochii de Stancu se ridică pre
făcut şi puţin caustic) : Iată cine ne 
vizitează! Ce onoare pe noi! 

STANCU :- Am venit cu hîrtiile astea, să 
ni le semnaţi, tovarăşe director. 

(li întinde hîrtiile. Neagu îşi pune 
ochelarii.) 

NEAGU: Ce mai sînt şi astea? Ce mai 
vreţi de la mine ? De ce ridicaţi dum
neavoastră mereu false probleme, to
varăşe Stancu ? 

STANCU : Sînt problemele noastre reale, 
directore ! Am plecat ! (Iese.) 

NODUL 7 

Lemnea - Inochentie Neagu, în veci
nătatea noului pod. Lume în preajmă. 
Directorul merge înainte, Lemnea îi ţine 
trena. 

LEMNEA: S-a îngroşat rău gluma, tov

Inochentie ... 
NEAGU : Care glumă, fratele meu ? 
LEMNEA : Asta, cu podul... Am impre

sia ... 
NEAGU: Ce impresie ai, neică Lemnea? 
LEMNEA: V-o spui, da' nu vă supăraţi 

pe mine. 
NEAGU: M-am supărat eu vreodată pe 

cineva, băiatule ? 
LEMNEA : -Lumea zice ... 
NEAGU : Ce zice, omule, ce ? 
LEMNEA : Că dumneavoastră aţi fi slă

bit puţin hăţurile. 
NEAGU : Hai că mă faci să rîd. Păi, ce, 

eu sînt un dirrector dur ? 
LEMNEA : Tocmai că nu sînteţi. De 

aceea s-a ajuns unde s-.a ajuns. 
NEAGU: Te socoteam pe tine mai răsă

rit, Traiane. Dar văd că nu îţi prea 
merge mintea. Eşti lent ca şi mine. 

LEMNEA: Am vmt să vă ajut, tovarăşe 
di.rector. Dar nu m-aţi ascultat. Di:

cîte ori am venit să vă spun. M-aţi
luat peste picior. Uneori vă uitaţi la

mine şi nu scoteaţi o vorbuliţă ...
NEAGU: Imbecilule! Cine te-a mai fă

cut şef de bri�dă? ! Tu nu erai bun 
decît la roabă, mă ! La roabă ! 

LEMNEA (calm): Vedeţi, ăsta e cusurul 
dumneavoastră, tov Inochen.1lie. 

NEAGU: Ce cusur? Unde vezi tu cusu
ruri la mine? 

LEMNEA : E o calitate : aceea că vă 
înfuiriaţi foarte 1,e,pede. Dar vă trece. 
Şi pe urmă ... Pe urmă, sînteţi cel mai

fain diTec,tor din lume! 
NEAGU: Aşa? 
LEMNEA : Sînrt;eţi la fel cu noi iştil.alţi, 

muritorii de .rînd ... 
NEAGU: Auzi, Lemnea. Io îţi mai zic 

una: cu mrlne să ş.tii că nu mere să 
umbli cu fofir1ica ! 

LEMNEA : Tocmai eu, tov Inochenrtie ? 
Cîndva m-aţi ajutat să-mi rezolv u-
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nele probleme peraonale. M-am uitat. 
Dar şi eu am făcut .ttîtea pentru dum
neavoastră... M-am dus pînă la Mol

dova Nouă să vă aduc nişte blugi. 
M-aţi trimes la Calafat după cafea.
V-am adus Kent şi colier pentru dom
nişoara Pia. V -am refuzat eu pe dum
neavoastră ? M-aţi trimis în Gara de

Nord să iau pasageri cu „Lada" mea 
personală... Să mai scoatem şi noi un 
bănuţ. Dumneavoastră m-aţi pontat 
prezent... Cînd era să o încurc cu 
Miliţia, aţi zis că nu ştiţi pe unde

umblu... Asta am uitat-o ... Da' eu tot 
vă iubesc, tov director ! 

NEAGU: Să incetezi cu astea, Lemnea! 
Ti�am iscălit un ordin de serviciu. Şi 
�!tul. Tu trebuia să aduci de acolo 
cablu şi ţevi, de dincolo, piese de

schimb pentru agregate ... 
LEMNEA : N-am găsit ţevi i:le 15 şi pie

sele• de schimb nu erau gata ... · 
NEAGU: Să le spui lui mutu astea. ·să-ţi 

bagi minţile-n cap ! De azi înainte 
întorc foaia ! Tu ai împrăştiat în 
dreapta şi-n stînga că m-aş împotrivi. 
noului pod. E o calomnie, băiatule! 
Eu întotdeauna am fost un promotor 
al noului. Auzi ? ... Al noului! 

LEMNEA : Păi, ce, eu zic altfel de cum 
ziceţi 'mneavoastră ? ! 

• 

• • 

Liviu - Vlad pe şantier, în vecinăta
tea rîului. 

VLAD : Ce facem, dom' inginer, nu ţin 
pilonii? 

LIVIU : V-.am zis că terenul e lunecos 
acolo. Voi nu m-aţi crezut. 

VI.AD : Băieţii au băgat motopomp�le,
am adus pietriş din Prundul Vechi şi
tot degeaba ...

LIVIU : Hiba trebuie să fie tot acolo 'j,os, 
Vfad. 

VLAD : Nu ştiu ce să mă mai •.fac ? ! 
Acu' după ce avem toate dezlegă,rile 
ar fi şi păcat să renunţăm. 

LIVIU : Să renunţăm. spui ? Nici în ·l'U!'
tul capului ! Ar rîde şi cîinii de noi. 

VLAD : Asta gindesc şi eu. Mai cu sea
-mă că şi „amicul" nostru, tov direc
tor Inochentie a trecut în tabăra 
noastră. 

LIVIU: Cum? 
VLAD : Păi, n-auzi1răţi ? După şedinţa 

ceea furtunoasă de partid în care 
dumneavoastră, în calitate de seci·etar 
al Comitetului nosbru de partid aţi 
căutat să puneţi lucrwrile la punct, a 
venit Traian Lemnea la mine şi mi-a 
zis: ,,Mă, Mărtinaş, directorul nostru 
e un om de zahik. Geaba cîrtiţi voi 
în direapta şi-n stînga. El a îmbrăţisat 
de la început ideea cu podul. Numa 
o vrut să vă încerce pe voi, iştea mal
slabi de înger ! " Erom să-l pălesc pe
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Lemnea. M-am stăpînit. Am reflectat: 
„Stai, nene, Inochentie o întoarce ca 
la Mizil". 

LIVIU : E posibil, dragul meu. Cînd şi-a 
dat seama că de partea lui au rămas 
doar cîteva ciurucuri, omul şi-a zis că-i 
mai potrivit să nu stea împotriva şu
voiului. 

VLAD : Am dat şi eu ochii cu dînsw. 
„ Vreau pod, Mărtinaş, vreu un pod 
cum n-a mai fost altul pe locU1ile 
astea. Dar să mi-l faceţi rapid, că eu 
n-am vreme de pierdut!" 

LIVIU : Deci, dumnealui vrea pod, îl 
vrea repede. Insă, rămîne pe mai de
parte muncitor cu gura. Zău, că mi 
se face scîrbă. 

VLAD : Domnişoara Pia mi-a spus că a 
venit chiar un reporter de la „Flacă
ra" şi i-a luat directorului nostru un 
interviu ... Cică dumnealui s-ar fi lău
dat foarte cu noul pod ... 

LIVIU : S-a lăudat ? Prea bine. Podul 
nu există. Deocamdată nof ne .zbatem 
să fixăm pilonii ăştia. Uf, că greu e 
să trăieşti o sută de ani şi o zi. 

VLAD : Dorn' inginer, am un gînd. Voi 
căra bolovani cu braţele şi-i voi plan
ta jos. Intre ei voi aduce cablu şi 
pietriş. După aceea voi turna din nou 
betonul. 

LIVIU : N-ai să poţi face singur isprava 
asta. Ia-l şi pe Damian cu dumneata, 
Mărtinaş ! 

De cîteva zile şi nopţi plouă · făTă în
cetare. Apele ma-relui riu vin năvalnice. 
Zadmnic ceaTcă să stăvilească mînia a
apelor oamenii din echipa lui Damian 
şi Lemnea. Pilonii noului pod sînt smulşi 
din locuriie 1,o,,.; · La această bătălie cu 
apele, cu clipa; ,,parlicipă" însuşi diTec
torul şantierului, Inochen:tie Neagu ... 

Vlad - Neagu - Damian, într-o agi
taţie justificată de starea de fapt. 

VLAD : Parcă e un. făcut, direc:toire. Şi 
vremea ni se arată potrivnică. 

NEAGU i Măi, băiatule, de ce vă preci
pitaţi ? Păstraţi-vă calmul. 

DAMIAN : Dacă nu stau ploile, 1iscăm, 
tov Inochentie să ne trezim pe ape 
cu ba.răci cu tot... 

NEAGU : Ducă-se ! Vreau podul ! 
VLAD : Şi noi îl vrem. Numai că se duc 

dracului pilonii. 
DAMIAN : Să ştiţi că facem tot ce se 

poate face. 
NEAGU: E ceva în neregulă aici. Adică 

noi ne angajăm să ridicăm podul ăsta 
în cîteva zile ... Eu mi-am pus obrazul 
în joc. Şi voi o faceţi de oaie ... 

VLAD : Cum ad-ică, tovule, bunule ? Păi, 
uitaţi-vă la noi, sîntern năclăiţi de no
roaie din creştet la tălpi ? N-am în
chis un ochi în ultima vreme ... Dum
neavoastră ne reproşaţi. 

NEAGU: Vă ce:, fratele meu vă cer să 
faceţi pe dracu-n patru şi să nu ie
şim de ruşine. Faţă de ăştia de la Mi• 
nister, faţă de ăia de la antrepriză, 
faţă de ... 

DAMIAN: Ce-avem noi de-a face cu ăia? 
VLAD : Aşa e. In faţa conştiinţei noas

tre sîntem mai întîi datori... 
NEAGU : Lăsaţi palavrele, măi, copii ! 

Munciţi! 

(Plouă. Directorul uriaş se ascunde sub 
o umbrelă. Aştia se învîrt încoace-încolo.)

VLAD : Dacă stă ploaia asta nemernică, 
îndreptăm noi pilonii. Am o idee ... 

NEAGU : Gata cu ideile, Mărtinaş ! M-ai 
înebunit cu ideile tale ! Am nevoie 
de fapte, băiatule, _înţelegi ? Nici eu 
n-am somn clin pricina ăstui amărît
de pod ! Ne-am angajat că va fi aşa
şi aşa, că o să-l facem, şi acu dăm
cinstea pe ruşine ...

DAMIAN : O să-l face, dom' Inochentie ... 
Parcă-i un blestem '"pe capetele noas
tre : ce ridicăm ziua se surpă noaptea. 

NEAGU : Daţi dracului superstiţiile ! Să 
nu mai umblăm cu jumătăţi de mă
sură ! In noi s-a inx.estit atîta încre� 
dere. 

VLAD : Mă dor mîinile ! E ca· gheaţa 
apa asta. Mi-a intrat şi în cizme. 

DAMIAN : Dumneavoastră ne-aţi ajutat 
mult, însă ... 

VLAD : Şi noi am mai greşit uneori„ 
ne-am avîntat fără să .. 

NEAGU : V-am cerut să vă avînta'ţi... 
Şantierul nostru trebuie să ţie mereu 
îri frunte... Nu se poate altfel ! V-aţi 
mai şi supărat pe mine. Dar eu nu 
v-am vroit răul. V-am cerut să mun
ciţi, să fiţi fruntaşi. Să nu vă lăsaţi
pe tînjală.

DAMIAN : Ne-aţi cerut, tovule. 
VLAD : Ca un părinte ne-aţi cerut! Noi 

am înţeles altcum. 
NEAGU: Cu tine. Mă.riinaş, e foarte 

greu de 'lucrat. Mi-ai făcut cîte şi cite 
,,isprăvi" pe şantier. Am p.rirnit recia
maţii. Am închis ochii, o făceai pe 
zmeul cu macaraua aia ! Te-am dat 
jqs, adică tu singur ţi-aâ tăiat craca. 
Da nu voiai să mă asculţi... Că aşa 
şi pe dincolo. că eşti comunist... Adică 
vodai să mă sperii ?

DAMIAN : Să ştiţi că Vlad nu s-a ţinut 
de fleacuri. Ştie să tragă. 

VLAD : Nu mi-au plăcut unele lucruri. 
Vi J.e-am spus. V-aţi burzuluit chiar 
în biroul dumneavoastră, tov Inochen
tie. şi v-am lăsat. 

NEAGU : Te chemasem să lămu,rjm acele 
lu c,ru,ri . 

VLAD : Aţi ridicat tonrul şi m-am dus. 
NEAGU : Unde te-ai cl.is, băiatule? 
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VLAD : Pe şantier, acolo unde îmi era 
locul. 

DAMIAN : Nouă �e pare bine că şi 
dumneavoastră aţi coborît în mijlocul 
nostru ... 

VLAD : Unii dintre băieţi nici nu vă 
ştiau chipul. 

DAMIAN : F_r11mos gest din partea dum
neavoastra. 

NEAGU: Eu întotdeauna am fost cu 
voi. Dar n-aţi pruceput. Bei, cîte an
garale mai apasă şi pe creierii unui 
di:rectar ! 

VLAD : Acu' e vorba de pilonii ăştia ! 
Dacă izbutim să-i fixăm ... 

NEAGU : Nu ştiu. Pe mine nu mă inte
resează! 

;DAMIAN : Păi ziceaţi că ... 

NEAGU: Adică, da... mă interesează ... 
Vă cer să faceţi orice şi să ieşim cu 
bine din comedia asta ... 

VLAD : Petrică Ţone s-a îmbolnăvit lu
crînd numai în apă. Li-au luat cu 
Salvarea. Mie -îmi tremură mîinile. 
Dar nu ne plîngem ... Şi dumneavoas
tră, di-rec tore, ziceţi : ,, comedia as ta" ... 

NEAGU : Dragilor, voi ţineţi seama la 
cuvinte! Mai greşim şi noi, că de-aia 
sîntem oameni : să greşim. Voi tre
buie să nu luaţi seama. Voi vedeţi 
ce faceţi cu pilonii ăştia ! Mîine, sper, 
vor fi în picioare. In ţeles ? ! Dau eu 
un pahar de şampanie , că n-o fi foc. 
Numai să nu mă faceţi de· ruşine. 
Auziţi ? (Cei doi tac. Directorul plea
că. Ploata a mai stat.) 

ACTUL III 
NiODUL 8 

Dincolo, pe malul „lacului-pilot", un 
grup d,e prichindei de la grădiniţa de 

aici fac roată şi cîntă : 
,,Podul de piatră s-a sfădmat, 
A venit apa şi l-a luat 
Vom face altul pe rîu în jos, 
Altul mai trainic şi mai frumos !" 

Vlad - Ioana, pe maiul rîuLui, pe
t"r11:n.chiul de sakie. 

VLAD : S-a arătat o rază părelnică a 
soarelui... Da,r ăş:tia micii ce cîntă ? 

IOANA: Cîntă şi ei de-a.le lor. 
VLAD : Parcă ar cînta despre a.le noas

tre. Chestia asta cu podu\ care s-a 
dărîma1t. 

IOANA : Nu, Vlad, nu poţi să-ţi iei 
gîndu' de la pod. De ce, omule ? 

VLAD : Pentru că mi-a intrat în cre
ieri, în sînge, .în trup ... 

IOANA: Alţii nu se zbuciumă atît. 
VLAD: Ce am eu cu alţii ? Mă ştii, 

doa,r, femeie. Cînd mi-am pus în cap 
ceva ... 

IOANA : Văd că te încăpăţînezL Acum 
tot g,reu' parcă apasă pe umerii tăi ! 

VLAD : Dacă podul se va ridica, pot 
să şi mor! 

IOANA : Spui nărozii. Da' la copiii tăi
nu te gîndeşti ? La ăi de-i ;lăsarăm 
acasă, în gruja bătrînilor ? Dar la ăsta 
din pî-nitec ? 

VLAD : Uite, Ioana, ce zic eu : Nu mi-o 
lua în nume de rău. Am făcut la 
viaţa mea de toate. Şi mai bune şi 
mai rele. Dar de ci<nd cu podul ăsta, 
parcă mi s-au a,priru; plămîinii. N-am 
stare. Nu cunosc tihna. Mă tot firă
mint într-una ... Vin unii şi-mi flu,ieră 
peste umeri : ,, Te grozăvişi, Măi,ti
naş. Ai inrtira,t în horă, dar lăutarii 
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s-au topit. Tare ne e teamă că o să
mănînci papara ! "... Rîd de mine, fe
meie!

IOANA : Lasă-i să ridă. 
VLAD : S-a arătat soa:rele. Soarele ţine 

cu no.i. 
IOANA: Uneori. Pot să te ajut cu ceva? 
VLAD : Nu-i nevoie. Du-te şi-ţi vezi de 

ale tale! Acu', de cînd ai, venit şi tu 
pe şantier, parcă mai mult mă învîrt 
în cerc ... 

IOANA : Iţi închipui, bărbate. 
VLAD : Stau tot cu gîndul la tine. 
IOANA: Parcă ziceai că te gîndeşti 1a 

pod. Ori la mine ori la ... 
VLAD : lmi pare că tu eşti podul. Că pe 

tine te-aş ... 
IOANA : M�am r�ezit pe acasă. Rătă

cisem drumul. Era seară. Şi luminile 
încă nu se ia.prinseseră. Eram ca nău
că... O luasem peste cîmp. Şi mă tot 
îndîrjeam să ajung. Mă întîlnii cu 
Petre Sion. Era cu trei oi între mi
rişti. Mă opa:-i : ,,Ce-i cu tine, Ioană, 
unde um,bli ?" 

VLAD : Bine că ai ajuns şi -acasă. 
IOANA: Am ajuns într-un tirziu. Bă

trînii e.rau împ,rejurul focului. 
VLAD : Dar ăi mici ? 
IOANA : Se hîrjoneau prin apropie.re. ,,A 

venit ma.ma", să-ri unul. ,,Ce rre-ai 
adus ?" se avînta.ră ăilalţi. 

VLAD : De mine nu întrebară ? 
IOANA : l,n,1Jreba:ră. 
VLAD : Şi ce le-ai spus ? 

.... 

IOANA: Le-am spus-o pe asta cu podul. 
VLAD : Nu trebuia. Vezi, că batem mai 

mult pe loc. 
IOANA : lntr-o zi o să izbutiţi. Ştiu eu ... 
VLAD : Mi-am pus norocul în joc. De 

treaba asta a-tirnă steaua mea, viaţa 
mea ! Inochentie Neagu e cu ochii pe 
m:ilne 
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IOANA : Ţi se năzare. Omul are şi el, 
răspunderi. 

VLAD : Dacă povestea nu iese la liman, 
cu mine va da de pămînt. 

IOANA : De ce mă faci să sufăr ? De 
ce, Vlad? 

VLAD : De ce ? Hai să ţi-o zic. lmi 
pare că de cînd venişi tu, acilea, Ioa
na, se tulbură apele. 

IOANA : Tu eşti într-o ureche? Te-ai 
luat cu Damian şi cu Ţone, cu ăilalţi, 
de uitară şi de muieri şi de copii. 
V-aţi repezit că fac.eţi şi dregeţi ...

VLAD : Păi ăsta e chia,r rostul nostru 
aici. De-aia venÎ!răm ... 

IOANA : La ce-ţi mai trebuia şi po�lul? 
VLAD: Mie? 
JOANA : Ţie. Păi, cui ? 
VLAD : Avem nevoie de el ! Noi toţi ! 

Şantierul. Cons,trucţia as.ta imensă! 
IOANA : Lăsarăţi ba1tă lucrările la cel 

,, lac-,pUot". Vă a,pucarăţi de pod. Po
dul se sur;pă. Şi voi aţi dat cinstea 
pe ruşine. Crezi că directorul te va 
apăra în caz de ... ? 

VLAD : N-am nevoie să mă apere el! Mă 
apăr singur, femeie ! 

JOANA : Cu ce te aperi ? 
VLAD : Cu ce fac. 
JOANA: Aha, adică mai mult cu n�eu-· 

şi:tele... • VLAD : Taci ! Să nu te mai aud ! Da.ca 
un lucru nu iese dintr-o dată, nu-i o 
nereuşită. Omul e dator să încerce. 
Să nu renunţe la lucrul său. Să se 
zbată. De aia e om ! 

NODUL 9 
Irina - Liviu, după vndeştarea cu 

apele. 

IRINA : Eşti numai o apă, drngul meu 
Liviu! 

LIVIU : O apă şi un cer. Vorba cînte-
cului. 

lRINA : De ce n-ai vrut să fiu şi eu 
CU VOIÎ? 

LIVIU : Tu nu realizezi ce spui, Irina. 
Iţi imaginezi ce-a fost? ! 

IRINA : S-a rupt şi digul ridicat de voi? 
LIVIU : Mai întîi a năvălit apa peste. 

Şi n-a mai durat muJt, că ne-am 
Pomenit cu o spă�Uiră uriaşă. 

IRINA : Ploua. Şi din baracă. în nesom-
nul meu, mă repez.ea.ro spre tine. 

LIVIU : La ce bun ? 
IRINA · Voiam să-ţi fiu de folos. 
LIVIU ; Nici eu nu-mi mai puteam fi 

!n acele momen:te de curopăn'ă. Di�l
pe c&e-1 aipăiraserăm noi cu înverşu
nare a fost ca un gard de '!luiele pe
care suHă v,întul. Acum apele s-au
scurs dar ui,tă�t.e ce-i aici - numai
năm�l şi sălcii. :f.r.înrte şi trudă risipi.tă.

IRINA: Auzeam glasul lui Mărtinaş. 
LIVIU : I-am ce.rut să se astîmrpeire. Era 

să-şi prindă un b,raţ în vîrtejul de ape. 
IRINA: Cum? 

LIVIU : Ne-am dat seama că s-a produs 
un scurt circuit. Un reflecto,r ne-a 
lăsat. A fugit Ţone, parcă la Armaşu 
să vadă ce şi cum. Pe ăla nu l-a găsit 
în toiul nopţii. Cînd s-a dus naibii 
şi al doilea reflector, am simţit că mi 
se taie răsuflarea. Mi-au slăbit ge
nunchii. Nu puteam da îndărăt.• Ce 
vor spune oamenii aceştia, îmi zi
ceam. Mă vor socoti un laş, dacă-i 

· părăsesc acum. Mi-am strîns pumnii
şi am rămas Iîngă ei. Un geamăt scurt
desluşeam. Atunci i-a fost prins lui
Vlad braţul sub un trunchi de copac.

IRINA : Nu mai era nimeni lingă el ? 
LIVIU : Erau destui. Dar n-au băgat de 

seamă pe moment. Au intervenit Da
mian, Petrescu, Suciu şi Iftode... L-au 
slobozilt de sub namila de copac mai 
mult mort decît viu ... 

IRINA : Şi tu, Liviu ? 
LIVIU : Cînd am ajuns lîngă el, deja îl 

scoseseră pe mal. I-au tras braţul. I 
l-au legat. L-au transportat imediat
sus la pune.tul .sanirbar. As,istenta Io
nescu, care era de gardă, i-a făcut o
injecţie. Aud ă l-au mai lăsait dure
rile. Şi că n-a,r fi cazul ,să-i pună
braţul în ghips.

IRINA : Ioana, ·femeia lui, a aflat? 
LIVIU : Cum să nu ? Tot atunc-i. S-a fă

cut albă ca varul şi n-a mai• spus 
ndmic. 

IRINA : El o t'.rimi,tea îndărăt; acas'ă . .-.. 
LIVIU : Poate ar fi fost mai bine, !Fina. 
IRINA : Cum să fie mai bine, Liviu: ?' · 
LIVIU : Am vrut să-ţi.- spun, dar n-am 

găsiit cuvintele. Nici Ioana nu· stă· pe 
iI'QZe. 

IRINA : A pă,ţit ceva ? 
LIVIU: A i'!lltra.t după el, acolo, în apele 

învoiburaite şi reci. A cO'll1Iractat o 
pneum01111ie. Acum are piI'obleme cu 
COlj)i�uJ. 

IRINA : Nu se poate ! 
LIVIU : Cum îţi spun ! Ioana riscă să 

piardă copilul ! 
IRINA : Mă duc, dar, să stau de vorbă 

cu doc!t.orii ! 
LIVI:U : Stai ! Am fost eu acum două 

cea.suiri ! L-am piI'ins pe directorul spi
talului. N-avea v!I'eme de mine. Am 
insis,tat. Era dt pe _ ce să mă dea 
ad'01I'ă. 

IRINA : Cum. Liviu, cum ? (PLîrnge. 1şi
d1.1JCe mîinile 7.a ochi.)

LIVIU : N-a-re rl!ici-ilNl rost să ne lamen
tăm ! Ce-a fost a fost. Nici tu, Irina, 
nu eşiti venită azi pe şantier. Ştii cum 
e • viaţa noastră - mereu în,tr-o în
cleşta.Te cumplită - cu noi înşine, cu 
alţii, cu vitregihle nartu,rii... 

IRINA : Ba,remi copilul acela să soape 
cu viaţă ! Ea ce ş.anse aire ? 

LIVIU : Medicii se stvădwi.esc... Ce să-ţi 
spun? 
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IRINA : Plec. Chiar acum plec la spital, 
Liv.iu ! 

LIVIU : Mergem împreună ! (Ies grăbiţi.)

* 
* * 

Pia - Irina, la spital, pe h-Ol. Iese 
Liviu din cabinetul directorului spita
lului. 

PIA : Ce este, Liv.iu? 
IRINA : De ce ai s,ta,t; aşa mult ? 
LIVIU (le priveşte stins, apoi) : Ioana a 

pierdut cqpilul ! 
PIA : Dar ea, ea ? 
IRINA : Şi ea, Ioana ? 
LIVIU : Peste o jwnătate de oră va fi 

transportată cu un elicopter la Bucu
,reşti. La SpiitalU!l Fundeni... 

IRINA : Ioana... Ce suflet curat are fe
meia acea.sta. ! Ioana !. .. 

LIVIU : Haideţi, fetelor! Trebuie să fiu 
pe şantier! 

* 

* * 

(Cei trei plea,că.) 

Petre Ţone - Dan Damian

ŢONE : Acu' dacă am izbuti,t să fixăm 
şi pilonii ăştia, tot greul pa,rcă l-am 
dat La spart;e. 

DAMIAN : Să nu ne pripim, Petre. Noi 
n-.am fost pîină acwn construclori de 
poduri. A,m făcurt; de toate numai po-
duri nu. 

ŢONE : Şi tu arezi, Damiane, că trebuia 
să-i chemăm pe alţii să ni-l facă ? 

DAMIAN: N-am spus asta. 
ŢONE : Dar cum ?
DAMIAN : Cel muJ,t să ne fi cQilSultat 

cu cei ca,re au mai mul.tă expeTienţă 
în prd!vi,n,ţ)a asta. 

ŢONE: De Ui!lde-i luai, foo>tele meu? De 
urn.de? 

DAMIAN : Adevăru-i că nici nu ne-am 
strădui,t să-i găsim. Poaite se află pe 
aici, prin vecinătatea noastră ... 

ŢONE : Toţi avem treabă pînă peste cap, 
Damiane. Ni.meni nu şi-ar fi aban
do:pat luorul său să vină să-ţi dea 
ţie consuJbaţii tehnice. 

DAMIAN : Zic, de aci încolo, podul se 
află în mîinile noootre !

ŢONE : C1,1 dtă tevatwră ? Cu cît efort ? 
DAMIAN : Impor,tant e că nodur.Ue cele 

mai grele au fost învi.nse. Tirebuie să 
recunoş,ti că am avut cu noi şi oa
meni dintr-o bucată, tovarăşi de nă
dejde ... 

TONE : La cme te referi ? 
DAMIAN : Mă gîndesc Î:n primul rÎ!Ild la 

Vlad. El a fost cu ideea şi el s-a 
zbătut ca un· fanJaitic pentru tra«u
cerea ei în fapt.

ŢONE : Cu ce s�a ales Vlad Mărti.naş ? 
DAMIAN : Deocamdată cu un braţ în 

ghips. 

'14 

ŢONE : Se aude că ar Li cazul să i-l am
puteze. 

DAMIAN : Nu ştiu, părerile sînt împăr
ţite. Doctorii îşi pun speranţa că îl 
vor readuce pe Vlad între noi. Am 
fost la el, la spital. imi spunea : ,,Nici
nu-ţi imaginezi, Damiane, ce rău mă 
simt aici". ,,Da' unde te simţi tu alt
cum, Măr<tinaş ?" ,,intre voi, zice, nu
mai acolo". I-am ghiicit sub geană o 
lacrimă. Sora e tot cu el. il ajută, 
nu-l lasă o clipă singur. 

TONE : Nu-i omul care să stea cu m.în.a 
în ghilJ.J'S. ll. ştiu bi:ne ! Dacă nu face 
un lucru, cit de mic, are impTesia că 
trăieşte în gol. Am lucrat cu el în 
divers,e locuri. 

DAMIAN : Şi eu am lucrat cu Vlad. E 
ca o morişcă. Nici nu bănui cîtă ener
gie mai poantă în sine acest om ! 

După amiază, e program de vizită la 
spital. Ce zici, Ţone ? Dăm o fugă 
până la Vll.oo ? 

• 

• * 

'Dami,a,n Neagu, în biroul aces.tuia, 
apoi Pia. 

NEAGU: Ce...,a fOSlt ,acolo, Damiane? 
DAMIAN : Lucram pe excavaito.r. Mă 

chinuiam să potI'livesc tuburile în aipă. 
NEAGU : Mă, băia tuile, mă... de ce Ill\l 

m-aţi ascultat voi, mă ?
DAMIAN (urmîndu-şi gvndul) : Di,n par

tea cealaltă şuvoiul venea tot mai 
furios ... Nu uiitaţi că apa, în care in
traseră ăilalţi, avea v,reo doi mebri 
adîncime. Cei din echiJpa Lui Vijelie, 
ajutaţi de Petrescu şi Zăgan, cărau de 
zor bolovainii... Ne prinsese noa,pl:,eja ... 

NEAGU : Şi flexibilitatea acolo, jos, cum 
o asigurarăţi ? ·

DAMIAN : Pregătisem din timp fascine. 
NEAGU : Cum îţi e�ci că unele tuburi 

au plesnit ? 
DAMIAN: LuCJI1am pe întuneric. Fa!l"U

rile draglinelor ne orbeau. Cineva veni 
cu propunerea să le stingem. Fasci
nele erau luate la vale. 

NEAGU : Ce mama dreculu.i făcea acolo 
in�nerul Stan,cu ? 

DAMIAN : Intras,e în şuvoi cu ceilalţi. 
Bătălia se anunţa cumplită ... 

NEAGU : Nu trebuia să ne angajăm noi 
în afacerea as-ta ... 

DAMIAN : Păi nu V-'aţi angaja,t dum
ne,avoas,bră, tov In.ochentie ! 

NEAGU: Da:r cine, mă, copi,liaşule? 
DAMIAN : Noi ăş.tiailalţi care alcătuim 

şantierul. Ştiţi ceva, direciore, dacă 
vă mai aud cu vor>buliţe din astea 
„mă băiatule", ,. mă copilule". · intru 
cu dumn�voastră prin peretele ăla ! 

(Inocl.e-n,tie se sperie. Face cîţiva paşi 
îndărM, s-e împiedică de un scaun şi 
cade. Scoote un wrLet die ins Laş şi atunci 
inbră J>ia.) 
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PIA (fals alarmată) : Domnule Inochen
tie, ce-aţi păţit ? Vă e rău ? 

DAMIAN: Pe mă-sa! Namila ·a căzut 
din cauza grăsimii. ,,Pepenele" s-a 
rostogolit fără să-l atingă cineva cu 
un deget! 

(Pia iese, aduce un pahar cu apă stro
pindu-i faţa celui aflat pe podea întins.) 

NEAGU (ridicat puţin, tremurînd tot, .se 
bîlbîie) : A vrut să mă omoare ! Să 
mă... a vrut... Da-da-ada-mi... an ... 

DAMIAN (din uşă): Nu te omoară ni
meni, nenişorule ! Poate doar lenea ! 
Nepăsarea să-ţi mai vină de hac ! 

(Pleacă. Intră dOi muncitori tineri, a
jutlndu-l pe Neagu să se ridice. Iz „in
stalează" într-un fotoliu ale cărui arcuri 
plesnesc sub greutatea „pepenelui". Pia 
iese, aduce o cafea.) 
PIA : V-am adus o cafea... O să vă facă 

bine ! Gustaţi ! 
NEAGU (gustă): E amară! 

EPILOG 

Anticamera de la cabinetul directoru-. 
lui. Irina v01rbind cu cineva la -un· tele�, 
fon.· Pincolo, se aude glasul prin uşa în
tredeschisă ai noului director, i:nginar 
Liviu Stancu ... 

IRINA: Avem legă,tuira cu Antrepriza 
,,Vălenii". 

LIVIU (la tel.efon, cu voce tare) : Totul 
e în regulă, tovarăşe director generat! 
Lucrările la lacul-pilot s-au reluat ! 

· Desigur, sub alte zodii. Cînd doriţi,
puteţi să poftiţi ! Sîntem aici ! Nu, nu
în birou ! Pe şantier, desigur !. .. Cum?
Nu ş,tiam. Se pensionează pe caz de
boală?! N-am nimic împotrivă. O
să-i semnez hktia. (Către Irina, din
uşa cabinetului său.) Irina dragă, o să
vină cineva din pa;r·tea amicului Ino
chenrtie cu o hwtie ...

IRINA : Bine, tovarăşe „diirecrtoir". 

(Apare Pia. Cu un miic geamantan. 1n 
mînă are hîrtia lui Inochentie Neagu.) 

PIA : � putea să intru la tovairăşul di
rector? 

IRINA : Un moment să-l anunţ. (IZ a-

nunţă.) 
LIVIU : Ce-i cu dumneata, Pia ? 
PIA : Aşa şi aşa. 
LIVIU : Ce-i cu hîrtia aceea ? 
PIA : Esrte cererea lrui Inochentie... A ve

nit. la mine soţia dumnealui. 
LIVIU : Ştiru. Dă-mi s-o iscălesc. (0 sem

nează.) Roag-o pe Irina să-i pună o 

. parafă şi să-i dea un număr. 
PIA : Am şi eu o hîrtie... tov director ... 
LIVIU : Spe:r că nu vrei să pleci şi dum-

neata de la noi ? 
PIA: Mă întorc la „Văleni". Să-mi fac 

meseria de pi·oiectantă ! 
LIVIU : Iată o veste îmbucurătoare. (Pia 

scoate din micul geamantan o altă 
hîrtie şi un buchet de flori.) 

PIA : Mai aveam nevoie de o semnătu
ră ... Uite, f101ile astea sînt pentru tine 
şi Irina. 

(Liviu semnează noua hîrtie, primeşte 
florile, o strigă pe Irina.) 
LIVIU : Irina, vino o clipă ! Floirile a

cestea sînt pentru noi de la Pia. 
IRINA : Iţi mulţumim, Pia . .'. Nu trebuia 

să te deranjezi... Sper că nu eşti su-, 
părată pe n<i•i ? 

· -

PIA : N-aş mai fi adus florile. Dacă sîn.t 
pe cineva supărată numai pe mine 
pot fi, Irina dragă. (Ies amîndouă. 
Peste o clipă Irina revine.) . , � 

IRINA : S-a î_ntors Vlad. A venLt şi 
Ioana ! (Explozie de bucurie.) 

VLAD (a.re un braţ în ghips. E sprijinit 
de Ioam,a) : Liviule, dacă n-ai fi fost' 
tu?! 

'(Irina o îmbrăţişează· pe Iooma, Liviu. 
pe Vlad.) 

LIVIU : Impo!l"llant că sîn.tem NOJ, Vlad! 
Şi că nimeni nu ne poate des.părţi ! 

mINA (oferindu-i Ioanei floriLe) : Sînt 
pentru· voi. 

IOANA : Am fost la un pas de moarte ... 
Acum e bine! 

(Sună cineva la telefon. Ridică Irina
,' 

îi face semn lui Liviu să vorbească.) 
LIVIU·: Da .. : azi dimineaţă au fost re

luate lucrările la canalul-pj.lot. Veniţi 
şi-1 vedeţi ! Eira nevoie de 'un aseme
nea pod pe calea as•t.a ! Ideea a fost 
a lui Vlad... Eroul plincipal este el ... 
Merirtul. nosllru este că' nu l-am lăsat 
singur ... (Lasă receptorul în furcă.) 
Nici un moment ! 

VLAD : Mai am şi eu o doleanţă, dfil"ec-
tore ! 

LIVIU : Incă ... un pod ? 
VLAD : Aş vrea să mă întorc pe „gi
rafă" ! Aud că mi-au repa;rat-o băieţii. 
LIVIU : ... Deocamdată, Vlad, mergi să te 

odihneşti cîteva săptămîni pînă scapi 
de ghips ! Sper, ca la întoarcere, să 
găseş.ti o „giirafă" nouă. Deja am îna
intat formele către trust ... 

(Vlad îl bate pe umăr pe Liviu, apoi 
scoate dtn buzunarul de la rpiept naiul 
şi-i zic·e... Pe c'i,ntec.ul său se lasă încet 
CORTINA.) 
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,Spectacole, săli, · public în Bucurestiul de altădată 

Ulysse de Marsillac reprezimtă pentru 
noi, românii, o figură de un pitoresc 
irtedit în istoria culturii noastre. 

Născut la Montpellier în 1821, el vine 
la vîrsta de 24 de ani în ţară, ca pre
ceptqr al fiil.or boierului Iancu Slătinea
nu, pentru a nu mai pleca niciodată din 
România. Cu nostalgia locurilor unde s-a 
'l'.!.ăsc-wt, el se va declara :în anul morţii 
sale, 1877, ,zndrăgostit de ,a,oeastă ţatră, 
admirator al oamenilor ei şi, simţindu-se 
i%tegra.t întregii sale isto.rii şi vieţi con
temporane, îşi dă seama că se va sfîrşi 
.departe de Franţa, dar că, îrntir-un fel, 
se va afla tot La el a,casă. Profesc,r de 
franceză la colegiul Sf. Sa.va'ca şi oona
ţionalul său Jean Va.illant, Ulysse de 
Marsillac este pr-ezent în viaţa publici�
tică a Bucureştiului din 1864, mai întîi 
-ca redactor la ziarul „La voix de la Rou.
manie" şi apoi, în calitat-e de director şi 
întemeietor al altei publicaţii, celebrul 
„Journail de Bucarest". Aţei el a publi•�t 
articole de atitudine, reportaje şi' fo.ile
toanie. 

„Nu cred, spunea Gheorghe Crutzescu
în cartea sa «Podul Mogoşoaiei"', să fi 
avut oraşul no.stru cronica,r mai cinstit 
şi mai înţelegător oa străinul acesta. Nu 
.este schimbare în bine, c.ît mai neînsem
nată, nu este progres fie cît de minim, 
care să-i soape. Şi, în acest timp, cită 
dragoste pentru trecutul nostru pe care-l 
cunoştea atît de bine şi cîtă invenţi1ine 
în descrierea vieţii «mondene», rubrică 
deschisă prima oară de dînsul şi conti
nuată apoi de Claymoor". 

Impecabilă caracterizare a acestui spi
rit care s-a integrat vieţii cotidiene din 
Bucureşti, identificîndu-se im cu,rînd cu 
cele mai importante probleme de ordin 
istoric, politic, economic, cultunal, ale
ţării. 

1mbrăţişînd dintru. început ideea Lati.
nităţii limbii române şi a roma,nităţii 
poporu.lui nosţru format prin sinteza 
d.aco-rornană, el va proceda ca un neo
bosit militant al susţinerii acestor rlo1iă 
adevăruri, adiicînd, în tot ce a sc-ri3, 
necontenit, în sprijinul Lor, dovezi isto
rice, culturale, spirituale, etnografice. 

Alături, de cele mai progresiste şi Lu-
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minate minţi ale epocii, el va fi, mereu, 
un adept entuziast al unităţii naţionale, 
al luptei pentru progres pe calea ci-vili-
2.aţiei şi culturii a nou.lui stat C'IJ, capi
tala la Bucureşti, pentru care „orie zil
nic articole în care cere ediLilor să schi:m
be, să t'l'ansforme, să înnoiască, să mo
dernizeze străzi, bulevaroe, case, edificii, 
astfel ca :>raşul să arate ca o adevărată 
metropolă de talie euro,peană. 

1n acest context, el va fi prezent l.a 
toate evenimentele culturale care se pe
trec pe malurile Dîmboviţei. Astfel, este 
surprinzătoare intuiţia cu care saLută, din 
noianul de fapte ce aveau loc zilnic, pe· 
cele de importanţă reală pentru cultura 
şi civiliz.aţia românească, neimpresionat 
de succesul momentan sau rezonanţa efe
meră a unora dintre ele. El se opreşte 
asupra cel.or importante, subliniind în 
scrieriLe sale vaLoarea lor. 

Dotat cu o frumoasă şi vastă cult1iră cLasică, el va fa.ce unele trod:uoeri şi ada-ptări din dramaturgia franceză sau, chiar, va scrie piese într-un act care au 
fost interpretate pe scena TeawLui Naţional de I.a Bucureşti SGJU pe sce.neLe de La Bossel ori Slătineanu, neezitînd să wroe el înS'Uş-i pe podiumul scene'i interpretînd, a.lături de trupele franceze o serie de rolwn. • ' 
. Cu măsură şi echilibru, el ştie cînd să fie rezervat şi cîm,d entuziasi, şi t;oomai CLceastă măsură 'il face, acum l.a un m�ac şi mai bine de l.a redactarea impresiilo1· şi comentariilor sale, atît de interesant 

şi util din punct de vedere is,toric. 1ntr-o epocă în ca1·e gazetăTia cult.iva un stil bombastic cu wn limbaj plin de „Licenţe", el se va remarca printr-um •stil simplu 
fără a cădea î,n sim,Plism;. fraze,Le lui Sînt scurte, limpezi, clare şi precise -stiLnl însă, în fwncţie de destinaţia te;i;tului şi 
de subiect, poate căpăta o supleţe demnă de toată admiraţia. Asitfel. în oele clowi lucrări ale sale „De Pesth a Bucarest.
Notes de voyage" şi ,.Guide du voyageur
a Buca:rest - 1877", Marsill.ac este autorul umor descrieri care consti·tuie în sine nişte mi.nuna,te pagini literare. • Desigur: 
literatura de călătorii, nu.mită şi litera-
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tură de' frontieră în anii din urmă, cul
tivă, prin forţa lucrurilor, un stil mo
zaicat, tonul diferind dupâ cum e vorba

de evocare, informare etc. 
In capitolul despre teatru în Românin, 

el nu se ocupă de începuturile teatrului 
din Moldova, ci evocă numai eforturile 
făcute în Ţara Românească şi apoi în 
Bucureşti pentru întemeierea acestei in
stituţii. Relatărilor lui, le-am µ,dăugat un 
corp de note care fac cuvenitele preci
zări şi aduceri la zi ale unor descri!!ri 
care, altfel, ar rămîne irelevante sau am
bigue. Fireşte, unele 'aspecte evocate de 
el sînt deja cunoscute şi inventa.Tiate de
către orice istorie a teatrului românesc. 
Inedită este însă prezentarea acelei oulor'Î 
locale, pe care a făcut-o cu strălucire 
Vlysse de Marsillac, în calitatea sa (pri
·vi!egiată, dţn punctul nostru de vedere)
<le martor şi participant La dif�ri,tele 
momente ale aventuroasei istorii a tea-
1.rului românesc din deceniile 6-8 aZ.e 
.secolului al XIX-lea. 

* 

OriJgilnea tea1tmlui r'Omâ-nesc nu se 
pierde în negura vremii. Multe persoane 
-in vîrstă · îşi mai aduc aminte de primele 
1'eprezentaţii dramatice date la Bucureşti. 
După epoca :fanadotă �eci din Con.
:stantinopol veniţi aici în calitaJte de 
·d0lllll'li ai ţării), limba greacă a deven,it
limbă de preda!re în şcoli, în afacerf şi
în mediul ar.istocratic. Numai poporul
păstra, ca o moştenire fără de preţ,
limba latină, semn şd mărturie a originii
sale. precum şi elemerututl de bază al
viitoarei sale renaşteri.

ln 1816, un român din Transi:lvaini.a,
venerabilul Lazăr. a îndrăznit să intro
ducă în şcoli limba s-trămoşHor. Exern
olul lui a fost urmat de domnii Petre
Poenam. lorn Heliade Rădulescu şi de
mulţi alţii. Româna căpăta d,rept de cetate
în ţară.

în acele v;emuri nimeni nu visa la
poo.i.biLitatea exilstenţei uniui teatru la
Bucureşti. Or11şul l>Jl.SIU.'Ji nu era deaîţ o
îng,rămădire de cătune pierdute "printre
ibălţi; raţele se bălăceau acolo unde azi
se-nalţă cele mai elegante case iar pe
locul actualului teatru, se-ntindea o batltă
verzuie unde bvoaştele rîi•oase cLruau
melan,ooU.c, întretăindu-şi cînitecul. cu oră
căitul brotacilor :flecari 1). Pe timiputl serid

1) Gh. ,Q-utzescu il citează pe Pantazi
Ghica care scria că: ,,pe la 1830 era, 'pe 
locul Teatrului Naţional, o băltoacă mare,
veivde-neagră în care orăcăiau bvoaştele,
pe cînd raţele se bă-lă-ceau în şanţurile
largi de-a lungul Podului Mogoşoaiei"
(PodUJI Mogoşoaiei, Editura Meridiane,
BUtCureşti, p. 183). Acest loc avea să fie
desemnat de către o comisie insti·tuftă
din ordiinul domniJboruh.1ii Bilbescu, în ve-

lumea stătea acasă. Cei care, în mod 
excepţional,· trebuiau să plece, trimiteau 
să le-aducă de la puşcărie (arsenal trans
format în închisoare) ţigani care �au 
să poarte nişte feleştiuouri din cir.pi, 

· muiată-n smoală cărora li se dădea foc;.
, inarmaţi cu aceste torţe grosolane, ţiganii

fugeau încJ,iintea trăsurii agitînd . flac,ăr� 
şi impră.ştiiind fum şi duhoare .. , Oamepiţ 
simpli nu ieşeau nici ei diti -casă .. fără 
$ă aibă o lu.minare din seu .î:pchi,şă_ �n., 
tr-un feliJnar de tinichea care s.ă ie lumi
neze drumul. 

Astfel că, a .merge la un spectacol � 
asemenea condiţii era extrem de . g{'.eu. 
De altfel, nu-i trecea nimănui .prin- .cap 
aşa ceva. Totuşi, spre 1820 s-a. format o 
soc.ietate care dădea rep11ezentaţii ·. în 
limba greacă 2); i-a urmat .ceva ma,i tîr
ziu, o mică trupă de operă .. germană-� 
pînă cind. în cele din urmă, a luat naş
tere �eatrul românesc . 

Iniţiativa se datoreşte lui Constanflin 
Golescu şi Ion, Heliade Rădutlescu. Aceste
două spicr:-ite luminate, mari patrioţi şi 
entu.ziJaşti au întemeiat in 1827 o socie
•tate care avea ca scop, printre altele, 
foI1II1area un.ui , teatru naţional (art. VII 
din Statut). S-a făcut cu acest 1pri1ej un
apel către i"Omâni pentru iintreţinerea 
Societăţii filarmonice, cum se chema pe 
atunci. Chemarea a găsit ecou şi, la 
puţin timp dUJpă asta, s-a ajuns J.a un 
�rea, c,onc.+nuiJ;li la 'R.11r-urrDIŞ+i _"' n-nni 

teatru naţional încă di,n 1843, 
2) Este vor!ba de o suită de spectacole

pe c.axe fuiuntaşii Eteriei, aflaţi pe la 1818 
in Bucureşti, le-au Qrganizat în dorinţa 
de a .stîimti. adezi;u,nea mulţimii :la cauza 
greacă. Spectacolele se dăd€au, într
adevăr, în, limba elenă, alternînd cu spec
tacolele date de ,trupa UJilui impresaa:- pe · 
nlllffie Gherghy, aingajat de domniţa Ralu, 
în sala de :la „Cişmeaua Roşie". Chiar Sn 
ainul 1820 însă, în acest loc, se ţine o 
reprezentaţie dată de către o trl.llpă de 
actori români cu „Hecuba ", în care ar fi 
jucat. se spune, înSIUŞi Ion 'Heliade Răd"4-
lescu. Locul „ Teabrului de la Cişmeaua 
Roşie" (pe strada Fîntînii de atunci) se 
afla cam în dreptul locului unde Calea 
Victo['i,ei se întilneşte cu strada Nuferi
lor Îll1. imectiiata apropi.ere a străzii Banu
lui, cave există şi azi). 

3) Mica tru,pă de care vorbeşte Mar,
sillac a venit la Bucure$ti în 1828. con
dusă de un oarecaire Ed-uaro Krainin.g şi 
dădea ['epre:oentatii de o,oeră si dram�. 
Truroa. lui Kraining a start: la Bucuireşti 
p,înă în 1832. cînn i-a luat locul trupa 
;:iltui german. Mi.iller. urmată de altele 
fm,nrp7;e ita.1-iene <'11 11,11 reoertori11 fo-r
mat mai a!es cliin vn<l�viiuri. ooerete, 
n,,,,,...;:; "bufl\. onerii.. · 
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venitt anual de peste o mie de ducaţi. 
Constaintm Manu a 1asat prm testament 
suma ae doua mii oe du.oaţi teatrww 
naţ10na1, iar Constanlln Rasti a donat, ia 
m.nctw său, o file de ducaţi pentru tipâ
r1rea pie.selor de teatru; lon Cimpi.neanu 
a donat, in mai multe nndl.llri, optspre
zece mi1 de piaştri; Nicolae Damelopolu 
şi-a asumat, nu o dată, toate cheltuielile 
privitoru:e la garderobă. 

ConstantJn Golescu şi-a oierit cu gene
rozi,tate vastele saloane ale noului să

,
u 

hotei (astăzi găzduieşte palatul ,regal) •) 
pentru a-i învat;a pe tinerii actori mese
ria, şJ pentru repetiţii. La 29 august 1831 
a avut loc p,rima reprezentaţie cu piesa 
Mahomet de V olttaire, in traducerea ver
sificată a lui Heliade RăduJ.escu. Este 
interesant să rememorăm numele pr.imi
lor a.rtişti care au urcat pe scena româ
nească. Aceştia au fost: Niicolae 1\ndro
nescu - Mahomet, Jean Cune - · Zopyre, 
Nicolae Diamant - Se.ide, Dimitrie Cos
tachi - Phainor, Ralitza Mihăilescu 
Palmyre. 

Succesul acestei prime încercan fu 
ma.re şi stîrni interesul întregii opinii 
publice. Fiecare vroia să contribuie la 
opera de ctitorire a teatrului naţional. 
Aşteptînd pină dnd literatura naţională 
avea să' ofere suficiente piese dramatice 
originale. scriito,rii români au început- să 
facă traduce·ri. lenăchi,ţă Văcărescu ·a 
tradus Regulus,. Hermiona, Britannicus ; 
HeHade Rădulescu - Zaire, Ampbytrion, 
Marino Faliero şi cei doi Foscari ; Gri
gore Alexandrescu - 'Alzire; Ion Rosetti 
- Heraclius, Avarul; C. Airistia - Paul
şi Virginie de Alfieri; Ion Cîmpinea,nu -
Intrigă şi iubire de Schiller; Ion Voinescu
- Burghezul gentilom, Mizantropie şi
_căinţă, Tinereţea lui Carol al Il-lea ;
Grigore Grădiştea.nu - Bolnavul închi
pu,t ; Constantin Rasti - Vicleniile lni 
Sca.pin şi -Amanţii magnifioi; Emanuel 
F'lorescu - Amorul doctor; Ion Florescu 
- Gemenii din Bergamo etc.

Irnceputul fusese făcut. Teatrul ex.ista.

") Ptrecizarea este făcută de autor în
1876, anul redactării lucrării din care am 
reprodus fragmem,tul, şi ea se referă la 
fostele case ale lui Din.icu Golescu, care 
impresionau pe vremea aJCeea, dar care 
Îlll. reailitaJte erau destu;J. de modeste. Fu
seseră cO!Ilstruite intre 1812-1815 şi mă
rite sau refăcute, în mai multe rînduti, 
de-a lungul veacului trecut pînă cind în 
1927 le-a mistuit Ulil ma,re irncendiu, ceea 
ce a făcut .să se construiască pe vechiul 
loc un nou palat, terminat şi el ,parţial, 
în 1937 şi adus i,n starea actuală după 
oel de-al doilea război mOl!1dial, în anii, 
'50, cînd a devenit sediul PalatuJui Repu
blicii, ce găzduieşte într--0 aripă Muzeul 
de artă al R.S.R. 
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A trecut p,rin multe greutăţi: rînd pe 
rÎllld persecuitat, abandonat, glorificat. 
etc. ; dar el le-a învins pe ·toate iar azi 
e mai înifloritor ca niciodată, condus cu 
pricepere de Mihail Pascaly. 

De-a lungul pruni.lor ani, teatrul şi-a 
schimbat nu o dală sediul. Acum două
zeci de ani l-am găsit într-un fel de şură 
imensă amplasată pe locul unde azi se 
află Strada Nouă 5). Se ajungea la el tre
c:înd printr-o curte foarite murdară; ves
tibulul era la nivelul terenului noroios, 

, păşindu-se pe deasupra lui, peste o i:cîn
dură de lemn, care, totodată, era şi prag. 
Lojile erau strîmte, afumate şi abea
abea luminate de cîteva lum.îtnări; două 
sobe mari din teracotă răspîndeau îri 
sală mai mult fum decît căldură; scena 
era extrem de mică iar instalaţiile ine
xisrt:ente. 

•în 'iarna anului 1852 s-a inaugurat
noua sală de spectacol 0). Era pe-atunci
foarte cochetă. proaspăt pictată şi pati
nată cu foiţă de au,r, era de-a dreptul în
cintătoare şi trecea drept una dintre 
cele mai drăguţe i,n Europa, după sălile 
monumen.tale. Stalul nu era amenajat, 
lumea sitînd comod, fiecare unqe .-dorea. 

De douăzeci de ani încoace, -au trecut 
prin această sală companii româneşti, 
italiene, franceze, germane şi chiar b.ul
gare. Şe clădea.li reprezentaţii de operă 7), 
operă comică, de operetă, drame, co-
me(hi 8). 

5) Este vorba de actuala stradă Edgiµ
Quinet, tăiată în acea epocă prin fundul 
currţii întinsei proprietăţi a 'boierilor Slă
tineanu; se afla în apropierea celebrei 
grădini Raşca, amplasată pe locul actua
lei clădi,ri noi a Institutului <}e arhitec
tuxă ş.i la numai cîţi va paşi de grădi111a 
,,U!Ilion'.', invocată de Caragiale ÎIIl „O 
noapte furtunoasă". 

6) Inaugurarea noului edificiu al Tea
trului Naţional de la Bucureşti a avut 
lloc în .ziua de 31 decembrie cm o 
reprezentaţie dată în folosul să,racilor, 
în prezenta domnitorului Şti,rbei şi a 
tuturor consulilor străini aflaţi în misi
une diplomatică în capitala ţării. După 
uvertura din „ Claca româm.ească" de 
Eduard Wachmarun, caire începea cu o 
doină, s-a jucat un vodevil :franţuzesc 
,,Zoe sau un amor romanesc" (sic), rolu
!liil.e ,principale fiind interpretate de Cos
tache Caragiale şi Nini Va[ery. 

7) tn general, pe atunci, ,.lumea bună"
nu mergea la teatru ci la spectacolele de 
op�ră. 

8) Ulysse de MarsiilLac â compus piese
,mtr-un act care s-au reprezentat oe 
scena Naţionalului în perioada 1870-1871, 
oa spectacole de binefacere avînd în ve
dere că F,r.amţa era âmplicată în războiul 
tranco-gernnan_ 
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Rrintre arti,ştii care au onorat această 
scenă românească crtăm pe Matei Millo, 
fraţii Caragiale, MihaH Pascaly, fraţii 
Mihăileanu, Ştefan Velescu, Demetri:ad, 
Bălăn.escu, domnişoarele Raliţa Mihăilea
nu, Maria Constantin=, Matilda Pas
.caly, Euf.rosina Popescu, Eu:fu-osina Sa
randi etc. 

Teatrul românesc n-a trăit însă numai 
din tradruoeri. El a <beneficiat şi de o 
serie de autoxi ortginari printre .care 
cităm în primul Xlînd pe Matei Milio şi 
?ascaly, ei fi..iind î,n acelaşi rtimp atît 
actori iremarcabili aît şi distinşi autori 
dramatici, apoi Asachi, Negruzzi, Vasile 
Alecsandri, V. A. Urecll'i.ă. Hasdeu, Pan
tazi Ghi.ca, Obedenaru, Grigore Ventura 
etc. l.Jucrările lor con,ţ1n tablouri de mo
ravuri ale vieţii locale preC'Wil şi drame 
istorice. Cea mai mare pante dintre a-
ceştţ autori sînt în viaţă şi n-au spus 
încă ultimul lor cuvint. 

In timpul ier-nii, o trupă italienească 
dă aici spectacole de .patru or.i ,pe săptă
mînă: lu.nea, miercurea, vinerea şi sîm
băta. Pe ia.ceastă scenă Buc�tiul a 
putut vedea artişti de mare clasă. Sub 
�onldiuoerea pricepută a domnului Ben
jamin Franchetti 9), bucuxeştenii au .putut 
să le aplaude pe doamnele Emma 
W.icziack, Angelica Moro, Ponti dell'
-�, Amalia Fossa Gruiitz etc., ,precum
.şi pe domnii F,ranz Steger, Patiemo,
Milesi, Sparapani, Bertolazzi.

Dintre vedetele şi giotiill.e care au ono
rat scena românească sa-1 cităm pe 
doamna .Rristori 1°}, domnişoara Ca,r,lott.a 
Patti 11), Levassor, Ravel, Dantemy, 
doamna Saint-Marc, Mile Keller 12), Tal-
berg, Liszt, Wieniawsky, cei doi fraţi 
Konsky, Alfred de Caston etc. 

9) Benjamin (sau Benedetto după alte
surse) Franchetti, profesor la Conse_rva
torul din Bucureşti, om cu multe legă
turi, care .a adus im capitală o serie de 
interpreţi celebri m epocă precwn ten.o-� 
rul Patierno şi basul Pieutro Milesi, 
-care au fost angajaţi pentru două sta
giuni. 

!") Adelai.da Ristori a evoluat ,pe scena 
Teatrului in 1871 in roluri de tragediană. 

11) Este vorba de sora celebrei cin-
1ă.reţe Adelina Patti, care avea să dea şi 
ea concerle la Bucureşti in 1881. 

12) Este vorba de cintăreaţa de operetă
"Emilie Keller, foarte indrăgită de publi
<:ul românesc şi care· are meritul de a 
fi făcut cunoscute operetele lui Offen
,bach. 

Sala de spectacole din Bucu;reşti avea 
o capacita� de aproximativ o mie de
persoane. Există 26 de baignoires, 24 de
loji de categoria I şi 26 de categoria a
II-a, peste 104 fotolii de orchestră, 22;1
locuri [n stal şi 350 la galerie (paradis) .

( ... )
Se observă că, în timp ce la opera şi 

teatrul francez, stalul ,reprezintă o sin
gu,ră categorie, 1a teatrul românesc el 
este de feluni. 

Se mai !I'ema-rcă şi faptul că la Bucu
ireişti a dispărut •hrania batantelor de la 
loji, acestea fiind neseparate. 

Artiştii strămi care doresc să dea o 
repire:z.entaţie oarecare .la teatrul mare 
din Bucureşti trebuie .să plătească mai 
întâi o cllirie pentru sală în valoare de 
�93 :firainai şi 75 de cenţi. La care se 

· adaugă o taxă fiscală de 18 franci şi o
!axă fie 85 de franci penllru cheltuieli de
în,treţÎIIlere ;; în sflrşit, mai trebuie achi
tată şi o taxă mu.nici,pală care oscilează
între 5 şi 50 de franci.

Ilumiinarea sălii costă, pe seară, 110 
fu'anici; încâlziJrea 27,50; orchestra Operei 
ita1iene 400; cea a altor spectacole diferă 
de la 135 la 20-0; afişele costă 30 de 
franici şi ailţi 160 pentru cheltuieli mă
nmte. 

Conducerea este alcătuită dintr-un 
director, p�eşedi!nte şi o comisie de cinci 
membri numiţi de prinţul domni/tor, sub 
preşidinţia ministrului instrucţiunii pu
blice. Această comisie este însărcinată in 
princLpal să ducă tratativele cu diirectoril 
lru,pelor, să, vegheze la păstrarea ordinii

m sală şi a bunei întreţineri a teatrulul, 
să perceapă taxele, să angajeze persona
Jul permanent cwn ar fi decoratorii, ma
şiniştii, muncitorii. 

Nici o reprezentaţie nu se poate da 
fără autorizaţia expresă şi controlul 
directorului general care se poate opune 
oricărui spectacol contravenind bunelor 

moravuri sau de natură să tulbure or
dinea publică. 

Prezentare. traducere şi note 
de Simona VARZABU 

din „Le Gaide du voyageur â Bucarest" 
de Ulysse de Marsillac, Bwmreşti,. 1877. 
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un monu:nt. importunt 

într-un stmniîicntiv . dittlot
f

a1, tctttrutui cu publicul 
'· ' 

www.ziuaconstanta.ro



www.ziuaconstanta.ro



Gî:ndită într-o nouă for
mulă, ,,Gala tinerilor ac
tori", ediţia a VII-a, s-a 
înfăţişat în acest an ca un 
C()ITnplex de acţiuni menite 
a facilita dialogul dintre 
tinerii actori şi pub1icul
11ilnăr. ' 

L:oordonată de Biroul de 
Turism pentru T1neret, m

coJaborare cu revista ,;1·ea
tru.l", GaJa şi-a propus şi 
a reuşit să aducă 1n faţa 
unui auditoriu entuziast şi 
foar.te generos talente re
prezentative ale noii ge
neraţii de mter,preţi. Com
plexitatea manifestării a 
constat insă mai ales m 
varietatea acţiunilor desfă
şurate sub genericul său. 
Dintre ele spi,ou.iJirt: ATE
LIERUL DE MIŞCARE, 
susţiinut de grupul d� 
balet „Contemp" (Adina 
Cezar, Liliana TI.IJdor, Ser
g.iu Alf1ghel), grup care, î,n 
.afara unui <reci<tal auto
nom susţinut la discoteca 
,,Vox Maris", a în.scris un' 
excepţional moment în ca
drul «Intî1nk�loc revistei 
,. 1'eatrul "�. ZILELE IN
STITUTELOR DE TEA
TRU au cuprins• specta
cole ale I.A.T.C. Bucureşti 
(Mobilă şi durere, Dalbul 
pribeag, Ana-Lia), ale 
I.AT. Tg. Mureş (loneştii),

precum şi o priezentare 'a
promoţiei 1989 şi un exa
men de actorie improviz.ait,
din a cărui comisie au
făcut parte actorii-profe
sori M1ricea Albulescu, Mi-

Dimineţile Costineştiului au fost animate de 
Atelierul de mişcare realizat de grupul „Con
temp" (Adina Cezar, Lil.iana Tudor, Sergiu An
ghel) prezent în gală şi cu un recital extraor
dinar susţinwt la discot€ca „Vox Maris" 

hai Mălai,mare, Mircea 
Constantmescu. 

Hotelul „Fo,rum" a găz
duit citeva dintre acţ,iu
nhle de marcă ale Galei. 
In primul rînd, vernisajul 
uinei EXPOZIŢII-SPEC
TACOL de scenografie. or
gani.za.tă şi prezentată de 
PauJ Cornel Chitic şi cu
prinzînd schiţe de decor ş1 
de costume, machete şi fo
tog;rafii aparţirund plasti
cienilor Emilia Jivanov, 
Mu.g\lil' Poocu, Mihai Mă-

de.seu, Rodica Arghi.r, Vic
too:- Creţ'..Llescu, Maria Miu, 
Nicolae Stanciu, Andr-eea 
Iovănescu, Daniela Voicilă. 
In „Sala polivalentă" a 
hotelului s-au desfăşurat 
CONCURSUL TINERILOR 
ACTORI, precum şi cîteva 
seri de TEATRU PE BAN
DA VIDEO. Piesele vizio
nate (O scrisoare pierdută,

Mobilă şi durere, Unchiul

Vanea de la Teatrul Na-

Gala tinerilor actori a inaugurat un nou gen: Expoziţia spectaool 
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Discorteca „ Vox Mlllris" a

găzduit Mari actori în . re
ci taJu,ri exemplaTe : în i
magi,n,e, Adam Erzsebet 

ţ:i0111al din Craiova) au fost 
prefaţate de criticii PauJ 
Cornel Chitic şi Mariana 
Ioan şi 0111orate de prezen
ţa actomui ILle Gheorghe, 
de I.a TeatruJ Naţiona,l din 
Craiova. 

Pentru micii s,pec.tatolii 
din. Costineşti, actorul mî
nui·tor PaUJJ. Ionescu de la

Teatrul „Ţăndărică" a o
ferit ziilli.c programe dis
tractive pe plajă sau la 
biblioteca s taţiunii. Teatrul 
„Ion Creangă" a fost şi el 
rp.rezent cu un proigr-am 
dedicaJf; OOIPLlilOr, prin 
sipectacolull Turandot, în
registrat pe bandă v,i:deo. 

RECITALUL EXTRA-
ORDINAR al actriţei 
Adam Erzsebet, susţinut 
·la dlisoote,ca „Vox Marfa",

a dat posi,bil1tatea specta

torilor să urmărească UJD.

Spectatorii au fost wna
ninni în a recunoaşte că 
marea a fost decorul ideal 
pentru seara de lecturi e
minesciene de p,e dig 

Ora autografelor : o po
sibilitate de-a obţine sem
nătura actoru.lui îndrăgtt 
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Zilele institut.el.or de teatru sau două spectacole de succes: Mobilă 
şi durere de TeodoT Maziiu. ·(dreapta) ·şi !oneştii de Platan Pa.rdău, -

program omagial Emi.nes
cu, oe ne-a _reprezentat 
peste hotare cu mare suc
ces în vara acestui an. 

Marelui poet i-a fost de
dicată şi SEARA DE LEC

TURI E�NESCIENE; or
ganizată pe cligu'l mare 
dÎlll Costineşti şi încunu
nată de o tulburătoare in
terpretare a Luceafărului 

de căitre Gheorghe Cozo
rici. 

TeatI"Uil de vară a oferiit 
trei seri consecuti'Ve de 
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RECITALURI ALE TINE

RILOR ACTORI. Pr.î4nele 
două, dedicate tinerilor ac
tori, au s,cos la rampă pe: 
Viorica Geantă Chelbea, 
Luminiţa Stoianov.iici, An
ca Siga.rtă,u, Alexandru 
Bindea, Oana Pelea, A
drian Titteni, Dan Alşti
lean, Simona Măicănescu, 
Claudiu Istodor, Cerasela 
Stan, Mi!hai Verbiţc-hi, Va
silica Stah.atin, Dorin An
done, Florin Busuioc, Ra

du Duda, Torni Cri,stÎlll. 

InvitaJtul serilor a fost es
teticia:nul Victor Emest 
Ma,şek. 

Cea de-a treia seară, 
sărbătorească, a continuat 
tradiţia INTILNIRILOR 
REVISTEI „TEATB;UL", 

coordonate de criticul Vie
.tor Parhon, alăturîJnd •ac
torLLor tineri în plină afir
mare nume de referinţă 
ca : Gheorghe Cozor,ici, 
,Miircea Ailbulescu, Valen
,ţi,n Uritescu, Anda Ci'ilu
găreanu, Mihai Mălaimare, 
MiJ-cea • Consrtantinescu,
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Rodica Baghilu şi Nicolae Cristache (Tea
tru;/, d,e Nord din Satu Mare) premianţii 
ediţiei a VII-a : concursul a adus pe 
.scena de la Forum tineri actori din în
treaga ţară 

SECŢIUNEA CONCURS 

Jurilul; Mihai Mălaimcire (actor 
la Teatrul Naţional din Bucureşti, 
preşedîm.te); Doina Modola (critic, 
reprezentantul revistei „Teatrul") ; 
Rodica Mamdache ( actriţă la Tea
trul Giilleşti) ; Marian Rîlea (actor 
la Teal;,.uz de Camedie) ; Gheorghe ' 
Beja,n (1·eprezentantul B.T.T.) 

Reverenţa de final în faţa a trei mii de 
.spectatori... aşa s-au încheiat cele două se'ri 
de recitaluri aLe tinerilor act01•i, intitulate Să 
facem cunoştinţă cu ... 

•' PALMARES 

PREMIUL . I (ex-aequo): Nicolae 

Cristache şi Rodica Baghiu (Tea

trul de Nord din Satu Mare) 

PREMIUL AL Ii-lea (ex-acquo): 
Vasilica Stamatin şi Dorin Andone 
(Teatrul din Sfintu Gheorghe) 

PREMIUL AL Iii-lea: Torni Cris
tin (Teatrul „Mihai Eminescu" din 
Botoşani) 

PREMIUL STAŢIUNII COSTI

NEŞTI (ex-aequo): Anca Sigartău, 
Alexandru Bindea (I.A.T.C. Bucu
reşti) 

PREMIUL REVISTEI „TEA-

TRUL": Gabriela Butuc Păunescu 
(I.A.T.C. Bucureşti) 

Aidăm Erz.se:bet, Illiie Gheor
ghe, Dion.i&ie Vi<tcu. 

Interviuri şi comentarii 
pr,iivÎll1d manife!,tarea au 
fost găzduite zilnic la ra

diovacanţa Coo�tiu.l,u,i 
in emisiunile realiza.ne de 
Doina Berchină. 

De largă audienţă, ,,Gala 
tinerifor actori", edi,ţia 
1989, a foot o demonstra
ţie convingătoare şi bogată 
a forţelor actoriceşilli de 
care dispunem. Ea a fost, 
în acelaşi timp, o verifi
,care a rec�tirviităţii ex.oep
ţionale pe care a dove
dit-o îin fiecare an binecu
noscutul public din Costi
neşti, Ia a cărui formare 
au contribuH şi numeroa
sele acţiuni organizate a
nual de B.T.T., sub sem
nuJ. convingerii că timpul 
liber este şi trebuie să fie 
un timp activ al asimilării 
cultull'H. 

Corina ŞUTEU 
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Întîln.irile cu cititorii 

- Costtnc:ştl. zo Iulie: 1939 -

Seară de va.ră la malul maru. Lună 
pli!Ilă. Briză. Şi di�o�iţie ,rornanitic-esti
vală pe chipurile tuturor celor prezenţi. 
Peste trei mii de spectatori, cu sau fără 
loc, adunaţi la TeatruJ de vară din Costi
neşti, atraşi de anunţul că acolo se va 
peta:�e una din Intilnirile revistei „ Tea

trul". Atîţia spectatori tinerii veniţi la 
!ntî.Jniire c,u o sete de teatru, cu o foame
de teatru, bine stîmi,te şi bine antrenate
în ma,ra;tonru!l manifestăr.ilor teltrale
pe care Gala tinerilor actori îl realizase
pretutirndeni, în staţiune, timp de cîteva
zlile.

Ce avea de făcut, în condiţiile date, 
amfitrionul Intî11ni1ilor, criticul de teaitru 
Victor Pait"hon, aflat' în cea.sul al 12-lea 
al emoţ,i'i.loc, la această a 12-a ediţie a 
c.ontacteJ.oir cu publicul, iniţiate de revista 

Şi-au dat concursul: Gheorghe Cozo
irtlct, MiTCea Allbulescu, Mihai Mălaimare 
(Teatrutl. Naţ-ipnal „I. L. Caragiale" din 
Bucureşti) ; DionilSie Vitcu şi Radu Duda 
(Teatrul Naţional „VasiJe Alecsandri" 
din Laşi); Ilie Gheorghe (Teatruu Naţio
'Ila\l din Craiova) ; Adam Erzsebet (Tea
rtrul N,a,ţionall. dilil Tiî11gu Mureş) ; Luminiţa 
Stoianov1ci ,(Teatrul Naţional <lin Timi
şoara) ; Oana Pelea şi Vailentirn Ur1tes-oo 
(Tea,truJ „BuJarndira"); Mairi<an Rîlea (Tea
trul de Comeldie) ; Ceirasela Stan (Teatrul 
GiuJeşti) ; Dan AştiJean (Teatru[ Drama
tic din Baia Mare) ; Mircea ConstanUnes
cu (iprofesor asociat I.A.T.C.); Anda Călu
găireanu (AlnsambluJ artistic ail C.C. al 
U.T.C.); Anca Sigartău (Teatrull Tinere
tuJud dim Piatra Neamţ); Alexaindru Bin
dea (Teatrul de· Stat din Sibiu); grunul 
de dans „Contemp" - Adina Ceza.r, Li
liana Tudoc, Sergiu AngheJ; scenograful 
Nicolae Stanciu. 
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,,Teatrul" ? Ce altceva avea de făcui, 
decît să-şi u,rmere programul propriu, 
con6olidat în jurul a cel puţin două obiec
tive importante : exigenţă maximă faţă 
de repertoriu.J ales - de la clasici, me
!!'eu de Ja claski, către ce are mai valo-
ros· literatura contemporană - şi culti
va•rea respectului fată de teatru, fată de 
val<:irile saJe, faţă . de munca. atît de greu 
de măsurat în unităţi convenţionale, a 
aotoruluL 

Cu asta a şi început Victor Parhon, 
după încheierea fesbivHăţii de premiere 
a ciş,tigătorilor concursului organizat in 
cadrul Galei tinerilor actori şi după cu
venitele prezentări aJe tuturor celor care, 
la Costineşti, s-au pus în Sllujba apropierii 
tealtrului de marele public tînăr, prezent 
aici. A început cu o pledoarie, vorbind 
despxe imrpoo:1:anţa şi necesitatea respectu-

Au participat: scriitorii Marin Sorescu. 
lom Crisltoiu ş.i Ioan Groşan; criticii Na
taJia Stancu, Valentin Silvestru, Victor 
Ernest Maşek, Doina Modola, Julieta Ţin
,tea, Marian Popescu, Cristina Durnitresou, 
PauJ Cor.ne! Chitic, Corina Şuteu, Radu 
Anton Roman. Ioan Buduca, Paul Silves
tru, Mariana Ioan. 

Coordonator : Vdctoir Parhon 

Partea I 

• Gheovghe Cozorici (Scrisoarea III de.
Mihai Eminescu)

• Hie Gheorghe şi Marian R.i!lea (Caţa
viencu şi Farfur.ix:li din O scrisoare
pierdută de I. L. Caragiale)

* Dionis.ie Vitcu (Amintiri din copilărie
de Ion Cirearngă)
Oana Pelea (Nu ştiu, Nenea Acul, ţaţa
Aţa şi Teatru de Tudor Arghezi)
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Pagini de aur ale teatrului romdnesc contemporani : 

Gheorghe Cozorici şi Mircea Albulescu Tecitînd Emi-nescru, 

1-u-i pe oare toţi trebuie să-l purtăm tea
trului, poate cea mai vie oglindă a vieţii, 
.a sensibilităţii şi trăirilor noastre. A fă
<:ut-o pe UJn ton scăzut, calm şi cald, 

• Radu Duda (Monogramă de Odysseas
Elyitis)

• Mi>r·oea Albulescu (De ce nu-mi· vil,
• Odă în metru antic, O, rămîi de Mihai

Emmescu; Muzeul satului de Marin
Sooescu)

• Adam Erzsebet (fragment din recitalul°
Eminescu, intituJat De ce nu-mi vii)

• Grupul de dans „Contemp" : Adina
Cezar, Sergiu Anghel şi Liliana Tudor
(Singur, pe muzica formaţiei Weather
Repport şi Adagio de Tommaso Albi
noni - coTeg,rafia Sergiu Anghel)

Partea a II-a

Alexa:ndru · Bindea (Pînă trece primej
dia de Teodor Mazilu,)

• Dionisie Vitcu (Frescă de Marin S•
rescu)
Anca Si,gartău (1nicrorecital vocal şi
Î.IIJ..strtlllnental - oompoziţ-ii proprii)

ca o taiJlli,că ini.ţiere, olll.igatorie însă pen
tru cele trei ceasui-i de teatru ce aveau 
să .umneaie. Spect.acol-t\l a fost gîndit ·în 
primul riLnd ca o bucurie a minţii şi. a

• Luminiţa Stoianovi.oi (moment vesel -
Bro!:!cuţa)

• Ilie Gheorighe (Sile Gocău din Mobilă.
şi durere de Teodor Mazilu; Semnal
de alarmă de Marin Sorescu)

• Anda Călugăreanu (microrecital vocal,
instrumental şi actoricesc; omagiu acto
rului Toma Caragiu)

• Valentm Uritescu (Dumneata de Mari.n
Sores,cu,)

• Cerasela Stan (pantomimă)
• Dan Aştilean (parodii şi şarje colegiale)
• Mihai Mă-la:imare, Anda Călugăreanu

şi Mi.,reea Constantinescu, (Mierea şi
Supa de mazăre - fragmente din spec
taooliUl CloW}ii, Ln regia lui M:ihai Mă
laimare, de 1a Tea.tr,ul Naţional „ I. L.
Caragiale" din Buc-ureşili)

• Dionisi_e Vitcu (Actorul de Aurel Sto
a.,in)
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sufileitulu.i, apoi ca o bucurie a mişcării 
ş.i a jocuJui, toate acestea regăsindu-se 
exemplar în aparent spontana alcătuire 
a .programului serii. 

Şi astfe!l s-a oficiat Eminescu. Omagiu 
lui Errunescu. Scrisoare III în rostirea lui 
Gheorghe Cozorici. Piesă exis.tentă deja 
Îlll fonoteca de aur a radioului. Dar ce 
prjiviJegiu să poţi asculta Îţ1 direct. în
u:-o seacă de vară, pe malul mării, spuse 
simplu şi grav, sub cerul liiber. celebrele 
versuri! De mult intrate în conştiinţa fie
cărui cititor, a fiecărui român, ele erau 
gravate acum, încă o dată, prin· glasuJ 
actorulm, in cliipa densă. încărcată de 
fli.or patirioitic şi trăită cu aftîta -in�itate. 

Şi apoi Caragiale - un alt clasic, de 
astă dată al teatrului: O scrisoare. pier

dută. Fa['!furidi - Marian Rilea pe scenă, 
Caţavencu - Ilie Gheorghe (ce voce 
amplă, atotbiruitoare !) in sală. ,,Nu în-
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şi 
Rîlea: un 

ad-hoc Caţa
- Farfuridi, 

Teatrul de vară 
din Costineşti 

trerupeţi!" Cine să întrerupă? Şti� ':u 
toţii textul, dar cîte, neaşteptate, uu:11: 
toare nuanţe noi pot răzbate în timp pma 
la spectatorul de aici şi de acum, gra
ţie inefabilei arte a actorului! Aplauze. 

Şi, în sfuşit, Creangă, cu Amintiri din

copilărie, spuse dintr-o sufllare, moldovi
neşte ::a la Humuleşti, de Dionisie Vitcu. 
Şi stop! V1ictor Parhon: ,,Iată de ce tre
buie să iubim teatrul! Iată de ce v-am 
luat cu !lloi la drum pornind de la cla
sici. Astăzi drumul acesta va continua 
de la Eminescu pină la Marin Sorescu ". 
Oana Pelea, si1uetă rafinat conturată de· 
umbrele ser.ii pe marginea de scoică în
tredeschisă a scenei, a recitat Arghezi. 
Cu limpezime, emoţie şi precizie. Iar 
Radu Duda a sculptat în aeru). tremură
tor al nopţii acel poem al iubirii, care 
creştea, creştea în mijlocul unei tăceri 
uluiitoare, neîntrerupte de nici o respira
ţie. Astie.1 încît, iii amfiteatrul învăluit 

Savumt de 
· toate vîrstele
. momentul '

...: Clovnilor: An-
da Călugă-
reanu, Mihai 

Mălai mare, 
Mircea Con-

stantinesc11, 
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Universalitatea sentimentul.ui eminesciain, în 
rostiTea dramatică a actriţei Adam Erzsebet 

(Why don't Y ou come ?} 

Valentin Uritescu ftn.e
gaLabil in Du.�neata 

ele Marin Sore,cu 

de vra.Ja. nimeni n-a mai fost altfel, 
după aceea, decit îndrăgostit (Odysseas 
21ytis - Monogramă). 

La intrarea lui Mircea Albulescu în 
scenă - ropot de aplauze. Semn că acto
ml poartă de mult, pe umerii săi. povara 
a zeci de roluri de teatru şi film, îtmo
lruate de aurul recunoaşterii generale, 
drept valoroase izbinzi. artistice. De astă 
dată profesontl prezintă parcă o lecţie de 
ciru: al poeziei. dar paccă şi o lecţie de 
uăire a emoţiei şi. nu in ultimul dnd, 
o :Becţie de patriotism: Eminescu - De
fle n; -mi vii, Odă în metru antic, O,
J"ămii şi Marin Sorescu - luzent satu-

i. 
Adam � a prelungit ca un zbor 

oe pasăre mbă acest moment. mterpre

timi un fragment din recitalul său Emi
�1!5CU.. premiat la Gala natională a reci• 
taJmilo-r drnmalli<ie de .la Bacău, 

Jo ccotmuare. 5Uq)ll.i:ză: tn �. 
6'1llPlUD. .. �, adJCă Adina Cezar, 

'nia»:Da Tudor ti Sergiu Anghel, adică 
,a:pa.whi.l!âe � moomm. r:a!ina
mEl:lrt �� al m�i. � �iriltuali7...at, 

trecl.n� _ad�a �n simbol, şi o bijuterie
coregrafica cizelata la maximum. pe mu-
zica lui Tommaso Albinoni - Adagio. 

Aceasta a fost partea întîl, în cai-e, 
conduşi de gustul sigur şi priceperea am
fitt-ionului întîlnirilor. Victor Parhon, am 
ajuns undeva, foarte sus, pe culmile arlel, 
acolo unde aerul este mai rar şi Wl20t'i 
ţi se taie răsuflarea. Şi, cu toate astea,

n-am pierdut pe nimeni pe drum, !lindcă
ne-am regăsit cu tot:H, apoi, într-o altă
zonă a teatrului: divertismentul de cab
tate.

Alexandro Biruiea şi Anca Sigartău, 
proaspeţi premiaţi ai 4:0ncunului �
şurat în cadrul Calei tinedlo.r ad.ori, 6CC
tiunea actori s udenţi-�lvenil, au adw. 
în scenă cu !ireareă Bigurnnt;ă şi încre
dere în viitorul lor, primul, lehiţa P' 
tkeee primejdia de T� Mazilu, iar 
Anca Sigartău. dteva �iti.i prop U, 
într-un surprinzător rrucro:recttal v«at, 
Au revenit în ��1 � Vi� eu 

� de lacin SQr� şi Ilie G� 
cu Sile Gurău din Mobt.Jă şi dw.'ff'e ® 

I 
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Acmţa (în dialog cu Da.n Aştile,ia,. 
einUreaţ" şi clovnul interpreta.i de 
Andra Călugărea.n:u : trei ipoafaz.e 
ale talentului. mergînd de fiecare 

dată la inima publicului 

Teodoc Mazilu şi Semnal de alarmă d.e 
M,ar�n Sorescu. Luminiţa Stoianovici ne-a 
propus un divertisment dil!tat, într-o a
muzantă compozirţe de virstă. Lucru cu 
care a î.ncintat sala şi Am.da Călugăreanu, 
exemplu de tenacitate adistică, acope
rind diverse genuri, de la cintec la clov

nerie, cu un patos al dăruirii şi o bucu
rie a jocului, mereu vii. Emoţionant, ·de� 
asemenea, a fost gestul aducerii-�nte, 
omagiu actorului care a fost Toma Cara-
gilu, gest împlinit prin reluarea unui cîn
tec interpretat cîndva împJ:eună, într-.o 
ap,r,eciată emisiune· de televiziune. 

Ca.re să fie sec["etul marHox: .actori, cum 
reuşesc ei să fasci111eze,. să electrizeze, să 
i111rrŢ1.ărmurească sau· să învolbure saJla ? 
- stai şi te întrebi, tu, actor tînăr, ne.;.
răbdător să guşti di,n dulcea· otravă· a
succesulu,i, dar şi tu, 51pectato[", care în
frenezia aplauzelor alimentezi şi consfin
ţeşti acest succes. Piriviţi: Valentin Ud
tescu - un mers cam adunat, o priviire
galeşă în sală,. o căciulă uriaşă pe ca?
şi u:n text de Marin Sorescu despre mo�
•roi şi ticurile Jor (Dumneata), şi succesul
vj:ne pe loc. Să fie oare nevoie doar· de
atJît? Dan Aştilean şi Cerasela Stan, ti
neri actori. în plină· afirmare, încearcă şi
alte chei. Aştilean cochetează cu· pato'
dda, irorua fină, colegială, gen greu şi pe
deasu;pra ris,oant (cum să rămîi tu îns1:1.ţi
parodiind ?). Cerasela Stan, într-o între
cere cu sine, demonstrind permanent ne�
bănuite disponibiJită.ţi, abordează panto
mima într-un număr de efect (Pantera.
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Fas'cina.nt ia Oa
na Pelea e nu 
atît farmecul ti
nereţii, cît tine
reţea farmeoului 

Pentru Cerasela 
Stan, pam,tcmiima 
pare să nu mai 
aibă inici- un se-

Anca Sigartău şi Alexa·ndru Bin
dea: o nouă promoţie a I.A.T.C. 

prezentă la întîlnirile revistei 

cret 

Sergiu Anghel, Liliana Tudnr şi 
Adina Cezar, într-o impresionantă' 
demonstraţie de modernmte a gîn
dirii şi expresivităţii coregr.afice 

Luminiţa Stoiarnovici ·: ,,Doar 
valul să răspundă întrebării ... " 
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Poezia mării şi poezia iu
birii adunate în privirile 
unui actor : Radu Duda 

Arta parodiei în interpreta
rea plină de vervă a liui Dan 

Aştilean 

roz). Şi cheile lor par să se potrivească. 

Publicul a reacţionat favorabil. 

Mircea Constantinescu, care desprind pe 

r:în.d, din legătura lor grea de chei, do

bînciite cu atita trudă, una cite una, pen

tru a povesti cu haz intîmplările din 

Mierea şi Supa de mazăre, prin care 

Taina 1.1.5ilor deschise spre inima spec

tatorilor preocupă de mult şi trio-ul Mi

hai MăJ.a.imare - Anda Călugikeanu -

92 

Ieşirea ia rampă a celor ce au oferit publicului o neuitată bucurie de 
suflet: Gheorgne Cozorici, Mircea ALbulescu, Mihai Mă1aimare, Dionisie 
Vitcu, Radu Duda, _Ilie Gheorghe, Adam Erzsebet, Luminiţa Stoianovici, 
Valentin UTitescu, Oana Pelea ... 
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Dionisie Vitcu încheimd spec
tacolul întîlnirilor cu wn 
emoţionarnt amagiu adus ac-

torului şi artei sale 

trec cei trei clovni, int.erpretaţi de ei, 

spre bucuria zgomotoasă a sălii. Iar cînd 

furtuna de aplauze se domoleşte, ,,Mai 

zăbovim cît se cuvi•ne" pentru a asculta 

chiar acest vers şi altele, în interpretarea 

lui Dionisie Vitcu, toate ţesind o poezie

duios închipuită de Aurel Storin şi în

chinată vieţii şi muncii, artei de a ţi

Actoc. 

„Ne-ar bucura să credem că singura 

dumneavoastră dezamăgire - a mai spus 

Victor Parhon - este aceea că va trebui 

să ne despărţim după numai trei ore de 

spectacol, la această a 12-a ediţie a lntîl

nirilor revistei „Teatrul". Singura, fireşte, 

dar şi aceasta trecătoare, căci astfel de 

întilniri vor mai fi (organizatorii ne-o 

promit), şi poate că ele se vor repeta 
chiar aici, la Cosţ1neşti, unde marea, ce
rul senin, tinereţea şi dragostea sint pro
pice teatrului. Pe curînd. 

Doina BERCHINĂ 

... Ma,ri;an Rîlea, Mircea Const.a-nti
nescu, Cerasela Stam, Dan Aştilean, 
Anca Sigartău, Alexandru Bintdea, 
Sergiu Anghel, Anda Călugărea-nu 
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Dimensiunea încrederii în ceilalti 
' 

Teatrul bunei-înţelegeri s-ar putea sub- P€111tru ei. sună replica fin.ală, ,,moarLea 

intitula vol-urnul care conţine o selecţie n-a tost destul".
de şase piese cli,n creaţia lui Jean Gi- - La Girauidoux o,ptitmismul nu este hlu-
raudoux (Jean Giraudoi;x, Teatru, pre- zionare, micul confort al ignoră'rii ,ade-
;faţă şi traidUJoere de Andreea Dobrescu- vărului, ci în-<;redere. Sigur, lumea. es�e 
Warodin, Ed. Univers, 1988). Tema păcii, imperfectă, sfirşitul lui Siegfried o do-
ia cond!Jerii contrariilor (în Siegfried) vede�te, ,ca şi per,i,cOiluJ. în caire se află 
se extinde prin particularizări cliferi,te Chai.llot-ul (iar pentru Giraudoux 
în celelalte piese cupr.inse în carte, tre- este c:lar - o ameninţare asupra unei 
cînd prin ,.oonco.r,datul" artă-societate (în singure străzi sau cafenele din Pari� 
Improvizaţia de Ia Paris), prin asociaţia reprezintă un fapt de gravitate extre-
spontană ,a „neinsenmaţiklr" pentru o mă) dair crede în perfectibili'tatea ei. 
�u�ă nob�lă (în Nebunia �in , Ch�1;1°t) c�il.alţi nu sînt pentru Giraudoux; ca 
p�na lia tr,rnm�ul fl.nal al mdragostiţ�lar pentru un conaţional al său. mai tînăr 
dm __ Socloma ş1_ Gomora _a�u�ra d1stru- cu un sfer:t de secol ap.1,o,ape şi deci gen1 ve:n1te ,prnn vrere clivma. mult, mult mai SCE\Ptic, Infernul ci, dim-

Această piesă ul!timă a .Lui Giraudoux potrivă, Paradisul. Numai că el nu· este 
scrisă într-un moment î,n care i'S,toria in- oferit d eobirndit priirltr-o J.uptă cu cei-
firma cu bruta,li't;a:te vi2'1iunea luminoasă \alţi (Nebuna din Chaillot) .sau chiar cu 
din Siegfried, după oare duşmanii is- pro,priile automatisme (lmproviza.ţia de 
torici îşi pot descoperi afinităţi oare să-i la Paris). Steni-cul Giraudoux este un 
ducă la o eternă pa,ce, este o qperă a sp.iri t actLv care înţe1ege că vidoriile 
unei· mari deziluzLi dar şi a uJ1ei mari presupun lu·pte chiar dlfJJcă ele se duc 
speranţe. In Sodoma şi Gomora se si,m- sub ,aoorenţa de comedie. 
te î:1dojala a.păsătoare, jt:5tifi<ca�ă ?: sl- Citind piesele lui Giraudoux se poate tua_ţ_1a m care Fr:an�, atît 9e_ rnbita_ de ghici imedi01t naţionalitatea sa. Carte-s,cn1t�:-, s_e � 1;:1ca o data 1!11_ .penool

_. zian. fTondeur şi îndrăgostit de libertate incertttudmea sa mtr-o pr?blema care-şi (oriaît s-sar contrazice a,pairent aces.tea), 
av_us:5c la el un smgur raspuns : oame- el întruchipează o Franţă idilică din ni1 smt buni. vreme.a maximului ei libenalism cînd 

Propoziţia sin1iplă de mai sus guver- gustul l,ibertăţii se simţea, dU1pă atitea 
nează opera lui Giira\ldoux. Increderea rev,oluţii, mai mult ca oriciinid, 0 liber-sa în ceilialţi. toţi ceilallţi. dă sc1isuluI tate ,,d'apres Verdun". său liniştea, senilrlătatea care sînt con-
stituenj:e oricărei capodiorpere. Dia,că mai Din nefericire i-a fost dat să nu pnin-
există şi oameni „răi", se iveşte imediat 
un „compilot al drepţilor" ca în Nebuna 
din Chaillot. La G.iraudoux nimeni nu 
este c1tît de nebun incit să fi.e inuman. 
far da-că se face un ră_iiboi (,cu Tmia 

sau cu orice a.l:tă cetate), el se fu.ce nu
mai împotrivia dorinţ.ei oamenilor, sub 
imperiul uirlei fatalităţi dirijate de zei. 
In teatrul lui Ginaudoux răul este mar
ginal, este o scurtă rătăJc;_ire. Sfîrşitul 
lumii însuşi (în Sodoma şi Gomora) este 
un simplu „ac-ddent" bine suportat de 
cei care vor continua să (se) iubească. 

dă .,ziua cea mai 1 ungă" ,a deibaJ.,cări i. 
Cu atit mai mul,t însă, p-ieselle lui Gi
raudoux s-au putut reip_re2:entia cu succi!S 
(inclusiv pe scenele noastre) în lumea 
ieşită din teroarea ră2boiului mor;idial 
ca opere a1e u.nui umanist nepărăsit ni
ciodată de spe1�nţă. (Nu una fanatică, o 
sperfJJTiţă calmă că normalitatea se va itm
pune). Aceasta ar fi de fapt, în rezmmat, 
ilecţi!a lui Siegfried: pr.i,n ,ciudă,ţeniile na
turi; uma•ne libertatea poate tep1llor.ar să 
dispară ; ,aşteptaTea ei însă nu va. dispă
rea niciodată. 
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Volumul de la „Univers" via bu,cura 
orice iubit.or al literaturii. Versiunea ro
mânească a celor şase piese ne oferă o
caZ'iia de a citi un autor de teatru cu 
mare ta.lent al construcţiei dramatice 
şi-al replicii. Mai mult decit aitît însă, 
acel Gjraudoux înfăţişat de selecţia des
pre oore vorbim oferă o )ectură impor
tantă prin afirmarea convingerii sale, 

pătrum,ă desigur şi in „forul interior" 
al cititorului, că toţi ,ceilialţi pot •repre
zenta obiectul unei comuniuni cel puţin 
în c.:eea ce prive.şte aspiraţia spre simpia 
şi eventual banaLa bunătate. Cit despre 
cei care au spus după el că „Infernul 
sînt cei,1,alţi ". filosofia lor, luată în e
senţă, nu l-a contra2lis pe GiT.aiudoux ci, 
,aşa cum ştim. dimpotrivă. 

Horia GARBEA 

o lectură regizorală plină de forţă şi personalitate

Djmeru;iunea principală a universiului 
cehovian, ca a oricărui alt univers de 
altfel, este, înainte de toate, spaţiul. 
DinlăU1I1tru.J lui emană şi înJăunJtn1l lui 
se dizolvă energii, dorinţel.e, ambiţii.le şi 
visurille omene.şti prind viaţă. Este ţocul 
tuturor prezen;t.elor, dar şi al tuturor 
abs.enţelo.r, oază invadată şi stăpînită de 
,, utopie". Această djmensiune este echi
valentul fizic al liniştii. Aici există per
sonajele cehoviene, doar aici pot ace.ste 
personaje să evadeze dintre barierele 
reaJităţii. 

In colajUJ. a:1cătuit de Alexa V.jsarion 
pe. baza textelor cehoviene şi iiiltitulJat 
Un- carnaval al iubirii, amploarea aces
tui spaţiu e figurată în primul rind prin 
aspectul scenei·: largă, · înaHă, o.curpînd 
aproape jumătate din sala de spectacol. 
Aici se va petrece reprezenbaţia - ade
vărată oaLigrafie de acţiuni· teatrale. Aici 
se vor lamenta cele trei surori, deplin
gindu-şi viaţa lipsită de oz,ice sens · şi 
evoc:înd vidul acestei vieţi ca pe un 
atotputernic Dumnezeu. 

Un carnaval aJ iubirii grupează 
&C€111e din cinci dintre cele mai impor
tante piese cehoviene. Mqdu.J în care 
au fost reunite fragmentele urmăreşte 
să exemplifice orerunţa mărturris.ită a 
regizorului Alexa Visarion că Cehov 
n-ar fi scris decît una singură. Gz,upa
ju1 ·său reuşeşte într-adevăr să f.acă vi
zibile similitudinile şi contrastele din 
inter.iorul binecunoscuite:Jor texte ceho
viene. Personajele drarnaturgwJ.ui devin 
tniru;parente. Prin repetare,a aceloraşi 
reacţ;ii în f,aţa unor situaţii sirru,lare, 
reluate mereu în faţa noastră, personaje
le se eliberează de accidentalul indivi
du,aJ.ităţti şi se transformă în· prototipLtri 

ale condiţiei umane. Ele nu nUm,ai că 
se oglindesc unul în1i.r-altuI, dar devin

imaginea vie a acesto,r oglindiri. Astfel, 

Alexandra Tolstoy (Duniaşa) şi 

Michael Nyqvist (laŞQ,) în fragmen

tul ales de A.lexa Visarion din 

Livada cu vişini 
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Kulighin din Trei surori apare ca o ex
tindere comică a lui Serebreakov din 
Unchiul Vanea; sinuciderea lui Treplev 
din Pescăruşul este complementară cu 
răzbunarea pa•rodică a lui Voiniţki ; sce
na de dragoste între servitori (Livada cu

vişini) ref.leotă ironic toate poveştile de 
dragoste trata te într-o tonali ta.te gravă 
de-a 1 unguJ reprezentaţiei. De aceea, 
universul oehovi-an nu se reconsti,tuie 
pur şi simplu în faţa noastră, ci se pune 
în valoare cu accente intense, destinele 
eroiJor fiind aureolate de cruda, impla
cabtla fatalitate. Este vorba despre o 
maximă concentr,are a temelor acestui 
univers, o disti.ţare, o esenţializa.re a 
discursului dr.a.ma.tic. Adevărat maestru 
al economiei de mij,loa.ce, deschizător de 
drumuri pentru moda.Htatea stilistică 
pt1acticată de un Beckett sau un Isaac 
Babei, Cehov este un precurrsor al geo
metriei textuale practicate de moder
nişti. Pentru a esenţializa. o structură li
te1·ară afll,ată deja la atît de mică distan
ţă de un teaibru abstract pw·, a fost ne
voie de o lectură regiwrală piină de for
ţă şi perso.nalit:ate. Rezultatul expr�mă 
aşa.dar întîlliliirea. înt1-e două tempera
mente artistice foarte di.fer,ite. Primt.lll., 
Cehov, cu stoicismul său glacirul. Al doi
lea, Vis.ari�, cu a sa frenetică ardoare. 

Tema cooajuJui este iubirea. Vi.sarion 
motivează opţ,i-unea. pentru această temă 
prin aceea că, în lumea llLi Cehov, dra
gostea. e o formă de provoca.re, de for
ţat'e a perso:najelo.r să iasă din letargie . 
In t1mp ce 1a. scriitor eroii sînt prezen
ta.ţi i,n ffi.uxu1 accidental de evenimente, 
Visa-non &i prezintă aproa;pe în exeilusi
vi.tate în momen:tele de culme emoţio
nală şi existenţi.ail.ă. Visarion vrea să se 
atle mereu în interi•orul lumii cehoviene, 
d-31' Jn .acel punct anume unde lumina 
este neîndw·ătoa,re şi insu.portabilă, unde 
căJLdura. te dezimtegrează. O asemenea 
aboirdare ar fi pu-tut să determine de
cehovizarea atmosferei, dacă n-ar fi fost 
ta.Lentul regizoI1ului pentru formă şi a
cutul său simţ al ironiei. Noj şi neaştep·tate 
se vor dovedi constelaţii'le de sensuri ce 
vor Nu.mina. original universul fictiv. La 
„ Teaiterhogsko.l.an i Malm6", ca şi la a.1'te 
institute de teatru din întreaga lume, 
textele prezente în colajul lui Visarion 
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au fost Jlrecvent folos,ite pentru antren.a
mentul profesional al studenţi.lor. Cali
tatea literară a ac,estor texte, ca şi com
plexitatea tipologiilor, motivează p_r:ezen
ţa. lor în programele de studiu. Deşi, 
s-ar putea :::ă mai existe o expJicaţie. In
timpul anilor de lucru alături de Sta
nislavsk.i, Cehpv a influenţat neândoiel
nic munoa acestuia, în ciuda refuzuJui
său de a lua parte la înscenarea pro
pri1Ior texte. Chia1· da.că a fost sau nu
direct răspunzător de sbructurarna. slste
mu:J.ui s1ia.nisiavskian, Cehov a reuşit să
practice acea combinaţie de reailism in
terior şi exterior, fundamentală sistemu
lui acestuia.. împreună cu chiar atitudi
nea lui Cehov faţă de expresia artislică cer do'i au instaurat o modalitate an�e'nu numai în ceea ce priveşte scii&e�textUJ!ui dr.a.mat.ic, dar şi în ceea ce priveşte arta interpretării. Este ceea ce· Visarion i.nituieşte şi concretizează în spectacol Uil său Un carnaval al iubirii. Ris
cul pe care îl comportă concerf.tr�r-e�max,imă a mater.iei drama.tke este însăunu'.! destul de mare : piese.Ie din ·cares-au _ext�as fragmen� au consistenţ,a şi,,resp1ra.ţ1a" lor proprie - uşoară, relax-a:tă - permiţind actorilor pendillila.reaîntre stări de· înaltă şi joasă tensiune.In colaju.!I regizoral se întîmplă contrariul .

. 
Visario.n obligă a.dorii la trăiri 9ellse ş1 foarte i,ntense, ca.re se succed ne-

îih trerupt ap.l.'oape pe tot parcllirsul reprezentaţiei. Aceasta solicirtă interpret;u!p�nă la limita capacităţilor sale, şi chiardincolo de ele. Se va vedea uneori, din
ac�astă cauză, efortul făcut pentru a domma. suprasolicitarea . Dar O asemenea. o?iecţie este cu totul mimoră şi este unadmtre foarte puţinele pe ca.re le putemaduce lecturii origina.le, profunde şi demare il11ten.sitate pe care Alexa Visarionne-a ofer,it-o asupra textului cehovian.

Erik RYNELL 
Traducere de 

Corina ŞUTEU 

Cronică scrisă î,n exclusivitate 
pentru revista „Teatrul" la spectacolul

Un carnaval al iubirii, realizat de 
Aiexa Visarion La TeaterhăgskoLan 

din Malmă, (Suedia). 
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Nunta lui Figaro de Beaumarl"hais, în regia lui Antoine Vitez (Comedia Franceză, 1989) 
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