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Nobila misiune umanistă, 

reoolufionară a artei şi culturii 

noastre socialiste 

,,Creaţia literar-artistică trebuie să rea
lizeze noi opere care să oglindească uriaşa 
muncă a poporului nostru. Avem nevoie 
de noi romane, ele noi piese de teatru, noi 
poezii în care eroii principali să fie mun
citorii, ţăranii, intelectualii, cu preocupă
rile lor, cu dorinţele lor de progres, de 
bunăstare, cu hotărirea lor de a contribui 
la făurirea socialismului şi comunismului 
in România". 

NICOLAE CEAUŞESCU 

Niciodată pină acum, cuvintele cronicarului n-au răsunat mai limpede şi 
mai demn, mai înalt şi mai convingător : .,Biruit-au gîndul ! " Acest adevăr a fost 
în mod magistral reafirmat în climatul de puternică efervescenţă patriotică şi 
revoluţionară în care, asemeni întregului nostru popor, şi oamenii de cultură şi 
artă au adus, în spiritul unei impresionante şi emoţionante tradiţii sărbătoreşti, 
acum, Ia început de an, omagiul lor fierbinte tovarăşului Nicolae Ceauşescu, 
tovarăşei Elena Ceauşescu, reînnoind angajamentul de conştiinţă de a-şi consacra 
talentul şi energia creatoare înfloririi multilaterale a tezaurului spiritual al naţiunii 
socialiste, onorînd astfel mandatul de cinste şi încredere ce li s-a încredinţat în 
uriaşa epopee revoluţionară a patriei. 

Intr-adevăr, anii revoluţiei şi construcţiei socialiste, dar, mai cu seamă, 
perioada inaugurată de Congresul al IX-iea al partidului, au pus cu maximă 
claritate în evidenţă faptul că arta şi literatura pot şi trebuie să exPrime în cel 
mai înalt grad întreaga complexitate, dinamica Procesului revolutionar de edifi-· 
care a noii orînduiri şi de afirmare plenară a figurii sale centrale· - omul. 

Ceea ce tovarăşul Nicolae Ceauşescu a evidenţiat pentru sfera largă şi atot•• 
cuprinzătoare a vieţii politice, economice şi sociale din patria noastră, în ceea ct, 
priveşte semnificaţiile istorice ale Congresului al IX-iea al partidului are c, 
oerfectă şi permanentă reverberaţie, dobîndeşte sensuri cu totul aparte pentru. 
-,fera artei �i literaturii : .,Pe drept cuvînt se poate afirma că cel de-al IX-lea. 
Congres al partidulJui a deschis o nouă epocă revoluţionară în activitatea partidului, 
1n construcţia socialistă în România. S-a pus capăt conservatorismului, şablon.is
m ului ş� concepţiei «modelllllflli unic►► în construcţia socialistă. 

A fost lichidată atitudinea de ploconire faţă de tot ceea ce era străin şi 
s--au redat partidului şi poporului încrederea în forţele lor, în capacitatea lor de 
gîndire şi acţiune, sentimentul de demnitate patriotică, revo1uţionară. 

In întreaga activitate am pornit de la faptul că aplicarea legulor obiective 
generale, a principiilor socialismului se realizează în mod diferit de la o ţară 
la alta, de la o etapă la alta de dezvoltare economico-socială." 

Este, de acum, un fapt de domeniul evidenţei acela că, în perioada la carf· 
se referea secretarul general al partidului nostru, teoria atît de falsă şi de păgu
bitoare a „modelului unic" şi-a făcut simţită prezenţa şi şi-a vădit efectele şi în 
cîmpul artei şi culturii. 

Astfel, s-au născut şi au fost vehiculate tot felul de pretinse tipologii 
„ pozitive" şi „negative", s-au construit aşa-zise conflicte care nu aveau nimic 
comun cu dialectica intimă a procesului :revoluţionar din patria noastră, nu 
reflectau în nici un caz tumultul clocotitor al vieţii omului zilelor noastre, al 
societăţii româneşti în ansamblul ei. Desigur, nu este mai puţin adevărat că tot 
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în această perioadă au apărut opere de referinţă ale literaturii şi artei noastre 
noi şi care s-au inscris la loc de cinste în patrimoniul nostru spiritual. Dar, trebuie 
spus răspicat, aceasta nu s-a datorat în nici un caz vreunei pretins ... benefice 
influenţe a „modelului unic" de artă şi cultură socialistă, ci tocmai capacităţii atîtor 
creatori reprezentativi pentru spiritul nou, revoluţionar al societăţii noastre, de 
a depăşi şi infirma, cu forţă şi curaj, tarele dogmatismului, tendinţele atît de 
dăunătoare de ploconire în faţa unor auto-decretate teze estetice. 

Congresul al IX-lea al partidului a redat, din iniţiativa şi decisiva contri
buţie a tovarăşului Nicolae Ceauşescu, o înţelegere nouă, materialist-dialectică şi 
istorică, asupra naturii şi funcţiei artei şi culturii socialiste, a deschis creatorilor 
din toate genurile şi din toate generaţiile un cîmp nou, practic nelimitat de mani
festare, a repus în drepturi valoarea estetică, a corectat erori grave în ce priveşte 
.funcţia educativă-formativă a operei de artă. 

Doi sînt, credem, factorii care au determinat această adevărată revoluţie : 
po de o parte, restituirea sensului creator, constructiv fecund al dialecticii mate
rialiste şi istorice, înţelegerea legităţilor procesului revoluţionar, în întreaga lor 
complexitate şi extensiune şi, pe de altă parte, o viziune cu adevărat patriotică 
şi ştiinţifică asupra rolului şi locului tradiţiei noastre literar-artistice, a moş
tenirii culturale în edificarea noii spiritualităti a poporului român. 

Noile generaţii de creatori şi-au însuşit şi promovează ca o nobilă îndato
rire imperativul politic, moral şi estetic al „luptei cu inerţia", cu şablonul, cu 
dogma, cu ponciful, ele au curajul de a experimenta.de a prelua tot ceea ce este 
mai valoros în creaţia cultural-artistică naţională şi universală, clasică şi con
temporană, respingînd în acelaşi timp experimentul minor, de duzină, aşa-zise 
inovaţii care nu aveau nimic comun cu fondul peren al spiritualităţii noastre, cu 
sensul şi dimensiunile procesului de îmbogăţire şi înflorire a actului creator. 

Pe de altă parte, reluarea pe un plan nou, calitativ superior a dialogului 
cu tradiţia se face tocmai din perspectiva unei înţelegeri nuanţate şi aprofundate 
.a conceptului de valoare. F,aptul că azi îi avem în ediţii integrale, sau în curs de 
a fi încheiate, în rafturile bibliotecii pe Eminescu şi Caragiale, pe Creangă şi 
Sadoveanu, pe Iorga şi Lovinescu, pe Călinescu şi Pârvan, pe Ralea şi Vianu 
este un semn al forţei şi superiorităţii culturii socialiste, al capacităţii sale de 
a se constitui ca un sistem deschis, permanent perfectibil, de o consecvenţă şi un 
dinamism care nu pot şi nu trebuie decît să fie plenar valorificate in activitatea 
fiecărui factor şi om de cultură.' 

Festivalul National „Cîntarea României", instituit din generoasa initiativă 
a tovarăşului Nicolae Ceauşescu, este tocmai o dovadă 'a superiorităţii 
construcţiei culturale pe care am întemeiat-o şi o promovăm. Fără 
a simplifica nicidecum lucrurile, putem spune că astăzi poporul se prezintă ca 
adevărat şi unic făuritor de istorie, proprietar, producător şi beneficiar deopotrivă 
al avuţiei materiale şi spirituale. Din această atît de strălucită perspectivă de a 
înţelege sensul şi finalitatea creaţiei cultural-artistice tovarăşul Nicolae Ceauşescu 
arăta: ,,Ce minunate sînt realizările constructorilor socialismului în toate dome
niile ! Din aceste preocupări, în. care sint şi multe contradicţii şi în care sînţ 
'tl.Xprimate multe dorinţe, trebuie să se inspire scriitol'ii, creatorii patriei noastre. 
ţ..i;vorul nesecat de inspiraţie trebuie să-l constituie viaţa şi munca poporului 
Dostru. Din acest izvor veşnic viu, nesecat să se inspire adevăraţili creatori şi 
artişti. care, prin întreaga lor aotivitate, trebuie să servească poporul, construcţia 
socialismului, viitorul său luminos, comunismul!" 

Înflăcărate şi minunate cuvinte-chemare care, acum, în anul 45 al liber
tăţii noastre şi al celui de al XIV-lea forum naţional al comuniştilor români, 
dobîndesc valoarea exemplară a unui Iegămînt solemn de gînd şi faptă al tuturor 
celor pentru care corola de minuni a României epocii noastre, preţuirea şi sporirea 
e·i, reprezintă cea mai aleasă îndatorire de gînd şi faptă. 

Şerban CIONOF 
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Strălucita Expunere clin 28 noiembric-
1988 a tovarăşulUi Nicolae Ceauşescu la 
seclinta comună a Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, 
a organismelor democratice şi organiza
ţiilor de masă şi obşteşti a oferit un no� 
exemplu ele analiză pe cît de profw1da 
pe atît ele înnoitoare a evoluţiei poporu
lui român a efortului ele eclificare a so
cletătii so�ialiste. Secretarul general -
cel care înmănuncheazc'1 în personalitatea 
sa ipostaza teoreticianului novator şi ace
ea a practicianu1ui curajos - a dat în 
această Expunere o adevă!'ată sinteză n 
mullimilenareu istorii a poporului român, 
cleschizîncl un nou orizont interpretării 
trecutuJui nostru mai inaepărtaL sau mai 
apropiat. 

Tovarăşul Nicolae Ceauşescu s-a referit 
cu principialitatea-i cunoscută şi la aspec
tele negative clin perioada ce a urmat 
marii cotituri de la 23 August 19H. Vor
bind despre etapa construcţiei socialiste 
ele pină în 1965, secretarul general al part i
clului a subliniat că ,Jn acelaşi timp au 
fost comise şi o serie ele greşeli, s-au ma
nifestat o scrie ele lipsul'i serioase, clin 
păcate, s-au comis chiar şi unele incălcăr,i 
ale legalităţii socialiste, care ,au dăunat 
dezvoltării socialiste a patriei noastre. 
Trebuie ·ubliniat faptul că tocmai în a
ceastă perioadă s-au manifestat şi puter
nice concepţii străine, ele fapt anfa;ocia
li�te, ele negare a fo1·ţei şi capacităţii po
porului român, a clasei muncitoare, ele 
negare a înseşi istoriei, a limbii şi cul
turii române. A existat o puternică îngră
dire a activităţii creatoan\ a apărut con
cepţia greşită clupă care nu ra necesară 
o clezvo'1tare proprie a ştiinţei şi teh
nJcii" 1•

1 n l it0ra tura noastră, .,obseclan tul cle
ten i u" a fost evocat în repetat rîncluri, 
astfel că unii critici au ,·orbit chiar ele o 
anl.J!11ită saturaţie. Dac,i ca există, fapt1,1J 
s explică - a7a cr9clc•1,n noi - nu prin 
mulţimea scrierilor -comacratC" ncestci (p
me, ci prin repetarea aceleiaşi scheme Ja 
un nivel artistic deficitar. Dacă aceste 
multe scrieri s-ar fi ridicat la nivelul scC'-
nariului lui Titus Popovici Puterea şi 
Adevărul sau al romanului lui Marin PrP
da Cel mai iubit dintre pămînteni nu s-ar 
mai fi putut vorbi ele sa(.ietate. 

Oricît ar părea ele surprinzător, pînă 
acum nu există o cercetare istorică, vred
nică de ac st nwne, asupra acestei prime 
perioade de construcţie a socialismulUi, Ja 
care s--a referit secretarul general al par-
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tidului. Un început valoros în această di
recţie a fost făcut cu ani în urmă de Ion 
Cristoiu (înţelegem că îi va veni greu să 
accepte afirmaţia noastTă în paginile re
vistei conduse de el), care a analizat fe
nomenul li,terar în acea perioadă. O pri
mă problemă este, desigur, aceea a sta
bilirii limitelor cronologice : ,,obsedantul 
deceniu", sintagmă care a devenit un ade
vărat clişeu stilistic, cuprinde anii 1945-
1955 (clar atunc.i rămîne in afară anul 
1958, cu recrudescenţa dogmatismului) sau 
1948-1958 (dar atunci ,.geneza" clin anii 
1945-1948 se plasează în afara limitelor 
cronologice )i fenomenul dogmatismului 
nu mai poate Ii corect înţeles) '? I n reali
tate clo,gmalismul nu s-a manjfestat nu
mai un cleceni u ; acti unea sa nefastă ::;-a 
făcut simţiUi pînă la· Congresul al !X-lea
al Partidului Comw1ist Român, care l-a 
eliminat clefinit,iv clin viata soc:ietătii ro-
mâneşi.i. · · 

Anul 1965 a fost un moment de răscru
ce în istoria noastră; a fost o reclobînclire 
a identităţii naţionale, prin înlăturarea 
energica şi. i revers,ibilă a modelelor şi 
chcmelor impuse clin afarâ, prin afirma

rea hotărîri i ele a api ica le_gile obiPc:tive 
ale edificării socialismului în funcţie ele 
realităţile şi ti·acliţiile naţionale, prin ma
nifestarea voinţei ele a Ii noi înşine sin
gurii stf1pîni ai soadei noastr0. 

Punîncl capăt dogmatismului, Congresul 
al JX-lea al Partidului Comunist Român 
a creat el imn tul necesnr criticii deformă
rilor - un le mcr_gind pînă la aberaţie -
�i practicilor ,gPne,·at" cl0 .această alie
nată şi aliena,;tă ori011tar . Una dintre 
primele opere dramatic axate pP acPnstă 
temă a fost piesa Eugeniei Bu.suioceanu, 
Timp şi adevăr. ln tc'xLul explicativ cc 
precede piesa, autoan'n �e confrsează : 
,,într-o asemenea perioad;,1 (a dogmatis
mului - n.n.) în c-are 110Cl1·eptalea făcen 

· mare gălăgie s-a comis şi cu mine un
abuz. Şi nu l-am putut uita cu cil în acea
perioadă s-au comis abuzuri care au luat
forme ele-a dreptul dramatice, tragice
chiar" 2.

Cele trei qcte ale piesc;i . înt separate
de cîte un d�ceniu 0948-1958-1969),
punctul culminant al conflictului - ex
cluderea din partid şi arestarea eroului
pozitiv Victor Dumbravă - J)lasîndu-sc
în 1958. Anul nu este ales întîmplător :
a fost în l 958 - simpla răsfoire a presei
este concludentă - o revenire a practi
cilor de represiune în forme brutale, atît
de agreate de exponenţii dogmatismului.

Imi îngădui aici să adaug propria-mi 
mărturie : am asistat în acel an, ]a Instii-

tutul ele Istorie (care pe atw1ci nu purta, 
nu putea să poarte numele fondatorului 
său, Nicolae Iorga), la o şedinţă în cure 
o cercetătoare a fost sancţionată pentru
că publicase în revista „Studii" o notă
bibliografică despre o lucrare consacrată
răscoalei ţărăneşti clin 1907, în care sem
nala şi unele inadvertenţe ; i s-a reproşat
că furnizase, în acest fel, ,,argumente" im-·
pcrialiştilor occidentali pentru a ne de
nigra!

Acuzaţia adusă în piesă lui Victor Dum
bravă, de a fi trădat interesele ţării, co
laborînd cu britanicul Wells, se înscrie 
în aceeaşi structură ele gînclire ; ea re
prezintă doar o amplif.icare a culpabili
tăţii şi, evident, consecinţele sînt mult 
mai grave : ceea ce la Institutul de Isto
rie s-a încheiat cu un vot de blam, în 
Timp şi adevăr se încheie cu o lungă de
ten ţie. 

Eugenia Busuioceanu es�e preocupată să 
demonteze mecanismul denunţului şi al 
represiunii, pentru a dezvălui mobilurik 
meschine; sordide ale acţiunilor pretins 
„revoluţionare". J 

Fiindcă unul din marile rnerite ale pie
sei este de a „demasca" (preluăm un ter
men ele curentă folosire in perioada clog-
1natismului) falsul revoLuţionar,ism, sub 
care s-a deghizat un caric-rism de duzină. 
Există. desigur. în toate perioadele revo
lutionare - istoria o dovedeşte cu oriso-
si1�ţă -, ma nifcstări ele exaltare, judecat(-' 
mai tîrziu ca deplasate sau eh.iar ricl'.icolc. 
clar care, în vîltoarea marilor ră�turnări 
de structuri şi valori. aoar perfect le.!li
time. Revoluţia Franceză ofer;i nenum-ii
rate exemple în această privinţă . . O fetiţă 
ele 11 ani şi :jumătate este a1·est.ată „pen-
1ru că supsese laptele aristocratic al ma
mei sale"�; un locuitor clin Pont-Audmer 
cleclar;\i. că a fost arestat PCnlrLL că „a 
privit cn inclifi:!rentă arborele lib0dăţii" r, 
(un simbol 1·evoluţionar _:__ n.n.). Dogma
tismul n 111 ima t îns,i L'Xa ltarca rcYoluţio
nară. 

Profeson1l Constantin Dumitriu este un 
-cari01·ist, ca1·0 profită c\e ,.vînătoare_a de
vră.iit.oare". dezlănţuită ele dogmatici în
1958, pentru a elimina. acoperinclu-s0 c-11
o frfizeologic :.pl'inci)Jinlă" şi .. revoluţio
nară". un comw1ist cl0 înaltă valnare noli
tică şi 5tiinţifică - Victor Dumbravă, n-

. cy.zat cl0 vini inventate, exclus din partid
�i arestat.

O intrigă ele proporţiile şi de consecin
ţele c0lei uneltite ele Durnitriu presupune
pentru desfăşurare şi, mai ales, reu,şită

• un context favorabil. Este ceea ce piesa
Eugeniei Busu.ioceanu reconstituie cu ri
goare.

Aui.oarea ştie să definească climat.ul pe
i-ioaclei prln situaţii tipic : căsătoria pro
iectată între Mihai Rotaru i Anca Cernat
se rupe în ajunul încheiel'ii ei, pentru că
-nwnirea ca director-adjunct a celui clin
tii este primejduită de prezenţa în desa-
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xul Ancăi a unui unchi - .,De fapt mc1 
nu ştiu bine dacă mi-e unchi. Un fel de 
văr de-al tatii" spune Anca -, un unchi 
-vinovat de o teribilă „crimă". A avut un
cazan de ţuică! Esenţa problemei este for
mulată lapidar şi precis de comunistul
Victor: ,,Nu i-ai întrebat, Mihai : ideile
.1·eacţionare sînt ereditare ?" A face din
rudele apropiate sau depărtate factorul
decisiv în evaluarea unui om înseamnă
.a deplasa atenţia ele la principal la se
cundar şi a contesta forţa educaţiei revo
luţionare, a influenţei pe care ambianţa
-revoluţionară o exercită asupra cuiva care,
prin originea sa socială, nu aparţine for

telor înnoitoare ale societătii. Răspunsul
ia întrebarea lui Mihai nu poate fi decît
unul : ideile reacţionare nu sînt ereditare.

Dogmatismul a favorizat încercările 
nonvaloriloe de a se substitll!i valorilor. 
Un alt comunist, profesorul Laurenţiu 
Sturzu, explicitează situaţia : .,Mediocri
tăţile, incapabilii, carieriştii dau din coate. 
Chiar şi cei ele bună credinţă trăiesc cu 
îluzia că la noi poţi ajunge orice ... Dacă 
tot e democraţie. ANCA : Asta nu e rău. 
STURZU : Nu, sigur că nu. Numai că 
unii pierd măsura. Şi atunci ? / .. ./ Ia să-ţi 
-explic eu ţie. Portarul încearcă să-i ia
locul administratorului, adrrunistratorul pe
al directorului... Contabilii visează să a
jungă miniştni de finanţe sau cel puţin, di-
1·ectori de bancă. Fină şi croitoresele se
zbat să ajungă profesoare de liceu... O
pensie la bătrîneţe ... nu strică. Cei aViizi
de popularitate se străduiesc să devină
şpicheri la televiziune... iar cei care se
pricep şi îmbină cuvintele fără sens se
declară poeţi de versuri albe".

1ntr-o astfel de lume, principiile de 
etică şi echitate socialiste nu-şi pot afla
împlinirea : sub formele, mereu invocate,
ale vieţii noi, socialiste, se ascunde con
ţinutul vechilor atitudini, exacerbate prin
strădania permanentă de a înlătura prin
orice mijloace pe concurentul indezirab11.
Cînd Anca îşi exprimă dorinţa de a par
ticipa la şedinţa în care se discută „cazul"
lui Victor, între cei doi soţi are loc acest
dialog, care se încheie cu o formulare
memorabilă : .,ANCA : Victor, crezi că 
mi-ar da voie să particip la şedinţă ? Nu
mai eu te cunosc ... VICTOR (încearcă să 

o încurajeze) : Lasă, Anca ... ANCA : Dar
nu-i drept. De ce o soţie n-are voie să-şi
apere soţul ? VICTOR (cu o ironie amară)

Să-l reclame are voie. Să-l apere nu-i
principial". In practica dogmaticilor,
„principialitatea" este măciuca utillizată
pentru răpunerea adversarilor: De fiecare

6 

dată cînd se doreşte elimina1·ea sau ani
hil-area unui adversar, ,,principialitatea" 
dogmatică descoperă „păcate" inchipU!Îte 
ale celui vizat, în timp ce aceeaşi „prin
cipialitate" trece lesne cu vederea ,,pă
cate" reale. Discutia dintre Sturzu si Vic
tor în privinţa J)romovării lui Dumitriu 
este, din acest punct de vedere, edlifica
toare : .,STURZU : Probabil, s-a aprins sus 
pentru el un bec ... VICTOR : ... Mare vol
taj? STURZU: Altfel... VICTOR: Am în
ţeles. Oare dacă Iorga ar fi trăit, pentru. 
el s-ar fi aprins vreun bec ? STURZU 
(zimbeşte ironic) : Ştiu eu ? Cu atltea 
păcate." 

Timp şi adevăr nu şi-a propus să facă 
procesul tuturor aspectelor dogmatismu
lui ; acesta este rostul unei cercetări is
torice, sociologice şi poLitologice, ce v-a 
trebui întreprinsă. Reprezentată la semi
centenarul făuririi Bartidului Comunist 
Român, piesa Eugeniei Busuioceanu este 
mărturia suflului novator al „Epocii 
N�colae Ceauşescu", inaugurată de Con
gresul al IX-lea al Partidului Comunist 
Român. In atmosfera de deschidere fe

cundă şi înnoitoare spre schimbul de opi
nii, spre dialogul cu adevărat principial-, 
dogmatismul şi-a vădjt, în toată golioi.w
nea sa ideologică, .incapacitatea de a sluji 
- aşa cum a pretins - marilor ţeluri ale
socialismului.

In Timp şi adevăr, Eugenia Busuiocea
nu a pus dogmatismul pe banca acuzării. 
Sentinţa istoriei s-a rostit, condamn.îndu-1 
cu asprimea cuvenită. Dae condamnarea 
nu trebuie să însemne uitare. Istoricii au 
datoria să continue, cu mijloacele speci
fice ale cunoaşterii ştiinţifice, procesul dog
matismului, intreprins '!n spiritul do-
cwnentelor de partid - de oamel1lii de 
litere. 

Florin CONSTANTINIU 

1 Nicolae Ceauşescu, Expunere La şe
dinţa comună a Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, 
a organismelor democr.itice şi organi
zaţiilor de masă şi obşteşti, 28 11,Diem
brie 1988, Bucureşti, Ed. Politică, 1988,
p. 26. 

2 Eugenia Busuioceanu, T,imp şi ade
văr. Cazul Enăchescu, Bucureşti, Ed.

Eminescu, 1981, P. 6. 
3 Jacques Castelnau, Le Comite de 

Salut Bublic, 1793�1794, Paris, Hachet
te, 1941, p, 135.

4 Ibidem, p. 145.
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Traian Stănescu, alături de Gabriela 
Baciu 

Traian Stănescu 
interpretul rolului 

Alexandru din piesa 

,,Un anotimp fără nume" 
de Sorana Coroamă-Stanca 
- Confesiuni de creaţie, zici? Ch'iar

dacă mă repet, în clipa aceasta îmi vine 
în minte (de altfel n-o să uit niciodată !) 
vorba marelui actor care a fost Emil 
Botta. Intrebat „dacă meseria de actor 
e o taină", a răspuns: .,atunci taină să 
rămînă". Dar, rubrica dwnneavoastră mi 
se pare extrem de interesantă nu numai 
pentru noi, creatorii de pe scenă, cit şi 
pentru spectatori şi mai ales pentru citi
torii revistei "Teatrul". 

- Atunci să-ncepem prin a discuta
cum s-a desfăşurat lucrul Ia rolul docto
rului Alexandru din piesa Soranei Co
roamă-Stanca. 

- Aş Vrea să vorbesc în primul rîncl
despre colaborarea cu regizoa1·ea Sanda 
Manu, ele care mă leagă mai multe reu
şite, printre care voi aminti doar .Ga_iţele 
de Al. Kiritescu (Mircea Aldea) la Te
leviziune, iar la Naţional, A treia ţeapă 
de Marin Sorescu (Căpitanul Papuc). Da
torită Sandei Manu am avut întotde31Una 
mari împliniri profesionale, şi sper ca 
sub bagheta ei să mai am şi altele. 

Distribuţia alcătuită de regizoare, care 
e şi profesoară la I.A.T.C

„ a inclus un 
număr de studenţi care să acopere rolu-

rile tinerilor. Aceşti talentaţi studenţi-· 
actori (unii au absolvit între timp şi joa
că acum în alte teatre !) au imprimat,. 
sub directa îndrumare a Sandei Manu, 
un plrus de vitalitate repetiţiilor, un su-
flu proaspăt spectacolului. 

- Intre Traian Stănescu şi partenera 
sa din «Un anotimp fără nume», Adela 
Mărculescu, a existat de-a lungul repeti
tiilor o bună comunicare ? Aşa se pare, 
judecînd după tensionata şi dramatic� 
relaţie pe care spectacolul o reflectă. 

- Spre deosebire ele alte personaje cu
o funcţie dramatică similară pe ciare
le-am jucat, doctorul Alexandru - fiind
scris într-o modalitate originală. de o
autoare experimentată în materie de tea
tralitate, anume ele reputata regizoare
Sorana Coroamă-Stanca - mi-a solicitat
mai multă subtilitate, un joc mai discret
în formă, dar intens ca trăire. Fără in
teligenţa scenică a partenerei mele Adela
Mărculescu, cu care mă completez admi
rabil, şi fără rigoarea profesională a re
gizoarei Sanda l\fanu, nu ar fi fost posi
bil să realizez astfel acest rol.

- Doctorul Alexandru, un personaj
care pune grave probleme de viaţă, pro
bleme care pot fi ale oricăruia dintre cei 
din sală sau de oriunde ... 

- Am pornit de la două trăsături e
senţiale. Prin profesiunea pe care o exer
cită, care presupune dragoste faţă de oa
meni, credinţă că omul poate să facă 
bine. că este obligat să facă bine, Ale
xandru este un om al datoriei, al idea
lului moral. Pe plan sentimental, însă, el 
este gata să sacrifice relaţia cu femeia 
iubită, pentru a fi consecvent cu meni
rea sa profesională. Am conceput perso
najul ca pe un idea1ist care a1·e însă for
ţa să-şi asume o dramă (boala) şi să o de
păşească, cru riscul de a sacrifica latiu!l'a 
afectivă a existentei sale. 

- Ai resimtit ·natura oarecum secun
dară a rolului; în raport cu partenera ? 

- Nu, dimpotrivă. Doar dacă te referi
la text, care e de mai mică întindere. 
Altfel, personaj'ul trăieşte foarte intens, 
chiar în afara timpului material pe care 
îl petrece în scenă. Relaţiile dintre mine 
şi celelalte personaje sînt aoroape per
manente, prin comentariile dintre Paula 
I, Paula J.I şi Paula III, iar partenera mea 
reuşeşte să încarce de complexe semni
ficatii scenele în doi. 

Foarte interesantă mi se pare, de pildă, 
rezolvarea finalului, care nu es.tp un 
happy-end în sens tradiţional. spectatorii 
avînd pos'ibilitatea să-şi imagineze ei în
şişi un sfîrşit. Este ceea ce numim un 
final deschis. 

Maria MARIN 
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în studio, alături de fanii Hossu 

Maria Ploae 

interpreta rolului Anca 

din spectacolul TV cu piesa 

,,Camera de gardă" 

de Constantin Brăescu 

- Iată-vă, deci, într-o apariţie la Tea
trul TV ... 

- Da, după zece ani ele absenţă din
faţa camerelor ele luat vederi. !mi era 
foarte dor ele atmosfera platourilor TV. 
Cînd m-a solidtat regizoarea Domniţa 
Munteahu, o veche şi bună, cunoştinţă, 
şi mi-a cxplkat despre ce distribuţie e 
vorba (n.n. - Eugenia Maci, Ion Cara
mitru, Emil Hossu), am simţit că explo
dez de buourie. 

- Rolul Anca, cel al tinerei inginere
,,care e,1c foarte imJ)licată în profesie" ... 

- Da, chiar ele la intrarea în scenă,
Anca se recomandă ca aceea „care nu 
poate fi recw1oscută drept cîştigătoarea 
unui concurs de frumu. eţe" - lucru cu 
care fetiţa mea Ada n-a fost de acord -
,,dar pentru care profesia (munca pe 'şan
tier) cst.e totul". 

- Aşa îl face pe tînărul prozator care-i
rezervase un capitol în cartea sa să îşi 
amintească de ea. Şi totuşi ea nu e nu
mai atît. E şi o fiinţă de o sensibilitate 
deosebită, sensibilitate ce o „aruncă" în 
situaţia respectivă. 

- Ea este, în varianta TV a piesei,
,,prietena cca mai bună a mamei copilu
lui care suferă accidentul". Mama fiind' 
rănită şi ca, Anca se consideră datoare 
să vină cu copilul la spital, pentru a ob
ţine ca acesta să fie operat ele cel mai 
bun chirurg. Intîmplător, chirurgul Ill\l e 
altul decît adevăratul tată al copilului. 
Dar el nu ştie. Şi cu ocazia acestei întim
plări tragice o va afla. 

- Chimrgul, de altfel, o îndrăgise şi
pe Anca, sau cel puţin aşa o lăsase să 
creadă în anii de stagiu. Iat-o deci pe 
Jto'ină- ·într-o situnţie·· destul de dificilă : 
ea trebuie să militeze J)entru cauza prie
tenei sale ca şi cum ar fi vorba despre 
ea, fără însă a-l face 11e doctor să înţe
leagă aşa ceva, ba dimpotrivă, a-1 sili 
să•·Şi recunoască responsabilităţile. 

- Poate că tocmai asta a dat greutate
rolului, l-a făcut să-i crească substanţa 
conflictuală. 1ntr-o bună parte a piesei 
Anca joacă o dublă stare : de acuzator şi 
de apărător totodată. Nu-i poate ierta 
doctorului toată ,.cochetăria" din tinereţe, 
clar vrea si'i-1 facă să acţioneze cît mai 
eficient şi mai pro1npt în cazul copilului, 
ştiind că în felul acesta îşi va dovedi 
încă o dati'i buna pregătire profesională. 

- La ,,împlinixea" acestui rol de tînără
ingineră în construcţii, devotată profesiei, 
dar •În aceeaşi măsură ataşată de oamenii 
din jurul ei, a contribuit într-o măsură 
o�recare o altă expel'ienţă din activitatea
dumneavoastră scenică (sau filmică)?

- Poate filmică mai degrabă decît sce
nică. be fapt, pe mine scena nu prea m-a 
răsfăţat. In film am fost însă o norocoa
să. Da, am găsit nişte similitudini cu ro
lul din Promisiuni, filmul Elisabetei Bos
tan. Dar cel mai mult a contribui-t, cred, 
experienţa mea de mamă a trei copii ! 

Dana CRISTESCU 
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Regizori 

si actori 
, 

profesionişti 

în sprijinul 

amatorilor 

N;.\'flON}\l „CiNTAREA RON\ţ\NlEI"' 

Regizorul Constantin Fugaşin în dialog cu cei doi prota
gonişti ai spectacolului 

• T I n succes al grupului teatral
,,Eveniment" 

Grupul de teatru ,.Eveniment" al An
samblului Arti,st!ic al U.T.C. împlineşte 15 
ani de activitate, încunw1_ată de premii 
şi distincţii în cadrul diverselor compe
tiţii artistice n :1.ţionale. Actocii se dătru
iesc cu paSliune unor întreprinderi ar;tis
tice dificile, pre.supunînd o muncă .tenace. 
Atenţia cu care a fost selectat reyertoriul 
este la rîndul ei o dovadă a seriozitătii 
de care sînt capabili tinerii real�tori ai 
spectacolelor prezentate ,sub egid:1. ansam
blului. ln mmă cu cîţiva ani, am aplau
dat cu însufleţire o originală montare 
după La Li.lieci de Marin Sorescu, inti
tulată Rînduieli, în regia lui Constanrtin 
Fuga,şin. Reprezentaţia are ·:istăzi un pal
mares impresionant, . din care reţinem 
Premiul '.,Masca de aur" la f€1sjvalul bu
cureştean cu acelaşi titlu, Marele Premiu 
la Festivalul Umorului de la Vaslui, Pre
miul pentru cel mai bun spectacol pentru 
tineret 1'a Festivalul Spectacolelor pen
tru Tineret de la Piatra Neamţ şi acelaşi 
premiu La competiţia de Ia Caracal, Pre
miul „Scînteii Tineretului" la Gala Tînă-
1ului Actor de la Costineşti, precum şi 
multe distinctii indi,viduale. 

ln decembrie, grupul a prezentat în 
premieră un nou titlu. piatră de încer
care atît pentru regizori cit şi pentru ac
tori : musicalul Jntîmplare din cartierul 

Soho după· Opera de trei parale de Ber
tolt Brecht. Spectacolul se remarcă prin 
o,rig,inalitatea lecturii scenice, prin ritmul 
alert, prin coeziunea mişcării grupurilor 
şi ansamblului, prin plasticitatea expre
siei corporale a ·,ic-torilor şi pri.n modali
tatea de actualizare a operei brechtiene. 

Am as-i.s'.,at la o reprezentaţie Brecht a 
z,ilelo,r noastre, accesibilă tinerilor, deo
seb1t de proaspătă şi de atractivă. Regi
zorul Constantin Fuga,in explică astfel 
ideea călăuzitoare : ,,Am văzut două spec
tacole Brecht pe scena studioului studen
ţesc «Casandra»· - primul realizat în ur
mă cu 14 ani, de Octavian Cotescu, celă
lalt, regizat de Ion Cojar şi Gelu Colceaa. 
Ambele mi s-au părut adevărate lecţii 
Hrecht, dar ca.re îl ţintuiau pe autor în
tr-un anume moment al istoriei teatrului. 
Tocmai aceste forme fixe de expresie, de
venite academice prin reproducere, m-au 
pus pe gînduri şi m-au incitat să caut alt 
drum. Piesele sale se adresează cu pre
cădere tinerilor. El le-a dat forme atrac
ţioase pentru contemporanii săi. Dar ceea 
ce era atunci noutate mult qustată astăzi 
nu mai are aceeaşi prospeţime si putere 
de seducţie, astfel că revoluţionarul 
Brecht riscă să apară ca un dogmatic de
păşit, tocmai din cauza respectului rigid 
pe care îl purtăm formelor teatrale in-
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ventate cu citeva decenii în urmă, în cu 
totul alt context istoric si teatral. Noi 
n-am făcut altceva decît sii aplicăm piesei 
propria metodă a autorului, fiind convinşi
că Brecht continuă să fie contemporanul
nostru".

Din reprezentaţie ne-am dat seama că 
regizorul îşi cunoaşte bine colectivul. In
terpreţii fiind neprofesÎlOnişti, se porneşte 
de la d,atele lor personale în construirea 
tipologiei. Am remarcat omogenit:1tea tru
pei, atenta racordare a fiecărui1a la lumea 
personajului său şi la întregul spectacol. 
Actualitatea montării re2Jidă în modalita
tea de joc. care nuanţează leotura; subli
niind ideile, precum şi în muzică şi în 
desenul coregrafic. Discutind în oon.tinua
re despre felul în care Brecht a preluat 
subiectul Operei calicilor de John Gay, 
scrisă în secolul XVIII, prezentînd-o ca 
pe o piesă de ,actualitate, directorul de 
scenă spune : ,,Am aplicat acelaşi trata
ment Operei ... , dar cum noi îi purtăm 
mai mult respect 1,ui Brecht decît i-a pur
tat el lui Gay, am păstrat intact textul 
devenit clasic. Mie chiar mi se pare că 
este un text de actualitate. In aceeasi in
tenţie am schimbat însă muzica. 1n· tim
pul vieţii lui Brecht, spectacolul s-a jucat 
cu două partituri diferite, deci au fost 
două versiuni originale. Nu fiindcă nu 
mi-ar fi plăcut muzica aceea cit care ne
obişnuisem toţi, am hotărît să înnoim,
o dată cu celelalte mijloace de expresie,
şi ,acest important element al artei sce
nice, ci pentru că, după opinia mea, nu 
mai corespundea ideii ce voiam s-o pro
movăm. Am fost ajutat de tînărul com
pozitor Eugen Mihăescu, conducătorul 
grupului Kripton; muzica sa are rezo
nanţe rock şi este melodioasă, foarte 
multe melodii avînd date de şlagăr". 

Coregrafia este şi ea un element inova
tor în reprezentaţie. Prima şi cea mai im
por.tantă gnijă 1:1 coregrafei Liliana Tudor 
I<argulesou a fost să folosească în mod 
adecvat talentul încă necultivat al tineri
lw interpreţi spre a orea o trupă omo
genă şi expresivă. ,,Cel mai dificil lucru 

- ,s,ublin.iaiză coregraf.a - a fost construc
ţia pe mai multe planuri, fiecare bine
structurat. Am dorit să realizez o lume
omogenă, dar în acelaşi timp bine dife
renţiată. O asemenea colaborare între ac
tori, regizor şi coregraf, cel puţin din
punctul meu de vedere, mi se pare feri
cită ; de obicei, dansatorilor le lipseşte
instruirea necesară unui bun joc de sce
nă, iar actorilor, ştiinţa de a se mişca
plastic. Lucrînd împreună, cîştigă şi unii 
şi ceilalţi. 

Di,sponibi,litatea membrilor grupului de 
a-şi perfecţiona expresia corporală este
foarte mare. Ei şi-au depăşit mult condi
ţia de neprofesionişti. Actorii au fost cei
care mă incitau .�i uneori chiar îmi suge
rau soluţii. Bineînţeles că văzu.sem cîteva
propuneri Brecht, dintre care cea a lui

În imagini, momente din repetiţii ; 
în pagina alăturată, scene din spec
tacol 
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Liviu Ciulei mi s-a părut cea mai inte
resantă. Totuşi, modalitatea în care am 
încercat noi să facem altceva mi s-a părut 
deosebită si mai nouă . .tlm urmărit mai 
multe dire.ctii: să sugerăm o anume cu
loare a lumii respective - a awesiv'ităţii 
şi promiscuităţii, apoi să schiţăm o tipo�logie diferenţiată pentru fiecare personaJ 
si qrup de personaje, Am introdus ele
me;ite de music-hall si am recurs la sim
bol pentru a exprim.ci esen�ia.lul. M-a in
teresat întotdeauna music-hall-ul, în sen
sul realizării unui spectacol teatral total; 
important este felul cum expresia corpo
rală se -integrează în acest tot, în această 
întîmplare dramatică, şi cum gestul se 
topeşte în replică sau invers. Coordona�ea 
componentelor este decisivă. Am convin
gerea că dansul modern ofe,_-ă o paletă 
mult mai amplă decît cel clasic şi se pre
tează mai bine, ca sistem de expresie, 
spectacolului de teatru". 

tntorcîndu-ne către interpreţi, am re
marca drept deoscbi.t de rec11izate actori
ceşte personajele Polly Peachum (Floren
tina Turcaş), J. J. Peachum (Nicolae Bo
tezatLÎ) şi Mackie-Şiş (Adrian Ciucă). 

Florentina Turcas ar fi după opinia 
noastră, vedeta : ·1ejeribatea mişcărilor, 
rostire:1 nuan�ată, sublinierea replicii prin
tr.:O gestică adecvată, expresia corporală 
atent cizelată, vocea caldă şi bine pozată 
în secvenţele cînlate. mnorul suav şi gra
vitatea dură sînt folosite cu un simţ sce
ruic care o apropie pe interpretă de nive
lul iactorului profesionist ; �i totuşi, după 
propria-i mărtiu1·isire, este primul ci rol 
de :isemenea factură : ,,l'vfai întîi, Polly 
este o fetită naivă apoi treptol, se matu
rizează si · ajunge 'o fe;ieie independentă 
care co1iduce o banclă ele hoţi, Mijloacele 
diferă ele la etapă la etapă si trecerile 
trebuie făcute nuanţat. 1'\f-a ajutat expe
rienţa mea anterioară, pe scena Teatrului 
Muncitoresc al I.C.T.B., unele am lucrat 
ani la rind cu actorul Victor Moldovan. 
Am visat îndelung acest rol. Premie,-a a 
fo.tj; pentru mine un eveniment aproape 
nesperat." 

Nicolae Botezatu întruchipează un J. J. 
Peachum în culori vil, de un pitoresc ire
zi5tibil. Ag,il şi surprinzător în şire ten i 1 
agresivă pi-in care-şi caracterizează perso
najul, el figurează un ticălos plin de in
ventivitate şi neastîmpăr. .,Iniţial aveam 
îndoieli - recunoaşte interpretul - îl sim
team străin si voiam să renunţ. Cu vre
mea, am început să-i înţelep resorturile, 
datorită indicaţiilor regizorale şi încu
rajărilor din partea colepului meu Aclria n 
Ciucă. Deşi cu spectacolul sorescian am 
lUCJl multe prem'ii, acesta este rolul. care 
mi-a adus cele mai mari satisfacţii". Nici 
unterpretul lui 1\iL1ckie-ŞL-, nu a fost de
la început sigur pc posibilităţile sale, deşi 
personajul este construit fără cusur. A
drian Ciucă consideră rolul ,.o piatră ele 
încercare". ,,Sînt un actor clisciplinat şi 
urmez cu stricteţe indicaţiile regizorului, 
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dar t:in să-mi acluc s1 eu contribuţia . la 
împlinirea rolului. Deşi am demarat greu 
cu acest Maclcie-Şiş, 11u pot să nu recu
nosc că este cel mai important rol al 
1neu". 

Un debut am notat în rolul Lucy, Lu
miniţa Postăvaru, graţioasă şi fragilă, rc�
�este totuşi să fie o prezenţă pregnantă. 
Ca si colegii ei mai e;,,,,perimentaţi, a avut 
nev�ie de un timp ele acomodare : ,,La în:ceput m-am speriat, spune cu, pent!"u _ca
datele personajului Prau total diferite 
ele ale mele, Apoi am reuşit să aduc la 
un numitor comun defectele şi calităţile 
noastre". In triplu rol (Grăsunul, Pl,rin
tcle Kyndball şi Cerşetorul): Mircea C11is: tescu compune, aproape făra cuv1111te, trei 
tiipuri diJerite. Explicaţia reu.5itei ne-o o
feră interpretul însuşi : ,,Fiind cam emo
tiv, prefer rolurile în care pot "!;iza ,Pe 
expresia feţei. Acest mod ele Joc ma avan
tajează, chiar clacă este mai greu. Cînd 
merg pe stradă, la �erviciu, ln_ tramv�i,
oriunde mă aflu observ oamenll, la reţin 
gesturile, ticurile, convins că-mi vor tre_
bui cîndva, în spectacole." Mezinul trupei, 
George Ivaşcu, realizează şi el un izbutit 
rol de compoziţie. Iată ce ne spune : 
,.Mi-am început activitatea în acest co_lec
tiv prin '82, cînd aveam 14 ani. lnt1:e �z71:p 
am efectuat stagiul militar, astfel incit in 
ultima vreme am lipsit la. o bună parte 
clin repetiţii. De aceea nu am încă sig_u
ranta celorlalt'i Si mă tot cenzurez, mz-e

teamă să nu exagerez, să nu sarjez". Nou 
venită în colectiv Carmen Pâpa, în rolul 
Jeni Spelunoă, ;ădeşte personalitate . şi
intuitie scenică. ,,Aş fi dorit să joc orzce 
partitură în această piesă. ln viziunea lui 
Constantin Funasin, personajul a fost oa
recum diminuat .. Dar ceea ce a rămas îmi 
place şi mă solicită", spune ea. 

Music:ilul intîmplare din cartierul Soho 
11,e rămîne în memorie ca o versiune sce
nică antrenantă, plină de ritm şi culoare. 
1'umea so·rdicliă care populează piesa fiind 
prezentată publicului într-o modalibate 
teatrală rafinată, de oătre un ansamblu 
închegat, cu o muzică încînbăltoare, Un 
spectc1col pe care-l urmăreşti fără respir@ 
şi pe care-l aplauzi cu entuziasm. Meritt:l 
pentru faptul că existenţa sa a devenJLt 
publică aparţine Teatrului .,_Ion Cr��ngă":•care şi-a asumat cu generoz1.tate m1s1Unea 
de amfiltrion. Este firesc ca .atunci cînq 
se naşte un fapt teatral autentic, el să fie 
sprijinit şi încurajat, iar realizatorii, sti� 
mulaţi. Spectacolul Rrecht al grupulllli 
,,Eveniment" este rodul unei reuşite cola! 
borări între amatorii şi profrnioni.9';ii diri 
spaţiul scenei, Rămîne de doriJt C!'I ci să-ş\ 
,trăi·ască vi,aţa în contact cu publicul tîi 
năr pentru care a fost conceput; pentru 
munca pasionată pe care au investit-o, tca 
merarii realizatori au dreptul la scnbi�
mentul stE'nic al eficienţei. I

I 

Liana COJOCARU 
k 
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Secvenţa „Sala de 
aşteptare" cu 

Carmen Ungurea
nu, Ioana Ha
riuc, Daniel Ba
dale, Vlad Iva
nov, Dana Tapa
lagă, Duiu Ono
frei 

• Grupul de pantomimă
„Facies" -autoportret colectiv 

· Gasa de Cu'ltură a Ştiinţei şi Tehnicii 
per1t'fu Tineret din Botdşani.' Se repetă,
·se 'face fizilcaţie într-o s-ală spaţioasă,
făiâ alte orna:mente clecît •un afiş inspi-
rat• rewezentîncl o mască ele pe care 
„G1'upul '«Facies,, vă invită' la spectacolul 
_ele_ pantomimă Secvenţe. Regia: Van
Puric". După o vreme. pe peretele diin 
'faţa „scenei" mai. 'descoperi ·ceva : o hî<r
ţie modestă cu' un des-en stîn.gaci. repre
zent'lnd un· clovn. Dedesubt: ,,Să nu ui
tati că sînt mereu cu voi I DAN", 

' 

Şcurt istoric 

La reconstituirea căruia îşi dau con
Cill'sul :, Elen,a Hariuc - ins.tructo.r ou 
pr,obleme d:e. teatru la respectiva Casă ... , 
şi grupuJ F.ACIES (.,copiii"). 

S-a pornit de la .fo.Iimaţi-u de �ea,tiru a
Casei. iNlu găseau piese pen:bru illineret. 
Compoziţia n,u · le ieşea. Le iese g;reu .şi 
profesioniştHar. Cu pantomima, totul a în
ceput dintr-o· joaoă a Danei Tapalagă. 
„Veteran•a" gi0rnpului (a a,bso�V'i't Li1ceul 
Economic în 1988 şi acum e&te actriţiă 
corp-an.s-aroblu la Teaitrul „l\1.ihai Emi
nescu") obţin0s1 în 1986 locul Il la faza 
rep�bliioană a Festivalului Naţional „Cîn
tarea' României"> oJ un număr de ;panto
mimă du0ă epÎISodul Va cireşe d'iITT Ion 
Creangă. ln ra<;elaşi an, se constiituie „g,ru
pul" - format din Dana Taipala.gă şi 
V1adimir Ivanov (absolvent, în 1988, al 
Liceului Ped,a,gogi,h care pr�g.ă,�s-c Ge

ne2a a1wtimpur'ilo,., pe muzioa lui Vi
valdii. Soşi-t la Botoşani cu Actorul, Mihai 

Mălaimare îi vede şi-i sfătuieşte să 
.me;;H:gă în. 'l)lbiifa ele Pa1:1:t01,Jî:11ă, d3 __ la 
S1b-tu. La rn-toarcere, ,.,,\::Oiplll'· srnt, .,v9:ţ,uţ1 
de Dam Puric, ca�·e incepe lucrul· ,serioş 
pu ,-ei. Grnip:ul. se măreşte. Vjn : Carmen. 
Ungiureanu -(absolventă a Lic�ului Peda
gogic), ,Daniel Badale (absolvent, în 1988. 
a! Li·oeului Electrocontact). Duiu Onofrefi 
(elev în clasa a XII-a, .Liceul Indru;,tri.M 
Ni·. 2). Mirel Vieru (absolyen,t at Li1ceu
lui Industria,} N:r. 2) şi Ioana, Hariuc 
(elevă ,în ,clasa a IV-<a,. Ş½oala G�nera�ă 
Nr. 7). Toată ila.rna (1987-1988)' se fac 
antrenamente c;u Dan Puri<;, oa:re aleatgă 
înt1,e „piUŞ-tii" lui, Teakul „Mihai Emi� 
nescu", tur.ruee, filmă!r,1.i. Dan îi obişn:uieşte 
pe „puşti" ou di.soi,plirna, qu ordinea e;xer; 
ciţi'ilor (încă!J.zirea puci10ru;elor, a bazinlţ� 
lui, a toracelui, a ,umerilor, a gîtului, . .:I 
caipuliUi şi î:n �e�e .din urmă a. mîinilor). 
SpectJacol:ul a :lloot rodrat :in judeţ, pe s�e! 
nele dnn Dorohoi, Da-rab-ani, P?-ltini.ş. 
Săveni. ,,Oopiii" participă la Festi,valuJ 
de Satiră şi Umor „Mărul de aur"· de 1� 
Bistrita-Năsăiud. Pentru spectacolul de la 
,,Oaisandrra" s-a vorbit cu reclor:ul I.A.T.c·.: 
prof. Ileana Berlogea. Au fost apoi în
vi.taţi de oătre B.T.T. la. Serpările Mării 
(3(1.llgiust��ptembrie 198?), ia.r între 8-11 
septembrie la Gal,a Costineş1li!,tlui, intrînd 
în spectacol cu Aura Uniceanu, Ion 
Caramitru... Pentru 12 septembrie, sîrit 
programaţi la Teatrul Dramatic din Con
stanţa. pentru 10 octombrie, din nou la 
,,Ca5andra" şi în contin,tlare la Gala Re, 
cibalurilor de Pan,tomimă de la Pî<rîu1 
Reoe. unele obţii) premiul de in-tei;p1·etare
pentru grup. , · 
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Trei imagini din 
secvenţa .,Mane
chinul" 

Tehnica lor constă în antrenamente 
şi în ascuţirea spiritului de 

observaţie 

,,Copiii" n..ian prea urmat indicaţiile teh
lllik:e din tabăra de la Siibiu.Au încercat 
să aj!ung,ă fa gesturi fiireşti prin antre
namente (:Ewicaţie) şi prin obseIWarea 
lintensă a naturi,i. Se lucrează mult. 'După 
antrenamentele „impuse" pentru încălzirea 
şi obţinerea fl.exibilităţi,i organismului, se 
face improvizaţie. Se combină fizicaţia cu 
joaca. Fiecare vine cu o temă : Copacul, 
Firul de iarbă, Copilăria, Tinereţea, Bă
trîirreţJela, Moartea. Se rezistă ila tentaţia 
orioăriuli. gest gratuit. Mersul este foiar.be 
!important. De aici se ajunge la :zibor. 
!Pasul de pantonimă clasiiC este miu1t 
uti:liizat la z-epetiţi; dar pe scenă îl folo
sesc mati puţin. ,,Copiii" trebuie să fie 
clari. pentru publicul care vrea să vadă 
subiecbul, nu clovneria. Pentru verffi
care se vizionează filme cu Marcel Mlar-
008IU - cel oare în ·tinereţe fUJSese an,ga
jatl de Jean-Louis Bairrault penitru rolul 
11ui .A!rlequin., preferat fiin.d lui Maurice 
•Bejart. Dan Puric îi llLSigură pe „oopii"
că el nu ştie totul, că ei pot descoperi
ain,guri multe lucruri. Cite secrete as
cunde trupul omului ! Ca s'ă le descoperi,
ai ,grijă .să nu pierzi nJici un minut !
Pantomima să fie tot timpul cu tine ! Să
nu-ţi scape : o frunză C'l1IIl se zbate, vintul
cum bate, omuI cum mănincă şi cum se
comportă în vJaţa cotidiană... ln orice

moment poţi mode1a în interior un posi

bil număr. Ca ,să ajungi la firescul gestu
!lu:i de a deschiide uşa, trebuie să deschizi
sute de uşi, dar mai trebuie să-i observi
şi pe ceilalţi cum deschid ...
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Pe Dan Puric l-au găsit ideal, 
total 

După fiecare spectacol avea loc oo
lqcvi,ul" ou !Dan Puric, care 1şi notase· 
într-un carnet tot oe n-a mers. Dan le· 
�plica necesi.tatea de a se trece ou uş\11-
rmţă de la gesturile mici, d� fineţe, la 
cele largi ( ,,o întindere de mină ca o
poezie"). La primele spectacole, Dan stă-·
tea In :fiaţă. era crispat, avea emoţii. MlaJi 
pe urmă şi-a permis să-i privească de 
la distanţă, de fa "Lumini". In s:fîq-şit, i-'a 
învălţat să a-Lbă prezenţă de spirit, să 
se descurce - orioe li s-aT Irnl1imrpla -
şi fără el, să nu ifie cabotinii pe scenă, 
să il1lll ilacă n�ci o concesie ,puiblioului 
kitsch, să nu joace gros. Gagui are fi:ru-
museţea Lui în naturaleţe, nu trebuie în
groşat, pentru că aa-ta adevărată ii ajutii 
pe oameni să se odihnească i!l1 nature[iul 
dlin ei, îi descarcă de multi,tudinea „în
groşărilor" exiterioare, ce denatuream fi
rea, omenesoul. Dan face 5;por,t, se pri
oepe la 0ll-ille plastice, la literatură. Le dă 
lecţH de culrtru!ră şi de via.ţă. ,,Ne indemna 
să învăţăm de la natură cum să trăim. 
Se juca exact ca un copil cu nai. Nu.
avea nici o armă. E grozav că am avut 
acest noroc, să ştim ceea ce, poate, Dan 
n-a ştiut de la vîrsta noastră, să avem
ceea ce, poate, el n-a avut". (DANA). iDan

le S)J'Une că actorul Illll poarte uroa pe 
scenă dacă nu are o bază, o cultură. 

,,Ne-am făcut o cultură prin el." Cu e!
am descoperit nişte zone ale vieţii pe 
care le-am fi descoperit. poate, peste 10-
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15 ani. Este atît de modest 1" (VLAD). 
Pentru DANIEL întîlnirea cu Dan a fost 
cel mai fericit moment din vi0ţ,a lui : 
„Mai tirziu spuneam : Imi place, îmi 
place, îmi .place ! Şi Dan mi-o tăia : Dacă 
nu ţi-ar plăcea n-ai face-o. Ne îndemna 
să nu ne trădăm copilăria". Oontaotul cu 
Dan a fost a,tîrt de nou pentl'\u ei ! ,,Fe
TIOL'f'e era ceea. ce simteam. Exemplul 
personal al lui Dan, sufictul lui, fiecare 
cuvînt, nimic $n plus, toate acestea mă 
convingeau. Este foarte deschis. Ne-a 
atras într-o zonă de intimitate, de fami
liaritate foarte necesară pentru noi. L-am 
găsit ideal, total". (DUIU). La Pîrîul 
Rece s-a diS'CUtat, între altele, cum se 
deschide uşa. IOANEI i-a plăcut ce-a zi,s 
Dan (,,depinde cine se află dincolo de 
uşă"). Dan are vocaţia sacrificiu-
lui. Cum scapă de la repetiţii 
vine ou aivionul, face un n.'UJllăr şi iar 
pleacă. ,.Se poate spune că rupe din el 
pentru noi. Fără el, acest spectacol se 
pierdea pe scena. Casei de CuUură a Ti
ne,retului" (ELENA HARIUC). Dan i-a 
în.văţia,t pe „copii" că rtirebuie eliminat ve
detismu!l, oă ceea ce fac este firesc, este 
o stare ps.ilhologică, nornnală, o.urată.

Reacţii 

La .:Bdtoşani, publi.cul era deja fm·mat 
de Dan PUJI'k prin nUIIllere de pantomimă. 
în cad1'Ul llllUltor spectacole, p.rnn reci
talul Jocul (regizat de Traian Aelenei), 
p.r!Î!n speataoolJul de pantomimă şi muz:i,că 
Gusţinut împreună cu violoni,stul Mathe 
Gyozo dim Orchestra Simfonioă locală. 
In alte localităţi din judeţ, oame.nii erau 

surprinşi, nu ştiau own să reacţione-lle, 
dar d'llJpă cinci rrninute de 'linişte se aco
modau, chi,purile li se destindeau, le plă
cea, rîdeau. La Darabani, publi<c au fost 
ţăranii. La început, !iocaţi (.,la uite, dom' 
le, cum fumează pe scenă 1"), apoi au rî.s. 
In tabăra de la Dumbrarvia Sibiului s-aiu 
împrl'eten'it ou un turist scoţian. Au vor
bit desp·r-e teatTu în engleză. I-au făcut 
cîteva numere în aer Liber, la lumina 
unui foc. Scoţi,anul a înţeles tot, i-a plă
cut, s-a amuzat. Copiii din faţa blocului 
Danei fac carate, joacă mimi.'C Dentistul, 
Sala de aşteptare, Statuia, Manechinul, 
Tentaţia, Texas, Visul. Colegii Ioanei o 
inv·idieză (,,Ce-aş vrea să fiu în locul 
tău la pantomimă 1"). La Focşani, un 
anumit gen de public şi-a expriima,t sa
tisfacţia prin f:luierături. Dar trupa n-a 
cldsperat, a făcut un număr de panto
rnilmă .pe seama »fluierăturilor". La Cos
tineşti, un student i-a oprit pe stradă 
ca să -le spună : ,,Nu ştiam că pantomima 
poate fi şi aşa". Subsemnata l-a asemănait:

pe Vlad Ivanov ou Jerry Lewis. La 
BucUJre�bi i..;aru felidba,t Ştefan Tapalagă 
(,,trebuie să continuaţi ceea ce aţi in
oeput"), Sanda Manu (,.Sinteţi nişte copii 
superbi, dar aş vrea să vă văd şi peste 
zece ani în aceeaşi formulă"), studenţi 
de la I.A.T.C. (Ne-aţi lăsat pe gînduri"). 
La Pî-rîw Rece, un,ii ţineau cu profesiio
ruştlii flon Tugearu), alţii cu pantomima 
în general : ,,Nu sînt diferenţe între ama
tori şi profesionişti, pentru că la noi 
pantomima este la începuturi, nu există 
o şcoală puternică, îndreptăţită să ofere
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Secvenţa „Manichiuristele" 

diplome" (Ion Cristoiu). Felicitaţi cu en
trimasm de Sergiu Anghel {,,

dar să nu 
rărmîneţi la stadiul de entuziaşti"), Adina 
Cezar, Ciri:Srtian Pepino, Mihai ,Măiaimare, 
Ion Sălişteanu. 

Cei din umbră 

Sonorizatorul Ioan Corneschi are emoţii, 
ceea ce se simte cînd umblă şi la lumini. 
Regizorul tehnic, Camelia Nistor, este 
laureată la fazele republicane ale Festi
valului „Cîntarea Românie,i", ca recita
toare. Ei îi aparţine şi prezentarea grafică 
a afişelor. A fost ajutată la regia tehnică 
de Serg1u Ungureanu. De costume răs
pund Vidoria Zăicescu şi Mihaela Alu
poaiie. Directorul Casei ... , Gheorghe 0nă
chescu, a susţinut materi,aliceşte trupa. 
V.alerian Mareş. directorul Ansamblulu.i 
.A!rbistic al U.T.C., ,a oontribUlit la buna 
prezentare a spectacolului la Bucu:r,eşti 
şi la Costineşti. Profesoara Viviana Bu
hociu de la Şcoala Generală Nr. 12 a 
adus, ,prin bună·voinţa Bibliotecii Fran
ceze, filmele cu l\,1aircel Ma,rceau. 

Ei, ,,copiii" 

DANA : Unii au crezut că am îndrăznit 
cam mult pentru nişte amatori. Obsesia 
mea este pregătirea penrtu I.A.T.C. Ar, 
fi grozav să intrăm toţi şi să rămînem 
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,aceeaşi trupă şi peste zece ani, aceiaş?
copii „superbi" şi „minunaţi", cum sîntem 
acum calificaţi. 

VLAD : Pantomima este o obsesie. Alt
ceva n-aş putea face. lvlă bucur oind 
spectatorii se bucură, dar nu-i las în 
pace şi-i întreb ce-aş putea face ca să-i 
lnicur şi mai mult. Dan Puric şi Elena 
Hariuc ne-au învăţat nu doar pantomimă 
romportamentală, ci şi comportare ... 

DANIE'L: Pînă la şapte ani am crescut 
la ţară, apoi mergeam în vacanţă la 
bunici. Acolo, jocul era mai puţin cen
zurat, ca şi în pantomimă, unde totul e 
liber. Am observat cu tri.steţe că eu ClL 
Dana am rămas singurii copii din fostq 
clasă. a .�colii uenerale. Am găsit panto� 
mi.ma ca o Jo-nnă ideală de a spune totul 
despre mine. Nu sînt orator. 

DUIU': Indiferent dacă trupa va ră
mîne sau nu, am ciştigat ceva de preţ 
pentru toată viaţa: spirit de echipă, gusţ 
pentru cultură, pentru autocunoaştere. 
autoperfecţiune ... 

IOANA: Fac şi pantomimă comporta-. 
mentală, dar o prefer pe cea poetică : 
păsări, flori, muzică... Am făcut un desen 
şi un afiş cu prietenii mei de la panto
mimă. Desenul se cheamă: AM REUŞIT; 
TU, EU, EL, EA. 

ELENA HARIUC : Este di{icil să for� 
mezi un nucleu în pantomţmă. Copiii 
vin din diverse medii. Pentru început, 

· fiecare se simte cel mai important. Fie
care trebuie educat să nu lovească în
ceilalţi ,şi să nu dea din coale ca să 8�
afirme doar el. A fost de luptat cu teri-,
b'ilismul adolescenţei, cu impresia fie
căruia că e mai grozav d.ecît altul. Tre
buiau înfrînte tendinţele egoiste de a
păstra secretul unei reuşite. Pînă nu-1,
formezi ca oameni, nu poţi obţine o
colectivitate. E greu ele realizat starea
normală, senină, în grup, de creat mediul
icleal. Dar am avut cu cine lucra şi asta
e_ste esenţial. ,,Copiii" au talent şi voinţa
de a intra în scenă. Trupa are fq,rmec
pentru că e tînără şi .transmite specta
torului bucuria vieţii. Aş vrea să mă.
ocup de o trupă de pantomimă cu, pio
nieri. Bine;î.nţeles, tot cu ajutorul lu�
Dan Puric.

Elena SFRANGEU 
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PER1'AAi'IEi'rf ţ\ 

1'AODERi'UT ţ\�rE 

;.\ Cl;.\SJCl!.OR 

Eminescu 
şi arfa 

actorului 

·1 

Există o b1bliografie destul de întinsă 
asupra raporturilor lui Eminescu cu tea
trul, cu problemele 1ui generale şi spe
ciale. Comentatorii s-au oprit şi as,upra 
cronicarului dramatic. lucru pe care l-am 
mai întreprins cîndva şi noi. Voim acum 
să insistăm ''J puţin asupra modului în 
care a înţeiles Eminescu să facă croniică 
teatrală si cum a inteles· el arta actoru
lui de teatnt. Demeisul nostru se vrea, 
pe de o- parte, polemi.c, iar pe de alta, 
caută să-l propună şi aici pe genialul 
poet drept model de w·mat pentru cro
nicarii teatrali de astăzi. 

M. Emines0u se propune ca exemplar
şi în acest domeniu. G. Călinescu a spus 
odată că un critic trebuie „să rateze" 
în. cît mai multe zone ale domeniulllli 
în care se manifestă. E1ninescru a „ratat" 
ca actor şi ca· dramaturg, a trăit teatrul 
din cuşca sufleorului şi de la masa co
pistului de mluri, a tradus, apoi, o lu
crare clasică, la vremea aceea, despre 
Arta reprezentării dramatice a hegelia
nului Heinrich Theodor Rotscher, cum a 
tradus şi piese ele 1:eailru pentru nevolile 
trupei Pascaly sau pentru nevoile altora 
(Histrion de Wilhelm Ierwitz, Diploma
tul ele Eugene Scribe şi Casimir Dela
vigne, Minegmi ele Jean-Fran<;ois Reg
narcl). Cinel a început să seri<' despre 
teatru avea, aşadar, o experienţă directă 
pe scîndutile scenei, se aruncase, seară 
de seară, în ,.grea.pa cu lei" şi detinea o 
cultură. de specialitate extrasă din cel 
mai de seamă studiu de estetică tea
tral.-'i de pînă la el. DC' aceea îi era 1.L5or 
să privească fenomenul .. din interior" şi 
să-l judece cu mijloace ele expresie spe
cifice artei teatrale. 

Cronicile luli teatrale oferă judecăţi şi 
despre textil.I! dramatic, şi despre direc-

ţia de scenă, şi despre costumaţie ori 
scenografie, dar atenţia i se concentrează 
in principal asupra jocului actorilor. 
Nimeni, de la Eminescu încoace, n-a 
privit arta actorului de teatru cu atîta 
înţelegere şi în expresie critică atît de 
relevantă, de specifică, vădind nu nu
mai cw10aşterea ei intrinsecă, ci şi pon
derea ei reală în cadrul spectacolului 
teatral. Dacă cronicarii teatrali de 'azi 
plasează aprecierile despre actori în fi
nalul demersului lor critic, ca şi cînd 
acestea ar prutea să şi lipseacă, Eminescu 
le-a acordat prioritate, venind cu jude
căţile despre jocul lor imediat după 
acelea, iniţiale, de;pre textul dramatic. 
EminescUJ era convins că teatrul se poate 
face şi fără diirecţie de scenă, şi ' fără 
scenogmfie, clar fără actori nu. Actorul 
este factoruil care ele peste trei mii de 
ani ilustrează fără întrerupere teatrul, îl 
menţine oa fenomen viu şi suferă, seară 
de sec1ră. pen,tru cea mai mică neîmpli
nire a lui. Dacă toti ceilalti factori ai 
teatrului vin şi pleacă sau . po-t să mai 
facă şi altceva, actorul este singurul care 
a rămas si rămîne credincios teatrului, 
incapabil să mai facă altceva în viaţă 
cleclt teatru. De aceea el este (trebuie 
să fie !) şi cel mai necesar, dar şi cel 
mai important factor al teatru.lui ; fie şi 
o simplă absenţă, accidentală şi de mo
ment. a lui, anulează actul. Apoi, dacă
ceilalţi factori ai teatrului se pot "dis
tanţa" de actul lor şi îl pot contempla
0u oarecare imparţialitate, cu oarecare
detaşare, actorul nu are această şansă;
deoarece ei' se află în permanenţă ,.in 
aot". Eminescu a. înţeles foarte bine, în
tîiul, această condiţie ingrată a actoru
lui şi i-a oferit şansa ele a se contempla 
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·şi el cît de cît in actul critic, de a se
„oglindi" şi el într-un text de cronică
teatrală, pentru a afla şi el, de la un 
om experumen.tat şi cult, ce e bine şi ce 
e rău in actul său, în ce sens ar tt-ebui
să-şi perfecţioneze mijloacele în numele
frumosului, progresului artistic etc. Un
asemenea demers critic este de două ori
pozitiv : pentru actor şi pentl'U cititorul
de revistă. Primul va căuta mijloace mai
adecvate pentru împlinirea actului său 
artistic, cel de al doilea se va instrui,
per.fecţionîndu-şi mijloacele de „a pnvi"
teatrul, ele a-l înţelege şi judeca mai
profund.

Eminescu rămîne singurul cronicar
teatral român care a judecat arta acto
rul'lli prin ea însăşi, prin mijloacele ei
de expresie şi cu un limbaj critic de cea
mai pregnantă 1·elevanţă, de cea mai
pregnantă specificitate. Intre obiectivele
fundamentale ale artei interpretării ca
racterelor dramatice (şi care figurează
în programele de studiu ale ins,titutelor
de speciaJ.itate) ar fi de amintit : vorbi
rea scenică (voce, dicţie, limbă literară),
mişcare scenică, gestică, mimică, joc
scenic ş.a. Ei bine, nici un cronicar dra
matic de astăzi nu face o cit de mică
referire la aceste laturi constitutive ale
actllllui interpretării actoriceşti. Doar
Eminescu a întreprins asemenea descin
deri în adîncuri, vădind o extraordinară
putere de interpretare a celei mai mlici
grimase, a celui mai neobservabil gest,
în semnificaţiile loi- estetice şi psiholo
gice, ,,deschtzînd" actul în sine, luminîn
du-1. Pentru a exemplifica, voi lua tex
tele eminesciene din antologia Scrieri de

critică teatrală, cu un studiu introductiv
şi note de Ion V. Boeriu (Editura Dacia,
Oluj, 1972). Nu mă vor interesa nici ac
to-rii despre al căror joc emite Eminescu
opiniile, nici s,peetacolele pe care le-a
comentat, ci problema în sine. Oprindu-se
toarte des asupra modului oum actorii
epocii cultivau limba română de la înăl
ţimea scenei, Eminescu n,u numa,i că a
făcut observaţii de semnificaţie mai
largă, dar a vădit interes pentru una
din cele mai însemnate misiuni dintot
deauna ale teatrului : înfrwnuseţarea
limbii. El vorbea, astfel, despre răspun
derea actorul111i de a vorbi o limbă ro
mână „curată gramatical", de a uza de
accentele „logic" şi „etic", de a vorbi
„natural", de „necuviinţa neologismelor
netrebuincioase" etc. El a respins la
actori acele „maniere cam ciudate şi stri
cătoare de limbă", a observat şi criticait
faptul că accentul logic, ,,sufiletul vor
birii, se aşează de către actori adesea
falş" a cerut actorului să cunoască „to
nul cel mai adînc şi cel mai înalt al
vocii sale", deoarece .. în nuanţele infi
nite ale acestei scări (dintre grav şi în'alt
- n.n.) se pot oglindi sute de caractere.
mii de simţeminte ·omeneşti". Constatînd
că „a, vorbi natural este încă un mister
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pentru preoţii Thaliei române", va res
pinge vehement „accentul franţuzesc" 
din pronunţia unor actori, ,,persecutarea, 
ba chiar excluderea bietului ă" etc. 
Atunci cînd a avut prilejul, a remarcat 
,,pronunţia firească şi-mbărbătată a Hm
bei româneşti", ., tonul cu totul firesc, 
nlicioclată afectat", ,,vorbirea atit de na
turală şi de spirituală, încit pare o im

provizaţirune momentană" ,,tonul funda
mental firesc", tonurile cu care un act0r 
,,colora tranziţia dintr-un efect la altul" 
sau cum la alt actor, ,,de la vehemenţă 
pînă la tonl.lll cam l·ăguşit al patimei as
cunse, scara întreagă de tonuri a fost 
observată cu măiestrie". A remarcat apoi 
., glasul puternic" sau „vocea simpatică" 
a unor actori, modul cum unul „îşi stă
pîneşte cu deplină s,iguranţă glasul", a 
respms „intonările false" ori tonul „în
gînat şi plîngător" care „trebuie înlătu
rat prin studiu şi deprindere." Dicţiunea 
este un capi.to! foarte important al vor
birii scenice şi la un actor ea se cade să 
fie exemplară. Eminescu a observat la 
un actor „dicţiunea foarte naturală", ad
tuia îi recomanda „ mai multă osteneală 
în pronunţarea cuvintelor, căci greşeşte 
adeseori", iar altuia îi spunea „să-şi as
prească promlllţia şi să vorbească din 
piept, rostind fiecare cuvînt bine despăr
ţit de celelalte şi cu oarecare energie", 
deoarece „oricît de energic pronunţate 
vor fi cuvi!111:ele, simţirea adevărată va 
pătrunde prin ele", pentru ca la a1t ac
tor să observe cum versurile „curg ca 
�zvonul limpede, încît nu o silabă, nu un 
sunet, dar un hiat nu se pierde şi ure
chea rămîne amăgită de plăcuta înşirare 
a sunetelor'". 

Un adevăr general, însuşit şi de Emi
nescu, a fost şi acela că arta dramatică 
,,are exigenţe fizice, pentru că ins,tru
mentul artistului e chiar fizicul lui". 
Este perfect adevărat : violonistul vine 
cu vioara, pianistul cu pianul, plasticia
nul cu pensula sau dalta; actorul? cu 
corpul său. De aici importanţa pe care 
o au în arta teatrului mişcarea scenică,
gesticulaţia şi mimica. Şi aici observaţi
ile lui Eminescu sînt de o deosebită
pregn�nţă. El a observat la un actor
,, mişcări fa zice destul de plastice şi pre-
cum se vede studiate", la altul, un „joc
de scenă foarte bogat şi variat", în
vreme ce la altul găsea „maniere cău
tate" saiu la altul că „nu se mişcă decît
foarte anevoie". Convins că „mişcări!&
pe scenă stau în strînsă legătură", poe
tul observa cum un actor „îşi stăpîneş�
mişcările", cum altul are „măsură cuvi
indoasă în vorbă şi gest" sau cum altU:l
„cu atîta îngrijire se grimase, pînă la
cele mai midi mişcări ale gîtului, a mîi
nilor chiar, totul era studiat în amănun-

Serafim DUICU 
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Dramaturgia lui 
George Gordon Byron 

La două sute de ani de la naştere, 
George Gordon Byron rămîne pentru noi 
nu numai prototipul poetului romantic, 
ci şi, în aceeaşi măsură, al eroului ro
mantic, prin însuşi modelul existenţial 
pe care 1--a lansat şi care exprima idea
lul uman al epocii, întruchipînd Eul 
activ, setea de fapte, capacitatea de a 
demitiza, congruenta S'\.l realul şi ape
t.enţa pentru real, deci prin capacitatea 
sa de dezambiguizare u existenţei. In
tr-un anume sens, s-ar putea spune că 
Byron a ilustcat binecunoscutele oovinte 
ale lui Oscar Wilde: ,,In operă mi-am 
pus numai talentul, geniul mi l-am pus 
în viaţă". Influenţa lui Byron s-a exerci
tat la două niveluri: la nivel comporta
mental, asimilat cu aventura, riscul, 
Byron devenind de fapt protagonistul 
propriei existenţe percepure ca spectacol, 
model uşor identificabil în Childe Hdrold 
sau Don .Juan ; iar la un nivel mai 
profund, prin crearea arhetipului omului 
de geniu neînţeles şi frustrat de către 
ambianţa fiListină, caracteristic dramatur
giei sale, de care ne vom ocupa mai pe 
larg. In mare, moştenirea s,a literară se 
lmparte în opera scrisă în ţară şi cea 
din perioada autoexili'irii, scrisă la Vene
ţia şi Ravenna între 1816-1824, în care 
se configurează eroul byronian meditativ, 
însingurat, preocupat de problemele exis
tenţei. Aprofundarea tematică a deter
minat şi modificări de poeiică : influenţat 
de ottava rima şi de stilul burlesc al 
poemului italian de mare 01·alitate, il fo
loseşte cu strălucire in poemul Beppo şi 
ln unele părţi .din Don Juan, ip. timp ce 
in piesele isto1:ice se adaptează modelului 
clasic al celor trei unităţi, care îi apare 
mai adecvat gravităţii temelor tratate. 
Exegeza byroniană subliniază un anume 
satanism - care de fapt i-a !ost exage
rat -, trăsătura de erou damnat, magnetis-

mul malefic şi erosul demonic. Fărci îndo
ială că toate aceste trăsături tipic romanti•::e 
există în opera lui Byron, dar prin exa
cerbare s-a produs o mutaţie calitativă 
în demersul hermeneutic. Tocmai µi.:.rtea 
marcată de aceste trăsături, dt·amaturgia, 
a fost şi cel mai puţin studi1:1tă, nebene
ficiind pină în prezent de un sludiu spe-
cial. tn dramaturgia lui Byron se includ 
poemul dramatic Manfred, misterul Cain 
şi piesele considerate istorice Marino 
Faliero, Dogele Veneţiei, Cei doi J'o�cari 
şi Sardanapalus, deci un număr mic de 
piese, dar care pun problemele esenţiale 
ale poeticii şi gnoseologiei byroniene. Din 
mărturisirile lu'i Byron de.spre propria sa 
dramaturgie, reţinem două: în primul 
rînd, el a declarat că nu vrea să .scrie 
„teatru pentru scenă, pentru public",, ci 
un „teatru pentru cititor", ceea ce tri
mite la formularea lui Camil Petrescu 
„teatru de citit". Este vorba despre acel 
gen de teatru în care accentul cade nu 
pe dramatismul situaţiilor, ci pe discursul 
dramatic, pe metatext, şi care, pentru a 
fi pus în valoare. necesită o formulă re
gizorală specială. 11ustrativ în acest sens 
este poemul dramatic Manfred, în timpul 
elaborării căruia Byron a făcut cea de-a 
doua mărturisire, declarind că simţea 
nevoia unui catharsis ; acedsta s,ugerează 
o treaptă calitativă. în cea de-a . doua
perioadă de creaţie. prin nevoia U!llei
schimbări nu numai de reg,istru poetic,
ci şi de concepţie. Critica est.e de părere
că poemul dramatic Manfred este o operă
de esenţă prometeică (ceea ce ni se pare
inexact), vorbind totodată despre sata
nismul şi demonismul personajului Man
fred (ceea· ce ni se pare contradictoriu).
iar în final subliniază caracterul faustic.
Eroul prometeic 'fiace parte din gaieria
eroilor numiţi "culturali", care au adus
oamenilor, furînd de la spirite sau zel,
focul, uneltele de vînătoare, cele agricole
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şi al te obiecte „culturale", cu preţul sa
crifici ului propnei vieţi. Eroul „cultural" 
este 111.artirui tmfa� şi nei:.Ipus faţă de 
zei, dai· iubitor faţă de oameni. Or, nimic 
ma,i !:>trdin de tipologia 111\anfrediană ! 
Manfred este trufa� şi dispreţuitor în 
egală măsura faţă de zl'i .;i de oameni, 
iar egocentrisrnui său congenital scurt
circuitează altruismul lotal al personaJ11-
lui prometeic. Duµă părerea noastră, 
Manfred este în sensul cet mai modern 
o piesă asupra condiţiei umane, un dis
curs dramatic asupra vieţii ca problemă 
de opţiune, idee tinzînd să demitizeze 
personajul manfredian, care ne apare „în
cărcat" ele sc1tanism si demonism. Man-· 

'freci şi-a ales în mod de�iberat izolarea 
, de lume, întru.. ît el a vrut să î5i tran:s, greseze condiţia p�unîuteană, oare îi dis
: place prin eterogenitatea ei: ,,Din 1.ine
' reţe încl'i / Spiritul meu s-a despărţit cie 
oameni / Şi n-a privit cu ochii lor p�1-
mîn,tul / ... Noi jumatăţi cie zei şi de pă
mînt / Urcăm sau ne-afundăm ... -Ameste
caţi rum sîntem ş1 sărmani. .. "'. Manfred 
caută izvo_arele originare, nevăzute ale 
vieţii, clcta5înclu-sc rle ceea ce este pâ
mînlean. el.ir nu poate atinge cerul, 11u1poate deveni s1.1i rit, penku că s-a niiscul
·rnuritor. F.l r,iminc .agăţat undeva între
cer şi Păm111t, adînciml pînă la paroxism
:inerentul conflict al n:.1turii duale, spil'i
tuală/carnală, a om:.ilui. Astfel, este rn:ki

:nat intre, cele două principii (',ar,' se în
.tilnesc în el : teluricul şi spiritul clomi
,nator, deprins cu eternitatea ccsmusului.
,Ajuns la condiţia de .,supraom" clar nu ele 
divinitate, Manfred atinge climaxul cri.zei
sale existenţiale. El îşi clamea;:ă despera
rea cerînd forţelor supranaturale sa i� sal
veze de pro/Jriile sale impulsuri, cere, .,ui
tan�a c;Je srne". Dar ::itotputzrmcele forţe
ale universului se dovedi:.sc a fi lipsjte
de putere în faţa lJn.iversului interior, în
faţa ,Seliului uman. Nime_ni nu îl 19oale
.elibera pe om ·de el însuşi, dacă a deveni,t
propriul său prizonier. Conflictul uman
nu poate fi rezolvat din exterior. Viaţa
rămînind pînă la capăt o problemă de 
opţiune pentru , Man.freci, el se hotărăştb
să moară, sfidînd pînă în clipa morţii
forţele oculte : ,,Suflarea mea se &curge
încet şi totuşi i .,Eu vă desfid ... / Diavol
mincinos ! i ... N-'am t'irguit cu voi pute
rea-mi din trecut ci-am dob;ndit-o / Prin
tăria minţii / ... Ispită nu mi-ai fost şi
nu-mi poţi fi / Nici păcălit n-am fost şi
nu�s .nici pradă / Oi 'fost�am propriui
meu călău i In lături / Netrebnici de
moni !". Aşadar, nu poate fi vorba de 
nici un satanism sau demonism la Man-
ired. In acelaşi :fel, nu este un personaj
faustic, deoarece nu a . ., tirguit" cu de
monii putere,a 1u.i. După părerea noastră,
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1 Byron, Poeme. Edit. Minerva, Bur., 
1983. 

Manfred întruchipează ruptura dintre in 
telect şi valorilr morale, dilema fiind 
deci ele natur.:i etică, vizînd condiţia 
umană. Semnificaţia acestui personaj re
zidă in idee:i că inleleclul rupt de afect, 
de sens1bililatc şi necenzurat rle rigorile 
morale este prin �I însuşi un păcat. Byron 
sugerează cA omul de geniu, la care se 
produce divorţul intelectului de valorile 
morale şi in special de compasiunea 
umană, comite Răul 11u neapărat fiindcă 
dore'ite să i.l cornilă. ci din simplul motiv 
că poate să îl comită, pentru care numai 
senzaţia puterii •ste suficientă, idee va
lidă pentru toate li mpurile. Trufia 
clupă cite se pare, pi1catul de moarte ş1 
generator al tuturur celorlalte p."icate 
omenesti - este rădăcina Răulll.i univer
sal. Credem că poemul dramatic Manfred
prezintă odiseea intelectulul capabil sii 
transforme sufletul intr-un iad dacii intre 
ele s-c1 produs o ruptură. Cain adînce;;;te 
dilema exis,ten\iai.ii clin Manfred, abord!ncl 
tema păcatului orig-inar, a păcatului fă'ră 
vină: ,,Ce-i via\a? Trudă!. Şi de ce-aş 
trudi·) Pentru c1:1 tată.! meLL. pierdut-a 
Raiul ! Dar care-i vina mea?" Critica 
apreci•ază că vina lui Cain este „păcatul 
ele a se fi născut", înlrucît omul se naşte 
vinovat, punînd lotul pe seama tezei cal
viniste a predestinării, la care Byron 
fusese sensibilizat din copilărie, prin' edu
caţia prjmită. Pornind ele aici, Du ,Bos� 
vorbeşte despre „nevoia de fatalitate•• Ia 
"Byron. Este imposibil de reconciliat', însă,
imaginea luptătorului pe baricadele -li� 
bertăţii _din Grecia cu „nevoia de, fa'tali
tate" ! 1n plus, Eyron î11Su5i se autqca
racteriz•a în jurnalele intime c.a .fiind 
„n�scut pentru opoziţie''. $oluţia pe care 
o s-ugerează Eyron pr'in chiar exemplul
vieţii sa:le este neacceptarerl destiliului,
revolta chiar .fără speranţa reuşitei'. pos-' 

tulată ca .principiu <:?Xistenţial. Credem
că etica lllli Byron. ne duce în, linie dreap
tă la ceJ mai reprezentativi exponenţi a(
muzicii �i literaturii moderne. pentru a-i
menţiona numai pe Beethoven si . pe
Camus, a cărui morală, in Ciuma, este
revolta ca manifestare a superiorităţii 
condiţiei uman€, indiferent ele şansă, in
,.:iferent de reuşitii sau nereuşită. Aşadar, 
Cain este pedepsit pe nedrept, iar senth 
meritul .frustrării se malu.rizează în rc>
voltă'. Pentru el, singurul mod ele c1 re
stapili justiţia este de a-l ?Sasina pe fra
tele'său . .1-\bel, ca supus adulator al Dom
nului,' tiranul care ii pedepsise părinţii, 
alw1gîndu-i din Rai. Dar, prin crima sa, 
cleş,i motiv.at;:1 ca justiţi::iră în propria 5',i 
estimare, Cain devine el însuşi un tiran 
care 1şi impune voinţa, By:-on închein
du-şi oemonstraţia. devenită astfol ro
tundă, aC'olo unde o lăsase în Manfred : 

2 Du Bos, Byron et le Besoin Je la 
Fatalite, Buchet/Clw.stei, 1957.
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orgoliul este păcalui de moarte şi rădă
cina Hăului 1.u1iversal. 

O reevalu::ire şi a celor trei piese con
siderate istor.ice, se impune, dtoarece dis
cursul dramatic nu se poartă pe teme 
,storice, cu aiit mai puţin politice, con
flictul insuşi nefiind ele natură istorica. 
Astfel, nu ni se spune nimic despre opi
niile poliliCl! ale do15elui JVIanno Faliero, 
despre 1nolivaţia acţiunilor sale. Cititorul 
nu află nimic despre forţde care acţionau 
111 a ren a sociala a acelei v eneţii. a îndc
părlatu:lui an 1Jj3_ Conspiraţia dogelui 
Veneţiei a existat cu adevărat, ca un 
fapt istodc, dar nu acesta este reieval 
cititorului, C3rc nu află daca grupui con
spiratorilor avea sau nu dreptate. Nici 
dogele Marino L-aliero, nici capătema 
conspiratorilor, Israel Bertuccio, nu ac

ţioneazf1 clin raţiuni politice, ci ele ordin 
personal, in urma unor aluzii ofensatoare 
proferate de w1.ii membri a· Consiliului 
celor %:ece cu priYire la fidelitatea tine
rei şi nobilei soţii ::i flogelui Faliero. 
Marino Faliero este un veteran co1Yiu
cător Jc oşti, care a apărat cetate-a Ve-

(Continuqrei-?-e /,a p_ 18) 

ţime". La un' actor observa o .,mască 
foarte în.grijită", la altul o „gr,i111are 
foarte caracteristică", aceasta izvorîtă 
din „cunoaşterea fiecărei' încreţitu.ci a 
feţei sale", la altul reţinea „bogăţia ml
micej, uşwunţa mişcărilor'·, pentru ca l.i 
altul să remarce cuni „ muşchii feţei şe 
dispuneau într-un gest de o rece şi ne
înclura'tă, viclenie", iar „musoulatuoo gurLl 
arăta un u5or tremur ele nerăbdare"°. Lc"J 
o actriţă Elhinescu� ,a observat că „ari:-
o manieră ele a geslicula 1 cu mina în
orice împrejurare ; aMu1'ne, 1 ţine _minia 
apropiată de piept, o. depăttează şi jar 
o apropie, repetincl aceeaşi mişcare. de
la actul· intîii pînă lcţ fine''.

Preluînd, prin Rotscher, o idee fon;nu
lată de Lessing (ln Dramaturia de la
Hamburg) cwn că „un actor e dator să 
gîndească ' nu numai �u autorul, clar 
adesea şi în locul 1ui", Emines<:-u observa 
cu justeţe : ,,Cîte ,piese nu datoresc suc
cesul lor nu valorii interne, - ci jocului 
bine meditat . al actorilor". De aceea 1n 
cronicile saJe, ·teatrale îi va acorda cea 
mai mare atenţie, pledind pentru un joc 
,,neafectat", remarcînd la un actor „ne
preţuitul meriit de a fi învăţat Ja şcoa a 
adevărului". la alţii, ;faptul că au jucat 
„naitural", ,,cu mult adevăr şi ·cu multă 
simţire" ori ,1cu simţămînt şi natu!iali
tate". In numele esteticii realiste, pe care 
a prnmovat-o cu consecvenţă în dome
niul teatrului, Eminescu a respins natu
ralismul. Culoarea pe care cineva o clăqea 
caracterelor i se părea ,.prea ,vi.�. , pe a 
oătăţoare l_a ochi, pr�a 

I 
coJ;l-ată ,de pe 

neţiei, a,iungind aslfci doge. Dar el este 
lipsit ele prt.:rogalivele-real.e ale puteri-i 
în faţa patricienilor clin Consiliul celor 
Zc,ce. a r.ăror !:>u.perinritatc este ele natură 
ereditară, prin cicscendenţ;i nobi!iilrb, 
conform canoancto,· medievale. Mindria 
personală a dogelui Falitro, a fostului 
său oslaş, Israd I3educcio, şi a tînărului 
Fuscat·i este renzurată si rănit;'i de iei-ar
hia existenta în cadrul· m1ui model socia'.t 
operant la un moment dat. Lezaţi in 
drepturile lor de oameni, cei trei se re
voltă, conspirind în vederea răstw·narii 
puterii, aşadar in centrul discu\id esle
condiţia umană pn:izentată iutr-o situaţic
limită, în carirul unui context social con
cret. 

După . Cl!l.111 se vede, dramaturgia byro-
11Jiană, nestudiată încă, favorizează abor
clă1-i clin diverse puncte tiP vedere, în 
::işteptarea clcme1-sului critic sistematic, 
penll'u a statua valoric locul ei în con
fcxtul literaturii universRle. 

Elena HARŞAN 

• t

I li' 

natură" şi faP.tul ;ln sine i1 ;vedea co 
el fect, cleoar,:x:e - scria el + ,,nu tQt 
.ce-i natw·al e şi frumos". 11il jocul unei 
actriţe poetul observa că „au vrut •să 

_deie relief ( ... ), să iasă clin cadru afară 
pi;in jocul să-u ele scenă, au jucat deci 
cu atîta barbară erudit.a te, mai ales, ca 
oarbă, cu grimarea ele om mort, cu ochii 
aclî,nciţi şi vineţi în cap, incit, nu i111ima-, 
,stomahrul ni s-a înton; la această prive• 
lişte" Şi exclama : .,Pentru Dwnnezeu ·, 
,Nu tot ce e natural e şi, frumos". I-ar 
în alţă rarte sublin·ia : ,, ... nu credem cit 
.re-prezentarea crudă şi realistă a 'slăbi' 
_ci unilor trupeşti, este menirea artei dra
matice''-. În ralte ocazii a , recomandat 
.. ,stăpînirea ele sine" a actorului, deoa
rece •,,legea ,artistului trebuie •să fie ,stă'.. 
pîn.irea asupra, pasiunilor 'pe ca·re •le în
făţişează". op-tînd pentru ,.identificarea" 
act01,u·lui cu I rolul •,pe ·care-li interpretea
ză. A respins rutina•, afectarea, ,,manie
rele stranii", jocul „glacial", şi ,.exageră
•rile" în joc ale unor actori;, bucurindu-se 
cXnd putea să cwnstate că actorii „au în-· 
ceput să cunoască că t·epiezentează pe 
:Scenă , oameni şi nu păpuşi". Poetul a 
·insistat şi asupra altor aspecte legaite ·de
arta actotului (memorizarea obligatorie 
şi temeinică a rolurilor. studiul atent ail 
acestora, macbiajul; cultivarea de[.lrJµde
·ilor tehnice etc.) -asupra cărora nu nţ
mai oprim noi acum. Sîntem co-nvinsi ,că 
am acll,IS de;tule argumente ln . sl:ujba, ' 

ideii că Eminescu a făcut adevărata ero-
mea teatrală in cultura românească, 
exempla;-ă• în toate ·încheieturile i ;en
tru· cronicarii teatrali de azi. 

r .i J ,�. f „L � J 
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regizoral 

P
rintre procesele emblematice ce au 
convulsionat arta secolului douăzeci
e şi acela de autonomizare a tea-

tnlilui sub raport estetic, profesional, insti
tuţional şi de redimensionare a sa ca pon
dere în aria culturii. Cristalizarea con
ştiinţei de sine a artei scenice a aVlllt şi 
în peisajul românesc, ca un corolar, e
manciparea spectacolului - cum i-a zis 
Liviu Oiulei - şi, o dată cu aceasta, afir
marea regizorului ca artist, factor de crea
ţie ou gîndire proprie şi capacitate de a 
zămisli forme specifice. Publicul, Clare se 
interesează, îndeobşte, cind e vorba de un 
spectacol, sau de numele autorului, sau 
de cele ale actorilor, a început, cam de 
trei decenii, să manifeste cel puţin curio
zitate şi faţă de persoana regizorului'. 
Teatrul românesc a avut, în prima jumă
tate a secolului, cîţiva regizori remarca
bili de la Paul Gusty la Sică Alexan,
dr�cu şi de la Victor Ion Popa la Ion 
Sava acesta însemnat şi ca teoretician. 
Dar 'nu e cazul a se idealiza perioada, 
din acest punct de vedere. Cronicarul 
Paul Prodan povesteşte, în cronica la 
Marşul nupţial de Bataille, că în actllll 
patru mobilele erau atît de prost aşezate 
de către regizor, încît Mărioara Ve1:t�a: continuînd să dea replica, muta ea msaş1 
scaunele şi masa pentru a lăsa loc _ lib� 
către uşa din fund, pe unde trebuia sa 
iasă înainte de •a se omorî. 

Numeroase date furnizate de actori, is
torici, cronix::ari, ca şi de puţinii regizori 
adevăraţi, demonstrează că predomina 
improvizaţia şi nu profesia în domeniiu. 
Nu e cazul să idilizăm nici situaţia din 
a1te mişcări teatrale. Existenţa şi princi
piile lui Gordon Craig sau ale lui Anto
nio Artaud nu au avut conse.ciinţe prac-
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tice extinse, tot astfel cum Appia saiu Bra
gaglia n-au pr9dus revirimente pe în
treaga suprafaţă a culturii teatrale. Deşi 
Peter Brook, eminent practician şi gîndi
�r, e notoriu în lumea întreagă şi pare 
a putea lucra orice, oriunde şi 01icind 
doreşte, observaţia sa că „Nici în Franţa, 
nici în Anglia, nici în America n-am avut 
impresia că munca noastră ar corespunde 
unei necesităti... situatia noastră fiind in
signifiantă" are o rezonanţă cel puţin pa
radoxală, dacă nu dramatică. 

Nu putem descrie în culori bucolice nici 
pei-sa,jul nostru, unde schimbări-lor rewzri 
şi adînci le urmează mai anevoie sedi
mentările ideatice. E fapt însă că arta re
giiei a cunoscut o ecloziune excepţională 
în condiţiile instituţionalizării întregii 
mişcări teatrale. Existenţa unei şcoli su
perioare permanente de regizori, stabili
tatea angajamentelor (pe vi!aţă) aJe aces
tora, în trupe ele însele stabile, toate cu 
repertoriu alternativ, sprijinul activ, fer
vent, al celei mai bune părţi a criticii şi 
adversitatea energumenică a celei mai 
retardatare şi provincialiste părţi a ei au 
favo-rizat apariiţia, în lanţ continuu, a unor 
t.alente care s-au relevat şi se relevă în 
numeroase prilejuri naţionale şi interna
ţiona�e. Cu excepţii - şi sincope ale celor 
ce nu sînt excepţii - regizorii a:ctuali vă
desc profesionalitate, formează trupe, orii 
nuclee de echipe, reciclează eficace actori 
virstnid, descoperă talente nOIÎ, lansează 
scenograifi înzestraţi. Au o conştiinţă cri
tică pronunţată, spirit civic, s-înt refractari 
la formele rutiniere şi la fetişuri artis
ticoide, teatraliste, abordează de regulă 
literatură valoroasă, se simt responsabili 
faţă de public. Dezbaterile ample despre 
regie din presa culturală a decenil.lllui 
şase, Seminarul organizat, la Bucureşti. 
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in 1970, de Institutul Internaţional de 
Teatru, ediţiile succesive ale colocviului 
regizoriloi· de la Bîrlad-Vaslui şi 01te îm
prejurări au reliefat constituirea unei şcoli 
româneşti de regie. Printre caracteristi
cile acestei şcoli : independenţa de gîn
dire faţă de sistemele şi metodologiile re
gizorale preexistente, cu încercarea de a 
le sintetiza într-o concepţie unitară con
temporană, ou sigiliul tradiţiei n,aţionale 
:ii cel al expresivităţii moderne ; conside
·rarea operei scenice nu ca tributară vreu
nui primat, ci ca o creaţie autonomă, de
factură estetică originală, în care toate
componentele concură la integralitate şi 
organicitate; învestirea regizorului cu a
tributele de exeget al lucrării literare,
coordona tor al tuturo-r ideilor scenice în
tr-o viziune unitară, faotor decisiv în ver
tebrarea ideologică a spectacolului, în
orientarea sa novatoare şi în constituirea
sti1u1ui său.

Din toate aceste m1ghiuri de vecler ,
teatrul 1·omânesc însumează cele mai va
loroase achiziţii ale teoriei regizorale mo
derne. Tairov, de pildă, sUpulase că în 
măsura în care teatrul e o artă ele sin
teză, el necesită un realizator al sintezei;
în măsura în care teatrul e o artă colec
tivă, el necesită un coordonator ; în mă
sura în oare e o artă interpretativă, el 
necesită un exeget al textului, tipurilor,
climatului, ideii vector.i,ale. Iar Erwin Pis
cator sublinia că întreaga sa concepţie
despre lume o poate realiza numai cînd
reuşeşte să depăşească decuparea izolată
a scenelor, oaracterizarea pur individuală
a personajelor, jocul întimplător al des
tinului, legînd strîns 'acţiunea scenică de
forţele active ale istoriei. Din aceleaşi un
ghiuri de vedere, sus-amintite, şcoala ro
mânească de regie însumează şi cele mai
eficiente rezultate ale anterioarelor ex
perienţe româneşti în materie, subliniate
într-un chip curaj'os şi sesizant de promo
torul fon Sava: regizorul e autoriul spec
tacolului, «nu pot concepe decît un spec
tacol complet „digerat" de mine» ; regi
zare înseamnă „suprapunerea pe text a
unei idei teatrale" ; iar regizorii sînt „ar
tişti care se supun unei metode căpătînd
stil în arta lor şi :făcînd spectacole uni
tare".

Abilitarea regizorului oa gînditor con
semnează trecerea sa de la staqiUll de meş
teşugar anon.im la acela de ar.tist cu sta
·tut propriu şi modifică perspectiva asu
pra sa şi a exerciţiului său. Deopotrivă,
contribuie la statuarea si a altor condi
ţionări ale demersului artistic în general.
De pildă : din f.aptul că oamenii teatrului
au aceleaşi concepţii despre lume, viaţă
şi societate nu rezultă că trebuie să aibă
obligatoriu şi aceleaşi gusturi - sau: un
singur gust ; plurisemia orJcărei piese au
tentice face imposibile spectacOile asemă
nătoare bizlllite pe aceeaşi lucrare căci, cum
.ne învaţă estetica modernă, aceeaşi operă

de artă are capacitatea de a oferi o in
formaţie diferită, în anumite limite, unoc 
consumatoru. diferiţi şi trăind în epoci di
ferite precum şi unor comentatori trăind 
în aceeaşi epocă şi ciliar în aceeaşi geo
grafie ; nu există un stil dramaturgie sau 
actoricesc obligatoriu pentru spectacol, el 
îşi fămeşte propriul său stil în raport cu 
cerinţele estetice ale fiecărei perioade is
torJce. 

Principiile acest&'!, şi altele, pot fi în
tîln1te, în formulări diverse, în credo-ul 
fiecărui regizor. Ci-ed o-ul său, implicit 
uneori în activitatea sa, explicitat cîteo
dată, ne ajută să-i fixăm efigia acestui 
atît de proteic făuritor de ficţiuni. Iar 
din unghi simptomatologic e un însemn 
al creativităţii sale şi un indiciu al ten
siunii conceptuale a creaţiilor sale. Cre
do--ul este totodată st-indardul său de lUIP
tă împotriva concepţiilor perimate şi a 
prejudecăţilor frenatorii din cîmpul artei 
teatrale, ce rigidizează rela_ţia normal fle
xibilă dintre această artă şi societate. 

C 
u ce începe regia ? - mă întrebam,
în urmă cu treizeci de ani, trăgînd 
concluziile la o îndelungată dezba-

tere profesională desfăşurată, luni de zile, 
în revista „Contemporanul". Cu alegerea 
piesei - răspundeam .. Acesta era însă un 
răspuns practicist şi oarecum empiric. 
Azi aş răspunde că regia începe cu pro
clamarea unei finalităţi programatice, că
reia i se subordonează toate demersurile 
creatorului. Iată cîteva din traiectele aces
tei finalităţi, declarate de Liviu Ciulei : 
„Profesăm un teatru politic, politic în 
substanţă, un teatru care nu este agita
toric în su;pra,faţa sa, dar condensează în 
esenţă atitudini politice, pledează, prin
tr-un întreg context de relaţii nuanţate şi 
diverse, declanşează stări de conştiinţă 
active... urmărind determinările caracte
rologice, temperamentale, sociale, geogra
fice, istorice ale personajelor... Fiec-are 
spectacol e o posibilitate de a comunica 
o întreagă experienţă istorico-politică acu
mulată de umanitate în secolul XX ... Mo
dalitatea estetică a montărilor as defini-o
ca un realism de sinteză. Ce înţeleg prin
asta, şbiut fiind că teatrul este, prin însăşi
condiţia sa fundamentală, o artă de sin
teză? Mă refer anume la modul de rea
lizare a imaginii artistice, care pentru
mine e o posibil-Ltate de a comunica o
întreagă experienţă istorico-politică acu
mulată de umanitate în secolul XX.· Per
sonajele şi acţiunile de pe scenă consti-
tuie o prismă care adună în focarul ei 
experienţe, comportări şi concluzii dintr-o, 
întreagă epocă şi o întreagă societate, deci 
dintr-o realitate precisă, istorică, geogra
fică, socială, omenească". După părerea 
mea, această modalitate a fost strălucit 
revelată de Furtuna shakespeari-ană la 
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Teatrul BUlandra" sau de Hamlet rea
l.izat de Ălexandru Tocilescu. 

fată şi o altă declaraţie ele pro"gram, u 
lui Alexa Visarion : ,,Trăsătura esenţială 
-a 1·egizorului de pretutindeni' es'te aceea 
de animator, de artist ce îşi asumă con
ştient sarcina d,e a constitui o trupă_ ba
zată pe W1 c;:rez artistic, pe o modalitate
·c1e comunicare şi pe eficienţa acestei co
municări... Soluţiile teatrale în sine, gre
fate. întimplător pe opera dramatică, fie
stranii sau groteşti, normale sau ·s11pra
dimehsionate, didactice sau ambigue, nu
au nici o valoare artistică reală dacă nu
sînt argumentud unei gîncliri teatrale, uneii.
i clei majore, necesare şi valoroase". Şi
vorbind despre confraţii săi tine,:-i : ,.O
viziune regizorală tinerească implică în 
primul rind rnatw·itate, curaj şi finali
tate". Şi o opinie despre profesie a lui 
Dinu Cernescu: .,în activitatea mea ... am 
urmărit... să existe un gind conducă.tor
care să lege între ele spectacole difcrit0,
realizate de· mine în ani diferiţi, în tealrc
diferite. Am căutat... să nu mă repet în
procedee, ci nu.mai în modul ele gîndirc
asupra teatrul.ui". Şi un examen de con
ş1 iinţă al Cătălinei Buzoianu : «Astăzi 
teatrul depăşeşte sfera artei. Astăzi te:1-
trul înseamnă în pdmul rind o atitudinr.
A fi indiferent (. .. ), a face „artă pură''
poate fi admirabil, dar şi comod în ace
laşi timp. A fi meşteşugar, a admite ceea 
ce un teatru îti oferă la un moment dat,
fără 'ca acea proptU1ere să atingă fibrele
cele mai intime ale unui creator, înseam
nă funcţion. -irism». Insa : ,,in1.r-w1 fel
Iuncţionez,i flancat de mari autori, capo
dopere şi zguduitoare revelaţii morale ale
contemporaneităţii, pentru care îţi asiguri
drept colabor.atori cele mai prestigioase
nume ale unui moment teatral, într-altul
atunci cînd _joci piesuţe oarecare. impuse
de conjuncturi şi interese, pentru care
ncici un om serii.os nu s-ar angaja" . ., ... Un 
Tegizor creator este acela care şi-a definit
întîi rostul primordial... Un asemenea
creator îşi are limbajul său. sistemul său
de comunicare cu lumea". Şi o mărturie
a lui Dan Micu: ,,Atîta vreme cît gene
raţia mea va face doar spectacole, oricît
de importante şi de tulburătoare, dar nu
se va naşte o mişcare teatrală bazată pe
concept, structură şi formă, nu va rămîne
mai nimic în urma ei. Teatrul unei gene-
raţii este o conştiinţă".

De aici se vede bine că regizorul român
actual îşi înscrie actul într-o amplă con

textualitate, demersul său fiind problema
tic şi plurivalent. S-a făcut astfel W1 pas
enorm de la reproducerea factologică a
piesei pe scenă la creaţia spectacu1ară
plasată pe orbitele preocupărilor ardente
ale contemporanilor. Evident că hotărî
toare a fost aici dramaturgia convenită,
dar ideile regizorale, ca şi· cele actoriceşti
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şi scenografice, au lărgit considerabil bol
ta ideatică a reprezentaţiilor. 

Ce se opune aC!eslei orientări fecunde, 
care a dus la atîtea succese în ţară şi 
peste ho,ta/e ? Ideea, cu totul anacronică 
azi că regizorul „nu trebuie să se vadă" 
în 'spectacol, el trebuie „să moară" în 
actor în decor şi chiar în lumină dacă se 
poate', montarea urmînd să se armoniZl;?ZC' 
astfel al:isolut. E o cerinţă învechită, dar 
rezistentă, căreia îi răspund, cu tragere de 
inimă, nu puţh1i. artizani, clînd în seric 
spectacole p�ate, adică fără nici un_ relief
şi rnîndrinclu-se cu sucombarea lor 111 ele. 
1 pcleobşte, atare spectacole sînt apolitice, 
deproblematizatc şi deformatoare ale ope
rei liţcrarc, care apare 01i turtită, ori 
bombală şi vidată ele sensuri. 

Contextualizarea, ca şi explorarea sub
textelor - a ceea cc e ,,dindărătul ţes
tei'', cum zicea Pascal - sînt consubstan
ţiale artei regizorale. Artistul-regizor arc, 
ca toţi creatorii, un ethos al şău ce-i pre
zidează desfăşurarea ideilor în acţiune. 
De ai,emenoa. un pathos prop,·iu, izvorit 
din afirmare şi negare în dialectica fi
rească a procesualităţilor scenice. Şi, evi
dent, w1 logos propriu, în sensul heracli-
1.ian, ele gîndire şi discurs ordonat. Reg11-
zorul c constructorul convenţiei specifice.
el decide forma operei scenice, care soli
cită o elaborare complexă, minuţioasă şi
ale cărei particularilăţi sînt clete1·minate
atît ele conţinutul dramoturgiei, cît şi de 
conţinuturile, ca să zic aşa, ale altor crea
ţii ce intră în sinteza scenică. Conţinutul, 
1a rîndul şău, nu e pe deplin evident ele
la început, el e identificat în actul cren
ţiei, nu e .echivalent cu subiectul, pe 
care-l poate povesti oricine. Regizorului
îi revin sarc,ini din cele mai coµlpLicatP
şi în această privinţă, căci el, împreună
cu actorii, e chemat sa corporalizeze ab
stracţiile - de pildă în marile parabolP
dramatice, cum sînt Jocul vieţii şi al
morţii în deşertul de cenuşă de Lovjnes
cu sau Evul mediu întimplătol· ele Guga,
ori Vizita bătrînei doamne de Diirren
matt. El arc a da osatura ideologicA acolo
unde materia dramaturgică stă sub regi
uiul ambiguităţii. Tot el caută - şi e
obligat să găsească - reverberarea rea
lului în generalitate, individualizµrea gru-
purilor indistincte. El stabileş'te - nu 
singur, f.ireşte, dar în principal - coefi
cientul de teatralitate al reprezentaţiei. 
Desigur, considerînd lucrurile î.n ansam
blu, tot el e acela care poate extrage
spectacolul din actualitate prin schemati
zarea viitorului, idealizarea dulceagă ;ci• 

prezentui.ui, acade\nismul sterp al expre
siei, prozaismul vieţii afective a perso
najelor. 

Valentin SILVESTRU 
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Abateri de la 

profesionalismul 
cronicarului dramatic 

Se folos şic adesea termenul de „pro
fesionalism" ca o virtute rar[t a unui .·pec
tncol ele teatru - d, parcă, pentru un 
teatru proîcsionist, însu,;;irea n-ar sta în 
firea lucrurilor, n-a1· c011stitui doar plat
fol'ma ele p ca(e să intre-n discuţiei va
lenţele estc'licc, icleaiice etc. ale faptului 
11rtislic propus. Dur dacă, cl,in păcate, în 
viaţa curentă a -teatrelor, cu hamaHcul 
lor cotidian, Ţnsuşireft, se. cerc relev9t� ca 
o victorie demnă ele stimă, în planul cri
ticii de specialitati::'. proftsionalisfoul ar 
trebui să fie o con,;tantă; de la sine ,în
\cleasă. cu. ,a;tît mai mull c.t1 cH publica
ţiile care o găzduiesc nu sint prea nwne
rgas . î\f>ai .ales \·cvisi.a ,,Teatrul". singu
rrît i organism ele i)rcsă declicat exclusiv 
victii · teatrale - evident si salutar înti
nerită in ullimul timp. - fiind principalul, 
martor peste vreme al fenomcimlui spec
tacular, trebuie ă selecteze cu multă gri
.iă, după rigori de cea mai înaltă colă. 
chiar şi pe semnau:iri1 celor mai mărunte 
cronichcte. 

Sigur, lucrul nu-i deloc simplu ; cei 
ciţiva redactori ai revistei, cu condei exer
sat, nu pot acoperi întregul teritoriu tea
tral (şi geografic) al ţării ; colaboratorii 
sînt şi ei greu de selectat. Soluţiile prac
tice, de tipul reciclărilor, instruirilo1

• 

(even.tual 'în cadrul sectiei de criti<'"t 
!\ TM) nu sînt 11ici ele prea lesne de 
abordat. deşi, poate. ştiinţa şi exp�ienţa 
unor .teoreticieni de teatru 0-r· trebui 
folosite, în chip benefic, şi în formarea 
unor noi generaţii de cronicari. 

S-a întîmplat să văd prin teatrele din
ţară cîteva spectacole ele a căror existen-' 
ţă aflasem din paginile 1·evistei „Teatrul", 
din cronici semnate de tineri debutanţi. 
F'ormaha eminamente filologică a lor a i
gură o anwT1e clasă scriiturii. dar, în con
fruntarea cu vizionarea spectacolului, iz
beşte lipsa pregătirii de specialLtate, a 
'-.imţului teatral al cronicarului - senzş-
ţia de diletantism. 

Trupa orădeană a montat în stagiunea 
trecută Huhurezul de Giovanni Maria 
Cecchi - una din acele nenumărate pro
ducţii ale' Renaşterii, în bună măsură ui-

LătE' ele istoria literară curentă (Man<lra
gor..1 a rămas ca etalon al momentului) -
tcx1.c a căror geneză estetică şi etică f.re
buic căutată în farsa medievală grotesc:ă 
(nu rareori vulgară ele-a drept ul) născută 
în umbra şi plictisul lw1gilor procesiuni 
ale misterului medieval. Putinelc texte 
păstrate clin acel noian elf' reprezentaţii 
populare ele piaţă şi bilei, care au inva
dat apoi lumea meridionala. sînt li,p!Slitc 
ele virtuţi literare, ele construcţii drama-. 
tice solide /'iau caractere complexe (clin 
ele s-a născut schema fixă a măştilor din 
commedia dell'arte· pe care abia Golcloni. 
a'vea s-o mai îmbogNcec1scă .cu unei tenie 
sociale şi psihologicei. - aceste texte co�-' 
stituincl şi azi doar w1 pretext pe1itru un 
spectacol naiv, generator de bucurii sim
ple, chia�· şi în rîndurile publicului cle>
vat pe azi. Regizorul (Sergiu Savin), şi,, 
scenograful (Th. Ci upe) reprezE:!ntaţiei o
rădene au ştiut foarte bine toate ace ·tea, · 
izbutind un spectacol de certă cultură tea-, 
trală, folosind cu măsură şi pricepere ar-, 
senalul epocii : decorul - o baracă d0 
1:Îîlci pictată naiv, clar cu gust, cu imagii1i 
bucolice, aduce în scenă o tr-upă de zur
bagii cam sărmani ca.re . încropesc" · în 
văzul lumii povestioara plină de pcrip.eţd 
hazlii a bătrîn.ului bol'at peţind o prea, 
tînără mireasă. Publicul se amuză cu mă-' 
sura şi distanţa ce 1-0 conferă CE'le trei 
secole şi ma,i bine de evOiluţie cuLturală: 
acţorii se exersează pe tipuri şi situaţii 
inedite pentru ei şi rezult�tul e cît se poa
te ele benefic. Cronicarul (l\,lircea Mor,iriu) 
însă se arată indignat de .,arsenalul de 
chioie şi zgomote" ,produse de actori. ana
lizează textul literar ca pe o „replică în 
proză a Decameronului"(!), găs.i11d come
dia prea „simplă, con.dusă pe un drum 
bătătorit. prolixă din punctul de vedPr" 
al construcţiei dramatice, cu d sfăsw-ări 
inegale" ct�. Decorul, ,,fără a�nbiţii", are 
pentru D-sa „0 ineXJ:Jlicabilă tentă pasto
r,ilă" • iar regia care ,,!'lu reuşeBte să do-· 
mine prolixitatea materialului literar"· (!)1 
i se pare, aici, o ... ,,îndeletnicire ocultă !". 
Iată, aşadar, cum rămîne consemnat în 
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singura noastră revistă de specialitate u n  
fapt de cultură teatrală petrecut cam sin
gular undeva, la marginea ţării, care n-a 
avut şansa să fie văzut de un cronicar 
dramq.tic posedînd informaţia istoric-tea
trală necesară - adică de un profesionist. 

Şi mai flagrant mi se pare cazul Bur
ghezului gentilom de la Cluj-Napoca. Sta
tllira de capodoperă a piesei rjsipeşte orice 
dubiu asupra oportunităţii şi actualităţii 
ei ; cu toate acestea, cronicarul din „Tea
trul" (acelaşi) ne pune la punct din capuJ 
looulu.i : ,,Să fim drepţi, e greu de crezut 
că spectatorul de azi mai poate fi teribil 
de interesat şi de amuzat de colilJicul subi
ectului şi al tipurilor piesei" (!) - în.ţele
gînd îngăduitor de ce spectacolul „e prea 
puţin problematizat în sensul descoperi
rii unor eventuale profunzimi ale textu
lui" ! Reprezentaţia clujeană este, după 
opinia mea, o izbîndă certă a momentu
lui teatral actual şi o dovadă de maturi
tate artistică a tînărului reg.i.zor Mihai

Măniuţiu. Stăpînit şi condus cu mină si
gură, textul lui Moliere apare în monta
rea clujeană mustind de viaţă şi de haz, 
cu caracterele:..i desfăşurîndu-se impetuos 
(scena profesorilor, doar povestită şcolă
reşte de cronicar, e absolut antologică !), 
într-un interior poleit ieftin după gustul 
unui parvenit (dar, ca decor, de un rafinat 
simţ artistic) - o montare care poate s.ta 
oricînd alături de cea, mai veche, cu Tar

tuffe pe scena Teatrului „Bulandra". 
Sigur, se pot formula şi cîteva rezerve 

(unele excese în jocul interpretului prin
cipal, una-două excrescenţe în spectacol 
care puteau lipsi) - dar acest fapt artis
tic ce umple pînă la refuz marea sală a 
Naţionalului c1ujean stîrnind dese hohote 
de rîs şi furtuni de aplauze e departe de 
a fi doar ... ,,un spectacol nostim". cum ne 
informează chiar titlul cronicuţei. Dar şi 
pentru a recepta o reprezentaţie de ase
menea calibru e nevoie de cultură şi in
formaţie teatrală. 

Din păcate, lacune asemănătoare apar 
la unii cronicarJ şi cînd e vorba de teatru 
contemporan. ,,N-am înţeles de ce Osborne 
e w1 autor "-Hrios !'' - exclama cineva 
într°" discuţie pe marginea spectacolului 
ieşean cu Epitaf pentru George Dillon -
tînăra ziaristă neştiind, probabil, că acel 
,,anger" din tit1ul piesei Priveşte înapoi...

care a dat numele unei întregi mişcări 
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teatrale nu presupune neapărat o presta
ţie scenică plină de răcnete şi violenţe 
fizice, ci specifică o atitudine contestatairă 
esenţialmente estetică faţă de prJncipiile 
şi poncifele teatrului burghez. 1n Epitaf...,

ele pildă, idealurile burgheze de altădată 
(prosperitate materială, casă, nevastă, co
pii) sînt „demontate" cu exact aceleaşi 
instrumente ale teatrului burghez şi trans
fmmate într-un coşmar ucigător de spirit 
şi fantezie, consumîndu-se mocnit, scrîş
nit, ca o moarte lentă. Decorul (Vasile 
Rotaru) constrwa un spaţiu strîmtorat de 
prea multe obiecte, fără u�i şi ferestre, în 
care fiecare detaliu - culoarea cenuşie a 
pereţilor, mobilele negre, verzuiul de li
cheni al pluşului canapelei rectangulare 
ca de piatră, becu.rile-luminare clin aplice, 
scara îngustă ce cobora, lwninatorul eJ 
ca un vitraliu de capelă, îngerii de p e  
acoperiş - totul în această casă „confor
tabilă" imagina un mormînt perfect! Paul 
Cornel Chitic era ele părere, într-o con
versaţie doar, că acest decor ar trebui 
expus undeva ca atare, nu doar în schiţe, 
ca o probă de virtuozitate plastică. Un 
cronicar local însă l-a găsit a fi o sim
plă „căsuţă" (ca şi minunatul dispozitiv 
conceput tot de Vasile Rotaru cam pe a
ceeaşi .idee, dar cu totul altfel, pentru 
Gaiţele), altuia i s-a părut „impersonal", 
pentru ca un profesor ieşean să consem-
n.eze momentul (în chiar paginile revistei 
„Teatrul") drept w1 spectacol „rotund" cu 
o piesă „subţirică" (unii comentatori stră
iru o găsesc chiar mai solidă şi complexă
decît Priveşte înapoi...), desfăşurîndu-se·
într-un decor doar „realist", cu partituri
„fără probleme", deşi actorii care le-au
compus cu multă migală au realizat unele
performanţe profesionale. Drama creato
rulw sufocat de mediocritatea înconjură
toare, condiţia artistului care refuză bu
năstarea de dragul afirmării spirituale,
soarta jalnică a teatrulw într-o societate
falimentară, chinuită de obsesia banului

· - toate acestea i-au scăpat ou clesăvîrşire.
Se ştie, experienţele anilor '60 s-au asi

milat, s-'au topit în creuzetul unui „nou
clasicism", cum nota, vizionar, încă Tudor
Vianu - îmbogăţind Cf'lnsiclerabil, cu mij
loace de expresie insolite, arsenalul tea-
tral modern. Un regizor serios, mai tînăr
sau mai puţin tînăr, îşi prorpune acum,
în pragul deceniului nouă, depăşirea gra-
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niţelor ştiute, sondînd în adincime un text 
dramatic, nu simpla violentare a lui prin 
inovaţ1i formale fără acoperire. Dacă ma
joritatea regizorilor intuiesc acest mers al 
vremii, unii critici mai manifestă încă 
predilecţia juvenilă (era să scriu infantilă) 
pentru simbolul declarat, afişat cu osten- . 
taţie, pentru metafora explicită, şi de 
multe ori atributul de „spectacol profe
sionist, în care ponderea o are perfor
manţa actoricească", trădează o secretă 
undă de insatisfacţie... (Mă întreb dacă 
nu cumva se n:aşte un cerc vicios : unii 
critici fiind mai puţin sensibili la virtu
ţile de conţinut şi subtilitate ale creaţiilor 
regizorale, apare ostentativ dorinţa de a 
le capta cu orice preţ atenţia ; de aici -
pericolul exceselor, care pot derlllta şi re
gizori cu experienţă şi talent, cum se în
tîmplă în Uriaşii munţilor sau Livada de 

vişini). 

Dar există şi reversul medaliei : două 
piese româneşti arhicunoscute - Gaiţele 

i Steaua fără nume - au fost înfăţişate 
pe scena Naţionalului ieşean într-o altă 
cheie decît cea ştiută ; singurii spectatori 
(după ştiinţa mea) nu tocmai mulţum,iţi 
de tentativă au fost cei doi cronicari 
locali. In Steaua fără nume, de pildă, în 
scena călătoriei astrale din actul H, de 
obicei recitată la fereastră sau în vreo ve
randă, eroii pluteau la· propriu (cîte stră
danii să găsim cîţiva metri de cablu me
talic rezistent şi invizibil !) într-un abis 
plin de stele şi de acordurile mozartiene 
din Kleine Nachtmusic .. , Această soluţie 
scenică, alături de alte cîteva (apariţia 
Monei din aburul locomotivei, dispariţia 
ei în fwnul automobilului lui Grig, sim
fonia pentru corn englez scrisă de. Udrea 
răspund cu-adevărat în final, cînd bietul 
veleitar primeşte banii necesari), îşi pro
punea să sporească expresivitatea acestui 
.abil amestec de realitate şi vis scris de 

Sebastian, cantonat însă de decenii în 
aceleaşi forme spectaculare propuse de 
autor ; or, tocmai acestea l-au nemulţu
mit pe cronicarul Leşean, C. Paiu, care a 
consemnat spectacolul în „România lite
rară". Totul e bine, zice D-sa, pînă cînd 
regia cocoaţă actorii „într-un scrînciob 
pascal" (!), dizolvînd poezia stelară a pie
sei ! Acesta va rămîne, probabil, singurul 
document scris despre montarea ieşeană 
- şi iată cum un eventual cercetător de
peste ani va fi informat, cu totul eronat,
cum că în 1988 un regizor cel puţin bizar

a montat la Ia.şi Steaua fără nume în
tr-un... Ringspiel ! (De notat că autorul
cronicii e şi cercetător la un institut de
lingvistică !)

H. Taine, mi se pare, stabilea ca ri
goare etică a criticului obligaţia lui de 
a-şi emite judecăţile de valoare în acela.şi
sistem de referinţe în care a fost elabo
rată şi opera analizată ; poate mai mult
decît literaturJi, spectacolului - formă
de creaţie perisabilă - îi foloseşte din
plin acest deziderat.

In lipsa altor mijloace şi căi de „per
fecţionare" a colaboratorilor săi, poate că 
revista „Teatrul" ar trebui să consacre 
o rubrică sesizării şi corectării erorilor
şi superfJcialităţii manifestate de unele
cronici - greşelile de cultură şi infor
maţie fiind şi mai grave decît cele de
gramatică... Poate că dreptul la replică
în termeni de civilitate şi respect cole
gial, acordat chiar creatorilor spectacole
lor în discuţie (fie doar şi oa cei mai
,,documentaţi" cunoscători ai problemei),
ar avea darul să invite pe toţi cei ce-şi
exercită simţul critic în reviste de presti
giu la un plus de autoexigenţă, de profe
siona1ism - de responsabilitate.

Nicoleta TOIA 
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Deşi tradiţia istoriografică a statornicit 
cii romanticul actor Mihail Pascaly este 
cd cat·e l-a inte1·p1 elal întîiul, la noi, pc 
întristatul prinţ al Danemarcei. la _jumă
tatea lui martie 1861, examen(11 puţinelor 
surse docwnentare nu îngăduie un cuvînt 
categor.ic. Curios, cei care semnează dări 
de seamă în ziarele Homânul (15 martie) 
şi Proprietarul Român (27 martie, 7 apri
lie JB-61) nu· comentează interpretările ac-
1oricc")ti. doar clcplîng reaua pune-re în 
scenă. Totu!;ii, o frazC:-t re,ine aten1ia. In 
acea zbuciumată stagiune, Teatrul Naţio
nal cm, clupe'\ obicei, concesionat unui ac
tor ele seamă, Costache Dimitriac\e. Cum 
lPmerarul administrator nu putea acoperi 
nici cheltuielile curente, c nevoit să or
ganizeze, în benc(iciul său, un spectacol 
cu un text încă necunoscut publicului 
Hamlci, în adaptarea romancie1·ului la 
modă Al. Dumas. 

Citim în · ziarul Românul: ,,lVIulţumim 
d-lui. Dimilniacle c�, pentru beneficiul
d-salP n-a ales una clin acele o,peri cr
sunt menite c.1 plăcea oarecum ochilor, şi
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... George Calboreanu ... 

HAMLET 

a ·lăsa ihimile să iasă clin teatru tot a<;a 
ele· deşarte ele orice im.presiune· fru:110as�1 
';i -morală precum intraseră". Şi, cum ală
turi ele directorul-coilcesionar (tatăl Aris-
1.izzei Romanesca) se· afla în trupă şi Mi-
hail Pa�ealy, i s-a atribuit acestuia inter
pr0tarna clin 1861,. în baza afirmaţiei lui
Hasdeu din 3 aprili·e 1866, an dncl. sigur,
PascaJy a interpretat rolul: ,,Hamlet nu
e c0va nou pentru sceÎ1a română. S-a mai
jucat, mi �e pare. acum cinci ani" (zianJJ.
Satyrul). 

Cine deci îşi dispută onoarea de a fi 
apărut primul în rol? Actorul în bene
ficiul căruia s-a dat spectacolul în 1861, 
Costache Dimitriacle, sau Mihail Pasrely, 
m0nţionat documentar de Hasdeu peste 
oinei ani. în 1866? 

Trec aproape două decenii pînă cîncl 
Grigore Manolescu, în 1884, va impunP 
publicului celebrol persona.i. Şi el utili
zează o versiune franţuzească. Cunoscuse 
interpretări europene - Mounet-Sully, 
Salvini, Ernesto Rossi. virtuo-zi ai efecte
lor vocale. pe care nu i-a w·mat. Perso-

...şi George Vraca 

pe scena 
)\. � 

romaneasca 

na.iul lui era stăpînit el gîncluri rontra� 
dic.torii, clar . e văclea a fi si mel.:111c6lic: 
sentimental �i revoltat. Cinel; în 1891, vie� 
nczii 1-ali admirat în spectacolul primului 
turneu românesc peste hotare, i-au aşe� 
zat creaţia sub reflecţia lui Goethe: ,,Ham
let este un suflet de columbă asupra că; 
ru.ia apasă o gl'eutate de I -Iercule-". 

Pentru Constantin Nottar,a, la 1893; 
Hamlet era frămîntat ele o adî□că dramă, 
suportată lµcid. Roslirea actoru1ui, saca
dată. muzicală, impl'e�iona prin ample a
colade sonorf'. Un fapt inedit : Notlara a 
pus eroul u.i său barbtl .. i mustăţi, sugestia 
primind-o clin însu.�i textul shakespea
rian. 

Tot în 1895, la aţionalul ieşean, w1 
actor cultivat, cu 'timbru puternic, Statct
Dragomir, accentuează caracterul simulan,t
al chinuitului om, ,,pătrunzînd perfecl 
adevărul situaţiilor", cu� îşi aminteşt�• 
Aglae Pruteanu, •interpreta Ofeliei. Un 
prinţ rătăcit în hăţişLirile meditaţiei pto
pune, în l!J09, actorul craiovean ,\1. Dem. 
Dan, din �i.icate în condiţii scenografic<' 
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mizere. In ambitioasa încercare de tra
vesti din 1910, pe scena ieşeană, Agatha 
Bârsescu, soaietară la Burgtheater din 
Viena, eşuează. Ca şi Sarah Bernhardt, 
a gîndit un Hamlet sentimental (apuci I. 
Massoff, idem supra). 

Studiind rolul ou marele regizor Paul 
Gusty, Tony Bulandra va ataca impetuos, 
în 27 februarie 1912, · rîvnita partitură. 
Tragedia, care nu se mai jucase din anul 
1906, se reprezenta pentru a 69-a oar,ă pe 
scena Teatrului Naţional. Aotorul va re
lua personajul în 1926, în compania Biu
landra-Manolescu-Maximilian-Storin, apă
rînd alternativ cu Ion Manolescu, în regia 
lui Soare Z. Soare. 

ln seara zilei de 20 decembrie 1912, ctnd 
cortina Teatrului Naţional din Bucureşti 
se ridica pentru o nouă tentativă actori
cească, puţini bănuiau că asistă la un.a 
dintre cele mai împlinite trăiri scenice 
pe care le-a cunoscut personajul lui Shake
speare, datorată lui Aristide Demetria
de. Pînă în 1929, oamenii de teatru nu 
vor conteni să-l compare cu Mounet
Sully, De Max, Moissi, apreciind inter
pretarea românului drept egală în, pro
funzime şi origjnalitate. Un fizic fragil, 
Tăscolit de focul adevărului, o privire con
templativă dar în stare să pătrundă tra
gica realitate şi s-o supună justiţia11ului 
său joc - astfel apărea Demetriade în 
creaţia rămasă antologică. 

Director al Teatrului Naţional din 1a5i, 
poetul Mihail Codreanu va încw·aja, în 
1921, w1 actor-poet, pe Ştefan B1·aborescu, 
mai tîrziu decanul scenei clujene, să roo
tească sub reflectoare o traducere pe care 
el, actor-poet, o realizase în rime pline, 
sonore. Şi Zaharia Bârsan, poet (autorUJl 
fee:r,iei Trandafirii roşii) şi actor cu voce 
melodioasă, va apărea în rol, la tînăml 
Teatru Naţionail. din Cluj (1922). La Cra
iova, înaintea lui Ion Manolescu, un actor 
merituoo, C. Mărculescu, credea că obţine 
,.dramatism prin str.igăte neîntrer upte", 
cum remarcă, zîmbind, un cronicar dra
matic. 

După ce a studiat rolul timp de trei 
ani, Ion Manolescu realizează pe scena 
din Bănie, în 1925, pentru prima dată la 
noi, un spectacol cu textul integral. (Abia 
peste şase decenii, în 1985, la Teatrul „Bllr
landra" se va derula, a doua oară·, în
treaga operă!) Marele actor mărturisea 
in cartea sa de aduceri-aminte : .,lnlătu
rînd tot ceea ce în interpretările mai vechi 
era romantism, declamaţie şi poză, m-am 
străduit să-l joc omeneşte, să-l redau aşa 
cum l-am înţeles - un suflet ales, revol
tat, frămîntat, chinuit". Interpretul a tra
dus piesa după versiunea franceză a lui 
Georges Du.val. 

Montarea care prefaţează viziunile re
glzorale moderne în  teatrele româneşti 
este semnată la Iaşi, în 1937, de mereu 
neliniş1litJul şi înnoitorul Ion Sava. Bătrî
nii Ii văzuseră pe Grigore Manolescu şi 
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pe Ernesto Rossi, dar nu le-a displăcut 
nici interpretarea lui Tudor Călin, într-o 
traducere revăzută de Mihail Sadoveanu. 
Sava a imprimat spectacolului un ritm 
cinematografic, ne asigură monograful 
său Petru Comarnescu, a indicat prota
gonistului să alterneze meditaţia sobră şi 
interiorizată cu sarcasmul şi cu ironia. 
RegJizorUl „a conceput, ca personaje gro
teştii, pe rege, regină şi pe Polonius, 
măşti ale perfidiei, slăbiciunii, prostieri 
preaplecate". 

La începutul stagiunii 1941-1942, direc
torul Teatrului Naţional din Bucureşti·, 
Liviu Rebreanu, îi informa de la micro
fonul Radiodifuziunii Române pe iubito.rit 
scenei : ,.Noi o să încercăm acum trei in
terpreţi, cu trei artişti de frunte, în Ham
let: Calboreanu, Vraca şi ValentineaThlL. 
Imi place să cred că dintre ei se va alege 
un nou Hamlet, care să fie cel puţin cit 
a fost Demetniade sau Grigore Mano
lescu". 

Nobila competiţie, cunoscută sub nu
mele „bătălia celor trei Hamleţi", a fost 
deschisă de George Vraca. InterpretUl i 
s-a părut lui Arghezi „sprinten., vioi şi.
totuşi concentrat şi substanţial". Ion Ma
rin Sadoveanu aprecia şi el din stal „o
gradare menajată pentru marile partide
tari ale rolului...". George Calboreanu.,
urmînd lui Vraca, a văzut în personaj
„un filosof creat mai mult de ciu<latel.e
împrejurări". Un .meditativ în sin.gw-ă
tate şi voit ciudd,t în relaţiile cu cei d'e
la curte". [nteroretarea lui Valeriu Va
lentuneanu „a lăsat impresia unui om ob
sedat pină la pierzanie de proprJa luli ne
linişte. Adînc.iJt de gindurilc-i negre, m,m
cit de îndoială si uneori de o palidă re
semnare" (Almanahul Teatrului .Româ
nesc, 1943), actorul a făcut un vibrant 
exerciţiu de virtuozitate lirică, mai ales 
că a adaotat textul posibilităţilor sale 
scenice. (Ne mărturisea, 1a adîncă senec
tute, că s1-a tradus rolu.I. Desigur, din 
franceză. limbă pe care fecioml de ţărani 
ardeleni o stăpînea deplin.) La Naţionalul 
din Clu.j, în 1947, Ion Tîlvan - apropiat 
lui Aristide Demetniade şi distribuit tot
deauna crnd maestruI pleca în turneu eu 
desăvîrsitJa sa creaţie acum el însuşi 
străLuc1t meşteşugar -• şi-a împlinit, prin 
Hamlet, un vis de artă. 

Deşi considerat temerar de către unii 
exegeţi, gestul foarte tinărului Gheorghe 
Cozorici (1958) trebuie înţeles ca o- fertilă 
ambiţie a începutului de drum. Sce11a 
craioveană primise o strălucită promoţie 
de absolvenţi, dintre care Cozorici (Ham
let), Si_lvia Popovici (Ofelia), Amza Pellea
(Horaţm) au concentrat în acel spectacol 
energiile tinereţii. Intr-o pătrunzătoare 
măTturie de creaţie, după trei decenii de 
la decisiva confruntare a,tistică. Gh. Co
zorici spune : .,In pornirile lui Hamlet -
cel puţin aşa am gîndit eu - şovăielnică 
este atitudinea sa numai atunci clnd pune 
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Fory Etterle 

Dan Nasta 

Ştefan Iordache 
(în rolul Ofeliei, Anda Caropol) 
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in ba lan lă cc c- bine .. i ce c rău, nu şi 
clnd trece la faptă". 

lntr-un intervJu luat pentru Almanahul
Gong, regretatul Fory Etterle ne mărtu
ri ea re ie ritor la Hamlet : .. Cred că niclio
·dată şi nimeni nu-i va putea acop ri loatc
valenţele-. Aveam 47 de ani clnd l-am
jucat şi numai celebr_ul monolog m-a cos
tat luni ele muncă". ln rnontarca Teatru
lui l\ilun.icipal b11cur0�tean, ·in 1960, inter
pretul se remarca prin ştiinţa frază, ii,
prin Jiri ·m.

Distins om ele cultură, rcglzorul şi ac
torul Dan Nasla, interpretîndu-1 pc Ham
let la Timişoara, în 1961, a îngemănat în
fiinţa s,pir·ituală a eroului filozofia, poli
tic-a şi .arta, amintindu-ne că prinţul stu
dia la Wittenberg, marea academic a lu
mii m2dievale. Si teatru[ radiofonic a a
dăugat fonotecii ·sale piesa, în 5 mai 1963.
iJnul dintre cei mai buni regizori ai tea
trului pe unei , Mihai Zirra, i-a prilejuit
lui Constantin Codrescu o creaţie memo
rabilă.

!n sFectacolul lui Dinu Cerncscu de la
Teatrul „Notlara'·, 19H - 111 rolul liitular.
0tefan lorclachc - criticul Virgil Mun
teanu aprecia originalitatea viziu1tii : .,E
lntîia oară în istoria spectacolului hamk
tian la noi cinci piesa e privită ca o tra_
gedie a luptei pentru putere ... E un şir
de crime, ca în tragediile regale. Dreptul
ele a domni se clobîndeşte prin violenţă,
.)iretenie, unelUri şi se pierde in acel-aşi
fel." La Teatrul Naţional clin Tîrgu Mu
reş, în 1983, actorul Cornel Pop seu aduce
la rampă un personaj sarcastic, clar ardent
uflete5te, nobil şi încrezător în steaua

�ternă a Adevărului.
: Despre cca 1m1i recentă propunere re
;::izorală. cea a lui Al. Tocile!>cu, de la
,finele lui noiembrie 1985, teatrologul Va
lentin Silvestru scria: ,,Universul trage
clici shakespearcene e întocmit cu iantezie
regizorală, scenografică şi actoricească şi 
cu un vădit control asupra mişcării, vor
birii, relaţiilor. comunicării cu publicul,
pantomimei, cîntului, alcătuirii grupuri
lor". Ion Caramitru - Hamlet, susţine
acelaşi critic, ,,a adus cel mai aproape ele
noi credinţa uman.istă a acestui spirit mo
dern".

Marine 1861 - noiembrie 1985. Aproape
125 ele ani de carieră scenică a unui per
sonaj exprimînd o dimensiw1e titanică în
literatura universală dau unei culturi na
ţionale certitudinea valorii. Mori actori,
sute ele spectacole, nenumărate exegeze
stau mărturie că geniala operă shakespea
reană arc, în patria lui Emine!;CU şi Ca
ragia,le, tălmăcitori- literari şi artistici pe
măsură.

Ionuţ NICULESCU 

Călătoria 

1 

E bine stiut că marea literatură are 
Iorta ele a· propune o lume în stare să 
con

.
cureze, prin forţă de convingere, 

lumea reală. Personajele şi întîmplă ile 
clin capodopere au devenit de-a lW?-gu! 
timpului posibile elemente de refennţa 
ale vietii noastre cotidiene. Caţavencu, 
Tn1hanachc, Zoe, :8,ică Venturiano, Pris
tanda ne sînt ele familiaritatea unor co
legi ele muncă, ba chiar, s-ar putea spune, 
a unor neamm·i. Expresiile caragialiene 
au intrat în vocabularul cuJ·enL. Surîdem 
auzindu-le citate, chiar dacă intedocuto
rul nu pune ghilimelele. Un om politic 
de talia lui Lenin apela, în marile sale 
polemici, la eroii lui Gogol, Griboeclov. 
l,tunii contemporane i se adaugă astfel 
lumile lui Balzac, C0rva.ntes, Sadoveanu. 
Iar probl0melor mapamondului de azi le 
putem alălura oricînd şi pe cele cu care 
şe confruntă contesele şi cămătarii lui 
Balzac sau oamenii năcăj.iţi, clar viteji ai 
lui Sadove,rnu. Lumile avansate ele lite-
1·atură sînl însă legate prin firele istor.iei 
literare de autor şi ele epoca în care au 
fost create. De ace a, c. ·cgcza, concen
trîndu-sc a::mpra roalităţii chn operă, nu 
uită să o explice şi prin referinţe ele 
istorie literară. Mircea Iorgulescu, autorul 
Eseului despre lumea lui Caragiale, se 
pune de-a curmezişul acestei tradiţii, 
Printr-un gest de o raclicalt1 îndrăzneală, 
el t,aie odgoanele care ţineau legală de 
autor şi ele epocă lumea lui Caragiale, 
Aceasta îşi dobîndeşte, în sfîrşit, indepen
denta muLt visată. Ca orice proces de 
cîştigare a autonomiei, cel iniţiat şi con
dus ele Mircea Iorgulescu îşi are du1<ata 
şi complicaţiile sale. in ansamblul Iul 
pot fi detectate ciieva procedee abil alese 
de autor pentru ca redai·ea independenţei 
să se desfăsoare fără convulsii. Unul ar 
fi, cip exem:plu, reducerea clr•astică a re
feririlor la imensa cantitate de comen
tarii consacrate pină acwn lui Caragiale. 
Marriera u1liversitară e refuzată progra
matic. Acolo unele un altul, invocînclu-şi 
predecesorii, ar fi avut coşmaruri de 
exactitate bibliografică, Mircea Iorgulescu 
afisează familiaritatea dezinvoltă. Pentn.1 
el,· spre deosebire ele un academic înrălt 
în prezentări, Ştefan Cazimir, Al. P•aleo
logu, Valentin Silvestru, Valeriu Cristea, 
prestigioşi specialişti în caragi:aleologie, 
sînt pur şi simplu Cazimir, P,aleologu, 
Silvestru, Cristea. Lovitura dublă. Lu
mea lui Caragiale ,iese din istoria litera
turii pentru a intra în istorie. Statutul 
de realitate independentă sporeşte vizi-
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criticului 

bit In acelaşi• tlrpp, autoru{ soo,pă de o 
capcană intinsli de opera S..'ttiriculuj, 
mai tuturor comentatorilor. Inteligen1;a 
critică, abordînd uriaşul pumm- · de exe
geze dedicate mrrelui scriitor-

1 ,,riscă să se
rătă<:ească în complicatul labir;int ·al aso
-cierilor şi disocierilor de punctele de 
vedere anterioare. Mircea Iorgule6Cu, pu

nindu-le între paranteze husoc"Tliene, î�i 
protejează talentul de epuizarea în· apro
barea sau respingerea ideilor altora. Un 
alt mijloc de autonomizare a lumii lui 
Caragiale îl reprezintă �ckntificarea e:i-
perienţei de lectură ou experienţa de 
vi.aţă. Sau, mai precis, cu experienţa de 

. -călătorie. Gesturile autorului, mărturisite 
în prefaţă, sint de maFtor într-o lume 

' ) 

-străină : ., ... în lumea lui Caragiale am 
pătruns ca un călător într-un univers 
complet străin. Ca un explorator sau ca 
un naufragiat într-o lume necunoscută, 
în multe, foarte multe privinţe nevero
similă, stranie, totuşi reală. existentă". El 
străbate această lume de-a lungul şi de-a 
latul, face oon(J4'it-inţă cu locuitorii ei cei 
mai de, seamă, da parte la ,principalele 
evenimente şi, asemenea unui Dinicu Go
le:5eu exeget, întors acasă, purcede la re
dactarea impresiilor : .,Revenit la îndelet
ni�irea mea, ca dintr-un vis ori ca din-

Gard'a orăşenească în 1866 

tr-o călătorie pe alt tărim, am încereat 
să o descriu, să-i analizez anumite carac
teristici, să-mi pun în ordine observaţiile, 
să le interpretez." Ca în orice reportaj, 
fie el şi c-ritic, accentul c.-ade pe relatarre, 
Rătăcind prin lumea lui Caragiale, Mir
cea Iorgule;;cu notează minuţi� cele în

tîlnite în cale. Nu sînt uitate nici senti
mentele provocate de contactul cu peTso
najele şi intîmplărîle mai semp.incative : 
., .. .în 'lumea lui Caragiale eşti ispitit Ia 
tot pasul să rîzi în hobote, rîde şi ea. 
dar '1a rădăcina rîsulUi se află spaima. 
Rîzi, rîzi, rîzi, şi dintr-o d-.ltă, cu vorba 
unui personaj de acolo, «te-apucă groa11:a, 
�onşer, groaza!. .. »." 

Garda 
cetăţenească 
română 
(litografie), 
1866 

I 
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:Mircea .:locg ulescu are vocaţie de ideo
log. O demonstrează cit e poate de clar 
cărţile sale de piuă acum. Fiecare dintre 
el reliefează, dincolo de diagnosticul 
critic, apetenţa pentru ideile enerale. 
Teritoriul de maximă implinire a ideo
io1mlui e Jumea reală. Din anumite mo
tiYe. :'.\Iircea Iorgulescu rămîne exclusiv 
în lumea. ·i:ăţţilor. De aici factura apar 
a criticii sale. Spre deosebire de al .i 
col m., Mircea Ionrule cu e apropie ele 
opera comentată .i din unghiuri de ve
dere extraliterare. Continutul de idei, le-

ăturile cu lumea reală sint un excelen· 
prilej de a face_ plecînd de la literatură, 

iologie, poJitologie. O cronică semnată 
de :Mircea Iorgulescu nu e o implă ex
plora ticâ- -a unui Je:,.._-t_ Stirrute de 
obiect, ideile sociale, morale, filosofice sar 
în oa p ţile, ca ·--scinfeih-• "din- ,•atra 
fierăriei lui Jocan. Autorii .i cărţile int 
alese .i după avan ajul de a oferi paţiu 
de mi care liqe,.r4 .. V<?Cati�i _$le ideolog. 
Căutarea momentelor în care literatura 
pennite medi aţia ă"supta· reâlutiii e-x:. 

plică independenţa acordată de Mircea 
Iorgulescu lumii lui .Car&giale .. ăzută ca 
o .realitate de sîne tătătoare, ea dă cri
ticului iluzia lumii· reale. E, pare-se,
punctul maxim de · gindire a · vieţii 
prin in ermediul cărţilor.· 

Ce sesizează călătorul. Mircea .• Iorgu
lescu odată ,ţjups ţg J_umea lui. <::;aragiale? 
Inain1e de toate, hărmălaia, o gălăgie 
creată de nesflrşita· pălăvrâ eală a per-
onajelor. Eseul lui··. fircea Iorgulescu, 

în itula pre-editorial Marea trăncăneală, 
întreprinde o e.xcelen - radiografie a 
conversaţiei in lumea marelui satiric. 

34 

Taifasul e o caracteristică a tuturor per
sonajelor : "Ocupaţia cea mai răspîndită 
în lumea lui Caragial e statul de vor
bă". Pentru a urprinde trăncăneala, au
torul apelează la o tehnologie analitică 
de ultimă oră. tatul de vorbă e luat i 
dezbătut piuă în cele mai mici amănun
te. Autorul observă, de exemplu, că voc
bitul are mai to deauna infăţi area mer 
nologului exclusiv: .,TermenUl însuşi de 
conversaţie. deşi frecvent, este oarecum 
impropriu fiindcă in lumea lui CaragiaJe 
dialoguluj- li este mai totdeauna preferat 
monologul, interlocutorul fiind redus de 
obicei la condiţia pasivă şi subalternă de 
ascultător, dacă se poate admirativ fără 
rezerve." Personajele, într-o permanentă 
criză de auditoriu. ţin să-. i spună păre
rea în chestiunile arzătoare ale zileL Ele 
afi. ează.. ub semnul eternei vanităti 
omeneşti, iguranţa ab olută: .,Competen
ţa lor este universală, e pricep la toate. 
au soluţii pentru orice. pe Ioc exprimate_� 
Adăugată veseliei fără motiv, imensa 
trăncăneală creează impresia de perpetuu 
carnaval. Lumea lui Caragiale pare a fi 
teritoriul unei utopii pozitive: lipsă to
tal.ă de riji, libertate de a spune · a
face orice, sărbătoare continuă. ·· · 

ln concep."a criticului, această imagine 
leiboiziană, ca cea· mai bună dintre 
�te lumile posibile, e doar o aparenţa 

Dmcolo de libertatea de carnaval sţă 
constrîngerea de societare poli."enească. 
Trăncăneala, veselia hărmălaia tes vălul 
care ascunde sistem.ul totalitar. ·Ba, mai
mul această aparenţă îndeplineşte .. iale scopuri deci protejarea esentei. Ea 
lasă personajelor ilUZta libertăţii.

. 
nece-

sară unui sistem interesat în suprimarea 
subtilă, fără scandal a revoltei: ,.__trăn
căneala este spaţiul libertăţii lor ( ... ) Vor
bind ei uită de tot şi de toate ( ... r.

Vorbăria joacă rolul fatadei con
cepute pentru. a mistifira adevă
rata realitate: .,Carnavalul nu este du.bluf 
ecţiei. este ane.- ei ; ce se vede. O vi

trină veselă i colorată.. Ce se înscenează� 

Inb-area 
în TîrguI 
Moşilor, 
1904 
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ce .-,se tolerează şi ce se doreşte să'· fie 
văzut." Din aceste motive carnavalul e 
nu numai acceptat, ci şi stimulat: "Sec
�ja este vital interesată în , perpetuaţea 
carnavalului şi în protectia mţcanismelor 
de mistificare." Deconspirarea es�nţei :re
prezintă unul din farmecele majore ale 
-eseului tipărit de Mirc�a Iprgulescu. 
Faptele, neutre sau binevoitoare, ,sînt în
toarse pe toate feţele, cercetate în pro-;
funzimile, dar mai ales în implicaţiile 
lor. puţin bănuite. Amănuntul cel mai ne
însemnat_ de la siµipla interjecţie pînă 
la indicaţia din paranteze, poate constitui 
orlcînd un fir în căutarea adevărului. De 
aceea, ipoteza de lucru a criticului e sus
piciunea judecătorului de instrucţie. Din
colo de ce spune şi ce face personajul 
trebuie presupus ceva ascuns şi primej"
dios totodată. Cititorul, furat de demon
straţie. împărtăşeşte plăceri de lectură 
poliţistă. 

4 
S-a reproşat cărţii lui Mircea Iorgulescu 

o anume forţare a textului. Mustrarea,
lwnd deseori forma nuanţării amicale, se
întemeiază pe convingerea că Mircea Ior
gulescu descoperă în lumea lui Caragiale
un sistem dictatorial. Imaginea e contes
tată prin raportare nu la text, ci la Ro
mânia sfîrşitului de secol nouăsprezece.
Se sugerează astfel, cînd nu se afirmă
tranşant, că societatea acestei perioade nu
e nici pe departe structura totalitară oare
îngrădeşte drepturile fundamentale ale
omului. Observaţia e şubredă din cel 
-puţin două pun"Cte de vedere. In primul
rind, pentru că opera lui Caragiale nu
poate fi redusă la simpla oglindire a Ro
mâniei unui anume timp istoric.
In al doilea rînd, pentru că ea nu ţine
cont de ipoteza de , lucru a autorului :
punerea între paranteze a legăturilor
lumii lui Caragiale cu momentul istoric
concret. Reproşul de forţare a textului e
discutabil însă şi pentru că se întemeiază
pe o neînţelegere a imaginii propuse de
Mircea Iorgulescu pentru lumea lui Ca
ragiale. Aceasta e văzută de autor nu ca
o lume to.talitară, ci ca o lume care-şi
ascunde esenţa în spatele aparenţei. E
drept, aparenţa e aici democraţia, iar
esenţa, totalitarismul. E vorba însă de as
pectul concret al unui fenomen general :
mistificarea · prin intermediul aparenţei.
Contrar precizărilor din prefaţă, Mircea
Iorgulescu porneşte în călătoria sa ori
ginală cu o concluzie deja formată, nu
din cărţile de literatură, ci din tratatele
de istorie. Aparenţele social-politice în
şală, cînd nu mistifică. Dincolo de orice
fapt real trebuie căutat adevărul din
adîncuri. Prin aceasta, eseul lui Mircea
Iorgulescu aparţine ideologiei. Ca şi Vida 
de Don Quijotc y Sancho de Miguel Una
muno sau L'ldiot de la famille de Sartre,' ' 

Caricatură din „Adevărul", vru, 
nr. 2388, 3 decembrie 1895

opera comentată e folosită pentru a face 
publică filosofi-a comentatorului. Dez
văluind ce poate masca o aparenţă, 
Mircea Iorgulescu ambiţionează o lecţie 
de luciditate politică pentru cetăţeanul 
simplu al lumii contemporane, cetăţean 
nu o dată tras pe sfoară de aparenţele 
unor procese şi evenimente politice. Sus
piciunea faţă de modul cum ni se înfă
ţişează multe dintre întîmplările politice 
ale lumii de azi e o îndatorire a omului 
de rind. Iată una dintre subtilele con
cluzii ale eseului semnat de Mircea Ior
·gulescu. Dar nu numai atît. Alegerea
lumii lui Caragiale nu e deloc întiinplă
toare. Aparenţa are aici înfăţiş'ilrea pă
catului peste ca.re se poate, trece. Rămase
la suprafaţa acestei lumi, multe atitudini
s-au caracterizat prin lejeritate suriză
toare. Trăncăneala, mica ciupeală, pros
tia au fost privite cu umor, tolerate pen
tru că n-ar putea face nimic rău. Mircea
Iorgulescu ne demonstrează însă că

aceste mici slăbiciuni ascund gravităţi
înfricoşătoare. Bunăvoinţa faţă de ele se
dovedeşte primejdioasă. Ea amorţeşte ne
cesara veghe a conştiinţei la întîmplările
din j_urul nostru. Ea riscă să ne lase ne
pregătiţi pentru momentul cînd dincolo
de aparenţă se va dezvălui esenţa care
ne va îngheţa surîsul. Mircea Iorgulescu.
un om de altfel cu mult umor, ne de-

. monstrează prin eseui s·ău că în lumea
contemporană umorul, din care unii au
făcut o trăsătUră a specificului românesc,
nu e totdeauna binevenit.

Ion CRISTOIU 
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Dorina Lazăr 
Ceva robust decis, frust, deschis, sigur 

de sine vine spre tine din fiinţa „civilă" 
a Dorinei Lazăr, ·interzicînd, parcă nuan
ţările, subtilităţile, interpretările, ',,lectu
rile" în altă cheie. 

Ca să treci dincolo de prim.a impresie 
trebuie, este absolut necesar, .să-i întîl-

neşti prwzrea albastră, neliniştită, la pîn
d.ă, rănită, parcă, de o lumină numai de 
ea simţită, o privire traversată de gînd, 
înţesată de semne de întrebare, o privire 
incapabilă să_ ascundă, să se ascundă, 
cum numai copiii au. 

Dacă apuci să.,-i vezi şi zîmbetul - mic,
dezolat, dezarmat, un z,mbet ce pare să 
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ceară iertare că exist.ă - atunci. senzatia: 
de robusteţe, de siguranţă işi pierde cdn
turul. Realizezi, cu stupoare, că la ea a
parenţa _este chiar aparenţă, adică acel 
ceva făcut să ascundă esenţa, să o ascundă 
sau poate să o protejeze. Ca o coajă, 

Dacă apuci să o şi cunoşti - şi pe ea 
cel mai btne o cunoşti văzind-o jucînd -
atunci afli că, dincolo de coaja dură, pal- · 
pită, dureros, un miez fragil, vulnerabil, 
ce răspunde, ca un seismograf sensibil, la 
toate „provocările" vieţii, se lasă încărcat 
de toate culorile şi gusturile ei. Şi abia 
acolo, în miez, încep nuanţele. subtilită
ţ'ile, interpretările, ,,lecturil.e" 'infinite ale 
fiinţei ei de artist. 

La Dorina Lazăr aparenţa este o cap
cană în care nu o dată au căzut - cînd 
nu s-au lăsat să cadă - cei care i-au fo
losit talentul pe scenă, dar mai ales în 
film. Pentru că aparenţa o propune drept 
interpretă ideală pentru personaje ideal 
pozitive, iar aici evantaiul se deschide cu 
zgîrcenie, fie spre imaginea femeilor oăr

bate", dîrze, corecte, clare ca lumina •�ilei, 
fie spre aceea, mai colora.tă, e drept, a 
suculentelor gural.ive nu prea istete în 
schimb pline de haz. Talentul o ajută să 
le acopere pe toată supra.faţa, aricit de 
mare ar fi ea, să le facă vii, imbatabile, 
inconfundabile, oricît de neînsemnate ar 

POR "f RE"fE 

SUBIEC"f J\/E 

fi ele, Dar adevărata Dorina Lazăr actri
ţa completă, fiinţa completă în parddoxala 
ei alcătuire de dîrzenie si dulceată de

foi;ţă şi fragilitate, de zfoibet si la'c/imă 
iese la iveală numai atunci cînd · prin fortd 
fericită � împrejurărilor, o pa;·titură sau 
alta o �tirneşte cinstit, pe datele ei inte
rioare, ti off!ră, adică, şansa de a se folosi 
�u totul. Atunci, un suflu aprig aruncă 
tn aer. coaja aparenţelor, atunci fructul
dulce tşi arată miezul amar cu aromă pu
ternică de adevăr, ele trăire pînă la ar
dere„ Suflul acela este respiraţia amplă a
unui talent. vulcanic care îsi caută crate
rul, împunge scoarţa fiecărui personaj alt
tel şi găseşt�. fără greş, ,.fisura" prin care 
tl_ poa�e strapunge, prin care se poate in
sinua tn fiinţa lui, făcind-o a ei. Tal1mtvl. 
da. Dar să spui despre Dorina Lazăr cei
are talent este ca şi cum ai spune despre 
cer că este albastru şi despre iarbă că este 
verde ... 

Dorina Lazăr nu are ta.lent. Ea este 
talent. 

Eva SlRBU 
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IDEI LAI 
RAJ'J\PA 

Centralitatea operei, 
'.ritlul acesta s-ar putea să apară pole

mic, şi, poate, într-o unică direcţie, adică 
în favoarea principiului de „primat" sau 
ele „prioritate a textului" şi a „poetului'' 
dramatic - o prioritate cace, totuşi, a5a 
cum observa un ilustru cercetător, nu E! 
cronologică şi istorică, ci una ideală, 
menită - în imaginaţia unora - să fe
rească şi să salveze textul,· opera, de 
orice suflare otrăvitoare, ,. poluantă'' de-a 
dreptul, venită din direcţia regiei. Or, 
după opinia mea, fără a lansa parado
xuri provocatoare, o operă se cuvine să 
fie apărată - atunci cind se plasează în 
centrul faptului teatral, al faptului sce
nic - în egală măsură şi de inerţia „li
terară" (între ghilimele) sau de imobi
lismul autorului însuşi. Care autor, ca 
să se vadă „tradus" în mizanscenă, nu 
nu.mai că nu face bi.ne să întoarcă spa
tele regizorului, ci dimpotrivă, ar face 
bine să colaboreze şi, mai ales, să nu 
se supere şi nici să nu' se sperie ele lec
tura, şi dicţiunea pe care le oferă regia.
Căci, prin însăşi punerea sa în scenă, 
orice text - de la cel mai ilustru la cel 
mai modest, şi în orice perioadă istorică, 
de la autoregia lui Eschil la autoregia 
liui Pirandello, sau a lui Everac, trecînd 
prin figura capocomicului şi a.iun.gînd la 
interpretările marilor regizori-filologi -
nu rămîne, nu poate să rămînă intact, 
neatins, virgillill. Cel mai cuminte şi mai 
inocent - cuminte şi inocent în' privinţa 
creativităţii - caiet de regie este. îna
inte de toate, un act de "dereglare" ana
litică, de „distru,gere", de „lacerare" a 
operei literare, fireşte, urmat de o re
creare a aceleiaşi opere, peste carnea 
căreia, ca în basme, făt-frumosul regizor 
toarnă „apă moartă" şi după aceea „apa 
vie" a imaginii teatrale. Cu rezultate 
variabile, se înţelege, în funcţie de gîn
direa, de sensibilitatea, de talentul „ar
tistului teatrului" cum este - sau ar 
trebui să fie - un regizor. E o realitate, 
aceasta, pe care pînă şi cei mai înver
şunaţi ,,purişti" sau .,fixişti", cwn se 
mai spune, o consacră fără să-si dea 
seama atunci cînd recunosc reg1e1, de 
exemplu. ,.dreptul alegerii cPlor mai po
triviţi actori" ; ce înseamnă potriviţi ?, 
potriviţi în raport cu ce şi cu cine? 
(Distribuirea Rodicăi Negrea în Zoe din 
Scrisoarea pierdută a stîrnit nedumeriri, 

poate : tînăra actriţă a Teatrului Mic e 
departe de Elvira Godeanu sau de Ro
dica Tapalagă, dar cine se consideră 
autorizat să nege legitimitatea şi credi
bilitatea „variantei" propuse de ea şi de 
regizor, cu sublinierea luptei disperate a 
unei femei singure într-o societate mas
culinistă, care a inventat Constituante şi 
bătălii electorale şi faţă de care, ea, Zoe
Negrea, ca să folosesc termenii unui 
Alberto Moravia, nu e o integrată, e 
mai „sălbatică" şi mai imprevizibilă, 
mai poetică ? !) Să continuăm : se con
cede regiei - ,.Dei gratia" - şi1 dreptul 
de a descoperi „subtextele" unor replici, 
ele a simplifica decorurile, de a se folosi 
mai bine de jocul luminilor, ba chiar şi 
dreptul de a modifica ritmul, de a scanda 
alţi tempi (mă întreb din nou : alţii, tn 
raport cu care? pentl-u că textul teatral 
nu e, aşa cum visa Adolphe Appia, o 
partitură mu7..icală cu exacta indicare a 
ci ura tei). Totul, bineînţeles, cu condiţia, 
în fond abstractă, antiistorică, de a nu 
se ataca substanţa ,originalului. Dar sînt, 
oare, bunăoară asemenea „subtexte" de 
descoperit (? !), µnice, monosemice, sau. 
dimpotr�vă, ele sînt polisense, oferind 
un variat şi mereu inedit registru de 
nuanţe, tonuri şi interpretări? Evident 
că sînt polisense - inclusiv în timp, în. 
procesul istoric - şi, dacă e aşa, reve
larea unui înţeles pînă acum scăpat din 
vedere (chiar şi de critica literară, de 
filologi). sau de-a dreptul nou, nu în
seamnă, totw;;i, atacarea a înseşi substan
ţ.ei originalului ? Ba, eu cred că înseam
nă. înseamnă atacarea şi deopotrivă 
adăugarea de noi semnificaţii paginii li
tera.re, prin „pagina", prin imaginea 
scenică. 

Astfel, miarele drept şi adevărata poli
teţe ale regiei în raport cu autorul şi 
cu publicul rezidă în operaţia de recon
s1 mire în spectacol a poeziei dramatice, 
căreia se cuvine să i se aproximeze cu 
cît mai multă fineţe „centralitatea", ca
ract rul de ax etic si estetic al colabo
rării în teatrn. Este· o lucrare ana1ogă 
cu aceea a regi.zorului de film - cinci e 
vorba de ecranizări pare de-a dreptul 
identică' -. atunci cinel, acesta e pus în 
faţa unei anumite teme, a unui anumit 
conţinut, a unei anumite .,comenzi". !mi 
permit, de aceea, ă apelez pentru 
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,claritatea şi nobleţea demersulUi - la 
opinia unor cineaşti, astăzi celebri, fraţii 
Paolo şi V.ittorio Taviani: .,Noi am în
ţeles datul cetăţenesc ojjligatoriu {tema) 
ca pe o provocare, ca pe o sfidare a fan
teztei noash-e. O dată acceptată tema ini
ţială (textul, în cazul nostru - n.n.), 
căutăm să o reinventăm, să o silim să 
devină momentul provocator aJ. stărilar 

şi dispoziţiilor noastre sufleteşti, al mo
tivelor noastre de cercetare culturală şi 
umană. Mai mult: însăşi fixitatea, oa
racterul obligatoriu al temei centrale 
ne-au îndemnat să o investim cu toate 
ipotezele noastre de fantezie şi de. lim
baj, legîndu-le de discursul nostru per
sonal ca autori". Scbimbînd pruţinul de 
-schimbat, propunerea TavianHor este, 
cred, valabilă şi pentru regizorul de' tea
tru, mai precis pentru autorul de spec
tacol. (Căci dacă trăim într-o epocă în 
·care pînă şi vinurile pot fi „de autor",
·de ce nu ar putea să fie şi spectacolele 
teatz,ale? ! Evident, ca opere de artă a
-spectacolului !) Directorul de scenă, aşa
dar, îşi pune vrînd-nevrîn.d pecetea sti,
listică, personală, asupra imaginilor gîn
dite şi voite de el, încărcîndu-le cu ele
mente ale cllll.turii, ale imaginaţiei, ale 
gîndirii sale, făcînd şi el, vrînd-nevrînd, 
loc operei dramaturgului, un loc central, 
se înţelege. E un proces dialectic curent 
şi acceptat în mod paşnic. 

Pe de altă parte, 'ai· fi de precizat că 
toate aceste principii - fie cele care 
susţin a outrance impoşibila „puritate" 
şi „integritate" a substanţei operei dra
matice, fie cele care acordă o prea mare 
libertate de lectură regizorului - se re
feră la o situaţie dacă nu ideală, la UJIB 
„supremă", pentru a apela la o expresie 
a lui Riudolf Arnheim : ,, ... dacă vrei să 
faci estetică, şi cu folos, ea trebuie 
exercitată pe operele cele mai bune. Es
tetica se referă numai la operele cele 
mai izbutite, şi cî11d vreau să fac estet'ică 
îl analizez pe Michelangelo, pe Chaplin
etc., fiindcă numai în operele supreme 
se exprimă principiile esteticii (. .. ) C'înd, 
în schimb, ne ocupăm, în calitate de cri
tici, de operele non-excepţionale, ca să 
zicem aşa, lia ordinea zilei. atunci con
tează faptul că e vorba de opere parţi
ale, incomplet realizate. Aşadar, una e 
să vorbeşti de principii est · ce şi să gă
seşti demonstraţii pentru as . enea prin
cipii. şi alta e să VOTbeşti despre lucruri 
parţiale. în legătură cu care se cuvine 
să disc-11ţi doar în mod parţi,al". Am 
ajun�. astfel, în dreptul întrebării pate
tic-romantice {sau numai ironic post-mo
derniste) a lui Laurenţiu Ulici : unde 
11e sînt dramaturgii ? Ne oferă, aceştia. 
operele cele mai frumoase - în sensul 
sugerat de Arnheim - sau numai opere 
parţiale, nelimpezi. incomplet realizate? 
Fireşte, aici se cade să înaintăm cu pru
denţă şi fără trufie, operînd conţinue 
diferenţieri, judecind rezultatele finale, 
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de la caz la caz, caz cu oaz {ca şi în 
cîmpul regiei, dacă mai e nevoie să su.,.. 
bliniez !). Nu dispun de o informaţie, 
adică de lecturi suficiente, pentru a emite 
nete judecăţi de valoare, difere?ţ_iare. 
Totuşi, mi-aş· permite să observ ca per
sistă - şi pe plan mondial - tendinţa 
unor regizori, dintre cei buni, cu o gîn
dire autonomă, şi uneori chiar a unor 
actori, de a-şi elabora singuri texte de 
spectacol. Cu excepţii pe care eu nu le 
cunosc, la· noi nu a apărut încă acel tip 
de autor unic şi total, ilustrat cu vehe
menţă, aş zice, . de un Tadeusz_ Kantor, 

artist al teatrului contemporan", cu fai
;�oasa sa „trilogie a Morţii", ' care -
punîndu-şi în scenă propriile idei, pro
priile emoţii, propria sa viaţă - să rea
lizeze o operă în sensul cel mai larg 
estetic al C'UVîntului. Te1idinţa aceasta nu 
trebuie considerată, de sus, ca o ambiţie 
literară niai mult ori mai puţin deşartă, 
ci mai oorînd trebuie să deştepte între
bări, în zona literaturii dram�tice: oare 
oamenii de şi din teatru nu îşi manifestă 
în felul acesta nemulţwnirea faţă de 
ceea ce le oferă autorii propriu-zişi, scri
itorii? La noi, se ştie, regizorii au ela
borat cîteva „dramatizări" sau, mai cu
rînd, ,.scenarizări", al-e unor scrieri în 
proză, de predilecţie romane (de 1a Bul
gakov la Săraru): ei nu au dramati�t. 
cwn se plîngea - chiar şi aici, la Bucu-
1:eşti, acum cîţiva ani - un autor de 
teatru străin - cartea abonaţilor tele
fonici ! Nu numai că nu au făout o ase
menea operaţie, dar sînt ferm convins 
că, punîndu-li-se la îndemînă opere de 
valoare, regizorii nu le-ar ocoli, nu le-ar 
prefera Ersatz-urile, ,,înlocuitorii". Me
rită, cred, să ne gîndim dacă nu cumva 
cei din teatre ruu ocolesc, de fapt, ,,ope
rele parţiale", cărora le-ar prefera desi
gUT chiar şi ,. la piece bien faite" a lui 
monsieur Fl'ancisque Sarcey {minus so
fisticările acestuia), cu o structură solidă 
şi cu o ,anumită fluenţă dialogică, atît de 
bine minuite la noi, cindva, de un Aurel 
Baranga. 

ln acelaşi timp, ar fi greu să se nege 
o anumită predispoziţie a autorilor de 
piese de la noi pentru metaforism {în 
sensul deruunţat de Blaga, alături de oa
tacreză). După absolut modesta mea opi
nie, ceea ce dramaturgia noastră - de
bună seamă deloc lipsită de v•alori - nu 
a reuşit, totuşi, să obţină cu suficientă 
forţă expresivă stă în legarea problema
ticii actualităţii de marile, permanentele 
teme umane. Ca să-mi fac mai transpa
rentă ideea, apelez din nou la un cineast,
dar, de data aceasta, la un cineast care
a fost şi un excelent om de teatru. t·egi
zor, actor şi dramaturg : Rainer Werner 
Fassbinder, în elogiul pe care acesta îl 
aduce maestrului său : ,,Filmul, obişnuia
să spună Sirk, este sînge, lacrimi, ură, 
moarte, iubire. Şi a făcut, Sirk, filme cu
sînge, ilacrimi, ură, moarte, iubire. Şi tot 
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Sirk obişnuia să spună că nu se pot face 
filme despre ceva, se pot face numai 
filme (piese de teatru - n.n.) cu ceva, 
cu oameni, cu lumină, cu flori, cu oglinzi, 
cu sînge, adică tocmai cu toate acele lu
cruri nebuneşti cu care filmele merită 
să fie făcute. Şi a mai spus Sirk că filo
zofi.a regizorului 

I 
înseamnă lumină şi ati

ţucline. Şi Douglas Sirk a făcut filmele: 
cele mai gingaşe din cîte cunosc, filme 
ale unui ins care irubeşte oamenii şi 
nu-i dispreţuieşte ca 11oi ... " Şi dacă ar 
mai fi nevoie de coniirmarea unui ase-
menea credo - din care se cuvine să 
reţinem simburele de foc, miezul semni
.ficaţiilor - o găsim într-o relativ recentă 
mărturisire a lui Dario Fo, întrebat dacă 
prin „Laboratorio Arlecchino", un fel de 
S;pectacol-lecţie dedicat commecliei dell? 
arte, nu renunţă cumva la binecunoscu
tul său militantism politic : .,Faţă de 
�crierile mele clin trecut, aici dimensiu
nea «politică» a spectacolului apare mai 
puţin direct, deoarece în cazul acesta nu 
5tînt luate de piept personaje şi situaţii 
politice bine determinate, nu se vorbeşte 
c!e partide politice, ci se înfruntă pro
bleme fundamentale, de-a dreptul pri
rţ10rdiale, ca frica, foamea, supravieţui
rea, puterea, căutarna plăcerii de a trăi; 
c'are sînt, totu�i, şi ele, probleme net po
litice ... " Deci, aici, o altă lecţie : pentrd 
a;-şi dobîndi centralitatea, opera are ne-, 
voie şi de primordialitate, de probleme 
ontologice fundamentale, legate de o filo
zofie a omului. Cu alte cuvinte, drama-
1:ucgrul este chemat să înfrunte adversarul 
- adică materia de viată realitatea ele
mentele reprezentative · �le mome�tului
istorico-social dat - acolo unde el, ad
versarul, e mai puternic, nu acolo unele
e mai slab ...

Ne despart puţini ani ele pragul mile
njulu;i al treilea şi aproape pretutindeni 
.scriitorii au conştiinţa c.1 se află pe o 

linie de hotar, într-o zonă ele tranziţie, 
şi cu această conştiinţă se întreabă oum 
va arăta, cum trebuie să arate liit:eratura, 
poezia, romanul, drama, în aşa-numita, 
de către sociologi, eră postindustrială a 
tehnologiei. Am citit de curînd, în aceas
tă privinţă, recenzia la o carte editată 
ele Harvard University Press şi intitulată 
Six memos for the next millenium (Şase 
însemnări, pro-memoria, pentru viitoru) 
mileniu). Autorul este - mai precis, a 
fost - Italo Ca.I.vino, care de fapt a apu
cat să pregă.tească primele cinci „me
mos", cea ele-a şas� nu i-a mai fost dat 
să o. sc1ie. Iată cele cinci „canoane" -
considerate ele autor nu eticnete pre:rum
ţioase, ci „cîmpuri magnetice" (noţe cu 
precădere, ar fi spus Călinescu) - care 
au constituit temele a tot atîtea confe
rinţe de ţinut de către Calvino la uni
versitatea americană ; ele vizează litera
tura în ansamblu, cu o atenţie specială 
acordată prozei, clar nu exclud teatrul, 
dramaturgia : ,,uşurinţă" (sprinteneală, 
agilitate) - .,rapiditate" - ,,precizie" -
;,vizualitate" - ,,multiplicitate" (de sen
suri, desigur, dar şi o aspiraţie spre tota
litate). Le-am enumerat fără a avea aici 
răgazul unei comentări critice, doar ca 
motive de meditaţie;· fără îndoială fe
cundă. Care ar Ii fost să fie, însă, cel 
cle�al şaselea ,;memo" al cunoscutului na
rator italian? .,Consistenţa", .,densitatea" 
(doar notată în proiect). Din crezul este
tic, moral şi civic al scriitorului se poate 
deduce sensul acestei conditii : autorii au 
a-şi propune ,',ţeluri nemăs,urate, cu mult
dincolo de orice speranţă de realizare".
Mă gînclesc că, pentru a obţine o fireas
că, organică centra1itate a propriilor ope
re în viaţa' şi spaţiul teatrulu-i, autorii
contemporani pot să adopte cu folos, a
claptîncl-o, o asemenea clarviziune.

Florian POTRA 
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Convorbirea cu domnul Arthur Bal
Iett, profesor de artă teatrală la Uni
versitatea din Minnesota şi consilier li
terar la American Conservatory Theater 
din San Francisco, s-a desfăşurat în 
continuarea întîlnil"ii pe care omul de 

teatru american a avut-o cu o serie de 
critici la redacţia revistei „Teatrul", în 

luna .decembrie 1988.' In cadrul discu
ţiilor purtate, domnul Ballett a evocat 
pe larg activitatea sa Ia Guthrie Thea

ter din Minneapolis - unul dintre cele 
mai importante teatre din S.U.A. -, 
unde a lucrat ca secretar literar vreme 

de peste trei decenii, funcţionînd, în 
acelaşi timp, ca profesor de teatru la 
Universitatea din acest oraş. Prima în

trebare pe care i-am adresat-o domnu
lui Ballett s-a referit la scopul vizitei 
sale în România. 

Arthur 

Ballett: 

„Cred că 

cei mai 

interesant i 

regizori 

de teatru 

se afla 

l"n Eur '' 
Opd .•.

.
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Am venit în România cu intenţia de 
a face cunoscută oamenilor de spe�alitate 
şi, prin aceştia, publicului, dramaturgi.a 
americană actuală şi, desigur, cu dorinţa 
de a afla cit mai multe lucruri despre 
teatrul românesc şi în special despre dra
maturgia română. In ceea ce priveşte li
teratura dramatică americană de azi, pot 
să spun că este foarte variată şi intere
santă, şi cred că e de datoria mea să în
cerc să contribui la difumirea ei şi în 
străinătate. 

- Care socotiţi că sînt cei mai sem
nificativi dramaturgi americani astăzi ? 

- Oh, sînt destul de multi : Sam She
pard, Dav;id Mamet, David ·Rabe au de
venit deja nume foarte cunoscute. Sînt 
foarte jucaţi, şi pe drept cuvînt. Sam 
Shepard este, după părerea mea, w1 mare
dramaturg. -� ştiţi că am €itit sute de 
piese în viaţa mea, şi 'cred că ştiu ce spun. 
Şi mai sînt şi alţii : August Wil5on - un 
·dramaturg de culoare, preocupat în spe
cial de problemele oamenilor de culoare
-, Lee Blessing, David Henry Hwang -
a cărui piesă, M. Butterfly, a cîştigat anul
acesta mai multe premii -, Lanford Wil
son, Marsha Norman - o piesă de-a ei
se joacă şi la dumneavoastră (e vorba de
Noapte bună, mamă la Teatrul Foarte
Mic, n.n.) -, Maria Irene Fornes... Aş 
mai putea numi şi alţii. Şi am satisfac
ţia că la descoperirea şi lansarea citorva
dintre ei - Sh'.epard de exemplu - am
contribuit eu însumi, pe cînd eram l:a
Guthrie.

- De ce aţi plecat de la Minneapo
lis? 

- Am predat timp de 35 de ani la Uni
versitate, am lucrat în teatru, locuiam a
colo, dar... deodată, am simţit că... în 
germană e o expresie: ,,genug ist genug", 
.,destul e destul" ... pur şi simplu mă sătu
rasem. E foarte frig acolo ; şi foarte cald. 
Şi apoi, cunoşteam toate problemele, tre
cusem prin toate, o dată, de două ori, de 
trei ori... Şi n-am mai vrut. Am 64 de 
ani. şi am hotărît că îmi trebuie ,,altceva". 
Aşa că m-am retras de la UniverSlitate. 
N-aveam de gînd să plec din Minneapolis,
dar, pe cînd eram în Europa .,- am fost
un an în Danemarca, am ţinut conferinţe, 
pe urmă în Germania, pe 'urmă pr'in cî
teva ţări din estul Europei -, am primit 
o scrisoare de la teatrul clin San Fran
cisco, unde am mulţi prieteni : .,ln loc să
te retragi pur şi simplu, de ce să nu te

-retragi la San Francisco şi să ne dai o
mînă de ajutor ?" Aşa că m-am retras
doar parţial - m-am mutat acolo. E un
oraş foarte frumos, şi e ceva nou pentru
mine.

- Deci, munca dumneavoastră nu e
aceeaşi ca la Minneapolis. 

- Nu. ln primul rînd, nu mai sînt se
cretar literar, sînt „consilier literar", aJia 
sună titlul meu. Asta înseamnă că ei mă 
consultă, eu le dau sfaturi şi, dacă vor să 
mă asculte - bine, dacă nu - iarăşi biue.
Oricum, nu mai stau să luc:i;ez la fiecare 
piesă, aşa cum făceam înainte. Acum mă 
ocup în 5pecial de scris, îmi va apărea o 
carte la Cambridge University ,Press. Pen
tru că, pe cînd eram la Minneapo1is, în 
afară de cursurile de la Universitate şi 
de munca în teatru, eram critic de tea
tru şi film la televiziune. 

- Am citit de curînd un studiu în
care se încerca o împărţire pe categorii
a criticilor de teatru din S.U.A.; se 
vorbea clespre criticii care scriu de 
fapt pentru a face publicitate specta
colelor respective, apoi despre criticii 
„academici", 'care scriu pentru revistele 
universitare de tiraj mic, şi, în fine, 
despre criticii „propriu-zişi". Ce pă
rere aveţi despre această clasificare ? 

- Aşa e, există mai multe tipuri. Cred
că în toate ţăcile e la fel. Există un tip 
de critic căruia Îi place orice. De fapt, 
acesta nu e critic, ci cronicar (reviewer).
li place orice, totul e minunat ; în fond, 
el face servicii de publici�ate, în ziarele 
de mare tiraj, pentru filme, pentru spec
tacole şi aşa mai departe. E un fel de 
impresar, căci tot ce spune el se n�<iuce 
la „ar trebui să vă duceţi să vedeţi asta". 
Există apoi un tip de cronicar mult mai 
serios. E un critic sau un cronic-ar - aş 
prefera termenul de „cronicar" - care 
scrie pentru ziare serioase, ziare şi reviste 
mai mari sau mai mici, dar serioase. De 
pildă, ,.Time Magazine" sau ,,Newsweek" 
au astfel de cronicari. Pe „critici" eu îi 
văd ca pe o categorie separată. Pentru 
mine,; criticul e o persoană preocupată 
mai puţin de producţia imediată. de . o
piesă anume, şi mai mult de întreaga miş
care de întreaga istorie a unei forme de 
artă'. De pildă, pentru mine, un mare cri
tic a fost Lessing, care, în Germania, a 
transformat efectiv scena. Kenneth Tynan, 
în Angliia, IlJU era interesat doar să recen
zeze o piesă., un spectacol, ci încerca să 
facă aprecieri globale asupra mişcării tea
trale şi, nu mai puţin, să orienteze tea
trele către dramaturgia importantă -
.,trebuie să jucăm piesele lui Pinte'., sal! 
piesele lui Stoppard, şi nu cutare piesuţa 
trivială" -, să le orienteze în întreag'.1 

�îstorie a dramaturgiei britanice ... Vedeţi. 
nu vreau neapărat să spun că un tip de 
critic e mai bun decît altul ; ei au, pur 
şi simplu, funcţii diferite. Cronicarul spu-
ne „am văzut asta, e vorba. despre asta
şi asta, mi-a 1plăcut, nu mi-a plăcut, iată
de ce nu mi-a plăcut". Criticul face, în 

41 

www.ziuaconstanta.ro



pat·te, acelaşi lucru, dar este preocupat 
mai mult să asigure tranziţia dinspre tre
cut spre viitor. In America avem foarte 
puţini cr1tici adevăraţi. Mă gîndesc la 
aceia care sînt cili ţi, căci există şi critici 
care scr:Îlu pentru reviste mici şi destul de 
obscure - nimeni nu-i citeşte, nimeni n-a 
auzit de ei, dar sînt foarte „academici". 
Aş . spune că Robert Brustein, care scrie 
111a1 ales pentru „New York Times", dar 
şi pentru alte ziare, este un. critic adevă
rat. Stanley Kaufman este, iarăşi, un ·ast
fel de critic. Mai sînt şi alţii. Dar nu sînt 
mulţi. 

- Am văzut, citind ziarele, ca 111 

S.U.A. clasicii sînt destul de putin ju
caţi, La New York, de pildă, în vară, 
exista un singur spectacol Shakespeare, 
Macbeth ... 

. -:: Da, pe Broadway, Trebuie să speci
ficam acest lucru, pentra că e o mare di
ferenţă între Broadway şi

„ 
restul teatrelor. 

- Dar restul teatrelor ?

Aş putea spune că toate companiile
teatrale profesioniste din ţară joacă un 
spectacol Shakespeare pe an. Nu e foarte 
mult, dar este totuşi u11 Shakespeare. 
Anul trecut, noi am jucat Regele Lear ; 
anul acesta va fi, poate, Mult zgomot pen
tru nimic, nu s-a stabilit încă, dar ori
cum, încercăm să facem 1111 spe;tacol 
Shakespeare pe an. Şi apoi, în Statele 
Unite există cirici sau şase festivaluri im�• 
portante de teatru care nu se ocupă decît
de Shakespeare. In Oregon, în sudul Cali
forniei, la San Diego, la Chicago - toate 
acestea nu joacă decît spectacole shake
speariene. Shakespeare e un nume care 
garantează întotdeauna un auditoriu foar
te larg. Cred că dumneavoastră vă refe
reaţi la faptul că Shakespeare nu prea 
are succes pe Broadway, Da,r, chiar şi la 
New York, Joe Papp face trei sau patru 
spectacole Shakespeare pe an · la fel alte 
cîteva trupe newyorkeze. 111 S.U.A., 'toate 
ti_u_Pe�e d_e teatru din colegii şi universi
tăţi Joaca Shakespeare cel puţin o dată 
la doi ani. Aşa că Shakespeare e foarte 
jucat în America. 

- Da, poate că n-am dat exemplul 
cel mai bun. Care e situaţia clasicilor 
francezi, să zicem, a lui Corneille Ra-
cine, Moliere ? 

' 

_1 _Da, asta_ e într-adevăr o mare pro
!;>lema. Corneille n-a fost niciodată jucat 
1D S.U.A., cel puţin eu. unul. n-am auzit 
de nici un spectacol Corneille. Racine ... 
Fedra �i atît, dar foarte rar, poate o dată 
la douazeci de ani. Moliere e jucat une
ori, dar fără prea mult succes. Abia 1a 
Guthrie s-a jucat un Moliere - Mizantro-
pul - care a avut un succes absolut ului-
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tor. Cred că una dinke explicaţii din
colo de regia foarle energică a lui Gic!rland 
Wdght - este că au avut o traducere 
excelentă, în acelaşi timp poebică şi spi
rituală - asta e foarte greu de realizat 
în cazul lui Moliere. Dar, de regulă, în 
mîinile americanilor Moliere nu prea 
functionează. Pirandello a avut mai mult 
noroc, s-au făcut cîteva spectacole, mai 
recent ... 

- A şi fost „anul Pirandello" ...

Da, exact, şi toată lumea a jucat
Pirandello, ceea ce, de altfel, e foarte 
bine. Există şi traduceri bune... Cehov 
este juoat în mod constant ; nu întotdea
w1a bine, dai· foade des ... Dramaturgul 
care „a mers bine", şi pe urmă n-a 1na!i. 
mers, dar poate că va merge iarăşi, este 
Brecht. Eu am făcut, acwn vreo patruzeci 
ele ani, pdn anii '50, cîteva dintre primele 
spectacole Brecht î11 America - Mutter
Courage şi Teroarea şi mizeriile celui 
de-al treilea Reich, noi i-am dat alt titlu. 

- Şi au avut succes ?

Da, au avut. Teatrul Guthrie a mai
montat, mai demult. Arturn Ui şi Cercul
de cretă caucazian ; şi acestea · au avut 
succes. Apoi, foarte ciudat, Brecht a ieşit 
din modă, în America. Nu ştiu de ce, dar 
aşa s-a întîmplat. Anul acesta am fos.t 
invitat de un teatru să pun din nou •in 
scenă Teroarea ... , dar n-am m,ai avut e
nergia s-o fac. E o piesă grea, ştiti doar, 
sînt multe personaje, şi am spus „îmi 
pare rău, dar nu pot". Pe urmă, teatrul 
respectiv a hotărît să nu mai joace piesa. 
Brecht este neglija,t acum dar sînt con
vins că o să reintre 'în at�ntie la un mo

ment dat, -mai ales cu Arturo Ui Cercul
de cretă ... şi Mutter Courage. Mă' gîndesc 
ce _alţi dr_'.1Il1aturgi europeni mai sînt ju
caţi ... -lata, nu se vede mai nimic din 
proaspăta recoltă de dramaturgi germani. 
1:hom1:1s. Bernhardt a fost jucat la Guth
ne. Lwm (Oiulei, n.n.) l-a montat foarte 
bine, dar n-a prea avut succes, publicul 
nu l-a vr��· Handke a fost rareori 1·epre
zentat ; Durrenmatt nu mai e jucat acum 
1:1proape deloc... Da, ştiu, piesele lui sînt 
.1ucate peste tot, dar la noi... Nu-mi dau 
�eama de ce, nu vă pot explica. Cred că 
111 teatru •apar „mode" de moment Iată 
de _pildă, în clipa de faţă, la Loncka sînt
t�e1 spectacole profesioniste cu Furtuna ! 
Sigur, e o piesă importantă, dar trei spec
tacole! ... Asta e, moda. 

- lnţeleg că aţi lucrat şi 'ca regizor.

- Am montat, mai demult cam o sută
d� pţese. Eram tînăr, aveam' multă ener
gie şi ... am făcut-o. Am montat o mulţime 
de lucrări interesante. Am hotărît să mă 
apuc de _ asta nu pentru că nu avea cine 
sa o faca, erau mulţi regizori foarte buni 

' 
' 
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qar nici unul nu era dispus să puna in 
scenă piese noi. Aşa că am decis s-o fac 
eu. 

' ' 

- După părerea dumneavoastră, care
sînt cei mai interesanţi regi.zori dle tea
tru astăzi în ... 

- .. .'în lume?

• - Nu, în Statele Unite.

- După părerea mea, cei mai intere
sanţi sînt în Europa ! Nu, fără glumă, 
cred că, astăzi, maeştrii scenei, în lume, 
sînt, indiscutabil; Strehler şi Peter 5;tein. 
Şi Peter Brook, în Anglia, e minunat, deşi 
mie nu mi-a plăcut Mahabharata, mi s-a 
părut că a fost prea îngăduitor cu sine 
însuşi. Dintre regizorii americani... ei 
bine, există un număr de regizori tineri 
extrem de buni : Marshall Mason, care 
montează mai ales piesele lui Lanford 
Wilson, cea mai recentă e , Arde asta 
(Burn This), o piesă excelentă. Apoi Lloycl 
Richards, care de fapt a descoperit şi a 
lansat piesele lui August Wilson ; e un 
regizor ele culoare, foarte bun mai ales 
în acest gen de piese. Trebuie să-i mai 
numesc, apoi, pe Bill Wooclwarcl.- care lu
crează în mai multe teatre clin ţară, şi 
pe Mark Lamos, care lucrează pe Coasta 
ele est. La Minneapolis, omul care a venit 
după Liviu şi care începuse să lucreze 
încă de cînd mai era si el acolo este Gar
land Wright, un excelent regizor. Trebuie 
să recunosc că am rămas surprins cînd 
m-am întors acolo si am văzut ce făcea,
erau lucruri de mî�a întîi. Cred apoi că
regizori oa Wark· Davidson, la Los Ange
ies, şi Dan Sullivan, la Seattle, sînt foar
te buni. Cam aceştia ar fi regizorii inte
resanţi, la ora actuală. După cum vedeţi,
cei mai mulţi dintre ei nu lucrează la
New York. Sînt şi acolo oameni ca Gene
Saks, Mike Nicholls şi alţii, care, în tea
trul comercial, sînt foarte buni regizori.

- În Statele Unite a existat, acum
aproape două decenii, o foarte puter
nică mişcare teatrală de avangardă, să 
zicem - Living Theatre, Bread and 
Puppet... Care este situatia actuală a 
acestor trupe ? În ce măsură mai con
tează ele în viaţa teatrală americană ? 

- Ei bine, în ce priveşte Living Thea
tre ... Julian Beck a murit, soţia lui con
tinuă să facă teatru, dar. .. Living şi-a în
cheiat drumul. Era un teatru politic, uri 

teatru „furios", care acum a ieşit din 
„modă". Mie îmi plăcea cel mai mult El 
Teatro Campesino din California, al lui 
Luis Valdez. Multi dintre oamenii de a
colo au plecat în ·alte teatre, Luis Valdez. 
a făcut un film care a avut succes... si 
pe urmă a mai semnat trei contracte pen
tru film ! Ceea ce. s-a întîmplat cu aceste· 
tr upe este că, la un moment dat, au avut 
foarte mult succes şi, avînd succes, au 
intrat în „curentul principal" al teatru
lu{, care le-a înghiţit ... Altele, dimpotri
vă, erau într-atît în afara acestui curent 
încît n-au mai avut public şi, pur şi sim
plu, au dispărut. N-aş putea să vă spun 
unde sîrit acum unii dintre aceşti oameni ... 
Breacl and Puppet continuă, ca o opera
ţiune ele mică anvergură, dar nu mai J.
cunoscută. La ora asta, dacă aţi întreba 
o mie de americani, oricare mie de ame
ricani, ce este Bread and Puppet, aţi con
stata că nici măcar unul nu ştie despre 
ce e vorba.

- Dar ce s-a întîmplat cu o altă
.,glorie" teatrală mai veche a Americii, 
Actor's Studio "'al lui Lee Strasberg şi 
Elia Kazan ? A lăsat vreo urmă în sti
lul de joc al actorilor americani ? 

- Nu prea, şi asta a fost ? modă tre
cătoare. Acum' vreo treizeci de ani, noi 
descopeream metoda lui Stanislavski şi 
eram foarte entuziasmati de noutate. Din 
păcate, ea e valabilă numai în cazul anu
mitor piese, al pieselor lui Cehov, ele pil
da ; bineînţeles, clacă ai de gind să-l joci 
pe Cehov în felul acesta. Dar e o metodă 
care nu ID(;!rge deloc la piesele clasice, la 
Shakespeare, ele exemplu. '.La ora actuală, 
şcolile ele actorit:: combină, în predare, 
mai multe metode, cea care pune accen
tul pe_ ,.prezentare", pe vizual, şi cea care 
w·măreşte studiul psihologic al persona
.iului. ln orice caz. cred că astăzi actorii 
joacă mai bine decît pe vremea cînd as
cultau orbeşte de Strasberg ! Asta e 
foarte încuraja tor. 

Convorbirea s-a încheiat, cam abrupt, 
cu aceste cuvinte, domnul Ballett tre
buind să plece, în mare grabă, către 
un alt „punct•� din programul scurtei 
sale şederi la Bucureşti. Nu înainte de 
a promite, cu multă amabilitate, un 
alt -interviu pentru revista ,.,Teatrul", 
cu prima ocazie ... 

Convo1·bire realizată de 

Anca BUCURESCU 
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DAN TARCHILA 

TEATRU 
Fascinaţia mitico-istorica 

între 

1 
10. MIR([,\ YOIE\'00 

demersul pedagogic 
I� 

MOARTEA LUl VLAD TEPES 

ZIDARUlt 

,cALATOllLA f,\f\TASTIC� 

Edituna Eminescu li tipâreşte lui Dan 
Tă1·chilă un volum ele teati-u aproape 
antologic, conţinînd o cunoscută direcţie 
în acbivitatea scriitorului, şi anume cea 
semnalizată de fascinaţia mitico-istorică. 
Este vorba de două piese din aşa-numita 
categorie istorică (Io, Mircea Voievod şi 
Moartea lui Vlad Ţepeş), precum şi de 
alte două, inspirate de mitul românesc: 
Zidarul (unsprezece variaţiuni dramatice 
pe tema legendei Meşterului Manole) şi 
Călătoria fantastică, subintitulată „piesă 
S.F. în trei acte'/, care are la bază basmuil 
autohton Tinereţe fără bătrîneţe şi viaţă
fără de moarte. In afară de aceasta din 
urmă, celelalte trei partituri sînt bine
cunoscute .J,le cititor, fiecare dintre ele 
avînd' cîte un „curriculum vitae" destul 
de personal, cea dintîi mai ales da.torînd 
rnass-mediei, un important coeficient de 
panelraţie. 

Din 196G. cînd are loc la Constan,ţa 
premiera absnlută a textului Io, Mircea

Voievod, dramaturgia noastră istorică a 
cunoscut o dezvoltare fără precedent. în 
direcţia unei ofensive estetice susţinute 
de noua generaţie de dramaturgi în afir
mare {Dumitru Hadu Popescu, Marin So,-
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" Dea TiJ.rchilă, ,,Teatru", Editura
Eminescu, 1989, seria Teatru comentat.

ş1 retorism 

(I) 

rescu, Paul Anghel, iVIi rcea Hadu Iaco
ban1. la care Î.7i vor adăuga temerare 
eforturi Horia Lovinescu, Valeriu Anania, 
Paul Everac, Alexandru Sever. Faţă de 
strădaniile de înnoire stilistică pe care 
scnito1ii amintiţi le confirmă în opera lor, 
intr-un efort de a da o dimensiune euro
;.,eană, şi prin dramaturgie, literatu1ii ro
mâne, propune11ile lui Dan Tărchilă sur
prind prin statutul de retardare, uneltele la 
care apelează purtînd patina vremii unor 
capodopere bine datate cum sînt Răzvan
şi Vidra de B. P. Hasdeu, Vlaicu Vodă
de A. Davila şi Apus de soare de Barbu 
Ştefănescu Delavrancea. Dacă avem însă 
în vedere natura pedagogică a literaturii 
în general şi a teatrului în special, Io, 
Mircea Voievod şi Moartea lui Vlad Ţepeş
sînt opere importante pentru orice reper-

- toriu angajat în rosturiile înalte de înte
mei�re a simţirii şi gîndirii patriotice. în
direcţia respectului pe care trebuie să-l
aibă tinerele generatii fată ele sublimele
sacrificii ale antecesorilor - noştr,i î11depă;i·
taţi, care au păstrat nealterate spiritul şi
spaţiul de vieţuire ale românilor. intr-ade
văr, Io, Mircea Voievod şi Moartea lui Vlad

Ţepeş ţin de specia evocării, autorul merge
pe drumul croit de însăşi naraţiunea isto
rică, n-o contrazice în datele ei esenţiale,
păstrînd în această direcţie o elevată ţi
nută didactică, ·cu şanse mnemotehnice
sigure, daţorate atit imaginilor încărcate
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cu patos, cit şi - nu trebuie să scăpăm 
din v&dere a<:est aspect ,- dorinţei 
de reinstruire a· cititorului. Constnic
ţia acestor două piese este pusă 
în valoare ele cite un prolog care conta
bilizează reperele cele ,rµai importante 
ale „lecţiei" ce urmează a fi dezvoltată, 
cpilogurilor revenindu-le sinteza morali
zatoare. Subiectul_ expunerii este domni
torul Ţării Româneşti, privit, singular
dintr-o perspectivă contemporană, care 
nu se constituie adică în modalitate sti
listică pentru întreg edificiul dramaturgie, 
celelalte personaje rămînînrd medievale. 
Se creează o antiteză lipsită de organi
citate între personajul principal hiperbo
lizat şi anturajul său. Devenit pose
sor al unei viziuni moderne, umaniste, în 
legătură cu conceptul de libertate şi ne
atîrnare şi cu orizontul speranţei în re

laţie cu etniile şi chiar cu individul, dom-, 
nitorul român �-osteşte replici improprii 
pentm vremea sa, cînd gîndirea I\u pulsa 
în dialectica revoluţionară. ,,Oamenii n-au 
nevoie de aceeaşi limbă ca să se înţe
leagă_ ci de aceleaşi speranţe" spun.�. ele 
pildă, Mircea, într-un deplin acord cu 
cuceririle ideologice de azi şi trecîncl 
parcă - nu cu un tăvălug, cles,igur -
peste militantismul lui· Simion Ştefan şi 
al diaconului Coresi, ce avea să se mani
feste, rezultat al unui proces ele maturi
zare socială, aproape două secole mai 
tîrziu. Vlad realizează un legămînt cu 
Matei, în maniera societăţilor secrete clin 
vremea Revoluţiei Franceze, rostind pe 
rînd, şi unul şi celălalt, formula „consa
•crată" : libertate sau moarte !, iar într-o 
discuţie cu prelatul catolic al curţii pune 
brusc o întrebare inspirată clin expresia 
,.închisoare a popoarelor'', atît de des în
tîlnită în literatura marxistă : ,,Şi despre 
libertatea popoarelor, ce părere are bise
rica ?" Asemenea anacronisme, care nu 
sînt doar cîteva, dinamitează fw1cţia in
formi;ltiv-istodcă a textului, fără a în
semna, Gwn am mai spus, o încercare de 
.spargere a şabloanelor stilistice, perso
najele din a:l doilea plan nefiind plămă
dite în cheia şi spiritul viziunii contem
porane. Există, de altfel, îri ambele texte, 
un bogat fond de contradicţii şi replici 
imposibile, pe care autorul, cu o negli
jenţă nestudiată, le perpetuează ele la o • 

ediţie la alta. Episcopul catolic Francisc 
va exclama: ,,Voi romanu sîateţi o 
enigmă pentru Sanctitatea &a Ba.pa şi 
chiar pentru Dumnezeu" (s.n.), iar Musa 
Celebi, verwt în tab[1ra lui Mircea cu 
spaimă ele moarta, întruc'it era urmărit 
ele Mahomed, exaltă pe neaşteptate ideo
logia celui ele 'care spera să scape, îrurun
tînclu-1 fără nici o noimă pe Mircea, ,din 
pa rtca c;ăruia aştepta salvarea propriei 
lui vieţi : ,,A[!ah l-a trimis pe Mahomed 
să cucerească lur,1ea... Oastea lui Maho
med e mare. Voi sînteţi puţini ... Maho
med vă va învinge ... " Pdma venire a lui 
Musa Celebi în Ţara Românească e5te 
pusă la cale în mare taină şi adusă la 
cunoştinţă înfr-o adunare · specială cu 
demnitarii. Mircea ii iniţiază în acest 
secret diplomatic: ,,Mîine va trebui să 
primim împrew1ă, cu toate onorurile, 
aici la curte pe Musa Celcbi, fratele sul
tanilo1: Sotiman şi Mahomed şi al treilea 
fiu a\ lui· Ba iaz id răposatul". Vestea îi 
uimeşte pe „căpitanii" voievodului, apar 
proteste. Dar iată că îşi anunţă intrarea 
în consiliu episcopul Francisc, care îşi 
motivează astfel graba: ,,Tot oraşul vor
beşte despre un fapt căruia mintea mea 
nu poate să-i dea crezare. Unul clin fiii 
lui Baiazicl va veni ... " Vrea autorul să 
sugereze că episcopul conducea o agenţie 
ele informaţii ? Cititorul este introdus în 
„intimitatea" acestui person,aj şi cunoaşte 
cit de greu îi este lui Francisc să pă
trundă în misterele curţii, cum încearcă 
acest şef al conventului ele la Argeş să-l 
iniţieze pe Ioan, vărul lui Mircea, abil 
pretendent neafişat la tron, în tehnica 
,, racolărilor". 

Absenţa unui conflict autentic, atît în 
Io, Mircea Voievod_ cit şi în Moartea lui

Vlad Ţepeş, are consecinţe vădite în miş
carea necesară unei construcţii de gen, 
lipsa creşterii dramatice jcnîncl posibilele 
cîştiguri teati·ale. Nimic nu pune cu ade
vărat în pericol domnia lui Mircea. Sin
gurul factor ele adversitate, vărul său 
Ioan, oblăduit ele pater Francisc, consti
tuie o ameninţare anemică, toate acţiu
nile celor doi fiind îndeaproape contro
late de domnitor, fapt de care cit1torul 
are cunoştinţă în permanenţă. l\lircea şi 
fiul său, Mihail, părtaş la tron, îl 
vizitează pe Francisc în timp ce acesta-! 
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avea în vizită pe Ioan. Ioan fuge şi. s,e 
ascunde în clopotniţă (element romantic), luînd cu sine cheia bisericii, fapt care-ii 
prilejuieşte lui Mihail -• aţoateş�uto_r,_��şi tatăl său - o glWI,1a „ecleu�st�ca 
,,Mihail: Voiam să întreb pe Sfm_ţia. ti: 
dacă biserica catolică n-ar trebui S'.3- a1b'= 
două chei : una cu ·car� se d�ch1de Jl 
a�ta cu care se închide. �ranc1sc : Che�a 
bisericii catolice este �redinţa c� adev?-• 
rată. Numai prm ea se poate !�tra m 
biserica noastră. Oricine poate gas1 _ cheia 
în inima lui. Mihail : Şi dacă n-o gas�şte, 
poate s-o ceară _Sfinţ�ei ta�e _? F�anc1sc : 
Bineînţeles. Mihail: Pacat ca m clipa asta 
n-o ai în buzunar." 

Cît priveşte Moartea }ui Vlad Ţepeş,
cxmflictul este survolat de psihod:amelc 
pl:lSe la cale de Dr�culea şi adu� mtr-uŢ1 legendar plan al doilea de po_veştile _,,_cre,;
-erii si descresterii" oamenilor sai de 
taină Berivoi, Ursu şi Utmeş. 

Bine articulat ne apare �ecanis�ul 
oare presară cu amănunte istonce spaţiul 
celor două partituri, nefiind vorba de un 
exces. Aflăm că lui Vlad Ţepeş turcii îi 
mai spuneau şi Kazîclu, cel cu inima nea
gx·ă ; că regele Poloniei, I Vladislav, e ll;I1 
vînător pasionat şi un credincios catolic 
ou ritualuri ferme, ţinîndu-şi cu regulari
tate posturile, şi că. în anul suirii lui 
Mir� pe tron a avut loc o eclipsă de 
soare. Portretele celor doi domnitori sînt 
în peniţă retorică, Dan Tărchilă încercîn.d 
să restameze gustul pentru poezia înaltă. 
Atît Mircea, cît şi Vlad' Ţepeş sînt fig1Uri 
enorme, cu o acută conştiinţă a viitoru
lui, ca şi cum ar fi plecat din chiar pre
zentul nostru, să facă faţă trecutului nos
tru medieval. Şi unul şi altul se află în 
consubstanţialitate cu. natura patriei, cu 
marea şi cu pădurea, comportîndu-se ca 
entităti în relaţie de egalitate cu stihi
.He. A�teµtîndu-1 pe solul său Vîlcu, plecat 
în afacerea Musa Celebi în Asia, Mircea 
îşi spune.: ,,Doar n-o fi avut nenorocul 
să-l pl'indă vreo furtună şi să piară cu 
corabie cu tot. Nu poate să�mi facă 
marea una ca asta, mie"... Vlad Ţepeş 
vede pădurea purtînd în sevele ei pro
pria lui conştiinţă purificatoare , "Ţepile 
îşi au încă din păd-µre osîndiţH lor. Pu
ieţii ştiu că trebuie să crească înalţi şi 
drepţi. , Sămînţa visează în timpul iernii 
chipul osînditului. Ţeapa aia şi-l aşteaptă 
pe al ei. Trimite-i-! I" Dar aceste pro
cedee nu sînt, bineînţeles, decît calcuri 
retarde după Eminescu (,, Tot ce �işcă-n 
ţara asta, rîul, ramul / Mi-e prieten nu-
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mai mie"), după CUlil calcuri si_nt _o serie 
de scene clupă alţi autori, nel11:s1t fiin� 
Delavrancea. (Scena în cai:_e Vişa, ,0t1:1-
nica" amantă a lui Mi1·cea, 11 v121teaza 1n 
puterea nopţii pe voievod 1�u se P?8� 
smUJlge din contextul geometric asemana
tor aflat, cum se ştie, în Apus de soare.� 
Dan Tărchită i-aHcitit nes.pus de atent ş1 
pe Shakespeare şi pe Cal9e1�on d: la Ba1:ca, 
tezele acel;\tuia din urma fund 1ntrebwn
tate evident cu folos mai ales în. Zidarul
şi Călătoria fantastică, cum vom vedea 
mai tîrziu dar si în Moartea lui Vlad 
Tepes cudi remaică un comentator, citînd . " 

replica Babei : ,,In fiecare . sorrm t�ecem 
printr-o veşn-icie". Scena dmspre f_mal� 
acestei piese, în care Berivoi este s1hţ _sa 
se trădeze ca ucigaş, în s·ala de corn.s1hu, 
pentru că Vlad aduce 1;1n_ călu�ăr să �fi
cieze chiar acolo o sluJba de rn1norm1n
tare pentru Ursu, despre care ac1:st fost 
scutier al lui Draculea spusese ca ar f1 
fugit la turoi, este clar distilată din �tr.· 
de1ul shakespearean al autodenunţar11 
prin evocarea faptei, aoea mise-en-abîme
devenită de mult emblematică în Hamlet.
După cum tot din această piesă a mare�u! 
Wi11 pare să fie derivată scena :i,ebum.et 
Drusei fecioara al cărei tată fusese ucis 
de Be;evoi şi de acolitul acestuia, Cocora. 

Sigur că între cei doi domnitori, în al 
căror destin dramatic Dan Târchilă re-
descoperă adevărul istoric cunoscut că 
datorită Joi· a fost păsh·ată fiinţa noastră 
statală, pregătindu-se, pe acest teren; 
marile evenimente care au urmat în viaţa 
poponull.l!.i nostru, apar şi hiatusuri. Vlad 
Ţepeş are momente de exaltare în iubirea 
lui pentru patrie, justificîndu-se c1Jar : 
„Noi trebuie să fim de o sută de ori mai 
fanatici decît ei, cînd ne luptăm pentru 
libertate. Sînt popoare de care nu te poţi 
apăra cu argumente. Iată parcă aceeaşi 
replică, aşezată în cheie poetică : ,.Doam
ne, Doamne, Doamne ! Ajută-mă &ă pîr
jolesc pămîntul şi aerul de deasupra de-i 
cu putinţă, numai să-i opresc pe cotropi
tori". Tot el hrăneşte o atitudine cinică: 
„ Te ciugulesc ciorile_ dar sînt oiorile 
noastre. Şi te mănîncă lupii, dar sînt 
lupii noştri." Mircea se relevă în schimb 
sub un cer interior limpede şi calm. El 
şti.e că Ţara este deasupra lui şi a tutu-, 

ror, avînd răbdarea şi înţelegerea unui
clarvăzător. ,, Ţie ţi-e frică pentru mine, 
mie mi-e frică pentru Ţară\ îi spune el
Marei, soţia sa, iar vărului Ioan, divulgat 
ca trădător, îi strigă : ,,Eu te--am iertat -
Ţara, nu". 

Paul TUTUNGIU 
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CROi'UCA 

DR>\J'J\ţ\ �r ICĂ 

Principiul 
ordonator 
/ al 

orchestrat iei 
regizorale 

.Un bine gîndit, informat şi atractiv 
afiş-,program al Naţionalului clujean ne 
1·eaminteşte că piesa Antoniu şi Cleo
p;itra a fost scrisă probabil în 1606 sau 
-1607, fiind menţionată în „Th Stati,oner's
Regi,sters" la 20 mai 1608 ; figurează
ca a 11-a „tragedie", intre Othello şi
Cymbeline, in canonu.l sh kespearean
din 1623, şi a putut fi considera �. cu egală
indreptf1,ţire, în timp, ,,dram istorică"
(Schlegel şi Verplanck) sau „tr gedie· ro
mantică sui-·generis" (Braelley),.S rsa prin
cipală ele inspiraţie a piesei, folosită w1e
ori pînă la calchiere ele Shakespeare, o
constituie Viata lui Marc Antoniu din
Vieţile paralele de Plutarh, dramaturgului
putîndu-i fi la înelemînă traducerea lwi
Thomas North, a cărei primă ediţie da
tează clin 1579. De notat că subiectul „plu
tea în aer" la data scrierii piesei, căci fu-

ANTONIU ŞI CLEOPATRA de WIL
LIAM SHAKESPEARE • TEATRUL 
NAŢIONAL din CLUJ-NAPOCA e 
Data premierei : 26 noiembrie 1988 • 
ln româneşte de TJ]DOR VIANU e 
'Regia : MIHAI MANIUŢIU o Deco
ruri : MIHAI MADESCU o Costume : 
NADINA SCRIBA -, Distributia : AN
TON TAUF (Marc Antoniu); RADU 
AMZULESCU (Octavian Cezar) ; OC
TAVIAN LALUŢ (Lepidus) ; ION TU
DORICA (Sextus Pompeius) ; GELU B. 
IVAŞCU (Domitius Enobarbus); PAUL 
BASARAB (Eros) ; MARIUS BODOCHI 
(Scarus, Dercetas) ; CALIN NEMEŞ 
(Filon) ; EUGEN NAGY (Dolabella) ; 
VICTOR NICOLAE (Tireus) ; PETRE 
BACIOIU (Meµas) ; VIORICA MIS
CHILEA (Mardian) ; MELANIA URSU 
(Ghicitorul); GINA PATRICHI (Cleo
patra) ; MARIA MUNTEANU (Octa
via) ; MIRIAM CUIBUS (Charmina) ; 
ILEANA NEGRU (lras) ; ION MARI
AN (Solul) ; · V A$ILE MOLDO V AN, 
PAŞCU POPA, OVIDIU JURGEA (Sol
•daţi). Gina Patr'ichi · şi Anton Tauf 
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sese tradusă în engleză, de. Mary Her- bilite, căutîndtt-şi cu încrincenată ardua,re-
bert, şi tragedia lui Garnier, Marc-Antoine, propriul adevăr şi găsindu-şi inconfunda--
existînd chiar şi Tragedia Cleopatrei bilul sunet al autenticităţii în însăşi a-
(. The Tragedy of Cleopatra", 1594) de Sa- cea�tă căutare, menită să nu se mulţu-
muel Daniel. Stilistica textului shake- mească niciodată cu înşelătoarea strălu
spearean va da mult de furcă numeroşilor cire a stratului de semnificaţii la care to
comentatori ai operei, mai ales datorită tuşi a reuşit să ajungă. Tensiunea căutării 
,,structurilor greşite" ale unor versuri, regizorale, convertită în limbaj scenic, 
„justificate" de altfel de R. H. Case, în- i.i chipul interpretării actoriceşti, obligate 
grijitorul piesei în ediţia Arden din 1906, să-şi respecte şi să-şi onoreze cu exempla-
care observa între altele şi că „elipsa şi ritate statutul său creator. Fiecare parti-
expresia ambiguă arată că orice co.nstrîn- tură actoricească devine importantă, fie-
gere impietează asupra ideilor şi imagini- care sunet şi fiecare instrument care îl 
lor ce se cer exprimate". produce e necesar, fiecare scenă, aparent. 

Citită azi, în traducerea i-iguro-dsă, chiar fără legătură cu tema centrală, se va do
dacă nu şi îndestulător de fluentă a lui vedi capabilă să o pună într-o nouă lu
Leon Leviţchi - dÎn cel de-al şaptelea mină, îmbogăţindu-i resorturile motivaţlo
volum al Operelor complete, pe care se ;J nale şi reverberaţiile semantice. In parei- 1 
învredniceşte să ni le ofere, printr-o s-tră- monioasa elaborare a expresivităţii planu
danie demnă de toată lauda, Editura ,;tJni- .J.jlor, ca şi în savanta orchestrare a aces
vers" -, piesa şochează prin structura ei tsra, aptă să le facă a-şi răspunde ca în'
,;excesiv" mozaicată, urviă.rirea ori.cit de t.r-un discurs muzical polifonic, în insis-

""' atentă a părţilor (în succesiunea neîntre- tenta revenire a ceea ce am putea numi 
ruptă, dar lipsită de o „cauzalitate" di- taitmotivul pasiunii şi al patimii devM'a-
rectă a decurgerii scenelor) permiţînd doar toare, ce nu se pot alimenta decit distro-
cu greu şi numai aproximativ intuirea gîndu-şi Jropr:iile resurse, pînă la e_:;x.,. 
unei viziuni coerente asupra ansamblu- tincţia cuplului, şi ea necesară pentru. 
llllÎ. Pare că dramaturgul şi-ar fi îngăduit transmutarea lui într-un regim de semni-
capriciul de a fi dat textului său structu- ficaţii si bolice, în capacitatea de a s.u-
rarea ambiguă a unui puzzle sau chiar a praveghe� deopotrivă şi concomitent acu-
unui mozaic care, privit din unghiuri di- rateţea stilistieă a detaliului şi expresivi-
ferite, poate fi "citit" altfel, oferind ima- tatea fapcţionării lui în ansamblul din. 
gini ce se refuzau unghiurilor anterioare. care face parte, Mihai Măniuţiu dă dovada 
E de la sine înţeles că, mai cu seamă în- cx<tepţi nalului său talent regizoral_ ajuns 
tr-un astfel de caz, transpunerea şi trans- acum la o remarcabilă maturitate artis-
figurarea scenică au imperioasa nevoie •a tică. Nu trebuie să trecem uşor peste eul-
unui principiu ordonator _ pe care nu-l tura acestui spectacol, peste ceea ce regi-
poate asigura <lecit alegerea unui anumit zorul a reuşit să cunoască şi· să apro-
unghi de vedere. propriu unei viziuni regi- fundeze privitor la psihologia vieţii sociale-
zorale integratoare. şi la spiritualitatE!a antichităţii romane şi 

Acesta şi este meritul principal al spec- egiptene, fulgll!antele sale _int:_liţi_i arti_stice·
tacolului clujean realizat de regizorul Mi- hi;-c:mndu-se _dmtr-un studm. mt:ns ş1 tE; 
hai Măniuţiu cu o impresionantă forţă de m�m1c. D�pa cum �u trebme sa subesti_-
orchestrare a întregului, capabilă să-i mam_ m:nte�e sale 1n revi1gorarea tnlf?e_1� 
dezvăluie coerenţa lăuntrică, tocmai prin , catalizata aht pru: gradul în_alt d

<: 
dlf1-

relevarea irepresibilului tumult de pasio- c�ltate �l sarcrnu a�tistice mcredmţate
_,
. 

nalitate devastatoare, ce-şi poate afla, în cit ş1 pnn prezenţa m spec!acol a unei 
sine, m1 numai cauza, ci şi finalitatea. E O man actriţe a teatrului romanesc de azi 
înţelegere profundă şi, am zice, simpate- ş1 dmtotdeauna - Gina Patrichi. 
tică a operei, ,,decupajul" regizoral - pe Cu f�rry1ecul _ ei straniu, îrr care intră
cit de imaginativ, pe atît de riguros moti- deopotriva exuoeranţă şi patos, tandreţe· 
vat - preluînd şi reverberînd o dată cu disimulată şi ardere fără condiţionare, 
semnificaţiile textului şi bogăţia sugestii- Gin� ,!"atrichi întrupează o Cleopatră de 
lor lui conotative, ce se vor dispune şi fla�ar:_a, putînd chiar să uite uneori că e-
ordona parcă prin forta atractiei lor în- regina, dar neuitind nici un moment că 
tr-un adevărat cîmp m·agnetic. · Nu O sim- e femeie şi că dragostea ei nu se poate 
plă temă cu variaţiuni, ci o simfonie a măsura decît cu lipsa de măsură a dra-
destinului (şi predestinării !) se cerea gostei lui Antoniu. Nimlc nu e mult şi 
transfigurată scenic într-un limbaj mo- nimic �u e_ �estul _în. _această . d�zlănţ�re 
dern, străin de orice afectare retorică şi care-1 _implica _toata fnnţa,_ a�1ca �rgoliul 
poză romantică, dar capabil să-şi asume, şi femimtatea, -�tel!g�nţa ş1 s1mţur1le, P<;>-
în schimb, diversitatea heteroclită a achi- ' vara _de a se ş�1 _rurt_atoarea un_u� put:rm<; 
ziţiilor culturale topindu-le în retorta mesa.1 de _spiritualitate trad1ţ1onala ş1 . . ' . . . _ . . abandonul firesc pe altarul dragostei îm-alch1m1că a sens1b1l1taţ11 contemporane. părtăşite Eclatantă fă • t t ţ· 1· a
s ta l 1 l · M.h . M- • ţ· 

• ra os en a 1e, p m pec .co u w r 1 ai_ a:irn m_ propune de zburdălnicii juvenile, dar şi de retrac--
tocma1 un a����;nea ll_mba� scem_�. despo- tilităţi calculate, sagace în urmărirea sco-
vărat de artif1cn retonce ş1 soluţu presta- pului şi dezinteresată în clipa atingerii lui, 
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Radu Amzulescu şi Maria Munteanu 

dornică să fie ocrotită ca să poată ca 
însăşi ocroti: dispunîntl de ştiinţa provo
cării şi aţîţării simţurilor, ca şi de arta 
de a »u le domoli nicio�tă, victimă a 
propriilor strategii şi biruitoare abia prin 
moarte, Cleopatra Ginei Patrichi e com
pusă cu o desăvîrşită artă actoricească şi 
o impecabilă tehnică a dozării efectului
scenic, situîndu-sc astfel printre creatiile
de v;rf din palmaresul actriţei. Inevitabil, 
scapa comentariului critic inefabilul gestu
rilor neduse pînă la capăt, al privirilor 
împăienjenite de lacril11!i, din dragoste sau 
ură, al ţipătului înăbuşit, 1edoritor să-şi 
dezvăluie întreaga buc1.:1rie a regăsirii şi 
nici întreaga suferinţă a înfrîngerii. Din 
toate acestea, ţesute cu har, cu un har care 
e numai al ei, după cum numai a ei poate 
fi rostirea muşcată, împătimită, dureros 
de bucuroasă sau, dimpotrivă, nemărginit 

de tristă abia -ascunzînd u-şi tristeţea, ac
triţa şi-a creat un inconfundabil stil de

interpretare, rafinamentul execuţ.iei fiind 
întotdealUla girat de autenticitatea şi pro
fU:D:cimea trăirii. (Oare cîţi candidaţi la 
examenul de admitere în Institutul de 
teatru n-ar fi bucuroşi să-şi, încerce san
sele în anul în care ar şti că ia clasă: pe 
lingă <1itîţia profesori asociaţi de înalt 
prestigiu, şi o simplă actriţă ca Gina Pa
trichi ?) 

Sarcina, deloc uşoară, de a asigura în 
spectacol contraponderea acestei/ creaţii 
actoriceşti îi revine lui Anton Tauf, inter
pretul lui Marc Antoniu, personaj istoric 
care, la vremea lui, era unul dintre cei 
trei şi apoi dintre cei doi „stîlpi ai lumii". 
Părăsindu-şi toate victoriile obţinute pe. 
uscat (sub semn de „pămint") pentru a se 
bate, cum vrea Cleopatra, pe mare, (sub 
semn de „apă"), Antoniu se desparte de 
sine şi de ap�rtenenţa sa la o ordine ma
terială, morală şi astrală a lumii, trebuind 
mai întîi să se piardă pe sine, pentru a 
se putea regăsi prin şi alături de Cleo
patra, într-o altă ordine (poate de "foc"), 
unde contingentul nu ajunge declt purifi
cat, prin "lamura" simbolurilor sale. După 
cum Cleopatra nu e o femeie oarecare, nici 
Antoniu nu e un simplu aventurier, ci 
o natură dintre cele mai puternice şi mai
hărăzite de soartă, abia astfel, prin pră-

. buşirea acestei naturi generoase, a acestui 
adevărat "stîlp al lumji", devastatoarea 
pasiune putînd sugera proporţiile-i catas
trofale. într-o neaşteptată revenire de for
mă profesională, pe deplin stăpîn pe mij
loacele sale actoriceşti, concentrat asu
pră-�i pînă la a se identifica aproape cu 
,, caracterul" şi psihologia personajului in
terpretat, Anton Tauf realizează la rîn
clu-i, în Antoniu, o veritabilă creaţie acto
ricească, neinhibată, ci stimulată de cre
aţia Ginei Patriciii. Păcătuind\ poate nu 
atit prin prea marea-i siguranţă de sine, 
c�t. prin sigura!zţa _în dragostea_ Cleopatrei
ş1 m steaua că]/ăuz1toare a nemasuratei lor 
pasiuni, Antoniu rămîne pînă la sfîrşit o 
natură proteică, solară, (funciarmente 
opusă celei selenare a Cleopatrei), inter
pretarea lui Anton Tauf ajungînd, spre 
meritul ei, la dezinvoltura structurală a 
personajului şi apoi la tragismul conţinut, 
lipsit de afectare, al prăbuşirii lumii pe 
care o reprezintă. Regizorul a lucrat mi
nuţios şi stăruitor cu ambti actori şi crea
ţiile lor sînt net diferite de cele realizate 
pînă acum de fiecare dintre ei. E, deci, 
încă un merit al lui Mihai Măniuţiu, acela 
de a ni-l revela de astă dată pe Anton 
Tauf oa pe unul dintre cei mai înzestraţi 
şi mai importanţi actori ai generaţieti sale, 
capabil să susţină cu stră!ucire şi forţă 
roluri de o mare complexitate şi anver
gură, precum acest Antoniu, repre;i:entînd 
o culme a creaţiilor sale actoriceşti rea
lizate la Naţionalul clujean.
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Din nwneroasa şi omogena distribuţie 
a spectacolului se c1:1v!n remarcfJe, pentru 
pregnanţa lor scenica deoseb1,a, _compo
zittile datorate Melaniei Ursu (Gh1c1to,rul) 
şi· Vioricăi Mischilea (Mardian�. portreti
zările - de fin desen psihologic - schi
ţate de Radu Amzulescu (Octavian Cezar) 
şi Gelu Bogdan Ivaşcu (Domitius_ EJ?o
barbus), desfărt:ătoarele apariţi•i - mmuţ10s 
cizelate - datorate actriţelor Miriam Cui
bus (Charntina) şi Ileana Negru (Iras). Se 
retin şi alte contw·uri, înfre care cele 
semnale ele Maria Munteanu (Octavia), 
lon- Marian (Solul), Eugen Nagy (Dola
bella) şi Mai!ius Bodochi (Scanis ş_i Der
cetas) chiar dacă rostirea acestwa dm 
urmă· n-a scăpat încă de o tentă retorică, 
exterioară. 

Adecvate, \avînd tot4şi un mai sărac 
relief dramatic, sînt şi interpretările lui 
Octavian Lăluţ (Lepidus), Paul Basarab 
(Eros), Călin Nemeş (Filon), Victor Nico-lae 
(Tireus) şi Petre Băcioiu (Menas). Nu ne 
putem pronunţa asupra interpretării lu!i 
Ion Tudorică, în Sextus Pompeius, pentru 
că datorită unui nefericit· concurs de îm
prejurări, în locul său a intrat. în repre
zentatia văzu;tă de noi, însuşi i·egizorul 
Mihai Măniuţiu, descurcîndu-se satisfăcă
tor pentru fortuitul său debut actor'.icesc. 

Decoruri!� lui Mihai Mădescu se „reduc" 
la ·un înclinat şi însîngerat plan scenic, 
comportînd apoi elemente de recuzită ca
pabile să sugereze schimbările de mediu, 
ambianţă şi atmosferă specifică, iar costu
mele, crea.te cu fantezie (deşi probabil 
foarte economicos) de Nadina Scriba, reu
şesc să fie de cele mai multe ori caracte
rizante ,Pentru puternica individualitate a 
protagoniştilor, cit şi pentru grupurile 
care-i înconjoară. O menţiune specială se 
cuvine mruzicii, intens expresive, dato
rate lui Iosif Hertea. Remarcabile sînt şi 
compoziţiile plastice ale mişcării scenice, 
beneficiind de colaborarea lui Miriam 
Răducanu. 

Dirijînd cu mină sigură, cu tact şi cu 
calm, dar şi cu nervul necesar, una dintre 
cele mai dificile parti.turi shakespeareene, 
regizorul Mihai Măniuţiu dă o montare de 
referinţă a piesei Antoniu şi Cleopatra, 
ale cărei numeroase secvenţe antologice 
merită un comentariu detaliat. Creaţiile 
actoriceşti semnate de Gina Pa,trichi şi 
Anton Tauf sînt şi ele demne să figureze 
în orice •antologie a teatrului românesc 
contemporan. Iar spectacolul, reprezintă o 
dată importantă în istoria Teatrului Na
ţional din Cluj-Napoca, fiind cel care re
pune activitatea acestui teatru în zona de 
prim interes a vieţii noastre teatrale. 

Victor PARHON 
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Un spectacol 

,, Vassa J eleznova'' 

Perspectiva psihologică 

Am scr'Js aproape douăzeci de piese şţ 
toite sînt alcătui,te, mai mult sa_u mat 
puţin, din scene făr� prea . multa co: ziw1e î11t1·e ele, a caror acţmne nu me 
un fir conducător ; personajele, de asJ_me
nea, nu sint bine conturate, nu tra�e�c, 
nu sînt realizate" declara Gorki �n 
1932 tocmai anul în oare oraşul sau 
narai N"ij1ti-Novgorod, primea nume!� 
scriitorului omagiu de care nu a mai 
·avut parte' niai un alt artist în t�mpul
vieţii (ba chiar, nici postum). ?uvmt�le
acestea să fie oare reflexul unei ipocrite
autocritici conjuncturale sau al unui
imens orgoliu, disimulat în fulsă modes-
1lie ? Ori, poate, al autenticei U!J?ilinţe_ a
unUi autentic· creator nemulţumit, chiar
în �ulmea gloriei, d� propria sa operă
dramatică? Dincolo de răspunsul pe care
l-ar putea primi întrebarea, fapt este că
această operă a fost jucată, într-o vreme,

VASSA JELEZNOVA de MAXIM 
GORKI • TEATRUL NAŢIONAL din 
BUCUREŞTI • Data premierei : 12 ia
nuarie 1989 • Regia : ION COJAR • 
Scenografia : DAN JITIANU • Tradu
cerea : EMMA BENIUC • Distribuţia_: 
FLORINA CERCEL (Vassa Borisovna); 
ION MARINESCU (Serghei Petrovici 
Jeleznov); GEORGE CONSTANTIN 
(Prohor Borisovici Hrapov); TAMARA 

CREŢULESCU (Natalia); MAGDA
LENA CERNAT' (Ludrnila); OLGA 
DELIA MATEESCU (Raşel) ; RODICA 

MUREŞAN (Anna) ; GHEORGHE 
CRISTES U (Melnikov) ; ADRIAN 
CIOBANU, student I.A.T.C . (Evgheni); 
ALEXANDRU HASNAŞ (Gurie Krot
kih) ; RUXANDRA ENESCU, studentă 
I.A.T.C. (Liza); OANA IOACHIM, stu
dentă I.A.T.C. (Polia); VASILE FILI-
PESCU (Piaterkin). 
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LA REGIE 

re prezentativ: 

la reatrul Naţional 

cel puţin tot atit cit dramaturgia lui 
Cehov. (Gorki este socotit, de altfel, de 
unii cercetători, drept w1 continuator te
matic - ce-i drept, la altă „temperatură" 
ideologică - al lui Cehov, opinie din 
plin discutabiilă.) Explicaţia largii difu

::
ziuni scenice de care s-au bucurat, prna 
curînd după mijlocul secolului, piese'J.e 
gork\iene trebuie căuroată, pentru epoca 
despre care e vorba, în caracterul lor de 
manifest politic şi social, în virulenţa cu 
care erau denunţate viaiile claselor domi
nante. O dramă, proclama Gorki, trebuie 
,,să provoace emoţii actuale, atît de nece
sare în zilele noastre, cînd cuvîntul fo:·e
buie să fie plin de ardoare, combativ, ca 
să mistuie rugina filistină de pe sufle
tele noastre". Exigenţele momentului au 
instaurat astfel imaginea militantului, a 
„demascatorului", în deti'imentul celei a 
artistului, lucru ce a făcut ca piesele 
sale (cu excepţia Azilului de noapte, ca
podopera necontestată ca atare decît de 
autorul însuşi, în acelaşi articol din care 
am citat pînă acum) să iasă din atenţia 
oamenilor de teatru, mai puţin preocu
paţi, în deceniile următoare, ,,să mistuie 
rugina filistină". ,,Aceste spectacole -
sc,-ia în 1968 Gheorghi Tovstonogov, unul 
dintre regizO'IUi care au contribuit la re
aducerea lui Gorki pe scena contempo
rană - îl puneau în valoare mai degrabă 
pe Gorki cetăţeanul decît pe Gorki psi
hologul subtil" ; aşa s-a născut „legenda 
despre absenţla caracterului scenic al pie
selor lui Gorki, legendă ce s-a extins 
asupra întregii sale moşteniri dramatice". 
Legenda încă nu s-a spulberat cu totul 
şi, de aceea, hotărîrea unllii teatru de a 
pune în scenă un text gorkian, altul 
decît Azilul..., implică o doză de risc. 

Riscul a fost asumat şi, s-o spunem 
din capul locului, admirabil depăşit, de 
Teatrul Naţional din Bucureşti şi de re
gizorul 1Ion Coj,ar, cu Vassa Jeleznova.
Alegerea acestei piese este, la rîndul ei, 
destul de temerară ; scrisă în 1910, Vassa 
Jeleznova a fost revăzută (substanţial, 
adică practic rescrisă) de Gorki în penul
timµ! său an de viaţă, 1935 ... Unele dintre 

Florina Cercelr protagonista mon
tării 

observaţiile aspre pe care le aducea au
torul propriilor lucrări nu sînt deloc lip
site de valabilitate în . privinţa acestui 
text ; ,,felia de viaţă" e decupată cu o 
anume bruscheţe, trama evoluează con
form nu atît logicii interne a everuimen
telor (ceea ce, de altminteri, _ar fi un 
indiciu de modernitate a scriiturii), cît 
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George Constantin, alături de Ro
dica Mureşan ... 

... şi de Tamara Crcţulescu 

J 

necesităţii de a degaja „teza" : inevitabila 
pieire căreia li e sortită· burghezia capi
talistă exploatatoare (teză care nici măcar 
nu mai avea nevoie, în locul şi momen
tul respectiv, să fie ilustrată printr--o
operă de artă ... ). Contrar spuselor lui 
Gorki însă, în Vassa Jeleznova, ca şi în 
mai toate piesele sale, personajele sînt
bine conturate şi trăiesc. Dramaturgul 
are o uluitoare capacitate de a-şi carac
terJza eroii, încă de la primele replici, 
complet şi, mai ales, complex : nici unul 
dinfre personaje nu e definit, unilateral, 
ca „bun" sau „rău". S-ar putea spune că 
talentul artistului a întrecut cu, mult in
tentiile didactice ale moralistului ; de
parte ele a fi simple scheme caractero
logice, eroii lui Gorki sînt oameni „mai" 
buni sau „mai" răi, chiar cele mai repro
babile ori mai nobile dintre acţiunile lor 
avînd motivaţii la care eşti obligat să te 
gîndeşti îndelung înainte de a-i condamna 
sau absolvi definitiv. Acesta este şi ma
rele merit al spectacolului realizat de 
Ion Cojar : faptul că îndeamnă La reflec
ţie c,15upra problematicii piesei, fără şă 
impună verdicte pre-fabricate. 

Textul e descifrat tocmai din perspec
t.i va datelor psihologice ale personajelor, 
fiecare dintre ele fiind atent anaJizat şi, 
uneori, inspirat îmbogăţit_ precum în 
cazul Annei ori al lui Krotkih. Stilistic, 
montarea se înscrie, pe urmele piesei, 
într-un realism modulat, cu discreţie, de 
inflexiuni expresioniste, ca, de pildă, în 
scena dintre Viassa şi Jeleznov sau în 
aceea, excelent rezolvată, a morţii Vassei, 
moment mult mai pregnant, în spectacol, 
decît finalul, care apare cam expediat. 
Ne amintesc, aceste scene şi alte cîteva 
(cheful în absenţa Vassei, confruntarea ei 
cu Raşel) de o altă notaţie a lui Tov
stonogov : ,,Sub rîs scriitorul descoperă 
adesea tragicul şi sub tragic risul. 
Autorul alege răsturnări de situaţie cari:: 
fac ca scenele de comedie, împinse pînă 
la grotesc, să devină tragice". Estompînd 
defectele piesei - structura compoziţio
nală fragilă şi tezismul -, regizorul a 
pus în valoare calităţile ei - profunzi
mea şi subtilitatea studiului de caractere 
şi moravuri. Spaţiul de joc ales - sala 
Amfiteatru a Naţionalului - înlesneşte, 
dată fiind distanţa mică dintre scenă şi 
sală, captarea tuturor nuanţelor jocului 
actoricesc, în conducerea căruia îndelun
gata experienţă pedagogică a lui Ion 
Cojar are un cuvînt decisiv. 

Distribuţia a fost impecabil alcătuită 
şi d1rijată ; fiecare interpret se „vede" şi 
se „aude" - cu nesemnificative excepţii 
- atît cît trebuie şi cum trebuie pentru
a se obţine coralitatea indispensabile'). ori
cărui spectacol. In rolul titular, Florina
Cercel apare în cea mai bună evoluţie
a sa pe scena Naţionalului. Actriţa com
pune figura Vassei cu înţelegere faţă de
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d�anld intimă a eroinei. I-ar fi fost uşor 
sa a:ate o_ făi:tură tiranică şi, în cele din 
�a. _ 0�10asa ; Florina Cercel a intre
pr1?_s rn�a. o lectură aprofundată a parti
!ur11,. �euşmd _astfE:l să facă să transpari\.
In. _ filţ?ran, istoria tragică a coruperii 
unei_ �unţe, a �ot ceea ce fusese, cîndva, 
sens1b11Jtate ş1 duioşie în acest suflet 
m?rt acum .. S_upraveghindu-şi cu grijă 
m1ş�are�. m.uno.ca şi inflexi,unile vocii, 
actriţa impune o creaţie cel puţin egală 
cu aceea a ilustrelor sale predecesoare în 
acest rol: ,Invitat în reprezentaţie, George 
Cons.t_anh� este, în Prqhor J Hropov, aşa 
cum 11 _ ştian: şi lotuşi. altul. Aceleaşi sint 
puterruca lut personalitate actoricească şi 
a_utontatea cu care domină scena · altele 
s�nt frazarea şi intonaţia, jocul fizi�nomic 
Şi desenul gesturilor, fa� cu atit mai 
re!ev_a�1l cu cît rolul său de acum sea
mana 111 11:1�1t_e puncte cu acela din Li
v_ad� de v�ş1?•· Aici, sub masca bonomă 
şi rnofens1va de petrecăreţ incurabil, 
�eorge Consta�tin lasă, fără ostentaţie, 
sa se_ gh1ceasca şi, în final, să izbuc
lleasca, rapacitatea şi cruzimea negusto
�ulU1. Natalia, fiica cea mare a Jeleznov
Ilor, e înfăţişată de Tamara Cretulescu 
�ntr-o . compoziţie net conturată, în care 
1dentif1c_area şi distanţarea în raport cu 
personaJul au parte egală. Foarte bine 
con_cepută. cu măsură şi fără alunecări 
fac1�e. esţe scena beţiei Nataliei ; o sw-
dma pusa strigătului disperat cu care 
primeşte moartea mamei (detaliu inexis
tent. în piesă şi care, de altfel, înceto
şeaza profilul eroinei) n-ar dăuna cu ni
m1c expresivLtăţii jocului. E o remarcă 
de făcut şi în privinţa interpretării Mag
da_lenei Cernat (Ludmila, fiica mezină si 
anerată a Vassei), tînără actriţă de tall.ent 
Şi Pi·ea P1:1ţin văzută pînă acum ; proiec
tul teoretic. al rolului este !ireproşabil, 
dar concretizarea scenică suferă uneori 
d0 excese. fără îndoială lesne de înlătu
rat. Raşel, personajul cel mai dificil de 
întruchipat, căci, din cauza numeroaselor 
replici retoric:-e, are un prea mic coefi
cient de credibilitate, i-a revenit Olgăi 
Delia Mateescu : actriţa îi conferă, cu 
distincţie şi inteligenţă, substanţa umană 
pe care textul i-o refuzase. Anna con
fidenta şi spioana Vassei, capătă, Îl; vizi
unea regizorală şi prin jocul Rodicăi Mu
reşan, o pondere sporită faţă de cea dili 
Jjiesă ; Anna devine un fel de eminentă 
cen1L5ie (chiar şi la propriu, fiind îmbră
cată în gri), nu lipsită de foarte lumeşti 
slăbiciuni, pe care actrita le face sesiza
bile extrem de conving.ător. · Intr-un rol
de mică întindere, dar de mare impor
tanţă în ansamblul scrier?i (Sergheli, soţul 
V•assei), întrucît în funcţie de el se ex
plică multe dintre �articularităţile, psi
hice ale celorlalţi e"roi, Ion Marinescu 
joacă în forţă ; indiscutabil, a,pariţia sa 
e de efect, dar o mai fermă au'tocenzură 

Olga Delia Mateescu 

nu ar fi de prisos. In roluri episodice 
sau mai puţin generoase, se dovedeşte 
omogenă cali-tativ contributia actorilor 
Alexandru Hasnaş, Gheorghe· Cristescu şi
Vasile Filipescu, precum şi a studenţilor 
la I.A.T.C. Ruxandra Enescu, Oana Ioa
chim şi Adrian Ciobanu. În special demnă 
de laude este dicţiunea tuturor interpre
ţilor, aspect prea adesea neglijat de la 
o vreme ; ne bucură să cons1Jatăm că
actonii nu au uitat că vorbele pe care le 
rostesc răsună pe scena unui Teatru Na
ţional. 

Un paragraf aparte i se cuvine scen<>-
grafiei sem.nate de Dan Jitianu. Decorul. 
în care predomină lemnul (sugerînd 
„cuşca de lemn" despre care vorbeşte 
Gorki), rezumă şi detaliază totodată o în
treagă mentalitate, vizualizîncl atît textul, 
cît şi subtextul piesei : pînă şi planta de 
c�rton (care nemulţumeşte la început) 
îşi are, aici, justificarea sa. Costumele 
urmăresc definirea personajelor pe coor
donatele simbolisticii cromatice ; dincolo 
de aceasta, au calitatea rară de a fi ele
gante. Scenografia participă astfel la îm
plinirea imaginii unui spectacol adevărat, 
a .unu\ spectacol de ţinută. La altitudinea 
pe care o impune numele teatrului. 

Alice GEORGESCU 
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Ion Marinescu 

Simbioza dintre 

text ş1 realizarea 

scenică 

Există autori dramatici - Ibsen, Cehov, 
Gorki, Caragiale al nostru ş.a. - care 
obligă conştiinţa artistică a lumii în mod 
strict şi fundam�tal. 

Faţă de aceşti autori, bineînţeles şi 
faţă de opera lor, manifestarea de teatru 
este ţinută să judece exegetic, impunîn
du-şi responsabilităţi cardinale. Mă refer, 
anume, la scrieri intrate în clasicitatea 
genului dramatic. in ierarhiqe culturii, 
aceste scrieri reprezintă entităţi. Ca atare, 
tot ce intră în alcătuirea lor trebuie păs
trat cu linia, cu rigoarea şi cu integri
tatea sa originală. Ne dăm seama de ce. 
Aceste piese sînt construcţii sigure şi du
rabile, modele în materie; au echilibru 
şi proporţie ; denotă studiu şi ajungere 
fermă la adevăruri de viaţă ; dovedesc 
pătrundere în straturi definitorii ale psi
hologiei umane ; ne introduc în ambianţe 
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de epoci şi societăţi, cu chipul specific 
al acestora si cu mentalitatea lOT carac
teristică ; daru. măsuri constitutive în ce 
priveşte puterea de comunicare prin 
formă rlramatică şi prin tea.tru; îmbracă 
toate aceste acte de cunoaştere în veş
minte de artă, conferindu-le astfel încă 
o emblemă de perenitate.

Socotesc, deci, că aceste texte drama
tice trebuiesc feri.te de speculaţii şi ex
perimente, indiferent din ce sorginte ar 
porni şi de ce motivări ar fi însoţite. 
Arta spectacolului, într-adevăr, poate re- / 
vendica mult ; nu însă şi totul. Este în 
drepturile şi în datoria ei să caute, să 
inoveze, să propună interpretări inedite,. 
să ,practice mijloace noi de expresie. Este 
liberă să aducă aspecte ale fenomenului 
teatral pe portative şi în ritmuri de mo
derniitate ; să descopere şi alte modalităţi 
estetice, alăturînclu-le celor în fiinţă ori 
eventua.l corectîndu-le ; să pună şi rela
ţiile teatrale sub unghiuri interdiscipli
nare, în spiritul sintetizator al vremii. 
Există, însă, o condiţie : toate acestea 
trebuie să se petreacă pe terenuri dispo
nibile, acolo unde prospecţiunea poate f.i 
semn activ de înaintare şi cucerire, n,11 
şi în domenii de patrimoniu, zdruncinînd 
acolo temeiuri şi structuri. 
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George Constantin 

Dau curs acestor reflecţii, sub impresia 
unui spectacol la care am asistat recent·: 
Vassa Jeleznova de Maxim Gorki, la Tea
trul Naţional din Bucureşti. Vorbesc cu 
starea de spirit a spectatorului din foto
liul său de orchestră. M-am simţit, cu 
adevărat, sub o cupolă de teatru naţio-
11al. Am intuit, pf! viu, cîtă corespondenţă 
şi cită simbioză sînt posibile între textul 
literar şi realizarea scenică. Am consba
tat, înregistrînd pulsul şi starea emoţio
nală din sală, că interesul pentru forme 
şi valori clasice continuă să fie prezent 
în sensibilitatea publicului contemporan. 
Am înţeles, de asemenea, cît de actuală 
pQate fi o piesă din repertoriul universal 
al teatru.lui, şi cîtă funoţiune edificatoare 
poate încă dobîndi, dar nu supunînd-o la 
convulsiuni cazuistice ori semanticiste, ci 
dimpotrivă lăsînd-o în şartul ei istoric ·şi 
moral, cu sensul autentic pe C'are i l-a 
gîndit creatorul el şi cu chipul nepre
făcut al lumii şi al epocii care i-iau in-
spirat-o. ' 1 

Acestea, toate, m-au mulţumit. fotre
tineau în mine o stare de linişte fecun
dă, de încredere, de încă o împrietenire 
cu ceea ce ştim. să facem în teatru şi pen
tru teatru. Resimt un sentiment de gra
titudine faţă de toţi care au conceput şi 

au contribuit la realizarea acestui spec
tacol : regizor. actori, scenograf, asistenţi 
de regie, colaboratori tehnici ş.a. 

Este în firea şi în aplecările mele, 
atunci cînd e cazul să vorbesc despre ce 1 

am văzut la teatru, să .încep cu actorii. 
Profesorul de literatură din mine ii nu
mără printre nedezminţiţii lui prietem 
şi tovarăşi de muncă. Le mulţumesc, în 
legătură cu spEictacolul amintit, şi tutu
rora la w, loc, şi fiecăruia în parte. 

Florina Ce!'cel, în rolul Vassa, are preg
nanţă şi autoritate. Duce la capăt, în 
gradare şi tensiune continuă, un rol -greu, 
complex, cu asprimi tragice, nu 1ipsit 
însă în datele lui profunde şi de unde 
ale w1ui fior omenesc. Ion Marinescu, in
terpretul lui Serghei Petrovici Jeleznov, 
dă personajului său trăsături şi intensităţi 
dostoievslqene. George Constantin, în ro
lul lui Prohor Borisovici Hrapov - ames
tec de vicilu, cinism, amoralitate, umor 
grotesc, cîteodată parcă şi de uşoare re
veniri într-o realitate mai umană 
atinge niveluri înalte de conştiinţă şi de 
profesionalitate actoricească. Tamara Cre
ţulescu, intE;rpreta Nataliei, se înscrie cu 
intuiţie sigură, convingătoare, pe reg'.is-
1:Ţele psihologice ale rolului său : atît ace
lea trebuind s-o arate ca pe o fiinţă în-
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răită de mediul familial şi de împreju
rări, cit şi acelea mai blînde, în care ti
nereţea şi feminitatea ei îşi cer ceva din 
dreptul lor la viaţă. Aparent, numai, ra
lul Ludmilei - fata n.ătîngă a Vassei 
Jeleznova - ar fi un rol uşor. In nătîn
gia personajului nu e numai nătîngie, 
ieşire haotică din realitate; este şi ceva 
de bunţtate naivă, ingenuă_ pe care parcă 
natura omenească nu ar lăsa-o să se 

_ piardă. Magdalena Cerniat, în jocul său, 
ne-a ajutat sa simţim aceasta. Rddica 
Mw·eşan, în rolul Anna, omul de „încre
dere" al Vassei, redă cu justeţe ceea ce 
personajul său toarce în sinea sa şi ur
măreşte cu înfernalitate. Raşel Moiseeva, 
nora Vassei Jeleznova, deţine în economia 
piesei un rost-cheie. Reprezintă încă o 
poartă deschisă -, spre salvare sufle
tească, spre ieşire din ceva atavic şi 
ceva de blestem - într-o lume ce se pră
buşeşte. Olga Delia Mateescu, titulara 
acestui rol, îi ·stăpineşte întreaga clavi.s1-
tură : cu linie, cu discreţie, cu eleganţă, 
cu înţelegere subtilă a situaţiiloc, de la 
acelea făcute din tăceri încrîncenate pi11ă 
la altele izbucnind !n strigăte de revoltă. 
Gheorghe Cristescu (pe1·sonajul Melnikov), 
Alexandru Hasnaş (personajul Gurie Krot
kih) şi Vasile Filipescu (personajul 
Piaterkin) au în piesă doar apariţi.o. epi
sodice. S'int totuşi apariţii interesante_ ca 

I întregire de atmosferă, ca documente vii 
de epocă şi ca tipologic umană. 

Regizorul - presupun că şi în calitatea 
sa de profesor la Institut - a inclus în 
distribuţie şi trei studenţi ai I.A.T.C. : 
Ruxandra Enescu (rolul Liza), Oana 
Ioachim (rolul Polia), Adrian Ciobanu 
(rolul Evgheni). Prezenţe plăcute ; debu
turi promiţătoare; lecţii bine învăţate; 
·şi, -cred, atitudiine de respect şi de recu
noştinţă faţă de ceea ce au _de învăţat
de la magistrul lor şi de la colec.t:ivul
actoricesc al teatrului lingă care apar.

Scenografia semnată de Dan Jitianu -
decor, costume, accesorii - spune ce tre
buie şi cum trebuie. Şi, mai ales, este
perfec,t funcţională ; face cu putinţă ca
pe un podium de studio impresia de
largă mişcare dramatică să se desfăşoare
cu întreaga ei acuitate.

Ajung acum şi la constructo;rul spec
tacolului. Ion Cojar. li cer, acestui prie
ten şi coleg ele învăţămînt, ca în sinea
sa să se simtă împăcat. Semnează un
lucru pentru care cultura noastră actu
ală de teatru îi poate rămîne îndatorată.
Recunosc în spectacolul său multiplele
valenţe ale personalităţi-i sale : regizor,
profesor,. pedagog, artist, om d_e cul�ă.
păzitor al unei table de valon amenin
ţate cîteodată de vinturi agnostice.

Aduc, acestui recent spectacol a1 primei
noastre scene omagiul simplu dar adînc
ce se cuvine unw lucru serios, făcut cu
pricepere şi cu inimă.

Ion ZAMFIRESCU 
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Claritatea v1ziun11

Vassa Jeleznova de Gorki, Ia Teatrul 
Naţional din Bucureşti, este unul din 
cele mai bune spectacole văzute de mine 
în ultima vreme, nu numai pe „prima 
scenă a ţării", ci şi pe alte scene dfn / 
ţară. Meritul este, desigur, al întregului 
colectiv de realizatori_ care, se simte, au 
lucrat în deplină unitate, cu o profundă 
concentrare şi cu înţelegerea resorturilor 
umane şi sociale ale dramei lui Gorki, 
creînd o imagine de ansamblu a unei 
lumi crepusculare, dar încă vitale, în care 1 fiecare personaj poartă însemnele ' unei
puterrnice individualităţi, limpede dese
nată şi, totodată, ale clasei sau categoriei 
sociale sau morale căreia îi aparţine, 
avind o existenţă scenică vie, convingă
toare, organică. Spectacol „de actori", 
pentru că fiecare, apr?ape fără excepţi�, 
creează un portret veridic, ce nu se mtă, 
Vassa Jeleznova este, în acelaşi timp, un 
spectacol în care regizorul, ,,murind în 
fiecare actor", trăieşte in fiecare clipă a 
universului uman pe care l-a construit 
cu talent cu migală şi perseverenţă, cu 
claritatea' viziunii şi ştiinţa concreti:,ării 
scenice a intenţiilor, atent la toate sen
surile şi implicaţiile textului �i dezvol
tîndu-le creator, în lumina ideii domi-
nante. 

Meritele regizorului Ion Cojar încep. 
de fapt, de la însăşi alegerea piesei, ui: -
tată parcă ani de zile şi dovedindU-Şl 
acum din plin viabilitatea şi actualitatea, 
prin adevărul uman şi social pe car�l 
comunică într-o construcţie dramatică 
închegată. 

Ele, aceste merite, continuă cu alcătui
rea distribuţiei, şi, în primul rînd, cu 
atribuirea rolului titula-r Florinei Cercel, 
o actriţă talentată, de mai mulţi ani can
tonată Ia roluri de comedie, şi acelea
destul de rare, făcîndu-ne aproape să
uităm că, la Timi5oara, înainte de a veni
la Naţionalului bucureştean, se afirmase
în substanţiale partituri dramatice. CoJar
a „văzut-o" în Vassa şi intuiţia lui n-a
dat greş, actriţa creînd cu o gamă largă
de mijloace un personaj autoritar şi com
plex, solid a"rticulat, concentrînd trăsă
turile unei clase şi ale unei individuali
tăţi distincte într-o sinteză vie, organică,
în c-are energia şi voinţa aprigă, orien
tate spre un unic ţel - averea ce în
seamnă putere - se lasă uneori înmu
iate de o undă de umanitate, repede re.:
pri.mată. Aceeaşi intuiţie sigură l-a con-
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George Constantin, Magdalena Cernat Ş.i Flori.na Cercel 

dus pe Ion Cojar şi în distribttirea celor
lalte roluri. Şi nu pot decît să regret că 
spaţiul îmi permite doar să men,ţioli.E'Y. 
în treacăt creaţia entologică a lui George 
Constanti» în Prohor Borisovici Hrapov, 
dar şi mica bijuterie actoricească reali
zată de Ion lVIarinescu (de cînd nu l-am 
mai văzut într-un rol nou pe scena 
Naţionalului ?), în scurta dar percutanta 
apariţie a lui Serghei Petrovic'i Jeleznov, 
figură odioasă şi jalnică, a cărei grimasă 
se reţine. Mai puţin ins·pirat a fost regi
zorul, dist!"libuind în rolul dificil al Lud
milei pe Magdalena Cernat, ,actriţă care 
a depăşit demult vîrsta personajului !')i a 
cărei compoziţie e meritorie prin efort !')i 
,desen exterior, dar prea puţin convingă
toare artistic, lipsindu-i candoarea şi fio
rul interior. 

In al treilea rînd, regizorul a' fost in
spirat cînd ,a apelat la Dan Jitianu. pen
tru scenografia spectacolului, Arhitectul
scenograf a rezolvat excelent problema 
scenei ingrate a sălii Amfiteatru, con
struind în fundal un coridor îngust, cu ne
numărate· u-;;i, sugerînd o atmosferă sufo
cantă, de pîndă perman_entă, de suspici-
une şi nesinceritate, un spaţiu închis în 
care se circulă mult pe furiş, uşile des
chizîndu-se şi închizîndu-se într-o agita
ţie continuă, 

ln această 91:rudură spaţială, ce la,Să 
liber platoul în semicerc al s-cenei, pen-
1ru viaţa "la lum.ina zilei" a famdliei, ş:i. 
cu aeeestă excelentă echipă ac'toricească, 
Ion Cojar a construit o suită de acţi1.U1i 
de înaltă tensiune şi intensă teatralitate, 
creind momente în afara teAiului, dar în 
spiritul acestuia, - începînd chiar cu
sceua mută ce deschide spectacolul şi care 
introduce publicul tn atmosfera opri
mantă a casei Jeleznov: slujnica aduce 
samovarul, călcind cu grijă, cu ochii în 
toate părţile, aipoi şterge repede praful 
„nici fir să nu rămînă" şi se retrage în 
grabă. cu teamă şi u�urare. Pe urma ei, 
Anna „mîna dreaptă a stăpînei", dă o 
raită prin cămară şi-şi plimbă degetele 
pe mobile pentru a controla zelul sluj
nicei (personajul Annei a căpătat, de alt
fel, un relief deosebit în spectacol, pro
fih1l ei fiind îmbogăţit printr-o seamă 
de acţiuni, gesturi şi stări, ce-i divulgă 
viaţa duplicitară, rezolvate scenic de Ro
dica Mureşan. cu bune mijloace. profe
sionale). Cînd Vassa intră împreună cu 
Gurie Krotkih (atent schiţat ele Alexan-
dru Hasnaş) şi-şi descalţă obosită cismele 
pline de noroi, rostind pri.ma replli.că a 
piesei - ,, Trei ruble şi jumătate la mia 
de puduri ... ", publicul ştie deja în ce fel 
de mediu se află. 
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Asemenea acţiuni, amănunte concrete, graţie cărora remodelarea tipologiilor dra
sugestive şi revelatoare pentru modul de maturgice devine congruentă unei opţiuni 
viaţă, caracterele şi relaţiile personaje-- estetice ce poartă amprenta şi caratele· 
lor, sint numeroase în spectacol, regizorul actualităţii. Spectaco1ul, lecţie deschisă, 
îndrumînd totodată actorii spre o corn- cqnstruieşte prin harurile artistice ale lui 
portare cît mai fârească, evitînd grancli- Ion Cojar o lume ivită din adîncurile 
locventa - chiar în scenele de înfruntare împătimite ale continentului slav. Con
politică directă, între Vassa şi Raşel (cu creteţea istorică a naraţiunii intră în con
multă sobrietate şi nobleţe naturală in- ju11cţie cu perenitatea patetică a univer
tecpretată de Olga Delia Mateescu), ri- sului uman. Imaginea muzeală a compa
dicînd uneori tensiu11ea dramatică pînă n.iei Jelezno,v-I-Irapov se converteşte în 
la un paroxism al violenţei_ într-.o sa- imagine prooesuală, continuă, autorul 
vantă alternare de ritmuri care nu oco- spectacolului plăsmuind idei artistice r� 
leşte accentele comice, momentele de des- velante. Revoiuţia apare la zenit şi în 
tundere apărînd la fel de firesc ca şi cele crepuscul, luminile incandescente ale mo
de dezlănţuire. Arta slăpînirii ansamblu- mentelor istorice scapără la opaiţul amur
lui se evidenţiază în fiecare moment al gului de provincie. Poncifele estetice ce
spectacolului, două scene fiind, cred, de- dează înnoirilor in materie de artă spec--
osebit de relevante pentru teatralitatea taculară şi spectacolul lui Ion Cojar se 
şi adevărul lor : petrecerea pusă la cale cristalizează în idei �i sentimente prime--
de Prohor în lipsa Vassei, în care veselia nltoa-re. Regizorul nu cade în capcanele 
se dezlănţuie în cîntec şi dans, ca un fel experimentului infantil şi nici în desue-
de descătuşare a energiilor vitale opr•i- ludinea convcnţionalisr_nului filologic. 
mate, şi scena finală, în care corul fune- Opera scenkă se constituie ca o exegeză. 
bru, lumînarea ipocrită şi jalea simulată ii: sfera dramaturgiei gorkiene, întreprin
nu pot acoperi colcăiala de patimi şi cu- sa de cultura funcţională şi pluridiscipli
piditate ce continuă viaţa clădită pe min- nară a regizorului. Conclavul histrionic
c;iună a clanului l-frapov-Jeleznov, peste de elită răspunde percutantelor idei în
care reiplic-a Raşele'i, rostită cu calm şi cărcate de fantezia şi originalitatea plăs-
siguranţă, răsună ca o con.damnare fără muirilor în relieful unor creatii scenice 
drept de apel : .,Al vo:.,tru ! Oare ce-i al exponenţiale. Scenele spectacolului sînt 
vostru dan toate acestea 1" 111 .impregnale de stări psihologice dictate· 

Margareta BĂRBUŢA 

Densitatea 

semnificaţiilor 

Mclpomcne şi Tlrnlia, rănite de infi
delitatea pontifului, şi lăcrimate de aban
don, părea că se îndepărtaseră de cercu
rHe şi cerul sacru al Epidaurului l'Omâ
nesc, slujit ou păgînă credinţă de Ion. 
Cojar. Divinul profesor se consacrase aca
demiei artelor spectacolului, şi marele 
lui spirit tutelar veghea Livezile de me1·i 
roditori ale �enicilor întru devenirea 
lor scenică, spre benefica ascensiune a 
tealrului românesc. Acumuiărilc dobîndite 
în procesul sacerdoţiului histrionic s-au 
ivit, revărsîndu-se, în fluviile unei creaţii 
regizorale ele altitudine europeană. Ion 
Cojar, ctitorul spectacolului Vassa J

_
clez

nova, ridică cultura spectaculara a 
teatrului modern prin cont•mporaneitate 
la altitudinile Teatrului Naţional din ur
bea-metropolă. Valenţele creative ale re
giei sale pornesc cle la dramaturgia lui
Gorki şi prin contur caligrafiat în con
venţia sugestivă a teatralităţii înnoitoar.e . 
Universul dramei lui Gorki se supune
unor transfigurări !>CCnice dublate ele fîn
tînile psihologici, de inspiratele conotaţii
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de regie, spre declanşări dramatice, fizio
nomiile personajelor se construiesc prin 
relaţii autentice şi modalităţi expresive 
de spontaneitate elaborată. S-a urmărit 
destinul fiecăruia pe traiectoria biografiei 
socio-morale, cultivindu-se detalii scenice 
motivate in logic;a arLlshcă a demersu1ui 
scenic. Imaginea Vassei Jeleznova în 
creaţia Florinei Cercel; temperamentul 
vorace al erainei, prind contururi cutre
murătoare in memorabile scene, după 
cum George Constantin în I-Ira.pov aduce 
candoarea deghizată şi laşitatea şerpui
toare a ei:9ului. 1n concepţia lui Ion 
Cojar_ personajul Raşel, interpretat ecla
tant de Olga Delia Mateescu, intră în 
conjuncţie cu întreaga viziune modernă 
a spectacolului. Simbolul corli nei hartă 
a c�mpaniei Jeleznov-Hrapov, stigmati
zcaza dezumanizarea şi avaritia citadelei 
pe ultima treaptă a existentei morale. 
Cortina şi scenografia lui D'an Jitianu, 
în ansamblul ei, rimează cu omogenHatea 
concepţiei regizorale şi cu opţiunea artis
tică a regizorului. Prin Vassa Jeleznova,
Teatrul Naţional îşi dovedeşte rolul de 
primă vioară în concertul artelor specta
colului, azi. Naţional şi european, spec
tacolul lui Ion Cojar se constituie drept 
vîrf ele lance al teatrului românesc în 
spiritualitatea contemporaneităţii, prin 
modernitatea gestului cultural, dens în 
semnificaţii majore, ivite din preaplinul 
actualităţii împresurătoare. 

Ion TOBOŞARU 
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construi 

un stil, 

Opţiunea Teatrului „Nottara" pentru 
una dintre piesele reprezentative aparţi
·nînd teatrului chinez din prima jumă
tate a secolului este nu numai artistic
curajoasă, ci şi semn al deschiderii, către
arii culturale din '{lfara Europei. Că nu
este vorba de o întîmplare ne-o dove
deste ·chiar nrumele autorului, Cao Yu.
co�siderat cel ma.i important dramaturg
modern al Chinei, precum şi textul ales,
Taifun (Furtuna), dramă ce şi-a impus
creatorul încă din tinereţe (în. 1933, cind
a fost scrisă piesa, Cao Yu ai.:-ea doar
douăzeci şi trei de anl). Specbatorului şi
cititorului de azi îi par stranii nu at'it
caracterele, relaţiile sau problematica tex
tului, cit mai degrabă anumite formule de
expresie şi reprezentare a lumii ce i se
înfăţişează ; din această pricină, sarcina
colectivului teatral nu e deloc lesnicioasă.·
Criteriile de firesc şi verosimilitate cu
care operăm, ca şi inventarul nostru de
simboluri, nu se potrivesc desăvîrşit ima
ginii pe care o primim, înseşi accepţiile
atribuite conceptului de. realism fiind
diferite sau dezvăluind în cele din urmă
modalităţi· diferite de înţelegere şi trăire.
ln construcţ.ia dramatică, scriitorul
adaptează de fapt structuri teatrale v{1di t

Dana Dogaru alături de Dra
goş Pâslaru şi de Emil Hossu 

TAIFUN (FURTUNA) de CAO YU e 
TEATRUL „NOTTARA" • Data premi
erei : 13 decembrie 1988 • Traducere

de MIRA şi CONSTANTIN LUPEANU 
• Regia: ALEXANDRU DABIJA o
Scenografia : SICA RUSESCU • Dis-

1ribuţ'3 : ŞTEF AN RADOF (Zhou 

Puyuan) ; DANA DOGARU (Zhou 

Pony); EMIL HOSSU (Zhou Ping); 

CRISTIAN ŞOFRON (Zhou Chong) ; 

ION POPA (Lu Hui); RUXANDRA 

SIRETEANU (Lu Shiping) ; DRAGOŞ 

PÂSLARU (Lu Dahai); VICTORIA 

·COCIAŞ-ŞERBAN (Phoenix) ; V ALE

RIU PREDA (Umbra) ; ION PORSILA
(Servitorul).
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europene, bazate pe mimesis - social şi 
'psihologic -, însă adaptarea se produce 
pe un teren dominat. profund de o tradiţie 
:-;pectaculară ce ne este, vrînd-nevr'.ind, 
complet străină. Cu toate acestea, e uşor 
să ne imaginăm efectul revoluţionar pl"o
c\us de piesă, la timpul şi în climatul 
ei specific mult mai puternic decît efec
tul de stranjetate pe care îl resimţim noi, 
astăzi. 

Taifun aminte1)te inirucîtva de Ibsen (în 
construcţie şi problematică), dar şi de 
Ostrovski (în conducerea ffrului epic). 
însă, fireşte, asemenea comparaţii ţin în 
primul rînd de capacitatea spectatorului 
contemporan de a se raporta la modele 
ce-i sînt familiare. Eşantionul wnan pro
pus de Cao Yu este familia burgheză, con
fruntînqu-se două variante limpezi, cei 
avuţi ş1 cei foarte săraci. Sînt puse în 
pagină dereglările produse de către struc
tura socială, inechitabilă, în sufletele şi 
destinele fu.rtn.moase ale tuturor e.;oilor. 
Aut în mod deliberat, cit şi involuntar, 
lumea descrisă îşi transmite tarele peste 
generaţii, viciind puritatea, împingînd-o la 
autodistrugere. Capul familiei Zhou., tatăl, 
are o autoritate absolută asupra muncito
rilor de la mina sa, precum şi asupra celor 
care trăiesc alături de el. Seducerea unei 
servitoare, în tinereţe, generează un lanţ 
de tragice coincidenţe, care sugerează re
petarea, în timp, a aceluiaşi ciclu exis
tenţial. Numai că nu sînt condamnati la 
suferinţă şi moarte doar membrii familiei 
"adverse", dintre care tînăra 'Phoenix 
este obligată - prin revelarea unui in
cest - la sinucidere, ci blestemul se răs
frîn.ge şi asupra propriei case, asupra so
ţiei şi a ambilor fii. 

Lucrul cel mai dificil pentru montare . 
este găsirea tonului potrivit, capabil să 
obţină participarea spectatorului, emoţio-
nîndu-1. Regizorul Alexandru D;'!bija are 
meritul incontestabil de a fi aflat un stil 
omogen pentru întreaga reprezentaţie, un 
stil care să evite pitorescul fără să submi
neze culoarea specifică, să reveleze tra
gicul .1tergînd cu delicateţe tu.7ele de melo
dramă ; justeţea şi limpezimea demonstra
ţiei sînt conservate fără ca naraţiunea să 
a.lunece vreodată în didacticism. Calităţile 
acestei montări, impresionante şi sobre, 
sînt dintre cele majore, pentru că tensi
unea vine din prcxfu.nzime şi nu din 
"efecte". Există, cred, trei argumente care 
ajută la această evidentă reuşită ; cadrul 
scenografic, ideea apariţiei "umbrei" şi, 
poate cel mai important, jocul actorilor. 

Imaginea scenică propusă de Sică Ru
sescu are o frumuseţe neobişnuită. Arhi
tectura decorului, pe <louă niveluri sepa
rlilte de un plafon-grilaj, este expresivă şi 

60 

funcţionailă. Cu măsură şi rafinament, 
at'it obiectele scenice, c'it şi costumele su
gerează specificul tradiţional, dar şi sittia
rea în timp a acţiunii. Atenţia asup,ra deta
Jiullli este maximă. şi totuşi nici un ele
ment nu e inutil, nici o urmă de încăr
care ba-rocă nu se întrevede. O dominantă. 
coloristică de roşu brun, ca sîngele înche
gat, dă armonie într@gului. Pictural şi 
totu�i generos ca volum, spaţiul creat de 
Sică Rusescu. mi se pare a fi, prin el� 
ganţă şi adecvare, o realizare remarcabilă. 

Neîndoielnic, pentru actori Taifun este 
o experienţă extrem de fertilă, man;a lor
majoritate punînd în lumină calităţi mult
diferite de imaginea obişnuită a propriu
lui talent, de altfel binecunoscut. Modali-
1atea generală de abordare a personajelor
e caracterizată de o foarte puternică im
plicare psihică, acest tip aparte de rea
lism pre!,u.pu.nînd - din punctul de v� 
dere al :regizo·rului - o interiorizare 'a
afectului, o ştiinţă a nuanţei. care nece
sită o disciplină deloc comodă. Vorbirea e
firească şi totu.1i reţinută, acu.tele nu ajung 
niciodată să prindă amploare, înăbuşin
du-se parcă, din dorinţa de a nu lăsa loc 
declarativului şi vehementei. Dana Do
garu (Zhou. Pony, a doua soţie a tatălui) 
se măsoară cu un rol dificil pe care îl 
stăpîneşte cu notabilă forţă, construind 
dezabuzarea, senzualitatea, deruta, dure
rea, bovarismul, cu o discreţlîe atît de ... 
complexă, încît e11oina pare a evolua de 
la combusfionare la implozie. Gestica sa 
e dozată milimetric, pauzele grăiesc şi se 
supraîncarcă de trăire, între revoltă şi 
acceptare pasivă, ca o efigie a hibrisului. 
Ştefan Radof e tăios ca o lamă de brici, 
puternic şi inconştient, obligîndu.-şi per
sona_tul să se micşoreze treptat, pe măsura 
desfăşurării acţiunii, către o meschină 
viermuire ; măiestria actorului se reve
lează atît în episoadele de confruntare cu 
celelalte personaje (excelentă, scena spar
gerii ceştii de ceai, ca şi cea a reîntîl
nirii cu Sruping), cit şi în monologul fur
tunii. Foarte izbutită este contorsionarea' 
personajului Ping_ fiul cel mare, în vizi
unea lui Emil Hossu un leagăn de slă
biciuni şi violenţe, rupt între setea de 
curăţenie şi senzualitatea irepresibilă. Ac
torul dezvăluie o forţă şi un simţ al nu
anţei cu totul speciale (îndeosebi în cornu- . 
nicarea cu cele două partenere). Mijloace 
oarecum mai exterioare (fără a distona 
vădit faţă de ansamblu) pun în joc Cristi
an Şofron (cu circumstanţa unui rol destul 
de linJar, de adolescent pur, rezolvat 
corect, însă fără fior), şi Ion Popa (Lu 
Kui, slujitorul 'Parazit şi escroc al in
drustriaşului, tatăl lui Phoerux, rol bogat, 
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însă carica.turizat uneori prea gros de 
actor). 

Cele mai dificile, pentru că sînt şi de
m.o,nstrative, sîr1t persornajele poziti\te, iar 
interpreţii lor trec încercarea excelent. 
1n pofida apal"entei simplităţi a parti
turii, Ruxandra Sireteanu (Lu Shiping) 
c0r1foră personajului mamei o splendidă 
demnitate, un celm de stîncă ne-clinti.tă 
sub loViturile dezlănţuite ale destinului şi, 
parcă fără nici un efort, .. cîştigă în scerJa 
finală, a rugăciunii dezarmate, o copleşi
toare vibraţie tragică. 1n cariera actriţei, 
rolul reprezintă, cu siguranţă, un vîrf. 
Dragoş Pâslaru (Dahai, fiul lui Ship:ing 'şi 
al industriaşului Zhou Puyuan) are de în
truchipat conştiinţa proletară îri plin pro
ces de trezire, însă personajul capătă un 
plus de îndirjire şi de luciditate, o iră
mîntare lăuntrică tumultuoasă, ce aparţin, 
fără îndoială, unui actor excepţional. Cu 
o m.inuţie care îi controlează cons�cvent
vitalitatea, Victoria Cociaş-Şerban reu
şeşte o adevărată creaţie în Phoenix, tî
�ăra slujitoare a familiei Zhou, de care
se îndrăgostesc ambii fraţi. Fragilă, şi 
pasionată, modestă şi puternică, eroina are 
în ţntruchiparea actriţei şi graţie şi trans
parenţă. Mişcarea scenică e deopotrivă 
elaborată şi •firească, .. rostirea e rotundă şi 
plină, încărcată treptat fe o suferinţă 
sfîşietoare, care nu se diluează ins� în 
patetism. Se 'adaugă, la toate acestea, o 
exemplară colaborare cu partenerii (aten
ţia sa trează surprinde orice reacţie şi 
răspunde oricărei sugestii clin scenă), 
concurînd la · impunerea unei a,utentice 
personalităţi actoriceşti. 

Farmecul. montării este potenţat şi ele 
prezenţa unui personaj mut, costumat în 
linia teatrului tradiţional chinez, ,,Umbra", 
comentator şi conştiinţă a dramei. Difi
cila sarcină i-a revenit lui Valeriu Preda, 
care reuşeşte, fără ostentaţie, o perfor
manţă coregrafică a cărei plasticitate im
presionează. Taifun de Cao Yu, în vizi
unea lui Alexandru Dabi.ia, mi se pare un 
spectacol care va rămîne, atit în conştiinţa 
spectator!ilor, cit şi în memoria interpre
ţilor săi, ca un moment de implinjre ar
tistică. El certifică, încă o · dată, cursul , 
ascendent al producţiilor Teatrului „No
tttara" în această stagiune.' 

Miruna RUNCAN 

CROi'UCA 
li'rfERPRET ARU 
Ac·roRICES'fl 

Stef an Iordache 

în 

,,Astă'-seară stau acasă" 
1n politica repertorială a Teatrului Mic, 

punerea în valoare a remarcabilelor forţe 
actoriceşti de care dispune (şi pe care a 
avut meritul de a le fi „agonisit", în 
timp, mai totdeauna cu discernămînt) prin 
montarea unor spectacole gîndite exact 
din acest unghi, al· actorului, constituie o 
preocupare statornică şi, desigur, întru 
totul lăudabilă. 

Un astfel de -recital l-a adus la ram pă 
recent pe Ştefan Iordache. un actor căruia 
prim-planul i se -cuvine cu prisosinţă, bs 
chiar, ne îngăduim să spunem, un actor 
care şi dintr-un spectacol cu mulţi. foarte 
mulţi interpreţi ar avea forţa să facă UJ.1 
,,one man show" (teoretic, desigur, pen
tru că în practică mutarea centrelor de 
greutate într-o alcătuire scenică nu ar 
constitui I un merit, ci dimpotrivă). Perfect 
îndreptăţită, de asemenea, în cazul lui 
Ştefan Iordache, ni s-a părut ideea unui 
musical, pentru că remarcabilul Richard 
al IIJ-lea nu ne-a făcut să uităm evolu
tiile de incontestabil succes din Cele două
orfeline, Bună seara, domnule \Vilde ! sau. 
Lady X. 

Cu toate aceste premise mai mult decît 
promiţătoare, recitalul său Astă-seară stau
acasă a lăsat, trebuie s-o spunem de la 
început, o senzaţie ele netă dezamăgire. 
Am putea spune nedumerită dezamăgire. 
clacă ne gîndim că, alături- de Ştefan Ior
dache, pe afiş figurau Nicu Alifan.tis, au
torul muzicii, şi Silviu Purcărete, semna
tar al regiei, deci• nume constituind o ga
ranţie nu doar de har dar şi de profe
sionalitate. 

ASTA-SEARA STAU ACASĂ, o în
tîmplare oarecum umoristică de TONI 
GRECU ARHIRE si DORU ANTO
NESI o TEATRUL . MIC e Data pre
mierei : 27 decembrie 1988, • Regia : 
SILVIU PURCARETE • Muzica : 
NICU ALIFANTIS o Mişcarea sce
nică: ROXANA COLCEAG e Costu
mele : CARMEN-MIHAELA TRIFU ID 
Decoruri : NICOLAE ULARU • Inter
pretarea : ŞTEF AN IORDACHE. 
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De ce, tolu.�i, dezamiigirt-a? 
.In pi:;irnul rînd, nu lncape_ îndoială, da

torită inconsi tentei textulw semnat de 
Toni Grecu Arhfre şi Doru Antonesi, înşi
ruire de glumiţe nu lipsile de un anume 
haz (unele), obosite prin repetare (multe 

altele), toate însă de tip „răvaş", ceea ce 
pentru· un spectacol de teatru de peste 
două ore se dovedeşte a ft extrem de 
puţin. Poantele nu reprezintă, aşa cu.rn 
era firesc_ accentele, punctele de agre
mentare ale wrni structw·i narative conce· 
pute în cheia umorului, ci se substituie 
structw·ii înseşi. Nu ne îndoim că 

textul a fost scris anume pentru acest 
spectacol, dar absenţa unei structuri dra: 
matice, oricît de simple, este evidenta. 
Pe afiş, textul e definit ca „o. întîrnpla!·e 
oarecum umoristică", şi este, 1ntr-adeva1, 
oarecum ur,10ristic:a, F::iră a fi însă, nici o 
clipă, o întimplare; or. acesta ni e p.:1re 
păcatul lui fundamental. 

Tonul de _glumă fără pretenţii (deşi acti· 
vitatea anterioară a regizorului îl îndrep
tăţea să le formuleze) a fost preluat şi 
de montarea lui Silviu Purcărete, aglo
merare de gagm·i - unele I izbutite, altele'
mai puţin - desfăşw·îndu-se pe orizon
tală, fără creşteri, fără relaxări, fără 
schimbări de ritm ori intensitate. Poate 
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acest lucru explică şi scăderea interesului 
în partea a doua a spectacolului. E vorba, 
c,·edem nu de o calitate literară şi sce• 
nică rr{ai · modestă, ci pur şi simplu de 
faptul că e a doua. 
- Despre muzica lui Nicu Alifantis nu
putem spune că a fost lipsită de calităţi,
aşa cum nu au fost fără valoare de suges
tie decorurile lui Nicolae Ularu şi, une
ori, costumele semnate de Carmen-Miha
ela Trifu. Au păcătuit însă, toate, prin do--
1·inţa der -a face prea mult, a comenta eiX
cesiv textul prin mijloacele proprii, a
atrage atenţia mereu şi cu orice preţ.
Poate o instinctivă neîncredere în tei:,ctura
literară, senzaţia, chiar nemărturisită, a
Lipsei de miză.

Unei trupe de dansatoare prezente în
tr-un spectacol de această factură nu-i 
cere nimeni performanţele Annei Pavlova. 
Ne aşteptam, însă, a fi toate în acelaşi 
ritm (eventual al muzicii pe care tocmai 
o ascultam), a-şi coordona mişcările, ges
turile, poate şi mimica ; ceea ce s-a rea
lizat arareori.

Pare ciudat ca într-o cromca a !inter
pretării, şi mai cu seamă cînd e vorba 
despre „un om - un spectacol", cum 
spune afişul la Astă-seară stau acasă, să 
se discute despre text, regie, muzică etc. 
şi abia la urmă despre „un om - un spec
tacol". Observaţiile privind evoluţia acto
rului nu pot face însă abstracţie de .con
text penti·u că, în acest caz, a fost de
terminant pentru interpretare. Sigur eă 
Ştefan Iordache a spus bine textul, a nu· 
anţat ideile, a subLlniat hazul replicii, dar 
textul, ideile, 1replicile nu l-au ajutat 
foarte mult. Din specta,colele muzicale ci
tate la începutul cronicii reţinusem că 
Ştefan Iordache ·se mişcă foarte bine, că 
ştie să cînte şi să danseze, disponibili
tăţi ale act.orului care în prezentul spec
tacol au fost însă foarte puţin puse în 
valoare (în afara cîntatului, e drept). 
Există momente, în recital, cînd recu
noşti cu bucurie, cu admiraţie, ce ar fi  
trebuit, ce lesne ar fi  putut să fie un 
„one man sho¼c" Ştefan Iordache, dar, din 
păcate, rămîn puncte strălucitoare pe o 
ţesătură de toată mina_ cwn se spune. Am 
plecat de la reprezentaţie cu gîndul cu 
care venisem : că actorului i se cuvine cu 
prisosinţă un recital, că un musioal i-ar 
veni mănuşă, constituind, totodată, o bine
venită diversificare în repertoriul său din 
ultimii ani şi că aşteptăm cu nerăbdare, 
cu anticipată satisfacţie de spectator, a
cest recital. 

Si o ultimă subliniere: Teatrul Mic nu 
greşef!te în consecvenţa străd�niei de a 
apropia de scenă tinere condeie, de a spri
jini debuturi. Este, totuşi, necesară o exi-
gen ţă mai mare, cu a,tît ma-i m11-1t i;u cît 
culorile teatrului merită, efectiv, să fie 
apărate. 

Cristina DUMITRESCU 
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CROi'UC;.\ VIZIUi'IU REGIZORALE 

Profunzimea 

simplităţii 
w 

De. la spectacolul cu Amurgul burghez, 
Dan. Alecsan.drescu nu a mai realizat nici 
o montare de o asemenea uimitoare pro
funzime, atinsă prin simplitate şi firesc.
Cele mărturisite în Caietul de sală (,,sîn,t
10 ani de cînd mă gîndesc în modul cel
mai serios Ia această piesă") par să ex-

RAŢA SALBATICA de HENRIK 
IBSEN • TEATRUL NAŢIONAL din 
TIRGU MURES • Data premierei: 
8 decembrie i988 • Regia: DAN ALEC
SANDRESCU • Scenografia.: TRAIAN 
NIŢESCU • Distribuţia: ION, SASA
RAN (Werle); RADU DOBRE BASA
RAB (Gregers Werle); CONSTANTIN 

, SASAREANU (Bătrînul Ekdal) ; AU
REL STEF ANESCU (Hjalmar Ekdal) ; 
.MARINELA POPESCU (Gina Ekdal) ; 
FLORENTINA MOCANU - studentă 
anul III - (Hecivig) ;' DOINA PREDA 

1 (Doamna Sorby) ; ION FISCUTEANU 
(Relling), 

plice izbînda, dar, aşa cum se intîmplă 
mai întotdeauna în astfel de fericite 
cazuri, reallizarea depăşeşte cu mult in-
tentiile declarate. 

Irică de la primele replici, din primul 
niiriut al spectacolului, se simte instau
rîndu-se în scenă o altă atitudine faţă de 
lumea textului, un alt sens al conflictu
lui oferit de capodopera ibseilliană, o altă 
tensiune decît cea stîrnită de piesă la 
lecfµră, Oricît de intimidaţi ne-am găsi 
în faţa pr:estigiului cîştigat in lume de 
Ibsen, este aproape imposibil să nu per
cepem înverşunarea dramaturgului împo
tr<iva contemporanilor săi ; o înverşunare 
de oare, dorind să nu fie incriminat_ se 
dezi·ce, ,,Î.mlproprietărindu-şi" adversarul. 
cu simţ moral, cu su.pe,ioritate intelectu
ală, cu metafizică. !nver�unarea trebuie· 
să rie fie inoculată şi nouă. Cu cît sînt, 
astfel, mai bogaţi cei de teapa lui Gregers 
Werle, cu atît eşuarea lor pe banca acu
zării, căderea lor în faţa opiniei publice 
sînt ,mai vădite, devenind UFgente, obliga-: 
torn, iminente. Asta a şi urmărit. Ibsen 
este . un acuzator public care speră să se: 
dizolve in anonimat, să ia· in·vizi bila înfă
ţişare a Destinului, prin faptul că o•rdo-
nează probele materiale ale vinovăţiei 
fără să le însoţească de vreo pledoarie, 
clar cu asemenea subtilitate incit ver-

Florentina Mocanu, Aurel Ştefănescu şi Marinela Popescu 
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dictul, dat chiar de noi, să treacă 
din regimul necesităţii în spectrul 
fatalităţii. Ardenta mode'rnitate a 
spectacolului în aceasta rezi_dă : a: vertizează că pactizarea cu _ ,,ms�nţa _ Ibsen face din noi sw.--pecţii s1mpatizanţl
ai stării de tembelism gregar, g'loată de 
sordide mulaje luate după chipul şi firea 
lui Hjalmar Ekdal. Ibsen afişează faţă de 
noi un caustic complex de superio1:îtate: 
resentimentele stîrnite în noi trebui.au sa 
sfîrşească în presentimentul dispariţiei �e
lor a căror crimă a fost demasoată ; iar 
presentimentul, o dată. rostit, să se pre
schimbe în şi să funcţioneze ca blestem: 
lnsă condamnarea lui Gregers, obţmuta 
de la noi de Ibsen, nu se sfîrşeşte prin 
execuţie. Clanul Werle rămî.ne în viaţă 
spre a îndura veşnica penitenţă a urni 
noastre. Comutarea pedepsei cu moartea 
e o tortură ce o vor avea de îndurat pînă 
cînd se va înlîmpla dacă se 
va întîmpla vreodată oa toţi 
spectatorii din sală să fie o mul
time de variante ale lui Gregers ! Să mori 
de rîs, nu alta ! Aşa e ! Raţa sălbatică
e o comedie. Tragică - pentru noi. Ibsen 
rîde în sinea sa de toţi, numai el e dea
supra personajelor şi a lumii, deci şi 
deasupra noastră. Ibsen ne con
damnase, din premisa, la a fi nişte 
Ekdali înduioşaţi de propria noastră soar
tă. Aşadar/ pentru toţi Ekdalii e inevita
bilă segregaţia maniheistă a personajelor 
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Constantin Săsăreanu şi Radu
Dobre Basarab 

în „ pozi.tive" şi „ negative" ! CeÎor buni 
Ibsen pretinde să le fie trecut cu vederea 
faptul că nu sînt conştienţi prin ce anume 
sînt ei ·astfel. (Această viclenie a autor:u
l ui e dată în vileag în spectacol prin acea 
altă întrupare a personajel,or dedt o im
pune textul.) Cei răi sînt bogaţi - m�ti�
pentru care--şi pot ingădui Luxul renunţaru 
la tot ce au pentru a se travesti în sacer
doţi ai absolutului. Frisonant în specta
colul lui Dan A,lecs.andrescu e că Gregers 
Werle nu pare să fie o excepţie, un izolat, 
un caz patologic de ahtiat, de obsedet ş.i 
fanatic al adevărului, al impecabilităţii 
fiinţei umane, oi mai degrabă unal din 
mulţii membri ai unui secret ordin mona
hal ori ai Uil€!i obscure secte s absoluti
zanţilor ce s-au l'ăspîndit pr-in omenire 
pentru a-l supune pe oameni unei bestiale 
vivisecţii morale. Radu Thibre Basarab 
creează ln acest rol un sadic dedulcit l.a 
supreme jt.1Stifică.ri. E deta.5<1t de oi-i�e I se 
întiropM Lw. ; nu poo.te cădea în ridicol, 
pentru că el se coboară de bunăvoie pin-ă 
la a fi ridicol ; acceptă orice promiscuitate, 
pentru că el îşi Îl250ţe!jte viitoarea vic
timă p1nă unde vrea aceasta să ajungă. 
Comuniunea cu victima e totală, desăvir
şită. Se iasă ootropit dţ acelaşi mucegai 
ca şi gazdele asasinabi�. J\ctorul a făcut 
din acest Gregers un personaj care nicio
dată nu contrazice_ niciodată nu i se opune· 
celuilalt declt atlt cit să-l poată îmbrînci 
exact î.n direcţia în care acela Işi repede 
replica pentru a-l lovi. Marele comerciant 
Werle, tatăl lui Gregers, este un preaferi
cit : nu a fost atins de morbul fiulm său. 
şi nu-i poate -f:i nici victimă. Dar va orbi. 
Cecitatea care-l va lovi peste puţin ttmp 
şi care e preţul preafericirii lui nu e o 
biată maladie incurabilă, ci o supremă pe
deapsă pentru faptul că el, bătrînul, s-a 
hotărît să nu mai chinuiască fiinţele uma
ne istovindu-le şi, alegindu-şi-o e ultima 
menajeră drept soţie, a ridicat-o pe una 
din victimele sale la rangul celor Aleşi. 
Werle bătrînul este, faţă de fiul său, un 
primitiv : îşi distrugea supuşii fizic, ape
lîncl la chingile legilor de fier ale econo
micului. Gregers Werle le distruge, "fără 
să· mintă, fără să înşele", doar aplicîndu-1-e 
tratamentul dezvăluirii adevărului. E un 
rafinat, e un pur, e un asasin perfect. 
Bătrînul Werle, în interpretarea lui Ion 
Săsăran, stîrneşte o binemeritată compa
siune. El se face vinovat doar de faptul 
că nu se lasă acuzat de fiul său, că i-a 
plăcut să fie îmbrobodit de menajera ca
sei lui, însă fără riscul de a fi asemeni lui 
Hjalmar Ekdal. Dar dacă menajera -
doamna Sorby - îl iubeşte cu adevărat? 
Şi, din spectacol, s-ar părea că da ! Iată 
de ce, în ochii lui Gregers, tatăl său este 
de, două ori vinovat fiind un Ales, dispre-

www.ziuaconstanta.ro



ţuieşte cura de absolut şi mai este şi iu
bit ! Aşa prezentîndu-1 pe bătrînul Werle, 
spectacolul lui Dan Alecsandrescu îl scoale 
din categoria „negativ.ilar" şi sugerează că 
ar putea fi aşezat lingă ... Ibsen. După 
spectacol pare că însuşi autorul şi-a clo
,bîndit ascendentul asupra lumii, trecîncl 
printr-w1 purgatoriu asemeni bătrînului. 
Excelentă sti,atagemă re.�izorală ! 

Aceştia ar fi „negativii", condamnaţii lui 
Ibsen. Care să fie. atunci, pozitivii'? Gina 
Ekclal, soţia lui Hj-almar ? c;:are i-a fost 
.amantă bătrînului Werle şi ele la care o 
at"e pe Heclvig, cea ameninţată, şi ea, ele 
orbire? Gina, care a trecut-o pe sărmana 
fată în contul lui Hjalmur, încornoratul 
neîncornorat, pentru că n-a avut norocul 
doamnei Sorby ? Marinela Popescu ne con
vinge că Gina îşi ocroteşte soţul - mun
ce.5te în locul lui, ţine gospodăria, î$i 
creşte fata - şi se preface a c1·ede în bîi
guita pretenţie a soţului ci cum că ar fi 
un inventator în devenire. Îl iubeşte? Nu. 
Îi este credincioasă doar, dar nu elin de
votament, ci din lipsa unei alte soluţii. 
Marinela Popescu clesăvîrşeşte portretul
robot' al înăcririi fiintei umane înch isc în 
ţarcul impersonalei rriodestii. Gina. în in
terpretarea acestei actriţe extrem ele ex
presive, este personajul absolvit de inco
moda datorie de a fi pozitiv: năprasnica 
ei dorinţă de a-şi ispăşi păcatele tinereţii 
prin devoţiune o absolvă de orice vină, 
dar o şi scuteşte ele �ansa oricărui merit 
deosebit. Ea nu doreşte clccîl să-şi ducă 
zi lele în aşa fel i ncît să poată uita tre
cutul. Pozitiv nu poate fi nici Hjalmar ! 
Excelentul actor care e Aurc'l Stefănescu 
(niciodată n-a fost ·urpri ns în ·vreun rol
·are să nu fi fost construit cu minuţie

pînă la cea mai subtilă nuanţă) realizează 
un Hjalmar narcozat de propriile sale 
iluzii despre sine. Drapat în egoismc in
fantile un aiurit setos de minciuna pc 
care o' secretează cu voluptate, cu încîn-
1.are, cu ima,gin-aţic �i pc>rma1wnl. -Tocmai 
astfel înfofolită - în fluturările mîinilor 
sale, în simpaticn şi dezarmanta sa naivi-· 
tate, în fragila s-a si1uetă fii iformă -
„ vede" camilpctrescianul Grcgers odioasa 
idee de „ necesară minciună a vieţii" bîn
tuind umanitatea ; idee împotriva căreia, 
teoretic, c de luptat. In ceea ce-l prive�te 
pe bătrînul Ekdal, acest,a nu e senil, ci 
tln Iericit prin viclenie: P dublul bătrî
nului Werle - îşi degustă gloriola vieţii 
sale cînd ochiul lumii nu îl vede. In a esl. 
rol Constantin Săsăreanu e un braconier 
al propriei sale iluzorii demnităţi: altă 
bucurie roală nu mai are în afara aceleia 
de a-şi purta - pc' furate - hainele 
corpului ofiţeresc, din rîndul căruia a 
fost cînclva exclus. Bătrînul Ekclal e ur\ 
,,fost" negativ. O relicvo. Nu mai conteazt1 
pentru ceilalţi decît cantitativ. E o povară 
de casat. Micut,a Heclvig (Florenl,ina Mo
canu, studentă în anul HI la Institutul ele 
Teatru clin Tîrgu Mw·e�) este un hibrid ; 

altoiul dintre două regnuri adversare. Un 
compromis social condamnat biologic să 
orbească galopant, întocmai ca tatăl ei 
adevărat, să aspire tulbure către otrăvi
torul absolut, ca fratele său vitreg, Gregers, 
şi să stea ascuns printre oamenii care su
combă în rarefiata atmosferă a abstrac-
tiilor etice .. Ibsen a fost obligat astfel să 
;1e prevină : mezalianţa dintre real şi 
ideal nu e posibilă. In spectacol ea nu-şi 
găseşte locul nici printre hăitaşi, nici 
printre hăituiţi. Ea nu are ce căuta pe 
lume şi în viaţă, pentru că e evident: 
Hed vig este soluţia teoretică şi rezolvarea 
practică găsită ele orice căutare în această 
direcţie - Moartea. Cc poate fi pozitiv 
într-o sinucigaşă prin accident? N-a fost 
accidentală moartea ei '? Atunci ce poate 
fi pozitiv într-o moar�e care de fapt, o 
scuteşte de suJerinţele orbirii şi ale exis
tenţei fără rost '? 

Şi atunci, dragă domnule Ibsen, unde 
eşti '? Şi ce-ai ele zis'? Iată marea idee a 
spectacolului : Ibsen nu pu,tea fi decît 
medicul. Medicul Relling. Care le ştie pe 
toate şi nu poale face nimic, nu poate 
schimba nhnic ,' în ciuda faptului că se 
împotriveşte fatalităţii clin răsputeri, dar, 
parcă şi în glwnă ; presim\ind că nu va, 
izbuti nimic. în înfăţişarea şi îr:i conduita 
acestui personaj s-a ascuns autorul în 
montarea lui Dan Alecsandrescu. S-a 
ascuns cu sau fără voia sa : medicul apare 
atunci cîri.d trebuie, intervine şi apoi se 
retrage, minios parcă pe neputinţa sa. 
Ion Fiscuteanu îl înzestrează pe acest Deus 
Oliosus cu toale cabotinăriile menite să-l 
scuze în propriii săi ochi şi să ·înjghebeze_ 
în faţa noastră o explicaţie plauzibilă, ori 
măcar acceptabilă : vrea să treacă drept 
bctiv ordinar clar nu pune în gură nici 
o ·picătucă c1'e alcool ; drept desfrînat_:11
multor nopti pierdule, iar nesomnul sau 
e al vegherii şi al pîndei ; drept un uituc 
lamentabil cinel ele fapt e măcinat de în
cordare şi' nelinişte ; drept un handicapat 
fizic clar cînd iese ori intră în scenă, uită 
care' an�ne picior şi-l prezentase pînă 
atunci ca fiind schilodit şi ţeapăn din 
genunchi. Spectacolul dezvăluie adîn�a 
tristc-te a celui care înlinsese degetul ara
tăl01· ·spre un ins anwne, spre o clasă so
cială anume spr0 un limp istoric anume 
şi parcă îl �onvinge pe acel Ibsen_ să-Ji
plimbe în toate direcţiile, fără ţintă, sa
geala bratului acuzator pînă cînd o fi
-�ează simbolic spre raţa scil batică ascunsă 
si ucisă în pod pentru a zice : ea e de 
.;,.ină, ea, setea de absolut care, iată, se 
cufundă defini tiv şi se agaţă cu clisperar_e 
de fundul lacului atunci cînd gîndul o 
ajunge �i o atinge ... i\bsolulul este o iluzie 
sălbatică ... Şi prima sa victimă este Gre-
gers. Abia după aceea restul, ceilalţi... 

Paul Cornel CHITIC 
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Scenă din ,,Antoniu şi Cleopatra". 
fn centru, Anton Tauf 

In timp ce discursul critic scris presu
pune o nouă lectură a textului artistic, 
actul regizoral, finalizat în creaţia n,u.mită 
spectacol, este o resc.iere, de un anume 
tip, a acestuia. Şi nu spunem transcriere 
în cod teatral specific, deoarece actul 
transcrierii presupune doar stăpinirea 
mecanică a unui cod, iar nu inovaţia 
creatoare în interiorul lui. (Termenul de 
regie este aşadar inadecvat pentru 
transcrierile lipsite de inspiraţie pe care 
scena le supoq:-tă adesea.) Exegeza 
literară explică, cea regizorală arată. 
Prima e obligată la univocizarea 
sensurilor prin ana1iza metaforei textu
ale. Cea de a do�rn are privilegiul de a 
reînchide în metaforă sensul descifrat. 
restituind într-o nouă formă un conţinut 
ambiguu, multiplu semnificant. Prin a
ceasta, exegeza regizorală se dovedeşte a 
fi infinit mai complexă şi mai nuanţată. 

Rescrierea unui text dramatic, regi
zarea lui (fiindcă în terminologia pro
pusă cele două acte vor fi S<Î.llonime) im
plică o personalitate a directorului de sce
nă aptă să găsească în substanţa textului 
destinat reprezentării materia primă pen-
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Doi '.regizori 

care confirmă 

un orizont 

de aşteptare 

t.u exprimarea unor adevăruri artistice
pror,rii individualităţii sale creatoare. Aşa
cum poetul se foloseşte de cuvînt, regizo
rul se foloseşte de text. In cazul scriitoru
lui e vorba despre invenţie, căci el născo
ceşte în interiorul limbajului uzual graiul
poeziei. ln cazul re�izorului e vorba despre-
descoperire, căci el desţeleneşte sensuri'le-
închise de poet în cuvinte, iluminînd în
ţelegerii comune un drum al lecturii

Aflat, aşadar, la graniţa dintre con
templaţie critică Hi creaţie, actul regizoral 
are o natură duală şi, tocmai de aceea,. 
specifică, de sine stătătoare, vădită mai 
ales in cazul unor valoroase translări sce
nice ale marii ,,oez,ii dramatice. Artist şi 
exeget, regizorul face evidente, pe viu,. 
constante intertextuiale, ridicînd la su
prafaţă sensuri subiacente, greu desci
frabile la lectură, transformînd, dttpă o 
expresie croof<ană, ,,orice poveste adevă
rată într-o poveste despre prezent". 

Receptarea în şi prin spectaco'l a te-.x"te
lor Mult zgomot pentru nimic (Teatl'"\tl 
Municipal din Ploieşt1, regia: Dragoş Gal-
goţiu) şi Antoniu şi Cleopatra (Teatrul.. 
Naţional din Cluj-Napoca, regia : Mihai. 
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Măniuţiu) permite citirea l-0r de către 
spectator sub semnul unor interesante 
.aqalogii şi opoziţii. Descoperim îo centrul 
discursului shakespearian, la fel ca in 
·onete, .de o parte TIMPUL (,,Devouring
time, blw1t thou the lion·s paws" ; So
netul XIX), de cealaltă parte DRAGOS
TEA (,,Love is not iove which alters when
it alteration finds" ; Sonetul CXVI). Dar
în vrP._me ce pentru Galgoţiu tim
pul este istorie (regizorul însoriind
acţiunea piesei la data celei de-a patra
şi ultime cruciade, deci la graniţa dintre
misticismul dogmatic al evului mediu şi 
dezlănţuirea laică a umanismului renas
centist), pe1Jtru Măniuţiu timpul este
m.itic, preistoric, exemplar. Şi nu e întîm
plător că primul regizor ţine să delim•i
teze tempor,al cu precizie acţiunile ce au
loc în cetatea :Messinei o dată cu sosirea
armatei prinţuJui ele Aragon, tral)Sfor
mînd o comedie a idilelor într-o parabolă
despre civilizare, în timp ce al doilea
foloseşte o kagedie, concepută ea frescă
istorică, pentru a celebra legenda iubirii
eterne şi atotputernice, care, sfidînd viaţa
şi moartea, sfidează de fapt tempornlita
tea, contingentul.

Mult zgomot... se petrece în plină 
lumină, într-o viermuială a preaplinului 
trăirilor concrete. _Vitalitatea eroi.iOT e 
hipertrnfi.ată, agitaţia lor e frenetică. Rea
lul greoi, masiv. ,,prezentul existenţei", 
năvălesc pe scenă într-un tureş neistovit, 
într-o studiată dezordine ce angajează 
mereu personajele în trepidaţia dănţuită 
a vieţii. Evadînd pentru scurtă vreme 
din acest vălmăşag (ca spre pildă Bea
trice în momentul în care înţelege că s-a 
îndrăgostit ele Beneclick), eroii au revela
ţia absolutului, a păcii eterne. 0-dl' · aceste 
clipe sînt fugare, măsura lor stîncl în in
tensitate, nu în durată. O con.5tiinţă a 
scurtimii vieţii anulează orice pornire 
contemplativă. Textul shakespearian e 
,rostit cu vervă şi înclîrjire, modulaţiile 
_glasului născîndu-se clin aclîncul trăirii 
imediate, clin lăcomia temătoare a consu
mării totale a existenţei, clin „carpe
diem"-ul medieval. .Ardoarea, cruzimea, 
degringolada, grosolănia naivă, tipic re
nascentistă coexistă în dialogur·ile şi apar
te-urile personajelor, în revolta lui Be
nedick împotriva căsniciei şi în candida 
-sa cedare în faţa sclipitoarei Beatrice. In
intransigenţa virilă a lui Claudio şi în
demnitatea Virginală a Herei. Personajul
inventat, ,,o doamnă", simbol al sacrului
rătăcit în această lume profană, e un
înger fără grai. Don John (devenit în vi
ziU.nea lui Galgoţiu bastardul-demon)
pronunţă sec, alb. Realul şi abstractul.· se
intersectează fără -a se contopi, alcătuind
tabloul unei lumi terestre, pestriţe, căzute
din grădina edenică, decăzute înainte de

se civiliza, dar dornice de civilizare.
Urmărind spectacolul, o analogie posibilă
cu haosul primord,iial ordonat pe măsură

Carmen Ciorcilă şi Raluca Zamfi
:i;escu în „Mult zgomot pentru ni-
mic" • 

ce forţa socialului se impune prin consti
tuirea familiei (iubirea e în aoest caz un 
ferment activ, ordonator) ia naştere în 
mintea noastră. Elementul luciferic al 
discordiei (Dqn John) . e înlăturat pentru 
oo existenţa paşnică, prosperă, c).iscipli
nată, să se nască. Finalul spectacolului e 
deschis. Frisonul colectiv al spaimei, îm
pietrind grupul de personaje avîndu-1 în 
mijloc pe bastardiul ucis, trece în sală, 
comunicat de ch-iputile imobilizate în ex
presie_- ,,Carnavalul" s-a sfîrşit. Incepe 
vremea · vieţii onorabile, cuviincioase, le-
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gitin1e. Finalul ne include astfel în spec
tacol şi pe noi, spectatorii, cu J)Tezentul 
nostru, timpul spectacolului dilat.indu-se 
şi înghiţindu-ne devorator şi lacom. 

Reprezentaţia lui Măniuţiu debutează 
în lumină crepusculară: Conotaţia obscu
ri.tăţii deliberate a multor scene e fără 
îndoială acelaşi TIMP, devenit în acest 
caz ,,negura vremilor'' din care povestea 
se desprinde treptat. Pasionat qe mitoilogii 
(cartea sa Un zeu aproape mu
ritor e o dovadă în ·acest sens). 
Măniuţit1. dă personajului dramatic dimen
siuni c�mice. Fiecare erou evoluează de 
aceea în Antoniu şi Cleopatra pe o tra
iectorie proprie, fiind în acel·aşi timp ac
tualizarea mitului şi mitul î11s,uşi. Acţiu
nea se desfăşoară, ca urmare, ritualic, 
fiecare gest fiind. exemplar, fiecare trăire 
fiind trăirea iniţială. Timpul preistoric e 
văzut oa tin1p lege11dar, ca vîrstă a mă
reţiei şi a simplităţii. Rostirea textului 
e pronunţat retorică. O asprime glacială, 
celtică, lipsită de afecti,,.itate molcomă 
îmbracă spusele. Fără acest tip de reto
rism, proillllnţia ar fi fost inadecvat în
călzită, iar jocul nu şi-ar fi putut con
servia ijmpiditatea ·abstractă. Implicarea 
noastră, decşi pur cerebrală, e bogat răs
plăti tă de subtil1itatea gîndului regizoral. 
La un prim contact, forma stilistică aleasă 
(simetrLcă, lapidară, riguroasă) pare de 
sorgin1.e clasică. Stilizarea nuanţat extra
vagantă a mijloacelor plastice, ca şi re
fuzul oricărei sugestii traditionale de ve-

• 

rosimilitate dezvăluie însă o viziune de 
substantială modernitate. 

• 

Fresca istorică amplă este evitată prin-
tr-un foa1�te inspirat decupaj al textului, 
prin înlăturarea unor scene şi personeje 
redundante ideii regizorale. Nu se face 
cronica timpului istoric, ci se spune po
vestea cu valoare pilduitoare a iubirii 
dintre Marc Antoniu şi regina Cleopatra. 

Pe fund·alul circular, negru, umbrele 
eroilor proiectează din cînd în cînd de
senul mutelor hieroglife. Scenele &înt re
zolvate cu oameni puţini şi e demn de 
remarcat cum dimensiunea simbolică a 
eroilor cîştigă o amploare neobişnuită 
prin plasarea lor în singurăt:ate. Octavia
nus apare adesea lipsit de suită şi poate 
că tocmai de aceea devine mai pregnant 
dramatiică i1naginea celui condamnat -0e 
soartă să cîştige puterea şi, o dată cu ea, 
o definitivă solitudine.

Pe scîndura înclinată a scenei Antoniu
. 

îşi ia adio pentru o vreme de la Cleo-
patra, luînd-o în braţe şi ducînd-o către 
fundal, în timp ce femeia îi rosteşte mîn
gîietor, descîntător, cuvinte care să-l în
soţească în drumul către Roma. Cleo
patra ,,păgînă'' e lemnul s·fînt pe care 
trupul şi sufletul l,ui Antoniu se răstig
nesc spre a se mîntui de deşertăciunea 
puterii, intrînd în veşnica legendă. 

Finalllll spectacolului (,,Nor des, pre
fă-te-n ploaie, ca să spun că plîng şi zeii" 
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e o replică în text) coboară o cortină: 
de ploaie ce desparte imaginea de pe
scenă de noi, spectatorii. Doar vocea luri 
Octavian 1nai străbate perdeaua timpului
apă, a diluviului secular ce începe să se
reaştearnă. Dacă, ia început, datorită t1n11i. 
văl de crepuscul, figurile s-au distins trep
tat, ac,um apa bruiază luminos, difuz, 
percepţia noast1'ă. încl1izî11d pleoapa rno-

' = rnentului de revelaţie. Mitul a fost 1--eite

rat şi prin reiterarea lui auditoriul e ini
ţiat, participă la ciclurile universale. 

Ambele reprezentaţii extind, după cum. 
vedem, temporalitatea. invitînd spectato
rul la identificare. In Mult zgomot pentru

nimic marile teme (iubirea, moartea, ge
lozia, trădarea ... ) sînt puse în slujba unei 
parabole sociale care se adresează direct 
civilizaţiei prezentului. 1n Antoniu şi 
Cleopatra marile teme se constituie dis
tinrt, monumental, rit.ualic, înt1'-0 n1eta
foră compozită a unive1„saliilor etern 
umane. 

Mult zgomot dezvăluie a�adar prototipul 
omului modern, obligat să-şi disciplineze 
trăirile pentru ca organisin ul civilizaţiei 
să poată funcţiona fără abateri. Antoniu
şi Cleopatra dezvăluie, dimpotrivă, arhe
tipul o,mului, ca fiinţă-culme a creaţiei, 
omul liber să opteze, sfidînd I'igorile so
cialului, demn de a rivaliza, în lipsa lui 
totală de îngrădire, cu zeii. Se conturează 
în ambele cazuri ideea limitelor ontolo
gice ale condiţiei umane. Nesăbuitul, ma
rele Antoniu, nesocotind aceste îngrădiri, 
moare. !n timp ce. civilizatul om modern� 
temăto•r să se mai ia la hartă cu Goliatuil 

• 

social, supravieţuieşte larvar, uitîndu-şi 
trufaş'a, inocenta, neînfricare. 

Desigur că s-ar putea dezvolta o mult 
mai amplă matrice a cornparaţiilor pe 
care vizi uni le regizorale afla te aici în 
dialog le fac posibile. Ceea ce jmpresio
mează în ambele e capacitatea di1·ectori
lor de scenă de a restitui textului con
t€mporanei.t:atea. ,,Auditoriul nu este o 
-<-<½bula rasa*, ci o colecţie de agitaţii 
foarte diferite. Muzica oferă anumite di
simetrii la care el aderă. Cî11d muzica a 
captat totul în disimetriile ei, puţin cite 
puţin, ea le î11chide şi conduce totul în 
-«linişte�'' spune undeva Pius Servien. 
Este şi senti1nentul cu care ne despă1ţim 
de cele două spectacole a căror structură 
simfonică eliberează original şi coerent 
tensiunile textului sl1akespearian. Vă
dind profunzime teoretică şi des
chidere cultur�ală deosebită, împreună 
ou· abilităţi mature în concretizarea idei
lor, Dragoş Galgoţiu şi Mihai Măniutiu 
confirmă un orizont de aşteptare. Scoâla 
românească de regie îşi asigură continui
ta te a prin aseme11ea creatori, capabili de 
a imagina rnetafore teatrale sinon.ime cu 
cele ale poeziei dramatice originare. 

• 

Corina ŞUTEU' 
•

• 
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DRAMATURGI 
ROMÂNI 
CONTEMPORANI 

Ion Istrati 

I. Pro7Jcllto:r, dramaturg.

S-a năsout la 19 Januarie 1921 la, Hu
d�iti (Bo:toşaru). 

Ziarist în timpU!l celui de--al doilea 
război mondia,l, Ion Istrati duce o exis
tentă scrUtoricească legată de Moldoya, 
de ·Iaşi, cu precădere. 

Debut literar în 1950 cu po1Vestirea 
Bostanii. 1n acelaşi an apare romanul 
Grîu înfrăţit, una dintre pnimeJe atestări 
lilterare ale fenomenului cooperativizării 
agrricul1n.Iirii. A mai scri,s Trandafir de la 
Moldova - 1952, roman, aulegerile de 
povestir� Macazul (1955), Cu dragă inimă 
(1959), La fîntina cu găleată (1962), Tine
reţe fără tinereţe (1959) şi rOIIDanul Din 
neagra ţărănie (1957), opera sa c:ea mai 
re<ailizată airtis-tic. 

Debutul în dramaturgie are loc în 1961 
cu comedia Miliona.rii, jucată pe scena 
N.aiţionalului din BUClJl:reşti. 

II. LUCRARI DRAMATICE REPREZEN
TATE

1001, 2 mai - MILIONARII 
Teat«ml Naţional »L L. Caragiale". 

Reg.ia : Lia Nkule&u. Decorurile : Al. 
Brătăşanu. Costumele : Mihai ToJ1an. Ou: 
Dem Rădulescu, Constantin Rauiţohl, 
-Matei Alexendnt. N. Gr. BălăneSC'll, Liviu
Crăciun, Draiga Olteanu, Elena Sere<la,
Cosma Braşoveanu, Ion Iliescu.

Pjesa s-a mai jucat la Teatrul Naţio
n,aJ d.in Cluj-Napoca şi 1a ceI din Crialiovia.

"lnclinat să reflecte şi în roman -
după cum se ştie - influenţa unei 
anume viziuni metaforice, populare, 
Ion Istrati s-a găsit din acest punct 
de vedere la la.rgul său în comedia pe 
care pe bună dreptate a subintitulat-o 

de 1a 

la 

"populară.... De la coloratura de lim
baj, pînă la pitorescul situaţiilor şi 
caracterelor, comedia răspunde inten
ţiilor autorului şi nici nu poate fi ju
.decată decît ca atare. Meritul princi,
pal e că reuşeşte, cum spune şi auto
rul, să surprindă ca «o schiţă de at
mosferă» cîteva -«instantanee» din 
viata de azi a tărănimii noastre co
lectiviste. Lupta· pentru consolidarea 
gospodăriei colective, pentru apărarea 
bunului obştesc, pentru victoria ra_
porturilor socialiste dintre oameni, 
pentru victoria eticii noi, comuniste, 
aceste proble.me, precum şi modul 
deschis, popular, în care sînt dezbă
tute, stîrnesc interesul spectatorului, 
îi solicită participarea. Sînt, fără în
doială, în piesă, nu puţine situaţii 
conventionale, ca şi unele personaje a 
căror �xistentă este destul de firavă. 
Replicile comediei sînt adeseori arti
ficiale, nu îndestul de autentice." 
(Dinu Săraa'U - ,,Gazeta literară", 11 • 
mai 1961.) 

Alte opmii: Virgil Munteanu - "Con
terruporanul". 19 mai 1961 ; Jon Maniţiu 
- Tribuna" 24 mai 1961 ; Valeria Ducea
- :Teatrul".' 7/1961.

IIT. LUCRARI DRAMATICE PUBLICATE 

• Milionarii. Comedie în trei
tabloruri). Revista „Teatrul",

o Surpriza, Comedie într-un

buna", 3 martie 1966

acte (cinci 
6/1961 
act. ,,Tni-

• Examen -de maturitate. Fragment.
„Oronica", 26 septembrie 1970

• În pofido misoghinilor. Poveste comi
că în 3 acte cu nouă neveste în clasa

a X-a. ,,Convorbiri literai·e", 6/1970
• Luciditatea genului afect-iv. Dramă în

3 acte. ,,Convorbirii literare", 2/1971
• Una si una. Fragment de pLesă. ,,Cro

nica".' 24 martie 1972
o Comple:rul feminin. Comedie în 3 acte

(fragment) .. ,Convorbiri literare", 5/1972
• Vi1:ul de nur. Fragmente. ,,Convarbiri

'Liroerare", 9/1973.

Adriana POPESCU 
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. 
. Premiile revistei '' 

Teatrul" 

pe· anul 1988 

RADU BELIGAN - Ma
rele Premiu, pentru în
treaga activitate 

sacrată colectivelor pe oare 
le-a condus şi mLşcării tea
trale româneşti în ansam
blul ei. 

in persoana lui Radu Be
ligan, premiul omagiază 
deopotrivă strălucita carie
ră scenică a unuia dintre 
cei mai ol"iginali comedieni 
români şi pilduitoarea sa 
activitate de an,imator, con-

Lansat spectaculos în 
viaţa teatrală bucureşteană 
în urmă cu cinci decenii, 
tînărul actor cucerea prin 
calităţi exprimînd mai pu
tin o natură histrionică şi 
mai degrabă armonlia lăun
trică a unei excepţionale 
înzestrări de spirit: sensi
bilitate, fineţe, o modali
tate � s-o numim muzi
cală ? - de a percepe şi 
transmite ideea comică. Ca
pacitatea de a comunica 
spontan şi dezinvolt cu 
spectatorul acordă interpre
tărilor sale un farmec şi o 
prospeţime ce nu trebuie 
confundate cu improvizaţia 
- cac1 actorul practică,
dimpotrivă, un joc cere
bral, elaborat cu minuţie,
de un deosebit rafinament
al nuanţei. Mişcîndu-se cu
o fericită libertate intelec
tuală între Caragiale şi Go
gol, Mihail Sebastian şi

PAUL EVERAC - pentru 
contributia la dramaturgia 
contemporană de inspira
ţie istorică 

In opera de scriitor a lui 
Paul Everac, dramaturgia 
islorică nu este o dimen
�iune anemică şi întimplă
toarc, ci fructul unei cute
zanţe creatoare în oare jin
dui după frumos şi adevăr 
taie în piatra dură a tim
pului armonii menite să 
dureze. De la Urme pe ză
padă şi Iancu la Hă!magiu 
pînă la capodopera una
nim 1·ecunoscută Costandi-
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neştii este un drum, deloc 
leslllicios,pe care cititorul îl 
respectă, salutînd reveren
ţios acele „halte" în spi
noasa spirală a di0croniei 
româneşti : Solul - una 
dintre acele magnetice pa
gini inspirate din medieva
litatea transilvană, în coe
renţă acvatică cu proaspă
tul poliptic Convorbire la 
Arad între 7 magnifici 
dimpreună cu femeia iu
bită. 

Spici tul sci:iitorului de
seneaza 111 aceste „rădă
cini" orgoliul şi substanţa 
continuităţii unui neam. 

Cehov, Camil Petrescu şi 
D!irrenmatt, G. Ciprian şi 
Eugen Ionescu, Radu Be
ligat este, în felul său, şj 
creatorul unui personaj 
dramatic poate încă nu în
deajw15 definit de critică 
spre a i se recunoaşte o 
stare civilă în lumea per
sonajelor în căutare de au
tor, a cărui discretă umbră 
spectatorul receptiv o sim
te însă, însoţind multe din
tre creaţiile actorului. 

Marilor răspunderi cultu
rale pe plan naţional li 
s-a adăugat mulţi ani şi
aceea de preşedinte al lfn
stitutului Internaţional de
Teatru ; în tot acest evan
tai de octivităţi, Artis.tul
Poporului Radu Beligan se
manifestă ca un artist plU,
rivalent, ghidat de prind
pii limpezi, c'a un subtil
cunoscălor al tuturor as
pectelor artei teatrului şi
ca un consecvent apărător 
al criteriului de valoare în 
cultură. 
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OLGA TUDORACHE 
pentru rolul Mama din 
spectacolul Noapte bună, 
mamă de Marsha Norman
la Teatrul Foarte Mic 

.,Monstru sacru" al tea
trului românesc, Olga Tu
dorache îşi redimensionea
ză rolul conform vulcani
cului ei temperament dra
matic_ inculcîndru-i perso
najului dezlănţuiri de fiară 
rănită, ce poate recurge 
la orice subterfugiu pen
tru a-şi atinge scopul. 
1'rebuie să fii Olga Tudo
rache pentru ca să poţi 

cînd o 11parentă relaxare 
sau chiar detaşare de rol, 
ştiind că există în tine atî
ta combustie şi atî,ta forţă 
încît totrul se poate readuna 
şi concentra într-o clipă, 
pentru o nouă izbucniire, 
care va fi cu atît mai bine 
pusă în valoare de înşelă
toarele clipe de acalmie 
care au precedat-o. 

Rolurile jucate în Noapte
bună, mamă ele Marsha 
Norman (pe scena Teatru
lui Foarte Mic) şi în Să
nu-ţi faci prăvălie cu scară 

face pe scenă orice grima
să şi orice gest aluziv fără 
să-ţi încarci personajul, 
pentru ca să-ţi permiţi ori-

de Eugen Barbu (pe scena 
Tea-1.rului Giuleşti) se în
scriu printre remarcabilele 

rătoare galerie de personacreaţii ale acestei mari ac- je, demne de Capriciile u--, 

triţe, configurează o tulbu- nui Goya. 

ŞTEFAN. IORDACHE 
pentru complexitatea 
diversitatea stilistică a 
Jurilor intepretate 

MARGARETA POGONAT 
pentru sensibilitatea 

interpretativă în rolurile 
din teatru şi film 

Pe o distribuţie, numele 
Margaretei Pogonat este în
totdeauna o chezăşie ; pen
tru spectator şi, nu ne în
doim, pentru autorul piesei 
şi al spectacolului. Che_ză
şie de talent, dar şi de se
riozitate, de rigoare şi ele
ganţă profesională, cheză
şia unui centru de stabi1i
t!ate în mişca.rea, adesea 
plină de neprevăzut, a unei 
creaţii scenice. ln repre
zentaţia numărul 1 sau nu-

fi ac.tor înseamnă a-ţi asu

ro-
şi ma o coniliţie tragică în 

deplină cunoştinţă de cau
ză". Cele mai importante 
roluri .ale sale au devenit 
memorabile tocmai pr_il:
tensiunea acestei asuman 
obligate să facă din profe
siune o artă, o artă măr
turisitoare pentru conştiin
ţa actorului şi implicarea 
ei în viaţa cetăţii. Pe sce-
nă, pe marele ca şi pe mi
cul ecran, precizia şi fine
ţea compoziţiilor sale nu 
exolud un soi de perpetuă 
încrîncenare lăuntrică, sor

mărul 300, personajul în
credinţat Margaretei Pogo� 
nat i<,i păstrează nealterate 
nu numai datele funda
mentale, ci şi accentele, 
sublinierile, reacţiile spon
tane (sau care daq_ senzA.., 
ţia spontaneităţii). Pentru 
actriţă, numărul de premi
ere ale unei stagiuni ar 
trebui să reflecte, poate, 
numărul de reprezentaţii. 
Niciodată „scîrţimd a nou", 
niciodată ponosite de înde
lungă purtare, personajele 
sale înalţă blazonui - nu 
prea lesne de întîlnit - al 
temeiniciei, al durabil,it.ăţii 
artistice. 

Actor de performanţă şi 
de „cursă lungă", situîn
du-şi cu predilecţie crea
tiile la o altitudine idea
tică la care puţini pot să 
ajungă, descoperindu-le a
proape de fiecare dată ra
cordul la actualitate şi i
mediateţe, dar şi deschide
rea spre universalitatea di
mensiunilor etern umane, 
Stefan Iordache e un actor 
:reprezentativ al epocii sale, 
ilustrmd cu strălucire crea
tivitatea şcolii româneşti 
de teatru, modernitatea ei 
conceptuală. Pentxu el, .,A 

ti tă să biruiască aparenţele limanul de simplitate 1�nde
în favoarea esenţei, pentru poate fil întilnită arta ade
,a ·ajunge, abia as-tfel, la vărată. 
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ALEXA VISARION 
pentru regia spectacolului 
Trei surori de Cehov, la 

EMILIA .JIVANOV 
pentru scenografia specta
colului Trei surori de 
Cehov la Teatrul National 
din Timişoara 

Teatrul Naţional din Ti
mişoara 

De la Cartofi prăjiţi cu 
orice de Arnold Wesker, 
pe scena Institutului de 
teatru, la \'\'oyzeck de 
Blichner, pe scena Teatru
lui Giuleşti, şi, acum, la 
Trei surori de Cehov, pe 
scena Teatrului National 
din Ti mişoa,ra. teatrul de 
stare, admirabil practicat 
şi convingător teoretizat de 
regizor, şi-a înscris în pal
mares numeroase reprezen
taţii de referinţă, realizate 
atit în ţară cit şi peste ho
tare. Cristalizarea concep
tului nu exclude evoluţia 
lui organică, interioară, 
după cwn vizualizările me

. taforice, în procesul lor de 

esenţializare, tind să focali
zeze atenţia asupra joculUJi 
actoricesc, restituindu-i pre
rogativele lensionării ca
tharc1.ice a actului sceruic. 
Insistenta revenire creatoa
re asupra universului ope
rei cehoviene, aprofundîn
du-i şi actualizîndu-i sem
nificaţiile, mărturiseşte ca
racterul obsesiv al opţi
unii repertoriale, ca stare 
de care însuşi rcgJzo.rul nu 
se poate elibera decît du
cîncl-o, prin spectacol, la 
perfecţiune. Reprezentaţia 
Teatrul.ui Naţional clin Ti
misoara nu ajunge la ea, 
dai: .tinde s-o facă, indi
cîndu-ne importanţa acelui 
drwn care trece prin noi 
înşine 

De o modestie înveeinată 
cu timiditatea, tăcută şi 
parcă stingherită de înda
torirea de a-si face simtilă 
prezenţa, dar definitiv de
dicată Teatrnlui Naţional 
<lin Timişoai-a, această im
portantă scenografă şi-a 
edificat de-a lungul anilor 
un stil artistic inconfunda
bil : decorurile ei, de cwn 
se ridică cortina ori se a
prinrl rPf]ectoarele. par n 
se deschide asemeni unei 
flori ; 5înt ui111Jitoare, sînt 

incîntătoare ; ele însele 
constituie un speotacol în 
sine, un spect:acol de ini
ţiere a publicului, astfel 
incit prim.a replică rostită, 
întîia apariţie a interpretu
lui în scenă sint totdeauna 
premerse de mirajul deja 
instalat prin imaginea sce
nei. Scenografiile Emiliei 
Jivanov nu tăinuiesc cele 
ce se vor întimpla sub o
chii noştri, nici nu fac pre
vizibile hăţişurile tramei, 
ci, pur şi simplu, se aşază 
contemplativ şi tandru îm
prejurul destinelor, ca un 
martor înţelept şi senin, în
găduitor şi răbdător, izbu
tind astfel să insufle spec
tatorilor adînoo dorinţă de 

a fi asemenea timpului : 
detaşaţi de, ceea ce se în
tîmplă, clar şi gînditori 1a 
sensul celor dezvăluite. 

ILIE GHEORGHE - pen
tru rolul Sile Gurău din 
spectacolul Mobiilă şi du-
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rere de Teodor Mazilu, Ia 
Teatrul Naţional din Cra
iova 

Aflat de cîteva stagiuni 
într-o excelentă formă pro
fesională, Ilie Gheorghe 
ilustrează tipul de actor 
negrăbit să parvină, dar 
stărui tor în a-şi înţelege şi 
aprofun.da mesenia, cu te
naci1.atea celui care ştie că 
are de parcurs un drum 
lung şi greu, descoperin
du-se şi cunoscîndu-se pe 
sine de la un rol la altul. 
Şi-a cultivat şi mlădiat, ca 
puţini alţii, forţa dramali
că. şi-a extins registrul in
terprelati v în zone care ar 
fi putul părea altora inac
cesibile, şi-a def.init un stil 
de interpretare în oare per-

sonajul e abordat „abrupt", 
devenind revelator prin şo
cul izbucnirilor sale tem
peramentale, ca şi prin tă
cerile-i concentrate, dense, 
adunate în sine, grăitoare 
pentru ceea ce, poate, per
sonajul nu lasă să se vadă 
dar lasă să se simtă. Bari
ton din Paznicul de la de
pozitul de nisip de D. R. 
Popescu, Ştefan din Nu ne 
naştem toţi la aceeaşi vîr

stă de Tudor Popescu, Pa
vel Stoian din Puterea şi 
adevărul de Titus Popovici, 
iar mai de curînd Sile Gu
rău din Mobilă şi durere 
de Teodor Mazilu dau mă
sura solidităţii şi forţei, in
ventivitătii si fanteziei 
creatoare· ale· unui mare 
actor, numit Ilie Gheorghe. 
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DAN AŞTILEAN - pen
tru rolul titular din spec
tacolul Vasile Lucaciu de 
Dan Tărchilă, la Teatrul 
Dramatic din Baia Marc 

întregea'u portretul perso
najului, acordîndu-i o lu
mină interioară, caldă şi 
simplă, de conducător de 
obşte şi duhovnic. In scena 

L-am văzut pe Dan Aşti- procesului se întorcea că

lean în rolul tribunului re- tre public, şi atunci vocea 
voluţionar Vasile Lucaciu, lui creştea căpătînd accen-
cu ocazia turneului trupei te puternice, ardente. Ho-
băimărene, în primăvara tărît, actorul ştia să-şi do-
anului trecut_ în Bucureşti. zeze bine efectele. Tribu-
Rostea replicile cu voce e- nul revoluţionar se revela 
gală, calmă, liniştii nd u-le surprinzător şi sublim din 
retorica, dindu-le pondere, făptura omului conc,iliant şi 
claritate şi adevăr sufle- blînd, ridicîndu-1 la climen-
tesc. Gesturile sobre, de o siuni monumentale. Rezul-
nobleţc firesc conţinută. tatul - ropote de aplauze. 

---------------------------

ADRIANA TRANDAFIR 
- pentru recitalul Pasă-
rea măiastră Maria

MIHAI MĂNIUŢIU 
pentru regia spectacolului 
Antoniu şi Cleopatra de 
Shakespeare, la Teatrul 
Naţional din Cluj..:Napoca 

Fizionomie spirituală de 
neîndoielnic rafinament, 
Mihai Măniutiu s-a sitlllat 
pină nu demult între acei 
valoroşi tineri dire.ctori de 
scenă a căror deplină afir
mare se lăsa aşteptată. In
ventivitatea mereu cenzu
rată de raţiune, stăpînirea 
sigură a conceptelor spec
taculare şi vocaţia pentru 
idee, ca ipostază maxima 
a gîndului, conferecJU ade
sea reprezentaţiilor lui Mi
hai Măniuţiu o simetrie în
gheţată, greoaie. O dată cu 

Tănase la Teatrul Giuleşti 

Cutezător, pariul cu sine, 
pe care l-a făcut tînăra ac
triţă de la Giuleşli, Adria
na Trandafir, pentru a de
păşi faza interpretărilor, 
aparent lesnicioase, date 
multor fetişcane vesele şi 
triste (aflate în faţa prime
lor experienţe de viaţă) şi 
a trece pragul spre marile 
şi dificilele performanţe 
interpretative, ce pretind 
înfăţişarea destinelor îm
plinite, cu biografii cele
bre, intrat€ în mit, în le
gendă. Adriana Trandafir 
s-a întîlnit cu Maria Tăna
se pe acelaşi drum pe care
au trecut toţi împătimiţii
care şi-au desch:is aripi
spre zborul în absolut, spre 

Antoniu şi·. c"le"opatra însă, 
imaginea scenică, evoluînd. 
pe aceleaşi coordonate spe
cifice, capătă strălucire. Fi
nalizate cu acurateţe şi e
minent susţinute acto-riceş
te, propunerile regizorale 
îşi relevă· pe de-a-ntregul 
sul.ltilitatea şi eleganţa .. 
Antoniu şi Cleopatra este 
mi' remarcabil spectacol de 
formulă clasică (Umpede, 
s\mplu, armonios) şi de 
semnificatie modernă (ra
porturile · între personaje, 
ca şi complexitatea de sen
suri ale textului fiind tea
tral esenţia1izate). • Mihai 
Măniutiu ne restituie cer
titudinea mlentului, care, 
în cazul său, înseamnă mai 
ales înaltă condiţie intelec
tuală. 

martiriul creaţiei, spre tă
rimurile unde idealul îi 
„jupoaie pe cei aleşi de 
epidermă şi-i lasă goi în 
faţa degetelor dureroase 
ale vieţii", aşa cum s-a 
spus despre marea pianistă 
Clara Haskil. 

Adriana Trandafir, stă
pînă pe mijloacele de ex
presie atît în arta actori
ei cit şi a cîntulLLi, s-a i
dentificat cu eroina sa şi 
ne-a recreat - frumoasă şi 
mîndră, cu ge1:mină simpli
tate, cu impresionantă sin
ceritate a trăirii - sufe
rinţele prefăcute în bucurii 
ale Mariei Tănase, arun
cind în spaţiu semne ele 
lumină din fascinantul u
nivers al sunetelor. 

73 

www.ziuaconstanta.ro



VIOREL PENIŞOARA-· 
STEGARU - pentru'. sce-
nograiia s11ectacolului MoJ 

bilă �i durere de Teodor
Mazilu, la Teatrul Naţio
nal din Craiova 

Energicul şi incisivul SC<c!
rlog,raf al Teatrului Naţio� 
nal din Craiova este artis:-
tul în concepţia căruia să
lăsuicsc virtuţi de regizor. 
Volumul scenei, perimet:i:ul 
podelei constituie lăaaşt.ţl 
unor co'nslrucţii bîntuite de· 
complicită"ţi cu tramele 
textuitii, construcţii pe 
tare văzîndu-le înainte de 
începere? spectacolului, le 
bănuiesti mişunînd de per
sonafo · c·e intră şi ies, şi 
ascunzind enigmatice ma
şinării. Imaginea scenică a 

CERASELA STAN 
p'ili1tru rolul Paulina din 
spectacolul Vasile Lucaciu 
de Dan Tărchilă, la Tea
trul Dramatic din Baia 
Mare 

Pe Mama şi Soţia plină 
de gi:ijă pentru soarta fa
miliei şi a soţului său, ce-şi 
alesese calea martiriului 
penlru slujirea neamului. 
le-a interp1·etat cu patetism 
reţinut Cerasela Stan. Ro
lul, oarecum schematic, a 

acestor creatii este nervoa
să,- zdrunci1;ată, incitantă, 
ostentativ semeaţă, şocan
ta tot ce se află la înde
idna actorului are semni
ficaţie, are uti1itate în ex
primare, are nerv ; deco
r-urile acestui marcant om 
de teatru se leapădă de 
frumuseţe, pentru a se în
cărca de agresivitatea în
ţelesur.ilor. Persiflant ori 
încrîncenat, sarcastic ori 
crispat, decorul lui Viorel 
Penl,şoară-Stegaru trădează 
ferme intenţii regizorale în 
viziunea sa scenogi,afică : 
decor şi costum sînt un 
personaj, spaţiul este pet·
sonifical'e întocmai cum 
personaj'Ul este obiectul 
pro pri Ului său d·estin. 

fost umplut cu !>Ubsta11 ţă 
sufletea�că de către actri
ţă. Suferinţă surdă, neli
nişti ascunse, un aer ele ti-
miditate, de cuminţenie fe
minină învăluie un carac
ter dirz, hotărît. Cine spu
nea că pudoarea esle un 
veşmînt al sufletului? Sub 
acest fel ele vPşmint îşi as
cunde eroina Ceraselei 
Stan iubirea sa însingurată 
PL'nlru bărbatul alături de 
care îşi îndură �i îi îndură 
istoricul său destin. 

--------------------------
--

Yu la TeatTul „Nottara" mascat şi lenace . pus în · 
practică, orgoliul regizoI'lu-

Arareori gustul experi- lui a fost de a lansa, o dată mentului a însemnat pen- cu textul de factură exo
tru Alexandru Dabija „tt-ă- tică, o provoca1·e a mijtoadarea" literei marelui text celor actoriceşti ale i.nter
clasic. Indrăzneala sa crea- preţilor. Victonia demersu
toare s-a îndreptat mai a- lui său constă în aceea că, 
les către opţiunea reperto- implicaţi cu deplină cre
rială surprinzătoare, către dinţă şi ardere în joc, ac
zonele dramaturgice mai tori experimentaţi îşi re-
puţin frecventa te de către consideră uzate resurse 

emoţionale, revitalizîndalţi colegi de generaţie. surprinzător date funda-
Curiozitatea directorului de mentale ale sensibilităţii 
scenă a fost întotdeall!Il,8 lor creatoare. Capabil să 
secondată, am spune, de o disciplineze condiţia interi
vocaţie pedagogică,· şi de oară a interpreţilor, dotat 
una culturală. Alegerea să lucreze cu şi pentru. ac
spre înscenare a piesei chli- toi·, Alexandru Dabija e-

ALEXAND.RU DABIJA - nezeşti Taifun (Furtuna, în xemplifică o psihologie re-
i>entrn· regia spectacolului original) de Cao Yu nu este gizorală pe cit de rară, pe

Taifun~ (Fu'rtuna) de Cao nici ea întîtlll)lătoare. Abil atîţ de preţioasă. 

7.4• 
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Cenaclul 

de dramaturgie 

„La marginea lumii" 

de Paul Everac 

Paul Everac în dublă ipo
. stază de autor şi regizor 

După Tudor Popescu, Marin SorC'scu şi 
Alexandru Sever (am citat în. 01·dinea „in
trării in scenă"), un nou dramaturg con
sacrat (de -astă •ată, aşa cum spunea ci
neva., unul „dintre cei aflaţi în manualele 
şcolare") s-a prezentat - cu opera sa -
in faţa cenaclului de dramaturgie al re
vistei Teatrul. A5adar, · după-amiaza zilei 
de 12 decembrie 1988 a ':fost dedicată pte
zentănii, în „premieră absolută", a piesei 
lui Paul Everac, La marginea lumi/. Spec
tacolul-lectură din foaierul Sălii Ma.jestic, 
susţinut, c-a de obicei, ele un grup ele ac
tori ai Teatrului Giuleşti (Angela Ioan, 
Florin Zamfirescu, Vasile Ii::him, Agatha 
Nicolau, Virgil Andriescu, Adriana T.an
dafir, Nicolai Ivănescu, Constantin. Cojo
oora), a fost regizat ele însuşi autorul se
rii, care-a adus, dintru început, o „inova
ţie" interesantă pentru acest gen de spec
tacole: 1,intrarea" şi „ieşirea" actorilor !
Sigur că n-a putut fi vorba de intrări şi 
i�iri „ca la teatru", dat fiind faptul că 
total se petrecea nu pe o scenă adevărată, 
ci pe ntlşte s.imple practicabile, care nu 
aveau nimic de ascuns. Dar, asumîndu-,şi 
regia spectacolului, Pa·ul Everac a imagi-

Amfitrioni, Elena 
Deleanu şi Nicolae 
Munteanu, alături 

de dramaturgul 
Tudor Popescu, 

un oaspete întot-
deauna binevenit -

nat, fireşte, şi o scenografie : în plan se
cund, lipite de perete, ca-ntr-o sală de 
repetiţii, scaunelG pe care actorii îşi aş
teptau intrarea în joc; în prim-plan, patru 
măsuţe „de cafea", prevăzute şi ele cu 
scam1ele ele rigoare, sugerau, în felul lor, 
.,partea vizibilă" a unei scen.e. Acest in
genios sistem de „montare" a spectacolu
lui, care-a avut dru·ul să-i „scoată în faţă" 
doar pe actorii aflaţi, într-un moment 
sau altul, ,,în rol", a constituit, după pă
rerea noastră, un însemnat cîştig artistic 
ele ansamblu. şi ar trebui, poate, preluat 
şi în viitoarele noastre întîlniri din ce
naclu. 

Dar, în afară ele autor şi regizor, Paul 
. Everac a fost şi unul din.tre actorii acestei 
seri. Rolul, nescris dar admirabil inter
pretat, acela de amfitrion, i-a permis o 
comunicare directă şi permanentă cu sala 
- o sală densă, din toate punctele de ve
dere, unele, alături de obişnuiţii cenaclu
lui, printre care ne face plăcere să-i nu
mărăm acum pe profesorii Ion Zamfi
rescu, Roml]lUS Vulcănescu, Horia Delea
nu şi alţii, i-am remarcat, de astă dată,
şi pe Ecaterina Oproiu, Florian Potra, Tu-

!�!�;�'.=!�:;;;
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in asistenţă, şi alţi dramaturgi : Ecaterina Oproiu, Iosif Naghiu, Sorana 
Coroamă-Stanca 

dor Popescu, Alex. Ştefănescu, Adrian 
Dohotaru, Iosif Naghiu, Liliana Moldo
van etc. 

Vorbind, aşadar, despre rolul de amfi
trion al autorului, vom spune că specta
colul-lectură-dezbatere a fost inaugw·at 
prin chiar cuvîntul său de început. Aşe
zat într-unul din colţurile „scenei", la 
una dintre măsutelc mai înainte pome-
11.ite, unde avea să rămînă, de altfel, ală
turi de actod (prin,tre altele, şi oa „cititor 
de paranteze"), pînă la sfîrşit, pentru a 
se bucura, împreună cu ei, de îndelungile 
şi binemeritatele aplauze, Paul Everac s-a 
simţit dator, înainte de toate, să explice 
1•atiunile oare l-au îndemnat - ca „autor 
cu· un anume palmares" - să-şi prezinte, 
în acest cenaclu, pe care-l socoteşte un 
excelent laboraJtor de lucru şi, mai mult 
decît atît, o „primă şi importantă instan
ţă" în care piesa de teatru nou creată se 
poate înti.7111.i, în condiţii extrem de avan
tajoase, cu primii ei spectatori, una din
tre ultimele sale lucrări dramatice. Ară
tind că piesa poate constitui, la urma ur
mei. doar un pretext pentru spectacolul 
de idei pe care-l poate declanşa în rindul 
participanţilor la dezbatere, Paul Everac 
a inventariat, cu verva, umorul şi preci
zia-i recunoscute, aceste raţiuni, pe care 
le vom rezuma astfel : este normal, este 
,.bărbăteşte" să te expui, din cînd în cînd, 
chiar atunci cînd ai căpătat „blindajul 
unei anume notorietăţi", în focud dispu
tei născute din „conlucrarea oatîtor minţî 
luminate", ce-ţi pot releva, dintr-o dată. 
sensuri nebănuite sau te pot ajuta, even
tual, ,.să descifrezi semantica propriei tale 
piese" ; a fost apoi plăcerea deosebi.tă de 
a colabora încă o dată cu trupa giuleş
teană, de care-l leagă vechi şi memora
bile „întîlniri" ; şi, în sfirşit. ca secre<t:ar 
al secţiei de dramaturgie a Uruiunii Scri
itorilor, ca şi al cercului de· lectură aJ 
acestei secţii. a socotit de datoria sa ca, 
printr-un exemplu personal, să contri
buie, în mod deci.siv, la „reunificarea 
tuturor forţelor dramaturgicc ale ţării". 
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Dezbaterile care-au urmat spectacolu
lui-lectură au confirmat, credem, dacă nu 
întru ·totul, atunci în cea mai mare parte, 
,,previziwi:ile" autorului, mai puţin pe a
ceea referitoare la rolul, dqar de „pre- · 
text", al piesei sale. S-ar putea s,pune, mai 
degrabă, că - paralel cu· spectacol.Ul. pro
priu-zis - dezbaterile pe marginea piesei 
lui Paul Everac s-au situat, adeseori, ele 
însele la nivelul unui. incitant spectacol 
de !idei, înălţînd, cum s-ar zice, cu mult 
peste medie, ,,ştacheta" discuţiilor. 

„Spărgătorul de gheaţă" s-a numit, şi 
de data aceasta, Horia Delcanu, care a 
mărturisit că piesa lui Paul Everac l-a 
.,interesat foarte tare", remarcînd că per
sonajul numit Bătrîrrul (sau Babaicul) 
„poartă o sarcină principală a · sensului 
piesei" şi considerînd lacul, pe malul că
ruia se desfăşoară trei sferturi din acţiu
ne, drept „un colţ Ill.Îrific din Deltă, o 
zonă de vrajă şi mister, care i-a inspirat 
şi pe alţi cunoscuţi autori dramatici" (,.De 
unde pînă unde-aţi mai scos şi Delta 
asta ?" se va întreba mai tîrziu, la sfîrşi
tul serii, autorul). Dintre celelalte perso
naje, Horia Deleanu a remarcat-o in mod 
deosebit pe Valeria (Leri), ,.o fată în a
parenţă uşuratică, dar torturată continuu 
de marile întrebări ale existenţei" şi preo
cupată, în c1:celaşi timp, de a da un sens 
vieţii sale. ,.Delta ei este Liviu, inginerul 
piscicol:", iar baia, sub clar de lună, re
prezintă „încercarea fetei de a se impreg
na nu numai în apele lacului, ci şi în me
moria celui pe oare-1 iubeşte", a spus vor
,bitoriui, atrăgind în continuare atenţia a
supra rolurilor „consistente şi generoase" 
pe care le oferă piesa lui Paul Everac, 
uneori, totuşi, puţin cam „stufoasă", mo
tiv pentru care-ar mai trebui, pe alocuri, 
„rarefiată", mai cu seamă „în tiradele 
Bătrînului, care sînt totuşi productiv dra
matice". Propunîndu-şi. să fie „mai origi
nal decît piesa", Ion Nicolescu, omagiin
du-l pe autor pentru reuşitele sale (,.Paul 
Everac este inimitabil în a-şi pune pr0-
bleme şi în a ne pune pe noi înşine în 
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Florin Zamfirescu ... 

... Virgil Andriescu şi Adriana Trandafir ... 

. .. Angela Ioan ... 

... Vasile Ichim şi 
Agatha Nicolau, 
interpreţii 
spectacolului-lectură 

Ii 
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situaţia chinuitoare de a gas1 singuri răs
pUllsurile"), s-a întrebat dacă, în cazul de 
faţă, ,,avem de-a face cu· o piesă ecolo
gistă sau filozofică", problema rămînînd, 
pentru el, deschisă. Mai important i s-a 
părut, însă, ca cenaclul, care este „destul 
de puternic", să stabilească dacă piesa în 
discuţie este „achizitorie, publicabilă, in
terpretabilă", el personal optînd pentru 
această triplă sentinţă, cu adaosul că,. lu
îndu-şi „toate riscurile de ginclire şi de 
existenţă", autorul a adunat aici „un bo
gat material faptic", de tip „gorkian". 
Bogdan Popescu şi-a exprimat reala în
cîntare de a fi următ"it acest spectacol
lectură, în care „am fost agresaţi, la mo
dul plăcut şi elevat de o problematică 
pusă şi susţinut cu multă forţă". ,,Fabulo
s•l Bătrîn nu-ţi interzice să visez·i, ci să 
te laşi dus de vis - a spus vorbitorul. 
Această poziţie, de o luciditate extremă 
şi de o duritate de diamant, este însuşi 
miezul piesei". Faptul că-l simţim pe 
Paul Everac în spatele fiecărui personaj 
al său nu i se pare un defect, ci, dimpo
trivă, o virtute a acestui text, în cai·e 
„ironia amară, negativistă, echilibrează cu 
fineţe momentele de lirism, de căldură 
umană, şi ele atît de necesare". Florian
Potra a atras atenţia asupra faptului că 
structura pţesei lui Paul Everac „nu este 
strict clasică", ceea ce-i poate deruta pe 
cei mai puţin familiarizaţi cu unele orien
tări mai noi ale teatrului modern care 
tind să înlocuiască „faimoasa lege � cau
zalităţii", cu „aşa-zisa undă a probabili
tăţilor". Mărturisind că, pe 1homent, îi 
este destul de greu să se descurce în a
c�astă „pădure de simboluri, metafore şi 
citate", vorbitorul a remarcat seriozitatea 
cu caire autorUl. se informează asupra fie
cărui domeniu abordat, a fiecărei proble
me puse în discuţie, apelînd adeseori 
chiar la un limbaj tehnicist, ceea ce te 
poate duce într-adevăr cu gîndul la o 
posibilă „dramă ecologică, în care salvată 
este natura, dar nu şi oamenii". ,.Sîntem 
aproape de o mare piesă - a mai spus 
vorbitorul -, în orice caz, în preajma u
nei piese cu ambiţii foarte mari". Văzînd 
în Paul Everac „unul dintre acei autori 
care-şi dau bucătăria pe faţă", Florian 
Potra a încheiat: ,,Vrea să ne demonstreze 
această piesă că poezia nu mai poate să 
pătrundă în viaţă ? Că Sebastian a deve
nit un <:_lişeu desuet ? Ori, poate, ne pune 
tuturor 1ntrebarea : care va fi poezia anu
lui 2000 ?" Intervenind în discut.ie Paul 
Tutungiu, preşedintele cenaclului· � tiJlJllt 
să sublinieze faptul că piesa iui Paul 
Everac incorporează, într-adevăr multe 
şi mari ambiţii, şi înainte de toate pe 
aceea de „sincr-onizare cu cele mai noi 
drumuri care se deschid, la ora actuală, 
în faţa dramaturgiei europene". Astfel, 
dramaturgul „atacă vechea esteti�ă a �oii".'. 
f1ictului, deplasîndru.-1 îia mod deliberat nu 

numai spre conştiinţa spectatorilor, dar 
trimitîndu-1 chiar în interiorul persona
jului':, din această „operaţie" rE;zultînd 
forta unei fisiuni nucleare". Vorb1tocul a. 

�ubliniat, de asemenea, ,.multitudinea, pro
funzimea şi diversitatea" ternelor abor
date descifrînd totodată, ,,cele trei pla
nur/ în care trebuie privite, judecate şi în
ţelese personajele lui Paul �ve�ac, şi_ a
nume planul social, cel filozofic ş1 cel s111:
bolic" acesta din urmă fiind_ după pa
rerea 'sa ilustrat cu pregnanţă de „ baia 

nocturnă' si rituală" a Valeriei. Paul Tu
tungiu a 1nai observat, în modul de con
struire si dezvoltare a eroilor piesei, ,, văr
sarea u;1ui tip de personaj în alt tip de 
personaj (Bătrinul în Valeria, Valeria Îl: 
inginerul Liviu ele.)", fiind de părere ca
Paul Everac a supus atenţiei cenaclului 
nu numai o piesă de teatru izbutită, dar 

şi o experienţă de creaţie valoroasă". 
Aflat pentru prima oară printre noi, cri
ticul literar Al.ex. Ştefănescu a re
marcat nivelul ridicat al discuţiilor, ce fac

din cenaclul t·evistei Teatrul „o instituţie 
profesionistă, care merită toţ respectul". 
ln ce pl"iveşte piesa lui Paul Everac, el a 
găsit-o „înaltă" din punct de vedere inte
lectual, dar „nesatisfăcătoare" şi chiar 
,,precară" pe plan artistic. Sensul ei fun-

. da mental i s-a părut a fi „ ideea de culpa
bili ta te a tuturor". Vorbitorul i-a reproşat 
autorului că „nu valorifică deloc speci
ficul locului în care şi-a plasat acţiunea" 
şi ·că-i lipsesc, în general, ,,situaţiile dra
matice". In absenţa lor, ,,personajele spun 
tot ce cred despre viaţă, Ia modul : vrei 
în săbii să ne tăiem sau în concepte să 
ne măsurăm ?" Fără să nege că „şi discu
ţia de idei îşi are dramatismul său". 
Alex. Ştefănescu a. fost de părere că, în 
cazul în care se optează pentru o ase
menea modalitate artistică trebuie mers 
cu tot curajul către o anume „radicali
.zare" a mijloacelor, pentru înlăturarea 
vechilor clişee şi, în general, a tuturor 
„situaţiilor convenţionale" care, folosite 
astfel. transformă piesa în cauză într-o 
,,creaţie hibridă". Florian Nicolau a ară
tat că „,problemele pe care le ridică piesa 
ll\.li Paul Everac sint de cea mai mare im
portanţă", că „personajele sale nu sînt 
simple personaje, ci simboluri" şi că, la 
modul ideal vorbind, ,,dramaturgul poate 
să scrie teatru bun, folosind orice mij
loace-i stau la-Bdemînă". Apoi, după ce-a 
remarcat „ tehnica contrapunctului", util:i
zată în alcătuirea acestei lucrări drama
tice, în care, ,, pe măsură ce se dezvoltă, 
personajele devin tot mai complexe", vor
ootorul a încheiat astfel : ,,De astă dată, 
Paul Everac n-a rezolvat terna aleasă prin-
tr-o simfonie, ci printr-un cvintet" ! (Pre
cizînd că piesa în diseuţie are totuşi, opt 
personaje, putem considera cele consem
nate mai sus drept replica serii.) După 
propria-i mărturisire, contaminat şi el de 
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apetitul teoretic al antevorbitorilor, Lau
renţiu Ulici a adus în discuţie nu nwnai 
,.clişeele creaţiei", dar şi „clişeele recep
tării". Faptul că „la Everac se vorbeşte 
ca-n cărţi, ca-n eseuri" nu i se pare su
părător, deşi este şi el de acord că „ nefi
rescul şi convenţionalismul pot dăuna 
uneori textului". După părerea sa, cele 
patru acte ale dramei lui Paul Everac 
conţin, de fapt, două piese, prima - cea 
bună - încheindu-se o dată cu sfîrşitul 
celui de-al treilea act. In această primă 
. i valoroasă piesă, ,,se confruntă trei ipo-
laze ale frustrării, foarte concrete, aproa

p e  clinice : epicureismul (reprezentat prin 
petrecăreţi), pr-agmatismul (întruchipat de 
inginerul piscicol) şi idealismul (încarnat 
în Valeria)". Dar - a spus vorbitorul -
�,toate aceste personaje, frustrate prin 
parţialitate", îşi află sinteza în Bătrîn, 
�,care a fost, pe rînd. fiecare dintre ele, 
eşuînd de fiecare dată şi sfîrşind prin a 
fi ciillic, la modul filozofic". Astfel, ,,nemai
crezîncl în nimic, el descurajează impos
i:ura". Cît despre apă, aceasta are un rost 
_purificator, ,.pentru că aici se întîmplă o 
:moarte - a Bătrînului, ca şi o renaştere 
- a Valeriei". Dar, ,,dacă primele trei
_părţi sînt o baladă şi un recviem, ultima
_parte se transformă într-o idilă oarecare", 
_pentru că „primele trei părţi nu îngăduie· 
nici o soluţie, cu atît mai puţin una icli
Jică". Horia Gârbea a subscris la acest 
punct de vedere, după care piesa se în
cheie cu cel de-al treilea act, pe cel ele-al 

-patrulea definindu-l drept „o lipitură, izvo
rîtă poate din dorinţa autorulll!i de-a lega
la acest bogat tren eseistic şi vagoanele
unei realităţi contemporane foarte con
crete". Puncte de vedere interesante au
fost emise şi de Dragoş Popa (,.Piesa iese
'în mod evident clin linearitatea clasică.
In actul al patrulea, cînd fata nu se mai 
întreabă asupra rostului, ci intră în rost,
regăsim, într-o altă formă, tema ele înce
put"), Dragoş Galgoţiu (,,Faptul că pri
mele trei părţi se petrec la lwnina lwtii
iar cea de-a patra la lwnina soarelui nu
poate fi întîmplător. Este posibil ca acest
joc de lwnini şi umbre să fi separat, pen
tru unii, întregul"), Constantin Cojocaru

.(,.Actul al patrulea este necesar, pentru a
<urmări, în timp, drumul fetei"). Remar-

cînd şi el nivelul înalt al discuţiilor, Ioh 
Cristoiu a explicat acest fapt prin „greu
tatea piesei" supuse dezbaterii, o piesă 
care, clupă părerea sa, ,.se va înscrie în 
istoria teatrului nostru". Pentru că, a spus 
Ion Cristoiu, ,.aflăm, aici, o evidentă în
noire a modalri.tăţilor ele expresie drama
turgică, o fecundă înnoire a limbajului 
teatral, o încercare de a trata altfel timpul 
şi spaţiul_ prin plasarea acţiunii la mar

ginea lumii, de fapt la marginea unui lac, 
ce devine el însuşi unul dintre persona
jele principale ale piesei". MărturiS!incl 
apoi că „unele licenţe, detectabile la lec'
tură, s-au dovedit a nu fi deloc supără
toare pe scenă", clar că, poate, ar mai tre
bui „umblai", pe ici, pe colo (de pildă, 
prin dialogul clin actul al doilea), .. pentru 
ca pies,a să cîştige mai mult ritm", vorbi
torul şi-a manifestat convingerea că o 
viitoare punere în scenă va- dovedi ade
vărata forţă şi profunzime a acestui va
loros text dramatic. 

In concluzie, preşedintele cenaclului, 
Paul Tutungiu, a apreciat ca deosebit de 
interesantă această „întîlnire de lucru" 
cu wrnl dintre distinşii noştri dramaturgi, 
această nouă actiune a revistei Teatrul, 
menită să contribuie „la propăşirea dra
maturgiei româneşti"_ arătîncl totodată cit 
ele necesară este prezenţa calificată şi ac
tivă a membrilor cenaclului, .,pentru a 
ridica la lumină, şi pe această cale, roa
dele w1ei culturi". 

In încheierea serii, amfitrionul a anali
zat calm, cu lucidLtate şi cu umor (e drept, 
w1eori cam amar), învăţămintele, pentru 
Domnia sa, ale acestei întîlniri. Pentru a-i 
rezuma spusele, ne-ar trebui, .poate, încă 
mai multe pagini <lecit cele scrise pînă 
acum. Cine ştie, poate cînclva (în memo-
1ii ?), o vom face, Deocamdată, pentru fi
nalul acestei cronici, vom reţine doar o 
singură frază, ce ni se pare semnifica
tivă şi pentru teatrul, şi pentru personali
tatea lui Paul Everac: ,,În momentul cînd 
se afirmă ceva, eu cer deschiderea ; o ai 
- bine ; altfel, ne aflăm în afara posi-

bilităţii de dialog !"

De ţinut mfote ! 

Ştefan DIMITRIU 

" 
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MEMORIA ARHIVEI 

Rubrică realizată de 
Ionuţ NICULESCU 

lntr-o sală de repetiţii din 
gloriosul Naţional bucureştean 
al stagiunii 1914-1915. Faţă 
în faţă, părintele regiei ar
tistice româneşti, Paul Gusly, 
şi vrednicul director George 
Diamandy, dramaturg şi om 
politic. Unul dintre puţinele 
documente iconografice înfă
ţişîndu-1 pe Paul Gusty aflat 
la apogeul carierei. 

Actorii Al. Miha
lescu şi Ion Ian
covescu în anii 
1922-1923, cind 
conduceau, împre
ună cu Elvira Po
pescu, Teatrul Mic. 
Curînd, acest trio 
va reprezenta în 
Franta Patima ro
şie de Mihail Sor
bui, prilej pentru 

debutul par1z1an 
al compatrioatei 
noastre, hărăzită· 
unei cariere con
tinenlale - Elvira 
Popescu. 

La piramide, în 
Egipt. 1910. Po
zează, în insolitul 
decor, Aristide· 
Demetriade (cen
tru). Atitudinea 
semeaţă a actoru
lui, călăuza în 
veşminte albe, a
şezată în faţa su
pusei „corăbii a 
deşertului", cama
razii de drumeţie, 
măreţia vestigiilor 
sînt amintiri scum
pe dintr-un voiaj 
de neuitat. 
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Stop cadru • 

Ne-am obişnuit să apre
ciem gradul de reuşită al 
unei reprezentaţii teatrale 
în funcţie de armonizarea 
componentelor ei într-un 
ansamblu, ce adaugă sem
nificaţiei operei dramatice 
propria sa semnificaţie, 
scenică, datoare să repre
zinte un act creator, de ac-
tualizare si valorizare a 
virtualităţiior textului, prin 
prisma şi în perimetrul 
unei sensibilităţi con.tem
porane, atente nu numai 
la eclatanţa mijloacelor de 
expresie ale discursului, 
ci si la substanfia:Litatea 
aces·tuia si la altitudinea 
sa ideatică. 

Dorim să ne deconec
tăm, dar rîsul în sine nu 
ne mai mulţumeşte, des
prins de posibila lui re
verberaţie reflexivă şi ele
vaţie spirituală. Vrem să 
ridem, dar vrem să şi gin
dim la teatru. Vrem să ne 
emoţionăm şi acceptăm să 
şi plingem, dar vrem să 
simţim totodată propria 
noastră înălţare de spirit, 
pentru care venim şi cu 
care vrem să plecăm de 
la teatru. lată de ce nu ne 
mai satisfac pe deplin nici 
comediile, nici draTTVOletele 
sau melodramele zi.se bu
levardiere, chiar dacă nu 
le contestăm dreptul la 
existenţă, ca specii ale li

teraturii dramatice. 
ln clipa convertirii lor 

$n spectacol teatral exigen
ţele noastre nu se modi
fică şi nu se pot diminua 
automat, avînd însă obli
gaţia onestităţii morale a 
adecvării lor la obiect, 
fără a cere sau a pretinde 
genului respectiv să fie 
altceva d.ecît e. Dar, şi în 
limitele genului dat, vom 
dori să descoperim un 
gînd de spectacol, o posi
bilă raportare concomiten
tă la actualitate şi la etern 
uman, o convingătoare au
tenticitate si organicitate a 
actului scenic, o cuceritoa-

Stop cadru 

re modernitate a mijloace
lor sale de expresie, care 
să nu-si refuze inventivita
tea, fantezia creatoare şi 
verva de joc, manifestîn
du-se deopotrivă la nivelul 
întregului şi al performan
ţelor actoriceşti ce-i pot 
da st1·ălucire. 

Şi t.otuşi, de multe ori 
ne e dat să ne multumim 
cu mult mai puţin, sarcina 
artistică a montării luîn-

• Stop cadru

regia lui Ion Lucian, la 
Teatrul de Comedie, nu 
reuşeşte să fie decît rama 
oarecar,e (destul de săracă 
de altfel, nu prin cantita
tea, ci prin calitatea hazu
lui ei), a unei astfel de 
memorabile crea.ţii actori
ceşti, datorate lui George 
Mihăiţă, 'in rolul domnului 
Bouzin. Conturarea unui 
tip timp, a unui idiot cu 
veleităţi literare, putea să 

Compozit ia 

actorului 

du-şi-o regizori sau actori 
cu experienţă, care nu au 
însă ni·rnic de spus ,creator 
în cazul dat. Reprezentaţi
ile devin plicticoase, ilus
trative, lipsite de ritm, in
capabile să ne comunice 
si altceva decît stiam di
�ainte despre posibilităţile 
de joc ale actorilor dis
tribuiţi. Sînt aşa numitele 
spectacol.e „de serviciu", 
cărora mai nou am con
statat, cu surprindere, că 
li se mai spune şi „pentru 
public", spectacole în care 
actorilor nu le rămîne alt
ceva de făcut decît să se 
salveze, fiecare pe cont 
propriu. Rareori o atare 
salvare pe cont propriu 
poate atinge cotele perfor
manţei artistice, spectato-
rii rămînind dintr-un 
întreg spectacol cu 
amintirea creaţiei unui 
actor. Cînd lucrul acesta 
totuşi se-ntîmplă, merită 
a fi consemnat. 

Premiera pe ţcră a co
medid Scaiul de Feydeau, 
in traducerea, adaptarea şi 

conducă - asa cum s-a
întîmplat în cazul altor
interpreţi - la binecunos
cute grimase şi şarje cari
caturale, de efect verificat.
Refuzînd retetele existente
în domeniu; refuzind să
facă uz de propriile-i efec
te comice, verificate şi ele,
în timp, la public, George
Mihăiţă alege calea spi
noasă a creaţiei actoriceşti,
elaborînd cu minutiozitate
de artizan, dar şi cu o si
guranţă a tuşei de artist
autentic, o compoziţie ex
trem de dificilă, revencli
cîndu-se de la un stil co
mic, cu o consecvenţă de
nimic tulburată. Ea ni-l
reaminteşte astfel. pe neîn
trecutul M alee ( Buster
Keaton), placiditatea chi
pului actoricesc compor
ti,nd însă si o mirare
continuă, reflex al unei
insurmontabile debusolări
în faţa vieţii, a situaţiilor
'in care aceasta îl pune,
parcă pentru a-i îndîrji
rezistenţa la o hăituială
neîntreruptă, ce ameninţă 
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să vină din toate părţile. 
Pitorescul nefericitului 

ajutor de notar devine per
cuta11t Şi intens semnifi
cativ abia prin parcimonia 
mijloacelor de expresie fo
losite, ele fiinel permanent 
sub controlul actorului, 
care le drămuieşte cu z9ir
cen"ie şi abilitate, dirijîn
du-le in acelaşi timp cu 
inteligenţă, pentru sugera
rea unei bogate biografii 
posibile a personajului, o 
biografie ale cărei trecute 
evenimente nu fac elecît 
să-i justifice şi să-i argu
menteze acum spaima. 
Domnul Bouzin nu e prin 
aceasta mai puţin imbecil 
ca persoană particulară, 
dar devine reprezentativ 
şi ca tip social, condiţia 
marginaliză�i-i fiind aceea 
care transpare pregnant 
-în jocul actorului, o dată
cu deruta şi înfricoşarea
personajului. Insul ridicol
aparţine unei clase sau
pături .�ociale nu mai puţin
ridicole în încercările ei
ele a se apropia de morga
aristocraţiei, mimîndu-i
comportamentele şi stilul
de viaţă. Neputîndu-se ri
dica la „subtilităţile" artei
de consum, la care totuşi
aspiră, el nu vrea de fapt
altceva- decît să profite şi
el - ca toţi cei în mijlo
cul cărora nimereşte - de
pe urma unei încurcături,
pe care crede că o poate
exploata în folosul său. Se
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va intîmpla exact invers şi 
totul se va ' întoarce împo
triva sa. 

Ii�spirat gindit sub ra
portul caracterizării perso
najului prin linia şi cro
matica sa, costumul dom
nului Bouz-in, creat de 
Nina Brumuşilă, e purtat 
ele actor cu o stinghereală 
şi o „nepricepere" nu mai 
puţin caracterizante. I-fai
nele î-i sînt prea largi, dar 
elau senzaţia că îl string 
şi îl sufocă, pălăria H stî.n
jeneşte şi ea, ca şi umbre
la, cu care nu ştie ce să 
facă, poza degajată cu care 
încearcă să-şi mascheze 
emoţia şi rigiditatea e şi 
ea nu mai puţin deplasată 
şi ilară. Caută za.darnic 
un punct ele sprijin în 
afara sa, cîtă vreme chiar 
în el însuşi totul pare a-i 

f-i potrivnic. E hărţuit, e 

hăituit, încercarea de a
lupta cu armele celorlalţi
se soldează doar cu eşecuri
care-l aruncă în deriziune
Şi nu-şi mai poate alunga
frica şi spaima, o frică şi
o spaimă aproape ances
trale, căci nu-i mai ră
mîne, spre a se putea
salva, decît fuga, mereu
fuga, o fugă parcă şi ea
„ancestrală", de iepure ce
se ştie dintotdeauna vînat.
Epuizarea fizică, psihică,
nervoasă, mereu şi iarăşi
epuizarea, singura din care
e obligat să-şi nregenereze"
resursele.

1r?, neajutorarea-i funci
c, ră ca şi în prostia-i a
proa pc nevinovată, în pre
tenţiile şi în prezumţiile 
fastuos ridicole prin dis
proporţionalitate ca şi în 
aerul său aiurit, de picat 
din lună, în aiureala gene
rală a celorlalti, actorul 
nu uilă să strecoare si un 
r,răunte de simpatie. în 
compoziţia acestui perso
naj, cu atit mai surprin
zător cu cit vom constata 
că devine singurul ataşant. 
Apariţiile sale ne stîrne.�c 
de fiecare dată hohote ele 
ris, dar condiţia-i de ţap 
ispăşitor ne si îngîndurea
ză, căci se află în ea sim
burele ele adevăr etern 
omenc-'.�C al unei umanităţi 
ullragiate, plătind pentru 
greşelile altora. Se cuvine 
să recunoaştem aşadar, în 
această compoziţie, în ft

rescul şi simplitatea ei, 1,1,u. 
numai perfecţiunea tehni
că a execuţiei, de mare 
virtuozitate, ci şi subtili
tatea intuiţiei psihologice 
Şi rafinamentul maliţiei, de 
mare clasă actoricească. 

Un spectacol neimportant 
în viaţa unui teatru poate 
deveni astfel un spectacol 
foarte important în viaţa 
Şi cariera unui actor. Cu 
condiţia ca actorul să-şi 
asume, fie şi de unul sin
gur, ,,starea de risc pe
cont propriu" a oricărei 
creaţii. 

Victor P ARHON 
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Alexandra Maria Anca 
- Bucureşti : Sînt ;indis
cutabile semne de talent în
cele dteva partituri (nu de
lungă respiraţie) pe care
ni le-aţi trimis. Trasul pe
<,;foară, Oare cum arată ?
Eileen şi Mary în Chanti
City sînt texte cu multe
îndrăzneli dramaturgice, în
ciuda naivităţilor de care
te izbeşti de la o pagină
la alta. ln ultimul text
(din ace�tă serie de teatru
scurt) interesant nu apare,
în- mod deosebit, ceea ce
exprimă lungul monolog
existenţial al Eileenei, ci
sensul dramatic realizat si
multan din dialogul ei mut
cu Mary, printr-un surprin
zător joc al comunicărilor
nonverbale. Relevantă. în
această schiţă dra1t1atică
este - aşadar - "mizan
·scena" autorului, cu o des
chidere largă spre w1 spa
ţiu modern, de evidentă
inspiraţie orientală. Faptul
că v-aţi făcut clasele pri
mare la Delhi îşi spune şi
pe această cale cuvîntul.
Oricum, debutul dumnea
voastră în Cenaclul revistei
„ Teatrul" la virsta de

·cincisprezece ani se anunţă
ca buzduganul zmeului din
poveste. Este motivul pen
tru care vă invităm să tre
ceţi curînd pe la redacţie,
in ziua rezervată discuti
ilor cu colaboratorii (sîm
băta, între orele 8-11).

Mircea Filip Bucu-
reşti : In bătaia nopţii 
(confesiune tragicomică în 
două păl'ţi) este situată, din 
punct de vedere temporal, 
,,în tinereţea unei gene
raţii, înainte de 1965", iar 
spaţial, într-o "structură 
ingenioasă alcătuită din 
platforme, scări şi jaluzele 
supradimensionate, în spa
ţiile căreia se vor crea 
«interioare» şi «exterioare» 
utilizînd piese de mobilier 

d1iamatice 

oarecare, obiecte cu perso
nalitate şi luminile", toate 
aceste coordonate urmărind 
destinul tînărului ziarist 
Ogrezeanu, comentat de 
personajul ·colectiv Corul, 
alcătuit din bătrîni local
nici, în astfel de termeni : 
,,Omul dind peste nevoie / 
Multe face fără voie" sau 
„sosesc Aleşii, oamenii de 
taină / ai şefului, chemaţi 
anume / postul pi:,imejduit 
să-i ocrotească. / Dar ini
ma, prevestitoare pururi / 
nedezminţită, od de cite 
ori / nenorociri se-apropie, 
şi-acwn / se-ntreabă-ngri
jorată, cum va fi / pie
nara". (Cu emoţie, la aşe
zarea celor trei} »Sosit e 
ceasul I" 

Ogrezeanu se va apăra, 
fireşte, invocînd autorita
tea morală a presei, proble
mă în care .intervine şi per
sonajul colectiv : ,,Corifeul : 
Ce-i Adevărul Presei? Co
rul : E-o emanatie--a cu
noaşterii umane, cu-nţelep
ciw1e rostuit la-acea · răs
cruce / a simţului comun 
cu adevăruri / ale filozo
fiei, artei şi politicii". In.
ţelegem deci că, în secolul 
nootru, corul antic a evo
luat şi el, în materie de 
limbaj. Se pare însă că nu 
numai în replicile schim
bate de Ogrezeanu cu in
structorii (local şi central) 
au fost asimilate ideile unei 
anume cărţi de speciali
tate, cum aflăm dintr-o 
notă ce precede piesa ca 
atare : ,,Autorul menţio
nează cu recunoştinţă car
tea Comunicare şi valoare 
în presă de Victor Botez, 
din ale cărei preţioase idei 
unele au trecut direct (s.n.) 
în dialogurile personajelor 
acestei piese". 

Este surprinzător cum 
un autor cu largă experi
enţă în domeniul relatiei 
dramaturgiei cu specta-
colul, cum sînteţi duro-

neavoastră, poate ceda unui 
reportaj intimist, pentru că 
acesta este haloul textului 
în prima lui parte. Abia 
în partea a doua, care este 
de fapt o altă piesă de 
teatru, intrăm intr-un teri
toriu dramatw·gic de bună 
calitate : printr-o întîm
plare, Ogrezeanu ajunge şi 
el prizonierul unei arhive 
uitate în subsolurile (din 
care nu se mai poate ie-<;;i) 
ale unui minister. Infrun
tarea de aici, intre atit de 
pitoreştile personaje (Cazi
mir, Ciupei, Doctorul, Stu
dentul, Mardarasu, Practi
canta şi Nelly), este veri
dică din punct de vedere · 
artistic şi dovedeşte cu 
prisosinţă dospirile bene� 
fice ale unor lecturi din 
Maxim Gorki şi Kafka. 
Duelul verbal capătă în 
această parte a doua sem
nele măiestriei. Ieşirea -
fantastică, desigur, pentru 
condiţiile mediului son
dat - printr-un lift care 
devine accesibil numai 
după ce af1i „secretul" uno1· 
cifre, pornind de la anii 
ebraici număraţi de la fa
cerea lumii_ spre a afla 
,astfel în dosul căror dosare 
se află uşa salvatoare, are 
de asemenea valoare de 
simbol. Toate personajele 
aflate „la fund'" se sal
vează aşadar în ultimele 
secunde, pentru că hardu
ghia de clădire a ministe
rului era deja evacuată, 
urmînd a fi aruncată în 
aer, conform planului de 
reconstrucţie al oraşului. 

Finalul este, ca să folo
sim o expresie consacrată, 
luminos, pentru că atît 
prima parte cît şi cea de-a 
doua sînt nişte flash-back
uri, Ogrezeanu - evident 
repus în drepturi - iniţi
indu-Ie în faţa personajului 
numit Demnitarul, care, 
cum spune didascalia, .,ii 
face un semn de simpatie 
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cu mîna, lurruna îi des
tramă treptat imaginea 
pma dispare". Reapariţia 
în final a Corului, cu trei 
versuri cu valoare de si
nopsis, pare parazitară, 
întrucit el n-a însoţit în 
permanenţă diagrama dra
maturgică. Cit priveşte 
structura ele „halima" a 
acestei întreprinderi, nu 
-credem că poate fi socotită
chiar inspirată.

I. Max. Suhaia - Ale
xandria : Pi-opunerea. dum
neavoastră, ele a semna 
împrew1ă - adică dum
neavoastră împreuna cu 
·subsemnatul - un text la 
care aţi trudit numai dwn
neavoastră este bizară, în
ciuda far�tului că - aşa
cwn specificaţi astfel
ele lucruri „s-au mai făcut"
în toate culturile lwnii.
Probabil. Ce pot să vă răs
pund ? Nu sînteţi primul

· care a lansat ideea de a
mă „include" în ipostază
de colaborator. V-au luat-o
altii înainte. Fireşte, cu
aceleaşi rezultate. V-aţi
gîndit probabil să mă „co
interesaţi" şi, în felul a
-cesta, să vă vedeţi publi
•Cată piesa. Este o socoteală
greşită. Păstrez scrisoarea
dwnneavoastră, alături de
altele, care nu vă aparţin,
pentru „ierbarul" meu per
�onal. Mă îndeamnă la ar
�vistică şi te:ictul dwnnea
voastră inspirat din agri
cultură, altminteri nu rare
ori ocrotit de talent. In
cercaţi-vă „norocul" şi cu 
teatrele populare. Cel din 
oraşul dwnneavoastră are 
chiar şi renume. Un prim
început - materializarea
într-un spectacol -adică
v-ar anula timiditatea şi
v-ar consolida curajul de 
a da marile bătălii pe cont
propriu.

Vasile Mehetin -:- Călă
raşi : Sînt cîteva didascalii 
în Salonul cu vulpi oare 
certifică talentul dwnnea-
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voastră de prozator, mai 
precis de povestitor. Chiar 
personajele, avînd me
teahna evocării, sînt din 
această specie. Totul se pe
trece în afara scenei, ca 
şi cwn v-ar fi frică să nu-l 
deranjaţi pe spectator (ci
titor) aducînd evenimentele 
în nemijlocita actualitate. 
Vă recomandăm mai multe 
lectw·i de dramaturgie. Mai 
ales că, slavă domnului, 
editurile ne-au pus la dis
poziţie, în ultimii ani, o 
întreagă bibliotecă. 

Radu Plaru Tîrgo-
vişte : ln Chitul şi femeia, 
dwnneavoastră reluaţi mi-
tul lui Iona, foarte aproape 
de piesa cu acelaşi nume 
a lui Marin Sorescu. ;Nu 
este un plagiat, dar repH
cile imită structura sores
cia nă. Desigur_ la dwnnea
voastră omul înghiţit de 
chit nu este un bărbat ci, 
cum arată clar şi titlul, o 
femeie. Această schimbare 
a unei calităţi cu o altă ca
litate ar fi putut duce la 
demersuri dramatice inte
resante, numai că muza 
dumneavoastră n-a ,,func
ţionat". 

Ml\i trimiteţi : Nicolae 
Mavrodin - Curcani, ju
deţul Călăraşi ; Constantin 
Milea Sandu - Sofronea, 
judeţul Arad; Mihalcea 
Viorel Cătălin Bucu
reşti ; Anca Delia Comă
neanu - Bucureşti; Geor
ge Iordănescu - Galaţi ; 
Marin Radu Mocanu 
Bucureşti ; Anca Mănciu
lescu - Bucureşti; Nicola 
Mariana Neti - Bucureşti ; 
Marga Muscel Bucu
reşti; Rodica Tănăsescu -
Palaci Buzău ; Nicu 
Oituz - Cluj-Napoca. 

Deocamdată, nu : Mircea 
Lupu - Craiova ; Mariana 
V. Ionescu - Arad; Vasile
Sîngereanu Braşov;

Tudor Anghelescu - Ia.şi ; 
Floricel Tudose - Caracal ; 
Pavel Brătianu Călă
raşi; Tiberiu Lăzărescu -
Cluj-Napoca ; Simona Z 
Răci ulescu - Sf. Gheor
ghe ; Nae Alirnan - Sibiu; 
Flo•rian Măgurean,u - Rîm
nicu Sărat .. ; Niţă Lupu
lescu - Bacău ; Vioricia 
Tui - Bucureşti ; Anasta-. 
sie Popescu - Bucureşti ; 
Marin Monea - Constan
ţa ; Angelica Tănăsescu -
Bucureşti: George Avasili
chioaie - Suceava ; Bar
bara .. Tendel - Sibiu; Mi
ron G '. Miron - Ploieşti ; 
Cezar Ruucă - 'I1urnu Se
verin ; Virgil Blendea 
Bucureşti. 

Paul TUTUNGIU 

Portofoliul nostru 

(pe care îl ţinem şi la 
dispoziţia secretarilor 

literari din teatre) 

• Marin Sorescu - Vă

rul Shakespeare 

• Alexandru Sever
Jertfa

• Ion Bucheru - Mesa-

gerul 

• Paul Ioachim - Ani-

versarea 

• Horia Gârbea - Al 

treilea as

• Paul Everac La 

marginea lumii 
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Reflector Premiile A.T.M. pe anul 1988
.. 

o 

IN DOMENIUL TEATRULUI 
DRAMATIC 

PREMIUL SPECIAL : pentru arta 
spectacolului - O SCRISOARE PIER
DUT A de Ion Luca Caragiale Ia Teatrul 
Mic din Bucureşti ; pentru creaţie sce
nică - GINA PATRICHI pentru .rolul 
Cleopatra din spectacolul Antoniu si 
Cleopatra Ia Teatrul Naţional din Cluj
Napoca ; pentru remarcabila sa contri
buţie în domeniul criticii, teatrologiei şi 
istoriografiei teatrale româneşti - V A
LENTIN SILVESTRU. 

PREMIUL PENTRU CEL MAI BUN 
SPECTACOL : TORQUATO TASSO de 
Goethe Ia Teati-ul Naţional „I. L. Cara
giale" din Bucureşti ; ANTON'IU SI 
-CLEOPATRA de Shakespeare la Teatrul
Naţional din Cluj-Napoca. 

PREMIUL PENTRU REGIE : . DAN
ALECSANDRESCU pentru spectacolele 
Puterea şi ,Adevărul de Titus Popovici Ia 
Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ şi
•Conversaţie în oglindă de George Genoiu
la Teatrul Naţional din Tîrgu Mureş ; 
DRAGOŞ GALGOŢIU pentru spectacolul
Mult zgomot pentru nimic de Shakespeare 
la Teatrul Municipal din Ploieşti ; MIR-'
CEA MARIN pentru spectacolul Regele 
Lear de Shakespeare Ia Teatrul Giulesti 
-din Bucureşti. 

PREMIUL. PENTRU SCENOGRAFIE: 
"MIHAI MADESCU pentru decorurile 
spectacolelor Uriaşii munţilor de Piran
·dello la Teatrul „Bulandra", Antoniu si
·Cleopatra de Shakespeare la Teatrul Na
ţional din Cluj-Napoca ; SICA RUSESCU 
pentru scenografia spectacolului Ta:ifiun 
de Cao Yu la Teatrul „Nottara".

PREMII PENTRU INTERPRETAREA
'UNUI ROL FEMININ : LARISA STASE 
MUREŞAN pentru rolul Maşa din spec
tacolul Trei surori Ia Teatrul National 
din Timişoara; VIOLETA POPESCU 
pentru rolul Anna Petrovna din specta
colul Ivanov de Cehov la Teatrul Natio-
nal „ Vasile Alecsandri" din Iaşi. 

· 

PREMII PENTRU INTERPRETAREA
UNUI ROL MASCULIN : MARIAN 
RALEA pentru rolurile Farfuridi din 
spectacolul O scrisoare pierdută Ia Tea
trul Mic, Benedick din spectacolul MU!lt
zgomot pentru nimic la Teatrul Muni
cipal din Ploieşti şi Ludovic-delfinul din 
spectacolul Regele Ioan la Teatrul de 
Comedie ; VIOREL COMANICI pentru 
rolul· Berzea din spectacolul într-o di
mineaţă de Mihai lspirescu la Teatrul 
.,Nottara".

PREMIUL PENTRU CRITICA SI TEA
TROLOGIE : FLORICA ICHIM :_ pen-

...... 

tru editarea studiilor lui Camil Petrescu �
şi pentru articolele şi cronicile teatrale 
publicate în ziarul „Român.ia liberă"; � 
DINU KIVU - pentru cronicile teatrale .....C 
publicate în revista „Contemporanul". � 

DIPLOMA SPECIALA PENTRU V A- � 
LORIFICAREA CREATOARE A DRA- ,,,,_ 
MATURGIEI ORIGINALE: ION VARAN ....C 
pentru rolul llarie Sabău din spectacolul 
C_onvorbir� la Arad între şapte magnifici 
d1mpreuna cu femeia iubită la Teatrul 
de Stat din Arad; GABRIELA CUC pen� 
tru rolul Femeia iubită din acelasi spec-
tacol. 

· 

DIPLOMA SPECIALA : ADRIAN TUCA 
- pentru întreaga activitate artistică
consacrată valorificării creatoare a dra
maturgiei originale pe scena Teatrului 
Naţional „ Vasile Alecsandri" din Iaşi. 

DIPLOMA SPECIALA PENTRU-VA
LORIFICAREA MODERNA A UNOR 
SURSE TRADIŢIONALE ALE ARTEI 
TEATRALE: MIHAI MALAIMARE pen
tru spectacolul Clovnii la Teatrul Natio
nal „I_ L. Cara�ia!e" din Bucureşti. 

· 

DIPLOMA PENTRt; DEBUT îN RE
GIE : TUDOR CHIRILA pentru spectaco
l-ul Titanic Vals de Tudor Muşatescu la 
Teatrul Naţional din Tîrgu Mureş 

IN DOMENIUL TEATRULUI 'DE 
PĂPUŞI ŞI MARIONETE 
PREMIUL PENTRU SPECTACOL: ·visul 
unei nopţi de vară de Shakespeare Ia 
Teatrul „Ţăndărică" (regia Cristian Pe
pino). 

PREMIUL PENTRU INTERPRETAREA 
UNUI ROL FEMININ: IOANA STOICA 
şi FLORENTINA TANASE, artiste mî
nuitoare, pentru rolurile din Steaua lui 
Arlechi.no de Mona Chirilă şi Puck din 
Visul unei nopţi de vară de Shakespeare 
Ia Teatrul „Ţăndărică". 

PREMIUL SPECIAL PENTRU INTER
PRETAREA UNUI ROL MASCULIN : 
VASILE HARITON, artist mînuitor, pen
tru_ întreaga activitate artistică desfăşu
rata pe scena Teatrului de Păpuşi din
Constanţa. 

PREMIUL PENTRU RECITAL : ADE
LA MOLDOVAN şi AURICA SPIRK ar
tiste mînuitoare, pentru O rază de ;oare 
de· AL. T. Popescu la Teatrul de Mario
nete din Arad. 

PREMIUL PENTRU REGIE : DAN 
FRATICIU pentru spectacolul PJticul 
uriaş de Dan Hândorcanu la Teatrul de 
Păpuşi din Sibiu . 
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Pr.ograme 

Foaia-program a spectacolului Scaiul 
la Teatrul de Comedie ne oferă, aşa cu�
e firesc o seamă de informaţii : ale cm 
sînt traducerea şi versiunea scenică, cine 
e autorul regiei, cine joacă şi cine sînt 
cabiniera-şefă, şeful maşinist ş.a.m.d. 
Mai aflăm că spectacolul reprezintă pre
miera pe ţară a piest:i Scaiu!l şi _mult� 
alte lucruri frumoase şi utile. O smgur� 
omisiune : autorul piesei. E drept, daea 
întoarcem foaia (în sensul propriu al 
e.i.."l)resiei, de bună seamă !) puten:i de
duce din consideraţiunile regizorului asu

_:: pra montării unui text de Feydeau ca 
textul aparţine binecunoscutului _ d_raf!la
turg francez. Prenumele autorului ş1 cite
va date asupra operei sale le vom · afla, 
probabil, cu prilejul unei alte premi_ere 
pe ţară cu o piesă din creaţia sa.. 

Un foarte frumos program-afiş a reali
zat Teatrul Naţional Cluj-Napoca pentru 
spectacolul lntr-un parc ... pe o bancă de 
Aleksandr Ghelman. Din păcate, însă, 
efortul nu a fost dus pînă la capăt, rea
lizatorii poticnindu-se exact în nişte 
fleacuri, din punct de vedere al canti_
tăţii de muncă presupuse, deloc_ fleacuri,
totuşi, ca efect asupra lectorului. Putem, 
astfel, citi : .,Acţiunea v-a. deveni ( ... )", 
„nu v-a putea ( ... )", ,,mîine, s�au poate 
poimîine, s-au poate mai tîrziu ( ... )", .,vei 
muncii ( ... )", .,şoferii. ăştea (. .. )" şi nu nu
mai atît, din păcate. Corectura în şpalt 
ar fi durat cel mult cinci minute ... 

Cristina DUMITRESCU 

Spectaco1,,,recita1 cu păpuşi 
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Pe afisul lui „Ţăndărică" a apărut 
un nou ·spectacol-recital, realizat şi 
interpretat de soţii Elena şi Ştef0;n 
Săndulescu, o suită de numere ·m 
care pantomima se însoţeşte cu arta 
păpuşăriei. 

Cutreierînd lumea cu maşinuţa 
lor zburătoare" doi artişti minu
nati " cu înfăti.;are de clovni şi 
da�e voalate'; . întilnesc în drumul 

for, pe ape, pe uscat, pe acoperiş_1':Ti, 
în ogrăzi şi în săli de conc.ert, iu
birea în felurite ipostaze : in con
flict si în armonie, aureolată de 
sentiment familial, ameninţaţă de 
răuvoitori totul pus în lumină de 
o fantezi� care încearcă să îmbine 
umorul cu poezia. 

ln acest minispectacol combinat, 
intitulat Vîntură-lume, realizat cu 

mijloacele specifice cU1wscute, nu 
poţi să nu te laşi turat de farm_e
cul pe care-l e�ana_ da�sul umb1 e
le lor albe de ironw. şi hazul ro
manţioasei idile pisiceşti, acompa
nia.tă de un languros tango. 

Sotii Săndulescu vor putea con� feri · mai multă strălucire efortulu� lor artistic dacă vor exploata ma.z 
eficient propriile lor propun<:_ri. Mai 

· muită agilitate Şi mai multa preci
zie mai multă ritmicitate ar putea
risipi umbra de monotonie ce se 
aşterne, uneori; peste frumuseţea
'întregului. 

Valeria DUCEA 

Î ntrebărl în treacăt 
Multi ,djntre marii noştri actori sînt 

retice1Îţi cînd li se solicită un interv:iu; Am crezut mult timp că asta se explica 
prin jucata modestie care, 'intre noi fie 
vorba, stă bine vedetelor. Excelenta ru
brică Azi a „Scînteii tineretului" g�zdu
ieste număr de număr aproape, mter
V\i�ri· cu actori. Citind cîteva dintre ele, 
am înteles de îndată că motJivul prudenţe-1 
vedetelor poate fi altul. Aceste interviuri 
obligă pe interlocutori la un chin apr_oal?e 
insuportabil : de a fi fundament;ah m 
cîteva minute. Prinsă în timp ce iese pe 
uşă, vedeta se vede _ob�igată _s� răspundă
la întrebări ele o viaţa. Fenc1t c-a stat 
de vorbă cu o stea, autorul, ele cele 
mai multe ori debutant într-ale meseriei, 
1s1 realizează articolul aţinîndu-se cu 
pixul după interlocutor. Un asemenea 
interviu ia Sabin Badea, în numărul 
din 3 februarie 1989, lui Marin Moraru. 
Ounoscutul actor răspunde în numai o 
jumătate ele filă de manuscris la între
bări care, în mod obişnuit, fac obiectul 
unui tratat. Ia.tă două dintre ele : ,,Sti
mate Marin Moraru, vă bucuraţi de un 
mare succes la· public, la toate categori
ile de spectatori şi telespectator.i. Care ar
fi explicatia ?" ; .,Jocul dvs. se remarcă
prin naturaleţe şi spontaneitate. Îl consi
derati un rezultat al talentului nativ sau 
al experienţei actoriceşti cîştigate de-a 
lungul anilor ?" 

N-avem nimic împotriva interv•iului
fulger. fotrebările lui sînt însă altele 
decît cele în care cred autorii unor ast
fel de tentative. Ele trebuie -să vizeze, 
de cele mai multe DTi, o chestiune con
cretă, legată de un fapt pr,eais, şi nu 
probleme lundamentale ale unei profesii. 
Altfel, interlocuto'.l"ii se văd constrînşi să 
răspundă la fel cum sînt chestionaţi : în 
treacăt. 

Ion SIRETEANU 
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81 

www.ziuaconstanta.ro



Liviu Dumitru, secretarul oomiitetului 
de partid şi Ion Moise, secretar adj. 
cu propaganda în Comitetul de partid 
al Intreprinderii „Electronica indust!1i
ală" - Bucureşti ; Elena Deleanu, dti
rectorul Teatrului Ciuleşti ; Ljvia Pin
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Bucureşti ; Ion Besoiu, directo1rul Tea-· 
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preşedintele comisiei pentru acbivitatea 
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unii .Asocia,ţiilor Studenţilor Comunişti 
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- Teatrul si educarea gustului public.
Anchetă :realizată de Aurelia Boriga.
Răspl\lnd : Şerban Cioculescu, Paul
Eveirac, Valeriu Moisescu. Ion Z,amJii
resou, George Bălăiţă, Solomon Maq·
cus, nr. 2 ; Ovidiu Iu1i,u •Mo'1dovan,
Sergi,u Nicolaescu, Raluca Ianeg,i.c,
Victoir Sibicioiu, nr. 3 ; Alexandru
Balac.i, Ion Be.so1u, Dan Grigore._ Dan
Micu, Traian Niţescu, nr. 4. Calitatea
imaginii scenice, argument esenţial al
spect-:;icolului. (Fotografii de decoruri �i
costume), nr. 5.

ATELIER 

- Mic ghid I.A.T.C. sau Cum se ajunge
de la talent la actorie -- suită de con
vorbiri realizate ·de Constantin Fuga
şin, nr. 3. 

BESOIU (Ion) - Convorbire realizată de 
Con-5tantin Fug.aşin, nr. 9. 

COJAR (Ion) - Convorbi-re reailizată de 
Constantin Fugaşin, nr. 6.

CORO!AMĂ ST A.t"\l"CA (Sorana) - Co'11-
vorbire realizată de Miruna Runcan, 
nr. 11. 

MOLDOVAN (Ovidiu Iuli,u) - Convor
bire realizată de Constanti,n Fugaşin, 
nr. 4. 

RADOF (Ştefan) Convorbire realizată 
de Sanda Diaconescu, nr. 10. 

CONFESIUNI DE CREAŢIE 

BLEONŢ (Olaudiu) - interpr€tul rolului 
Torqwato din „Torquato Tasso" de 
J. W. Goethe la Teatrul Naţional di.n 
Bucureşti, Convorbire realiza,tă de 
Ioana Timpănaru, nr. 10. 

CARAMITRU (Ion) - regizorul specta
colului „A treia ţeapă" de Marin So
rescu Za Teatrul „Bulandra". COil1vor
bi.Te realÎJZată de Paul Silvestru, nr. 9. 

COJOCARU (Constantin), COLCEAG 
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(Gelu), SIT ARU (Valeria) - realiza
torii spectacolului „Regina balului" de 
Nicoiae Mateescu la Teatrul Ciuleşti. 
Conv-o-rbiri realiza,te de Ion Marcu, 
nr. 3. 

EREMIA (Maria) - interpreta rolului Li
zica d.in „Mobilă şi durere" de Teodor 
Mazilu la Teatrul Dramatic din Galaţi. 
Convorb:ire reaaizată de Dana OrÎJS
tescu, nr. 4. 

GHEORGHE -(Ilie) - interpretul rolului 
Sile din „ M abilă şi durere" de Teodor 
Mazilu /.a Teatrul National din Cra
iova. Convorbire �·ealizată de Ivfohaela 
Burda, nr. 8. 

GON'ŢA (Grigore) - regizorul spectaco
lului „Regele Ioan" de Sha/cespeare le� 
Teatrul de Comedie. Convorbire reali
zată de rvr,agdalena Botiangiu, nr. 8. 

IERBMIA (Ioan) - regizorul spectacolu
lui „Dalbul pribeag" de D. R. Popescu 
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, nr. 9. 
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iwapte furtunoasa" de I.L. Caragia-le 
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din „Mobilă si durere" de Teodor 
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de Anca Bucurescu, nr. 4. 
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mistu,l" de Paul Everac, nr. 5. 

STANESCU (Cla.udiu) - interpretul ro
lului Gore din „Mobilă şi durere" de 
Teodor Mazilu la Teatrul Dramatic 
din Galaţi. Convorbire realiza.tă de 
Dana Cristescu, nT. 4. 

REPORTAJE, PORTRETE, 
MARTURII, MEMORII 
- Un teatru studentesc şcoală a

vieţii şi meseriei de actor. Participă ;
Cătălin Naum, Simona Mă1cănesc:u,
Claudliu Bleonţ, Mihai Gruia Sanc:Lu.
Gheorghe Vi'Slll. Grupaj realizait de Co
rrilna Şuteu, nr. 1.

- Pantomima în patru scenarii posibile.
Participă Sergiu Anghel, Cristian Pe
pino, Dan Puric (convorbire realizată
de Mihaela Burda), Corina Şuteu,
nr. 12.

AD.AMEŞTEANU {Gabriela) - Gina Pa
trichi, nr. 11. 

BÂRLĂ (GraZJiela) - Reporter în viata 
teatrală, nr. 4.

B.Effi.ECHET (Mihai) - O recomandă pe 
Manuela Ciucur, nr. 2. 

BUZESCU (A-ura) - ,,Viaţa mi-a surîs· 
în alt fel ... ", nr. 11. 
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CF.IRNESCU (Dinu) - îl recomandă pe 
Răzvan Vasilescu, nr. î. 

CODRUT (Mariana) - Sergiu Tudose sau 
teatrul la cea mai inaUă tensiune, nr. 
5. Teofil Vilcu, nr. 9.

CRISTESCU (Dana) - Amatorii - pe 
scenă şi în viaţă (Festivalul Naţio11Jal 
„Cîntarea României - minunat cadru 
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nei - Marcel Gingulescu, nr. 3. Co
lea Răulit, nr. 7 ; Aura Buzescu, 
nr. H. 

DUMITRESCU (Cristi.na) - Dan Condu
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nr. 3. 

FLORIAN (Filip) - Teatrul Ciuleşti în 
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GINGULESCU (Mm-cd) - ,.Traversînd 
secolul", nr. 3.
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Cellei Del,aw·anc:ea), nr. 2. 
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teatrală. Treptele pe care urcă un 
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unei atmosfere, nr. 12. 

COROTU (Irina) - Stagiunea 1988 la „Ca
sandra". Şanse de afirmare oferite ta
lentului, nr. 8.

COŞOVE!I (Traian) - Stare de teatl"U, 
nr. 3. 

CRISTESCU (Ioan) - st,-ucturi drama
tice în „Didah-Hle" lui Antim Ivireanu, 
nr. 7. 

CRISTOIU (Ion) - Elogiul culturii, nr. 9. 
CRIŞAN (Miihai) - Regizorii şi actorii 

p,ofesfonişti în sprijinul amatorilor, 
nr. 1. 

DIACONESCU (Sanda) - Ambitie si rea
lizare, (Să,ptămîna Teatrcloi de Pă
pu,5i), nr. 8. 

DIA.CONU (Doina) - Opoziţie, paralelism 
scenic, contrapunct, ambiguitate în 
,,Aceşti îngeri lrişti" ele D. R. Popescu, 
nr. 10. 

DiMITRIU (Ştefan) - Tinereţea şi ve.�
nicia muntelui (Muntele ele D. R. Po
pescu), nr. 9. 

DINESCU (Mircea) - Un contrabas cu 
trac si un actor fără, nr. 2 . 

DIMBOÎANU (Anton) - Performanţele 
afişului, nr. 5. 

DOBIRESCU (Al.) - Marginalii la „Pro
meteu inlăntuit" nr. 7.

DRĂGAN (Da�,iel) - Un fenomen cos
mic, nr. 12. 
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DUICU (Serafim) - Este cronica teatrală 
oglindă fidelă a interpretării actori
ceşti ?, nr. 9. 

DUMITRESCU (Cristina) - 1Uăiestria de 
a tăcea pe scenă, nr. 1 ; Studioul, o 
încercare de definiţie (Spectacolele de 
studio, Piteşti ediţia a III-a), nr. 6; 
Cum stăm cu comedia:) nr. 7 ; Un tea
tru... o stagiune. Teatrul de Stat din 
Sibiu 1.988-1989, nr. 10 ; Ce ne spun · 
recitalurile, nr. 11.

F-IRAN (Carmen) - Lumini purtătoare 
d,e măşti, rnr. 6. 

FODOR (Zeno) - La Institutul de Teatru 
din Tirgu Mureş. Absolvenţi talentaţi; 
pasionaţi şi inteligenţi, nr. 8. 

GEORGESCU (Alice) - Un teatru... o 
stagiune. Teatrul Naţional „Vasile 
Alecsandri" din Iaşi, 1987-1.988, rnr. 4.

GEORGESCU (Rlu.:andra Maria) - Gelu 
Ruscanu şi IVi.colae Bălcescu, nr. 10. 

GHELM!EZ (Petre) - Actorii noştri au 
har (dialog realizat de Ioan Vieru), 
nr. 12. 

GHIŢULESCU (Mircea) - Pledoarie pen
tru o critică a literaturii drarmatice. 
rnr. 1 ; Marginalii /,a dramaturgia lui 
Blaga, nr. 9.

GRIGORESCU (Dan) - Proba tea.trului 
la microfon, nr. 4. 

IACOB-AN (Miircea Radu) - Cînd per
sonajul principal este democraţia (Har
dughia de M. R. Iacoban), nir. 7.

lRAVA (Bogdrui) - Un mesaj luminos 
(.Arheologia dragostei" de 10'!1 Brad), 
nr. 7 ; Puterea adevărului (.Pu�a şi 
Ade:văirul" de Titus Popovici), nr. 8 ; 
Libertatea sau drumul către uni.re 
(Horia Lovinescu. ,,Patima fărr·ă sfîr
şi•t"), nr. 12. 

KlVU (Dinu) - Alunecarea spre rîs, 
nr. 3. 

LlJCESt!U (Mircea) - Actorul şi sporti
vul. nr. 5. 

MiARiiN (Maria) - Nume noi pe afişele 
unor spectacole longevive, 111r. 6.

MuNDRA (V·icu) - Redobîndirea integri
tăţii interioare Q: /.itera.turi dramat'ice, 
nr. 2. 

!l\lODORCEA (Grkl) - Iluzia ca speranţă 
ibseniană, nir. 4. 

NANCA (Paul) - Teatrul în muzica rock. 
Gamele lui Jan Anderson, n;r. 2. 

N1CULESCU (Ionuţ) - 1916-1918 : Tea
tru între arme, nr. 10; Primul turneu 
oficial al Teatrului National în Tran
silvania şi Barwt, nr. ·u ; •Presa tea
trală în vremea 1'\lfarii Uniri, nr. 12. 

PARASCHIVESCU (Constantin) - Un 
teatru, o stagiune. Teatrul Dramatic 
Bacovia din Bacău, nr. 1.

PARHON (Victor) - Un capitol cu meii 
multe semne de întrebare. Coerenta si 
consecvenţa discursului scenic, nr·. li.

PELTZ (T-ia) - Gînduri, nr. 12. 
PINTEA (Adrian) - Insula lui Prospero, 

nr. 1.
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PLEŞU (Andrei) - Notă despre teaira
litatea vieţii, nr. 6.

POPESCU (Marian) - O „victimă" tea
trală uitată: Tolstoi, n:r. 11.

POPOVICI (Doru) - Simfonia teatrului 
r01nânesc contemporan, rnr. 1.

RADU-MARIA (Constantin) ,,Pacea" 
de Aristofan, nr. 2; Despre critică şi 
critici într-o polemică ce nu şi-ar fi, 
avut rostul, nr. 11. 

RĂDUCANU (Miriam) - Adevărul lăun-· 
trie se descoperă în gest,· nr. 9. 

ROMAN JUC (Marina) - Ecranizare sau. 
teatru filmat?, nr. 4. 

RUNCAN (Miiruna) - Text clasic si vi
ziune regizorală în stagiunea actuală, 
nr. 8 ; Structura dramatică la Teodor
Mazilu, m·. 10. 

SADOVEANU (ProJira) - O stclre sufl.e
tească, pr. 7.

SĂLIŞTEANU (Ion) - Reacţiile la apelul 
secundei, n<r. 4.

SELIAN (Sergiu) - O „Furtună" aparte 
pe ţărmul mării, nr. 9. 

SILVESTRU (Valentin) - O secwndă de· 
reverie, nr. 6. 

SlMIONESCU (Mircea Horia) - Confe
siunea unui spectator plin de prejude
căţi, nr. 6. 

S!IN (Mihai) - Vorbe frumoase, ba chiar 
adevărate, nr. 7. 

SOIRESCU (Constantin) - Misterul tran
da,firilor galbeni sau „Un colţ de lume 
numai cu bucuriile ei mici" (Despre·
teatrul lui Tudor Muşa,tescu), nr. 4.

SORESCU {M<li'in) - Monolog despre 
Hamlet, nr. 3. 

STANCA (George) - Gustul amar al u
morului de la1'g consum, nr. 2. 

ŞUTEU CORINA - Costineşti '88. Inten
ţii finalizate parţial, nr. 9. 

T ĂRCHILA (Dan) - Libertatea de a ne· 
aminti că sîntem români (Io, Mur-cea 
Voievod) ele Dan Tărchilă, nr. 7. 

ŢEICU (Marrius) - kluzică vorbită, na-. 10. 
ŢINTEA (JU!liella) - Răstălmăcindu-i pe 

clas'ici, nr. 8.

URTCARIU (Doina) - Cuvintele sînt res
pirări, nir. 2. 

VtA.SILIU {Mihai) - Momentul revolutio
nar 1848 în istorie şi pe scenă (I), 'nr. 
6 ; (II) nr. 7 ; Teatrul în faţa viitoru
lui socialist, nr. 8 ; Teatrul Nostru; 
rnr. 10. 

VICTOR (B. I.) Omul, la înăltimea 
moralei comuniste (Cartea lui Îovi,ţă 
•de Paul Everac), nr. ,7.

ZALIS •(Henri) - Tudor Vianu, critic şi 
teoretician al teatrului, nr. 12. 

ZĂiRNESCU {Narcis) - Mihail Sebastian. 
Feerie şi concizie, nir. 11.

PIESE DE TEATRU 

BOURElANU (Radu) Casa umbrelor -
Dramă în patru acte {cin.ai taiblouri), 
'11[', 5.
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DUMI'llRESCU (Ştefan) - CU de frumoa
să treci prin lume, femeie ' Piesă în 
două acte, nr. 9. 

DIMiITRIU (Ştefan) - Cînd ai s-o cunoşti
pe Luiza. Ptiesă in trei părţi, nr. 6. 

IONAŞCU (Dwnitru Dem) - Meşterul.
Piesă :inspnrată din romanul „Nemuri
torn.m albastru" de Radu Ciobanu, nr. 3. 

NICOLESCU (Ion) - Pe Văratec în sus.
Piesă în patru acte, şapte tablouri, 
nr. 10. 

VOIVOZE.ANU (Constantin) - Dincolo
de noi. Piesă în trei acte, nr. 8. 

CRONICA LITERATURII 
DRAMATICE 

CRITICA CRITICII 

TUTUNGIU (Paul) - Avatai-urilc unui
personaj numit ele obicei Tudor (1.1u
dor Popescu. Milionarul sărac. Editu
ra Eminescu. 1987), nr. 2 ; Staţii me
teorologice în viaţa particulară (Con
stantin Cubleşa.n, Terne provinciale, 
Editura Eiminescu, 1987). 111·. 3 ; Tea
trul ele campanie (George Genoiu, Doi 
pentru un tango, Ecl,itura Eminescu) 
n.r. 4 ; Viaţa secretă c1 per .rnnajului şi
permisul de por/adevăr (Viorel Savin,
Lucruri şi fiinţe, Cartea Românească, 
1988), nr. 5 ; Comedia de serviciu şi
,,mecanismul" ei de ceasornic (uneori) 
clesteptător (Gyorgy lVIehes, Drag-hi mei 
<:opii, Editura Eminescu), nr. 6 ; Texte
autocefale si texte cu aureolă de îm
prumut (I)_- (Dan Văiteanu, Stan Păţi
tul al ill-lea şi De cinci ori fon:esou, 
Edi.tura Em�nescu, col. Ram.pa, .m. 7 ; 
(II) (Dinu G1·igorescu. Ciripit de pă
sărele. Fluturi de noapte, Ed. Emines
cm, col. Rampa). nr. 8 ; Linia de plu
tire, cordonul ombilical şi retardarea 
stilistică. (I) (Victor Crăciw1, Bobîlna, 
Procesul .,Pasărea Măiastră", Pove�te 
de dragoste. Editura Eminescu, 1988), 
nr. 9; (II) (Ion Bucheru. Frumosul co
tidli,an, Editura Eminescu), nr. 10 ; Dra
maturg-ia feminină de az·i (I). Viaţa 
particulară a lucrătorului din justiţie 
(Rodica Padina : ,.De joi pînă dumi
necă", Carte.a Românească, 1987), 
nr. 11 ; (II) Joano d'Arc, ·întrr legea
morală si .�cenoriile pentru monştri 
(.Eleate-rina Oproiu. Cerul înstelat de
asupra noastră, Editura Eminescu, 
1987), nr. 12. 

CRISTESCU (Ioan) - Ion Cocora sau
dragostea pusă la încercare. Ion Co
cora. Privirt:or c.a la teatru, III. Cluj
Napoca, Ed. Daci1c1, 1982. 

MDLLER (Cristina) - Imaginea şi cuvin
tul {Cătălina Buzoianu. Nove-le tea,tr,a,... 
ie. BuCUl'eşti, Editura Mer.idiane, 1987), 
nr. 11. 

CRONICA DRAMATICA 

BA:RBUŢA (Mru-gareta) - Olga Tud-Ort::
che în Mama. din „Noapte buna,
mamă" de Marsha Norman, nr. 3; 
Teatrul ca un joc de-a viaţa (Alo, cine 
eşti de Mehes Gyorgy), nr. 7 ; O dra
mă convertită in baladă (Năpasta de 
I. L. Caragiale), m·. 8. 

BÂRLA (Graziela) - Un spectacol care
te trage de mînecă (Savoy-Savoy, :re
vistă î:n două acte de Eugen Rotaru, 
Cornel Patrichi �i Biţu Fă-1tiai.neanu,), 
nr. 3 ; Mici fericiri cînd le împarţi la
doi (Oenu<;;ăreasa de Ion Lucian şi 
Vir,g'il Pui-cea după Charles Perrault), 
nr. 6 ; O idee care-şi aşteaptă împl·1.
nirea. (Stop! în Top: Daniela!), nr. Ll. 

BERCEANU (Patrel) - Cînd se dă tot ce
se poate da. (Ex de Aldo Nicolaj),. 
nr. 10. · 

BE'RLOGEA (Ileana) - Un eseu re9izoral
îndrăznet si inteligent (0 scrisoare 
p1erdută· de· I. L. Ca�ag,ial�)_, nr. _7 . . BIBICIOIU (Victor) - ln spirit şi in li
teră (O scrisoare pierdută de I. L. 
Caraigiale), nr. 7. 

BORIGA (Aurelia) - Aşa nu 1 (Visul 
unei nopţi ele vară de Shakespeare), 
nr. 4. 

CALION (Ion) - Discuţia ca text drama
tic. (Ne naştem o �ingură dată de 
Ion CiU!rdaru), nr. 2. 

CHIR!J:LA (Dwnitrui - Evocare istorică
si sentimentală (Vasile Lucaci.u de Dan 
Tărchilă). nr. 5 ; Argumente în balan
ţă - (Excursia de Th€iodor Mănescu): nr. 9; Ultima dorinţă a condamnatului
(1'r-ei surori de A. P. Cehov), nr__ 12. 

CHITIC (Paul Come!) - Cearta mimu
lui cu spaţiul, nr. 1 ; Ocazia de a ieşi
din narcisism (Uriaşii munţilor de Pi: 
randello), nr. 2 ; Fedra. mai aşteapta
(Fe-dra de Jean Racine), nr. 3 ; A cui
o fi livada ? (Cronică scenografioă l1a
Li.V'ada de vişini de A. P. Cehov), rur. 
5 · Tensiune bine temperată (Biograiia 
u�ei fomei de Radu Iftimovici). n'L 6 ;
Spaţiu Shakespeare (Regele Ioan şi 
Rlegele Lear), nr. 8 ; Spaţiul şi timpul
dramaturgiei de actualitate, nr. 1'1 ; 
Decorul teatrului istoric, imaginară în
fătisare a unui alt viitor, nr. 11 ; Un
tărîm al nevrozei (Trei su:rori de 
A. P. Cehov), nr. 12. 

COJOOA-RU (Liana) - Nefericita t-J:an.s
iare a unui spectacol .�ubmediocru 
(Bietul meu Marat ele Aleksei Arbu
zov), nr. 4; Farmecul orchestraţiei mo
zartiene (Vara trecută la Ciulimsk ele 
Al. Vampilov), nr. 5 ; O regie lipsită
de entuziasm (Revelion la baiia de a
buri de E. Braghinski şi E. Reazanov). 
nr. 9 ; Meritoriu rămîne efortul tea
trului (Profesor ele admi.tere de Ma
riiana 'Brăesou). ru·. 11. 

CONSTANTINESCU (Ion) - Un specta
col tensionat şi limpede (Mesterul· de 
Dumitru Dem Ionaşcu), n,r_ 9. 
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COROIU {Irina) - O remarcabilă coeziu
ne de gînd şi stil. (Visul unei nopţi 
de• vară de Shakespeaire), nr. 4; O 
sărbătoare a fanteziei (Clovnii de Mi
hai Mălaimare), nr. 5 ; Un exerciţiu
fără finalitate estetică (Urma,şul de 
Constantin Otlescu), Şcoala tragediei
antice (Medeea de Seneca), Coti(lianul
ridicat la ra.ng de gest (Nu sint tur
nul Eiiffel de Ecaterina Oproiu). nr. 7 ; 
intre teatru şi film (Ultima cursă ele 
H. Lov:inescu), nr. 9 ; Sub semnul o
glinzii (Diogene cîine,e de Dumitru
Solomon), nr. 11 ; Nouă actori în cău
tarea u1tui rol (Profesor cir. Omul,
text lia I.A.T.C. după Camil Petrescu), 
nr. 12. 

COS11A (Anton) - !ncercarea de a de
păşi muşatismul (Titanic Vals de Tu
dor Muşatescu), nr. 2. 

CRISTESCU (Ioan) - O veritabilă ridi
care de probleme (Regele Lear de W. 
·shakespearc), nr. 8.

CR'ISTOIU (fon) - Ce-i spune Verşinin
Ma.şei (Trei surori de A. P. Cehov), 
nr. 12. 

CRIŞAN (Mihai) - Reabilitarea prologu.
lui (Femei,a îndărătnică de W. Shake
speare), nr. 11. 

DIACONESCU (Romulus) - Două roluri
şi trei interpreţi (!ntr-un parc... pe o 
bancă de Aleksandr Ghelman), nr. 4 ; 
!n culisele virtuţii (Mobilă şi durere
de. T .. Mazilu), nr. 6.

DUMITRESCU (Cristina) - Schimbătoa
rele, mereu neschimbate/.e chipuri ale
laşităţii (Şapte martori de Peter Kar
vas), nr. 2 ; Meritul şi capcana fires
cu.lui (Discuţie fără martori de Sofia 
Proko!fiev,a), nr. 4 ; Cvartet neunitar
(Nervi pentru dragoste sau Un divo1·ţ 
neobişnuit de Kiril Topalov), nr. 9. 

Fl!RiAN (Oairmen) - Distribuţie inspirată
,(DansuJ morţii de August Strindberg), 
nr. 7; Victor Rebengittc în „A treia
ţeapă" de jl,,farin Sorescu, nr. 8 ; Po
veste lungă şi plictisitoare (Noaptea 
tăcerii, noaptea singurătăţii de Nico
leta Toia şi Andrei Bantaş după Ro
bert Anderson), nr. 12. 

FODOR (Zeno) - Ostap Bender într-un
salon de modă (Locuinţa Zoicăi de 
Mihail Bulgakov), nr. 2 ; La. hotorul
dintre realitate şi vis (Scoica de leml!1 
de Fănu!) Neagu), nr. 3 ; Varietăţi cu
păpuşi, nr. 3. 

GALGOŢlU (Dragoş) Paravane indi-
cate de autor (Trei surori de A. P. Ce
hov), nr. 12. 

GANEA (Mircea) - Cind comedia. se ia
în serios. (Nobili ele ocazie sau Mize
rie .5i nobleţe de Eduardo Scan-petta), 
n:r. 9. 

GALAŢANU (Mihai) - O remarcabilă
mobilizare de forţe artistice (Femejia 
îndărătnică de William Shakespeare), 
nr. 7. 
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GE{i)RGE'SCU (Alice) - Cîtă mobilă, atîta
durere (Mobilă şi durere de Teodor 

Mazilu), nr. 3 ; Intre parodie şi tra
gedie (Regele ·Ioan de WilLiam Shake
speare), nr. 6. 

GHELMEZ (Petre) - Puterea capodope
rei (0 scrisoare piercLută de I. L. Ca
ragiale), nJ'. 7. 

GHIŢULESCU (Mircea) - Un surts de
complezenţă (Noaptea lncurcăturilot" 
de Oliveir GolcLsmith), nr. 4 ; O lecţie
optimistă (Micul infern de Mircea Şte
fănescu), nr. 8. 

Hl'NCU (Vasile) - Seducţia partiturii ac
tori.ceşti (Artista, dramatizare de An
drei Banta.ş după rnmanul Iu1Ji,a de 
V/. Somerset Maugha.i11), na·. 2. 

ICHIM (Florica) - Caruselul disimulări
lor (Looui111ţa Zoicăi de JVlihaH Bul
gakov), nr. 5 ; Jocul de-a teatrul (Ho
hote de ris de Tudor Popescu), nr. 6. 

IONESCU (Miruna) O distribuţie
(aproape) ideată (Stîlpii societăţii de 
H. Ibsen), nr. 12.

IORDACHE (Antoaneta) - 1n jurul unui
fotoliu din proscenium (Trci suro1i ele 
A. P. Ceho,v), nr. 12. 

K1VU (Dinu) - Abaterile de la regulă
(Slugă la doi stăpîni ele Go•ldoni, Că
sătoria de N. V. Gogo,l), nr. 1 ; De
rută şi consecvenţă (01rrnl cu mîrţoaga 
de G. Ciprian), nr. 4. 

M'IHALACHE POPA (Carmen) - O farsă
cam posocă. (Mil!'easa mută de Ben 
JonsorJ), nr. 6 ; Cu detaşare despre
nevoia de tandreţe (0 femeie cl1răguţă 
cu o floare şi ferestre spre nord de
Ed. Rad.zi111ski), nr. 8. 

MIRCEA (Emil) - Ch'iote şi zgomote
(Vicleniile dragostei de Giolvanni Ma
ria Cecchi), nr. 5. 

MODOLA (Doina) - A treia ţeapă de 
Marin Sorescu, nr. 1; Cu mai puţină
vervă (Nu ne naştem toţi la aceea"ii 
vî1rstă de Tudor Popescu), nr. 2 ; Con
secintele crizei de adaptare (0 noapte 
furtunoasă de I. L. Carag,jale şi Ma
estrul cî:ntăreţ de Franz Wedekind), 
nr. 4. 

MORARIU •(Mircea Em.) - Un spectacol
nostim. {Burghezul gentilom de Mo
liere), nr. 5 ; Ni.ci măcar un zîmbet
(Ciudatul rol al întîm,plădi de !fon 
Băieşu), m·. 8 ; Şansa examenului mo
ral (Conversaţie în oglindă sau Vic
tima fericiită de George Genoiu), nr. 11; 
Cum sîntem cînd. î.ncepem să nu ma1 
fim (Camera de alături de Paul 
E'verac), nr. 12. 

OPREA (Ştefan) - Protagonista clomi>1ă
autoritar (O femeie cu bani de George 
Bemaird Shaw), nr. 9. 

ORHEIANU (Vlad, J\ncfre.i) - Oscila.ţii de
stil şi expresie (Moda căsătoriilor de
W. S. Maiugham). nr. 4; Reprezen
tatie ritniată cu final fericit (Căsălto
rie prill1 concurs de Tudor Muşaitescu), 
nr. 10. 
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PAIU (Constantin) - Compendiu scenic 
(Mielul turbat de A. Baranga), nr. 11. 
{Descoperirea familieii de Ion Brad), 
nr. 1. Să ne facem totuşi probleme 

PALE.OLOGU (l\l.) - Scrisoarea găsită 
la Teatrul Mic (0 scrisoare pierdută 
de I. L. vairagiale), nr. 7. 

PARASCHIVESCU (Constantin) - !ncer
carea răbdării (Drumul singurătăţii de 
Arthur S:::hnitzler), nr. 3 ; O probă de 
adevăr 011ien.esc (Conversaţie în oglindă 
ele Geor,ge Gcnoiu), nr. 5 ; Riscuri 
conştient asumate (Piatră la rinichi de 
Paul Everac), nr. 12. 

PARHON (Victor) - Indecizii regizo�.ie 
.Ji fluctuaţii actoriceşti (Dormind pe 
un -5arpe de D. R. Popescu), nr. 1 ; 
Un eseu pirandeUian în cheie shake
speareană (Uriaşii mw1ţilor de Luigj 
Pirandello), O regie provizorie (Gărgă
riţa de Ion Băieşu). nr. 2 ; Ivanov -
un început de serie literară (Ivanov 
ICie A. P. Cehov), nr. 3 ; intre diafan 
şi grosier (Scene din viaţa Wl,ui bă
dăran de Dumitru Solomon), nr. 3 ; 
Din punctul de vedere al lui Grişa (Li
vada de vi-5ini de A. P. Cehov), nr. 4; 
Creaţii actoriceşti ,în săptămîn.a tea
trului scurt (Oradea. 1988), nr. 5 ; 
Cwmpăna sensurilor în dezechilibru 
(Răceala de Marin Sorescu), nr. 6 ; 
Dincolo de furmecul poveştii (Turan
dOlt de Carlo Gozzi), nr. 7 ; Prima.tul 
teatralităţii (Mult zgomot pentru nimic 
de W. Shakespeare), nr. 8 ; in adîn
cimea scenei (Trei surori de A. P. Ce
hov), nr. 9 ; Acuitatea dezbaterii şi 
1.imitele ei (Puterea şi Aldevăa:ul de 
Tiitus Popovici). nr. 10 ; Fiorul tragic 
al satirei (lntr-o dimineaţă de Mihai 
Ispirescu), nr. 12. 

POPESCU (Bogdan) - fndrăzneala de a 
fi modern cu subtililate. (Regele Lear 
de W. Slmkespeare), nr. 8. 

PRA.CSIU (Teodor) - Priza actualităţii 
(Dulcile-amare bucurii de Dina Cocea), 
nr. 12. 

PREDESCU (Dan) -
în Maria Tănase 
Mari:a Tănase de 
nr. 12. 

Adriana Trandafir 
(P,asărea Măi,astră 
George Sbîrcea), 

RADU-MARIA (Constantin) - în derivă 
printre intenţii bune (0 noapte furtu
noasă de I. L. Caragiale), nr. 4 ; Re
citalul unui actor (Torquato Tasso de 
.1. W. Goethe), nr. 6 : Un spectacol în 
registru .fantastic (0 scrisoa�-e pier
dută de I. L. Caragi,ale), nr. 7 ; Spec
tacolul ca oficiere a mitului (Rege'1" 
Lear de W. Shakespeare), nr. 8 ; De 
la Tolstoi la Jacob Gordin. (Sonata 
Kreutzer de Iacob Gordin). nr. 9 ; Sub 
semnul amatorismului (Domide contra
atacă de Tuclm· Popescu), nr. 10. 

RUN'CAN (Miruna) Trupă bine în-
chegată, interpretări inegale (Visul 
1n1ei nopţi de vară de Shakespeare), 
111r. 4; Dezbatere de la om la om 

(Sculptură în os de Paul Everac), 
nr. 6; Spectacolul unei actriţe (Noap
tea marilor speranţe de Tudor Po
pescu), nr. 7 ; Despre cum rămîn cla
sicii în bibliotecă (Bădăran�i de Carlo 
Goldani), nr. 11 ; Veselul joc al con
trariilor şi opţiunea obligatorie (Tu
:randot de Carlo Gozzi), nr. 12. 

RUSU (Anca-Maria) - La exterioritatea 
confruntării (Steaua fără nume de 
M. Sebastian), nr. 10 ; Criza uniVer
sului domestic (Timp în doi de D. R.
Popescu), ·nr. 12.

RUSU (Cornel) - De la prima audiţie la 
premiera absolută. (ln labirint de Li
ana Alecsandra), nr. 10. 

SIDORA (Ralu) - O etapă de care te 
desparii zimbind (Autograf de George 
Arian), nr. 4. 

SILVESTRU (Valentin) - Aveţi-vă ca 
fraţii ... (Trei surori de A. P. Cehov), 
nr. 12. 

ŞANDRU (Areta) - Un spectacol pregătit 
cu minuţiozitate (Rămîne pe· joi de 
Eu.genia BUS1Uioceanu), nr. 2. 

ŞUTEU (Corina) - Cronica tinerei gene
raţii. Ana Ciontea, o actriţă care aş
teaptă, n[". 1 ; Claudiu Bleonţ -�i for
mele talentului, nr. 2 ; Un actor mo
dern, Gheorghe Visu, nr. 4; Jocul 
de-a teatrul antic (Fata din Andros 
de Terenţiu), nr. 5 ; Actori în căutarea. 
identităţii, nr. 7 ; Riscuril.e populari
tăţii, nr. 10 ; Misterul cameristelor 
(Cameristele de Jean Genet), nr. 11. 

THEODORESCU (Răzvan) - Un Cara
giale mai puţin cunoscut (0 scrisoare 
pierdută de I. L. Caragiale). nr. 7. 

ŢINTEA <Julieta) - Schimbări la ve
dere. (Pygmalion de G. B. Shaw), 
nr. 1 ; Un extemporal trecut cu brio. 
(Extemporal la... varie,tăţi). nr. 2 ; 
Musical Alecsandri (Sînziana şi Pe
pelea), nr. 3 ; Rigoare fără altitudi1ie 
(JOC'Ul vieţili şi al morţii în deşertul 
de ce'll.Uşă de Horia Lov1nescu), nr. 7. 

UNGUREA.NU (Cornel) Un final me-
morabil (T,rei surori de A. P. Cehov), 
n,r. 12. 

�ZAMFIRESCU (lo.n) - Respectul pentru 
valorile clasice - conditie a moderni
tăţii (Regele Lear de w: Shakespeare), 
nr. 8. 

CRQNICA SPECTACOLELOR 

1n Bucureşti 

BULANDRA 

Uriaşii munţiL<11· (L. Pi,randello), nr. 2 ; 
A tre1a ţeapă (M. Soresc:u), nr. 8. 

COMEDIE 

- Slu,gă la doi stăpîni (Goidoni), nr. 1 ;
Regele Ioan (Shakespeare), nir. 6,
nr. 8. 
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,.ION CREANGA" 

- Extemporal l.a ... varietăţi, nr. 2 ; Tu
mndot (C. Gowi), m. 7 ; Stop ! in top 
Daniela! nr. 11.

EVREIESC 

-- Sonata Kreutzer (I. Got'dLn), nr. 9. 

CIULEŞTI 

- Discuţie fără 11wrtori (S. Prokofieva),
nr. 4; Regele Lear (W. Shakespeare),
nr. 8 ; Pasărea măiastră (G. Sbîrcea),
nr. 12.

I.A.T.C.

- Visul unei nopţi de vară (Shakespeare),
111". 4; Urmaşul (C. Ottescu), J\.Iedeea
(Seneoa), Nu sfot liw,wl Eiffel
(E. Oproiu), nr. 7 ; Profesor dr. Omu
(C. Petrescu), nr. 12.

MIC 

- O scrisoa.re pierdută (I. L. Cara.guale),
nr. 7; Cameristele (J. Genet), nir. 11.

FOARTE MIC 

- Noapte bună, mamă (M. Normann),
nr. 3. 

NATIONAL 

- Drumul singurătăţi'i (A. Schnizler).
IlJ". 3 ; Autograf (G. i\.rion), nr. 4 ; 
Clovni'i (M. Mălalmare), nr. 5 ; Fata
din Anclros (Terenţiui, nr. 5 ; Tor
quato Tasso (J. W. Goethe), 111r. 6 ;
Bădăranii (C. Goldoni), nr. 11.

NOTTARA 

- Livada de vişini (A. P. Cehov), nr. 4;
nr. 5 ; Dansul morţii (A. StrindbeJ·g),
nr. 7 ; lntr-o dimineaţă (M. Ispirescu),
ni!". 12,

OPERA ROMANA. 

- 1n labirint (Liana Alecsandra), nr. 10.

CONSTANTIN TANASE 

Teatrul satiric-muzical -

- Savoy-Savoy (E. Rotaru, C. Patrichi, 
B. Fălticineanu), nr. 3.

TELEVIZIUNE' 

- Ultima cursă (I-I. Lovinescu), nr. 9 ;
Stîlpii societăţii (I-I. Ibsen), nr. 12.

1n teatrele din ţară 

ARAD 

- Scene din viata unui bădăran (D. So
lomon), nr. 3 ·; Noaptea înC1trcăturilor
(O. Goldsmith), nr. 4.
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BACAU 

- Conversaţie în oglîndă (G. Genoiu),
nr. 3 ; Noaptea marilor speran�e
(T. Popescu), n.r. 7.

BAIA MARE 

- VasiLe Lucaciu (D. Tă:rchilă), nr. 6;
Ciudatul rol al întimplării (I. Băieşu),
nr. 8 ; Excursia (Th. Mănescu), Un di
vorţ neobişnuit (K. Topalov), nr. 9. 

BIH.L�D 

- Căsătoria (N. V. Gogol), m. 1; Rămîne
pe joi (E. Busuioceanu), nr. 2 ; Piatră
la rinichi (P. Everac) ; Dulcile, amare
bucurii (D. Cocea), nr. 12.

BOTOŞANI 

- O femeie drăguţă cu o floare şi fe
restre spre nord (E. Radzinskii), nr. 8 ; 
Profesor de admitere (M. Bl·ăescu),
111·. 1,1. 

BRAŞOV 

- Şapte martori (P. K.arvas), nr. 2; Lo
cuinţa Zoicăi (M. BuJgakov). nr. 5 ;
Sculptură în os (P. Everac), nr. 6; 
Domide contraatcică (T. Popescu),
nr. 10.

BRAILA 

- O femeie cu bani (G. B. Shaw), nr. 9.

CLUJ-NAPOCA 

- Naţio1�al -

- Nu ne ,nastem toti la. aceea.s-i vîrstă 
(T. Popescu), nr. 2 ; Burghezul gentilom
(Moliere), nr. 5 ; Micul infern (M. Şte
fănescu), nT. 8. 

CONSTANTA 

Teatrul Dramatic -

- Sînziana şi Pepelea (V. Alecsandtii), 
nr. 3. 

CRAIOVA 

- A treia ţeapă (M. Sorescu), nr. 1 : Ar
tista (A. Banta.ş după Somerset Mau
gham), nr. 2 ; lntr-un parc... pe o
bancă (AI. Ghelman), nr. 4 ; M.Qbibă
şi durere (T. Mazilu), nr. 6 ; Noaptea
tăcerii, noaptea singurii tă ţii (N. Toi'a
şi A. Banta.ş după R. Anderson), nr. 12.

GALATI 

Mob-ilă şi durere (T. Mazilu), nr. 3 ; 
Femeia îndărătnică ('vV. Shakespearre), 
nr. 7 ; Turandot (C. Gozzi), nr. 12. 

GIURGIU 

- O noapte furtunoasă (1. L. Oairagiiale),
nr. 4; Cenuşăreasa (I. Lucian şi
V. P-uicea, după Ch. Perrault), nr. 6.
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IAŞI 
- Descoperirea familiei (I. Brad), nr. 1 ; 

Ivanov (A. P. Cehov), nr. 3 ; Steauc,
fără. nume (M. Sebcţstian), nr. 10 ; 
Mielul turbat (A. Baranga), nr. 11 ;
'l'imp în doi (D. R. Popescu), nr. 12.

ORADEA 
- secua română -

- Dormind pe un şarpe (D. R. Popesou), 
nr. 1 ; Gărgăriţa (I. Băieşu), nr. 2 ; 
O noapte furtu1wasă (I. L. Oairagiale), 
Mesterul cîntăret (Fr. Wedekind), nr. 
4; · Vicleni'ile ·dragostei (G. Mairia 
Cecchti), nr. 5 ; Hohote de rîs (T. Po
pescu), nr. 6 ; Camera de alături 
(P. Everac), nr. 12. 

- secţia maghiară -

- Alo, cine eşti? (Mehes gy.), nr. 7 ; Nă-
pasta (I. L. Caragi,ale). nr. 8. 

PETROŞANI 
- Moda căsător'iil,or (W. S. 1vi<a,ugham),

!llJI'. 4; Meşterul (D. Dem Iona5cu),
i111!". 9.

P !AT RA NEAMŢ 
- Mireasa mută (B. Jonson), nr. 6; Pu

terea şi Adevărul (T. Popovic.'li), rnr. 1_0.

PITEŞTI 
- �velion la bai.a de aburi (E. Bra

g'l-i;i,nski şi E. Reazanov), nr. 9. 

PLOIEŞTI 
- Omul cu mîrţoaga (G. Cipri.ian), nr. 4 ; 

Mult zgomot pentru nimic (W. Sliah-e
speare), na·. 8. 

SF!NTU GHEORGHE
Bietul meu Ma.rat (Al. A1·buzov). nr. 4 ; 
Vara trecută la Ciulimsk (Al. Va.mpi
lav), rnr. 5 ; Căsătorie prin concurs
(T. M-u.ş,artescu), nr. 10 ; Femeia fadă
rătnică (W. Shakespeare), nr. ll ; De
parte dragostea se ascunde (Sorana)
(T. Popescu), nr. 12.

SIBIU 

- Pygmalion {G. B. Shaw), nr. 1 ; Jocul
vietii si al mortii în desertul de cenuşă
(H.' Lovrunescu),' nr. 7.

TIMIŞOARA 
- Răceala (M. Sorescn), nr. 6; Trei su

rori (A. P. Cehov), nr. 9.

T!RGU MUREŞ 
- Naţional -

- Ne nastem o singură dată (I. Ci'llll.·-
cl.aru), · Titanic Vals (T. Muşatescu),
rnr. 2 ; Conversa.ţie în oglindă sau Vic
tima fericită (G. Genoi.'ll), rnr. l'l. 

- secţia maghiară -
- Locuinţa Zoicăi (M. Bulgalrov), nr. 2 ; 

Fedra (J. Rlacine), nr. 3 ; Ex (AJ<lo Ni-

colaj), nr. 10 ; Diogene ciinele (D. So
lomon), nr. 11. 

- Institutul de teatru -
- secţia româ.nă -

Scoica de lemn (F. Neagu), nr. 3. 
- Teatrul de păpuşi -

- secţia maghiară -
- Varietă�i cu păpuşi, nr. 3.

TURDA 
- Nobili de ocazie (E. Scarpetta), nr. 9.

PREZENŢE ROM.J.\NEŞTI 
PESTE HOTARE 

OASPEŢI DE PESTE HOTARE 

TEATRUL PE TOT GLOBUL 

- Congresul al X-Zea al Asociaţiei In
ternaţionale a Criticil,or de Teatru,
nr. 7.

BARBUŢA (Margareta) - Tema domi
nantă: Pacea. 

KIVU (Dinu) - Respiro la. Weimar. 
SILVESTRU (Valentin) - Ideile se mişcă 

şi ele. 
* 

Prima întîlnire mondială a revistelor 
de teatr·u, nr. 7. 

CRISTOIU (Ion) - Condiţia jurnalismu
lui de specialitate. 

* 
BERLOGEA (Ileana) - Teatrnl românesc 

în lume, nr. 1.
GONŢA (Grigore) - regizor la „Euro-Stu

dio" clin R.F.G. Convorbire realizată 
<le Aurelia Boriga, nr. 1.

VISARION (Alexa) - ,,Pe parcursul aces
tei e:r:perienţe am încercat să fiu eu
însumi in tot si în toate". Convorbire 
realizată de Aurelia Boriga., nr. 9.

* 

GIORGETTI (Mai·io Mattia) - ,,Teatrul 
trebuie să fie un sistem de vase comu
nicante" (Interviu de Alice Georgescu), 
nr. 12. 

IONESCU (Miruna) - Spectator la... Ma.-
_ drid, nr. 3. . 

:rvITTCHELL (Tony) - Sindromul succe
sului. (Corespondenţă specială. Tradu
cere Cor.iina Ş,uteu), nr. 6. 

PAPP (Do-ina) - Spectator la Theâtre 
du Soleil : ,,Inc/iada.", nr. 6. 

ŞTiEF ANESCU (Alex.) - Spectator la ... 
Teatrul de dramă si comedie „Ta.-
ganlw." din Moscova, nr. 6. 

TRAUTH (Volker) - Teatrul în R.D.G.: 
tinerii se înscriu la cuvînt. (ln româ
neşte de Carmen Banciu). nr. 4. 

- Teatrul pe tot globul. Rubrică ['eali-
2cată de- 'JVIa�ga,ret:a Bărbuţă, Corina
Lupşa, Vlad Andrei Orhe-ian,�, nr. 2.

- Ce e nou la... Londra, Pa.ns, New
York Johannesburg, nr. 1 ; Beijin9,
Toki; New York, Berlinul Occidental,
Hamburg, Paris. Rubrică realizată de
Roxana Dascălu, nr. 2.
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DRAMATURGI ROMANI 
CONTEMPORANI 
DE LA A LAZ 
POPESCU (Aclu-iana) - Romulus Guga 

(l}, nr. 1 ; (il), nr. 2 ; (III}, nr. 3 ; 
Igor Grinevici, nr. 4 ; Mircea Radu 
Jacoban (1), nr. 5; (II), nr. 6; (III), 
nr. 7 ; Radu Iftimovici, nr. 8 ; Du
mitru Dem Ionaşcu, nr. 9 ; Paul Ioa
chim, nr. 10 ; Nelu Ionescu, nr. 11 ; 
T-ina Ionescu Demelrian, Petru Ispas,
nr. 12. 

ACTIUNILE REVISTEI 
TEATRUL" 

" 

- lntîl11irile revistei „ Teatrul" cu citi-
tori"i :

FIRAN (Carmen) - La Craiova, nr. 11. 

HlNCU (Vasile) - La l.T.C.B., nr. 3 ; La 
Rîmnicu Vîlcea, nr. 6. 

MATEI (Mihai) - La Galaţi, nr. 4; La 
Constanţa, nr. 9; Lci- Reşiţa, nr. 12. 

TĂTARU· (Doina) - La Brăila, nr. 7. 

- Cenaclul de dramatur·gie :
DIMITRlU (Ştefan) - ,,Invenţia secolu�

lui" de Tudor Popesau, nr. 4; ,,Vărul 
Shakespeare" ele Marin Sorescu, rţr. 
5 ; ,,Cîncl a·i s-o cunoşti pe Luiza" de 
Ştefan Dimltriu, nr. 6; ,,Pe Văratec 
în sus" ele Ion Nicolescu, nr. 7 ; ,,Al 
treilea martor" ae Sorin Holbau, nr.

8 ; ,,Jertfa", ele. Alex�nclru Sever, nr, 11; 
,,Al treilea as" ele Horia Gârbea, n.r. 
12. 

- Cercul de critică şi teorie teatrală:
VALERIU (Ion) - ln dezbatere : Specta

colul „Regele Lear" de Shakespeare ha 
Teat1'ul Ciuleşti, nr. 7 ; lntîlnire CU; 
Dostoie1.:ski, nr. 11 ; ,,Aceşti îngeri 
trişti" ele D. R. Popescu, nr. 12. 

-NOTE, V ARIA
Documente ale teatrului românesc.. 
Toma Caragiu, nr. 3 ; Ucta.vian Cotes
cu, nr. 4 ; ,,O scrisoare pierdută" -
4() de ani de la premieră, rn·. 9; Amza 
Pellea, nr. 10 ; George .Vraca, nr. 11 ; 
Radu Beligan, nr. 12. 

- Imagini pentru o viitoare ·istorie a
teatrului românesc, nr. 2. 

O ctitorie culturală a Epocii Nicolae
Ceauşescu. Teatrul pentru Copii şi Ti
neret din Iaşi, nr. 7. 

- P1imim · la redac(ie, nr. 2 ; nr. 3 ; nr.

7 ; nr. 10 ; nr. 11. 

Prom_oţia '88 a I.A.T.C. înaintea pri
mului gong· (Foto•reportaj de Paul
Nancă şi Radu Grindei), nr. 8. 

- REFLECTOR: ConfluenţCL Cirtelor, To
nusul necesar, Un cvasianonimat ne
dorit. Sărăcie cronică a cronicii, De ce
„Vlaicu Vodă" ?, Scenă sau teren de
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sport ?, Să ne recitim din cînd în dnd 
clasicii,, Nimic nu se pierde ... Semnea
ză : EmanoH Engel, Petre Ionescu, Co
rin-a LU1pşa, Paul Na.ncă, George Stan
ca, "rir. 2 ; Seară de literatură şi mu
zică elisabetană. Un turneu în dez
batere. Prem"iile A.T.M. pe anul 1987, 
Teatrul face muzica şi graba e de mai 
multe feluri, Comentariu critic sau re
clamă ? Semnează : Petre Ionesou., 
Paul Naocă şi Viotor Parhon, nr. 3 ; 
G":ramatica după Ileana Lucaciu, Gal·<: 
tinerilor actori Costineşti '88, Seara 
omagială Nichita Stănescu, Palmares : 
Săptă'TTIÂ.na teatrului scurt, Oradea '88, 
Un disc eveniment, Semnează : Lauria 
Grlinberg, Ioan Cristescu, nr. 5 ; Pal
mares „Arta comediei" Galaţi '88. Co
locviul revistei „Teatrul". Raportul 
text-regie în spectacolul „O scrisoare 
pierdută" la Teatrul Mic. Un turneu· 
relevant. Semnează : Con,stan,ti,n Radu
Mam,a şi Valeria Ducea, nr. 6; Un
moment emoţionant : absolvenţa Pra
matiei 1988 la. I.A.T.C., Concursul de 
crecitie în domeniul dramaturgiei, Con
curs: O „specie" pe cale de dispariţie, 
Un Moliere curajos. Semnează: Maria 
M·arin, Mircea Rareş, Mirun,a Runcan, 
nr. 7 ; De-ale ochiului, dar şi, de-ale 
urechii, J ns piraţii din lumea circu.lui, 
Cum se joacă „un director" în unele 
teatre, O simplă nedumerire, lncă o 
dată despre dubla distribuire, Un spec
tCLcol publicistic, Semnează : Paul Io

nescu, V,a.lentin Munteanu, C. D., Paiul 
Nancă, 111r. 9 ; Moda vine, moda trece, 
,,Oedip la Callatis". Semnează: G. D. 
şi V. P., nr. 10. 

- Un spectacol în imagini: ,,Regele Lear"
de Shakespeare la Teatrul Ciuleşti,
111r. 7. 
Valoarea expresiei - Irina Petrescu,
n.r. 2 ; Ovidiu Iuliu Moldov,an, nr. 4; 
Dana Do,g,aru, nr. 6; · Dorel Vişan, 
rnr. 9; Mi-rcea Albulescu, nr. 10; 
Chr.istian Maurer, Mircea · Dia;conu, 
nr. 12. 

- Ziua Mondială a TeCLtrului. Mesaj in
ternaţional. (Peter Brook), nr. 3. 

NATHAN (David) - ,,Glenda Jackson" 
(Traduaere şi adaptare ele Valeria Si

tiaa-u), nr. 11. 
O'NEILL (Eugene) - JOO de ani de ba 

naştere, nr. 9. 
NICULESCU (Ionlllţ) - Memoria Arhivei, 

nr. 2 ;,n.r. 5; nr. 6; nr. 10. 
PARHON (Victor) - Statuţul belicos al 

criticului. nr. 12. 
PREVEJRT (Jacques) - Poem pentru Jean 

Gabin (ln româneşte ele Dan Ci.achir), 
nr. 2.

TUTUNGIU (Paul) - Poşta literaturii 
dramatice, nr. 1 ; nr. 2 ; n·r. 3 ; nr. 4 ; 
nr. 5 ; n!r. 6 ; Thf. 7 ; nr. 8,; nr: 9; 
nr. 10 ; nr. 11 ; rur. 12. 

VLADY (Mari.na) - ,,Vladimir sau Zbo
rul întrerupt". In româneşte de Maria 
Dinescu, nr. 3. 
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„Femeile troiene" în interpretarea 

unei trupe japoneze, regia Tadashi 
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