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ÎNTÎMPINÎND
A 40-a ANIVERSARE A
PARTIDULU1

AUTORI
REGIZ0R1

ORI

TERTRE
DESPRE MUNCA
SI PROIECTELE LOR

eatrul nostru şi slujitorii lui sînt în plin efort
de a da viaţă marilor sarcini pe care Congresul
al III-lea al partidului le-a trasat oamenilor
mundi şi oamenilor artei. Aceste sarcini presupun, în mod organic, întărirea înaltei funcţii
care revine artei dramatice în cresterea şi educarea oamenilor mundi, spre identificarea intereselor lor particulare cu interesele generale ale
construcţiei socialiste in tara noastra, spre dàruirea lor întreagă
acestei opere. Eie presupun cunoaşterea adîncă a realităţilor acestei construct, în stadiul actual, a perspectivelor ei, a elanurilor şi eroismului, a realizarilor şi frămîntărilor poporului muncitor, a psihologiei lui transjormate şi în continua transformare.
NSTITUTULU1
ISTORI4
www.cimec.ro

Lupla între nou si vechi, şi îndeosebi, lupta pentru afirmarea
şi puritatea ideologiei marxist-leniniste in gîndirea si în morala
oamenilor noi, ce se construiesc pe sine construind
socialismul,
lupta împotriva rămăşiţelor ideologiei burgheze şi pentru lichidarea acestora, lupta pentru întărirea lagărului socialist şi pentru
afirmarea presligiului său sporit in lume, pentru pace şi lïbertatea popoarelor — iată cîteva din obiectivele majore care caracterizeazâ deopotrivă viaţa şi munca oamenilor muncii, ca şi
mişcarea noastră teatrală de azi. Atingerea acestor obiective este
stimulată în lunile acestea de apropiata aniversare a 40 de ani
de la întemeierea partidului nostru.
Istoria acestor ani, glorioasă prin tot ce a insemnat ea
eroism,jertfă, ataşament neabătut faţă de cauza poporului, este
în acelaşi timp pilduitoare şi îmbărbătează pe omul muncii, pe
omul artei, în eforturile sale, ìi dà un spor de elan în realizări,
il determina să întîmpine acest eveniment pe măsura marii lui
semnificaţii.
Hotărîrea C.C. al P.M.R. cu privire la sărbătorirea acestei
glorioase aniversări şi Directivele adresate tuturor organelor şi
organizaţiilor de partid, sindicale, ale U.T.M., cu privire la criteriile principale ale intrecerii socialiste în cinstea
aniversării,
au générât un climat entuziast de creaţie in rîndul oamenilor de
artă. Scriitorii şi colectivele teatrale se pregàtesc sa cinstească
marea sărbătorire avînd in faţă obiectivul concret al Decadei
dramaturgiei originale.
Am crezut de aceea util să încercàm a cunoaşte şi înfăţişa
cìteva din aspectele, foarte cuprinzătoare, ale activităţii, proiectelor, realizărilor in curs şi perspectivelor de creaţie ale scriitorilor şi oamenilor de teatru, însufleţiţi de puternicul avìnt creator
care a cuprins ìntregul nostru popor muncitor.
CONŞTIINŢA

COMUNISTA

IN REFLECTAREA

ACTUAHTĂŢII

Munca creatoare a dramaturgilor este în chip firesc centrata în jurul realităţilor şi problemelor construcţiei socialismului, aşa cum eie apar luminate de marile
invăţăminte ale istoriei de luptă şi victorii a partidului. Asemenea învăţăminte au
fost în mod nemijlocit puse în valoare de piese ca întoarcerea de Mihai Beniuc, Oameni care tac, de Al. Voitin, Cìnd scapata luna de Horia Stanca, care trebuie con
siderate nu ca simple evocări, ci ca adevărate demonstraţii pentru îmbogăţirea
spiritului de partid în conştiinţa oamenilor. Eie se completează în perspective
cu noi piese de aparentà evocare (in fond, de dezbatere a actualităţii în
lumina trecutului), cum sînt Vis împlinit de Lucia Demetrius, Primăvară timpurie
de Aurei Mihale, Marele fluviu îşi aduna apele de Dan Tărchilă şi ditele.
Al. Voitin ne-a făcut cunoscut că lucreaza in momentul de fata la Oamenii
înving, piesă care continua pe cea reprezentatà la National şi pe care autorul intenţionează s-o termine ìnainte de sfîrşitul anului. Dacă Oameni care tac surprinde
un moment din viata si lupta ilegală a comuniştilor, Oamenii înving tratează evenimentele de la 23 August 1944, mai precis insurectia armata, condusà de comunisti,
din noaptea de 22 spre 23 August 1944. Se vor reîntîlni în această lucrare personale
din prima piesă: Axinte, Rada, studentul Mihai. Schita noii piese e terminata şi
primele scene scinse. în Unii mari, Al. Voitin şi-a préfigurât planul a încà două
lucrări, una privind momentul naţionalizării (Oamenii sînt oameni), şi cealaltă,
ajungînd pînă în acîualitatea imediată (Oameni sub stele). O tetralogie, aşadar, în
intregime inchinata luptei comuniştilor şi partidului pentru socialism şi fericire.
La baza multelor lucrări inspirate direct din realităţile noastre de astàzi,
din „sursa inepuizabilă" care este „avîntul uriaş al forţelor creatoare ale
poporului" se află puternicul suflu eroic, marea cunoaştere a sensului istoriei,
convingerea neabătută in victoria cauzei clasei muncitoare, de care au dat dovadà
comunista de-a lungul celor 40 de ani.
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Mihai Beniuc lucrează, de pildă, la o piesă: Automi moral, care va dezbate
o problema de etica comunista, problema răspunderii comunistului faţă de colectivul căruia îi aparţine; Aurei Baranga inchina noua lui piesă, Gloria, in curs
de elaborare, luptei pentru însuşirea tehnicii celei mai ìnaintate in industria
noastră. Al Mirodan s-a inspirât in scrierea piesei Căutătorii de comori, dintr-o
iniziativa patriotică a tineretului din uzinele „Ernst Thălmann"; Ochiul albastru
al lui Paul Everac înfăţişează oamenii şi faptele care au ridicat Hidrocentrala de
la Bicaz. La piese noi lucrează scriitorii M. Davidoglu, Dorel Dorian, Titus Popovici, Al. I. Ştefănescu, Ion Islrati, şi nenumăraţi alţii. Toate acestea vorbesc —
dacă ţinem seama de mărturisirile făcute de unii dintre autorii lor — despre un
orizont mult mai larg de cunoaştere, despre modalităţi artistice noi, corespunzătoare şi fructificate de conţinutul de viaţă reflectat in operele respective.

LEGATURA CU VIAŢA —
CONDITIA ÎNNOIRII CONTINUE
A CREAŢIEI DRAMATICE
vi

Horla

Horia Lovinescu, de pildă, îşi
„de toate zilele" şi socoteşte că
astăzi, după 16 ani de la Eliberare.
Horia Lovinescu considera că însăşi
pe scena au determinai o evoluţie,

Lovinescu

denumeşte piesa la care lucrează, o picsă
specificul ei rezidà in faptul că e scrisă
Ce înseamnă, printre ditele, acest specific ?
viaţa şi, prin urmare, reflectarea ei veridica
un progres in scrisul dramatic, şi in sensul
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că au fost depăşite acele piese în care numărul comuniştilor era restrîns. A
reflecta realitatea actuală înseamnă, pentru Horia Lovinescu, a aduce pe scena
în una şi aceeaşi piesă, dacă nu unanimitatea, în orice caz, majoritatea personajelor
avìnd calitatea de comunisti, cu însuşirile şi lipsurile lor, osa cum ni-i înfăţişează
viaţa de toate zilele. Pe de alta parte, automi Surorilor Boga socoteşte că viaţa
şi problemele personale ale acestor eroi nu pot fi privile izolat, şi de aici,
necesitatea de a profila destinul dramatic al personajelor pe un fond social care,
în cazul piesei în lucru, este uzina.
Interesant de relevât, din cele ce ne-a mărturisit Horia Lovinescu, este faptul
câ a sesizat deplasarea accentului şi gre%tăţii spécifiée în piesa de teatru, spre
oamenii cu trasaturile cele mai noi.

sé»
NU O IMAGINE

GENERALA,

CI INDIVIDUALIZAREA ARTISTICA
A OMULUI

NOU

Paul

Everac

lata o lecţie a vieta, pe care dramaturgii ìncep s-o aplice în practica lor scriitoricească. In adevăr, lecţia aceasta o urmează şi Paul Everac, a cărui ultima lu
crare dramatică, Ochiul albastru, oglindeşte aspecte ale amplelor transformări revoluţionare din tara noastră — aşa cum eie se răsfrîng din construirea marii Hidrocentrale de la Bicaz — şi ìnfluentele lor hotărîtoare in conşiiinţa constructorilor ei.
La această piesă — ne spune Paul Everac — am dus o muncă mai ordonată
şi mai sistematica decît în primele mele lucrali. Am locuit mai mult timp la Bicaz,
atît anul trecut cît şi anul acesta; faptul acesta m-a ajutat să culeg un bogat ma
terial documentar. Problema cea mai dificilă în constructia piesei a fost nu dezvoltarea unui sîmbure dramatic, ci selectarea materialului dramatic necesar, dintr-un abundant material de viaţă. Piesa imi apare, de altfel, şi acum, in faza
încheierii ei, încă foarte încărcată, caci e greu să pui semnul egalităţii între selectare şi abandonare, atunci cînd te afli in faţa unei avuţii „documentare", de preţul
celeia întîlnite de mine. (Mi-am îngăduit, de aceea, să nu las pierdute aflările mele
de la Bicaz şi să încerc şi un scenariu de film despre Hidrocentrală.)
Consider că sartina dramaturgului este sa fie ancorat în realitate şi să
reflecte noul din viaţa noastră, contribuind, pe măsura posibilităţilor sale, la întărirea acestui nou. Nu mai pot concepe munca mea de creaţie fără un contact cit mai
strins eu viaţa. De aceea, în afară de plecările mele în documentare propriu-zisă,
mă bucur să pot avea o legatura permanentă eu o întreprindere din Bucureşti,
caci contactul permanent şi sistematic cu viaţa oamenilor muncii ni se arata extrem
de profitabil, dincolo de actul documentării faptice, pentru cunoaşterea omului nou,
a psihologiei şi mentalităţii sale, şi, de aici, pentru individualizarea artistica a unor
iipuri despre care aveam pînă acum doar o imagine generala.
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Multitudinea de fapte, de oameni şi de procese de ccmştiinţă, pe care scriiiorul le întîlneşte în viaţa lui de fiecare zi şi care devin material al creaţiei sale,
oferă şi lui Dorel Dorian prilejul unor reflecţii pe marginea propriei experienţe
scriitoriceşti şi a noii lucrări, aflate in curs de încheiere.
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Dorian

De aproape doi ani lucrez la o piesă... Aceeaşi piesă şi rnereu totuşi alta. Nu
s-a schimbat, e drept, nici locul acţiunii — noua regiune petrolifera a Olteniei —
n-am renunţat la nici una din datele aşa-zis „primare" ale conflictului, şi nici
măcar, la „învechita" formula a cazurilor-limită. a conflictelor surprinse în momentul lor culminant. Eroii însă au évoluât... Au devenit alţii ! Mai exact, cred, au
devenit ceea ce s-ar fi cuvenit şi ceea ce aş fi vrut să fie de la bun început: încercînd să trăiască nu „cîndva", în imprecisa şi comoda formula „anii nostri",
ci, trăind eu adevărat azi, în plin mers spre mîine, în noua etapă a desăvîrşirii
construira socialiste, partinitatea devenindu-le o trăsătură intrinseca, organica, definindu-se fiecare în parte ca erou — şi comunist — în acţiune, în plină confruntare.
Dar nu numai atît: eroii piesei au devenit alţii, pentru că, activînd — din „vina"
conflictului — pe tărîmul complex al lichidării înrîuririlor educaţiei burgheze din
conştiinţa oamenilor, au simţit ei înşişi nevoia — fireşte şi autorul — să depăşească
momentul finalurilor sentenţioase, moralizatoare, şi să solicite în piesă, ca şi în
viaţă, noile forme, obşteşti, de influenţare a celor ce incaica normele vieţii sociale,
apelînd în primul rînd la judecata opiniei publice, a colectivităţii. Şi pentru că tot
am început să vorbesc de eroii piesei: am încercat să reflect, fireste, în acţiune.
minunatul lor eroism, cotidian, adesea nespectaculos, dar nu mai puţin bogat în
semnificatii, eroismul — cu alte cuvinte — înţeles ca o dăruire a vieţii pe parcursul
unei întregi vieti. Fireşte că acest eroism cotidian nu exclude — nici în piesă —
accepţia eroismului ca dăruire a vieţii într-o singură clipă, într-un moment culmi
nant al dramei... Dar prea multa teorie ! Fapt cert ramine doar că reflectarea
veridica a vieţii impune şi în dramaturgie lărgirea „ariei" eroului pozitiv, şi im
plicit, noi delimitări şi regrupări de forţe — mă refer în primul rind la lista personajelor antrenate în conflict — în funcţie de gradui de înţelegere şi apreciere
a noului, de participarea mai mult sau mai putin activa la lupta dintre vechi şi
nou. Eroismul — ca şi accepţia eroismului — va diferi de la unul la altul, după
cum va diferi şi modul lor de înţelegere a vieţii. A fost nevoie însă, pentru aceasta,
de un contact mai ìndelungat cu adevăraţii eroi ai piesei — cei care mi-au inspirat-o
—, documentarea încetînd să mai ìnsemne numai cunoaşterea vieţii, ci şi trăirea
şi retrăirea, înzecită ca intensitate, a conflictului. Am reuşit sau nu, ramine de
văzut... Sper, totuşi, ca la apariţia acestor rìnduri, piesa să fie predata vreunui
teatru, şi autorul „eliberat" de situaţia de a vorbi el însuşi despre încercările sale.
Mi-am mai propus oìndva, e drept — si n-am renuntat ìntrutotul — să realizez
un ciclu de piese ìntr-un act, cu mereu aceiaşi eroi, surprinşi în cele mai diferite
situatii de viaţă, conflictele fiind inspirate din actualitate şi — hai să mă laud ! —
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încercînd să fie uneori şi de stringentă actualitate. In sfîxşit, un ciclu de piese
pledînd pentru combativitate, vigilenţă, spirit de răşpundere, combătînd mediocritatea, rutina, inertia, în numele unei continue nemulţumiri a fiecărui erou faţă de
el însuşi, de pe poziţiile a ce ar putea şi ar trebui să devina. Dificultatea cea mare
a unor astfel de piese — în afara descoperirii conflictelor înseşi şi a dezbaterii
lor complexe, convingàtoare, partinice — consta în realizarea unui anumit firesc
şi a unei mari simplităţi în tratare. De aci, poate — mulţumită acestui firesc —,
ar rezulta şi formule artistice oarecum diferite, eu un pronunţat caracter agitator.
Fireşte, exista o rezervă... Procesul îndelungat al formării conştiinţei socialiste
nu poate fi „îngrămădit" în limitele a 15—ÛO de pagini. Dar piesele acestea nici
nu-şi propun decît să marcheze începutul procesului, să reflecte acea hotărîre
intima care semnifică pentru fi ecare persona], definiti v şi definitoriu, începutul
schimbării şi — dacă se poate, eu atît mai bine — momentul saltului calitativ. Iar
în cazul în care, pe parcurs, vreunul din tre conf liete va protesta împotriva limitelor impiise de piesa într-un act — ce să fac ? — voi încerca să fiu concesiv...
Am convingerea că aceste piese s-ar dovedi utile brigăzilor artistice de agitaţie şi echipelor de amatori din întreprinderi... Iar dacă vreun teatru va considera
că, grupînd trei-patru piese într-un act, s-ar putea realiza un spectacol, fireşte că
m-ar bucura... Dar nu, si despre asta, tot după terminarea lor...
Din ansamblul noii recolte dramatice, la care ne putem aştepta într-un viitor
apropiat, ne apare peisajul material şi spiritual al realităţilor construcţiei socia
liste în tara noastră, ca şi ai variatelor modalităţi stilistice pe care eie le generează.
Totuşi, nu putem să nu semnalăm, privind problematica şi tematica generala a
acestor lucrări, că in afara piesei Milionarii de Ion Istrati, un sector important,
acel al gospodâriilor agricole colective — care au început de mult sa domine în
lumea satelor, prin tot ce contribue eie material şi spiritual la creşterea bunăstării
şi înnoirea sufleteascà a ţăranului —, nu apare în suficientă măsură în preocupările
creatoare ale dramaturgiei şi teatrului nostru. Scriitorii nostri, ca şi conducerile teatrelor, trebuie să sesizeze că în stadiul actual, problemele construira
socialismului
la sate au încetat de mult să se limiteze la acelea pe care dramaturgia noastră
inspirata de transformarea socialista a agriculturii le-a consemnat pina acum: lupta
împotriva chiaburului, şovăiala mijlocaşului etc. Că eie sînt de o complexitate, de o
noutate si o forţă dramatică ce nu pot fi uşor trecute eu vederea de privirile unui
creator de arti ce se apropie de eie.

ACTUL ARTISTIC NU POATE FI lNŢELES
DESPRINS DE VIATA CETĂTENEASCÂ
Este firesc, în această ambianţă de fierbinte clocot creator, ca şi ceilalţi oameni de teatru — regizorii, actorii, în general colectivele teatrelor şi conducerile
lor — să fie preocupaţi in mod serios de felul în care se vor prezenta la Decada
dramaturgiei originale şi, prin aceasta, de felul în care vor întîmpina
marele
eveniment al aniversării. Grija pentru o continua creştere a nivelului
artistic
Radu Beligan, discutine! cu inginerul Stefan Rădvan, unui din
constructorii docurilor viitorului
Combinat Siderurgie de la
Galaţi

www.cimec.ro

se însoţeşte la oamenii de teatru, de dorinţa de a cunoaşle tot mai bine viaţa
şi de a lega tot mai strìnse relaţii cu masele muncitoare. cu preocupările, cu munca
lor. Actul artistic nu mai poate fi înţeles pentru ei, desprins de viaţa
cetăţenească,
dezlegat de cunoaşterea vieţii
poporului.
Sînt in acest sens semntficative
cuvintele lui Radu Beligan, députât in Marea
Adunare. Naţională, directorul Teatrului de Comédie din
Bucureşti.
La fel cu toţi oamenii muncii din patria noastră, întîmpin cea de a 40-a a v 
versare a partidului nostru, muncind, muncind intens, atìt pe pian profesional cìt
şi pe pian obştesc, fiindcă nu pun nici un hotar, nu văd nici o deosebire între
aceste aotivităţi. Eu consider că aceste două planuri aie activităţii mele se oonjugă
într-o simbioză desăvîrşită, şi fie că sînt pe scenâ, fie în mijlocul oamenilor muncii,
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Pe amplasamentul marelul Combinat Siderurgie de la Galaţi :
un grup de ziarlştl, scriitori şi actori ai Teatrului de Comédie,
în frunte eu Radu Beligan, in documentare

mă domina acelaşi sentiment d e raspundere pentru ceea ce fac. î n ultima vreme
legăturile cu viaţa au crescut imult. A m călătorit prin ţară, prin oraşe şi sate,
şi am avut revelaţii multiple, într-un cuvînt, am realizat apropierea mai strinsă
d e „teren", fapt care va contribuì, fără îndoială, la îmbogăţirea conţinutului profesiunii mele. Cînd interprétez pe scena destinul Celebrului 702, consider că realizez
şi o m u n c ă obştească, făcînd cunoscut oamenilor nostri, strivitorul mod de viaţă
american, legile sale violente şi inumane. Totodată, oamenii pe care i-am cunoscut,
activiştii ' d e partid, preşedintii de gospodării colective, ţăranii muncitori mi-au
deschis orizonturi mari, màrturisesc — ìnainte doar teoretic bănuite — asupra
nivelului inaintat d e gîndire al contemporanilor nostri, oamenii noi ai zilelor
noastre.
Am fost de-a dreptul impresionat de maturitatea politica, de orizontul larg
d e gîndire al acestor activişti de partid şi activizatori ai conştiintelor, care duc_ o
muncă eroica şi zilnică, pentru construirea societăţii socialiste in t a r a noastră...
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AUTORI, T E A T R E , PUBLIC — O

UNITATE!

Actorii constituiţi in bngăzi teatrale, care colluda regiunile cele mai îndepărtate, prezentìnd unui public proaspăt, lucrati corespunzătoare setei lui de frumos,
ca şi setei lui de a cunoaşte; turneele teatrelor, şi ìn ultima vreme exemplul Teatrului de Comédie, care s-a deplasat cu un colectiv de servitori, ziarişti şi actori,
pe unni din cele mai importante şantiere ale planului nostru şesenal — Combinatul
Siderurgie de la Galaţi — pentru a descoperi acolo sìmburele unui viitor spectacol
agitatone, toate acestea sìnt vrednice de semnalat ca demente noi ìn procesul
continuu de reciproca înrîurire dintre realitate şi artà. In adevàr, Lucian GiurchescuT
regizor la Teatrul de Comédie, vorbindu-ne despre aceasta initiative, luată în
vederea participării teatrului la Decada dramaturgiei originale, se ocupă şi de
consecinţele ei fireşti în creaţia colectivului şi a scriitorilor de teatru:
Această acţiune de a surprinde actualitatea ìn ce are ea mai inédit, mai nou r
constituie o preocupare permanentă a colectivului nostru.
Teatrul îşi propune de asemenea să formeze o echipă de dramaturgi, legati
de colectivul nostru, neexcluzînd, bineînţeles, posibilitatea pentru oricare alt scriitor
de a colabora cu noi. Vrem să promovăm cît mai multi tineri, să îndrumăm cît mai
multe condeie talentate pe ealea scrisului dramatic; să căutăm, să scoatem la
lumina, să „consacrăm" cît mai multe talente care nu şi-au încercat încă forţele
în domeniul dramaturgiei.
In alta ordine de idei, pe planul spectacolului, sìntem preocupaţi de realizarea
unei cît mai mari expresivităţi scenice. Sîntem în căutarea acelor mijloace de comedie care să exprime cît mai pregnant ideea piesei şi caracterul personajelor.
Pentru aceasta vrem să folosim tot arsenalul de mijloace de care dispune comedia,
farà a dispreţui sau neglija nici unui dintre eie. Personal, vreau să realizez un
contact cît mai direct şi continuu cu sala, solicitind o cît mai activa participare a
spectatorului la evenimentele de pe scena, să-1 „oblig", ooncomitent cu judecarea
eroilor piesei, la un procès de autojudecare a sa, în funcţie de cerinţele contem
poranei tăţii.

SĂ D Ă M SCENE1 MÂREŢIA A C T U A L I T Ă Ţ I I !
Pentru realizarea unor spectacole cît mai eficiente, ìn raport cu ìnalta semnificaţie a aniversàrii, unele teatre depun de pe acum eforturi pentru ìnchegarea
unei cît mai strinse legături cu autorii, pentru asigurarea unor cît mai valoroase
texte dramatice, ìn stare să capete, la Decada dramaturgiei originale, o expresie
scenica de mare ţinută artistica.
în tendinţa de relevare a grandiosului, agitatoricului şi înălţătorului in spectacolt
se înscrie şi strădania lui Horea Popescu, care va pune pe scena Teatrului Muncitoresc C.F.R. piesa Ochiul albastru.
Acum, ìn lunile din preajma aniversàrii partidului — ne spune regizorul —
sìnt prins cu trup şi suflet ìn munca de montare a piesei Ochiul albastru, cu care
teatrul meu va participa la entuziasmul şi bucuria generala. Paul Everac aduce
in ultima sa piesă o pasionată confruntare între nou şi vechi, axîndu-şi tematica
şi acţiunea pe anii aspri, dar bogaţi in ìmpliniri, ai construira Hidrocentralei de la
Bicaz. Se înfruntă aici rutdna cu progresul, prejudecata sau superstiţia cu gìndirea
limpede şi înaintată. Personal, vâd in Ochiul albastru un fel de epopee a Bicazului,
o epopee, ìn care se ìmpletesc nenumarate destine, şi pe care autorul a vrut s-o
trateze pe trei filoane paralele, urmărind transformarea unor tineri muncitori, a
unor ţărani şi a unor intelectuali, prin contactai lor cu şantierul.
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De obicei, cînd vorbim de epopee, ne gîndim la nararea un or fapte consumate
de mult în istorie, eroii acestor fapte căpătînd un anurnit nimb, care se traduce
şi într-un limbaj mai mult sau mai puţin retoric. Din vechiul concept de epopee
voi cauta să reţin îndeosebi grandiosul, planurile şi desfăşuirările ample. Dimpotrivă, în ce priveşte limbajul scenic, voi cauta să mă apropii cît mai mult de
autenticitatea caracterelor şi situaţiilor dramatice oulese aproape pe viu de către
autor. Aşadair, ornas angaja să aduc dimensiunile de epopee ale zilei de azi în
spectacol, cadrul istorie fiind al strictei contemporaneităţi.
In termeni scenici, voi încerca să asigur spectacolului o mare amplitudine şi
respiraţie, voi încerca să fac mereu prezent fondul social — marea hidrocentrală —
pe care se profilează eroii contemporani ai lui Everac. Imi dau seama că sarcina
e gréa şi însăşi construcţia piesei ma va obliga la o susţinută „cavalcadă" pe trei
planuri, în trei medii diferite, aproape paralele. Mi-au trecut şi îmi tree prin
minte multiple soluţii scenice, din tre care dezvălui deocamdată una singură: mă
gîndesc să întăresc factura dorită a spectacolului prin comentariul şi prin intervenţia în acţiune a unui cor. Dar această sarcină as încredinţa-o unei orchestre
(simfonice sau semisimfonice, aşezată cu tot volumul ei pe scena), care să facă
parte integrante din spectacol, ìmplinind în acelaşi timp două funcţii: de comentariu „coral" şi ilustrare muzicală. Elaborarea partitura muzicale cu o funcţie atît
de însemnată a fost încredinţată compozitorului Theodor Grigoriu, şi ani convingerea că rezultatul va fi cel scontat.
Dar, dincolo de orice soluţie ingenioasă şi expresivă, mă voi déclara multumit
de munca desfăşurată abia atunci cînd spedatomi va fi profund imişcat şi
mobilizat de învăţătura pe care va putea s-o tragă din Ochiul albastru, reţinînd
lectia de rnuncă, de transformare a conştiinţelor spre o treaptă superioară, de
fierbinte patriotism, pe care ne-au oferit-o minunaţii constructori de la Bicaz.
FUNCŢIA E D U C A T I V A A I N T E R P R E T U L U 1 . . .
Preocupările pasionate pentru ìmplinirea artistica a creaţiei scenice, stimulate
de elanul general către creşterea calitativă a actului creator şi afirmarea măiestriei,
stau în egala măsură şi în atenţia interpreţilor nostri. De pildă, Ştefan Ciubotăraşu^
inierpretul de neuitat al soldatului Şadrin şi al comunistului Danila Bulz, socoteşte
aniversarea partidului „nu numai un eveniment personal, de bucurie restrînsă la
propria sfera de activitate şi realizări".
Evenimentul — ne spune Ştefan Ciubotăraşu — este al întregului popor, iar
realizările obţinute pe plan de artă şi de teatru nu sînt decît o infima parte din
măreţul ansamblu de cuceriri, pe care le-a dobìndit poporul condus de partid.
O contribute personale modesta voi cauta să aduc prin interpretarea personajului
Mastacan din comedia Prietena mea Pix de V. Em. Galan, în curs de montare la
Teatrul de Comédie.
în Mastacan, Ciubotăraşu vede un om dintr-o generaţie şi cu o formaţie veche,
care izbuteşte să facà paşi înainte în societatea noastră. Este şi el un constructor
al vieţii noi; mai mult, el e chemat chiar să educe pe cei tineri. Dar, ecouri din
vechea lui educaţie se mai fac încă simţite. Ecouri din vechea influenţă a banului
şi din vechea prejudecată a puterii „bîtei", şi toemai ìmpotriva acestor rămăşiţe,
se va ridica Ciubotăraşu în rolul interprétât, subliniind contradicţiile şi zbuciumul
din sufletul lui Mastacan, scoţînd la iveală biruinţa, pe care influenţele noi, sănătoase, o vor avea în sufletul lui Mastacan, dizolvìnd deprinderi vechi şi perimate.
Ştefan Ciubotăraşu ne asigură că va face totul pentru ca frămîntarea lui Mastacan
să fie înţeleasă şi, mai ales, pentru ca rezolvarea ei pozitivă să constituie un bun
exemplu de urmat. Odată cu ciştigarea totală a lui Mastacan la principale morale
ale vieţii noastre socialiste, şi prin ilustrarea scenica a acestei cuceriri, artistul are
ambiţia de a contribuì şi cu acest rol la educarea şi formarea in spirit nou a
acelora care, în măsură variabile, mai au nevoie de acest lucru.
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Ion Finteşteanu

Dacă funcţia educativa a artistului — despre care vorbeşte Ştefan Ciubotăraşu
— este o preocupare firească pentru un profesionist al scenei, ea devine cu atît mai
mult, şi mai arzător, o preocupare in rìndul acelora chemaţi să-i formeze pe înşişi
aceşti viitori profesionişti ai scenei.
Ion Finteşteanu, în calitatea lui de pedagog, ne-a déclarât:
Corpul didactic al Lnstitutului de teatru „I. L. Caragiale" a înţeles că este
răspunzător de felul cum pregăteste pemtru teatru şi pentru viaţă, tinerele mlădiţe
care îi sînt încredinţate. Şi, în spiritali acestei răspunderi, îşi duce cu multa grijă
munca. Ca prim punct al activităţii noastre se înscrie, fără îndoială, lupta pentru
dezvoltarea conştiinţei cetăţeneşti a studenţilor. Studentul-actor este îndemnat şi
îndrumat să cunoască realitatea şi să o studieze. Numai aşa poate el să înţeleagă
problemele societăţii în care trăieşte şi perspectivele ei de dezvoltare. Studenţii
lnstitutului de teatru au înţeles că — pentru a pătrunde în adîncul problemelor
de viaţă — actorul-cetâţean trebuie să fie în acelasi timp şi un cercetător ştiinţific şi că fondul de idei al artei sale se găseşte în învăţătura marxist-leninistă.
Inarmat cu această învăţătură, el va putea deveni un mesager al marilor idealuri
umane.
Pentru aceasta noi am studiat şi studienti problemele pieselor revoluţionare,
înregistrînd reale progrese şi succese cu Uraganul, Ruptura, Tragedia optimiste
şi, mai recent, Poemul lui Octombrie.
Am fost pe bună dreptate criticati că n-am inclus piese originale, dar dacă
privim repertoriul pe întregul an scolar, vedem că figurează Surorile Boga de
H. Lovinescu (cu toate clasele anului IV) şi Secunda 58 de D. Dorian. Noi căutăm
şi aşteptăm întotdeauna cu nesaţ literatura dramatică nouă, dar aici, de bună
seamă, nu este vorba numai de tematica, ci şi de împlinirea unor exigente
pedagogice. în această lumina, se înscrie şi reconsiderarea clasicilor, prin spectacolele Alecsandri şi Caragiale.
Una din contribuţiile ncastre la sărbătorirea aniversării partidului va fi
montarea scenica a unui Poem, alcătuit din versuri din opera lui Marcel Breslaşu.
Aa şi fost alese momentele nodale din istoria şi lupta partidului şi ajunge să
citâm că nu vor lipsi episoade ca: Iaşul 1917, cu primele ecouri ale Marii
Revoluti Socialiste, înfiinţarea partidului <1921), luptele gréviste din 1933, lupta
împotriva fascizării ţării, culminînd cu insurecţia armata de la 23 August, pînă
la realizările importante ale zilelor noastre. Poemul va fi montât cu concursul
întregului Institut.
Dar toate acestea privesc, desigur, sarcinile obişnuite ale lnstitutului, nu sînt
manifestali structural noi. De aceea, ne-am gîndit să întîmpinăm aniversarea
partidului şi cu un fapt cu totul nou, inédit. E vorba de iniţiativa de a crea pe
lîngă Institutul de teatru şi Studioul acestuia, un cenaclu de dramaturgi, invitìnd
acolo atît pe cei consacrati, cìt, mai ales, pe cei tineri. Vom încerca să-i facem
să vibreze la unison cu noi pentru arta teatrală, să-i cîştigăm pentru scena
noastră. Ne-am gîndit chiar şi la unele teme, pe care le-am propune în vederea
scrierii de piese. Pe scurt, Studioul lnstitutului de teatru are ambiţia de a da
şi el premiere absolute cu piese originale.
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TEATRUL NOSTRU:
MESAGER DE PACE ÏN LUME

Dina Cocea

Ne aflăm, aşadar, în fata unei foarte largì şi variate mişcări de idei, de
elanuri, de càntari şi de perspective, care ating toate sectoarele frontului nostru
teatral. Această pasionată efervescenţă creatoare e de natura să jăgăduiască aniversării partidului, nu numai o ìntìmpinare demnà de anvergura acestui eveniment, dar şi sa constituie un real pas înainte în dezvoltarea teatrului nostru
realist-socialist.
Bunul renume cîştigat peste hotare de teatrul nostru, în anii revoluţiei cul
turale, conduse de partie, este şi el edificator pentru sporirea prestigiului său.
Actriţa Dina Cocea, membra în conducerea Asociaţiei oamenilor de artă din
institutiile teatrale şi muzicale (A.T.M.), ne-a împărtăşit cîteva lucruri în sensul
acesta.
E firesc sentimentul de mîndrie — spune Dina Cocea — pe care-1 sirnte
fiecare artist pentru prestigiul obţinut de el şi de arta lui în mijlocul poporului
sâu. Acest sentiment însă devine mult mai puternic, atunci cînd, departe de
patrie, pretutindeni unde teatrul romînesc e cunoscut — fie prin turneele noastre,
fie prin literatura noastră dramatică —, sesizezi în ochii oamenilor din străinătate, lucirea unor gînduri de admiraţie, a unor sentimente care constituie
autentice omagii aduse artei noastre. Teatrul nostru îşi trage puterea din zămislirile vieţii însăşi şi-şi împlineşte menirea fiind purtătorul de cuvînt al acestei
vieţi noi. Fie că am stat de vorbă cu vechii şi bunii prieteni Alexei Arbuzov şi
Jurii Zavadski, la Moscova; fie că am discutât cu Jean Darcant, secretarul I.T.I.
din Paris, sau cu Vincenzo Torraca, directorul Teatrului Eliseo din Roma; fie că
am ascultat impresiile americancei Rosamond Montgilder, vicepreşedinta I.T.I., sau
că am schimbat pareri cu Milan Bogdanovici, directorul Teatrului National din
Belgrad, pe toate meridianele m-au întîmpinat numai cuvinte de lauda şi stima la
adresa teatrului nostru de azi. Trednd peste hotarele ţării, cuvîntul artei noastre —
un cuvînt animât de fierbinte patriotism socialist şi, în acelaşi timp, de un fierbinte
sentiment internationalist proletar — întăreşte puternic, acolo unde dăinuiesc încă
alte orînduiri decît a noastră, orînduiri vechi, crepusculare, speranta că lumea se
schimbă, că viaţa umană are prêt, că învinge adevărul. Acesta este cuvîntul răspîndit şi de teatrul nostru, iar cei ce-1 ascultă, îl iubesc, îl pretuiesc, cred în el.
Aniversarea a 40 de ani de la înfiintarea Partidului Comunist din Romìnia va fi
desigur un prilej de trecere în revistă a realizărilor artei şi teatrului nostru realistsocialist, ale scriitorilor, actorilor, regizorilor şi scenografilor nostri, care va prilejui
publicului clipe de mare bucurie estetica, de sporire a cunoştinţelor sale despre
realitatea zilelor noastre, transfigurata în expresia ei artistica.
în bilanturile fàcute cu prilejui aniveţsării partidului va fi cu neputintă să nu
se tină seamă şi de felul în care arta noastră s-a impus peste hotare, de prestigiul
cîştigat pretutindeni, acolo unde ne purtăm mesajul de pace şi prietenie.
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Cuvîntul autorului
/l
Éfâ aflam astă-vară la Reşiţa, domic să-mi revăd vechi prieteni.
/ I /Il Pe ^eoastian
Mazilu, maistrul principal de la hala turnătorieir
/ y II pe Stubnya Matei, prim-maistru
la oţelărie, pe Gropşan Du' Ji- mitra, prim-maistru la fumale, pe bătrînul Obradovici — eroit
mei din Cetatea de foc.
Ideea piesei de faţă s-a născut ulterior. Noile oţelării resitene, cu
capacitatea lor uriaşă de azi, cer muncitori cu o înaltă cali]icare —
prim-topitori la nivelul unor adevăraţi maiştri. Se cere azi prim-topitorilor, in primul rind, şcoală. Şcoală de maiştri. Unii din ei, oameni
care conduseseră şarje in valoare de sute de milioane, stau azi pe
băncile şcolilor ca orice învăţăcel.
Aceasta a fost dintru ìnceput ideea piesei !
Ulterior, un personaj secundar, Victoriţa Dudu, care trebuia să
exemplifice tentatale lui Tiberiu Postole, această Victoria — aproape
farà voia autorului — a ìnceput să „pătrundă" în piesă, să capete amploare, dominìnd celelalte personale, schimbînd pînă şi arhitectonica
textului
dramatic.
De unde autorul îşi propusese să arate cìt e de greu să ajungi
la învăţătură, să dobîndeşti înalte cunoştinţe, iată câ mesajul piesei
s-a axat pe o cu totul altă direcfie : orice om care mai are în adîncul
său o urma de cinste, de puritate, în drumul acesta al sâu, în contactul eu clasa munciioare, va fi récupérât şi redat vieta cu tot ce
are frumos în el, cu tot ce are frumos şi bun.

www.cimec.ro

Mihail Davidoglu
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PERSONAJELE:

Victorita Dudu,
Florica Băeţan,
Postole Tiberiu,
Ponoran Ion,
Bologa Ştefan,
Ionci,

laborantă;
labor anta;
prim-topitor O.S.M.;
topitor;
maistrul principal
al oţelăriei;
laborant şi — in or eie
libere — cintareţ şi filozof
www.cimec.ro

Acţiunea se desfăşoară în încăperea lui Ponoran Ion. Odaie de om tînăr, cu preocupări
pentru carte şi studii. Pnmul plan, dreapta, uşă. Fund, ferestre mari. Ori de ette ori se dau
de o parte perdelele — peste olande acoperişurilor — se întrevăd siluetele celor cinci
coşuri ale oţelăriei. Din cînd în cînd. fereastra este cuprinsă ca de un incendiu. O nouă
şarjă a fost turnată sus, pe platoul otelăriei. Pe parcurs, ca un decor sonor, se aud chemările
şi şuierul locomotivelor uzinale, iar mai Incoio, punctînd noaptea de vara, ajung pina aici
s t r i d e t e l e macaralelor din hala de turnare, cu clopotele lor insistente.

PONORAN (se aude cum descuie usa,
a trecut pragul, şi cînd să închidă
usa, cuiva de ajar a): Mulţumesc
Mori-nene. Mulţumesc. Ai auzit bine
ce-ai auzit, dar poate că nu plec. Nu
imai plec. Nu s-a întîmplat nimic.
Cine -spili că m-aşteaptă ? Primmaistrul ? Pofteşte-1, te rog. Poftiţi,
tovarăşe Bologa ! (Se trage de o
parte să-i facă loc lui Bologa.)
BOLOGA: Arri trecut să te văd. Hihi-hi ! Că nu ne-am văzut de mult.
(Şi-i trage una pe spate.)
PONORAN: încă una, şi m-ai curăţat.
(Rìde, rìde şi Bologa.)
BOLOGA: Na, mă Ioane ! Trebuia
adică să te dai plecat, ca să mă-ndur
să-ţi văd casa. Să văd şi eu cum
trăieşti. Asta, trece-mi-o la autocri
tica. Hai repede, pina nu desfund
sticlele celea. (Pune pe masă doua
sticle, mai pune şi un packet.) Că
vezi, eu am venit să ne luăm rămas
bun. No, hai vino şi tu pe masă cu
un păhărel, două, că eşti gazdă, chipurdle, nu ? Şi zie că rău îmi pare,
că-mi spuneam chiar: „Copilul ăsta
a fost bun muncitor. Topitor eu 1-am
scos şi mi-a stat om de bază, ce
mai !" Asta lauda trece-ţi-o degrabă
prin urechi şi caută s-o uiţi. (între
timp, a destvpat o sticlă şi a turnat
in paharele aduse de Ponoran.) Apoi,
pentru carte şi ca să te ìntorci maistru cu şcoală şi-ţi mai doresc să
răzbaţi cu răbdare şi să fii sănătos,
şi drum bun !
PONORAN: Mulţumesc pentru tot, dar
nu plec.
BOLOGA (a lăsat pdharul neatins):
Cum asta, nu pieci ?
PONORAN: Nu plec.
BOLOGA: Tu, Ioane, îţi rîzi de mine.
(Ponoran tace.) Cum ? Ţi se face
cinstea ca să fii trimis la şcoală.
doi ani de şcoală fără alta grijă
decît să înveţi, să înveţi... Apoi, noi
astia bătrînii nici ìn visurile noastre... ! Şi cui i-ai spus? Ştie careva?
PONORAN: Pina acum nimeni.
BOLOGA: Da' din ce, de unde-ţi
veni ?
PONORAN: Trebuia să plec cu Tibi
— cu Tiberiu Postole.
BOLOGA: Asa.

PONORAN: Şi el, Tibi, nu pleacă la
şcoală. Nu vrea.
BOLOGA: Am auzit eu ceva. Şi ce-are
a face ?
PONORAN: Pai, cum îi pornit... A
apucat-o prost. Prost de tot.
BOLOGA: Ştiu. Se ştie tot.
PONORAN: Nu pot să-1 las. Acum nu
pot şi nu vreau să-1 las: Singur nu
ştiu ce s-o alege de el.
BOLOGA: Că nu ramine el singur. Şi
nici nu ramine, c-o pleca şi el.
PONORAN: Nu pleacă.
BOLOGA: S-o fi socotind că ştie tot.
(La tàcerea lui Ponoran.) Apoi, să
nu-i adun una lîngă alta şarjele
unde 1-am scos de urechi eu ! I le
pun in faţă, să se vada ca ìntr-o
oglindă. Să-1 vezi atuncea fuguţa la
scucila
PONORAN: Nu. Nu-1 cunoşti. Nu
pleacă. Şi cu el aici, nu plec nici eu.
BOLOGA: Şi mă rog, de ce ?
PONORAN: Sintem — adică amìndoi
am pornit odată. Am fost prieteni
buni, şi mai mult. Şi-apoi, răspund
pentru el. I-am dat recomandaţia de
partid.
BOLOGA: Da' noi ceilalţi, unde ne
socotesti că sìntem ?
PONORAN: Mi-e prieten.
BOLOGA: Da' tu lui ?
PONORAN: Si eu...
BOLOGA: Prieteniile din tinereţe îs
prietenii tari, se ştie, şi-i bine că-i
aşa. Da' şi viaţa să ţi-o trăieşti socotită. Cinstit şi cum se cuvine. Iar
cu Tibi, pai de-a fi să-1 iei pe sus
şi tot nu te lăsa. Da' ţi-1 ajung eu
îndată, acolo, pe platou. Şi cum ţi
1-oi freca, las' mimai.
PONORAN: Degeaba, că nu se da
plecat.
BOLOGA: Nu se dà plecat ?
PONORAN: Nu.
BOLOGA: Şi nu pieci nici tu... (Pauza.)
Spune, mă, că ţi-i frică de carte.
Ţi-i frică. Şi eu îmi ziceam, aşa,
că-ţi place să înveţi.
PONORAN: Imi place.
BOLOGA (injuriât): Apoi dacă-ţi place,
ce dracu' stai şi nu te duci. Du-te !
Pleacă ! Să fi fost scoli de astea de
maistru, cînd eram topitor, la anii
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BOLOGA: Atunci !
PONORAN: Eu te-aş ruga, tovarăşe
Bologa, să lăsăm asta.
BOLOGA: Ba nu las, nimic nu las.
Adică, aşa mă cunosti tu pe mine ?
Şi socoteşti tu, Ioane, că prim-maistrul Bologa Ştefan e omul acela... ?
Imi pare rău. De o mie de ori imi
pare rău. V-am văzut. Amîndoi tì
neri şi cuminciori. Tu mi-esti topitorul la patru. Şi pe Florica o ştiu
din vecini. O ştiu de mititică. Ca o
floare, sub ochii mei s-a ridicat. Siacuma în urmă am văzut-o slăbită
şi parca era şi plînsă, da' n-am luat
seama... Vas-că de-asta i-âu pălit
obrajii — obrăjorii ei de floare —
fiindcă sub chip de om i-a venit
ìnainte un cine şi-un ticălos. Şi pe
nemernicul şi mîrşavul asta 1-am
cresout şi 1-am ţinut la piept, eu ? !
Să nu te mai văd în ochi !
PONORAN (izbucnind şi el): Da' nu-i
vorba de mine ! Şi nu eu...
BOLOGA: Da' cine ! Si ce s-o alege
acuma de ea ? Răspunde.
PONORAN: N-am ce să răspund ! Si
dacă ţi-e în grijă de Florica, apoi
vorbeste eu Tiberiu Postole.
BOLOGA: Tiberiu !
PONORAN: Da. Tiberiu. Cu mine
dac-ai văzut-o, mergea ca să nu fie
singură. Asta pînă-1 întîlnea pe Pos
tole.
BOLOGA: Apoi de Tiberiu — aşa mi-a
ajuns la ureche... Se ţine cu una
care-1 ciuguleşte de bani. Cu linguroiul, aşa-1 mănîncă. O fîşneată cu
motor. Mai mînce-o şi dracu' cu
neamurile lui. (La tăcerea lui Po
noran.) Adică, el, Tibi, e şi cu una
şi cu alta ?
PONORAN: Acuma-i mereu numai cu
asta nouă !
BOLOGA: Şi de Florica nu vrea să
ştie?
PONORAN: Nu vrea !
BOLOGA: Şi ea, sărăcuţa, se uscă pe
picioare şi se prăpădeşte. Proaste-s,
mă, muierile ! Proaste, de dau în
gropi. Da' tu de ce nu-mi răspunzi
nimic ?
PONORAN: N-am ce răspunde !
BOLOGA: Da' spune că nu-i adevărat.
Ia-le apărarea, că eşti om tînăr. Om
tînăr ! Pe dracu'. Că dacà erai om
tînăr, Florica după tine se tinea, şi
nu după bezmeticul şi hirbaretul
asta. Da' lasă că vorbesc eu cu el.
PONORAN: N-are rost.
BOLOGA: „N-are rost". la numai auzi-1 ! Adică, aicea „nu se poate",
acolo „degeaba", dincoace „n-are
rost". Da' ce-i eu tine, mă ? Şi cine

mei tìneri ! La capătul ţării, cu pine
uscată şi apă, şi tot m-as fi dus.
PONORAN: Şi cu Tiberiu cum ra
mine ?
BOLOGA: Ca-i este lui de carte ca
babei de moarte. El, Tibi, să ciupească un ban mai mult. Şi dacă e
să iasă la faţă cu ce-a făcut şi a
dres, şi mai bine. (Cu un gest.) Eh !
Mi-i prim^topitor şi-i îndemînatic şi
priceput. Se cheamă că ce ştie, eu
1-am învăţat. Da' uite că nu mi-«
mîndru de cum 1-am învătat. (Privindu-l
lung.) Şi zi asa, mài
Ioane, fără Tibi nu pieci ? Ha-ha-ha!
Nu de alta, da' vezi că eu asa-oni
făceam socoata: in doi ani se-ntorc
bâieţii mèsteri. Tocmai bine intru şi
eu în pensie şi rcierg la Carosova sau
la Buhui, la lac, ori poate în sus
la Claus. Urc c-o unghiţă lunga,
lîngă mine o fiasca cu vinars. Bătrîna mi s-a pierdut, da' iau eu alta,
una de la noi, o sifonăreasă... (Brusc
lovindu-se peste frante.) Na stai... !
(Cu intenţie privind încăperea.) Apoi,
nu e unita încăperea asta a ta. Ba-i
faina. Numai că-i prea mare pentru
unul singur.
PONORAN: Spuneam s-o aduc o
vreme pe marna.
BOLOGA: Şi crezi tu c-o coborì ea din
sus de Meria ? Să-şi lase ea muntele
pentru patru pereti, fără alt suflet
de om, să schimbe o vorbă, un cuvìnt?! Ori tot nu m-ai înţeles ?
PONORAN: Ba te-am înţeles.
BOLOGA: Atunci, ce mai stai ? Că
nu-i de stat. (Cu un gest de alint.)
Că e om cumsecade şi că e vrednică, mă !
PONORAN: Nu ştiu de cine vorbesti !
BOLOGA: Ei, nu ştii... Florica. Florica lui Lazăr Băeţan de la fabrica
veche. Ha, ha, ha ! Că am şi eu ochi
să văd. (La tacer ea lui Ponoran.)
Da' tu de ce taci ?
PONORAN: Pai n-am ce răspunde.
BOLOGA: Cum n-^ai ce răspunde ?
Apoi că-i fi avut un gìnd cu ea. Te
intreb ce gìnduri ai cu ea.
PONORAN: Eu ?
BOLOGA: Da' cine, tata ? Acuma, nu
cumva te-i trage deoparte ?
PONORAN: Nu mă trag deoparte, dar
vezi că ea, Florica...
BOLOGA (negra de furie): Nu se trage
deoparte, „dar vezi că ea, Florica..."
Ori nu-i fata vrednică şi cinstită ?
Şi pe deasupra frumoasă şi bună...
om de-al nostru ! Răspunde ! Hai,
raspunde !
PONORAN: li tot ce spui. Şi mai
mult.
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eşti ? (Privindu-l lung.) Ioane, uită-te
în ochii mei şi spune-mi ce prieteni
ai. Cu cine te iei ? El, Tibi, îi cu
p o a m a asta a lui, dar tu cu cine
te-ai înhăitat ? Cu cine ?
P O N O R A N : Cu nimeni.
BOLOGA: Te-ntreb, cu cine t e vezi
m a i mult.
P O N O R A N : Cu nimeni.
BOLOGA: C u m asa, cu nimeni ! Da'
cìnd ieşi din lucru, cu cine t e iei ?
P O N O R A N : Nu prea a m vreme, că
a m d e citit. A m m u l t d e citit. A proape că n u dovedesc.
BOLOGA: Ce m a i citi tor !
(Priveşte
în jur, umblă printre cărţi.) Şi te ţii
m î n d r u d e atîtea cărţi ? C-ai ajuns
s ă le ci testi... Da' d e tovarăşii tăi
te-ai tras deoparte.
P O N O R A N : Nu.
B O L O G A : Ba da. Altfel, n u ajungeai
să gîndeşti: „că n u se poate, că n - a r e
irost". Păi cine eşti tu, m a i t a t a ?
Ori te pomeneşti că-ţi tragi învătăt u r a d e la v r e u n t r i n d a v din chiliile
d e p i a t r ă ale Călimanului ! (Ponoran rìde.) Nu rìde, că nu-i d e rìs
şi nici că pot trece aşa, că-mi eşti
muncitor. Muncitor. Om. O m viu,
m a i viu ca toţi oamenii şi m a i om.
O m care trece prin viaţă l u m i n a t şi
luminìnd, ca stelele pe cer. Cu m i n tea şi t r u p u l să r ă s t o a r n e şi munţii,
dacă-i bine şi trebuie. Nu rìde, m i n zule, că aşa, la anii mei... (Şi-i trage
una de prietenie.)
Spuneai că încă
una, şi t e - a m curăţat, d a ' tu abia
te ţii d e rìs. (Cu alt ton.) Pregăteşte-te d e şcoală. Strìnge ce ai d e
strîns şi nici o vorbă. I a r cìnd ţi-a
veni d o m ' Tibi, a r u n c ă - t e pe el şi
freacă-1 la sìnge. Nu-1 cruţa, că
nu-i t i m p d e cruţare. De a fi nevoie,
ia-1 pe sus... Şi să n u te m a i prind
cu vorbe sau gìnduri de-astea popeşti... Aşa. (ìntre timp, a dat de
o parte perdeaua.) l a uite: dau fonta
la cinci. La cinci e Tibi, n u ?
PONORAN: Tibi.
BOLOGA: Pai el, cine altul. (Se uită
la ceas.) I a r a scos şarjă rapida.
Spui: „un păcătos !" Da' uite că-n
meserie nu-1 ia nimeni. Na. Atunci,
s ă n e ducem şi noi. (Deschide
usa.)
Va să zică: „Nu pleacă Tibi, nu
plec nici eu..." Ha, ha, ha ! O m se
rie*, şi-şi d ă boii pe gheaţă. (A ìnchis uşa şi întorcîndu-se
înspre Ponoran.) Ai să m ă întrebi că ce v ă
i n t r u atìta in suflet. Da' eu pe cine
a m decît p e voi ? Fii-mea, vezi bine,
cu treburile d e acasă, cu b ă r b a t u său. I a r ginere-meu, o fi el om bun,
da-i c u m îsi s p u n e şi el: „alta b r a n 2 — Teatrul nr. 3

şă", alt soi d e om. (Cu un oj.) Nici
cu nepoţi n u m - a învrednicit, păcătosul ! (Iar a deschis usa, dar parca
tot nu-i hotărît să piece, cìnd deodată vesel.) l a uite-o şi p e Florica!
Florică ! (Cuiva de afară.) Stai, Florico, că m e r g e m î m p r e u n ă ! Sau vinaici. Vin să-1 vezi p e Ion Ponoran,
c u m şade singur cue şi nu se găseşte cine să-i treacă pragul. Hai,
că vă ştiţi doară.
FLORICA (mai mult trasă pe sus):
Bună seara. (Lui Ponoran,
stingherită.) Ca să nu spui că n u ţi-am
trecut pragul.
BOLOGA: Ei, c u m îţi place ? S p u n e
că nu-i f rumos !
FLORICA: E frumos !
BOLOGA: Ca la u n gospodar. Asa-i
totul la locul lui.
FLORICA: Da, da.
BOLOGA: Da' ca să fie om in r i n d cu
oamenii, ceva tot îi lipseşte. (Cum
cei doi tineri tac, Bologa cu un te
net, lui Ponoran.) la, mai Ioane, mai
vin p e m a s ă cu u n p a h a r acolo, că
d e vorbit vorbim, d a ' t r e a b ă nimic.
(Floricăi.) Poate că nu ştii, Florică,
da' Ponoran trebuie să piece la
şcoala d e maiştri. Doi ani in cap.
FLORICA: Ştiu !
BOLOGA: Eh, că nu mai pleacă. Hi,
hi, hi ! (Lui Ion) Ce tot stai cu pah a r u l ala in m î n ă şi nu-1 dai fetei ?
(Cu paharul în mînă, Floricăi.) C-o
pleca Tibi. Tiberiu Postole. Da', imi
spun eu aşa că nici el Ion n-a fi în
pagubă. (Rìde.) Apoi, cu noroc şi
pentru cei d e pleacă, noroc şi celor
d e r ă m î n . Noroc, Ioane ! Noroc, Flo
rica ! (Tocmai dà să ciocnească, cìnd
Florica scapa paharul.) Na, că sintem binecuvìntati.
PONORAN (a sărit să strìnga de pe
jos, odatà cu el şi Florica): Nu-i ni
mic, lăsaţi.
BOLOGA: Se c h e a m ă că-i laborantă,
care toată ziua u m b l ă cu eprubetele.
(Floricăi) Da' să vede că-i v r e m e a
să-ţi dai m i n a şi cu cele ale casei...
Florica, nu c a u t a că-ţi vorbesc ca
m a i din topor... Tu înţelege cu d e licatul, c u m se cuvine pentru o fata.
(Şi-n timp ce Florica şterge
pota
de vin, ajutată bineînţeles
de Pono
ran.) Ehei, săraca practica, ca să
vezi ce nu face ea ! (Şi trecînd
înspre
fereastră,
dà de o parte
perdeaua.
De-acolo,
brusc.) Dà fierul vechi !
N-au t e r m i n â t bine fonta şi dau fie
rul vechi ! Fuge după şarjă, d u p ă
cîştig. Dar c u m o să iasă oţelul, aia
nu-1 doare. Ei, lasă că-ţi dau eu,
dom' Tibi ! (Lui Ponoran) Tu, Ioane,
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PONORAN: Tovarăşe maistru, spune-i
dumneata...
FLORICA: Poate ar fi bine să spună
şi tovarăşul maistru ce ştie. Dar
întîi, să m-asculţi pe mine.
PONORAN: Nu! Şi nu vreau să te mai
ascult. Nici nu mai înţeleg ce spui.
FLORICA: Dar pe ea o înţelegi. Văd
că-i asculţi şi tăcerile. Hai, hai, vorbeşte. Văd că ţi-ai adunat în minte
şi vorbele cu care să-i vii în apa
rare.
PONORAN: Nu am cum s-o apăr şi
nici pentru ce.
FLORICA: Dacă-i pe vorbe prefacute,
mai bine-i să taci. Ori, poftim, spune
ce vrei. Apăr-o cît îţi place. Nu-mi
ţine de cald şi nu-mi ţine de frig.
Dar mi-i ruşine pentru voi. Mi-i
ruşine cum îi veniţi înainte, fiecare
pe buze cu zîmbetul fericit, să calce
şi peste el ca pe-o frunză veştedă.
Vă striveşte pe rînd sub picioare şi
trece mai departe chicotind.
VICTORIŢA: Nu chicotesc. Rîd. Imi
place să rîd.
FLORICA: Iţi place să rîzi. Ai răspunsul uşor. Dar pînă cînd ?! Şi cu
Tibi, pot să-ţi spun: n-a ajuns el
pina acolo, dar nu-i mult... Cînd o
fi una cu tine, ca sacul cu petecul,
abia ca s-o vedea în apucăturile şi-n
firea ta. S-o vedea pe el însuşi, şi-i
va fi scîrbă. I-o fi scîrbă şi de tine,
şi de el, şi de toţi. Pentru ziua aceea
de întristare ce-o va trai Tiberiu
Postole, pentru acea zi nu va răspunde nimeni altul decît el însusi
şi-apoi tu. Şi vor răspunde şi aceia
care au îngăduit unei nefericite ca
tine să se numere printre oameni.
PONORAN (Victoritei): Te rog s-o
ierţi. Nici nu ştie ce spune.
FLORICA: Ba ştiu ce spun. Ce^am
spus ? Că-i o prefăcută, o vicleană.
Ori nu-i adevărat ?
PONORAN (luîndu-l martor pe Bo
loga): Dar cum se poate... !
FLORICA: Am spus că vă striveşte
în picioare ca pe-o frunză veştedă.
Ori nu-i adevărat ?
PONORAN: Nu-i adevărat.
FLORICA: Spuneai că n-ai s-o aperi,
că n-ai pentru ce. Dar se vede că
eşti născut să fii strivit sub picioare.
Atunci, să4i fie de bine şi-o mie de
ani pace.
BOLOGA (sare şi el): Ei, nu !
FLORICA: Ei, da ! (Lui Ponoran) Asa
cum ai auzit. Şi nu-ţi mai bate
pleoapele, ca la jocuri de-astea se
pricep ei şi alţii.
BOLOGA: Florica!

I-ai mai prins cu d-al de astea.
(Ponoran tace.) L-ai prins, că de
aceea...
PONORAN: De aceea !
BOLOGA: Se cheamă că-s maistrul
principal şi trebuia să fiu numai
ochi şi mai mult. Urc eu pe platou
şi-i spun o vorbuliţă — o vorbă
dulce... ! (Şi-i gaia să iasă, cînd se
aude un ciocânit uşor şi cu un „se
poate ?" cintai, şi farà a aştepta răspunsul, cu un larg şi prietenos „bună
seara", a intrat Victoria Dudu, o
tînără drăguţă şi tare cochet im
bracata. Bologa, farà a-i fi răspuns
la „bună seara", schimbă o privire
cu Florica, apoi trecîndu-şi ochii de
la Victoriţa la Ponoran, se opreşte
asupra acestuia cu o insistente supàràtoare.) Mda ! Apoi, văz că se mai
gàseste cin' să-ţi calce pragul. Hm !
(Victoriţa, ca şi cum n-ar fi vorba
de ea, are un rìs ca nişte clopoţei
de argint şi, zimbindu-i dulce, il sileste să se rupă din loc. Nu farà a
o prinde de mina pe Florica.) Haide,
Florică, hai. (Şi luind-o mai mult pe
sus, aceasta n-a mai apucat nici
„bună seara" să spunà.)
VICTORIŢA (dupa Florica): Ei tu, păpuşico, de-o „seară bună" nu-ţi cădea
gura, să ştii. (Lui Ponoran, care a
făcut gestul să se duca după bătrîn
cu pachetul de pe masă.) Mistreţul
care-a ieşit nu-i maistrul Bologa ?
FLORICA (de-afarà): Un cu vînt. Un
singur cuvìnt, şi am plecat. (A in
trat, Bologa in urma ei.) M-am in
ters. (Victoriţei) Nu pentru bună
seara care nu ţi 1-am dat la piecare, dar fiindcă nu pot şi nu vreau
să mă crezi o proasta. O proasta
care ìnghite tot.
VICTORIŢA: Imi pare rău, dar n-am
spus...
FLORICA: Nu ştiu ce-ai spus şi cìt
îţi pare de rău. Dar ce vreau să ştii,
e că dacă azi eşti prietenă cu Tiberiu, asta-i fiindcă a ajuns numai
bun pentru una ca tine.
PONORAN: Florica ! Dar nu-i frumos !
FLORICA: Ştie careva ce-i frumosul ?
Poate ai să-mi spui că cinstea-i şi
frumosul. Atuncea, ia-o de frumoasâ,
fiindcă despre cinste are să dea şi
altera.
PONORAN: Taci, taci ! Nu-mi place !
FLORICA: Dar pe mine m-ai ìntrebat dacă-mi place ? Dacă-mi place
să te văd cum schimbi feţe-feţe ?
Uite cum ai roşit şi cum nu-ţi găseşti cuvintele să-i vii în ajutor. Şi
priveşte-o şi pe ea, sărmana, nevinovata. Mieluţa neştiutoare !
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FLORICA: Ce „Florica" ?! Ori crezi
că ăştia-s bărbaţi ? Cîrpe ! (Lui Ponoran, cu lacrimi in glas) Ce-ţi
spun, nu-i fiindcă-ţi iport de grijă.
(Au copleşit-o lacrimile, dar se biruie de indata, cu glasul uscat.)
Aleagă-se şi praful de tine, şi-o la
crima n-am să vărs. Dar nu-i drept.
Nu-i drept să-şi bată joc de fiecare
şi să-i meargă.
PONORAN: Nu-i adevărat. Cel puţin
în ce mă priveşte.
FLORICA: Nu te-arăta mai înger decît
eşti.
PONORAN: Nu sînt înger.
VICTORIŢA: Şi-i foarte bine că nu
eşti. Gîndesc că pentru îngeri nu-i
deloc amuzant şi nici comod să fie
mereu atenţi la aripioare. Ha, ha,
ha!
FLORICA: Nu te-am chemat în vorbă.
Şi rîsul tău de orn fais şi ipocrit
păstrează-1 pentru niai tîrziu, cînd
ara fi plecaţi. (Lui Bologa) De altfel,
nici nu ştiu pentru ce am mai sta.
Hai, tovarăşe maistru. (Lui Ponoran
şi Victoriţei) Iar voi, poftim, spălaţi-vă pe cap, c-aveţi tot timpul.
Hai, moş Bologa.
BOLOGA (rizlnd): Acuma da, brava,
putem pleca şi noi. (Lui Ponoran)
Si-aùzi, Ioane, nu uita să te speli
pe cap. (Hohotind, a ieşit după Flo
rica.)
VICTORIŢA: Fără haz şi fără sàre !
Dar pe Florica nici n-am stiut-0 ce
poate. Ce-a izbucnit ! Ca o mitralie.
ìi veneau vorbele ca pe banda fără
fine.
PONORAN: I-e adevărat că pînă azi
n-am auzit-o nici eu. A fost ca o
revărsare.
VICTORITA: Şi cu ce furie!
PONORAN: Mìnie de om blind. Ca
omul potolit cînd se-nfurie şi nu
mai ştie unde să se oprească. Mìnie
de om blind.
VICTORITA: Straşnic de blîndă !
PONORAN: De mine ai auzit ce-a
spus: „Aleagă-se şi praful..."
VICTORIŢA: S-ar părea că vă bucură.
PONORAN: Poate.
VICTORIŢA: „Aleagă-se de tine şi
praful !" Eşti bucuros. Aş spune, fericit... Dac-ai fi judecător, într-un
asemenea ceas, după un astfel de
cuvìnt de mîngîiere, ai porunci să
se deschidă toate ìnchisorile.
PONORAN: Numai că nu sînt judecător.
VICTORITA: Din pacate, nu. Altfel,
m-ai ierta si pe mine.
PONORAN: Pentru c e ?
VICTORITA: Pentru tot ce-ai auzit

c-am fàcut. Ca una care-s o prefăcută şi o vicleană.
PONORAN: La furie mai spune omul
şi ce nu trebuie.
VICTORITA: Dar poate că-ntr-adevăr
sînt prefâcută şi vicleană. (Ride.)
PONORAN: Poate. (Şi rìde şi el.)
VICTORITA: Nu eşti sperios.
PONORAN: N-am timp.
VICTORIŢA: Bună ! (Şi privindu-l in
ochi.) Dar nici nu ţi-am spus cine
sînt. (înaintînd cu mina întinsă.) Eu
sînt Vichi. Victoriţa Dudu.
PONORAN: Ştiu.
VICTORITA: Prietena lui Tibi. Ştii şi
asta ? Şi că sînt laborantă şi că am
cinstea să fiu la gazeta de perete,
asta pentru a doua oară. Cu acelaşi
record. Cele mai multe eprubete
sparte ! Ştiai şi asta ? Şi ce mai ştii ?
Că-s fata veselă ? Ha, ha, ha !...
Atunci, să-ţi spun un secret. Ctnd
sînt singură, nu-s deloc veselă. De
aceea, caut mereu societatea. Să nu
fiu niciodată singură. Ha, ha, ha !...
Niciodată singură. Asta-i deviza mea.
Şi-acum, dacă-mi dai voie, am să-1
aştept pe Tibi. Ne-am dat întîlnire.
Adică, mi-a telefonat el de la platou
câ vine aici. Vine cu căţel şi purcel.
După cîte am înţeles, dumneata ai
să fii plecat pentru mai multa vreme. Atunci, pot să-1 aştept ?
PONORAN: Vă rog.
VICTORIŢA: Să nu vă deranjez !
PONORAN: Nu.
VICTORITA: Ce grav ! Un om tînăr
şi-aşa de încruntat. Te gîndeşti la
furtuna care a trecut. Nu-i ea Flo
rica furtună. Mai mult ploaie de
vara. Ploaie care nu ţine... Aţi
zîmbit. Acum o să rîdeţi. Putin.
Pentru plăcerea mea. Ei vezi, dacă
vrei, poţi să fii şi drăguţ. Părerea
mea e că-n general eşti un om drăguţ, da' acuma cu mine, anume tf-ai
impus aşa ca o mască... Ştii ce bine-ţi stă cînd rîzi ? Aduci cu un
artist, i-am uitat numele... Vă plictisesc.
PONORAN: Nu !
VICTORIŢA: Ce cititi?
PONORAN: Mă îndoiesc că o să vă
intereseze.
VICTORIŢA: Mă crezi o gîsculrţâ.
Spune drept!
PONORAN: Nu-mi permit.
VICTORIŢA: Poţi să-ţi perrniţi. Dacă
ai şti cît m-am muncit să arăt asa
gîsculiţă. Nu-i genul meu; dar dacă-aşa le place bărbaţilor...
PONORAN: Credeţi ?
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de rîsul alar tai ! Rideau, că ce te-a
gâsit. Spune-mi chiar, pentru ce ai
f âcut asta ? Pentru ce ?
PONORAN (cauta o mapă şi scoate
nişte desene pe care le întinde pe
masă): Uite pentru ce ! Uite-te !
VICTORITA: Mă uit !
PONORAN: Şi ce vezi ?
VICTORIŢA: Desene, planuri. Nu mă
prea descurc în tehnică... Dar asta
ce-o mai fi ? (Citeşte.) „Buncăr de
aruncat dolomita..." Poartă semnătura dumitale. înseamnă că...
PONORAN (cu simplitate): E o maşină
de réparât vatra şi pieptul cuptorului. în numai doua minute va face
munca de aproape un ceas a cinci
oameni.
VICTORIŢA: la uite ! Şi asta e in
v e n t a dumitale ?
PONORAN: A mea. Adică, mi-a venit
în minte după o discuţie cu un stu
dent. Venise la noi in practică şi a
aruncat o vorbă, că ce-ar fi dacă...
Ca să fiu drept, în mare, ideea a
fost a lui. N-am mai dat peste el.
Nici nu ştiu cum îl cheamă. Unul
scund, spătos, cu ochii rotunzi. Discutase mai aprins eu Tibi şi am intervenit să-i despart. Apoi, din una
în alta, mi-a vorbit şi de un dispozitiv să-i înlocuiască pe încărcători. Pe atunci n-am dat importante
la ce mi-a spus. Gîndesc că nici el.
Abia mai tirziu mi-am dat seama ce
se poate face. Şi-am început să ciocănesc pe gîndul asta. Ce să-ti spun?
Nu mi-a fost uşor. (Se uită la plan,
se uită şi Victorita.)
VICTORITA: Nu ştiam că aşa se fac
invenţiile.
PONORAN: Nici eu.
VICTORITA: Pentru asta ai stat încărcător, omul patru. Ei toti rideau,
şi dumneata îţi însemnai în minte
fiecare mişcare. (Brusc, eu ochii la
desen.) Uite ! Un trandafir. Dum
neata 1-ai desenat. La cine te gîndeai?
PONORAN: La nimeni !
VICTORITA: în plin lucru, şi ti-a
venit să te joci. Eşti copilăros, da-mi
place. îmi place că pe undeva ai
rămas copil. Să nu rîzi, dar pentru
un trandafir de ăsta mi-aş da şi
viaţa ! (Ponoran rìde.) Ce mult îmi
place să-i aud pe oameni rîzînd,
să-i văd veseli. (Ponoran abia rìde,
ride şi Victoriţa, apoi după o pauzà,
rar, ca pentru sine.) Trandafirul
ăsta-i copilăria, izvorul cinstei şi-al
puritătii tale.

VICTORIŢA: Sigur, e un domeniu în
care nu mă înşel. (Rîzînd.) Cînd eraim
mica, îmi spuneam Uta.
PONORAN: Uta ? N-am mai auzit.
VICTORIŢA: îmi spuneam şi Tori.
Dar mai mult Uta. De la Victorita.
Mai apoi, am aflat de la un student
că Uta era un fel de principesă din
piatră. O statuie din piatră, cu zîmbetul şi mina ca de vis. O vreme am
încercat să ajung şi eu ca acea Uta
din piatră. N-am putut Prea mă
trage firea înspre ce-i pămîntesc.
(Rìde, apoi privindu-l cu ochi prietenoşi.) Dar nu mi-ai spus ce ci testi.
(Citeşte peste umărul lui Ponoran.)
„Dolomita". Ce-i aia ? Ca-1 aud si
pe Tibi: „Am dat dolomita, n-am
dat dolomita, pînă să dau dolo
mita..."
PONORAN: Vezi, greul nu-i să topesti
şi să fierbi oţelul. Dar să întreţii
cuptorul.
VICTORITA: V-ascult !
PONORAN: Cuptoarele in care topim
oţelul sînt căptuşite cu cărămizi de
şamotă. Şamota — cum ştii — e
foarte rezistentă la foc; dar la cele
1.500—1.600 de grade ale noastre tot
se mai mănîncă, se mai arde. Şi
după fiecare topire reparàm rupturile, golurile, cu dolomita. Bineônţeles, în strat subtire, ca să adere
la vatra incinsă. Cum s-ar spune,
facem întreţinerea. Şi apoi, încărcăm
cuptorul pentru alta şarjă. Nu ştiu
cît ai inţeles, dar asta-i tot.
VICTORITA: Foarte interesant. Ca un
profesor, aşa explici. (Priveşte prin
raft.) Tot cărţi de tehnică. Uite şi
literature. Eşti un om interesant.
Ţi s-a mai spus ?
PONORAN: Mi s-a spus.
VICTORITA: Ha, ha, ha ! Am auzit
eu multe de dumneata. (Privindu-l
de aproape.) I-adevărat că te-ai cerut
omul patru la cuptorul dumitale ?
Mi-a spus Tibi.
PONORAN: I-adevărat.
VICTORIŢA: Şi-ai stat la lopată o
luna întreagă ?
PONORAN: Am stat.
VICTORITA: Cu muncă neagră, necalificată. şi salarmi pe jumătate !
PONORAN: Exact !
VICTORIŢA: Spunea Tibi că ai cal
culât la milimetru toate mişcările
cîte trebuie. Adevâru-i că rîdea. Rîdea întreg platoul. Da' mie mi-a
parut rău. Mi-a parut rău de dum
neata, ca să ştii.
PONORAN: Ti-a parut rău ?
VICTORIŢA: Da. Un om tînar trebuie
să fie vesel, să rìda. Dar să ajungi
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PONORAN: l n t r - u n fel, fiecare o m a r e
u n trandafir de-acesta.
(Privind-o
lung.) Totu-i să nu-şi r ì d a d e el.
VICTORIŢA: Te gîndeşti la mine, la
viaţa mea.
PONORAN: M-am gîndit şi la mine.
VICTORITA (ca să schimbe
mersul
vorbirii, brusc): Trandafirul, pentru
cine I-ai desenat ? P e n t r u Florica,
ştiu. (La tăcerea lui Ponoran.) Ei,
nu poate avea omul noroc in toate.
PONORAN (rîzînd): Nici n - a r fi drept!
VICTORITA: De c e ? Cìte unuia, ìi
m e r g e bine şi ìn lucru şi în viaţa
lui de-afară.
PONORAN: Te gîndeşti la Tibi ?
VICTORITA: La Tibi. Dumneata, c u m
t e văd, nu-ţi m e r g e in toate. De
aceea, te-ai t r a s ìnspre carte, ìnspre
studiu, să faci invenţii.
PONORAN: P o a t e !
VICTORIŢA: Fiindcă ştiu că Florica...
PONORAN: De Florica n u discutăm,
t e rog.
VICTORITA: Sîntem colege l a laborator. P e Tibi prin ea 1-am cunoscut. Cum s-ar zice, i 1-am suflat.
Se obişnuieşte. (Rìde.) î n t r - o zi s-o
trezi şi Tibi că m - a suflat careva,
poate chiar u n prieten de-al lui.
PONORAN: Crezi ?
VICTORITA (privindu-l
cum ştie ea):
Da.
PONORAN: Dacă t e gîndeşti la mine,
geaba !
VICTORITA: Eşti prins r ă u !
PONORAN: Mă priveste !
VICTORITA: Şi cînd o vezi p e Flo
rica, aşa c u m îi in fiecare zi, fiindcă
adineauri n-a fost Florica, oricine
vrei, da' n u ea. Păi, cînd o vedeai
aşa moale, doi bani nu dădeai pe ea.
Da' e genul dumitale. Aia-i ! Ştiu
şi ce-ţi place la ea. Că-ţi p a r e fără
ocrotire. Şi socotesti c-^ai să fai
pentru ea totul. C-o să privească
lumea prin ochii şi rnintea dumitale.
S p u n e că nu-i aşa !
PONORAN: Nu m - a m întrebat !
VICTORITA: î n t r - u n fel, eşti un mie
dictator. (Chicotind.)
Ca şi mine.
(Ride iar.) Poate să-ţi p a r a curios,
d a r potrivită pereche a m fi noi doi.
Nu crezi ?
PONORAN: Să vorbim d e altele !
VICTORITA: O iubesti m u l t ?
PONORAN: M ă pri veste !
VICTORITA: O iubeşti in tacere !
PONORAN: T e rog !
VICTORITA: P e m i n e n u m - a iubit
nimeni aşa d e adìnc. Ca o lespede,
ca din piatră ţi-i dragostea... (Şi farà
alta, izbucneşte in plìns.)

PONORAN: Ce ai ? Ce este ? Ce-i cu
d u m n e a t a ? îţi curg lacrimi, d e ce ?
VICTORITA: A m v r u t să văd dacă
pot plìnge la comanda.
(încercînd
rìsul ei, dar cu o unda de lacrimi.)
„Pe-un cai alb ca lebăda / Trece
fata Dunărea / Şi Ionica după ea."
Ha, ha, ha ! (Curmìnd rìsul, cu gra
vitate.) Pentru o zi, pentru un ceas
să fi fost eu Florica ! Ca să mă
iubeşti cu asa iubire. Ca din piatră,
şi fără noroc. (Cu prietenie.)
I-ai
spus vreodată cît o iubeşti ?
PONORAN: Nu !
VICTORITA: Şi crezi că e a n u ştie ?
PONORAN: Nu ştie !
VICTORITA: Nu ştie. P e dracu'. Nu
cunoşti femeia. Cînd e vorba de ea,
aude eu o sută d e urechi, vede cu o
mie d e ochi. (Cum Ponoran s-a apucat să lucreze la desen.) Cu masina
asta a dumitale ai să cîştigi bani
mulţi. Şi faimă. O să te ştie toată
tara.
PONORAN: Nu m - a m gîndit.
VICTORIŢA: Ştiu ! Dumneata, ca să
dai şarja cu un ceas mai repede. î n ţeleg ! Dar gloria, banii, dacă vin,
poţi să-i goneşti? De aceea te-au
propus să pieci la şcoală ?
PONORAN: N-are nici o legatura. $i
cu maşina asta a mea, m a i a m . PaleteJe. Au jocul prea m a r e . Mă ţin
ìn loc d e trei săptămîni.
VICTORITA: Mă uit la d u m n e a t a şi
parca mereu t e descopar. Eşti un
o m ciudat. Şi om, şi bronz. P a r c a ai
fi u n bronz. Serios.
PONORAN: Ce spui ìs de-a dreptul
prostri. Şi i n v e n t a asta, pentru care
m a lauzi atìta, la ìnceput a m por
rli t-o gìndind la nevoile noastre...
P e d r u m însă, m i s-a lipit aşa im
gìnd, c-o aj unge la urechile cui ştii
şi d u m n e a t a ; şi nu a m alungat gìndul aste... Ca să-ti spun cinstit, Flo
rica e singurul o m cu care a m vorbit d e m a ş i n a asta a mea.
VICTORIŢA: Şi n u a interesat-o...
PONORAN: Poate, dacă venea d e la
Tibi...
VICTORITA: Nici atunci. Vede lucrurile p r e a aproape.
PONORAN: Eşti răutăcioasă !
VICTORITA: De u n bănuţ. P u t i n r ă u tăcioasă, puţin cochetă...
PONORAN: Putin, e puţin zis.
VICTORIŢA (rìde):
Cochet eşti şi
dumneata.
PONORAN: Eu ?
VICTORITA: Da. Da. Dumneata. A l t fel, nu-ti lăsai mustată. Şi încă u n a
ca vrabia. P a r c a eşti o foca. Ha, h a f
Ai roşit. Te pomeneşti că ţi-i ruşine
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de dragoste. Sa iubesc, sa iubesc !
Să ard, să mă topesc, să mor de
atîta foc. Să mor din dragoste ! Fraţilor ! Oameni buni, ştiţi voi ce sînt
eu acuma? Parcă-s o vioară; o vi
oara în care s-au strîns toate cìnte
cele. Sînt o vioară, dar fără de arcus
şi fără de viorist. Arcuşul s-a pierdut mai de mult şi vioristul nu se
mai arată. Spuneţi-mi ! Spuneţi-mi,
fraţilor, oare se va arata şi pentru
mine vioristul pe care-1 aştept ? Se
va arata vreodată ? (între timp, Ionci
s-a apropiat de fereastra, si-a proptit
vioara de bărbie şi-i cìnta de floare
albastră. Acestuia, cu glasul mai
mult şoptit.) Ai fost plecat.
IONCI: Am fost plecat, da.
VICTORITA: Spun fetele c-ai fost să
dai examen. (Ionci nu-i răspunde şi
trece intr-un cîntec vechi, bătrînesc.
Cînd îşi va fi ìncheiat cìntecul, se
va retrage pe nesimţite, aşa cum s-a
apropiat. După o tacere, Victoriţa
cu un glas de departe.) Uite că
ne-am întors iară. Ca să vezi cìt de
puţin îi trebuie omului să umble,
să călătorească peste mari si tari,
peste ani şi ani, peste veacuri poate.
Acuma parca ne-am cunoaşte de
cînd luimea.
PONORAN: Să mă ierţi pentru părerea ce mi-o făcusem înainte. (La tăcerea Victoriţei.) Eşti o fată bună.
VICTORIŢA: Mulţumesc. Dar altceva
nu ai găsit să-mi spui ?
PONORAN: Eşti un om bun.
VICTORIŢA: Şi dumneata, un om interesant. Esti un om interesant. Asa
mi-am închipuit eu inovatorii, oamenii de ştiinţă. Pînă azi, i-adevărat
că n-am cunoscut nici unul, dar in
adincul sufletului meu, întotdeauna
mi-am dorit, adică am visât... un om
singur, un cercetător, un savant. Un
om modest şi dezinteresat, iar eu
să-1 ajut. Să-i fiu aproape, să-i ghicesc pînă şi gindurile, sa traiesc
pentru el. Şi dorinţele, viaţa mea sa
nu existe. Credeţi oare că s-ar putea,
că voi ajunge vreodată să-mi trăiesc
visul acesta ?
.
,
PONORAN (strìnge mapa): Singură
ai spus că e un vis şi visurile, se
ştie...
VICTORITA: Da' sînt şi visuri care
se-nfăptuiesc.
PONORAN: Desigur !
VICTORIŢA: Să spunem că omul acesta al nostru... că-^i vin înainte, că
ne-am întîlnit şi ne privim unul pe
celălalt, ca doi prieteni. Doi prieteni care se ştiu de mult, de cînd
lumea, şi aşa, fără vorbe, fără ex-

cu mustaţă. N-ai pentru ce. Şi-apoi,
e-n firea omului, şi-i bine să te ìnfăţişezi celorlalţi mai îngrijit, mai
frumos. Inseamnă că le dai respectul
ce se cuvine.
PONORAN: Adică, dumneata din res
pect pentru mine, pentru noi, de
aceea cochetezi ? (Rìde, rìde şi Vietonta.) Spui de Florica ca e moale.
Ai văzut-o ! Nu e moale. (Victoriţa
ride, rìde şi Ponoran apoi.) Vezi,
am avut o copilăxie grea, fără
bucurii. Nu mi-a fost uşoară nici
tinereţea. Acolo la noi, în munţi,
viaţa ne-o ducem departe unul de
celàlalt. Poate de aceea şi cînd dăm
peste un om, ne legăm într-atîta.
VICTORITA: Dar asta nu-i dragoste.
PONORAN: Nu ştiu. Poate nu-i dra
goste ce simt eu pentru Florica. Dar
numai ce mă gìndesc la ea, şi-i ca
şi cum am merge amîndoi mînă în
mina pe o pajişte însorită, sub copaci în floare... Ori ìmi vine a
crede c-am înnoptat în pragul casei,
sau răzămaţi de fereastră, stăm asa
fără de-un cuvînt, iar luna ne-a cuprins şi ne învăluie cu razele ei.
VICTORITA: Dar cum poţi fi aşa de
crud, aşa de rău !
PONORAN: Crud?
VICTORIŢA: Uiţi că sînt femeie ?
Şi care-i ferneia să nu fie dorità de
o vorbă frumoasă ? Pentru ea şi nu
pentru alta.
PONORAN: Mă iartă. De obicei, nu
prea sînt guraliv.
VICTORIŢA: Ba eşti; dar n-ai cui te
deschide. Iti multumesc pentru încrederea ce mi-ai arătat-o. (Pauză
lunga. Cum stătea lîngă fereastră,
brusc o deschide larg.) Auzi ? Î1
auzi ? Ionci. Cìnta de unul singur.
(Cu caput pe fereastră). E singur
pe banca. Singur cu vioara, şi cìnta.
Oare cui îi cìnta ? Poate, nouă...
Pentru noi cìnta.
PONORAN: Cum, pentru noi ?
VICTORITA: Ne-a văzut in noapte,
razămaţi de fereastră, cu luna care
ne învăluie în razele ei... Te-ai speriat. Şi eu ìmi spuneam că nu esti
dintre cei sperioşi. (Rîzînd.) Şi aşa
mai cred şi acuma... (Cu capul pe
fereastra.) Ionci băiatule ! Cine te
striga ? Uta. Vichi, mă băieţaş.
Spune ceva de floare albastră. Nu
mie, unui prieten. Un prieten care
s-a îndrăgostit de razele lunii.
PONORAN: Te rog... Ce rost a r e !
VTCTORIŢA (farà a-l asculta pe Po
noran): Hai, Ionci, spune ce ştii.
Hai, că m-a ajuns şi pe mine un
dor, un dor cumplit. Un dor nebun
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plicaţii, dintr-o ponnire lăuntrică,
fără să ştie nici unul, nici celălalt,
ne învăluie pe amîndoi o dorinţă, o
chemare... o chemare, care nu e alta
decât dragostea. (Il priveşte in tace
re.) Nu credeţi în visuri, văd bine !
PONORAN: In visuri, asta asa-i, n u
prea cred !
VICTORIŢA: S-ar putea să se întîmp l e lucrurile şi ìn alt fel. Să spunem
că acest tînăr, fără să fie o fire
rece, închisă, este un om bănuitor,
care nu-şi deschide inima cu uşurinţă. Se dezvăluie pe încetul. Ori nu
sînt şi-asemenea oameni ?
PONORAN: Cum nu !
VICTORIŢA: î n s e a m n ă că cu timpul
m ă v a cunoaşte şi v a şti cine sînt.
Nu eredeţi ?
PONORAN: Mde, ştiu eu...
VICTORIŢA (direct): De ce nu m ă
crezi ? !
PONORAN: Vedeţi că eu...
VICTORIŢA (cu violenta): Fiindcă nu
a r ă t moacă şi bleagă ?
PONORAN (reuşeşte să strecoare
un
cuvînt):
Da' d u m n e a t a nu m ă a s culţi.
VICTORIŢA: Decît idealul dumitale
d e femeie, m a i bine să beau leşie,
cenuşă de trei ori fiartă în apă.
PONORAN: Bea ce pofteşti. (Şi apucînd mapa
cu desene,
se
pleacă
peste lucrai său.)
VICTORIŢA: Ţi-i uşor. Te-ai apucat
d e lucru, şi gata cu lumea dinafară.
Ai i n t r a t ìntr-o l u m e a dumitale,
numai a dumitale. Dar noi ceilalţi,
ce vrei să facem ? Pornim cìnd ìn
tr-o parte, cînd în cealaltă. După
vînt. De u n d e să ştim, care-i vìntul
eel bun ! Şi chiar dacă-1 ştim, poate
n - a v e m răsuflarea să n e ţinem d u p ă
él. Ori ni-i mersul m a i repede şi-i
trecem înainte. Şi ca să cumpănesc
totul, totul, şi fiecare cuvînt să-mi
fie măsurat, cîntărit, n u sînt eu
omul acela. Şi un asemenea o m nici
nu m ă interesează. Ori n - a m d r e p tate?
PONORAN: Nu ştiu. Mă iertati. N - a m
fost atent. Mi-e m i n t e a tot la paletele astea cu jocul lor, afurisitele !
(lnchide mapa.) V-^ati plictisit.
VICTORIŢA:
Nu. Dimpotrivă.
Nu
ştiam că a m să m ă distrez asa d e
bine !
PONORAN: C u m ?
VICTORIŢA: Altul poate imi făcea
curte !
PONORAN: Pentru c e ?
VICTORIŢA: Ei, pentru ce. Ca şi cum
la toate trebuie u n d e ce. Dar sînt

bucuroasă şi abia v ă preţuiesc. Vă
preţuiesc nespus.
PONORAN: Dar ce a m făcut ?
VICTORIŢA: Tocmai d e aceea că
n-aţi făcut nimic. Adică, n-aţi început ca oricare altul: că-s nostimă,
ori că a m u n picior drăguţ, sau
să-mi spuneţi ceva despre talia
mea...
PONORAN: Dar ce să spun ?
VICTORIŢA: Ei, se găsea ce. Dar
dumneata, u n d e stài că sînt prietena
lui Tibi...
PONORAN: Sigur.
VICTORIŢA: Numai că o vorbă plăcută, cui să-i spui, dacă nu unui
prieten, sau unei prietene. Asa ca
să-i ridici moralul. De e x e m p l u : că
m ă î m b r a c eu gust, sau că-mi stă
bine ce-mi pun şi că a m p e vinoîncoace. Da, da, spui o vorbă, două,
n-ai mîneat pe nimeni, şi omului îi
face piacere. Şi-ai făcut şi un gest
cu adevărat d e prieten.
PONORAN: Nu m - a m gìndit.
VICTORIŢA: Asta nu cere să t e gìndeşti, vine din sînge. Dar poate nu-ţi
plac. Se vede că nu-ţi plac deloc.
Poate u n d e ai auzit... S-au spus d e
m i n e multe, v r u t e şi nevrute, ştiu.
PONORAN: Nu ştiu ce s-a spus şi
n - a m auzit nimic.
VICTORIŢA: Ai auzit, d a r vrei să fii
drăguţ. Ei, află că din ce s-a spus,
cîte-un a d e v ă r o m a i fi. Ed, d a ! Dar
acuma uită tot. Ca şi c u m niciodată
n-ai auzit de m i n e şi n i d n u m-ai
văzut. E întîia oară în viaţă că-ţi
vin înainte. Iţi dau „seara bună".
Bună seara, Ioane. (Işi răspunde singură.) „Bună seara şi bun venit îti
doresc, Victoriţa." (O pauză
lungă.)
Te rog mult. Spune-mi un cuvînt
prietenos. Hai, găseşte-1. Uite-te la
mine, uite-te bine. Uite-te ìn ochii
mei. Dacă te rog... te rog mult. Hai.
Sînt î n vorbire atìtea cuvinte calde,
cu vin te d e alint şi mîngîiere. Zboară
ca fluturii in jurul tău, numai să
ìntinzi niìna. (La ţăcerea lui Ponoran.) Ori înfăţişarea mea nu-U spun e nimic ? (Pauza.) Tăcerea dumitale
e nedreaptă şi m ă jigneşte.
PONORAN: Imi pare rău !
VICTORIŢA: Adică, in toată fiinta
m e a nu-i nimic drăguţ, să-ţi placa
cît d e cît ?
PONORAN: N-am spus asta !
VICTORIŢA: N-ai spus nimic. Adica,
ce-i mai rău. Şi eu care a m şi visat
să t e însoţesc pe toate drumurile.
(Parca şi-ar aduce aminte.) Ai să-mi
spui d e Tibi, că-s prietena lui.
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PONORAN: Asa se părea.
VICTORITA: Pentru voi, cei dinafară.
Dar in inima mea ştiu de mult că
nu-i Tibi bărbatul acela...
PONORAN: Imi pare rău. Imi pare
ràu pentru amìndoi.
ICTORIŢA: Suileteste, nici n-am
fost legaţi vreodată. Sântem firi deosebite. Şi-acuma, mă iartă pentru
ce-am sâ-ţi vorbesc. Am să-ţi voribesc deschis. Vreau să ştii că nu
imi-i usor.
c'ONORAN: Te-asoult.
VICTORIŢA: Dacă te^aş ruga... Te rog
să ma iei cu dumneata. Te rog mult.
la-mă. Scoate-mă de aici ! Simt ca
ma Lnăbus, că mă pierd. Ia-mă ca
pe o prietena, ca pe o iubită, ca pe
o nevastă. Ia-mâ şi ca pe o soră.
Primesc şi asta. Nu rìde. Degeaba
jrizi. Uite, rîzi şi eu nu pot să rîd.
Oamenii ma cred că sînt veselă. O
fata usuratică şi veselă. O zvînturată. Dar nu asta mi-e firea. De fetişoară, cum am deschis ochii şi am
luat scarna că se uità băieţii la
mine, nu ştiu care mi-a spus că
sînt veselă... Şi eu, ca să nu-1 dezamăgesc... Apoi, nu ştiu cum, dar
mi-a mers vestea că-s fata veselă.
Dacă ai şti cit mi-a fost de greu.
Cu vremea n-am mai luat seama şi
aproape mi-a intrat ìn obicei. Nu ti
se pare ciudat ?
PONORAN: Oarecum !
VICTORIŢA: Dacă ar fi după mine...
Oh, dacă s-ar putea să nu mai rid
la tot pasul, să nu mai petrec, să nu
mai dansez noapte de noapte ! Să fiu
mai bleagă, mai putin cochetă. Sâ
beau sirop şi nu coniac. Dar toţi mâ
vor veselă, risipitoare. Să le fiu inger al pierzàrii, un fel de dulce
otravă... Ei bine, acolo am să ajung
dacă nu mă iei cu dumneata... Nu
rìde... Nu ride, că am să ma Un scai
şi, cind ai să te urei in tren, am să
mă urc şi eu. Sînt bun hotărîtă.
Fara mine nu pieci, să ştii.
PONORAN: Poate că nu plec.
VICTORITA: Cum, nu pieci ? (Descumpănită.) Te-au găsit cu ceva pe
la cadre ?
90NORAN: Dacă vrei !
VICTORITA (repede): Dar ai chestia
aia cu dolomita. Maşina pentru reparatul cuptorului, inventia ta ! Hai,
calare pe ea, şi via Bucureşti. Direct
la minister te-opreşti.
PONORAN: Apăi, cînd o fi gâta.
VICTORITA: Şi cînd îi gâta?
PONORAN: Mai este.
VICTORITA: Pentru porcâria aia cu
paletele ?

PONORAN: Dac-ar fi numai aia.
VICTORITA: Ca să vezi ghinion ! Cu
rât ghinion. Şi eu gâta, îmi spuneam... E, dac-ar pleca Tibi !
PONORAN: PleacăVICTORITA: Cum asta!
PONORAN: Pleacă.
VICTORIŢA: Sigur?
PONORAN: Ce sigur. Mai mult ca
sigur.
VICTORITA: Da' oum de s-a hotărît.
că eu nu ştiu ndmic. Adevărat ?
PONORAN: Dacă-ti spun.
VICTORITA: Asa. Atunci să mă pre
gatele şi eu. De ce rîzi ? De mine-ai
rîs. Că m-am lipit iar de Tibi. Dar
ce pot face ? M-ai respins. De ce ?
Nu-ţi place firea mea.
PONORAN: Nu-mi place.
VICTORITA: Dar cum sînt ?
PONORAN: Uşernică. Mereu să baţi
la uşi străine. Şi drumeată. Nu se
prinde praful de încălţările tale.
VICTORITA: Pentru tine-s drumeatà
şi nu se prinde praful de încăltările
mele. Dar pentru toti, ìs de-a voastră. Pînă şi la vorbă...
PONORAN: Te-ai adaptât. Te adaptezi
repede.
VICTORITA (repede): Şi să ştii cà
aşa-i. Şi că-s o visătoare. O roman
tica, o lirica.
PONORAN: Unde-ai citit-o ?
VICTORITA (rìde): într-o carte. Un
roman englezesc. (Pauză.) Ioane, de
ce nu eşti îngăduitor cu mine ? Vrei
să mă vindeci ?
PONORAN: încerc.
VICTORIŢA: Tîrziu.
PONORAN: Niciodată nu-i prea tîrziu.
VICTORITA: Vezi, cînd vin înaintea
cuiva, caut să mă port simplu, des
chis; dar cînd m-ascult, îmi spun:
„Hai că iar am pus placa". Şi se
învîrteşte, se învîrteşte. Pînă şi partenerii mei, cît îi schimb, dar şi ei,
parca tot pe-aceeaşi melodie, după
aceeaşi placa îmi răspund.
PONORAN: Dar odată şi-odată, melo
dia asta ti-a sunat sincer, adevărat.
VICTORIŢA: Odată şi-odată !
PONORAN: Aruncă atunci afurisita
asta de placa. Fii tu singură. Intoarce-te la ce-ai fost.
VICTORIŢA: Adică, la trandafirul de
care spuneai.
PONORAN: întocmai.
VICTORITA: Trandafirii îşi deschid
floarea sub cîntul privighetorilor, în
nopţile de mai, nopţi de cînt şi dragoste... E o floare a dragostei, a
poeziei. Şi-i poate mai mult decît
o floare. E un cîntec. Un cîntec care
închide toate glasurile, toate graiu-
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rile pămîntului. Cum arachide şi răsullarea minerală şi marea, uriaşa
tacere a cerurilor cele veşnic rotitoare. Şi mai îrachide şi povestea imei
sărmane paiate de nimeni ştiută, de
nimeni crezutâ, şi care s-o pierde
prin viaţă şi s-o risipi fără de urmă
ca un abur. S-o risipi ca un abur.
Ha, ha, ha !
PONORAN: De ce plìngi ?
VICTORIŢA: Unde vezi că plìng ?
Rìdeam.
PONORAN: Atunci, de ce rìzi ?
VICTORITA: Cum să nu rîd, cìnd din
toţi trandafirii cîţi îi cìnta oamenii,
m-am ales: unul negru.
PONORAN: Nu-i adevărat !
VICTORITA: Singur ai spus: că ni
tore viaţa şi o împing înspre rìsul
şi batjocura ei. Cum s-ar spune, cu
mine nu mai e nimic de facut. Vezi
bine că sìnt un trandafir negru.
PONORAN: Te alinţi.
VICTORITA: Eu ?
PONORAN: Trandafirul negru e o
floare rara, aleasă, e o floare deosebită. Nici nu ştiu să se fi găsit pina
astăzi vreunul... Dacă ţii să-ti dai
numele unei fiori de ocară, apoi la
margine de drum ori pe maidane,
găseai buruieni cu miile.
VICTORIŢA: Eşti rău.
PONORAN: Imi plac fiorile.
VICTORITA: Dar oamenii ?
PONORAN: Şi oamenii.
VICTORITA: Ei tu, iubitorule de fiori
şi oameni, bunule, spune-mi de ce
nu esti bun cu mine ? ! (Crescendo.)
Dar cine a fost bun cu mine, şi cine
a avut ìncredere ìn mine ? Cine a
văzut în mine un om, că sìnt un
om şi eu ? ! Cine m-a socotit şi pe
mine om ?
PONORAN: Poartă-te ca un om.
VICTORITA: Dar cum mă port? Ca
o fiară ? Ca o fiară la pîndă, nu ?
PONORAN: Ştii tu mai bine.
VICTORIŢA: Spune, Ion Ponoran, de
ce nu vrei să fiu femeda ta ? Spune
da. Si o clipă n-o să ţi se urască
cu mine. Sìnt nostimă şi veselă. Fac
şapte zile dintr-o zi. Şi noaptea, nici
luna cu toate stelele nu au strălucirea ochilor mei. Spune da. Uite, vin
înspre tine cu braţele intinse. Imi
port inima în braţe ca pe-un copil.
Intinde-Tmi şi tu mina şi-ţi spun eu
aşa că nedespărţiti om bate împreună şi pămîntul şi cerurile.
PONORAN: Iar ai pus vreo placa din
cite le ştii.
VICTORIŢA: Şi dacă ce-ţi spun e
adevărul adevărat şi nu l^am spus
nimânui altcuiva ? (Şi farà a astepta

răspunsul acestuia, îl sărută pe gurà.)
Ce om eşti tu, Ioane ! Din piatră şi
oţel. Ca şi oţelul ce-1 fierbi în cuptoarele tale. Dar îţi mulţumesc, şi
poate cîndva să mă întorc şi la
trandafirul de care ai spus. (Si în
tăcerea care se lasă, brusc, cu glasul
ei cîntat.) Leul ! El îi. (Se aude pocănind o molocicletă. Motocicleta s-o
oprit.) Asta e Tibi. îi ştiu rablionul
dintr-o mie. (A alergat la usa, dar
pina să deschidă, Tiberiu Postole
a şi intrat. Victoriţa sare sd-i ia
din braţe aparatul de radio cu alte
multe deasupra.) Tibi, dragule, ştiu

tot.

TIBERIU: Ce ştii ?
VICTORIŢA: Ştiu tot... Tot. Chestia
cu plecarea. (Aleargă spre uşă.) Lasă
că restul le-aduc eu.
TIBERIU (după ea): Vezi că atasul
e plin de fleacuri, vreo două s-au
şi spart. (Revine spre Ponoran, edutìnd loc pentru radio.) Ce tot spune?
Am venit, că ştii palatul meu... (Despachetează din hîrtie nişte bibelouri.)
Te uiţi la fleacurile astea ? Vichi
moare după eie. Pentru frumusete.
Dar nu te văd prea vesel.
VICTORIŢA (revenind ìn mina cu un
costura, pe umăr cu un covoraş. A
prins ultiraele vorbe): Dar cum să
fie vesel ! Câ nu pleacă, da' tu,
da !...
TIBERIU: Eu ?
PONORAN: Tu.
TIBERIU: Serios ? E-te-te, domnule !
Va să zică, mereu pe a ta: să mă
faci tobă de carte...
VICTORIŢA (care a reintrat cu alte
nimicuri): Plecăm, tăticule! Plecăm
şi o să firn cineva ! O să firn cineva
şi o s-o facem lata. Adică, lata o
s-o facem încă în seara asta. (Lui
Tiberiu) Trece-ţi tu rablionul în şopron, că eu mă due acasă să mă
schimb. (Lui Ponoran) Vreau să petrec, să rîd, să cînt, să dansez. Seara
asta o petreci cu noi. Dansezi ?
PONORAN: Nu prea.
VICTORITA: Te învăţ eu. E simplu.
Ai să vezi. (Şi fredonînd uşor, îl ia
la dans.)
PONORAN (se mişcă cam stingher):
Vă rog. Vedeţi că eu nu...
VICTORITA: Nici un nu. Şi fii mai
îndrăzneţ, ce dumnezeu ! Ai înfăţişare de om plăcut. Ai şi ţinută.
(Lui Tiberiu, care a mai adus cite
ceva) îmi pun rochia roşie... O rochiţă roşie şi o floare la corsaj... (Lui
Ponoran) Să-mi cumperi fiori, fiori
multe. Vai ce-mi plac fiorile ! Imi
place omul să fie larg, vesel, cu an-
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tren. (Şi fredonînd, iar îl ia la dans,
după care îl prinde pe Tiberiu, face
ciţiva paşi de vais şi desprinzîndu-se.) îmi pun rochia şi un pic de
pudră. Totul în doi timpi şi trei
mişcări. Un minut, şi-aterizez. (A
1ugit)
TIBERIU: E nebună. Nebună rău...
Munceşti, munceşti, dar vezi că
omul trebuie să şi petreacă, să fie
vesel, să joace, să cìnte. Din partea
asta, Vichi e ca o pasăre. Noroc de
ea că mă mai iau. (Pe alt ton.) Aud
că nu pieci nici tu. Cum că, din
cauza mea. E o prostie.
PONORAN (sărind din locul său): Atunci, hai vino şi tu ! Spune „da",
şi-am plecat. Pe loc plecăm.
TIBERIU (mohorìt): Nu. N^are rost.
N-are nici un rost. La ce să învăt ?
La ce?
PONORAN: Cum, la ce? Pentru viaţă. Pentru anii ce-ţi stau tnainte.
TIBERIU: Şi dacă mîine mor ?
PONORAN: Mori. Dar in picioare şi
nu ìn genunchi.
TIBERIU: Ori nu-i totuna ? Hai, hai,
şi nu mă privi aşa. Am glumit şi
eu. N-am voie ? (Cu alt ton.) Nu stiu
de ce, dar nu mă simt ìn apele
mele.
PONORAN: Nu ştii ? întreabă-te şi ai
să ştii.
TIBERIU: Ce să mă ìntreb, cìnd mereu o due într-o ceartă cu mine singur. Şi asta mă osteneşte. Aud că-i
semn de bâtrînete. Dacă starea asta
de nemulţumire şi ciuciata discute
farà de sfîrşit şi fără de ieşire, câ
totul îţi aj unge deopotrivă şi nu mai
vrei nimic şi nici de aşteptat nu mai
aştepţi nimic, dacă asta e bâtrîneţea,
apoi nu-i fericesc pe bătrîni. (Cum
Ponoran îşi vedea mai departe de
hirtiile lui.) Dar tu nu m-asculti.
Ce faci acolo ? Aduni, scazi. Ce tot
calculezi ?
PONORAN: Şarja ta de azi. Şarja ta
rapida de la cinci.
TIBERIU: De unde ştii că la cinci am
dat şarjă rapida ? Ţi-au telefonat ?
PONORAN: Nu.
TIBERIU: Atunci, ţi-a spus careva ?
PONORAN: Nu. (îl trage ìnspre fereastră. Da de o parte perdeaua.)
Uite cine mi-a spus.
TIBERIU: Nu văd pe nimeni.
PONORAN: Uite-te.
TIBERIU: Mă uit.
PONORAN: Si ce vezi ?
TIBERIU: Nimic. Adică, pâmîntul, casele.
PONORAN: Şi mai sus?
TIBERIU: Acoperisurile.

PONORAN: Mai sus.
.r
TIBERIU: Cerul.
PONORAN: Si între case şi cer, între
pămînt şi cer, ce vezi ?
TIBERIU: Ce vrei să văd ? Dealul
mare. Si pe deal, caprele nu ştiu
cui. Şi din jos de coastă urea un
craşovean. Ba nu, o craşoveancă. Ea
ţi-a fi spus. Ha, ha, ha !... Pai ochi
ca ai mei, tăticule !
PONORAN: Numai că cuptoarele nu
le-ai văzut şi nici cosurile, nici fumul.
TIBERIU: Aha. Ai văzut după cum
-urea fumul. Păi da, că-s cineva. Na.
vezi că iar am dat şarjă rapida.
PONORAN: N-ai dat nici o şarjă
rapida.
TIBERIU (intrînd ìn Ponoran): Cum
asta ? Cum asta ? N-am dat şarjă
rapida ?
PONORAN: Nu.
TIBERIU: Eşti nebun ! Bine, mă ageaimiule, te iei după hîrtiuţele tale, şi
la ceasul asta cuptorul cinci primeşte
pentru a doua oară fierul vechi.
PONORAN: Ştiu.
TIBERIU: Atunci ! Pai vezi. Ha, ha,
ha!
PONORAN: Nu rìde. Hai, nu rìde.
TIBERIU: Adică, vrei să plìng ? Fiindcă vă roade invidia. Unde mă ridic
imereu. Cum se ridica careva, voi cu
ghearele şi cu dinţii, gâta să-1 rupeţi, să-1 sfîşiaţi; da' eu sânt îmbucătură tare, şi-o să vă spargeţi dinţii.
Păi, cum să nu rîd, dacă şi tu... Si
zi aşa, te roade rău. Te roade ura şi
invidia.
PONORAN: Cum nu ţi-e ruşine !
TIBERIU: Să-mi fie ruşine ? Că-ti
spun adevărul ! Adică, nu ştiu de ce
ma tragi înspre şcoală ? Ca să mă
smulgi din producţie. Fiindcă-md
merge bine şi urc. Urc mereu şi la
bănuţi şi-n lauda. Da' voi, repede,
aţi găsit cum să mă opriti din
urcuş. (La tàcerea lui Ponoran.) Da'
ce ! aşa nu mi-i bine ? Nu scot çîstig
bun ? Ori nu ştiu să dau oţelul după
grafie ? Ba încă cum !
PONORAN (gota sa-i raspunda cu un
cuvìnt aspru, se biruie): Trebuie să
imergi la şcoală.
TIBERIU: Nu.
PONORAN: Trebuie !
TIBERIU (în loc de alt raspuns):
„Mă uitai din deal in vale
Văzui un păun calare,
Nu e un păun calare
Ci-i Ion cu gura mare."
Ha, ha, ha ! (Da cu ochii peste două
linguri, pe care, potrivindu-le,
le
bate anume ìn ritmul
cìntecului.
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Cum Ponoran îl priveşte in tacere,
s-a oprit din bătaie.) Trebuie, trebuie să plec ! Ha, ha, ha ! Pentru ce
să plec ?
PONORAN: Ca să nu te dai la fund.
TIBERIU: Mă dau la fund, eu ?
PONORAN: Tu. Nu citeşti, nu pui
mina pe o carte. (Tiberiu rìde, Po
noran nu ia seama.) Cum scapi din
lucru, alergi, ştii tu unde. Şi asta,
seară de seară. (Tiberiu ride şi mai
mult. Ponoran continua.) Noile cuptoare, cu automatizarea lor, cer
cunoştinţe, studii. Nu mai merge
după ochi. Apeşi tu pe butoane, ìntorci de manivele — asta mai mult
să te găseşti în treabă. Adevăru-i
că aparatajul înregistrează tempera
tura şi presiunea, da' tu, tot după
ochi dozezi compoziţia. Şi topirea tot
din ochi o conduci. Trebuie să-nveţi.
TIBERIU: Nu.
PONORAN: Trebuie!
TIBERIU: Spui că trebuie să-nvăţ, că
nu cunosc cuptoarele; atunci, de ce
pe itoată oţelăria eu singur dau şarje
rapide?
PONORAN: De ce ? Fiindcă gonestì
după càstig. Pentru Vichi asta a ta,
ca să-i astupi gura eu ibani. Şi asta-i
rău, e tare râu.
TIBERIU: Ce-mi vii cu Vichi şi cu
banii ? Eu te-ntreb: dau sau nu dau
şarje rapide ? Ori practica mea, asta *
nu-i ştiinţă !
PONORAN: Ei, mai Tibi, unde nu stăpîneşti cuptorul, de aceea fugi să dai,
şarjele înaintea oricui. Ca să ne dovedeşti pe noi şi să-ţi dovedeşti şi
ţie singur, că ai rămas tot primul,
omul de laudă, fruntaşui cu care
ne-am mindrit noi, ìntreg platoul
oţelăriei.
TIBERIU: Şi nu-i bine?
PONORAN: Nu-i bine. Că-n fuga asta
a ta, ca să iesì întîiul, fie ce-o fi,
cu fuga asta ai sa te-mpiedici.
TIBERIU: Şi ma rog, de cine să
mă-mpiedic ?
PONORAN: De neştiinţa ta.
TIBERIU: E^te-te, domnule !
PONORAN: Şi, ca să-ţi acoperi neştiinţa, s-o ascunzi, ei, asta numai
cu cinste nu se poate. Şi necinstea,
acolo la noi, în oţelărie, înseamnă
să-ţi primejduieşti locul de muncă
şi viaţa tovarăşilor tăi, şi poate şi
viaţa ta... De aceea, pentru o vreme
va trebui să pieci. E foarte bine să
pieci la şcoală. Cînd te-i întoarce,
vor fi urtate toate. Şi Vichi, şi goana asta a ta după bani. Şi, ce-i mai
cu seamă, practica ta de azi va ca
pata lumina ştiinţei.

TIBERIU: Lumina ştiinţei, frumos
spus !
PONORAN: Da. Lumina ştiinţei. Hai,
mài Tibi. Hai, băiatule. Hai, că nu-ţi
vreau răul. Ori de azi ne ştim !
Şi n-am uircat noi odată pe platou ?
Şi moş Bologa o data ne-a făcut el
cu ou şi cu oţet ? Ştii, atunci la cup
torul tineretului, cînd am dat să~l
destupàm fără prim-topitorul... (Ti
beriu ride, rìde şi Ponoran.) Pe tine
n-a ajuns să te prindă, dar mie ce
mi-a mai tras ! Eh, că ne-a fost spre
învăţătură... Ei, Tibi, m-asculţi ? ,
TIBERIU: Nu ! Şi nu mă due.
PONORAN: Atunci, n-ai să mai urei'
pe platou. Nu mai urei la cuptoare.
TIBERIU: Şi ma rog, de ce, c u m ? !
PONORAN: La şarja asta a ta, de
acuma, din calcule se vede limpede
că n-ai respectât operaţiile.
TIBERIU: Esti nebun.
PONORAN: Mai ai vreme sănmi răspunzi. Pieci sau nu pieci ?
TIBERIU: Nu. Ti-am spus „nu", şi
de-o mie de ori tot „nu" am să-ţi
răspund.
PONORAN: Ai grăbit undeva, la tem
peratura sau la cuptor, la reparatie.
Găsesc eu unde.
TIBERIU: Găseşti pe dracu'...
PONORAN: Te ţii deştept, c-ai şters
urmele ca vulpea.
TIBERIU: Ce vorbe sìnt astea ?
PONORAN: Vorbe. Ori mult crezi c-o
să mai umblu cu mănuşi ! Avea el
dreptate...
TIBERIU: Cine? Cine are dreptate?
PONORAN: Mos Bologa. C-am umblat
cu mănuşi şi te-am menaj at.
TIBERIU: M-ai menajat, tu ?
PONORAN: Da.
TIBERIU: Pe mine?
PONORAN: Pe tine.
TIBERIU: Cu ce ?
PONORAN: Că nu ti-am pus ìnainte
oglinda, să te vezi cine està.
TIBERIU: Si cine sìnt?
PONORAN: Mai degrabă cine ai ajuns
să fii.
TIBERIU: Spune odată !
PONORAN: Ţi-am mai spus. Şi-apoi,
te stài şi tu singur.
TIBERIU: Cine sìnt?
PONORAN: ' Cine eşti ? Un lăudăros
şi un carierist. Un afemeiat şi un
ahtiat după bani.
TIBERIU: Spune, hai spune!
PONORAN: Un cortelaş şi-un şmecher
care te-ai legat de-o uşernică şi-o
drumeată, pentru că v-ati potrivit
la fire.
TIBERIU: Spune !
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PONORAN: I-adevărat că pentru mine
Florica îsnseamnă mult. Pot să spun
că o preţuiesc mult.
TIBERIU: Haida, hai. O preţuieşti.
Mori după ea. Spune aşa, că nu-ţi
ia nimeni capul. Da' vezi, geaba
mori, geaba te topeşti, că eie femeile alta aşteaptă. Adu-i un flecuşteţ,
cumpără-i un te miri ce, fă-te c-o
asoulţi. Las-o să vorbească. Toarnă
ea vrute şi nevrute şi tu te gîndeşti
la ce vrei. Nu trebuie să-i răspunzi.
Nici n-ar asculta răspunsul. Chitcăie
şi tu cînd crezi că a spus o vorbă
de duh. Mai streooară-i cîte o vorbuliţă din cele ce fac ocolul oraşului
şi nu pierde ocazia: cît poţi, priveşte-o lung, cu oohii lesinati. Să vezi
atunci cu ce ochi s-o uita la tine.
Parca te-^ar privi cerul cu toate stelele. Ha, ha, ha ! Aşa, mă copilule.
Asta e femeda, mă băieţaş.
PONORAN: Cum nu ţi-i ruşine ! Ca
un ticălos, aşa gîndeşti.
TIBERIU: Ioane, ia seama ! Că alergi
la Direcţie să mă torni, m^au turnat
ei şi alţii, şi eu tot cu capul sus,
da' să spui că... Dacă ţii la tine, te
sfătuiesc să nu mai repeţi vreodată...
PONORAN: Ori ştii c-ai schimbat un
om — un om numai inimă — I-ai
schimbat pentru... pentru o femeie
fără inimă !
TIBERIU: De cînd te pricepi aşa la
oameni, să-i imparti care sînt cu
inimă şi care farà ?
PONORAN: Oricum, cenai făcut itu,
numai faptă de om cinstit nu-i.
TIBERIU: Pentru a doua oară îmi dai
palme. (Stăpînindu-se.) Bine. Spui,
faci ce vrei, dar prietenia dintre
noi, prietenia noastră a murit. Şi-acum du-te pe platou, cauta, cercetează, fă rapoarte, fă ce gìndesti.
Nu te duci ?
PONORAN: Ba da. (O clipă se privesc
in tacere şi Ponoran e gota sa spunà
ceva, cînd usa e data in lături şi
Victoriţa pătrunde ca o furtună.)
VICTORIŢA (rotindu-se prin incape
rei : Fratilor, am aterizat. Un pie de
colonie, un fir de pudră şi fetita
s-a făcut gigea. Da' voi, leilor, aşa
cum v-am lăsait (Lui Ponoran.) Tu,
urìtule, ce stai aşa botos ? Ai văzut.
botosule, ce „chichiţă" şi-a pus Vi
chi ? Iti place ? Spune că-ti place.
PONORAN (farà a-i răspunde, lui Ti
beriu): Faci ce ti-am cerut ?
TIBERIU: Nu.
PONORAN: Atunci, mă due unde am
spus.
TIBERIU: Du-te învîrtindu-te şi vezi
să nu-ţi rupi gìtul.

PONORAN: Ce să-ti mai spun ! Că
toate cite le auzi acuim, le ştii mai
de mult, fiindcă ţi le-ai spus şi singur.
TIBERIU: Mi le-am spus eu ?
PONORAN: Da. Ori, o data ti-a trecut ìnaintea ochilor toată viaţa asta
care o duci ? ! O viaţă de silă şi ruşine. Şi acolo sus, pe platou, cupitoarele cu care te lauzi atìta, le stăpîneşti ? Răspunde ! Spune dacă nu
ţi se strìnge inima purice la fiecare
şarjă. Şi asta, fiindcă lucrezi ca pe
vremea lui Truţan, din ochi, după
ureche.
TIBERIU: „Farà de lumina ştiinţei".
PONORAN: Rîzi ca un prost. Nu rìde,
fiindcă nu te-ai văzut întreg. Uite
alta oglindă. (Şi-i întinde
înainte
hîrtia pe care-şi făcuse calculele.)
Priveşte, să te vezi. Să-ţi vezi şi
şarja ta rapida. Citeşte. Nu-ţi place?
Nu-mi place nici mie. Şi nu le-o
plăcea nici altora.
TIBERIU: Nu cumva gîndeşti să mergi
la conducere ?
PONORAN: Ba da. Am să-i informez,
şi ce va urma ştii şi tu.
TIBERIU: Asa. (După o tacere.) Ai să
faci tu asta ?
PONORAN: Am sa fac.
TIBERIU: Şi o să te rabde inima ?
PONORAN: O să mă rabde.
TIBERIU (in plin obraz): Caiafă ! (Ponoran dă să-i răspundă pe acelaşi
ton, dar se biruie şi tace.) Hai, răspunde. Răspunde, mă caiafă ! (Şi
cum Ponoran tace mereu, trece împotriva acestuia, cu pumnii strìnsi.)
Da' ştii tu pe cine caiafleşti ? Ştii
tu cine mi-s ? Cine-i Postole Tiberiu ? (Şi dă să tabere cu pumnii pe
Ponoran, cum acesta s-a tras ìnapoi.)
Fricoşi, unul şi-unul ! (Şi iar inaintează ciţiva paşi; de asta data, Po
noran nu se mai trace ìnapoi.) Adi
ca, vrei să spui că nu ţi-i frică.
Spune. Răspunde ! Răspunde, cînd
îţi vorbeşte Postole ! (Cum Ponoran
îl măsoară lung, in tacere, Tiberiu
nu mai poate răbda şi sare cu pum
nii pe el. Ponoran parează, îi prinde
braţul şi-l imobilizează. Totul se petrece fără o vorbă. Tiberiu, netezindu-şi părul şi fără nici o supărare.)
Eşti tare. Te-am crezut slăbit, da'
te ţii tare. Te ţii tare, mă Ioane.
(Şi brusc, farà nici o trecere.) Adică,
mă socoteşti fraier şi că nu ştiu...
Nu ştiu de ce ţii atâta să plec ? Ca
să nu-ţi stau in cale. Pentru Florica,
că ea, bleaga, şi-acum umblă după
mine şi-mi ţine drumurile. Hai, că
nu-ţi ard călcâiele după ea ! Hai !
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PONORAN: Ori crezi că am să aştept
să-1 rupi tu pe-al nostru, al tuturor?
TIBERIU: Nu-i adevărat. Şi că am
grăbit cuptoarele nereglementar —
asta-i din închipuirea ta.
PONORAN (după ce-l priveşte lung):
Cine foloseşte pentru el numai fierul vechi, greu, ca să cîştige la încărcare, iar nouă ne lasă pe cel
uşor, înfoiat, tablă, bidoane, ca să
ne ia din timp, un asemenea om face
el şi aitele mai relè.
TIBERIU: Fac eu treaba asta?
PONORAN: Ba bine că nu. Adică, de
ce te ocoleşte fiecare şi nu-ţi vorbeşte ? Nu te-ai întrebat ?
TIBERIU: Din invidie, din ură.
PONORAN: Te minţi singur. (Din uşă.)
Uite-1 pe Adam, cu Bocăncios şi
Vasai. întreabă-i pe ei.
TIBERIU: Am să-i întreb.
PONORAN: Şi zi, Tibi, dacă te rcg eu
să pieci... Te rog mult...
TIBERIU: Am spus nu. (Cum Ponoran, fără alta vorbă, a ieşit.) Adică,
tu Ioane, mergi cu adevărat ? (După
el.) Ioane, mă Ioane ! Ioane, nu fi
nebun !
VICTORIŢA: Ce-i cu el ? Ce-a fost
cu voi ? Unde aleargă, încotro ?
TIBERIU (de-afară): Mă Vasai. Vasài,
rnă tata ! Adame ! Mai Adame, mă !
Auzi, mă Bocăncios ! Ori aţi surzit,
mă fraţilor ? (Se întoarce, după o
pauză, mohorît.) M-au auzit. Ştiu
bine asta, dar s-au făcut că nu
m-aud. Nu vor sănmi vorbească. E
limpede.
VICTORIŢA: Ce-i limpede? Şi ce-a
fost aici ? Ce-a fost între voi ? De
la ce v-aţi luat ?
TIBERIU: M-a găsit cu ceva la cuptor
şi mă toarnă. A mers să mă toarne.
VICTORIŢA: Şi de ce îl laşi ?
TIBERIU: I-am spus să n-o facă pe
nebun ul.
VICTORIŢA: Ce înseamnă că i-ai
spus ?
TIBERIU: Poate să-i cad în genunchi,
nu ?
VICTORIŢA: Opreşte-1.
TIBERIU: Nu-1 mai a Jung.
VICTORIŢA: Nu vrei.
TIBERIU: Nu vreau, da.
VICTORIŢA: Şi crezi că ţi-a veni
bine ? (Brusc.) Lasă că-1 întorc eu.
TIBERIU: Nu-1 mai prinzi.
VICTORIŢA: Tai coasta în jos şi-1
prind.
TIBERIU: Nu. Nu, că-ţi rupi oasele,
nu, Vichi, nu. Cu rochia şi pantofii
ăştia...
VTCTORIŢA (se întoarce din uşă): Că
bine zici. (Se descalţă.) Mi se du-

ceau dracului ciorapii ! (Şi aşa desculţă, aleargă afară.)
TIBERIU (din prag): Uite-o cine n-are
inimă. (Se răsuceşte.) ... Că nu mai
ştiu să fac faţă cuptoarelor ! Şi
nu-i numai din capul lui. S-au vorbit între ei. De aceea m-au propus
la şcoală. Şi bătrînul o vorbă nu
mi-a spus. Ca să mă menajeze. Dar
nu i-am cerut nimănui... şi nici nu
vreau ! Şi nu-mi trebuie ! (Trece iar
ìn prag.) Urea singură. Nu 1-a ajuns.
Ori poate n-a vrut să se întoarcă.
Atunci, ducă-se ! Ducă-se unde o
vrea. Dar c-o să mă tragă cu sila
la şcoală, asta nu. Nu or trăi-o s-o
vada, nimeni. Că m-^am ìndulcit la
uşor. Uşorul asta, pe capul cui crede
că mi-i usar. (Mohorît.) Au luat seama că nu niai ştiu. Şi nu mi-a spus-o
aşa pe ocolite, ci de-a dreptul. înseamnă că într-o zi, poate să-i şi
aud: „Jos, tovarăşe, de pe platou, că
mai mult nenneurci. Nu ştii. Nimica
nu mai ştii." (Aproape urlînd.) Cum?
Nu ştiu eu ! Eu care...! (Moale.) Eu
care, ce ? (Umblînd prin camera.)
Vorbesc, vorbesc, da' degeaba... Da'
nici să stau cuminte în bancă, aşa
ca un belfer, şi s-o iau de la „a" şi
„b". Iar vreun ochelarist: „Să mai
încercàm o data, tovarăşe Postole.
Invăţătura îi drum spinos. Cere răbdare, atenţie". „Da' ce ? Să slobozi
un cuptor de două sute de tone e
joacă ? Şi fac asta în toată ziua. In
fiecare zi, ìn fiecare ceas stau în gaze
şi-n dogoarea focului... şi-n vremea
asta, dumneata, domnule ochelarist,
imi stai frumos în clasă, ìn laborator. Hai să schimbăm locul ! Eh ! Pai,
nu-i uşor, nu-i" (Iar străbate came
ra.) Ponoran ìi da mereu cu prietenia. Dacă imi era cu adevărat prieten, apoi trebuia să ştie cît mi-e de
greu. Mi-i tare greu. Aicea am fost
cineva, prim-topitorul, o făceam pe
deşteptul, şi acolo : „poftim frumos
in banca"... (Se plimbă prin camera
şi-apoi răsuflînd greu.) „Aşa, Ioane,
te ţii învăţat şi-i dai cu cartea, da'
despre oameni, ce ştii ? Ori ce ştii
despre mine ? Că-s fălos şi mă tin
bărbat straşnic şi fără de frică. Da'
uite că stau ca un copil şi mi-i teamă. Mă tem de cîte m-aşteaptă acolo
la şcoală". Dacă aş putea trece peste
primul ceas ! Cele dintìi vorbe
schimbate, să le tree ! Nu, nu pot,
nu !
VICTORIŢA (intra gîfîind. La privirea muta a lui Tiberiu): Nu 1-am
ajuns. Parcă-I purtau toţi dracii,
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TIBERIU: Au fost ei mulţi.
VICTORIŢA: Ai avut cu el şi o disouţie.
TIBERIU: Aha! Ce-i cu el ?
VICTORIŢA: A murit ! Dintr-un acci
dent de motocicletă.
TIBERIU: Cum ! Cînd ? De unde ştii ?
VICTORIŢA: Se încurcase cu o fata
de la noi şi tot la cìteva zile făcea
naveta Timişoara-aici şi ìnapoi. Odată, n-a mai venit. Şi s-a repezit ea,
fata, la Timişoara. Gazda: „că numai
ce-1 înmormîntaseră". (Pauză, cu
tristeţe adîncă.) Cînd să treacă podul
peste Bega, i-a venit înainte o căiruţă şi 1-a zdrobit tot... Nu s-a găsit
nimeni dintre neamuri, şi gazda, om
cinstit, ce a ramas i-a dat prietenei
astia a mea, că o stia doar. Printre
hîrtii am dat noi şi peste un fel de
plan şi i 1-am dus lui Ponoran... (I-l
arata.) Spuneam că el, toată ziua
eu burta pe carte, o scoate ceva.
Da' văd că degeaba. Spune Ion că
e un fel de maşină de réparât cuptoarele. Ori crezi că-i ceva de capul
ei?
TIBERIU: Straşnic ! Grozav !
VICTORIŢA: Serios ?
TIBERIU: Extraordinar !
VICTORIŢA: Şi va trebuie ?
TIBERIU: Ne arde buza.
VICTORIŢA: Şi cine comunica chestia
asta o să primească ceva loz ? Gît
să duca în amîndouă braţele ? Mai
mult ? Nu spune ! (Brusc.) Atunci,
haide, repede ! Adică nu, stai. Luăm
bilete pentru Bucuresti, şi direct la
minister.
TIBERIU : Cine ? Noi ?
VICTORIŢA: Da' cine-altul ? Noi,
adică tu.
TIBERIU : Eu ? Ce să caut eu acolo ?
(Cu ochii pe plan.) Mai, ce cap pe
băiatul asta ! Şi-i sigur că a mûrit ?
VICTORIŢA : Dacă-ţi spun.
TIBERIU (cu ochii la desene) : Şi ce
simplu ! Un buncăr cu un sistem de
palete. Numai ce m-am uitat şi pot
să-1 desenez din memorie... Şi Po
noran un cuvìnt n-a scos.
VICTORIŢA : Spunea că ar fi ceva
de meşterit, nu ştiu, la palete.
TIBERIU : Pai, da, aici la paletă.
N^are jocul reglat, da' e un fleac. Cu
un buncar cilindric, şi s-a rezolvat
problema. Şi dincoace, un sistem sa
nie, dus şi ìntors, cu un are. (Do să
lucreze la desen, dar Victoriţa îl
opreste.)
VICTORITA: Nu pe asta. Pe desenul
tău. Pe desenul cu care ai să pieci
la Bucuresti. Plecăm în noaptea asta.
Planul îl lucrezi în tren şi mìine

aşa-i mergeau picioarele. Nişte prefăcuţi, toţi sfinţii astia.
TIBERIU (surd): Nu-i un prefăcut.
VICTORIŢA: Ba-i aşa cum îţi spun.
Şi pot să jur c-a pornit ca din
puşcă, să-ţi ia locul.
TIBERIU: Nu-i adevărat ! înţelege că
pentru mine e gâta să nu piece la
şcoală. Şi cartea, învăţătura, îi moartea lui.
VICTORIŢA: Unde eşti prea bun, îl
crezi pe fiecare... Da' dacă ţi-aş spune ce ştiu...
TIBERIU: Nu vreau să ştiu nimic şi
să nu-mi spui ceva de rău de Ion,
că...!
VICTORIŢA: Că ce ?
TIBERIU: Pentru ce-ţi place să-i cobori pe oameni ?
VICTORIŢA: Eu îmi spuneam să te
înalţ pe tine.
TIBERIU: Sus, pe vreo funie.
VICTORIŢA: Ce vorbe sînt astea ?
TIBERIU: Glumesc şi eu. Dar adevăru-i că mă simt nemulţumit. N-aş
pu tea spune de ce. Sau poate că în
adîncul meu... Da, ducă-se dracului,
c-am ajuns un flecar şi un... Mai
bine, spune-mi ceva vesel, să rîd.
VICTORIŢA (s-a încălţat): Şi-n defi
ni tiv, ce vrea Ponoran ? Ce se tine
de capul tău ? Ce vrea ?
TIBERIU (mohorit): Ce vrea ? Să merg
la secala de maiştri.
VICTORIŢA: Şi ce-i rău în asta ? Ori
puţin am aşteptat să ies din groapa,
din cazanul asta ? In orice conditii,
numai să-mi iau zborul. înţelege că
eu nu mă încap de bucurie. Is ca
nebunâ, zău.
TIBERIU: Pentru titlu, pentru că am
să ies maistru ?
VICTORIŢA: Ei, asta! C-ai sa fii la
Bucureşti. C-o sa punenti piciòrul în
Bucuresti, dragule. (La rîsul lui Tiberiu.) Nu cumva, şcoala asta e în
alta parte şi nu la Bucuresti ?
TIBERIU: Pai, cam aşa.
VICTORIŢA: Şi unde-i ?
TIBERIU: La Hunedoara.
VICTORIŢA: Auzi, Hunedoara. Nu s-a
găsit alt loc. N-am eu noroc, şi
pace... Adică, stai că ar fi ceva. (Se
repede şi scotoceşte printre hìrtiile
lui Ponoran. Tiberiu cauta s-o oprească.) Lasă-mă. (A
recunoscut
mapa cu planurile.)
TIBERIU: Ce umbli acolo? îs hìrtiile
lui Ion.
VICTORIŢA: Nu tocmai. Nu te grăbi.
Stai să vezi. De mult ţineam să-ţî
arăt... In primăvară a fost la voi în
practice un student. Unul mărunt,
spătos şi cu ochi rotunzi.
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şi-al tău. Şi nu am să te las. Sînt
fameia ta şi trebuie să-ţi port de
grijă.
TIBERIU : Una e să-mi porţi grija
şi alta-i să-^mi ceri un lucru necinstit.
VICTORIŢA: Acum, fă-mă si necinstită, că o merit, nu ? Sînt necinstită fiindcă mă gìndesc la viito
rul tau. (A izbucnit in lacrimi.)
TIBERIU : Dar n-am vrut să spun
aşa. Nù plînge. Nu pot să sufăr.
Dar cum să fac asta ? Cu ce ochi
să mai vin înaintea lui Ion ?
VICTORIŢA : Ei, eu ce ochi ! ? Da-el,
mă rog, cum s-a ascuns de tine, de
voi toţi ?... Şi-apoi, cum îi tipicar,
pîn-să creadă că-i totul gata, trece
anul. Şi in vremea asta, maşina, în
loc să intre în producţie, stă. Păi,
bine-i asta ? Nu-i bine. Si chiar
dacă o termina-o într-un fel, pînă
să piece la Bucureşti, ehei... ! Il vezi
tu descurcîndu-se în iureşul de-acolo ? Nu e el Ponoran de Bucureşti,
şi nici Bucureştiul de Ponoran. Ce-i
trebuie lui aiureala şi toată alergătura ? Adevăru-i că-i faci un serviciu. Mai ales că cea mai mare par
te va fi invenţia ta, capul tău. Hai,
dragule, nu fi rău, că Vichi te iubeşte, aşa rău şi botos cum eşti.
(Soarbe dintr-un pahar de pe masă,
simţind gustul băuturii.) Fain ! (în
tinde eel de-al doilea pahar lui Tiberiu.) la de bea. Să vezi ce fain.
Uite, mă Tibi, numai ce am întins
mina. Ca să vezi cum se potriveşte
totul. (Toarnă pe jos din pahar.)
Pentru studentul cela sărmanul, fie-i
ţărîna uşoară... (Mai toarnă un pa
har.) No hai, prosit, şi să fie eu noroc la tot ce-am gîndit. Spune, mu
tale, noroc !
TIBERIU : Noroc ! (Dà peste cap şi
cel de-al doilea pahar.)
VICTORIŢA (umblà la pachet): Da'
aicea ce-o mai fi ? la uite ce de
bunătăţi !
TD3ERIU: Nu umbla. Is ale lui Po
noran.
VICTORIŢA : Is ale cui le-o mînea —
mă-nţelegi ? Simţeam eu aşa un gol.
Şi să mai spui că nu-ţi port noroc !
(Şi turnînd iar in pahare, bea, mănîncă.) Să pun eu picioruşul în Bucureşti, şi apoi las' pe mine ! La mi
nister mergem împreună. Imi fac o
intrare, să vezi. Da' întîi, îmi aleg
un model, ceva turbat. (înghiţind
imbucătura.) Ne mai restrîngem din
partea mîncării, dar o rochiţă, o
pălărioară şi o pereche de pantofi îi
musai să-mi cumperi, că doar n-o să

dimineaţă ceri audienţă ministrului.
TIBERIU : Dar cum ? Nu-i lucrul
meu.
VICTORIŢA : E al nimănui. Adică,
al cui l-o comunica dintîi. Şi tu o
să-1 comunici, cu desene cu tot.
TIBERIU : Da' să iau întîi legatura
cu Ponoran, să vedem ce spune.
VICTORIŢA : El a luat legatura cu
tine ? S-a ascuns. Un cuvìnt n^a
suflat.
TIBERIU : Dar nu-i lucrul meu !
VICTORIŢA: Ba-i al tău ! Apăi, la
buncăr, i^ai şi schimbat forma. Cu
paletele ai rezolvat. Şi arcui ala...
Mai faci nişte modificări, mai mo
difica şi ei la Bucureşti... Şi cìnd
s-o trezi şi Ponoran să-şi comunice
invenţia — care ştim noi cum i-a
căzut în palma, enei ! Prototipul tău
va fi pus pe platou ìnaintea cuptoarelor.
TIBERIU : Ha, ha, ha... !
VICTORITArNu rìde! Nu rìde, că
eu te şi văd cu bănuţii la mina,
la piept cu o medalie grea — dacă
e steluţă, poate fi şi mai nuca.
Şi-asta, unde ? La Bucureşti. Poate
chiar in cadmi ministerului.
TIBERIU: Da' nici gìnd !
VICTORIŢA : Ba da, dragule. Şi să
nu spui nu. înţelege că pentru mine,
pentru noi... ! Tibi, dacă-ai şti cît
te, iubesc, cît imi eşti de drag ! Pai
bine, ma urìtule, răule, e-n mina ta
să mă faci felicita, şi tu stai botos
şi rău. Uite-te la tine, la ochii tăi,
parca-s muchie de cuţit. Hai, rìzi,
rizi !
TIBERIU : Nu-mi vine să rid.
VICTORIŢA : Şi eu te rog să rizi şi
să nu te mai gîndeşti la prostii.
TIBERIU : Nu mă gìndesc la nimic.
VICTORIŢA: Nici la mine?
TIBERIU : Ba la tine, vezi...
VICTORIŢA : Te gîndeşti la mine.
Ştiu, ştiam. Ştiam că n-o s-o laşi pe
Vichi a ta. Spune, dragule ; spune,
Tibi, dacă m-ai şti însetată, flămîndă şi singură in noapte, mi-ai
da adăpost ? Mi-ai întinde o bucata
de pîine şi-un pahar să beau ? Ei,
sînt însetată şi flămîndă şi fără
de-adăpost. Adăposteşte-mă. Dă-mi
o îmbucătiură de pîine. Cu un singur
cuvìnt al tău...
TIBERIU : Nu. Asta nu pot. Ce-mi
ceri tu e furt. Furt, da, da.
VICTORIŢA : Ah, voi bărbaţii, repede
cu cuvinte mari.
TIBERIU : Ştii bine că orice mi-ai
cerut...
VICTORIŢA : Fleacuri ! Acum e vorba de viaţa mea. De viitorul meu,
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te-ndeamnă inima. (ìn timp ce acesta cìnta.) Asa, dragule, asa, puiule.
Da' tu, Tibi, ce-ai rămas de lemn ?
Toarnă-i. Toarnă-i băieţelului, să-i
ridici temperatura. Hai că-i uscat
iască. (Şi-n vreme ce acesta li cìnta
la ureche.) Ştii că plecăm la Bucureşti ? Dar nu-i Vichi aceea să-şi
urte prietenii. Te luăm cu noi. Spune şi tu, Tibi. Spune-i că-1 luăm cu
noi. „Az a szep, az a szep". (Oprindu-se brusc.) Ştii, Tibi, la ce mă
gìndesc ?
TIBERIU: Alta trasnaie.
VICTORITA : Alta. Ştii, mai lăsăm o
zi, două, cu Bucureştiul. Acum, ìnainte de plecare, trebuie să muncesti.
TIBERIU : Dar ce, pina azi m-am
jucat ?
VICTORITA: Nu înţelegi. (Dă să
toarne iar.) Va trebui să mai ìmprospătărn proviziile. Ionci dragule,
repede-te după vreo 2-3 racheté.
Trece-i, Tibi, „nişte loz", că-s let
tera. Ţine, Ionci. lei trei explozibile. Dar cum, băiatule, n^ai venit ?
(Il scoate pe uşă, apoi lui Tiberiu)
De muncit ai muncit tu, dar aşa
ea să ridici toată uzina, să urie ziarele, ei !
TIBERIU : Asta ce-o mai fi ?
VICTORITA : La voi, aud că-i mare
lucra cînd topiţi la cuptoare mai
repede, adică faceţi de astea, cum le
spune... rapide... Şarje rapide. Exact.
TIBERIU : la uite-o ce ştie, ce-nvată !
VICTORITA : Apăi, ştiu şi-nvăt. Pentra tine. Ca să te ajut. Să salţi. De
aceea, acuma dacă tot o să pieci,
trebuie să-ţi iei rămas bun cu o
şarjă rapida. Rapidisimă.
TIBERIU: La tine-i uşor.
VICTORITA (repetînd ce ştie de la
Ponoran) : Păi. greul şi timpul pierdut nu-i sa topeşti şi să fierbi oţelul,
da' să întreţii cuptorul, să-1 repari.
TIBERIU : la să nu-1 repari ! Se perforează ca nimica. O data să nu-1
repari, şi gata, iti vine ìn piept
oţelul val.
VICTORITA: Dar nu in schimbul tău.
în schimbul celălalt.
TIBERIU: Ce vrei să spui ?
VICTORIŢA: Că la o şarjă, două,
pina o luăm din loc, nu-ţi pierde
timpul cu reparaţiile...
TIBERIU (se trage ìnapoi, cu asprime): Nu înţeleg.
VICTORITA (nu ia seama la schimbarea din glas a lui Tiberiu): Ìntelegi tu bine. îţi dai şarjele tale ra
pide, ultrarapide. Să huie uzina şi
tara. Să intri acolo la minister ca
printr-un are de triumf.

umblu dezbrăcată. (Toarnă.) Apoi,
noroc şi bani, şi cînd ne-o fi mai
rău, aşa să ne fie. (Bea, bea şi Tiberiu.)
TIBERIU (li ìntinde paharul) : Toairnă.
VICTORITA (se exécuta, după care
zarina pe aproape o cutiuţă cu ròste
cuişoare, mai introduce cîţiva bănuţi, închide capacul şi începînd să
joace cutia într-un anumit tact) :
„Cine-a făcut crîşma-n drum,
Donile, mai donile,
N-o făeut-o de nebun,
Donile, mai donile.
Şi^a făcut-o de cuminte,
Donile, mai donile,
Cine-o be din ea, să cìnte,
Donile, mai donile."
(Intre timp, Tiberiu a potrivit şi el
cele două linguri şi, bătîndu-le în
tact, intra şi el in cintec. Dupa care
tree în „Bun e vinul ghiurghiuliu".)
Aşa, tăticule, asa te vreau. (Toarnă,
bea şi ea, apoi trece la fereastră de-o
deschide.) M-am încălzit. (Privind ìn
noapte.) Sa le ia dracu' de focuri,
dar imi place cum lucesc ìn noapte.
Şi mi s-a facut o sete... Poate unde-i
şi seara asta fierbinte. la stai. Auzi ?
(Ascultă sunetele viorii lui Ionci.)
Asta e Ionci. (Cu capul in strada.)
Ionci ! Ionci ! Tot nu ţi-a trecut ?
înseamnă că-i prost, prost de tot.
Da' vin să iei un păhărel şi-ai să
vezi cum uiţi şi de examen, şi tot...
(Fredonìnd.) „Az a szep, az a szep..."
(Trece la uşă, apoi de-ajară.) Hai repede, băieţaş. Pai, se putea fără
line ! (Reintră, de mina cu acelaşi
omuleţ pe care-I ştim... Poartă cămaşă galbenă, pantalon negru strîns
pe pulpă, un fular mare roşu de
mătase şi vioara sub bărbie.) „Az
a szep, az a szep."
TIBERIU: Da' pe asta la ce 1-ai pescuit ? Cine-i ?
VICTORIŢA : Ionci ! Nu-1 cunosti pe
Ionci ? Sîntem colegi la noi la laborator. Dar adevărul adevărat îi
că Ionci e un artist şi un filozof. Şi
un om. Dacă ar fi să merg ìn iad
şi acolo-i Ionci, apoi mă due. (Arata
pe Ionci.) A fost plecat să dea exa
men... (Acestuia.) Eh !
IONCI (clatinà din cap) : Notele. Nu
cunosc bine notele.
VICTORITA : Să le ia dracu' c-ai să
le înveţi. Le înveţi şi te prezinţi
iară. Dar şi farà note, ceva de inimă
tot ai să-mi spui, ceva de dragoste,
cum ştii tu şi cum imi place mie.
(Fredonează.) „Croce alba de mesteacăn". Hai Ionci, ce vrei şi ce
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TIBERIU (şi mai aspru): Iar aici d u p ă
mine, cimitir.
VICTORIŢA (dezorientată
de
glasul
lui Tiberiu): Ei, n i a chiar aşa s-o
iei.
TIBERIU (izbucnind):
Da' c u m ! Iau
seama că inu te pricepi ! Eşti femeie,
altfel!
VICTORIŢA: A l t f e l ! (Tiberiu dă să-i
răspundă, dar se stăpîneşte.) O săptămînă, dragule, cîteva zile, să se
vorbească de tine. P e n t r u o clipă să
fii o stea. După aceea...
(încearcă
rîsul ei.) Ce-ţi cer alta decìt sa m a i
ridicăm şi noi capul.
TIBERIU: Şi pentru asta n - a r fi decìt
să ameţesc acolo vreo cîteva şarje
rapide.
VICTORIŢA: Da, draga. Da a s t a să
te gîndeşti şi la alta nimic.
TIBERIU (fierbe): Şi că o să se p r ă buşească cuptoarele, că a m să-i fur
p e tovarăsii mei şi poate să-i ucid
chiar... Da asta, să nu m ă gìndesc?!
VICTORIŢA: Mă, da' prăpăstios m a i
eşti !
TIBERIU: Tu, femeie ! Ştii ce mi-ai
cerut ? Dar cine socoteşti că sînt ?
Şi d u p ă cine m a judeci, cu cine m ă
asemui ?!
VICTORIŢA: Haida, hai !
TIBERIU: Adică, unde-ai văzut că ima
dau d u p ă tine şi prietenii tăi... Da'
siìnt muncitor, sînt om din clasa
muncitoare, înţelegi tu asta ? Şi-ai
crezut că pentru nişte bulendre şi-o
m u t r ă d e păpuşă boită, să-i p r i m e j duiesc pe-ai mei, pe fraţii, p e prie
tenii, p e tovarăsii mei !
VICTORIŢA: Te-ai supărat. îmi p a r e
răiu. Nu ştiam ce-ţi cer. Nu ştiam că
e un lucru aşa d e grav. Crede-mă !
TIBERIU: Dar să-^mi fi cerut şi luna
d e pe cer ! Cere-mi să-ţi dau luna
şi stelele, d a r nu cinstea mea. Cinstea m e a d e muncitor. (Lui
lotici,
care reintrase cu nişte sticle sub braţ
şi era numai urechi.) Gata. Acuma,
cheful vezi bine c ă s-a spart. Du-te !
Hai, pleacă ! Hai ! l a cu tine şi sticlele. la tot şi şterge-o. (L-a scos pe
uşă afară.)
VICTORIŢA: Frumos !
TIBERIU: Şi acum, du-te şi tu. Pleacă!
VICTORIŢA: Nici nu m ă gìndesc.
TIBERIU: Te rog.
VICTORIŢA: Nici gìnd.
TIBERIU: Te rog să nu m ă ìnfurii.
VICTORIŢA: Poftim. Ca la d u m n e a t a
acasă. (Pe cuvintele
ei a
reintrat
Ionci.)
IONCI: Mă iertaţi, mi-^am uitat ţigările.
S — Teatrul nr. S

TIBERIU: Ia-ţi oe-ai u i t a t şi şterge-o.
Hai, m ă omule, că şi tu munceşti,
şi lauta ceia ai d a t bani p e ea, şi
mi-e t e a m ă să n-o sparg.
IONCI: Se m a i întâmplă. Cîte unul,
în loc să se b a t ă cu cine-i tare, ori
cu el singur, se a r u n c ă p e cine-i m a i
slab, ori p e lucrurile din jur. Te
arunci p e lucruri, le faci praf, şi-ţi
spui că-i gata. Da' nu-i gata.
TIBERIU: Ei tu, filozofule, şterge-o, că
acu... !
IONCI: Plec. A m plecat. (A ieşit, Victoriţa a izbucnit in rìs.)
TIBERIU: Nu mai rìde !
VICTORIŢA: Alta d a t a îţi plăcea c u m
rîdeam.
TIBERIU: Nu te-am ş t i u t N - a m ştiut
cine eşti.
VICTORIŢA: Ha, ha, h a ! Şi acum
ştii?
TIBERIU: Eşti o femeie rea. Rea şi
fără inimă.
VICTORIŢA:
O-la-la ! Ce
cuvinte
m a r i ! (Cu tonul lui Ionci.) „Cite
unul, ìn loc să se b a t ă cu cine-i t a r e
ori cu el singur, se a r u n c ă p e cine-i
mai slab, ori pe lucrurile din jur."
Ha, ha, ha ! A c u m a s t a - a r trebui :
să spargi din lucruri.
TIBERIU: Şi a m să le sparg.
VICTORIŢA: P o a t e să t e ajut. Cu ce
incepi ? Să spunem, cu radioul. Ca
să nu mai cìnte.
TIBERIU: Ei, n-o să mai cìnte...
(Apwcd radioul şi l-azvìrle pe fereastră. Se aude un zgomot
surd.)
VICTORIŢA: Cauti d e ce să te mai
apuci. P o a t e d e covar. (Apucă
covorul.) Uite, asta e o treabă serioasă.
(Lui Tiberiu, care a trecut la găleata
cu apă.) Acuma, d e ce să n e apuc ă m ? De bibelouri. Să t e a j u t ?
TIBERIU: Ba să te ia dracu' ! ■■>*■
VICTORIŢA: Bravo ! Straşnic b ă r b a t !
Cumplit te-ai răzbunat.
>
.
TIBERIU (turnîndu-şi
apd pe cap): Să
taci !
i
VICTORITA: A m tăcut. Unde te duci ?
TIBERIU: P e platou. La o ţ e l ă r i e V S ă
ia seama la compozitia lui cinci.
VICTORIŢA: Faci tu a s t a ? !
TIBERIU: Vrei să spui că or să afle
că nu a m d a t şarja r a p i d a ? Ei bine,
n - a m d a t (Privirea lui Tiberiu o interzice pentru cîteva clipe.)
VICTORIŢA: Şi a c u m ce cauţi ?
TIBERIU: Caietul cu maşina. Să-1 a r ă t
şi lui Ponoran; să-i spun şi d e palete
şi d e sania aceea. Să vedem ce mai
trebuie. Poate să aflăm şi n u m e l e
studentului — a d e v ă r a t u l inventator.
VICTORIŢA: A, inventatorul ?.., Ha.
ha, ha ! Inventatorul e Ponoran, i a r
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ce ţi-am spus e poveste, asa ca să
ştii. (Şi izbucneşte in risul ei nevinovat. Tiberiu o priveşte o singură
clipă, apoi iese repede. Se aude cum
porneşte motocicleta. Rămasă pentru
o clipă singură.) Is nebună. Nebună-s
de legai Dar ce pot face, dacă asta
sînt şi alta nu pot fi... Adică, n-as
putea fi şi altfel ? De ce ? De ce ?
(Cum motocicleta accelereazà, Victo
ria juge afară.) Nu, Tibi ! Nu eu
(motocicleta. Eşti băut. (Motocicleta
accelereazà.) Nu te las ! Nu singur !
(N-au pornit bine motocicleta cà
Ionci va reintra, in braţe cu aparatul
de radio: cutia de o parte, piesele
eu làmpile, de alta.)
IONCI (descurcîndu-se de povara din
braţele sale şi după ce cauta Zoe
viorii): Noroc că a căzut pe stratul
de fiori. De asta-i bine să ai gradina
lîngă casa. Nu se ştie niciodată. Numai că eu ştiam. Eram sigur. Ştiam
şi cu ce o să înceapă. (încercînd să
monteze înapoi radioul.) De ce nu-mi
place, de aia am parte. Uite, eu
unul mar după oamenii seriosi, care
vorbesc lucruri grêle, grêle că aproape nu le înţelegi. Te muncesti
6ă-i asculţi, şi nimica nu înţelegi,
da-ţi place. Iti place, fiindcă vezi că
sînt alţii cu un cap mai sus. Asta
înseamnă că într-o zi, poate şi tu...
Da, da. Mult imi plac oamenii se
riosi cu discuţie adîncă, da-n viaţa
pe care-o duc, uite că am parte de
beţivi, cheflii, de astia care strică
şi sparg totul. (Visător.) Dar asta-i,
că se întîmplă şi cìte-o pereche care
vorbesc de cer şi stele şi ce-o fi, cìnd
n-or mai fi. (Intre timp a umblat cu
şurubelniţa şi-acum încearcă radioul
la priză. Radioul hîrîie. Minune !
Cinta. Nemulţumit
însă, il scoate
din priză şi umblă iar cu şurubelniţa. Lui lon Ponoran, care intrase
cu Bologa şi in urma lor Florica)
Dar dumneavoastră cine sînteţi ?
PONORAN: Noi ? S-ar cuveni să te
ìntreb pe dumneata cine esti ?
IONCI: Am asistat la un ìnceput de
discuţie... şi un tovarăş mai nervos
ìn focul vorbelor... (Arata aparatul.)
Acum încerc să-1 pun pe linia de
plutire. (Şi meşterind mai departe
la radio, cu urechile ciulite.) Tin-te,
Ionci, să auzi acum discuţie...
FLORICA (celor doi): A ieşit. Nu-i.
V-am spus că i-am auzit motoci
cleta. Cam ştiu unde o fi. Il chem
să vă spună şi el. Să-1 auziţi cu
urechile voastre. Fiindcă n-a făcut
asta. (Agitata.) Nu putea să facă.
Nu ! Nu ! Nu !

PONORAN: Vezi, Florica, nu-i deajuns să spui nu şi nu.
FLORICA (aproape să plîngà): E un
om cinstit, să ştii !
PONORAN: In locul tău, nu m-aş
grăbi. Şi nu-ţi cere nimeni să vii cu
certificate. Nici nu-i nevoie.
FLORICA (lui Ponoran): Tu-ţi spui că
unde mor pentru el... Dar nu mor
deloc... Sau dacă am muirit vreodată,
azi nu mai mor. Şi poate că la altul
mă gìndesc.
BOLOGA: E, e, hai, dă-i drumul !
FLORICA: Lasă-ană şi dumneata ! Te
ţii de glume si inima mea numai eu
o ştiu.
BOLOGA: I-auzi, domnule ! Şi mă rog,
la cine te gîndeşti ?
FLORICA: Da' unde serie că dacă mă
gìndesc la cineva, ìi musai ce înţelegi dumneata. Da' ce, prieteni, tovarăşi buni, nu pot să am ?
BOLOGA: C-or fi ei buni, nimic de
zis, dar la anii tăi nu-i deaj uns
numai din astia.
FLORICA: Şi ce vrei să fac ? Să mă
arunc de gîtul celui dintSi venit ?
BOLOGA: Te-am învăţat eu asta?
Da' din prietenii, tovarăşii astia ai
tăi buni, nu se arata ei nici unul
mai chipes ? Vreunul cu mustaţa
ţapoşă. Cum s^ar spune, un prost
şi-un mutălău. (Florica rìde.) Nu rìde,
că din astia s-aleg bărbaţii buni, cu
dragoste şi ascultare de femeia lor.
Ehei ! Dacă mai traia răposata, ce
şcoală-ţi mai făcea. Că şi ea a stat
şi-a stat, dar şi cìnd a ales ! Cum
rîzi, îmi dau seama că pe unul de
ăsta 1-ai ochit şi tu. Apoi, cine o
fi ? Ori te pomenesti că-1 ştiu, şi-i
pe aici, pe-aproape. Ori n-oi fi eu
ala?
PONORAN (ca sa scurteze scena):
Bine-i ca ìn cele mari, la furie sau
la superare, să nu-ţi asculti inima.
Inima e un prost sfătuitor. Asa.
FLORICA: Ţi-i teamă să nu mă fi
gìndit la dumneata !
PONORAN: Vorbeam pentru tovarăsul
maistru.
FLORICA: Dar ca să înţeleg şi eu.
PONORAN: Nu pot opri pe nimeni să
înţeleagă ce vrea.
BOLOGA (din fund, unde il ajută pe
Ionci să fixeze làmpile la aparatul
de radio): Eşti ţăpos, mai copilule.
PONORAN: Iar dumneata ceri omului să-şi smulgă inima, numai ca să
i-o poţi citi de-aproape.
FLORICA: Ştiu ce serie ìn inima ta,
Ioane. Si toemai de aceea, îngăduie
să-ţi răspund alta data, mai tìrziu.
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vezi aşa c u m sînt. Şi arată^te şi tu
aşa c u m eşti. Poate să-mi şi cînţi.
Hai, d e la voi din Meria. Cìnta.
PONORAN: Nu vreau.
FLORICA: Te rog.
PONORAN: De o m i e d e ori să mă
rogi şi nu cînt.
FLORICA: Va să zică, ştii să spui
şi nu.
PONORAN: Cum auzi.
FLORICA: li ciudat, Ioane, d a r imi
p a r e bine. Eşti tu, şi parca e şi altcineva.
PONORAN: Multumesc, d a r nu-mi doresc să fiu altul.
FLORICA: Acuma cu a d e v ă r a t te-am
suparat.
PONORAN: Ori crezi că e întîia oară ?
FLORICA: Nu înţeleg.
PONORAN: Inţeleg eu şi p e n t r u tine.
FLORICA: Nu ai fost niciodată rău.
PONORAN: Pentru o singură d a t a mi
s-o ierta şi mie. (Lui Bologa) Şi
dumneata, maistre, stai şi rîzi. Rîzi
că bine ai pornit-o.
BOLOGA: Eu aşa-mi spun, c-am por
nit-o bine. Hai, hai, certaţi-vă, ce
v-aţi oprit ? Hai că-mi place.
PONORAN (cu alt ton, lui Bologa şi
ca şi cum, nu s-a întîmplat
nimic):
Spuneai că vrei să-ţi arunci ochii pe
maşina asta d e care-ţi vorbeam. (Se
duce să caute mapa cu
desenele.)
Ce-i asta ? Caietul era aici. N-a fost
nimeni. Nimeni decît Tibi. El 1-a
luat. Ştiu şi pentru ce.
FLORICA: Pentru c e ?
PONORAN: Ştii şi tu.
BOLOGA: Ei, nu ! Nu. Acuma vin şi
eu cu nu.
FLORICA (strìgat):
Niciodată ! Ştiu,
dai în el ca să baţi în mine. (Cei doi
o privesc în tacere.) Şi acuma, de
ce tăceţi ? A făcut el ce-a fàcut, d a r
în munca lui e u n o m cinstit. Şi hot
care să fure m u n c a altuia, nu-i şi
n-o fost. Şi n-o fi. (La tàcerea celor
doi.) Adică, voi nu m ă credeţi ? Nu
p e mine, d a r pe Tiberiu. Că e un
om cinstit. Că a r ă m a s un om cin
stit. Il ştiu mai bine decît voi toţi.
Mai bine decît se ştie el singur. De
ce tăceţi ? (Se ìntoarce
brusc.
in
pragul casei sta Postole Tiberiu, care
intrase cu puţin înainte, cu hainele
sfîşiate, obrazul pătat cu ulei, dar
in mina cu caietul cu planul
maşinii.) Tiberiu !
TIBERIU: Leu! ! El îi ! (CeZor de jaţă.)
De la platou mi-au spus că aţi pornit ìncoace. M-am cam grăbit, aşa
că... Rablionul mi-a ajuns u n d e tre
buie. La fier vechi. Poate că 1-oi
topi la unul din cuptoare, şi attuici.

PONORAN: Nu te-aim grăbit să-mi
răspunzi. Şi nici n u ţi-am cerut
vreun răspuns.
FLORICA: Are dreptate moşul Bologa.
Eşti numai ţepi.
PONORAN: Şi tu cum m-ai vrea ? Să
fiu mereu pétale de trandafiri, să
ai ce calca în picioare.
FLORICA: Niciodată n u md-ai vorbit
aşa.
PONORAN: Fiindcă niciodată n u ţi-am
vorbit c u m trebuie.
FLORICA: Şi c u m a r trebui să-mi
vorbeşti ?
PONORAN: Pe deasupra. Ca uneia
care se opreşte n u m a i la cuvinte...
Dar nu sînt Tibi.
FLORICA: Şi nici eu acea domnişoară
care te-a vizitat mai adineauri.
PONORAN: Ai p u tea vorbi m a i firumos d e acea domnişoară... Ca să-mi
păstrez părerea bună ce o a m despre
tine ! Dacă nu de alta, de aceea că
eşti femeie. Femeie ca şi ea.
FLORICA: Mulţumesc pentru
sfat.
N-am să-1 uit.
PONORAN: Mai sînt şi aitele care a r
fi bine să nu le uiţi.
FLORICA: P r e a multe să le învăţ
dintr-o data.
PONORAN: Eşti mîndră.
FLORICA: Poate.
PONORAN: Bună-i mîndria, d a r nu
ca să-i calci p e ceilalţi în picioare.
FLORICA: A m făcut eu a s t a ?
PONORAN: Ai început să răspunzi cu
întrebări, ca Tibi. Numai că el găseşte să dea răspunsuri în tact şi-n
cînt, în tact de linguri. (Şi luînd lingurile pe care le folosise Tiberiu, le
bate în tact, ca să-l auzim şi cîntînd.)
„Mă uitai din deal în vale
Văzui u n păun calare.
Nu e u n p ă u n calare
Ci-i Floarea cu gura mare."
Ha, ha, ha ! Ca să vezi că toate se
prind, se învaţă.
FLORICA: Cînţi ! P î n ă azi nu te-am
auzit niciodată.
PONORAN: Cîntecul cere prietenie,
să t e ştii, să t e cunoşti, să fii
aproape unul de celălalt.
FLORICA: Şi eu nu te-am ştiut. Ci
doar aşa pe deasupra. Dar poate că
nici tu n u m ă ştii. Şi nu sînt cine
m ă crezi.
PONORAN: Asta-i adevărat. Adevăru-i că te-am învăluit în haine dinafară, care nu sînt alta decît închipuirea, gîndurile, dorurile mele.
FLORICA: Nu ţi-am cerut. Şi-ai face
bine să smulgi de pe mine toate
aceste haine straine. Cauta să m ă

2.5

www.cimec.ro

ştii că-s tare bucuros pentru masina
asta a ta de aruncat dolomita. Şi că
imi-s rnîndru că eşti prietenul meu.
Aşa. Acum ţi-am spus totul.
PONORAN: la, uite-1 ce orator ! Mă
Tibi, mă. (Şi-i, dà una în spate.)
TIBERIU: Aşa, mai Ioane, da' dă-i
mai tare. (Ponoran ii trage un ghiont
mai tare.) Mai tare, mă ! (Alt ghiont.)
Şi mai tare !
PONORAN: Nici asa. Vorba bătrînului. Dar unde-i ? Ori te pomeneşti
că n^a găsit-o. Ba auzi-i. Te faci ca
şi cum n-ar fi ni mie. Da' nu-s ei.
(Se opreşte din vorbă, întrucît pe
uşă a intrat Victoriţa. Pete de ulei
pe obraz. Mîndreţea ei de rochie,
ruptă şi sfîşiată.)
VICTORIŢA: Mă iertati. Eram afară
şi am tot aşteptat să fiu poftită. Dar
Tibi, unde-i uituc... (Acestuia) Tot
nu mă crezi ? Nu mă crezi că a fost
o ìncercare ? Că de usuratici şi ciupitori, cîţi imi veneau ìnainte, destul
am avut parte. Şi am căutat un om
curat, un om tare. Am vrut sa fii
tare. Ca Ponoran. Un Ponoran, dar
cu firea vescia ca a ta. Asa te-am
vrut. Şi pina la urmă, aşa te-ai ales.
Dar teamă mi-e că nu pentru mine,
ci pentru Florica. I-^afară cu batrinul. Nu ştiu ce-o tot descîntă, dar
ea plìnge. Poate că şi altera li-i de
plìns. Dar n-au inima ceea. Sau nu
le vin lacrimile. (Lui Ponoran) Ei,
dom' Ponoran, geaba strănuţi ca
foca. Se întîmplă că nu-ţi vin lacri
mile. Nu-ţi vin. Şi tu esti burete de
atîta plîns. (Lui Tiberiu) Ei, cum
s-ar spune, am căzut la examen.
(Lui Ionci, care a stat toata vremea
şi-a ascultat.) Ca şi tine, dragule.
IONCI: N-am ştiut notele.
BOLOGA (care între timp intrase de
mina cu Florica): Mai sînt ei şi alţii
care nu curiose notele. Şi unii nici
mu gîndeau să le înveţe. Ba şi viaţa
o luau după ureche.
VICTORIŢA (lui Bologa, ca şi cum
nu s-a întîmplat nimic): Frumoasă
noapte. Şi focurile ca niste stele, nu
vi se pare ? (Celor de faţă) Mă ier
tati pentru tinută. (Lui Ponoran)
N-ai cumva un ac eu aţă ? (Se priveşte.) Rochia mea de bal. S-a zis
eu ea.
BOLOGA (avînd grijă să treacâ eu
Florica Unga Tiberiu): Mde... cam
aşa.
VICTORIŢA (primind acuì cu aţa):
Rochia o pun eu la punct, dar trandafirul... Aveam în corsaj un trandafir şi 1-am pierdut.
TIBERIU: Un trandafir ? De unde 1-ai

ce motocicletă faina o ieşi ! (Săltînd
piarmi, trece înspre Ponoran.) Ioane,
la maşina asta a ta, paletele, uite
cum se pot regia. Şi aici, un sistemi
sanie, dus-ìntors. (între timp, a sunat
telefonili. Bologa, cel mai aproape,
a ridicat receptorul.)
BOLOGA (la telefon): Alooo ! Aici,
imaistrul principal Bologa. Da, ìntocmai. Ultimele sfaturi. Oum ? Că
nu vor să piece ? Da' asta cine a
mai soornit-o ? Băieţii ? Pai imi stau
în faţă amîndoi şi rid. Rìd de ce
and. (Cu gesturi, i-a silit pe tei dot
tineri să se pronunţe. Acestora, ca~
re-i fac semn că merg, cu un oftat)
Aşa, mai tata. (La telefon.) De ce am
oftat ? Nu ştiu să fi oftat. Şi doar
am răsuflarea bună. Poate de la cen
trala, careva... Să trecem pe la dumneavoastră ? Apoi, o să trecem. Uite
că numai ce venim. (A ìnchis tele
fonai, îşi şterge fruntea şi clipind
celor doi tineri în anume înţeles,
abia oftează. Cum băieţii au izbucnit
în ris, ride şi el, apoi aspru.) Rîsul
pe alta data. Acuma, repegior, fuguţa, la secretar. Umblă, mai feciori.
(Dă să iosa.) Cu bine, Florică, şi mai
vorbim noi. Hai Tibi, hai Ioane.
TIBERIU: Florica, îţi mulţumesc. Şi
mai vreau să ştii... (li cuprinde cu o
privire pe Florica şi pe Ponoran, şi
cu un glas tremurat.) Cu bine... (Dà
să piece cu Bologa.)
PONORAN (oprindu-l): Stai, mă, şi nu
ne lua aşa popeşte. Că ea Florica pe
tine te vrea şi nu pe mine. (Şi ìmpingìndu-l Unga Florica.) Vă spuneţi
ce vreţi, da' fuguţa. Auzi cine ne-aşteaptă.
FLORICA (se trage deoparte): Da' ce,
ho tarasti tu pentru noi, pentru
mine ? Şi nu mi-1 arunca asa de
gît, că uite nu-1 mai vreau. Nici pe
tine, nici pe el. Nunmi trebuie nimeni.
BOLOGA: Ei, nici aşa.
FLORICA: Ba asa. (Şi cu un ìnceput
de plìns, aleargă afarà.)
BOLOGA: Duceţi-vă, mă, careva de-o
împăcaţi. Ei, care te duci ? Tu, Tibi,
ce mai. (Şi cìnd Tibi e gota să
treacà înspre uşă.) Adică, stai, mă
duc eu, că aici se cere tactică... (Şi
a ieşit.)
TIBERIU (dupa o tacere): Vreau să
ştii, Ioane, că nu plecam. Şi era rău
de mine. Fiindcă e adevărat că am
grăbit cuptorul. Ca să vă dovedesc
că-s cineva. Dar numai eu ştiu cum
îmi tremura inima, după fiecare
şarjă, că n-o ieşi oţelul în conipoziţia care trebuie. Şi mai vreau să

36

www.cimec.ro

mai scos ? N-ai avut mici un itrandafir.
VICTORIŢA: Poate că-n inima mea,
în adîncul inimii purtam un trandafir. Un trandafir de care ştiam
numai eu şi poate încă cineva.
TIBERIU: A pornit-o. Gata. Acum
ţin-te, mai frate-meu.
VICTORIŢA: Adică, nu pot să fiu şi
altfel de cum mă ştii ? (Cìnta.)
„Buona sera, signorina, buona sera"
(Brusc) Ei, mu ! Şi mai ducă-se dracului toate signorinele cu ìntregul
buona sera al lor. (Lui Tiberiu) Ori
tot nu mă crezi ? (Celorlalţi) Aţi auzit ? Nu mă crede. (Lui Ponoran)
Nu mă crede ! Dar ştiu că mici voi
nu mă credeţi.
IONCI: Ba eu te cred.
VICTORIŢA: Tu, Ionci ? înseamnă că
tot s-a găsit careva... Notele, poate
nu le cunoşti tu, Ionci, da' la oameni, ei, la oameni... Şi dacă ai
căzut la examen, află că la un exa
men am căzut şi eu... (Cîntînd.) Az
a szep, az a szep, a kinek a szeme
kek. (Brusc.) Adică, unde serie că
s-au ìncheiat toate zilele ? Şi examenul o să-1 trecem noi. Ai să vezi.
IONCI: De examen nu mă tem. Da'
după examen ! Vezi pe cìte unul...
Numai ce trece pe lîngă tine şi
parca luminează. îi vii aproape şi
cauţi să nu-i ieşi din pas. După o
vreme, se duce el ìn drumul lui, iar
tu într-al tău. Mergi şi mergi, şi
mergi, şi odată iei seama cum îşi
potrivesc şi alţii pasul după al tău.
Simţi cum luminezi şi tu. Luminezi,
da, dar cìt şi pînă cînd ? Şi cìt de
departe bate lumina ta — ei, asta e
ìntrebarea.
VICTORIŢA: prea adìnc. Nu ìnteleg.
PONORAN: Ai înţeles.
VICTORIŢA: Crezd ! (Lui Ionci) Adică,
dacă am merge în pasul... Cum ! O
să luminăm şi noi, şi eu ? Da ?...
Uite la dom' Ponoran, care-i om învăţat, cum dă din cap că da. (Brusc.)
Mai ştii ?! Poate să găsesc şi trandafirul ce 1-am pierdut. Trandafirul
meu. Atunci s-o vezi tu pe Vichi !
Fraţilor, o să fie bine. O să fie bine.
(Şi înclinîndu-se cu o genuflectie
ştrengară, o ia din loc.) Cu bine. Cu
bine, tuturor ! (Şi luìndu-l de braţ
pe Ionci, trece afară.) „Buona sera,
signorina, buona sera".
BOLOGA (cu un fel de regret): Apoi,
sarà bună îţi dorim şi noi. (Lui Ti
beriu, Floricăi şi lui Ponoran.) Hai
şi voi, că acuma o să tot aveti prile.i
şi de taceri şi de vorbă. Doi ani ìi
C
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vreme sa vă ştiţi şi mimile. Să le
puneţi şi pe hìrtie. Vezi, Florică,
să-mi aducd şi mie scrisorile să le
citesc. Parca le şi văd, kilometri de
hìrtie. Să-nalţi scară între pămînt
şi cer.
IONCI (Victoriţei, din prag): Auzi !
Să-nalţi scară între pămînt şi cer.
între cer şi pămînt. Ce vorbe !
BOLOGA: la nişte vorbe acolo, ce te
miri.
IONCI: Vorba, cuvìntul e ca un suflet
stingher, nu înseamnă mare lucru.
Dar cînd merg eie, cuvintele, ìmpreună, ehei, atuncea, da — nu ştiu
cum — da' capata o strălucire ca
aceea... Şi-apoi a fost frumos spus.
Imi plac cuvintele mari, frumoase,
care se sprijină unul de celălalt
Sună greu. Parca sont un şir de
statui care umblă.
VICTORIŢA: Hai Ionci, şi las-o ìncurcată.
BOLOGA: Ba să n-o lase încurcată.
(Lui Ionci) Vezi, mai tata, la cuvinte
n-am luat eu seama şi nu ştiu cît
îs de frumoase cînd se leagă şi
merg împreună, dar de oameni ştiu
bine că asa-i. ìi de seama ca oa
meni i sa meargă împreună, să se
sprijine unul pe celălalt; dar nu cum
te porneai plecat tu acuma cu Vic
toria, ca orbul şi ologul din Doveste.
VICTORIŢA: Şi eu cine aş fi ? Orbul
sau ologul ?
IONCI (cu mustrare): Nu se face, Uta !
Că-i ştiut: fiecare moare din ce are
prea mult.
VICTORIŢA (pe jocul ei): De prea
multa lumina îţi pierzi vederea; de
neumblare, folosinţa picioarelor...
BOLOGA (întrerupînd-o cu duritate):
Iar de atìta agerime şi frumuseţe, şi
din prisosul cesta de putere cu cìt
ai fost învrednicită, vezi bine că se
reìntorc eie toate împotrivă-ţi ca un
fel de otravă, o cumplită otravă.
VICTORIŢA (cu disperare în glas):
Dar ce-mi ramine să fac ? Ce pot
să fac ? !
BOLOGA: Vină cu noi. Hai, vino. Hai
şi-ai să te cunoşti, să-ţi desluşeşti
adîncurile, ca să te ştii şi să te aduni
pe gìndul eel bun şi adevărat. (ti
ìntinde mina.) Ce spui ? Vii ? Cu
timpul, din întîlnirea aceasta a noastră poate c-o răzbate să se vada şi
lumina de care s-a vorbit şi care
nu-i alta decît însuşi mersul ìnainte
al firii, mersul ìnainte al nostru. al
oamenilor. Asta-i, dragii mei. Ce-i
om şi viaţă merge ìnainte. Merge
ìnainte !
I
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„BURGHEZUL
GENTILOM"

REPETITIILE
SI
SPECTACOLUL
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TINE RETE A
CLASICILOR'
n viaţa unui teatru tînăr, primul spectaool de succès înseamnă
un stimulent şi o obligaţie, ceea ce consti tuie, desigur, un mediu
creator, dar şi o sursă de légitime nelinişti cu privire la felul
cum va fi întîmpinat următorul spectacol. Asa s-au petrecut
lucrurile la Teatrul de Comédie, care a ezitat destulă vreme
înainte de a prezenta o alta premiere, revenind, corijînd şi căutind, din toate puterile, să nu dezanintă o încredere unanimă,
atît de drept şi de generos acordată. Trebuie să spunem — şi
aceasta spre onoarea colectivului său artistic — că înainte de a se înfăţişa publicului cu Burghezul gentilom, teatrul a supus noul său spectacol unui examen sever,
provocînd discuţii, cerînd cu fervoare opinii, semnalînd lacune şi solicitînd mereu
mai mult interpreţilor. Au fost de-a lungul repetiţiilor clipe de satisfacţie generala,
răsturnate violent de momente de îndoială, neaşteptate accente de descurajare,
urinate de explozii de încredere. Departe de a vedea în toate acestea numai teama
de judecata speotatorilor, apreciem în cel mai înalt grad scrupulele şi exigenţele
unui colectiv care străbate cu seriozitate şi răspundere treptele dificile aie procesului de creaţie, şi care cauta să-şi contureze un profil distinct. Adevărul este că
problemele pe care piesa lui Molière le punea în fata teatrului nu erau dintre
cele mai uşoare. Ce trebuie reţinut astăzi în primul rînd din Burghezul gentilom ?
Şi cum să fie evitata acea lumina fără fluiditate sub care se (mai joacă încă uneori
cele mai strălucite opere ale trecutului, făcîndu-se din eie ilustre amintiri ale culturii, dar nu mai amilt decìt ilustre amintiri ? Pentru ca în piesa lui Molière să
pulseze victorios un sînge tânăr şi aprlns, teatrul s-a hotărît să reţină din Burghezul
gentilom apelul la o viaţă adevarata, simplă, nepervertită de prejudecăţi sociale,
etice. Şi nu a ©resit. Caci in Burghezul gentilom, Molière vizează deopotrivă pe
parveniţii burghezi şi pe nobilii de sînge care, trăind din aparenţe, sînt satisfăcuţi
de aparenţe, complăcîndu-se într-o societate ierarhică şi conformista. Nobilul şarlatan, cinic şi abuziv, parazit construit din formule ţepene şi din simboluri găunoase, trăind dintr-o rnagnificenţă dubioasă şi dintr-o grandoare terfelită de cerşetorie, ca şi burghezul care idolatrizează condiţia aristocratului, orb la adevăruri
sigure ce umblă pe strazi ziua în amiaza mare, ìi apar la fel de ridicoli lui Molière.
Domnul Jourdain şi contele Dorante sînt efigiile unei lumi tiranizate de convenţii şi sufocate de prejudecaţi, pe al cărei program de valori se află în primul
rînd contrafacerea şi simularea. Rîzînd de aristocraţia scăpătată, care-şi tranzacţionează rangul pentru punga de aiur a burghezului, şi de parvenitul burghez care-şi
* Data premierei : 19 februarie 1961. Regia : Lucian Glurchescu. Decoruri şi costume : Dan
Nemţeanu. Muzica : Pascal Bentoiu. Distributia : Gr. Vasiliu-Birlic (domnul Joutdaln) ; Nineta Gusti
(d-na Jourdain) ; Sanda Tomi (Lucilie) ; Vasilica Tastaman (Nicole) ; Val. Platàreanu (Cléonte) ;
Iarlna Dcmian (Dorimene) ; Iurte Darie (Dorante) ; Aurei Cloranu (Covielle) ; Dem. Savu (Profesorul de muzica) ; Mircea Balaban (Profesorul de dans) .\ Amza Pellea (Profesorul de scrimă) ; Mlrcea
Constantinescu (Profesorul de filozofie) ; D. Rucăreanu (Malstrul croitor) ; D. Chesa (Primul valet) ;
M. Rolea (Al doilea valet) ; E. Gassian (Un elev).
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Scena din actul I : Domnul Jourdain la lecţia
de muzică, ascultînd pasturala executată de elevii
profesorulul respectiv

'

cumpără o asoendenţă ilustră, Molière face indirect elogiul omului nepervertit de
ranguri, veştejind privilegiul, pronunţîndu-se în favoarea firescului şi subliniind
noţiunea de valoare umana pe deasupra oricaror consideratii de naştere. Naturalul
este o idee de bază în această piesă. Efortul lui Molière este de a degaja faptul
vieţii, simplul fapt de a trai, de toate superstitiile epocii, de a-i reda pe de o parte
sensul superior şi de a arata pe de alta parte, unde duc falsul şi contrafacerea,
înlocuirea unei viziuni fireşti cu o viziune artificială, schimbarea unor valori reale
cu valori mincinoase.
:
Regizorul (Lucian Giurchescu), folosind excelenta tălmăcire a lui Victor Eftimiu, a înţeles că în piesa lui Molière totul este văzut enorm, în primul rînd
opacitatea voluntară a personajului principal. El a inţeles foarte bine că în Burghezul gentilom totul este manifest, despuiat, impus spectatorului ca un adevăr
indiscutabil că nu rămîn colţuri pînă la care să nu fi ajuns luminile autorului, iar
aceste lumini vin în avalanşă, brusc, strălucitor, că ne întîlnim mereu eu realitatea
faţă în faţă, iar portretele sînt stricte, făcute din linii ferme.
Regizorul a sesizat că, sub raport artistic, Burghezul gentilom reprezintă o
piesă de convenţii stricte, iar intriga ei înseamnă o suită de situaţii false, care se
încrucişează în cîteva rînduri eu un balet ce subliniază pe de-a-ntregul ideea că
totul constituie un divertisment. De aoeea, el a fost sensibil la acel excès voit de
caracterizare care este propriu piesei, la acel relief sporit al faptelor, şi care ne
arata direct şi mereu că sîntem în ficţiune, în teatru. Primul său merit ramine,
aşadar, de a fi înfruntat -conventia si de a o fi impus, în bună măsură, ca o con
venue. (In această directie el a fost ajutat de decorurile şi de costumele desenate
de Dan Nemţeanu şi care oferă eroilor piesei prilejul să evolueze în cadrul unui
univers de carton, plimbîndu-şi siluetele ca pe nişte caricaturi vii.)
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Ce stil de joc trebuie să propună ansamblului regizorul ? Convins cà un regizor care accepta să privească prin intermediul uned viziumi prăfuite, cu „echi
bătrîni", o piesă clasică, că un regizox care nu face decît să şlefuiască vechile in
strumente de observaţie şi de înţelegere, riscă sa ne restituie o imagine inexpresivă
a celui imai fermecător text, L. Giurchescu a încercat un diruim nou. Experienta
lui Piccolo Teatro era atrăgătoare, dar, în acelaşi timp, îi impunea respect mult
vestita punere in scena de la Comedia Franceză. De aceea, el a refuzat să adopte
pur şi simplu modul de interpretare al lui Piccolo Teatro (care ne prezintă simultan iimaginea prima a piesei si imaginea ei modificata de timp), ca şi pe cel al
Comediei Franceze (unde actor şi erou se identifica de-a lungul unui joc foarte
academic). El s-a hotàrît să evolueze pe două druimuri, fără să-şi dea seama de
dificultăţile întreprinderii sale. Şi-a propus mai ìntìi să deseneze pe unii dintre
eroii piesei (perechile de aimorezi), trecìnd dincolo de jocul faptelor şi înţelegîndu-le prin optica unor oameni de astăzi. Interpreţilor acestor roluri el le-a cerut
să nu participe la destinul personajelor cărora le dau viaţă şi să nu se lase depăşiţi
de acest destin, ci să se desolidarizeze cu umor de întîmplările prin care tree. Şi
şi-a propus apoi — nu farà a se lăsa influenţat de unii interpreti — să păstreze pentru
alte roluri (d. Jourdain, de pildă) linia clasică. Pe interpreţii acestor roluri, el nu
i-a decis să pună o zona de răceală între ei şi personaj, şi practic, i-a lăsat să se
contunde cu eroii „in pielea" cărora intrau, cerìndu-le numai ca epitetul comic,
efectul imediat, să tindă spre intensitatea maxima, sugerîndu-le să scormonească
şi să exprime straturile cele mai adinci ale sentimentelor pe care le incercau.
Lucian Giurchesou fiind un regizor căruia nu-i lipseşte deloc imaginaţia situaţiilor cornice şi care încearcă din plin placerea de a lăsa replicile să se rostogolească, cumulînd ascuţite observaţii sociale şi psihologice, a avut ambiţia să evite
stridenţele şi să realizeze un spectacol de ţinută.
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Trebuie spus însă că în timpul repetiţiilor cele două stiluri nu fuzionau deloc,
şi Secare îşi păstra individualitatea lui proprie. Gr. Vasiliu-Birlic se contopea cu
d. Jourdain într-un joc nervos, direct, iar Val. Plătăreanu, de pildă, sublinia
ceea ce-i emfatic şi artificios în Qéonte, punînd o sticlă izolatoare între el şi persoriaj, tratîndu-şi rolul eu o ironie degajată. La repetiţii aveam de-a face tot timpul
speotacolului eu doua voci cu timbru distinct şi eie nu se armonizau. Aceasta a
şi fost, de altminteri, tema unei agitate discuţii între membrii echipei artistice.
regizor şi directorul teatrului.
La această discuţie, Gr. Vasiliu-Birlic susţinea ca întreg spectacolul să se
desfăşoare pe exploatarea situaţiilor în ceea ce au eie mai comic. El pleda pentru
ca expresia artistica a spectacolului să nu fie alta decît cea confirmata de ani şi
întărită de succesele înregistrate. Voia, cu alte cuvinte, să-1 interpreteze pe domnul
Jourdain după clasica sa imagine, înfăţişîndu-1 pur şi simplu ca pe un om mărginit, oumsecade într-^un anumit fel, total dezarmat intelectualiceste, dar în alt fei
intransigent şi absolut în „adevărurile" care i s-au révélât, împărţit între jena

Scena din spectacol. De la stìnga la dreapta : Nlneta
Gusti (doamna Jourdain) ; Gr. Vasiliu-Birlic (domnul
Jourdain) ; Iurie Darle (Dorante)

Domnul Jourdain descoperă miracolele „orto
grafici" : Gr. Vasiliu-Birlic (domnul Jourdain) şi
Mircea Constantlnescu (Protesomi de filozofie)
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pentru condiţia sa socialâ şi o îndîrjită credinţă în virtuţile stilului de viaţă aris
tocratie la care aspira. Şi mai voia ca şi toţi ceilalţi interpreti să fie în acelasi
spirit, perpétuât de tradiţie. Lui îi era teamă ca o interpretare „distanţată" să nu
exprime partial fizionomia eroilor, sărăcind-o, reducînd-o şi simplificînd-o, actorul
fiind condamnât să ignoreze din capul locului o seamă de nuanţe prea instabile
şi prea rapide, după părerea sa, pentru ca să intre într-o interpretare detaşată.
Regia şi, odată cu ea, multi alti interpreti îşi exprimau însă convingerea cà
cel putin o parte din actori trebuie să-şi descrie personajele, rîzînd ei înşişi,
amuzìntìu-se de farsele prin care tree, comentînd piesa într-un spirit liber şi contemporan. Aveau credinta că multi din eroii „divertismentului" trebuie supuşi regimului unei critici limpezi şi categorice, iar silueta lor să fie conturata cu luciditate, ca şi cum am retranscrie cu ortografia de astăzi o pagina impomata cu un
tipar vechi. Ei tineau să reliefeze cu indrăzneală unele naivităţi ale personajelor
şi, în acelaşi tìrnp, să le ìnconjoare alteori cu afecţiunea pe care se simteau datori
să le-o arate.
(în paranteză fie zis — dacă irepetiţiile au stagnât o vreme, a fost tot pentru
că cele două linii de joc nu se aliau. Mircea Constantinesou, de pildă — pe care-l
socotim un actor sensibil şi dotât —, juca rolul Profesorului de filozofie fără să se
confunde eu personajul său şi era derutat de convinsa replica pe care i-o dădea
Gr. Vasiliu-Birlic. A fost necesar un număr mare de repetiţii pentru ca cei doi
interpreti să se armonizeze.)
Dialogul între cele două pozitii artistice adverse a fost zgomotos, aprins şi,
într-o imăsură, fecund, fiindcă, dacă nu a dus la un spectacol unitar, jucat de la
început pînă la sfîrşit în acelasi stil, a izbutit cel puţin să evite disonantele.
Nu putem omite un fapt exemplar scos la iveală de repetiţii, şi anume, analiza
foarte serioasă (consemnată în diverse „minute"), făcută fiecărui interpret în parte,
ca şi străduinţa generala de a se înlătura neajunsurile. Asa, de exemplu, A. Cioranu,
în rolul lui Covielle, valetul lui Cléonte, era volubil, avea haz. se comporta na
tural, dar naturaleţea lui era naturaleţea de toate zilele şi nu aceea pe care-şi
pune sigiliul anta. Lucrul a fost samnalat, şi artistul a remédiât în parte lacuna.
Iurie Darie, interpretul contelui, avea prea puţin din ţinuta clasei lui si, mai aies,
nu scotea la iveală nici interesele care-l mînă, nici pretiozitatea vană, desertul
sufletesc în care se complace, gesturile de serie pe care le face şi sentimentele de
clişeu pe care le încearcă. După ce această observaţie i-a fost comunicata, a făgăduit să-şi revizuiască interpretarea.
De la repetitii la premiere, multe luoruri s-au închegat în valoroase momente
scenice. Dintre acestea ne-au rămas eu deosebire în memorie lecţia profesorului
de filozofie, în care cuplul Gr. Vasiliu-Birlic şi Mircea Constantinesou realizeazà o
suculentă şarjă la adresa ignoranţei şi a fatuităţii, întîlnirea dintre domnul Jour
dain eu personajele care întruchipează victoriosul bun simţ, şi mai ales scena-balet
a „capriciilor dragostei", jucată cu vervă de Val. Plătăreanu (Cléonte), A. Cioranu
(Covielle), Sanda Toma (Lucilie) şi Vasilica Tastaman (Nicole). Dar — regizoral
vorbind — nu avem încă de-a face cu un spectacol unitar ca stil. Un spectator
atent ar putea marca „intrările" color doua stiiuri pe care le prezintà personajele
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(chid cu o detasare, cînd intr-o totală identificare cu rolurile lor). Este adevărat
că tranziţiile au fost atenuate în mare măsură, dar spectacolul n-a căpătat o siguranţă care să se resimtă fericit pînă în cele mai mici amănunte.
Birlic a rămas în spectacol consecvent punctului său de vedere. D. Jourdain
intra afund in farsele care i se joacă, suportînd toate păcălelile cu o candoare
care nu-1 absolvă, ci-1 acuză, şi e de o opacitate semina. De unde ia domnul Jour
dain această forţă de a persevera, de unde deţine el această putere fanatica de
a crede în tot ceea ce-i convine ? Oum se poate ca acest om aplicat, practic prin
exoelenţă (dovadă, averea pe care şi-a strins-o), să se lase minţit cu atìta grosolănie ? Actorul a subliniat aici cà domnul Jourdain este victima fără scăpare, fana
tica, a unei ambiţii absurde şi ridicole care-i paralizează toate reacţiile normale.
Această ambiţie îi impune o optică ce schimbă proporţiile lucrurilor, tulbură adevărurile şi-1 îindeamnă să contunde realitatea cu imaginea pe care şi-o face
el despre realitate, fiind un om deformat de iluzie, care a pierdut simţul
măsurii, provocînd paroxistic adevărul şi bunul simţ. Marele actor a jucat rolul
acceptSndu-1 ca personalitate umana
şi subliniind cu strălucită
ştiinţă
a detaliului mimic, gama sentimentelor ìncercate. Caraoterul de farsa al piesei lui
Molière nu îngăduia însă adînciri de caracterizare (ca în Tartuffe sau în Mizantropul), şi actorul tinzìnd spre o asemenea intreprindere a fost, evident, handicapât
De aceea, în multe din scenele spectacolului, în care parodia e necesară, e obligatorie, interpretiul s-a confundat cu domnul Jourdain, iar latura satirica a fost umbrită de „experienţa umana" pe care o traversează eroul. De pildă în scena „turcăriei", bine înţeleasă de regizor ca o feerie de cinci parale, de o trivială somptuozitate, de un ameţitor desfrîu de culori şi de sunete, s-a menţinut într-o evlavie cam
monotona. L-am fi vrut să privească, în acea clipă, lumea ca printr-o mesigură
6plendoare de ochean fantastic, copleşit în nenumărate feluri de festiv şi de decorativ, să apară grotesc în ambiţia sa de parvenire. Pe linia unei detaşări de personajele întruchipate au jucat cele două perechi de tineri.
Val. Plătăreanu (Cléonte) şi-a compus rolul cu umor, urmărind ceea ce este
nou în linia regiei. Sînt ridicâri şi depresiuni subite în acest joc copleşit de lacrimi
şi grimase, menit să sublinieze un pustiu sufletesc care se exprima caricatural
patetic. Am recunoscut în interpretarea sa capacitatea de a lumina critic într-un
portret o catégorie socială.
Sanda Toma a jucat-o pe Lucille aliind unui sentiment de artificiu şi complezenţă o cochetărie şireată.
în rolul valetului, A. Cioranu a avut momente de tinereţe, de ingenuozitate,
şi este unul dintre interpretii care a reliefat eu multă înţelegere sensurile satirice
aie piesei.
Vasilica Tastaman (Nicole) ne cucereşte prin naturaleţe şi haz. Ea a ris eu
gura plină şi s-a sufocat de indignare în faţa imascaradelor puse la cale, uluită că
farsele cele mai ţipătoare tree neobservate de ochii d-lui Jourdain.
Interesant realizaţi sînt toţi profesorii: Dem. Savu — linguşitor, aprig la arginţi şi las; Mircea Balaban — profet al reculegerii estetice prin balet, fermecat
de zvonul gloriei; Amza Pellea — de o prostie primară, ţanţoşă, şi de un orgoliu
agresiv care se întemeiază exclusiv pe forţa sa de a ucide un om, fie numai pe
cale demonstrativă; Mircea Constantinescu — fiinţă gînditoare, prăbuşită sub povara
condiţiei ed sociale, ìntruchipare a mediocrităţii de cugetare şi a platitudinii de
simţire, care, în meseria sa trista de dascăl întru înţelepciune, duce ca pe o deviză
zădărnicia existenţei sale.
Aici se cuvine o (mentitine specială regizorului (care a ştiut ca in figura spadasinului elegant şi cavaler, să vada bruta mărginită) şi artistului Mircea Constantinescu (care a ştiut să vada în Profesorul de filozofie nu numai gìnditorul ce ne
îndeaimnă să eliminăm din suflet impulsurile „josnice", şi care-şi iese din fire în
oel mai nesăbuit chip, dar şi o făptură băt.ută de toate valurile).
Nineta Gusti a fost, asa cum i-a cerut regizorul, femeie de bun simt, şi deci
o apariţie care nu ne intriga, care nu ne surprinde, care nu ne bruschează. Ea a
reliefat ansamblul de calităţi medii, precise, de bun simt, ce formează baza morală
de pe care personajul respinge ambiţiile domnului Jourdain şi refuză să se lase
antrenat de visurile sale.
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Iurie Darie — cu o foarte potrivită emfază, dar de-a lungul unui joc palid — si
latina Demian — distribuita ìn ultima clipă
în rolul marchizei — au scos la iveală viciile, siamilaţiile şi imposturile nobilimii de
rang, arătînd că sub mascarada convenţiilor
se asounde goliciune sufletească şi că în deşerfcul existenţei acestei clase, în care pulberea sentimentelor se agita sub vîntul pasiunilor mincinoase, nimic nu e grav, nimic
nu e adevărat.
Este meritul regied că fiecare personaj
a fost diferenţiat. Sînt foarte puţine apariţii
nesemndficative în galeria eroilor, o singură
trăsătură ajungînd să realizeze un personaj;
chiar siluetele episodice, apariţiile secundare
ce se pierd în rumoarea, în mişcarea întregii
opere, au un conbur al lor. (Mă refer, de
exemplu, la D. Rucăreanu în rolul Maistrului croitor.) Exista apoì mici „găselniţe", dar
de mare efect, pe lîngă care ar fi nedrept să
trecem. Aşa este, bunăoară, scena in care
edevul Profesorului de muzică — după ce îşi
cìnta cu lamentali ridicole suferinţa amoroasă — lovit peste piept, ìsi reia aria ca o
păpuşă anecanică.
Dar, din pacate, artele ce compun spec
tacolul (joc, muzică, balet) nu formează un
tot omogen. în adevăr, nici muzica lui
Pascal Bentoiu, nici baletul Verei Proca nu
s-au acordat cu fondul satiric al comediei.
Ilustraţia muzicală, ca şi cea coregrafică au
fost concepute şi realizate ìntr-un spirit de
seriozitate şi gravitate, care contrazice ideea
de satira. Procesiunea somptuoasă de culori,
risipa de sunet, de gest, de mişcare coregrafică, riscă să devina în cîteva rînduri
(spre finalul piesei) pivotul în jurul căruia
Vasilica Tastaman (Nicole)
s ă se întoarcă toată povestea Burghezului
gentilom. In aceste clipe, înţelesurile piesei
tree mai greu rampa, strivite sub o strălucitoare cascadă, şi — vai nouâ ! — ine lăsăm purtaţi şi oopleşiţi, odată cu d. Jourdain,
de fastul scenelor care i se perindă pe dinaintea ochilor.
Dorinţa de a spune tuturor lucrurilor pe nume, cu voluptuoasa decizie de a
rupe orice rezerve, de a lovi personajele comediei sub un vai de adjective pălmuitoare, de a face să strălucească viu comoara de observaţii morale şi de experienta
umana a clasicilor, cere regizorilor şi interpreţilor de astăzi să afle mijloacele de a
valoiifica ceea ce este venerabil în maille opere ale trecutului prin ceea ce ra
mine veşnic tînăr in eie. Spectacolul Teatrului de Comédie cu Burghezul gentilom
este, în acest sens, o încercare, din oneritele şi neajunsurile càreia se pot trage o
seamă de concluzii dintre cele mai fertile. Spectacolul dà cronicarului dreptul să
formuleze exigenţe pe care nuimai un teatru de ţinută le îngăduie. Mai este nevoie
«ă spunem că aceste exigenţe onoreazà spectacolul ?
www.cimec.ro

B. Elvìn

Scena din spectacol (Teatrul Municipal).
De la stìnga la dreapta : Fory Eterle (Locotenent Knapp), Mihai Mereuţă (Legionarul), Vasile Boghltă (Cavalerul crucii de
fier) şi Gh. Ghiţulescu (Andrei)

Teatrul Municipal. Data premierei : 4 decembrie 1960. Regia şi decoruri : Liviu Ciulei.
Distributia : Jules Cazaban (Profesorul) ; Ileana Predescu şi Vasilica Tastaman (Ada) jy-Liviu Ciuloi
şi Qh. Ghiţulescu (Andrei) ;
Lazăr Vrabie (Mihai) ; Fory Eterle (Locotenent Knapp) ; Vasile
Boghiţă (Cavalerul crucii de fier) ; Mihai Mereută (Legionarul).
Teatrul de Stat din Timişoara. Data premierei : 1 octombrie 1960. Regia : Emil Reus.
Decoruri : Virgil Miloia. Distributia : Gheorghe Leahu (Profesorul) ; T^Gilda Marinescu (Ada) ;
Laurentiu Azimioară (Andrei) ; Eugen Tănase (Mihai) ; Radu Avram (Locotenent Knapp) ; Stelian Cremenciuc (Cavalerul crucii de fier) ; Radu Coriolan (Legionarul).
Teatrul Maghiar de Stat din Satu Mare. Data premierei : 20 decembrie
Dan Alecsandrescu. Decoruri : Victor Cupşa. Costume : Szatmâri Agnes. Distributia
(Profesorul) ; Elekes Emma (Ada) : Csiky Andràs (Andrei) ; Acs Alajos (Mihai) ;
(Locotenent Knapp) ; P. Miklós Istvăn (Cavalerul crucii de fier) ; Vajda Andrâs
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1960. Regia :
: Deési Jenô
Tórok József
(Legionarul).

D

olia
SAU CONFRUNTAREA
ARTISTULUI CU VIAŢA

PE SCENELE TEATRULUI MUNICIPAL,
TEATRULUI DE STAT DIN TIMIŞOARA
ŞI TEATRULUI MAGHIAR DE STAT
DIN SATU MARE

assacaglia e o piesă a raporturilor dintre artist şi societate,
a crizei inteleotualului ìn lumea capitalista. Problema nu e noua,
ea a frăimîntat generaţii multe de scriitoii ai secolului nostru, mai
ales după eel dintîi ràzboi mondial, ajungînd la exasperare în
timpul celui de al doilea. Artistul are dreptul să se izoleze, să
„evadeze" din societate, atunci cînd reaiitatea acesteia îi repugna ?
Are artistul dreptul la dezerţiune, atunci cînd întreaga lume e
înclestată în bătălia decisiva care va da cîştig de cauză omului
sau neomului ? Au dreptul artistul, intelectualul, să-şi făurească, pe loc, o aristo
cratica desprindere spirituală şi materiala de mediul contingent ? E deajuns oare
ca artistul să pronunţe ca pe o formula magica: „am refuzat jocul numit război",
pentru ca războiul şi efectele lui pustiitoare să-1 ocolească de la sine ca pe un
obiect sacrosanct ? Fireşte, nu. E răspomsul pe care 1-au dat istoria şi reaiitatea.
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răspunsul pe care-1 preia şi Passacaglia. Exista, la inceputul piesei lui Titus Popovicd, trei personaje care trăiesc — la niveluri diferite — imistuitoarea, sufocanta
dramă a izolării: Profesorul de muzică; Ada — fiica lui; Andrei — elevul şi posibilul
său ginere. Sintem în vara lui 1944. Profesorul vegetează resemnat într-o inactivitate
forţată, fiind scos din învăţămînt în urma unei insulte aduse, la beţie, „domnului
Antonescu". Ada, din aceeaşi cauză, a fost eliminata din şcoală. Andrei e dezertor, a
refuzat să participe la război şi stă ascuns in pivniţa Profesorului. împreună, alcătuiesc o lume .perfect închisă, izolată de cea dinafară. între ei şi societatea oficială
a fost un început de polemica, dar la prima ciocnire au préférât să se retragă,
convinsi că prin vremelnica ìnsingurare se vor păstra intacţi, puri, ca mainte,
feriti de murdăria societăţii şi a războiului. Spune Andrei: „Timpul nu există(.„)
S-a speriat de noi şi ne-a ocolit. Ne^a lăsat pe o insula. Trei naufragiaţi —
veseli". Ada, neconvinsă, insista: „Şi ce se va intìmpla dacă ne vom da seama că
timpul, totuşi, a trecut ?" Răspunsul vine comod, consolator: „Vom fi tare
fericiţi că n-a lăsat în noi nimic rău. Ada, ceea ce numesti tu „timp" sìnt
aceşti patru ani... Pentru toţi cei de-afară, asta a ìnsemnat ceva urìt, hidos...
frică... mizerie... umilinţă... ticăloşie..."
Trei oameni, trei intelectuali, vor să se strecoare, pe lîngă pereţii de flăcări
ai războiului, întorcînd capul, prefăcîndu-se că nu le simt dogoarea, bucuroşi cà
nu le-au ars degetele, ca al torà. Dar bucuria e aparentă. Cea mai sincera cu sine
şi cu ceilalţi, cea mai realista, Ada, simte că trăiesc pe nisip, în amăgire: „Doamne,
tata, ce s-a intìmplat cu noi? Că tot ce facem e atìt de trist ? Ca şi cum ne-am
feri unii de alţii (...) Unde greşim noi ?" Andrei, care se socoteste inocent, o
contrazice, dar Ada argumentează: am greşit „pentru că nu sîntem fericiţi... nici
unul". Ada nu vrea să se minta, ea ştie că viaţa lor e falsa, că va trebui să se
întîmple ceva care să-i aşeze pe un făgaş de viaţă firesc, adevărat, şi-i spune
lui Andrei: „Şi mi s-a parut câ tot ce facem noi, iartă-mă, chiar muzica ta, e
asa de fără importantă ! Că ar trebui altceva, nu ştiu ce... ceva care să ne facă
să firn fericiţi că trăim. Mai bum şi să înţelegem totul, fără să fie nevoie de
cuvinte..." Drama e în însuşi sufletul lor, războiul n-a făcut decît să-i precipite
şi să-i exacerbeze evoluţia. Drama stă în izolare, în acest măciniş în gol al artei
pentru sine şi pentru nimeni. Profesorul, Ada şi Andrei s-au închis în trei
cercuri concentrice, ca in trei îngrădiri de sîrmă, care le feresc existenta de
viltoarea de-afară, dar in acelaşi timp îi şi amenintă cu sufocarea. E o lume,
un infinit mie, care vrea să-şi apere din răsputeri purdtatea, dar şi comoditatea
morală. însă coaja care izolează această lume se dovedeste a fi mai fragilă decît a
unui ou. „Timpul", pe care mai ales Andrei îl repudiază şi căruia îi neagă evidenta,
irupe în leagănul căldut al „turnului de fildeş", cu tot cortegiul lui de violente
şi intoleranţă. „Timpul" acesta nu bate, bine educat, la uşă, ci dă buzna. Abia
mai e răgazul ca oamenii dinăuntru să fie avertizàti: „Voi unde traiti ? De azi
dimineată ne batem cu nemtii, in oraş. Şi acum a sosit o coIoana care se retrage
şi ne-a incercuit..." Şi imediat după aceea, drapât în sinistrele sale uniforme,
pâtrunde in casa Profesorului, fascismul: locotenentul Knapp, Cavalerul crucii
de fier şi Legionarul. E drept, fascismul hăituit, incoltit, crepuscular, dar toamai
de aceea exaspérât, paroxistic, gata să se desfacă in componentele neomeniei sale
primare.
Dar, neasteptat lucru, între pianistul Andrei şi Knapp, profesorul de filozofie mobilizat, se angajează repede o discuţie cordială, bazată pe „eterna întelegere subterană între intelectuali". împreună, savurează deliciile „Passacagliei"
lui Bach, împreună fac elogiul „elitelor" spirituale, al celor „cîtiva... foarte
putini, care gîndim", care în acelaşi timp sînt „singuri... şi prin asta liberi !" Cei
doi par, la un moment dat, vase perfect comunicante: „Cit de frumos vorbiti,
cât de inăltător !" — îi spune Knapp lui Andrei, cìnd acesta perorează: „...aş da
totul să pot crede că altii... «publioil»-, acest zid duşmănos şi necunoscut, intelege
aşa cum vreau eu să inţeleagă, seoretul acestei bucati de Bach, de pildă... tfpetele
de nelinişte, de căutare, de îndoială... mai ales de îndoială... în tot: în Dumnezeu,
în sine, în ceilalti... şi la urmă, urletul final: trebuie ! trebuie ! Totuşi, trebuie
ceva şi nu ştim ce !" Desăvîrşitul acord de idei apropie ceasul confidentelor,
nivelează orice diferentă sau asperitate. Dar toemai cind Andrei trăieşte bucuria
comprehensiunii reciproce, Knapp ìl aduce brutal la realitate. Nu, etalonul
fuziunii şi efuziunii lor nu e interpretarea identica a lui Bach, nu e nici măcar
teoria elitelor şi nici cea idealista a artei. Pentru Knapp, etalonul rezidă in
capacitatea de a ucide semeni „ca si cum ar fi îimpuşcat scaune, sau sticle"...

48

www.cimec.ro

Nazismul, războiul, militarismul au răsturnat criteriile. Intre profesorul de filozofie idealista, care „trage cu pistolul", şi artistul care „a refuzat jocul nuimit
război", nu mai pot exista punţi de înţelegere, în afară de cede ale cruzimii, ale
neomeniei, pe care Knapp o vrea generala. E un adevăr amar şi teribil, descoperit cu o clipă prea tìrziu de tînărul pur, imaculat, dar dezarmat, şi de aceea,
plătit cu propria lui fiinţă de artist: sub patronajul moral al lui Knapp —
Cavalerul şi Legionarul frìng cu un deste degetele lui Andrei, anulìndu-i pentru
totdeauna însăşi raţiunea de a fi (pentru că în afara artei sale, Andrei nu vedea
raţiunea umana de a fi). Cu acest episod atroce se şi ìncheie prima jumătate a
piesei.
S-au confruntat două chipuri ale une! realităţi pe cale de a se stinge:
nazismul dement, criminal, rănit de imoarte, pe de o parte, iluzia salvgardării ptin
izolare, a evadării din realitate, pe de alta parte. Pentru a fi crezut că poate
întoarce spatele războiuiui, salvîndu-se şi lăsînd pe alţii să imoară, Andrei a
plătit, în ultimul moment, un tribut aproape necesar. tragica întorsătură a desti nului său căpătind valoare de lecţie generala. Titus Popovici s-ar fi putut opri
aici, punînd în lumina cu eficacitate, o prima învăţătură istorică. Scriitoral a
mers însă mai departe. El n-a enunţat doar problema, n-a declanşat criza pentru
a-d analiza termenii, ci a propus şi soluţia, singura posibilă, prin locul larg
acordat factorului nou şi ìnnoitor al istoriei noastre: clasa muncitoare în atac.
Odată cu Minai, tînăirul comunist ieşit în aceeaşi zi din temniţă şi în aceeaşi zi
transformat în luptător cu arma împotriva nazismului, în casa Profesorului pătrunde — la ìnceput, neidentificat — acel „ceva" dorit cu nesaţ de Ada.
Sterilităţii de gìndire, lipsei de perspectiva, abstractiunilor pretenţioase, ce
caracterizau dialogul Andrei—Knapp, Mihai le opune limpezimea, hotărîrea, încrederea în om a comunistilor. Mihai „e un om care ştie ce vrea", va spune mai
tìrziu Andrei, dar Ada a intuit acest lucra din prima clipă cînd s-a réfugiât cu
Mihai în „chioşcul-căsuţă". Atunci, în noaptea aceea, cînd pe strazile din apropiere fugeau bezmetici, ahtiaţi de râzbunări de ultima ora, nazisti! — Ada a
aflat şi ce anume vrea Mihai, găsmd că e aproape acelaşi lucra cu ce vrea ea
însăşi: „...dacă toţi oamenii care gîndesc ca bolşevicii, ar şti cà bolşevicii gîndesc
ca ei şi vor înfăptui ceea ce spera ei, burghezia n-ar avea altceva mai bun de
făcut decît să cumpere pustiul african şi să-şi sape groapa acolo". Semnificatia
intervenţiei lui Mihai nu se consuma, însă, numai în recapitularea lectiilor de
marxism, ţinute cândva de tatăl tînărului comunist, care 1-a învăţat că „clasa
muncitoare este motorul a tot ceea ce vezi şi a tot ceea ce nu vezi", recapitulare
ce o descumpăneşte întracîtva pe Ada, fiindcă-i propune o lume la care nici n-a
visat. Anvergura lui Mihai, a acestui personaj care reprezintă noul, perspectiva
socialista, se demonstrează mai cu seamă în actul III, în scena Mihai—Andrei.
Acolo se vădeşte superioritatea de coneepţii a lui Mihai, care e concepţia clasei
muncitoare. Andrei e bătut prin propriUe argumente, atunci cînd susţine că a
refuzat războiul, Mihai dezvăluindu-i adevărul: „Nu se poate. Fiecare om 1-a dus
într-un fel sau într-altul. Dumneata 1-ai ocolit doar, un timp. Şi acum eşti un
soldat rănit în ultima zi de război. Un soldat, fie că vrei sau nu. Din pacate,
nu vrei... Nu vrei, dar strigi: nu pot ! nu pot !" Iar, după cîteva replia, Mihai
îi indica şi soluţia, pe care Andrei n-o vede, inclinât fiind spre resemnare şi
scepticism: „Să iesi din închisoarea neputinţei ! Să ştii că eşti aşteptat de oameni !"
Să nu credem însă că e vorba numai de soluţii practice, imediate, de viaţă, dictate
mai mult sau mai puţin de bunul simţ al omului sinrtplu şi dintr-o bucata. Mihai
nu evita deloc terenul dezbaterii estetice. Mai mult chiar: îşi afirmă credinţa
nestrămutată în tot ce e omenesc si frumos: „N-aş putea trai... n-as mai putea
strìnge în braţe o femeie... ştiind că puteam şi n-am fost acolo unde tot ceea
ce e omenesc în mine imi cere să fiu ! Tot pentru aşa ceva a fost exécutât tatăl
meu, un mecanic de locomotiva care nu prea a avut vreme să asculte Beethoven...
dar care stia că frumosul exista în oameni şi că trebuie nimiciti accia care-1
înăbuşă. Pentru asta mă due pe front şi pentru asta am să mă întorc Şi pentru
asta am să -mă zbat pînă cînd mă voi putea mişca !"
Mihai pleacă să lupte pe front într-o brigadă de utecişti, fiindcă „trebuje
să-i batem, să-i nimicim. Altfel nu se poate". Dar în urma lui, sufletele rămîn ca
un ogor uscat, pe care l-a udat, în sfîrşit, o ploaie binefăcătoare. Ada, răscolită
de mişcări sufleteşti contradictorii, e gata să-şi păstreze cuvîntul dat mai demult
şi — mai ales acum — să ramina lîngă pianist, care are nevoie de asistenta ei.
Cinstei sale fundamentale, Andrei îi răspunde prin depăşirea propriului egoism,
4 — Teatrul nr. 3
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îndemnînd-o să-1 urmeze pe Mihai, „acum, la început, cînd e greu. E singurul
lucru pe care ţi-1 cer, pe care te implor, singurul fel in care mă poti ajuta,
Ada". Pentru ca in final, Andrei să izbutească să-şi adune puterile şi cu o nouă
mijire a increderii în sine şi in oameni să-1 roage pe Brofesor: „Ajută-imă !
învaţă-mă să trăiesc ! Mai încearcă o data, cu mine, acum cînd e peste puterile
mele de greu... Dă-mi tot ce e buri in tine... acum... cînd nici màcar nu mai
ştiu dacă am avut vreodată talent... Zidurile n-au memorie, tata ! Numai oamenii au !" Ultimele sreplici aie piesei sint tonice, deschizătoare de perspectivă,
luminînd fata curata a lumii noi: „Oum sînt oamenii aceştia, tata ?", oamenii
comunisti, care se pregătesc pentru greul. dar măreţul drum al schimbării din
temelii.a ţării. Profesorul răspunde siimplu, „rar, solemn": „Ştii, au foarte multe
posibilităţi".
Plasînd problematica intelectualului izolat, în zilele Bliberării din august
1944, Titus Popovici i-a dat un spor de semniiicaţii şi mai multa adîncime. Mo
ment de răscruce, mare cotitură în viaţa poporului nostru, 23 August a rnarcat
şi o structurală modificare în atitudinea artistului faţă de societatea căreia îi
aparţine. Titus Popovici a contribuit ila ilustrarea acestui fenomen, scriind o piesă
de ţinută şi eficacitate artistica.
»*•
Din punct de vedere muzical, passacaglia (la origine, un dans popular italian) este o forma de variaţiuni cu un motiv susţinut al basului (basso ostinato),
pe care se grefează polifonie o serie de alte motive. Ìmprumutìnd din muzică
şi din opera lui Bach, titlul piesei sale, Popovici n-a intenţionat desigur să creeze
un decalc dramatic al speciei muzicale, ci mai degrabă să-i respecte răsuflarea
larga, acel „lange Atem", propriu lui Bach. Dar, Passacaglia lui Popovici nu e
polifonica, dialogul e purtat de pu tine personaje, de obicei două, rareori şi pentru
scurt timp, trei, pentru a fi transmis apoi altor perechi de interlocutori. E un fel
de cantus jirmus — pentru a ne păstra în cîmpul analogiilor muzicale — adică
o 'melodie homofonă, simplă, liniară. Aceasta denota, desigur, inexperienţa dramaturgului debutant, dar nu mai puţin adevărat e că asemenea simplitate, asemenea conducere elementară a acţiunii dramatice are un farmec proaspăt şi o
ferrnitate caracteristică investigatorului de esenţe.
Evoluţia dramatică a piesei, aşa cuim apare în textul tipărit de revista „Teatrul" (nr. 4/1960), era întreruptă la un moment dat pentru a ìmprumuta actului
II mai multa consistante. Autorii spectacolelor au sesizat scindarea forţată —
prin paiuză de act — a acţiunii, care curge nestăvilită spre deznodămîntul tabloului unde lui Andrei i se frìng degetele. De aceea, au încorporat tabloul 1 al
actului II, la actul I, căruia, desigur, în mod organic îi aparţine. Actul II (dia
logul din magazie dintre Minai şi Ada) devine astfel mai scurt, în schimb, poate
fi tratat eu autonomie deplină de stil şi atmosfera. In rest, construcţia piesei e
solida, cu simetrii de personaje, de situatii, de replici. Bunăoară, spontaneitatea
cu care Ada se apropie de Mihai ìsi are echivalentul in naivitatea — reproşată mai
tìrziu de tînărul comunist — ce-i face pe Andrei să se deschidă în fata lui Knapp.
întrebări, sensuri, replici dintr-un act îsi găsesc răspunsul aliuziv sau răspicat în
celelalte. „Infinitul" Adei din prima scena are rezonanţă în asertiunea lui Knapp:
„Cìt de limitata e veşnicia, nu ?" Acel „ceva" la care Ada aspira şi-i intuieste,
îşi capata contur in actul ultim, în viziunea organizată a lui Mihai etc.
Din unghiul tensiunii şi progresiei dramatice, piesa are două bolti de maxi
mum: una, mai ampia, deschizìndu-se peste o atmosfera de fierbinţeală, e în
dialogul Andrei-Knapp, culminìnd cu torturarea artistului. Cealaltă, mai limitata
— ne referim mereu la valoarea dramatică — în actul III, scenele Mihai-Andrei,
Andrei-Ada. între eie, intermezzo-ul actului II, punctat şi el de cìteva „suspensdi",
prin iminenţa şi apoi amônarea angajării luptei cu nemtii, şi prin uciderea dreaptă
a lui Knapp. Toate trei actele sìnt caracterisitice unei piese de idei, totusi
— apre lauda autorului — între eie se introduc nuanţe de atmosfera, de timbru
uneori: dramatism in actul I, lirism în eel de al II-lea, ìmbinare ponderata a
acestor demente în actul III.
S-ar^ pu tea ca unii să aibă părerea că Passacaglia îşi epuizează substanta
dramatică odată cu finalul actului I. Aceasta pentru că nu s-ar întrevedea o ulterioară posibilitate de a reînălţa tensiunea conflictului. Piesa continua însă şi
captează cu acelaşi interes atenţia cititorului sau a spectatorului. E o bună pledoarie împotriva prejudecăţii „actiunii cu tot dinadinsul". In teatru nu are — nu
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poate avea — prioritate, imagined mişcată (care e cinematograf curat), ci mai degrabă imaginea propulsata de cuvìntul rostit sau mimai subînţeles. Cuvîntul e principalul motor al spectacolului de teatru. Cìnd acesta e înţelept, frumos, firesc
articulât în replica, nu-1 înlocuiesc o mie şi una de acţiuni fizice. Or, Passacaglia
are un cuvînt armondos, cu limpezime expresivă şi cu nobleţe a gînduxilor cărora
le dă înveliş sonor. De aceea, foarte multe replici au rezonanţa de locuţiume (,3inevoieşte a-ţi nota că plasticitatea uinei imagiini nu implica expresia vulgară";
„Exista o decenţă a veseliei"; „Oamenii ar trebud să înveţe anta surîsului...";
„Războiul s-a sfîrşit în dipa oînd un singur soldat a simţit că arta poate face să
vibreze doi -«duşimani»-"; „Oaimenii trebuie să-nveţe să cìnte"; „Cei care mînjesc
numele de om trebuie stirpiti" etc.). Unele replici sau părţi de replici au chiar
intensitatea unor chemări, unor lozinci, şi în contextul dialogului nu introduc
note stridente, ci dau aripi elanurilor. Ca nivel literar — adică artistic — al dia
logului, Passacaglia constituie, fără putmţă de tăgadă, un text de ţinută, înscriindu-se alături de paginile de frumoasă cultivare a lambii scenice în dramaturgia
noastră.
Nu trebuie uitat, însă, că acest dialog pune în mişcare personaje vii, carac
tère viabile. Fireşte, fiind vorba de o piesă de idei, personaj eie se caracterizează
şi se diferenţiază mai mult prin dinamismul gìndirii, prin concepţii şi atitudini
principiale, decìt prin culori lexicale, acţiuni şi gesturi spécifiée etc. O mereu
simţită tensiune a acţiunii verbale parcurge întreagă Passacaglia şi va reuşi mai
bine acel regizor care se va pricepe s-o detecteze şi întreţină ca pe un flux
continuu în spectacol.
Persona] eie Passacagliei nu sìnt la fel de expresiv şi de complex tratate,
şi acesta e un lucru firesc. Cel mai sapât în profunzime ni se pare a fi Ada, tocmai
pentru că vorbeşte relativ mai puţin, tocmai pentru că i se ghicesc frămîntări
interioare reţinute cu discreţie. E o figura femmina desenata cu fineţe de autor,
şi cu înţelegere pentru psihologia adolescentei, lansate cu toată fiinţa spre viaţă,
spre viitor. Cel mai derutant şi poate Lnconsecvent e Profesorul. Pasiunea pentru
băutură, e drept, 1-a anemiat psihiceste, dar dacă ne gìndim la semnificaţia pe
care o asumă in final, nu ne putem retine unele obiecţii. Profesorul — ca şi Ada,
ca şi Andrei — face parte din cei „salvati", din oamenii constiti — rătâciti din
variate motive — care òsi vor dobìndi şi merita locul în noua socdetate. Perfect.
Profesorul e un fel de „holtei" ìntìrziat (nevasta i-<a murit, se simte traiul de
unul singur), un romantic anacronic, în sensul că opune cinstea, unei oficialităti
burgheze corupte, şi e înfrînt de aceasta. In felul lui, Profesorul e un „rezistent"
faţă de regimul antonescian. Pentru aceste virtuti şi pentru suferintele şi umilintele indurate, autorul ìi da drepturi depline la viata noua. Dupa noi însă, cu prea
multa indulgenza. Autorul e riguros — pe bună dreptate —, aproape nemilos,
fata de erorile lui Andrei şi-J pedepseşte. Dar Profesorul ? Profesorul lui Andrei,
cel care i-a ìntretinut reveriile si iluziile, cel care 1-a „păstrat" închis In pivnită
şi în conceptia idealista despre artă ? Se căieşte în actul III că a fost de fata
la torturarea lui Andrei, dar ametit si adormit de băutură. Numai aceasta să
fie vina Profesorului ? Dimpotrivă, vina cea mai mare sta în a fi fost mentorul
spiritual al lui Andrei, caci nimic din actul I nu dovedeşte că Profesorul s-ar
ìmpotrivi punctului de vedere estetic al lui Andrei — ca şi conceptiei lui despre
viată — chiar dacă crede mai mult în oameni. Socotim că autorul ar fi trebuit
să trateze personajul Profesorului cel putin cu atenţia şi severitatea rezervate
„viotimei" Andrei. Ar largì, pe de alta parte, dezbaterea şi semnificatm actului
III, şi — printr-o analiză lucida a propriei responsabilităţi — ar da un mai trainic
suport de creştere ideologica decât în prezent, apropierii Profesorului de co
munisti.
Dacă Ada e caracterul dramatic cel mai profund şi Profesorul cel mai contradictoriu, Mihai e desigur cel mai luminos, iar Andrei cel mai frămîntat, mai
plin de umbre. In ciuda acestei caratteristici, Andrei e, din punct de vedere
dramatic şi filozofic, un personaj limpede élaborât. E purtătorul principal al dramei însingurării, al crizei intelectualului de tip vechi, şi ca atare e bine nutrit cu
valorile pe care le reprezintă. Reusita cea mai netă a lui Popovici ramine, însă,
Mihai. Nu numai pentru că prin el îşi fac simtită prezenţa pozitiile cele mai
ìnaintate, gìndirea cea mai riguroasă, fundată pe analiza marxista a fenomenelor,
şi simtul atìt de propriu comuniştilor pentru concret, pentru legatura organica
dintre gìndire şi faptă. Ci, ìndeosebi, pentru că toate aceste calităti ale omului
timpurilor noi care se anunţau după 23 August 1944 sìnt imbracate în far-
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mecul tineresc al unui barbat vioi, cuceritor, înţelept şi spiritual. Reprezentantul clasei muncitoare, al clasei ìn atac, care se pregătea să preia puterea, trebuia să fie şi este — ìn Passacaglia — ca model uiman, superior tuturor celorlalte
personaje. Popovici a realizat un erou pozitiv ìn care justeţea gîndirii se logodeşte
nesilit cu farmecul personal.
In sBrşit, cu Knapp se ìnchede galeria personajelor din Passacaglia <Cavalerul şi Legionarul nu sînt fnnţe umane, ci suboameni). Knapp cumulează farà
zgìrcenie multe din „virtuţile" categoriei pe care o simbolizează. Războiul i-a dat
un supraantrenament al tuturor condìţiilor militarismului prusac: cruzime, lati
tate, sadism, ipocrizie, dispreţ faţă de alte popoare, ìntr-un cuvìnt, neomenie. Iar
pasiunea pentru Bach nu face decît să reìnvie o veche şi arogantă prezumtie de
a-i apropia pe Goethe şi pe Beethoven de lumea iuncherilor, a bismarcilor, a
hitlerilor. „Passacaglia" cintata de Andrei in faţa lui Knapp demonstrează cu o
teribilă evidenţă că nu contează atît ce şi cum cinti, cît mai aies ventru cine şi
ce anume înţeles poate căpăta actul tău artistic. Pentru Knapp, „Passacaglia" Xui
Bach nu a fost decît un divertisment, o destindere între doua omoruri. Şi poate
fi indiferent acest lucru, artistului ?
De aceea, chemarea şi exemplul lui Mihai sînt necesare, eie punînd la punct
zbaterile sterile ale lui Andrei. Mihai îl întelege pe Andrei şi-1 depăşeşte, aşa
cum, pe plan istorie — in succesiunea cronologica — clasa muncitoare la putere
contine tot ce e patrimoniu cultural-artistic anterior şi alege din el ceea ce are
viaţă şi azi, ceea ce e bun şi poate fi valorificat spre binele oamenilor.
Cu Passacaglia, Titus Popovici a trecut pragul de lumina şi umbra al scenei,
fără sfieli şi fără aprehensiuni, cu un vădit respect pentru teatru şi modalitatea
lui de exprimare. El a oferit dramaturgiei originale o lucrare demnă, străbătută de
nobleţe in conceptie şi stil, un text de o valoare apreciabilă. Pentru noi, debutul
acesta-n teatru n-a constituit, cu tot dinadinsul, o surpriză. Multe din pìraiele şi
rìurile romanelor lui Popovici curgeau spre teatru: dialogul esential, desenul energie
al caracterelor, simtul tensiunii şi al suspensiei, echilibrul compoziţiei. Aceste proprietăţi s-au răspîndit în bună proporţie şi ìn urzeala Passacaglie^ „opera prima",
dar — sìntem siguri — nu şi ultima, ìn teatru, a autorului ei.
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Aim văzut Passacaglia in trei versiuni scenice: la Teatini Municipal, la
Teatrul de Stat din Timişoara şi la Teatrul Maghiair de Stat din Satu Mare. Tred
versiuni, trei viziuni. Şi, bineînţeles, trei ipostaze felurite ale personajelor. Nicaieri
nu se poate spune că textul a fost trădat, nicăieri însă spectacolul nna strălucit
constant, pe tot itinerariul dialogului. Diversificarea şi-a avut prima sorginte in
personalitatea distinctă a regizorilor. La Bucureşti, Liviu Ciulei a căutat cu pre
cadere momentele de poezie ale piesei, acele scene ìn care sensibilitatea autorului
poate fi transpusă pe scena ìn culori calde, intr-o atmosfera de uşoară vibraţie.
De aceea, din spectacolul Municipalukii, a ieşit ìn relief tocmai actul II, unde —
departe de a fi absenta — dezbaterea de idei capata un veşmînt li rie, afectiv.
La izbutita imagine a actului II a contribuit şi decorul (tot de Ciulei), cu cerul
nopţii de august spuzit de stele şi cu atmosfera de mister noctarn a obiectelor
şi contururilor ràmase in umbra. Dar nu numai ìn actul II s-a putut remarca
accentui regizoral pus pe scenele de emoţie, după cum pentru fiecare personaj (mai puţin fasciştii), regizorul s-a străduit să găsească o cheie de sensibilitate, resortul intim al lirismului. Profesorul e văzut ca un duios prin excelenţă;
Ada îşi găseşte tonurile adevărate in momentele de incantaţie sau solicitare sen
timentale; la Andrei e mai vizibilă autocompătimirea, şi chiar la fermul Mi hai
e sublimata in special delicateţea sufletească. E interesantă viziunea lui Ciulei.
Interesantă, fiindcă — sigură pe consistenţa şi limpezimea mişcării de idei a
Passacagliei — a săpat mai adìnc in text şi in plămada personajelor, obligindu-le
la dezvăluirea unor laturi mai puţin aparente. Dialogul filozofic a reieşit astfel
mai sensibil, mai uman, chiar dacă nu totdeauna cu strălucirea rece a tăişului
avut in vedere de autor. Un spectacol, aşadar, al ideii trecute prin flacăra sentimentului. Ciulei a urmărit şi susţinut „contrapunctul" emotiv, sentimental, din
Passacaglia.
Dimpotrivă, pentru montarea de la Satu Mare, Dan Alecsandrescu a trasat
o linie dreaptă şi oarecum „obiectivă", fata de universul sentimental al persona
jelor. Dinamismul eroilor e déterminât aproape exclusiv de dinamismul ideilor,
mai precis al replicilor cu încărcătură specifica de gindire. Alecsandrescu a subliniat — şi n-a greşit — caracterul, evident, de piesă de idei al Passacagliei. Spec
tacolul de la Satu Mare a vibrât şi a emoţionat, dar altfel derìt la Municipal:
aici sentimentele au fost cele filtrate prin flacăra, mai rece, a ideilor. în această
concepţie a fost lucrat şi decorul, de către Victor Cupşa, acesta preferìnd trasa
turi drepte, muchii aspre, aproape nici un detaliu scenografie nefiind muiat in
vreo linie curbă, ondulata. La Satu Mare, locul preponderent 1-a ocupat cantus
firmus, firul drept al temei şi al ideii centrale.
înclinind mai mult spre o interpretare de felul celei de la Municipal, Emil
Reus (Timisoara) a fost permanent preocupat să stabilească, in spectacol, legături
intre lumea piesei şi cea dinafară. Autorul nu dă in privinta acestei „lumi dinafară" decît puţine indicaţii în paranteză. Plecînd de la eie, Reus le amplifica şi
ajunge pe alocuri la o adevărată desfăşuxare de acţiune in planul II, paralelă cu
cea principală. Dacă acest gìnd regizoral şi-a găsit justificarea şi o bună aplicare
in actul III (şi, in parte, in actul II), in actul I a fost cu totul neavenit. Cu
concursul scenografului Virgil Miloia, regia timişoreană a plasat actul I intr-un
cere de lumina, înconjurat de elemento plastice care marcheaza realitatea exterioară: strada, ziduiri etc. S-a realizat tìleul de insula in ocean, dar parca oceanul
a fost precumpăndtor, desi „insula" ar fi trebuit să ocupe in exclusivitate cìmpul
vizual şi interesul spectatorului. Aducînd şi mase de figuranti in scena, specta
colul de la Timisoara e orientât mai mult spre un caracter de cronica, de fresca,
strain însă de esenta piesei lui Titus Popovici.
înainte de a serie despre interpreti, in parte, o observatie generala, cu refe
rire la toate trei spectacolele. In nici unul nu s-a ìnteles cu exactitate atmosfera
in care incepe piesa (pina la intrarea lui Knapp). Autorul — pentru a sublinia
izolarea, desprinderea de lume a acestei „insule cu naufragiati", in care trăiesc
Profesorul, Ada şi Andrei; pentru a le pune in evi denta pierderea pasului fata
de timp, propune creatorului de spectacol o atmosfera uşor artificiale, imperceptibil penibilă, „demodata". Locul vieţii adevărate, fireşti, e luat de una aproximativă, cuvintéle şi gesturile nu mai au conturul realităţii concrete. E o lume
care se hrăneşte din aşteptări, din iluzii, din visuri. Ada îşi construieşte „coltul"
tocmai pentru a da, cit de cìt, un sens şi o directie concreta existentei ei; Pro
fesorul „emite sentinte" şi se plimbă de colo pina colo moralizînd şi corectind
aproape fără obiect, tot pentru a-si da o contenentă. Dar acestea nu ţin de

53
www.cimec.ro

ordinea firească a lucrurilor, e multa amărăciune şi tristeţe în eie. Această amărăciune şi tristeţe n-au fost regizate la valoarea lor justă în spectacol. Directorilor
de scena nu le-au atras atenţia nici repetatele aluzii aie Profesorului eu privire
la „demnitatea naturala", chiar şi în stare de beţie. Regizorii — toţi — au tratat
această parte a piesei ca pe un răsfăţ intelectualist, aşa că tot ce era dureros
depăşit de vreme şi amar în piesă, s-a schimbat în joacă facilă şi superficială.
Nu, situaţiile, atmosfera şi personajele de la începutul Passacagliei nu sînt livreşti
dintr-o incapacitate a autorului de a crea adevăr scenic, ci dintr-o dorinţă anume
a acestuia, de a reliefa izolarea, falsul „turnului de fildes". în definirea personajelor, aceasta neclară înţelegere a textului a dus, în special, la întruchiparea
unor Ade răsfăţate, uşuratice, salumiere, care nu se apropiau de imaginea adevărată a Adei, devenită fără voia ei, floare palidă de sera.
Şi pentru că tot a m ajuns în dreptul personajului Ada, să-i amintim interpretele. Bine distribuite cìtestrele, acestea au évoluât, dacă nu pe linii, la
niveluri sensibil egale. La Bucureşti, Ilenei Predescu i-a convenit viziunea lui
Ciulei, deoarece îi punea în valoare cunoscutele calităţi de emotivitate şi sensibilitate. Ea s-a contopit eu irolul, mai oies în actul III, unde a jucat cu sinceritate dilema Adei, frămîntată de solicitările comtradictorii aie dragostei şi aie
datoriei. Şi în actul II, actrita a făcut dovada resurselor ed de feminitate, dar aci.
Ada ni S-A parut prea „predata fără luptă" lui Mihai, renunţînd prea uşor la
personalitatea ei iniţială. Dimpotrivă, Elekes Emma, la Satu Mare, s-a orientât
mai bine, înţelegînd că Ada trebuie să rămînă mereu femeie, usor cochetă la
început, chiar polemica, la nevoie, şi abia mai tîrziu să fie fascinata de forţa
bărbătească a lui Mihai. La fel a procédât şi Gilda Marinescu (Timisoara), care
— după ce a pus în actul I u n just accent pe latura „băieţoasă" din Ada — a
urmărit cu plastica vioiciune „lecţia de marxism" a lui Mihai, lăsînd să se vada
limpede că fiica Profesorului e o fata deşteaptă, ageră la minte.
Mihai s-a bucurat de două interpretări demne de reţinut: Lazăr Vrabie la
Municipal şi Acs Alajos, la Satu Mare. Cel dintâi a cucerit prin modurile directe.

Scena din spectacol (Teatrut
Maghlar de Stat din Satu
Mare) :Ada (Elekes Emma)
H Profesorul (Deésl JenS) ,
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prin umorul spontan, prin francheţea împrumutate personajuilui, ca şi pnntr-o
anumită gingăşie pe care a intuit-o in chiar paginile textului. Acs nu şi-a con
struit personajul atît pe deztnvoltură, cît pe o sublimata candoare şi puntate su
fi etească. Vrabie a fost mai spiritual, Acs — mai li rie. Din pacate, la TLmişoara,
personajul a fost sacrificat prin jocul inexpresiv şi terestru al lui Eugen Tănase,
lipsit, de data aceasta, de resursele potrivite acestui rol.
Profesorul lui Jules Cazaban (Municipal) a fost duios, sensibil, neajutorat,
un intelectual in care abia după evenimentul Eliberării mijeşte puterea lăuntrică
de a-şi trai viaţa în liberiate. Subtil, Gheorghe Leahu (Timişoara) a abordât
personajul Profesorului din latura „demnităţii naturale", pe care nu i-a trădat-o
nici o clipă. Pe de alta parte, Leahu s-a priceput să instileze scenei beţiei — pe
lîngă umorul necesar — şi o picătură de tragism, ceea ce a prins bine chipului
de om exprimat. Deési Jenò, la Satu Mare, a estompât in oarecare măsură pro
blematica proprie a personajului, şi i-a accentuât dragostea paterna in care-şi
topeşte aparenta severitate faţă de Ada şi de Andrei.
Csiky Andras (Satu Mare) a fost, fără îndoială, eel mai interesant şi mai
profund Andrei. Actorul a ìntruchipat un Andrei viril, transant, conseevent,
făcînd cu atît mai vădită eroarea de gìndire a personajului. ìndeosebi in actul
III, Csiky s-a distins printr-un joc remarcabil: frămîntarea pianistului, durerea
şi sensul imensei nedreptăţi care 1-a năpăstuit, nobila hotărîre de a renunţa la
iubirea Adei, toate aceste sentimente — variate şi uneori contradictorii — au fost
nuanţate şi gradate cu mult simţ dramatic. Ceilalţi doi interpreti ai lui Andrei.
Gheorghe Ghiţulescu (Municipal) şi Laurentiu Azimioară (Timişoara) au pus
accentui mai mult pe gracilitatea fizică, pe simţul neputintei şi al dezarmării
morale şi materiale ìn fata răului. Expresive şi cumpătat dozate, momentul disperat al torturii, care culminează cu un strigat sfîşietor, la Azimioară; precum şi,
la Ghiţulescu, momentul confesiunii ìn fata lui Knapp. In Locotenentul Knapp,
Fory Etarle (Municipal) a fost adrnirabil: un rol gindit cu multa acuitate sì un
personaj analizat pe toate partile, cu o bună doză de inédit personali, din care
n-au lipsit răceala ucigaşului devenit profesionist, cum şi acea ipocrita deferentă
şi abominabilă comportare, pe care numai intelectualul decăzut şi dezumanizat le
poate manifesta. Fory Eterle mai are, în acelaşi timp, marele merit de a fi rostit
repUcile cu o perfectă claritate, cu o frazare exactă, cu nuanţele indicate de
respeotivele stari emoţionale.
La multi dintre actorii despre care ara vorbit, tehnica vorbirii scenice ne-a
apărut deficitară, dacă nu defectuoasă. Trăirea, „simţirea" rolului nu acoperă
riguros cuvîntul rostit, şi viceversa. Credem că in oarecare măsură, acest neajuns
provine dintr-o greşită aplicare a principiilor stanislavskiene cu privire la actiunile
psiho-fizice. Actorii sînt, in general, îndemnati de regizor să se cufunde mintal,
afectiv şi sensorial, în situatia dramatică data. Se recurge deseori la analogii de
situaţii, se fac legături între un fapt trăit sau ştiut de actori şi faptele pe care
trebuie să le exprime in scena. Nu rareori interpretul e solicitât să definească prin
cuvintele lui o idee, o stare psihică, o „traire". Aici e punctul de plecare al greşelii.
Definind si caracterizìnd cu „propriile lui cuvinte", cu propriul lui bagaj
lexical şi imagistic, rolul, actorul ajunge să-şi strecoare aceste „proprii cuvinte"
şi in dialogul scris de autor. De aici, o foarte aproximativă asimilare a replicai,
mai mult pe semnificatiile ei largì, generale, decìt in litera ei exactă. Un dialog
dramatic într-o piesă de teatru, însă, nu se poate bizui doar pe redarea sensurilor generale şi chiar fundamentale: dialogul se eu vine a fi rostit pe de-a-ntregul,
ou sfinţenie pe de-a-ntregul. Actorul trebuie să se convingă că numai cuvintele
autorului şi numai acele cuvinte sînt de spus pe scena. Am făcut această paranteză, pe de o parte, pentru că textul lui Popovici are tuiută literară şi ca atare
nu poate fi neglijat în nici o silabă a lui, iar pe de alta parte, pentru că, in
binomul replică-trăire începe să se lărgească o breşă cu efecte relè, pe multe
din scenele ţării. Cei dintìi responsabili in acest sens sînt si ramin regizorii, care
— să nu se uite — pe lîngă rolul lor de pedagogi ai actorului si organizatori ai.
spectacolului, au şi menirea de a fi dascăli de limpede limbă literară.
Dincolo de această observatie — care de fapt vizează o arie mai larga decìt:
a temei propuse aci —, dincolo de unele scăderi notate pe parcurs, spectacolelecu piesa de debut a lui Titus Popovici au avut demnitate artistica, au transmis
viguros imesajul autorului.
www.cimec.ro
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NUMPUNÌTL
TEATRUL MUNICIPAL: „MENAJERIA DE STICLĂ" DE TENNESSEE WILLIAMS* ; „UN
STRUGURE Î N SOARE" DE LORRAINE HANS-

BERRY"**

ntr-un studiu consacrât dnamaturgiei lui Tennessee Williams
şi care precede traducerea piesei sale Orfeu ìn inferri, criticul sovietic G. Zlobin, după ce analizează liniile contradictorii şi adesea confuze ale acesteia, remarcă totuşi că: „(Ten
nessee Williams)... nu are nici un fel de iluzii în privinţa
democraţiei, libertăţii individului şi a altor valori "«vesnice» în
lumea capitalista. Intr-un cuvînt, el nu încearcă să-şi astîmpere
setea de umanism, din izvorul umanismului burghez pe jumătate
secat si destul de tulbure... Dramaturgul smulge fără milă vălurile -«cuvioşiei»de pe relaţiile dintre oameni în lumea burgheză. El prezintă nimicnicia spirituală
şi spiritili mercanti! al conoetăţenilor sai, pierderea idealurilor revoluţiei americane,
viciul, degradarea morală şi nesiguranta ìn ziua de mìine. Piesele lui Tennessee
Williams reprezintă strigătul dureros al conştiinţei rănite a Americii" '.
Thomas Lanier, numit Tennessee Williams, s-a născut în Sud, în statuì
Missisippi, ìn ajunul primului război mondial. Órescut într-o familie de oameni
saraci — tatâl comis-voiajor — scriitorul de mai tìrziu a cunoscut o copilărie si
o adolescenţă gréa. în tàmpul studiilor — la Saint Louis, la Universitatea din
Missouri şi la Universitatea din Indiana, după propria-i mârturisire, a fost pe
rìnd: „liftier, băiat de cafenea, recitator de versuri, operator...casier ìntr-un mie
restaurant la New-Orleans, muncitor la Strand-Theatre pe Broadway... Şi ìn tot
acest timp am continuât să scriu, fiindcă nu vedeam alt mijloc capabil să
exprime lucruri care mi se pareau important să fie spuse". Debutili în drama
turgie şi-1 face in 1936, cu piesa Facili spre soave. Cîţiva ani la rìnd, serie
numeroase piese ìntr-un act, care ìi aduc o oarecare faimă literară. Dar nici
* r ; Q *i prem'e r ei : 14 decembrie I960. Regia : Dinu Negreanu. Decoruri : Liviu Ciulei
Costume : Elena Forţu. Distribuţia : Lucia Sturdza Bulandra (Amanda) ; Lucia. Mara (Laura) ;
Octavian Cotescu (Tom) ; Septimiu Sever (Jim).
* * Data premierei : 18 ianuarie 1961. Regia : Lucian Pintilie. Decoruri : Nicolae
Costume : Elena Forţu. Distributia : Vali Voicuìescu-Pepino şi Ana Negreanu (Ruth) ;
Fredanov şi Nastasia Şova (Mama) ; Bébé Ioanin (Travis) ; Victor Rebengiuc şi Mircea
lescu (Walter) ; Anca Vereşti (Beneatha) ; Dumitru Onofrei şi Dinu Dumitrescu (Asagai) ;
Florescu şi Dumitru Dumitru (George) ; N. Luchian-Botez (Lindner) ; Adrian Georgescu
trică Vasilescu (Bobo).
1 G. Zlobin.Pe scena sì dlncolo de scena, „Innostrannaia Literatura", nr. 7/1960.
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drama Bătălia îngerilor (Boston 1940), nici Trepte spre acoperiş (1941) nu-1 con
sacra încă în rîndul marilor dramaturgi americani. Abia în 1944, cînd i se
reprezintă la Chicago Menajeria de sticlă, Tennessee Williams se impune opiniei
publiée, ocupìnd de atunci un loc tot mai proéminent in galeria creatorilor
teatrului american contemporan.
Sensurile acestei piese ne apar mult mai limpezi şi mai definitorii pentru
conştiinţa protestatară a eroilor ei, dacă considerăm Menajeria de sticlă în perspectiva dramelor care i-au urmat. Fiindcă în piesele de mai tîrziu, Un tramvai
numit Dorinţă (1947), Trandafirul tatuat (1950), Pisica pe acoperişul fierbinte
(1955) şi, mai aies, în Camino Real (1953) şi Orfeu în infern (1957), regăsim —
desigur în modalităţi artistioe variate — un univers sufocant, apăsător, care striveşte aspiraţiile şi zvîcniirile de révolta, chiar embrionare, aie unor conştiioţe
pierdute în haosul unei civilizaţii mecanizate. Eroii pieselor lui Tennessee Wil
liams — oameni simpli, frumosi, eu rnultă forţă fizică şi nenumărate calităţi
spirituale, ca Tom şi Laura, ca şoferul Alvaro, iermierul Brick sau Lady, fiiça
„macaronarului" ucis de omembrii segregaţiei rasiale — circula într-o lume inu
mana, ostila frumosului şi fericirii, ìntr-un „infern", şi se simt singuri si nefericiţi. Toţi îşi pun aceeaşi întrebare chinuitoare pe care o adresează publicului.
Killroy — eroul din Camino Real: „...unde este ieşirea ? Trebuie să existe o
ieşire. Nu pot ramine aici. Sint un om liber, cu toate drepturile. Ajutaţi-mă,
ajutaţi-mă să găsesc ieşirea". Dar „ieşirea", raspunsul, soluţia, nu o dă nimeni.
ea nu se precizează în lumina unei perspective istorico-sociale; în piesele lui
Tennessee Williams, protestili ramine la o forma spontană de „strigăt al conştiinţei rănite". Critica a observât că, pentru eroii lui Tennessee Williams, dragostea
în diferitele ei ipostazé, de la iubirea obsesiv fizică, la cea romantica, poetica,
apare drept unicul mij loc salvator in viaţă, drept o forma violenta de ìmpotrivire
la apăsarea unor relaţii sociale inechitabile. Acest univers copleşitor, exaspérant,
sălbatic în prejudecăţi şi lega, in care flacăra pasiunii arde imistuind, dar si
purificìnd, relaţiile dintre oaimeni, ajutìndu-i să uite o clipă de tirania dolarilor,
aşa cum se desenează el în Orfeu în infern, are o prezentare mult mai domoală
in Menajeria de sticlà.
Menajeria de sticlă, dezvăluind într-un mod poetic amănuntele unei realităţi
brutale, este prima piesă în care autorul anunţă conflictul tot mai puternic al
eroului eu o societate ostila lui, conflict care atinge treptat laturi mai critice,
in piesele de mai tîrziu.
Scriitorul şi-a intitulât Menajeria de sticlà o piesa a amintirilor. Acţiunea
se desfăşoară în amintirea lui Tom Wingfield, este un film al memoriei sale,
şi evocă viaţa unei familii dintr-un mie orăşel din Sud, în perioada dintre cele
două războaie mondiale. Subieotul propriu-zis al piesei îl reprezintă soarta nefericită a fetei infirme şi timide, de o structura suHetească aparte, care nu reuşeşte să se realizeze pe coordonatele bunului simţ social: nici in profesiune, nici
în căsătorie; Laura nu izbuteşte să termine nici cursurile unei scoli de stenodactilografie, şi nici să-şi găsească un logodnie. Retrasă în lumea visurilor sale,
fragile şi multicolore ca bibelourile din menajeria ei de sticlă, Laura îşi petrece
zilele oeupîndu-se de această lume a ei şi ascultînd la patefon romante vechi.
Şi cind odată întîmplarea aduce in casa lor un bărbat, pe Jim O'Connor —
virtual logodnie în ochii jinduitori ai mamei sale —, şi cind toate aparentele
inclina spre o posibilă apropiere intre ei, realitatea infirma speranţa Laurei şi
a Amandei, fiindcă bărbatul este logodit şi vistirile se destramă. Dar nu acesta
este continutul de idei al piesei lui Tennessee Williams. Fiecare scena este
însoţită şi comentată de monologurile lui Tom, şi acestea dau un sens larg, eu
profunde ecouri generalizatoare, poveştii (romantice a Laurei, proieetînd-o pe un
fundal social-istorie. Comentariile lui Tom euprind aspeete largì ale societari
americane din epoca respeetivă şi invita spectatorul la reflectii si ìntelegere. Eie
desluşesc unele aspecte ale „tragediei americane", ale dramei milioanelor de
americani mijlocii, pe care mecanismul sistemului monopolist îi exclude din
circuitul avuţiilor materiale, dueîndu-i la dezo rien tare, la disperare neputincioasă.
Şi spectatorul înţelege din drama Laurei, sufocarea acestor oameni intr-o lume
fnăbuşitoare, fără orizont, farà idealuri, ìntr-o lume intolerantă fata de cei care
nu se adaptează mecanismului ei şi cred o clipă în mirajul reclamelor amăgitoare. Ca şi micul inorog, căluţul cu un corn în frante, care a trebuit să se
sparga ca să fie la fel cu ceilalti, eroii lui Tennessee Williams, cei care simbolizează puri ta tea, framosul, omenescul, pier, nu pot rezista. Nu ştim ce devine
Laura din Menajeria de sticlà, dar Val Xavier — Orfeu coborìt în infernul
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rapace şi sălbatic al plantatorilor din Sud — piere linşat. Siimbolul Menajeriei
de sticla se adresează fiecărui personaj din piesă, caci fiecare îşi cauta un refugiu
ìn afara realităţii sociale dureroase, şi îl află în propria sa conştiinţă: „menajeria de sticlă" a Aniandei este formata din amintirile sale obsédante despre
tinereţea ei fericită si curtezanii de altădată. Tom, fiul, îşi are şi el lumea lui,
nu de stică, ci de imagini — refugiul in sala cinematografului, care îl ajută să
uite banalitatea şi mizeria traiului cotidian. Dar la un moment dat, Tom se
satura de filme: „Toate vedetele astea cuceritoare care au aventuri peste aventuri
şi care se îndoapă pina aici... mie unui imi ajunge !... Personajele pe care le
creează Hollywoodul, due o viaţă minunată, trăiesc şi pentru ceilalţi cetăţeni ai
Americii, în timp ce americanii stau ìn sali ìntunecoase şi le urmăresc din ochi
peripeţiile. Asta pina la ìnceperea unui nou război..." Şi Tom pleacă spre mările
Sudului, ca odinioară tatăl său, mînat de aceeaşi dorinţă de evadare. Protestînd
disperat, tăcut şi, înfcr-un fel, neputincios — pe planul conştiinţei şi nu al
acţiunii — împotriva realităţii lumii capitaliste, eroii Menajeriei de sticlă, şi în
general eroii lui Tennessee Williams, nu află însă un răspuns limpede la frămîntările şi întrebările lor. Semnalarea critica a unor aspecte din realitatea vietii
americane nu este însoţită de o explicare a cauzelor răului social, după cum nu
se schiţează nicăieri perspectiva unei transformări sociale posibile.
Ou toate limitele şi contradicţiile ei — în care simbolurile altemează cu un
realism crud, atitudinea romantica cu obiectivismul naturalist, reflectînd în fond,
concepţia confuză despre lume a scriitorului —, dramaturgia lui Tennessee Wil
liams se înscrie în tendinţele progresiste aie literaturii americane contemporane.
Iar prezentarea pe scena Teatrului Municipal a Menajeriei de sticlă reprezintă o
initiative menită să contribuie la cunoasterea unora dintre valorile pozitive aie
teatrului de peste ocean.
Spectacolul, în regia lui Dinu Negreanu şi scenografia lui Liviu Ciulei,
prilejuieşte o nouă şi valoroasă creaţie artistei poporului Lucia Sturdza Bulandra.
Cu o desăvîrşită in/teligenţă scenica, marea interpreta a conturat rojur
Amandei Wingfield ìntr-o lumina amăgitor-strălucitoare, reliefînd ideea subtitlului pe care autorul îl dă primei scene din piesă: „Dar unde-s zăpezile de
odinioară ?"
Compozitia ìntregului personaj subliniază cu artă şi în amânunt, refugiul
disperat, aproape maniac, al Amandei ìn lumea amintirilor trecutului, a prosperităţii de odinioară, singuirul fapt stimulator care-i dă putere să ţină piept greutăţilor, dezamagirilor prezentului. Dezvaluind treptat, ìntr-o gradaţie plină de
pondère, profilili eroinei sale, Lucia Sturdza Bulandra a compus cu fineţe, traiectoria psihologică a Amandei: de la aparenta ei Uniste şi bună dispoziţie, menită
să ascundă teama pentru viitorul oopiilor, şi mai ales pentru cel al Laurei, la
prăbuşirea din final. Cu mare expresivitate artistica, este redată această prăbuşire dureroasă şi uşor ridicola, fiindcă Lucia Sturdza Bulandra a relevât de-a
lungul ìntregului spectacol, cu discreţie şi subliniere critica, conturul ridicol,
desuetudinea personajului romanţios, în lumea unor realitati practice şi nemiloase.
Lucia Mara a adus ìn rolul Laurei multa gingăşie şi suavitate, dar şi o
anumită fixitate, o mască a durerii ìn redarea chinurilor unui suflet torturât. în
partea a doua a spectacolului, actrita a exprimat insà. cu relief un registra
variât de sentimente: spaima, trezirea sperantelor .,trandafirului albastru", clipa
de fericire intensa, ca şi brusca revenire la realitate, după care urmează fuga din
fata adevărului, refugiul in lumea cioburilor de visuri. La realizarea acestei
imagini a contribuit şi jocul inédit al lui Septimiu Sever, care a compus, cu
sobrietate şi rafinament scenic, figura unui „american liniştit". a unui tip
standard, multumit de sine însuşi, sincer in comportament şi inconştient de
consecintele neforici te ale prezentei sale in menajeria de sticlă a Laurei. Dar,
ni se pare că regia şi interpretiti au văzut in Jim O'Connor doar tipul de „selfmade-man" de duzină, ignorînd faptul că şi Jim O'Connor, ca şi ceilalti eroi ai
dramei, este un învins. Ca şi alt erou apărut mai tìrziu in galeria dramaturgiei
americane — Biff Loman — Jim „care a trecut prin adolescenţă ca un meteorit,
cu atîta viteză încît în mod logic te-ai fi aşteptat ca, la 30 de ani, să-1 vezi de-a
dreptul presedinte la Casa Alba", după terminarea liceului a devenit... functionar
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la un depozit de încălţăminte. Jim îsi are şi eJ elanurile frînte, iar toate încercările lui de a naviga în oceanul existentei capitaliste, agăţîndu-se de
felurite cursuri si prospecte, îl conturează ca pe un dezamăgit. Dar, această
trăsătură nu a apărut în spectacol, diminuînd una din semnificaţiile profunde ale
textului. Rolail eel mai dificil în spectacol i-a revenit lui Octavian Cotescu, care
a imprimat personajului său, cu deosebită fineţe şi degajare, un aer de tristete
reală şi de poezie crispată, proprie eroilor piesei. Povestitor al acţiunii, comentator al evenimentelor şi participant direct la eie, Octavian Cotescu (Tom) aduce
o contribuţie deosebit de valoroasă în scena, clarificînd raporturile dintre personaje, làrgind sfera acţiunii şi încercînd să explice spectatorilor că Menajeria de
sticlă nu este o piesă despre o fată ameninţată să împletească cosiţă alba. In
monologurile sale, O. Cotescu desfăsoară un joc sobru, inteligent, în acord cu
specificul dramatic al textului, care solicita interpretului fantezie şi libertate de
miscare în afara tiparelor acţkinii propriu-zise.

Scena din „Menajeria de sticlă" : Lucia Mara
(Laura) si Septimiu Sever (Jim)

Regia a dat spectacolului de pe scena Teatrului Municipal o tonalitate
poetica, a punctat desfăşurarea acţiunii cu un abur de vis, stabilindu-i în general
conturul de piesă a amintirilor. Dar cu toate eforturile valoroase ale interpreţilor, încununate în mare parte de izbîndă, în străduinţa lor de a misca pe scena
persona] eie lui Tennessee Williams şi a le da conturul psihologic respectiv, şi
dincolo de aportul sugestiv al decorului lui Liviu Ciulei, sensdbil ca atmosfera,
spectacolul Teatrului Municipal nu se arata revelator pentru piesa Menajeria
de sticlă. Fiindcă spectacolul nu cristalizează suficient de pregnant protestul
vehement, strigătul — chiar dacă înăbusit — al conştiinţei rănite a eroilor; după
cum nu releva pe deplin poezia plină de semnificaţii a simbolurilor textului. Ideea
centrala a piesei, simbolul „imenajeriei de sticlă", a rămas confuză, şi în nici un
caz nu luminează substratul complex al relaţiilor dintre personaje, subtextul
acţiunii. Materializată pe scena printr-un dulăpior ou bibelouri, „menajeria" nu
capata ecou în conştiinţa spectatorilor, nu se ridica deasupra acestei imagini
concrete, rămînînd un capriciu oarecum ciudat, al unei fete stranii. In prima
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parte a spectacolului, atmosfera sufocantă a casei, banalitatea ritualurilor cotidiene, lipsa de orizont a eroilor apar ìnlocuite de senzaţia unor imărunte certuri,
a unor sîciïeli familiale, şi dau iimpresia unor instantanée luate din viaţă, fără
să se ridice la vaioarea artistica a unor semnificaţii general-umane. Caracterul
narativ şi retrospectiv al struoturii dramatice a piesei a fost tratat corespunzător, cu mijloace specific regizorale. Trecerile bruste dintrHin pian al acţiunii
scenice ìn altul, maircarea prin lumina a tranzitiei dintre prezent si trecut,
sublinierea muzicală a temei personajeior, in sfîrşit, cadrul plastic, contribuie,
desigur, la realizarea unei atmosfere în piesă, la evidenţierea unei modalităti de
expresie corespunzătoare textului; şi totuşi, aceste mijloace regizorale, ìntìlnite
şi In Moartea unui comis-voiajor, in Menajeria de sticlă nu se dovedesc în măsură
sa transmita pe deplin, dincolo de rampa, concepţia realizatorilor spectacolului,
punctul lor propriu de vedere, asupra aspiraţiilor şi frămîntărilor, ca şi a limitelor în gìndirea eroilor lui Tennessee Williams.
• • *
ot pe scena Teatrului Municipal se reprezintă piesa americana
Un strugure in soare.
Prima piesă a tinerei scriitoare de culoare Lorraine Hansberry se încadrează de asemenea în tendinţele realiste ale
dramaturgiei americane, dezvăluind un univers social, moral şi
psihologic, obsédât de mecanismul exploatării capitaliste, şi ìn
care discriminarea rasială adaugă o prezenţă tragica in plus.
Piesa Un strugure in soare surprinde cîteva instantanée din
viaţa unei familii de negri din Chicago, relatìnd cu simplitate şi dintrnin
unghi de vedere extrem de apropiait de obiect, desfăşurarea unor episoade
casnicey de o importanţă aparent diurna. Pensonajele se niiscă şi acţionează sub imboldul unui unie resort, şi anume, dorinţa de a schimba existenta
cotidiană mizeră, de a depăşi stadiul ìnapoiat de trai. Zbaterea continua, ìncleştată, ca măcar o clipă iluziile să atingă solul realităţii, reprezintă ideea principală a piesei, pivotul acţiunii dramatice. Sosirea cecului de 10.000 dolari, prima
de asdgurare pentru moartea batrinului tata, constituie evenimentul memorabil in
jurul câruia se rotesc toate sperantele, iluziile si planurile membrilor familiei
Younger. Cecul trebuie să asigure taxele de studiu şi diploma de medie a fiicei
studente, încropirea unei afaceri pentru fiul şofer, obţinerea unei locuinţe adevarate; în sfîrşit, cecul aduce aparenţa unei certitudini materiale, a unei securităţi, într-o celulă de viaţă dominata de neìncredere ìn ziua de mìine, de teamă
şi nesiguranţă.
Dar in jungla capitalista, in lumea „diavolului galben", unde relatiile de
dragoste, de prietenie, de ajutor, se dizolvă sub acţiunea funesta a banilor, eşecul
combinatici lui Walter, escrocat la modul cel niai banal cu putinţă, năruie toate
planurile familiei.
Dincolo de tema prăbuşirii necrutătoare a iluziilor, a zdrobirii visurilor
călduţe, mic-burgheze, in universul capitalist — precum am vâzut, tema specifica
lucrărilor realiste din dramaturgia americana contemporană —, piesa Lorrainei
Hansberry dezbate şi drama conditiei negrilor, relevìnd cu ironie şi sarcasm,
prejudecătile obscurantiste ale segregatiei rasiale. Casa, locuinta, pentru care se
zbate cu înverşunare bătrîna Lena Younger, adică dreptul de a locui in afara
zidurilor „ghetto"-ului negru, capata in piesă o valoare de simbol, semnifică la
un moment dat, însuşi sensul, ratfunea existentei eroilor şi a demnităţii lor, in
apârarea căreia se coalizează membrii familiei, uitìnd neìntelegerile şi neîngăduintele reciproce. Autoarea a surprins cu un ochi relativ critic, conflictele de
clasă in sinul comunitatii negre, relevìnd granita ireductibilă dintre negrii capi
talisti şi muncitori, după cum, in alta ordine de idei, insista asupra solidaritătii
cu lupta popoarelor africane, pentru independenţa naţională. Veridicitatea tablourilor din viata grea a familiei Younger, amănuntele realiste despre greutătile
cotidiene, fundalul contradictiilor sociale nu izbutesc totuşi să se ìnchege dra
matic, într-o viziune artistica generalizatoare, sa se cristalizeze ìntr-un răspuns
de perspectivă, care să lumineze conştiintele eroilor. De altfel, eroii nu-şi pun
întrebări vitale, care să solicite răspunsuri esentiale. Piesa se mărgineşte la
stricta prezentare a unor „fedii de viată", fără să ofere solutii, iar atunci cìnd le
cauta, trimite spre zonele cetoase, puţin revelatoare, ale trecutului glorios al
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culturii şi istoriei poporului negru. Cu aceste limite, piesa, al cărei titlu însuşi —
pornind de la un vers al cunosoutului poet negru Langston Hughes:
Ce se întîmplă cu un vis
Se usucă ca un strugure
Sau coace ca o bubă şi
... Sau zvîcneşte şi apoi

neìmplinit ?
ìn soare,
apoi se sparge ?
irumpe explodìnd ?

— pledează pentru ìmplinirea visurilor oamenilor, aduce un imesaj generos,
umanist.
în direcţia de scena a regizorului Lucian Pintilie, spectacolul Teatrului
Municipal ne-a apărut fide], chiar prea fidel faţă de text şi prea p*uţin critic
faţă de limitele acestuia. Regia a ìnfàtisat cu deosebită grijă pentru amănuntul
de culoare şi pitoresc, cadrul de viaţă al familiei, preocupările eroilor, acţiunile
fizice ale acestora, a detaliat în nuanţe compoziţia fiecărei scene, marcînd reacţiile persona]elor. Dar iminutia In sublinierea amănuntelor nu e însoţită, din
pacate, de o concepţie clară în exprimarea mesajului ìntregului spectacol, ìn
redarea ideii sale, a concluziilor la care textul, ìn mod obiectiv, invita. La
aceasta contribuie ìn mare măsură decorul lui Nicolae Savin, care — just in
intenţia de a situa viata familiei Younger ìntr-un subsol al unui mare şi ìntunecos imobil, cu ziduri umede, străbătute de ţevi ruginite — nu izbuteste să
prezinte însă in mod artistic sordidul acestei vieti; el ramine ca atare un zid
cenuşiu, plat, oarecare, care nu solicita spectatorul spre ideea, spre ficţiunea
scenica.
Aspiiratia eroilor Lorrainei Hansberry spre soare, spre ìmplinirea visurilor,
spre o viaţă frumoasă, nu apare întotdeauna limpede în spectacol; mai limpede
apare încercarea de a închega in scena temperamentul „negru", printr-o folosire
excesivă de gesturi, chicoteli, ca şi printr-un abuz de „bkiess", la care eroii
răspund ritmic, schitind mişcări „calypso". Şi dacă vocea Ellei Fitzgerald se
potriveşte cu intentale piesei, armonizîndu-se cu tumultui frămîntărilor şi sfîşierilor eroilor, spectatorul nu înţelege întotdeauna din celelalte imprimari de
muzică „neagră", cu ecouri din Miami, din Florida, ce a vrut să spună regizorul,
de altfel bine intenţionat: şi anume, exista un clişeu, o prezentare înselătoare,
de reclama, a cìntecului negru — înfăţişînd un paradis de ritmuri şi miraje —
care nu se potriveşte defel cu realitatea, aşa cum apare ea cruda ìn Un strugure
in soare. Lipsit de adìncime ni se pare tratat finalul spectacolului, care aduce
cu un happy-end liniştitor, când, de fapt, pentru eroi, de-abia apare castigata doar o
prima bătălie — aceea a pastrani demnităţii lui Walter — dar, totodată. atunci
ìncepe lupta cea mai grea: ciocnirea directă cu segregatia din cartierul alb, care
nu accepta prezenta oamenilor de culoare.
Regizorul Lucian Pintilie a lucrat însă in mod temeinic cu interpréta, si
acest lucru a dus la rezuJtate valoroase ìn spectacol, mai ales că echipa nu
prezenta suficientă omogenitate.
In rolul Mamei, Beate Fredanov a creat o compoziţie de autentica valoare
artistica, polarizìnd de fapt ìntregul spectacol in jurul personajului său. Beate
Fredanov a ìntruchipat prin figura Lenei Younger, cu o mare simplitate artistica,
demnitatea, nobletea caracteristică negreselor din Sud, aducìnd in scena cu un
relief sobru, o frumusete inorala plină de calm şi certitudine. întregul rol e
compus cu sensibilitate, pe ideea relevării unei mari şi neclintite demolitati
omeneşti, devenind o pledoarie in apărarea drepturilor omului.
Victor Rebengiuc (Walter) realizează de asemenea un desen dramatic, folosind o gamă larga de nuante, de la cinismul deznădăjduit al insului prins in
capcana exploatării şi prejudecăţilor, la setea emotionantă de fericire, de viaţă
libera, omenească. Scena in care Walter explică familiei de ce a lipsit trei
zile de la lucru, hoinarind in jurful oraşului, contine fiorul unei poezii
lucide, retinute, cu un subtext sarcastic, pe care am fi dorit să-1 ìntìlnim
mai frecvent in desfăşurarea spectacolului. Munca regizorului cu interpretii a
dat rezultate pretioase in realizarea rolului lui George (Vasile Florescu), o creionare acida a imbecilitătii feciorului de bani gata, şi al lui Lindner (N. Luchian
Botez), o compozitie lipsită de ostentatie m redarea unui alb, odios nu prin
aparenţă, ci prin esenta conceptiilor sale. O aparitie plina de relief a avut-o
Adrian Georgescu (Bobo), ferindu-şi intervenţia de melodramatism şi efect facil,
iar deosebit de talentat ne-a apărut micul Bébé Ioanin (Travis).
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Scena din „Un strugure tn soare" : Anca
Vereşti (Beneatha) şi Victor Rebengluc
(Walter)

ìn rolul lui Ruth, Vali Voiculescu-Pepino a fost contradictorie: ştearsă, cînd
trebuia să aducă o prezenţă linistitoare, pdină de caldura căminului; ţipătoare şi
melodraimatică, cînd trebuia să exprime explozia unei fericiri nesperate şi care
trebuia apărată din rasputeri. Anca Vereşti (Beneatha) s-a sdtuat de la început
pe linda unei tensiuni maxime, de conflict acut eu cei din jur, ceea ce i-^a
stînjenit în final cioenirea directă, puternică, cu ideile înjositoare ale fratelui
său. Dincolo de această precipitare ìn accentua rea conflictului, interpreta a dat
zvîcnet şi ritm personajului, izbutind să ofere imaginea unei studente de euloare,
conştientă de valorile sale şi ale poporului sau. Mai puţin concludente au fost
scenele întîlnirilor cu Asagai — studentul african, caci ìn interpretarea lui Dumitru
Onofrei, acesta a fost lipsit de poezia şi ìnariparea personajului, jocul exterior
din actul ultiim, mai aies, sacrificînd ideile ìnaintate ale eroului.
Menajerìa de sticlă şi Un strugure in soare, asa cum le-^am văzut realizate
pe scena Municipalului, invita la meditaţii, referitoare la modul de prezentare
scenica a acelor piese din dramaturgia progresistă contemporană din Occident
care, ìn mod obiectiv, ramìn prizoniere ale unor concepţii şi expresii artistice
limitate. Ne gìindim in special la raportul dintre tratarea cotidiană, in spiritul
textului, şi reliefarea mesajului generalizator; la echilibrul dintre autentici tate in
redarea aimănuntului scenic, şi obţinerea unei imagini artistice generalizatoare,
pe planul ideologie şi al ounoasterii realităţilor dezbătute. Acestea, ni se pare,
rămîn deocamdată problème deschise, menite să stea in atenţia creatorilor
nostri, care cauta cele mai expresive cai in realizarea spectacolului contemporan.
www.cimec.ro
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enfcru tînărul men de acum vreo 30 de ani, transmutât din peri
feria satului m cea a orasului, perioada dintre cele două războaie
se poate numi perioada „uşilor închise". Instituţiile mari şi impozante de la care ai fi aşteptat, să zicem, patalamaua de muritor
de foame, te preveneau de la grilaj: „dine rău, nu intra"... Am
suferit şi eu de tristeţea, de teama şi lipsa de ideal a micului
burghez, pe vramea cìnd actorul mai era considérât un fel de
suveică fără aţă. Am avut însă şi „noroc", cum li-e drag unor
colegi să remarce — de ce ? Pentru că nu m-am încrezut în talent — lucru foarte
fragil şi înşelător pentru un tînăr — cît im-am încrezut în muncă.
Vocea calda şi invàluitoare a maestrului Ciubotăraşu înfiripa pe nesimţite
în fata mea, o alta lume, un alt chip, alte contururi. Uşor, decorurile învălmăşite
şi crud luminate de sufite se estompau, iar zumzetul febril al lucrătorilor Tea-
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tridui de Comédie — care începuseră pregătirile pentru repetiţii — se contopea nedefinit cu agitatici unei strazi ieşene, din 1930. In fata impunàtoarei
clădiri a Teatrului National, se oprise un tînăr nu prea înăltut, care privea in jur
cu un aer stingherit. Privirea pătrunzătoare a maestrului de Unga mine ìmprumuta însă acestui tinàr o forfa ce mocnca încă in interior, dar care nu se va
dezminţi niciodată... Tînărul nostra era hotărit să pornească cu toată pasiunea
şi seriozitatea pe drumul spinos pe atunci al crea\iei artistice.
— Pe atunci, se putea intra în teatrul ieşan, fie prin cursul particular de
teatru, pe care-1 înfiinţase Maican in incinta teatrului, fie prin conservator, unde
erau dascăli poetul Minai Codreanu şi marea actriţă Agatha Bîrsescu. Am fost
admis la examen, şi iată-mă elev al maestrului Codreanu.
— Ce ne-aţi putea destăinui in privinţa primului dv. dascăl, în privinţa conceptiei lui artistice şi bineînţeles a aportului pe care l-a avut în formarea dv.
acioricească ?
— Aveam chiar intenţia să mă opresc asupra sa. Pasiunea lui pentru teatru,
corectitudinea şi marea lui modestie au inscris în amintirea mea date foarte
luminoase. Era foarte scrupulos şi sever. în lumea teatrului se vorbea că, fiind
director la Teatrul National, dimineaţa la ora 9 punct, dădea dispoziţii portarului
să încuie uşa, băga cheia în buzunar, lua un scaun şi asista la repetiţiile de pe
scena, de la început pînă la sfîrşit.
Odată, unul din valoroşii componenti ai teatrului ieşan — astăzi artistul
emerit Gică Popovici — întîrziase la repetitia piesei Cyrano de Bergerac. Văzînd că
nu poate intra, şi^a ascutit urechea la ferestruica uşii, şi cînd a băgat de seamă
că ii vine rindul, şi-a strigat replica de-afară, spre auzul tuturor. A fost singura
concesie făcută de maestrul Codreanu, de dragul unei glume bune.
Pedagogia sa în aie teatrului se baza, din capul locului, pe un prinripiu foarte
sănătos: „întîi am să învăţ eu de la voi"... şi într-adevăr, el creştea pe novici
numai pe baza datelor lor naturale, dezvoltînd în primul rînd în ei, sinceritatea.
Nu voi descrie ari amănuntit metoda sa. Se încadra însă în spiritul traditiei rea
liste a teatrului romînesc, pentru care legea legilor a fost totdeauna: respectul
fata de textul autorului şi de adevărul vietii.
Metoda sa referitoare la datele rostirii te făcea să te gîndeşti imediat la
Eminescu, pe care l-a luat întotdeauna de model. Nu era însă un partizan al punctuatiei didactice, reci, cum sînt unii dascăli la noi. El ne-a învătat o punctuatie
aparte, proprie graiului viu, în care nu se simtea „ritirea" — o punctuatie de viabilitate. De la el am deprins „intuiţia dozei exacte", cum obişnuia el să-i zică
bunului simţ. învătătură de bază, pe care am păstrat-o ca pe o levăntică rară, pusă
In pinza maichii de acasă. Fiind un critic exigent al „urechii", nu admitea declamaţia, retorismul sau afectarea. Era duşmanul neîmpăcat al lui „dupe", introdus
nu ştiu din ce pricină în bagajul de expresii vulgarizant al unor actori. Pedagogia
sa a rezistat apoi confruntărilor ivite pe cale, ca un adevăr pretios.
— Ati slujit mai mult timp la Teatrul National din Iaşi ?
— O, da. Aproape 13 ani, şi judecìnd azi activitatea mea, o găsesc foarte utilă,
mai ales pentru formarea mea ca actor de ansamblu.
— Cînd aţi fost angajat la Iaşi ?
— în toamna anului 1932.
— în acest caz, ati prins exact perioada aşa-zisei „renaşteri a teatrului ieşan",
datorată în bună măsură activitătii febrile a regizorului A. I. Maican, care a
destrfymat pentru un timp atmosfera amortită şi rutinieră ce domnea acolo înainte
de 1929. Cred că la el vă referiti cînd vorbift despre formarea dv. ca actor de
ansamblu. Toate cronicile timpului ìi recunosc iscusinta de a ìnchega un ansamblu
omogen, cerintă care a contrariât atit de înrădăcinatul vedetism din teatrul ieşan
la acea data.
— Da, într-adevăr, de la Maican am învătat multe... Era un mare maestru al
compoziţiei de ansamblu, dar tot el ne^a invăţat cum să disecăm cu atenţie personajul, pina în profunzime, cum să-1 isoodim, dîndu-1 pe fată, punînd în perma5 — Teatrul nr. 3
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la stìnga la dreapta : tn Preotul satulul
„ R e c o l t a de a u r " de Aurei Baranîn Ivan Şadrln din „Omul cu arma" de
Pogodin, ìn Vlaicu din „Vlaicu şi fecloril
de Lucia Demetrius

nenţă problema raportului dintre actor şi persona]. De cîte ori această muncă nu
m-n fàcut s-o socotesc un fel de luptă a boxerului cu u m b r a ! Din care, umbra
trebuia să obosească... Mai tìrziu, la Bucuresti, el a initiât şi acele biografa despre
personaje, pe care actorii le făceau iscodindu-şi fanteria şi confruntìnd-o cu un
sever spirit de analiză. Maican a dat totdeauna dovadă de realism scenic; jucînd
el însusi ca un actor, îmi dădea indicaţii. Cu un deosebit simţ intuitiv al spectacolului, el concepea totul în mare, în afară, fugind de „Kammerspiele". Tendinta
mea de interiorizare excesivă trebuia manifestata la vedere, şi Maican era un
regizor care „simţea" actorul. Uneori, il contraria, ca să nu se şablonizeze. Pe mine
gmcindu-mi predilectiile pentru „dramatizare", pericol ce paste pe orice începător'
mă punea să joc ìn servitori de comédie. Şi poate că e folositor să spun că şi în
drama şi m comédie, am débutât cu cîte un esec. In Jucătorul de cărţi de'Gogol
n-am făcut nimic într-un biet roi de servitor, fiind timorat, iar în Macbeth, jucînd
pe unul din tîlhari, am ramas mut din cauza prea marii inhibiţii. In ambele cazuri
actorn batnni găseau totdeauna soluţia scoaterii din scena a celui păţit cu bine'
pircălabe" sau „ducetf-l că e obosit" !... lata de ce a fost necesar ca 'în această
perioada lesană să fac mult, cantitativ, ca abia mai tîrziu sanmi însuşesc tehnica
aiiicila a redării sau, mai bine zis, a trăirii unui personaj.
- Desigur, în această perioadă, aţi avut ocazia să lucrati şi eu Ion Sava.
- D a , dar felul de a lucra al lui Sava era foarte diferit de cel al lui Maican
El gindea spectacolul, dacă mă pot exprima astfel, cu ochiul. Poziţia lui critica era
S T Q Ï Ï T * / ■ ? " * , ^ l Ì r ° n i i f ă r ă l i m i t ă - D e p i l d ă > d * i n e a să adauge ironici
lui bhaw m Androcle si leul şi ironia montarli, scăpînd esenţialul, care trebuia să
n o . ^ n S ^ T ? 1 6 1 ^ 2 ? ™ ^ ™J**K^
textului, prin actor. Regizorul acesta,
vTzuai ,i n ^
Pjnctéte de vedere, era - cum am spus - un temperament
vizual si mi prea acorda, la inceput, mare credit actorului. La el, ochiul se manifesta
poate^ m da/una urechii. Se năştea poetul luminii şi al culorii pe scena - element
care m spectacol avea sa-si capete valoarea şi limbajul său.
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— Totuşi, mai tîrziu, Sava n-a mai acordat luminai şi culorii aceeaşi importanţă primordiale,
exclusivă.
— Da, dar asta, după ce greşise de mai multe ori, ca ìn Napoleon printre noi,
sau ca ìn unele „cìnticele", cum a fost Ion Păpuşarul, interprétât de mine, îmbrăcat
în stil cubist. Şi el şi Maican, tentaţi uneori de extravagante, au găsit pînă la
urmă, ca oameni talentati şi de bun gust, calea care duce la adevăratul succès —
spectacolul veridic.
— Este într-adevăr un merit real pentru aceşti creatori ca, în vălmăsagul
acelor curente decadente, spécifiée perioadei dintre cele două războaie mondiale,
să reuşească sa se ìndrepte pina la urmà spre realismul scenic.
— Au peregrinat însă chinuitor, uneori, de la un suprarealism de esenta pînă
la cel mai autentic naturalism. Imi aduc aminte de spectacolul Otrava de Zola, ìn
care Sava pusese eroinele să se bată cu căldări de apă. Bineînteles că regizorul
tinea să exagereze şi el nota lui Zola, pentru a-i dovedi fidelitate şi ìntelegere.
— Se pare că sistemul lui Stanislavski nu era necunoscut celor doi regizori.
Cum s-a oglindit acest fapt în creaţia lor ?
— Şi Maican şi Sava foloseau din experienţele lui Stanislavski, cele ìn lega
tura cu „realismul exterior" sau cu „realismul istorie". Spectacolul Fratti Kara
mazov, pus de Maican, ca şi Neamul Şoimăreştilor, în dramatizarea lui Mihail
Sorbul, pus de Sava, au fost spectacole mari, prin însăşi veridicitatea interpretării
lor. Iar Scenele de strada cu subiect din lumea dolarului au găsit în montarea lui
Sava expresia unui realism pe care, cu toate limitele regizorului. il consider foarte
avansat pentru teatrul nostru la vremea aceea. Realizarea de la Iasi a lui Sava
cu acest spectacol a fost, după expresia Agathei Bìrsescu, genială. Nu mai vorbesc
că ìn Madame sans-gêne, improvizînd un prolog asupra temei Revolutiei franceze,
tot ansamblul a agitât un imens drapel roşu pe scena, intonìnd Marseillaisa, lucru
care a dat de furcă, mi se pare, chiar parlamentului. Nu pot arata aci, ìntr-o
privire sumară, inventivitatea, gîndul ascuţit şi îndrăzneţ, dragostea dezinteresată
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pentru frumos, riscul cu care se angaja, apărîndu-şi opiniile, acest mare artist, care
m-a cuprins şi m-a influenţat sj pe mine ca actor, cu spectacolele sale de la Iaşi.
— Am dori să cunoaştem şi cìte ceva despre realizàrile dv. din teatrul ieşaru
— Nu e cazul, cred, să numesc roluri pe nume. Eie ajung la peste 200, lucrìnd,
fireste, şi cu alţi regizori valorosi, ca George Mihail Zamfirescu, N. Massim (care
mi-a insuflat ìncrederea că pot interpreta concomitent pe ced doi fraţi Karl şi
Franz iMoor, lucru pe care 1-am realizat ìn parte). Venind apoi la Buoureşti, aveam
să fiu folosit de regizorul Sica Alexandrescu ìn roluri de comédie care mi-au
adus aprecieri nevisate în direcţia asta, Doctorul Knock şi Negustorii de glorie.
Dar aceste succese erau prea deseori ìntunecate de condiţiile ìn care se iacea
teatru pe vremea aceea. Cine ar fi ghicit la noi soarta unei premiere de care era
legat însuşi mijlocul nostru de existenţă ? Bursa teatrului era pradà unei stihii
capricioase şi contradictorii, activate de mobiluri murdare. Prea puţini dintre noi
descifrau tesatura ed complicata. îngrijorării noastre îi răspundea eel mult oracolul
de la BMad (un impresar mucalit), care la ìntrebarea noastră dacă o să avem spectatori, ne răspundea imperturbabil: „Pai dacă o să vină lume, are să fie plin".
Sucesiunea invariabilă a premierelor la voia întîmplării, necontenita nesiguranţă şi anarhie nu ofereau un climat prea liniştit creaţiei. Satisfacţia unei niunci
împlinite, fără griji, ani avut-o abia după Eliberare.
— N-am fost martorul ìntregului dv. drum scenic, dar am impresia că, după
această data, s-a înregistrat un adevărat salt calitativ în evoluţia dv. artistica.
— Incontestabil că, odată cu plecarea niea la Arad în 1948 (cu ocazia înfiinţării primului teatru de stat din ţară), aveam să intru în cea mai fructuoasă parte
a activităţii mele, in care am avut ocazia şi chiar am simţit nevoia să dau din
toată inima măsura întregii mele capacitati creatoare.
Pentru că, vezi d-ta, deosebirea între cum s-a lucrat şi cum se lucrează acum
e de proporţii astronomice. Nu numai în privinţa conditiilor de creatie, dar şi a
scopului şi idealului nostru artistic.
Conştiinta că arta noastră trebuie integrata in procesul măreţ de transformare
a ţării -« procès din care ea însăşi avea să iasă transformata — deschidea in fata
noastră o uriaşă perspective de dezvoltare, impunìnd însă în acelaşi timp şi formarea unei responsabilităti de esenta noua. Nu se ridica numai problema rezolvarii unui rol, ci şi a eficacitătii regeneratoare asupra conştiinţei spectatorilor din
sala. Pentru ca să fii la înăltimea unei asemenea misiuni, trebuie să patrunzi mult
mai adînc şi mai profund rolul, cu atìt mai mult cu cìt ceea ce reflecti, se cristalizează şi evoluează sub ochii tèi. Spectacolul îşi trage acum seva direct din viaţă:
un rezervor imens de învătăminte. Autorul îşi alege cu grijă, topeşte sau alambichează acest material ca un adevărat chimist, pina cînd dă de corpul nou, mult
dorit — personajul. Aceasta nu inseamnă că imi pregăteşte mie, actorului, o mìncare mestecată de-a gâta... El imi descoperă numai nişte lucruri pe care le observasem, care existau ìn mine latent şi care existau de asemenea şi in spectator.
Această „simpatie" comună capata eficienţă circulatorie şi ìntelegere, pentru că vine
din „oameni" şi se ìntoarce iar printre ei, îmbogătită. Acest procès „in lanţ", mai
„legat" ca niciodată, obligă la o atentă respectare a adevărului.
— în acest caz, ìn fata dv. s-au ridicat şi problème noi de practicà artistica,
de apropiere şi cunoaştere a acestei realităţi. Imi amintesc de o seeventà dintr^un
documentar teatral, ìn care aţi fost surprins pe cind va pregàteati rolul lui Pavel
Arjoca din Cetatea de foc a lui Davidoglu, ìntre muncitorii dintr-o fabrică.
— întâlnirea aceea a constituit o experientă deosebit de pretioasă pentru mine.
De atunci arn căutat mereu ocazia acestor apropieri. Lnstructajul artistic pe care
1-am facut, fie la Uzinele „Mao Ţze-dun", fie la Institutul Poligrafie, fie la Casa
Corpului Didactic, sau chiar la Hunedoara, mi-a oferit mari satisfactii in acest
sens. M-am convins astfel că arta noastră realist-socialistă reclama, din ce ìn ce
mai mult, prezenţa artistului in fabrici, pe şantiere, sau în gospodăriile agricole
colective, acolo unde viaţa — pe care noi ne străduim cu modestie s-o transpunem
scenic — pulsează din plin.
— Complexitatea interpretării dv. vădeşte însă nu numai o cunoaştere directâ
a realîtâţii, ci şi un procès de mare aprofundare a materialului de viatà.
— De mare ajutor în această privintă au fost studiile politice şi profesionale
pe care le-am urrnat în cadrul Teatrului Municipal (unde am activât multi ani
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după întoarcerea mea de la Arad). Datorită
acestor cercuri am ajuns să înţeleg procesul
legic al realităţilor pe care le reprezentam, să
intuiesc interdependenţa reacţiilor psihice ale
eroilor mei fata de social, şi multe aitele.
In acest teatru a existât un timp un cere
Stanislavski, susţinut mai ales de tactul şi ener
gia coleged mele Beate Fredanov. Dezbaterile
aprinse care aveau loc ìn jurul pasionantelor
probleme ale acestui sistem genial, ca şi exerciţiile practice (de mişcare, rostire şi gìndire sce
nica), mi-au oferit o foarte serioasă bază practică de studiu. Din pacate, viabilitatea cercului
n-a fost prea mare...
Vorbim mult despre Stanislavski şi uneori
chiar ni se pare că aplicăm sistemili său In mod
creator. Aş fi muiţumit dacă am aplica mai
mult preceptele lui la conditine repetiţiei, caci
nu spectacolul, ci repetiţia e munca noastră
propriu-zisă. (Spectacolul e încîntare.) Nu vom
putea pătrunde in geografia complicata a lumii
din text, nu vom deschide aoele usi imaginare
ale relaţiilor, care pentru noi nu sînt simple
ficţiuni. dacă nu vom lăsa cdată cu ipaltonul
la garderobă, tot ce ne ţine legati de tirania
tabietului. Regizorul Sica Aletandrescu ne fixa
repetiţiile uneori la ora mesei. Si bine făcea.
Maican ne ţinea noaptea cîteodată pînă^n zori,
şi se stia: cel care protesta, avea cu siguranţă
biftec acasă, sau... era proaspăt însurăţel.
— Am dori să ne vorbiţi acum şi desprë
evoluţia măiestriei dv. artistice in raport cu
rolurile pe care le-aţi jucat.
— Nu voi parafraza modestia maestrului
meu, care se mindrea că „ìnvata de la noi",
nişte neînvăţaţi. Eu am învăţat rntilt de la
rolurile mele, caci un roi înseamnă condensare
de material unman, şi el e din ce în ce mai
bogat acum, in epoca uriaselor noastre transformări.
Vezi ce se-ntîmplă: cîndva, un actor putea
s-o ia înainţea rolurilor, dar acum, acestea ti-o
iau ìnainte. Eie ţin pas cu viaţa, şi noi sìntem
obligaţi să păstrăm aceeaşi cadenţă.
— După cite ştim, aţi interprétât
mai
multe roluri de comunisti. Aţi sesizat vreo
evoluţie a acestor personaje de la primul la
ultimul dumneavoastră roi ?
— Primul secretar de partid jucat de mine
avea numai trei replici în actul al III-lea
(Vad Nou). Treptat însă, profilul moral şi
psihic al acestui om de esenta noua a ocupat
un loc tot mai pregnant in viaţa şi dramaturgia
noastră. Si acest fapt am avut ocazia să-1 con
stat direct. în 1951 am fost trimis ca instructor
artistic la Hunedoara, Oraşul oţedarilor era un
vast santier, pe care lucrau cu entuziasm mii
de oameni. Totul era în fază incdpientă: şi construcţiile, şi oamenii noi. Revăzînd acum dupa
10 ani monumentalele fumale, oraşul în toată
splendida lui aşezare, am realizat, nu fără în
cîntare, că acolo nu apăruseră numai noi in
stitute, dar ci noi trăsături ìn constiinta oame-
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nilor muncii, a constructorilor socialismiului, a comuniştilor, pe care îi cunoscusem
cu zece ani in urmă. Se desprindea din discuţiile cu ei, o anume capacitate de a
sesiza cu subtilitate lucrurile, o certa ma turi tate intelectuală. Oamenii citiseră, se
documentaseră cu pasiune într-o mulţime de problème, universul lor spiritual îmi
apărea enorm îmbogăţit. Aceste date, şi multe altele, m-au déterminât să méditez
serios asupra noului mod de a reprezenta pe acesti cameni, coniugati cu evoluţia
noastră actuală.
— Crea că personajul pe care poetul Mihai Beniuc l-a dăruit nu de mult dramaturgiei noastre prin tntoarcerea, a constitua un bun prile) pentru a vă concretiza observaţiile.
— Danila Bulz ami-a oferit şi mai mult. Prin el am parcurs retrospectiv toate
etapele de dezvoltare ale comunistului nostru. în condiţii istorice diferite (dictatul
de la Viena, apoi perioada de ilegalitate şi, în sfîrşit, cea actuală), personajul se
formează treptat. Am analizat cu multa migală întreg complexul de împrejurări
care îl determina să acţioneze într-un anume fel, in fiecare etapă, urmărind şi
reliefarea firului de evoluţie continua, condudndu-1 chiar mai departe de intentiile
autorului, prin anticiparea viitorului. De-a lungul întregului procès de conturare
a bniei de dezvoltare a eroilor, im-am sprijinit şi pe experienţa anterioară acumulată
în special cu un nou erou al dramaturgiei sovietice. Desi construit pe alte coordonate şi la alte dimensiuni, Şadrin im-a ajutat să rezolv o serie întreagă de
problème de cristalizare şi clarificare treptată a omului nou, pe care le-aim
întîlnit niai întîi la Vlaicu şi acum la Bulz.
— Aţi observât o evoluţie şi în cadmi rolurilor negative, în care aţi jucat
foarte mult, după cît se pare ?
— Negreşit că da. La început erau concepii te la modul absolut: Cotoroiu din
Oameni de azi de Lucia Demetrius, Răcaru din Afaceriştii de Tudor Şoimaru,
Judecătorul Ioniţă din Trei generaţii de Lucia Demetrius au fost personaje nega
tive, cărora am încercat să le intensifie autenticitatea negativului printr-o veridicitate umana a înfăţişării lor.
— Nu ne-aţi impărtăşit nimic incă, în legatura cu regizorii cu care aţi lucrat
in ultima perioadă a activităţii dv. artistice.
— Cei doi regizori, Liviu Ciulei şi Ion Olteanu, care m-au onorat deseori cu
ìncrederea lor, sìnt oameni foarte deosebiti unul de altul, avìnd fiecare stilul său
propriu de muncă cu actorul. Dar cum pe noi nu ne interesează ce ne deosebeste,
ci, mai degrabă, ce ne uneşte, voi considera interesante eforturile, şi ale 1er ca şi
ale tuturor regizorilor nostri, pentru făurirea „marelui spectacol* care mie mi se
pare că pluteşte ìn aer, asteptìnd azi-mìine să fie concretizat. Experienta lui Ciulei
cu Azilul de noapte mi se pare foarte interesanta, deoarece munca regizorului n-a
constituit o frana pentru integritatea actorului ca factor determinant în spectacol,
ci, dimpotrivă. Am lucrat la Luca împreună, completînd
punct cu punct date şi
caracteristici noi ìn realizarea acestui „histrion - ' ce joacă rolul consolatorului de
profesie.
— Ce ne-aţi putea spune despre regia lui Horea Popescu la Vlaicu şi feciorii
lui?
— In pregătirea acestui spectacol mi s-a parut interesanta munca cu tînărul
şi talentatili regizor Horea Popescu şi cu autoarea însăşi care, încă de la repetiţie,
a modificat finalul ìn sensul dorit de noi.
Intre timp, ìn sala Teatrului de Comédie se strînseseră şi ceilalţi adori
pentru repetiţii, decorurile ne înconjuraseră tacit, iar reflectoarele dialogau febriL
Maestrul îşi furişa privirea spre ceas (mai erau două minute pina la ìnceperea
repetiţiei).
— După cum vezi, trebuie să ìncheiem această sumară incursiune în activitatea
mea, pentru ca să nu-i fac pe colegii mei să aştepte. Ar mai fi multe de spus...
Arta noastră e o artă activa, care se primeneşte şi se învaţă toată viaţa. Numai
după ce ai învaţat-o bine, îţi dai seama că n-o ştii şi cà, de fapt, cele mai
frumoase roluri din viaţa actorului sìnt acele pe care nu le-a jucat.
www.cimec.ro

Angela loan

idialoguri despre teatru.
PĂTRUNJELUL
HREANUL
— Tu eşti, bre ? Eşti tu, ori o parere ?
— Cum se poate ? Parere cu palton şi geamantan '.... vezi bine...
— Apoi vină să te îmbrătiş, lua-te-ar norocul... Intra in casa... Anico, ia
uite ce oaspete trece pragul... Sărut-o, bre, si pe dinsa că doar am mîncat ţoţi
trei din aceeaşi strachină... Aşa, dă borsalina-ncoace... dă şi geamantanul... Ţi-aminteşti cu ce-ai plecat la liceu ? Cu lădiţa de roşior a lui tat-tu... la te ulta,
Anico: numai stampile din străinătăţuri... Ziarist... Umblă prin lume, mă rog^.
Da' din satul tău de ce n-ai nici una ?
— Capăt acu... Aveţi hotel ?
— Hotel n-avem, dar Iti lipesc eu mîine o hlrtie cu stampila colectivei, mai
mare decît toate astea... Ţi-ai adus aminte şi de baştina ta, hai ?... Ci stai jos
odati,
omule...
— Stau.
— Nu aşa, pe colţul jîlţului, ca datornicii... Şi-om vorbi... Anico, aduci tu ceva
combustibil ?... Dar nu de acela de régula, ci o excepţie...
— Asta-i tot ce s-a petrecut de cìnd nu ne-am văzut. Preşedinte stnt numai
de doi ani. lar satul... satul nu cred să-l mai recunoşti.
— Se poate. Am şi văzut cite_ ~ceva de la gara pina a
— Toate se schimbă, frate. Parca tu nu te-ai schimbat ?... Cîteodată îţi citesc
articolele: parcă-s mai bune decit cele de acum zece ani... Unele din eie...
— Ştiu eu care ? /
— Nu
Nu le citesc ca specialist. Specialitatea
mea e agricultura.
agricultura. Dar
Dar sa nu
crezi că dacâ sîntem departe de Capitala, sîntem şi străini de teatru. Nu Avem
două teatre in regiune si deseori le sîntem gazdă la căminul cultural... Să vezi
ce sala am cladit... Cu ai nostri, n-am adus arhitecţi... Cind e vreun turneu, dacă-i
duminica mai ales, mă sui cu Anica în tren şi-n jumătate de ceas am şi ajuns
in centra. Este şi autobuz, da' pe şosea drumul e. mai lung.
— Ce fel de piese aduc teatrele la voi ?
— Bune, n-am ce zice. Bune. De obicei, de astea mal scurte. Mai o piesă,
mai un cìntec, mai o horă — nici nu-ţi dai seama cum a trecut vremea... Anico,
faci cite-o cafea ?
— Ce-o tot trimiţi, bre ? Bern mai tìrziu.
— Tu iţi tnchipui pesemne că se duce dupa lemne in pâdure, le taie cu
toporul, face focul, sta de se-ncălzeşte
plita, cum făcea mama acu' treizeci
de ani...
— Doar n-aveti aragaz ?
— Ba avem. De ce să n-avem ? Dar cafcaua o face la priză, in ibricel
electric. la arată-i-l şi lui, Anico, poate că nu cunoaşte... Pai da, în piesele
noastre cu ţărani de-abia se introduce electricitatea si unii ìi zie iletrică.
— Nu in toate.
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— I-adevărat. De régula nu-i osa, numai ca excepţie. In unele nici nu-i
vorba de electricitate, se umblă cu lampa. Mijlocaşul stă la lampa şi se frămîntă
dacă să depună cerere ori nu.
— N-a fost aşa ?
— A fost. Dar socoteşte şi tu: colectiva noastrà e veche de opt ani ìntr-un
raion cooperativizat tot. Vine teatrul cu piesa asta de ţi-am pomenit-o. Stau
băieţii şi fetele, se uită la scena, şi unii, cum e asta a mea, Minodora — ai s-o
vezi acus, că e la un curs —, ma trag de mînecă şi ma întreabâ: ce-i aceea, ce-i
cealaltă ?... Fata mea n-a mai apucat satul cu individuali, avea pe-atunci patru
ani, acuma are doisprezece. Unele lucruri nu le inţelege.
— Au şi piesele astea rostul lor, amintesc oamenilor de istoria zbuciumată
a colectivizării.
— Mda... Bea-ţi cajeaua... Tare-mi place cum ştiţi voi, gazetarii, s-o ìntoarceţi din condei. Vine săptămîna trecută la mine unul de la ziarul regional:
„De ce n-ai colţ roşu ?" — zice. „Am — li răspund — dar il mut in clădirea
noua a administraţiei, că aid nu se mai potrivea". „Şi pina atunci ?" „Pina
atunci nu e, fiindcă se cheamă că se muta. Vreo tre zile." Peste o săptămînă
apare o nota: „Este, dar nu e". Ce era să fac eu ea? Am afişat-o la colţul roşu,
câ între timp îl mutasem.
— Ce legatura are ?
— Are. Tu spui că e bine să vedem piese din istoria zbuciumată. Zie şi eu
ca tine. Dar n-ar fi cu cale sa vedem şi din cele mai nezbuciumate ?
— Adica ?
— Adică: acu' patru ani am vâzut la teatru împărătiţa lui Machidon. Aşa-i
spunea, Anica ?... Aşa. Anicai i-a plăcut artistul care-I juca pe Machidon, că era
chipeş... Ce era cu Machidon ? Se clătina dacă să fie colectivist ori ba. Mi-a
plăcut, frate. Mai ales că pina la urmă se ho tara frumos. Nu mi-a plăcut toată,
dar mi-a plăcut. Dovadă: o ţiu minte. Să tot fie vreo doi ani, au venit din colo,
de jos, alti artisti, cu Vlaicu şi feciorii lui. Cine a scris-o, bine a scris-o. Băieţii
lui Vlaicu mi-au càzut dragi, iti spun drept. S-a frămîntat Vlaicu, s-a sucit, s-a
învîrtit... pina a dospit aluatul şi a ìnaintat si el cerere. Dar asta toemai la
sfîrşitul piesei. Tare aş fi vrut să-l văd şi inăuntrul gospodăriei. Mde... Deocamdată se pare ed la teatru cazul nu-i de régula.
în primăvară, vine învăţătorul cu o piesă şi începe repetiţii zorite la cămin.
Pregătiri grozave, zarvă, nerâbdare mare... Vine seara legiuită, mergem şi noi;
rîdem toată vremea, batem zdravăn din palme. Dar pe drum, spre casa, zice
Anica: „Noi gàtim acuş regiunea de cooperativizat şi piesele astea tot la poarta
unei cui*; e uve se oprei>c".
— Despre ce piesă e vorba ?
— Răzeşii lui Bogdan.
— Şi nu ţi-a plăcut ?
— Era frumoasă şi veselă. Dar nu te fă a nu inţelege ce-ţi spun...
— Nu mă fac. Recolta de aur n-ai avut ocazie s-o vezi ?
— Recolta ?... la aminteşte-mi puţin despre ce era vorba... Era o chestie
eu o poartă ? Nu, aceea era Poarta. Limpede şi tare piesă, eu toate că la urmà
aş fi crezut sa se întimple altfel... Recolta ? Aha... Da... Am ascultat-o la radio...
îţi place aparatul ? E cu patefon electric cu picup. Da, Recolta de aur... Era
despre o colectivă de-a noastră. Aş fi vrut s-o văd şi pe scena. Totuşi, pare să
fie o excepţie. De ce nu trimiteţi mai multe piese care să le simt eu că au in eie
socialismul din sat ?
— Au apărut şi din astea: Uriaşul din cîmpie, Maria...
— Păi să le vedem şi noi. Dupa cite imi dau seama, nu-s foarte multe.
— Nu, n-ar prea fi.
— Eh, dac-ar veni un scriitor de piese pe la noi !... Numai o lună să şadă...
Adicà nu să şadă, să umble, să asculte şi sa vada. Il duc eu motocicleta peste
tot. Şapte piese ar face, nu una.
— Bine. Voi spune şi altora.
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d i a l o g u r i d e s p r e teatru...
— Serie tu, că ai trăit aid: ştii cum a fost, vezi cum este, îţi spun eu cum
o să fie — şi aşa o să fie cum îţi spun eu...
— Are cine serie. O să se serie. FU încredinţat.

— Gâta, te-ai uitat deajuns la cărţi, vin de mănîncă.
— N-aş fi crezut să ai atîta biblioteca, NeculaU
— De ce n-aş avea ? Am văzut si eu la teatru că un ţăran ţinea vreo cinci
broşurele filfiite pe o lăvicioară. Oar e aşa stă treaba ? Să nu crezi că numai eu
am cărţi în sat. Este librarie, bibliotecara povesteşte fel de fel de istorii, omu-i
curios — şi ce dacă trăieşte la ţară ? ! Il inter esează...
— în ce spectacol zici c-ai văzut broşurelele ?
— Parca numai asta era... Nu-ti spun, câ scrii la gazetă şi-i faci de rasine
pe bieţii oameni. Eu cred că astia et au o exceptie.
— Bine, nu-mi spune cine erau bietii oameni, dar spune-mi cum era excepţia asta.
— întîi: lampa cu gaz. Pe urmă, sărăcie lucie: un lăicer jumulit, o masă
şchioambă cu trei scâunaşe, sobă cu cuptorul cît să incapa mîta după el, o ,
matura spina. „E dinainte de Eliberare" — ii şoptesc Anicăi. Da' de unde: apare ,
una in cămaşă naţională, cu opinci şi cu basma roşie, şi incepe a spune că-i
nevastă de preşedinte de colectivă. Àpoi, uită-te tu in garderob. la deschide-l,
Anică... Ce poartă nevastă-mea ? — pe munca amindurora, nu numai pe-a mea:
bluza de nailon, pantofi de antilopă... Altfel, cum ? Nu spun că prăseşte in
încăltări cu tocuri nalte, dar nici că sta cu tulpanul înnodat pina la sprincene
ca bunică-sa şi că-şi dă cu gaz in cap.
Joacă artista ce joacă şi prind a vorbi de innoirea satului: Băgâm ILETRICÀ,
Ioane ? — zice unul. Băgăm, numai să nu aprindă şura. Luăm şi ONTOMOBIL. —
adaugă altul. I-auzi — se supàra nevastă-sa — da' ARIOPLAN nu-ţi trebuie ? De
ce, frate ? Mergem diseară pe la ceilalţi prieteni ai nostri, din şcoală, să-i vezi cum
trăiesc, să-i auzi cum vorbesc. De ce să nu ne vada şi sa ne audă şi alţii aşa cum
sîntem ?
Mai trece ce mai trece şi prinde un moşneag să injure: de anafură, de liturghie,
de cristelniţă... Fetişoara mea, Minodora, s-a fàcut roşie ca macul. Oamenii din
sala mai rideau, mai se foiau, nu prea le venea la îndemînă. Nu zie că n-o mai
dăm şi noi cîteodată pe vorba ceia din povestea celuia, dar oricum... Şi-apoi
la teatru, lumea stă şi-ascultă, invată, capata deprinderi, nu ?
— Cam cşa...
— Spre sfîrşit, alta: preşedintele, cu căciula-n cap şi cizme grele in picioare
— in plină vara — citeşte oamenilor un articol despre gospodăria lor. Stă preşedintele şi silabiseşte ca un elev din clasa a doua primară: re-a-li-ză-ri-le, reali
zzile, co-lec-ti-vei, colectivei... Pai, eu cum sînt ? Aşa sînt ?... Am vorbit după
reprezentatie cu arlistul care-l făcea pe preşedinte — că i-am dus să viziteze
colectiva. „Să nu mai silabtseşti — i-am spus — că preşedinti in asemenea hai, farà
carte, nu se află". ,£)umneata eşti o exceptie" — mi-a spus. „Dar citi preşedinţi
cunoşti, de ai găsit régula de la care-s eu exceptie ?" Nu cunoştea nici unul.
M-am mîniat. Ştii ce-am fâcut ? După vreun ceas, cînd am ajuns in gradina şi
mi-a cerut o rădăcină de pătrunjel, i-am dai una de hrean. A muscat din ea şi,
în timp ce se iutea la fata, i-am explicat că asta e o exceptie de pătrunjel şi că
de aceea, de régula, nu-i bună de mîneat.
— Ramos bun, Neculai, şi fie, Anică.
— Cînd mai vii ?
— Cît de repede voi putea.
— Să nu-ti uiti satul.
— Nu-l uit. Iar dac-or apărea mai multe piese aşa cum le aşteptaţi
o să vă scriu. Nădăjduiesc să aparâ, nu ca excepţii, ci de régula...
www.cimec.ro

voi,

Valentin Silvestru

TEATRUL SECUIESC DE STAT DIN TlRGU-MUREŞ

„PROFESORUL MAMLOCK" DE FR. WOLF
Data premierei : 6 decembrie 1960. Regia : Kovâ"cs Gyôrgy. Decoruri : Hăry Lajos. Cos
tume : Keresztesi Anna, Miklos Vera şi Huszti Gyôrgi. Distributia : Kovâcs Gyôrgi (Profesorul
Mamlock) ; Tarr Lăszlo (Dr. Carlsen) ; Tamăs Ferenc (Dr. Hirsch) ; Lavotta Kâroly (Dr.
Hellpach) ; Tanai Bella (Dr. Inge Ruoff) ; Lôrinczi Ica (Sora Hedwig) ; Tabódi Maria (A doua
sora) : Kiss Laszló (Simon) ; Lohinszky Lorând (Dr. Seidel, ziarist) ; Erdòs Irma (Ellen Mamlock) ;
Tóth Tamâs (Rolf) ; Illyés Kinga (Ruth) ; Sinka Kâroly (Ernst) ; Borovszky Oszkâr (Muncitorul
rănit) ; Lukâcsi Istvăn (Tînăr S.A.) ; Kiss Erzsébet (Camerista).

Dintre numeroasele piese, toate interesante şi combativ progresiste, scrise
de Friedrich Wolf (contemporanul ceva
mai în vîrstă şi tovarăşul de luptă şi
de idei al lui Brecht), Mamlock este
fără îndoială una diari cele mai valoiroase. Scrisă în 1934, aria de idei pe
care o dezbate atinge încă din plin
actualitatea, caci desi acţiunea ei se
petrece in 1933, în ea apare clar conflictul istorie fundamental al secolului:
ciocnirea hotărîtoare dintre imperialisimul monstruos în zvîrcolirile sale de
moarte şi clasa muncitoare purtătoaxe
a viitorului; între război şi prăpăd pe
de o parte, viaţă şi omenie pe de alta
.parte. In limitele subiectului, piesa
priveşte în special criza intelectualităţii liberal-democrate din Europa apuseană a anilor de după eel dintii
război mondial, în faţa asaltului fas
cist. Dar tinta ei ideologica şi umana
pune cu vigoare la stìlpul infamiei
însăşi substanţa bestială a fascismului.
De aceea. apare semnificativ faptul câ
la premierea absolute a piesed (1934,
în Elveţia), bande de huligani au fost
trimise de cercurile hitleriste în incin
ta teatrului pentru a împiedica desfăşurarea spectacolului. In acel an, Wolf
se afla izgonit din patria lui, nevoit
a-şi desfăşura activitatea patriotică şi
scriitoricească
în exil.
Profesorul
Mamlock era dovada împotrivirii pe
care, şi din surghiun, luptătorul anti
fascist o manifesta faţă de hitlerişti.
Era un rechizitoriu al cărui adevăr şi
a cărui forţă răsună şi astăzi cu pros
perine, în condiţiile încercărilor ce se
fac în Occident pentru reînvierea fas
cismului.
Acţiunea piesei Profesorul
Mam
lock se situează în timpul ce precede
şi îndată după instaurarea dictaturii
lui Hitler în Germania; ea se încheie
în preajma procesului de la Lipsca.
Tatăl de familie şi medicul Mamlock
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vrea să-şi ferece căminul şi clinica
sa — în care domneşte conceptia libeiral-burgheză despre viaţă — împotriva
furtunilor politice aie vremii. Lucru,
fireşte, peste putinţă. Clinica lui nu
poate fi ferita de aţîţările naziste, oricît ar încerca Mamlock, eu optica lui
de bună-credinţă dar îngustă, să-şi impunà punctul de vedere că într-un
spital „nu exista decît medici şi boinavi — nimic altceva". De asemenea,
în familia sa, Mamlock se află în per
manente disputa cu fiul său, Rolf,
care e comunist şi pe care în ziua
incendierii Reichstagului îl izgoneşte
din casa, caci în calitatea sa de cetăţean loial, profesorul nu poate să nu
se supună politicii „oficiale". Nu va
trece mult şi Mamlock va trebui însă
să se trezească la cruda realitate că:
degeaba se vrea el cetătean loial, sta
tuì hitlerist nu-1 considera ca atare.
Presa îl va calomnia, legile rasiste ÎÎ
vor lovi, deopotrivă pe dìnsul ca şi pe
fiica lui, exclusă din şcoală, ca şi pe
soţia sa, dispreţuită ca ariana căsătorită cu un evreu. Injosit în calitatea
lui cetăţenească şi omenească cu stigmatul galben, el se va vedea şi în
inunca profesională supus ìnjosirilor
„oficiale" şi neoficiale. Clinica sa va
fi pusă la cheremul unui asistent carierist, ajuns comandant S.A., iar relaţiile lui — chiar cele vechi, cele prieteneşti — vor cădea, fie din laşitate,
fie din conformism, pradă politicii şi
intereselor oficiale, îndepărtîndu-se de
dìnsul, de buna lui credinţă, lăsîndu-1
singur, fără apărare. In aceste condiţii
descoperă Mamlock revolta, necesitatea de a lupta împotriva nedreptăţii,
a silniciei şi obscurantismului. In aces
te conditii îşi dă el seama de justetea
drumului pe care-1 străbate fiul său,
comunistul. Soluţia sinuciderii, la care
totuşi recurge, ìi apare lui, celui sin
gur şi neajutorat, drept singurul mij-

Scena din actul I. De la stìnga la dreapta : Tóth Tamils (Rolf) ; Erdôs Irma (Ellen Mamlock) ; Kovăcs Gyôrgy
(Protesomi Mamlock) şi lllyés Kinga (Ruth)

loc în inăsură să avertizeze, iar pentru destinili său personal să prevină
inoartea prin umilire care orioum îj
aşteaptă. Prăbuşindu-se, Mamlock vede
pe drumul fiului său înălţîndu-se Vic
toria cauzei umane. El trimite de aceea
pe acest drum pe asistenta sa, Inge,
cea care pornise de la un capăt opus,
din beţia sloganurilor naziste, în căutarea adevărului.
Problema rasială stă, în piesa lui
Wolf, doar aparent în centrul acţiunii, aşa cum şi fascismului ea i-a
servit drept diversiune doar în aco-J
perirea substanţei lui antisociale, cri
minal-războinice. în faţa înjosirii ideii
de om, la care se dedă fascismul, soţia
lui Mamlock exclama: „lipsiţi de apa
rare, total lipsiţi de apărare !" Dar
mesajul scriitorului e cu atìt mai profund cu cìt el ne arata că, în astfel
de împrejurări, e o daterie elementară
să lupţi, chiar şi lipsit de apărare.
Eroii comunisti din piesă — Rolf, fiul
profesorului, şi muncitorul Ernst —

sînt urmăriţi, încolţiţi. Adevărul poziţiei lor străpunge totuşi prin zidul
ridicat de fascism. Continuitatea luptei
antifasciste, necesitatea intensificării ei
crescînde, pînă la victoria finala: iată
ce ne transmite piesa lui Wolf, scrisă
în timpul anilor ce păreau cei mai
întunecaţi, mai lipsiţi de nădejde, pentru poporul său.
Protesomi Mamlock se joacă în momentul de faţă, la noi, la Teatrul Secuiesc de Stat din Tg. Mureş, avînd ca
regizor şi ca interpret titular pe Ko
vâcs Gyôrgy. Ca şi Friedrich Wolf
p n n scrisul său, Kovâcs Gyôrgy ţine
să afirme prin arta sa: „Kunst ist
Waffe" — arta e armă. „Ştiu — ne
spune el — că mai sînt destili în lume,
pe care această piesă (care pe noi ne
cheamă la vigilenţă) îi păimuieşte. De
aceea, conştient că -«mai rodeste pîntecul, care a născut odată fascismul»,
m-am simţit dator sa joc acest rol, să
montez acest spectacol. Problema luì
Mamlock nu e o chestiune personala.
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Erdôs
lock)

Irma

(Ellen

Mam-

nu-i priveşte doar pe cei pe care i-a
lovit direct fascismul. Ea ridica una
din problemele fundamentale ale epocii
noastre: apărarea vieţii şi demnitâţii
umane."
Kovàcs Gyòrgy şi-a exprimat în di
ferite prilejuri de artă, cu diferite ro
llili, concepţia sa artistica, militantumanistă.
Punerea in scena a piesei Protesomi
Mamlock apare însă la el ca o cristalizare a convingerilor şi personalitat"
sale artistice. Degajarea şi naturaletea
obişnuită a comedianului au făcut loc
cercetătorului adîncurilor sufletului şi
cugetului omenesc. El a montât spectacolul, simplu şi reţinut, lăsînd glasul
omenescului să răsune In surdină, dar
cu atìt mai tulburător, mai convingător. Chiar şi in elementele exterioare
plastice ale spectacolului, lipseşte
speotaoulosul. Decorul realizat de Hâry
Lajos este „de moda veche" şi poartă
amprenta măsurii: o sala de operaţie
sdipitor de alba, o sufragerie burgheză etc. Grija migăloasă pentru amănunt e poate prea împovărătoare. In
coio, totul evoca atmosfera epocii,
într-o lumina şi ea parca simplă, parca
artistic inexistentă... Reproşăm acestui
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decor, voit de moda veche, de un cotidian apăsat, doar faptul că el ar
putea particulariza acţiunea piesei la
un simplu caz, dacă mcordarea din
scena nu i-ar sparge limitele, făcîndune să simţim, în această acţiune, că
ne aflăim în fata unei ciocniri istorice,
în faţa cioonirii dintre trecut şi viitor,
din-tre omenie şi asasinat.
Cei ce reuşesc să sparga limitele de
pinza ale decorului sìnt actorii. Tradiţia disciplinei de ansamblu, practicată de-a lungul a peste zece ani in teatrul secuiesc din Tîrgu Mureş, experienţa lui în promovarea artei realiste
se recunosc din plin şi cu acest prilej.
Desi s-ar părea că Friedrich Wolf a
conceput rolul lui Mamlock pe un
mare iregistru solistic, Kovàcs şi-a organizat nu numai propriul său roi, dar
întregul spectacol (asadar, tot colectivul de interpreti) spre demascarea mecanisimului odios al fascismului.
Omogenitatea ansamblului primează.
De aceea, cu toate că alături de dìnsul
apar şi interpreti cu mai puţin har
artistic, fiecare membru din colectiv a
fost ìndemnat să-şi scoată în evidentă
latenţele sale artistice, să se simtă
„necesar" in spectacol. Am putea spune că ìntreg colectivul oficiază oarecum acest spectacol, într-un climat
care evoca în nuanţe — pe care textul
doar le sugerează — starile nervoase
ale uned epoci ìntunecate şi în care
spaima şi ameninţarea trăiesc mai
mult în tonalităţi decît în cuvinte.
O singură izbucnire zgomotoasă, caraghios schimonosită — dar semnificativă: aceea a lui Hellpach, medicul
nazist ajuns comandant S.A. (bine şi
inteligent interprétât de Lavotta Kâroly). Incoio, totul pare înăbuşit: suferinta doamnei Mamlock (în rolul căreia, Erdòs Irma a depăşit parca însăşi creatia ei de succès din învăţătoarea); autoacuzarea ei chinuită, atunci cînd, inconştient parca, formulează un cuvînt injurios la adresa
rasei sotului; la fel plînsul în sughitAxri, ca un reflex nervos, al fetitei
Ruth (interpretata cu o întelegere şi
maturitate răscoUtoare de Illyés Kinga, o studente a Institutului de Teatru
din Tg. Mures — fată mărunţică şi,
ai zice, ştearsă, dar cu o forţă expresivă care o îndreptăteşte pe deplin a
fi partenerul eel mai adecvat al profesorului ei: Kovàcs Gyòrgy); îngăimările ei neaşteptate, pline de teamă,
vorbele de mîngîiere cu care crede
că-1 poate consola pe tatăl pîngărit,
murmurate asemenea unui cintec de

leagăn, cu o expresie ce depăşeşte suferinţa, copilăros şi totodată înspăimîntător de bătrîn... Expresiv, convingător şi nuanţat interpretează de asemenea Tamâs Ferenc, rolul unui doc
tor evreu, laş, temător; scena în care,
•cu gesturi .tremuirînde, cu mîna plină
de spuma săpunului, îşi scoate umil
actele militare din buzunar, mînjinduse peste tot, inspira milă şi totodată
re volta faţă de cei ce-1 persécuta;
aşa cum, în, final, interpretul reuşeşte să destrame sentimental de compasiune eu care-l însoţeam, pentru a
dezvălui meschinăria lui respingătoare
de trădător al propilei suferinţe. Sub
til e şi jocul lui Lohinszky (ziaristul
Seidel, „democratul" pe care-l castiga
fără nici o greutate naziştii) şi indeosebi al actriţei Tanay Bella in rolul
asistentei Inge, care precizează prin
contrast, cu fineţe, portretul moral al
unei femei lucide şi calme, care a
descoperit adevărul după ce a străbătut drumul unor amare rătăciri.
In sfîrşit, Kovâcs Gyorgy. Desi total
înoorporat in angrenajul de relaţii
umane ale scenei, el s-a distins totuşi,
cu o forţă emoţională ce-i este pro
prie, în transmiterea mesajului. Toată
evoluţia lui scenica este parca axată
în jurul unei demonstraţii : spectatorule, ai grijă, fascismul îţi calca omenia şi demnitatea, înainte de a te mîna
la abator. Nenumăratele nuanţe din
clara tăbnăcire regizorală a textului îşi
găsesc rezonanţe adînci şi în liniile sugestive ale jocului său actoricesc. Reţinem, doar ca puncte de reper, cîteva
momente. I se dă, de pildă, în mînă
procesul-verbal în baza căruia Mamlock-Kovâcs este învinovăţit de atitudine „antinatională". Actorul reciteşte
ca pentru sine semnăturile. Simple
nume. Dar vocea cu care sînt citite
aceste nume trimite spre cele mai re
vela toare sensuri şi reflecţii: Carlsen
(el e medicul-şef — ce băiat bun şi
inofensiv era, şi acum s-a confor
mat...); Seidel (asta a fost prieten şi
om; — om ? Da' de unde ! Ei, ai ajuns
să afli şi asta !); Hirsch (el e celala! t
prigonit; chiar şi el...!) Répéta numele
lui Hirsch (e verdictul zdrobitor, fără
recurs: consumatum est !) Acest şir
de exdamări în surdină e urmat logic
şi irevocabil de zgomotul puternic, înspăimîntător, al focului de revolver.
Kovâcs nu se identifica cu Mamlock
sinucigaşul; dar el ştie precis de ce
personajul acţionează astfel, şi îl lămureşte pe spectator, trezind în dînsul
protestul.

Regizorul şi actorul Kovâcs Gyôrgy
demonstrează convingător că esenta
expresiei scenice este omul, actorul.
lata de pildă cum realizează el în
scena oroarea in fata peteà galbene cu
care hitleriştii stigmatizau pe evrei.
Ruth (fiica profesoruilui) a fost izgonită
de la şcoală de colegii ed, după ce
aceştia i-au agăţat pe spatede paltonului pata galbenă. Dar pata nu figurează ca élément de recuzită. Publicul
nu o vede. Ea e doar jucată: Illyés
Kinga intra în scena ca şi cum ar
suferi o durere cruntă, mai rea decìt
durerea provocata de bătaie sau de
arsura. Marna ei o priveste; nu înţelege. Apoi, vin oaimeni străini in casa,
şi paltonul e dat deoparte, pentru ca
nimeni să nu vada pata. Nevăzut,
stigmatul ramine prezent, apăsător, în
încăpere. In alt moment, stigmatul e
arătat şi prin recuzită: tabla pe care
pogromiştii au agăţat-o de gîtul lui
Mamlock. In acest moment insă, joacă
numai recuzita. Kovâcs, nu. în jurul
lui stau partenerii îngroziţi, iar el, ou
un surîs stingaci în colţul gurii, stă
îneremenit, transmitînd prin această
nespus de simplă, dar şi nespus de
expresivă imobilitate, mai mult decît
un întreg monolog. Cheia acestei simpHtăţi ai-tistice ţine de mesajul câruia
actorul vrea să-i dea glas: arta e arma,
o armă tăioasă, fără zorzoane.
Rolurile comuniştilor Rolf şi Ernst
— e drept, slab conturate şi în textul
lui Wolf, doar pe o linie oarecum de
fensive — au fost interpretate la Tg.
Mures de Toth Tamâs şi Sinka Kâroly. Sincer şi cu multă înţelegere
(desi nu cu destulă vigoare şi maturitate pentru ca Kovâcs să apară ca
adver.sa.il lui demn, în marea lor ciocnire) a căutat să fie — în rolul lui
Rolf — Tóth Tamâs. N-a izbutit întrutotul; chiar înfăţişarea lui exterioară
amintea mai putin figura unui student
gînditor decît a unui tînăr sportiv. în
rolul lui Ernst, tînărul muncitor, distribuit initial lui Csorba Andrâs, Sinka
Kâroly şi-a îndeplinit cu mai multa
initiative personale sarcina episodica
ce i-a revenit.
Spectacolul Mamlock, la Teatrul Secuiesc de Stat din Tg. Mures, în pofida
celor cîtorva rezei"ve fâcute, poate fi
socotit un succès efectiv, atît pe planul artei, cît şi pe cel al prezentei lui
active în actualitate. în bună măsură,
acest succès revine lui Kovâcs Gyôrgy,
regizorul, actorul, profesorul.
www.cimec.ro
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TEATRUL D E STAT DIN GALAŢf

„TÎNĂRA GARDA" DE ALEX. FADEEV
Data premierel : 7 noiembrie I960. Regia : Vlad Mugur. Scenografia : Jules Perahim,
Distributia : Victoria Dinu (Uliana Gromova) : Alla Tăutu (Valea Filatova) ; Sybila Papadopol
(Tonea) ; Stela Adamovlci (Vìrikova) ; Geta Şchiopu (Maia) : Andreea Năstăsescu (Şura) ; Gina
Patrichi (Liubov Şevtova) ; Constantin Anghelovici (Mujicul cu sacul) ; Al. Năstase (Mujicul cu
samovarul) ; Eugen Apostol (Băieţandrul) ; Ion Niciu (Valko) ; Ion Veştea (Kondratid) ; Damiar»
Bozianu (Şevtov) ; Mlrela Frunzetti (Matreona) ; Viorel Popescu (Anatoli Popov) ; Radu Jipa
(Oleg Koşevoi) ; Marcela Şoimu (Klava) ; Dumitru Fedoreac (Vanea Zemnuhov) ; Ion Lazu (Şulga) ; Septlmiu Pop (Jora Arutuniant) ; Mihail Pălădescu (Serghei Tiulenin) : Iulian Mereuţă
(Iurkin Radik) ; Virginia Drăgoi (Bunica Vera) ; Dora Stoenescu (Elena Nikolaevna) : I. Veiner-Mişu (Soldatul I) ; Costei Gherman (Soldatul II) ; Grigore Chiritescu (Friedrich) ; Vero
nica Iraşog (Valea Borţ) : Tanţi Romee (Eufrosina Mironova) ; Eugen Tudoran (Gustav von
Spick) ; Constantin Cosa (Rudolf) : Constantin Vurtejanu (Fomin) ; Constantin Săsăreanu (Fenbong) ; Constantin Posescu (Bruckner) ; Ion Osman (Stenţenko) ; Leonard Calea (Stahovici) ;
Şerban Bogdan (Ivan Turkenici) : Al. Năstase (Pirojok) ; Sică Stănescu (Şumski) ; Aurei Pascu
(Moşkov) ; Ferenţ Iacobaş (O sentinelă).

Cu un an in urina, am văzut Tinăra
garda, tot în regia lui Vlad Mugur, pe
scena Teatrului National din Craiova.
Cu atìt mai interesat eram să văd
spectacolul cu această piesă, pus din
nou in scena de el, de asta data la
Teatrul de Stat din Galaţi. Nu am
plecat la drum cu prejudecata că ar
putea fi „o copie" a precedentei lui
puneri in scena, după cum nu mă aşteptam să văd ceva cu totul nou, deosebit. de ce mai făcuse regizoxul. Aceasta, pentru bunul motiv că, in genere,
îţi faci o parere despre o piesă, o
concepţie cum ne-am obişnuit să spunem cu un termen mai de specialitate, şi nu o poţi vedea, chiar şi după
o bună bucata de vreme, cu alţi ochi,
dintr-un unghi cu totul diferit, decìt
ai făcut-o prima oară. Cel mult, cauţi
să adînceşti unele aspecte ale textului,
să subliniezi sensuri care in trecut rămăseseră mai palide, sau — cum a
făcut de asta data Vlad Mugur — să
dinamizezi desfăşurarea, dacă ea ţi se
păruse prea lenta. In special, acest din
urmă aspect i s-a relevât lui Vlad
Mugur a fi fost deficitar ìn spectaco
lul de la Craiova, şi de aceea, noua
lui punere in scena este dominata de
ideea de a da un ritm trépidant spectacolului, un ritm aproape cinemato
grafie (aci şi-a găsit poate o justificare în însăşi structura dramatizării
făcute de Ohlopkov după romanul lui
Fadeev).
In aproape aceleaşi decoruri de Perahim — eu unele judicioase completări, care îi dau un caracter şi mai
functional — tablourile se succed eu
repeziciune, eu acea grabă dictată,
pina'la un punct, de înseşi tensiunea
şi ritmul situaţiei dramatice: apro-

pierea invaziei hitleriste. Pînă aci, regizorul a ascultat eu sinceritate şi afinitate rezonanţele textului, şi a făcut
foarte bine. Pina aci, totul este convingător, emoţionant. Simtim primejdia
ce se apropie de undeva, se revarsă
parca pînă lîngă locul pe care se aflà
eroii ce vor deveni — odată ou materializarea scenica a primejdiei, invazia
— membrii tinerei garzi. De aci ma
inte însă, clima tul piesei, ritmul ei
dramatic interior pierd caracterul alert
şi lasă loc unei desfăşurări mai lente
dar mai profunde, cuprinzind procese
psihologice complexe, grave, exceptionale. Nu actiunea contează in priniplan de aci inainte (caci, propriu-zis
nu se petrec decìt cìteva acte cutezătoare, din care nu asistăm decìt la
unul, iar despre celelalte se vorbeşte);
nu contează deci in prim-plan decìt
procesul de maturizare a conştiinţelor
acestor tineri, azi eroi neuitaţi şi glo
riosi ai Camsomolului. Trebuie urmărit
deci procesul de oţelire a voinţei şi
a disciplinei lor, a dorinţei lor de a
ìnvinge in numele unei cauze pe care
o pun mai presus de propria lor fiinlă.
Dramatice sînt în această parte a piesei confruntarea caracterelor, ciocnirea
de opimi şi luminarea adevărului şi
crezului superior care îi uneşte în
luptă. Or, mentinerea aceluiaşi ritm
foarte viu n-a dat prilej interpreţilor
să trăiască, efectiv, sub ochii nostri,,
demonstrìnd toate fazele prin care tree
eroii Tinerei garzi, atìt de diferiti ca
structura, ca personalitate. Dimpotrivă,
climatul spectacolului i-a obligat pe
interpreti să apară, de la un tablou
la altul, cu cîte o trâsătură nouă, me
llita să completeze, să împlinească, să
dezvolte fizionomia morale a persona7R
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s~*
jului, dar pe care spectatorul IMI şi-o
motivează pe data sau e obligat să
încerce conditionari şi ipoteze a căror
valabilitate o verifica doar când tabloul respectiv se ìnchede. Qred, de
aceea, că cu toată agitatia şi cantribuţia masivă a elementelor si artelor
ajutatoare ale scenei — muzica, culoare, lumina, cortine sonore etc. —
oricît de savant a r fi fost compusă
lumina şi oricìt de sugestiv a r fi fost
exploatat, ca plastica, decorul, spectacolul nu a mai cîştigat deloc ìn dramatism şi adìncime în această a doua
parte, desi se cerea. Dimpotrivă, el a
pierdut această itendinţă, fădnd toc
unei virtuo2atăţi, unei fantezii regizorale, bogată ìn efecte şi truvaiuri, dar
oarecum autonomizată in raport cu
obligaţiile ei de tălmăcire a unui text
in spiritili si — pentru că aceasta este
problema — in ritmul ei specific, in
terior.
Actorii de la Galati au sesizat de
bună seamă inadvertenţa ritmica şi, cu
solicitudinea şi dăruirea lor, au încercat, din pacate nu să schimbe ceva,
ci să se adapteze situaţiei. Ceea ce
în fapt i-a déterminât să nu urmărească creşterea persona] elor, ci sa le
aducă spectatorului evoluate, in stare
de incandescenţă, aş spume. Ceea ce
nu e deloc uşor, pentru că se naşte
problema: ori un actor are capacitatea
de a parcurge procesul de creştere al
perscnajului înţr-un ritm mai alert şi
el (dar atunci il depăşeşte pe autor

•

şi textul său, şi poate chiar restul distribuţiei), ori — asa cum s-a şi ìntìmplat la Galaţi — un alt actor nu
ajunge să facă acest lucru şi atunci
adopta doar o poză, adică îşi compune o expresie care nu e dublată şi
de trăirea respective. Şi lucrul acesta
nu este de bun augur pentru un spectacol pe care am dori să-1 considerăm
izbutit.
lata dar cum abuzul de ritm poate
fi şi el la fel de primejdios ca şi lipsa
acestuia, ştiut fiind că spectacolele
neritmate pot stinge o actiune dramatică ìnainte ca ea să se fi dezlanţuit. Spectacolul de la Galaţi, care de
altfel poartă amprenta şi are unei©
frumuseţi specdfice talentului unui regizor plin de fanterie şi temperament
cum este Vlad Mugur, păcătuieşte prin
aceea că a vrut să fie mai „modern"
decît trebuie. A urmărit, adică, mai
mult forma de exprimare scenica decît
fondul oricărui spectacol, textul dra
matic. Şi de aceea finalul, în care s-a
folosit versiunea lui Fadeev însuşi,
schimbă atît de brusc cadenţa desfăşurării dramatice, încît t e întrebi dacă
nu cumva pina atunci fuseseşi mar
torili unei proiecţii cinematografice cu
viteză maxima, şi apoi — aşa cum se
întîmplă la Lanterna magica — apare
o scena de teatru care serveste aceeaşi
tema, dar cu mijloacele oeleilalte arte,
a teatrului.

Mircea

Alexandrescu

TEATRUL NATIONAL DIN CLUJ
TEATRUL DE STAT DIN TIMIDO ARA

DOVESTE DIN IRKUTSK" DE A. ARBUZOV
Data premierei : 5 noiembrie 1960. Regia : Cornei Todea. Decoruri : T. Th. Ciupe. Costume :
Edith Schrantz Kunovitz. Distribuţia : Corul — Liviu Doctor, Ion Tudorică, Lucia Mureşan, Con
stantin Băltăretu ; Ileana Ploscaru (Valia) ; Vera Mărgineanu (Larisa) ; Petru Felezeu (Serdiuk );
Marin D. Aurelian (Serghei) ; Gheorghe M. Nutescu (Viktor) ; Bucur Stan (Rodik) ; Zighi Al.
Munte (Denis) ; Marius Gh. Marinescu (Afanasi Lapcenko) ; Anda Caropol (Zinka) ; Cecilia Sindelaru (Maia) ; Emilia Hodiş (Niura) ; Aurei Giurumia (Chefliul) ; Constanta Constantinescu
(Ingrijitoarea) ; Ligia Moga (Prima iubită a lui Serdiuk) ; Maria Ungur (A doua iubită a lui
Serdiuk) ; Mircea Todirită (Primul tînăr) ; Octavian Teuca (Al doilea tînăr) ; Bianca Ziira
(Fetiţa cu franzela) ; Andrei Anastasiu (Anton) ; Emanuela Munteanu (Lera).
Data premierei : 12 noiembrie I960. Regia : Ion Maximilian. Decoruri : Horia Popescu.
Distributia : Corul — Ermi Reus (Intliul actor) ; Geta Anghelujă (Actrita) ; Laurentiu Azimioară
(Al doilea actor) ; Anca Ionică-Neculce (Valia) ; Elena Simionescu (Larisa) \f Vasile Cosma
(Serdiuk) ; Victor Odillo Cimbru (Serghei) ; Eugen Tănase (Viktor) ; Stelian Cremenciuc (Ro
dik) ; Daniel Petrescu (Denis) ; Gheorghe Pătru (Lapcenko) ; Eugenia Laza (Zinka) ; Mihaela
Mihailovici (Maia) ; Nuţi Herberescu (Niura) ; Eugenia Melinte (Prima lubire a lui Serdiuk) :
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Garofita Bejan (A doua iubire a lui Serdiuk) ; George Lungoci (Un tînăr) ; Gheorghe Boiangiu
(Alt tînăr) ; Emilia Mihai (Ingrijitoarea) ; Marcel Petrescu (Un băieţel) ; Dana Cimbru (O fe
rita).

in om constituie ...axul ideologie", sintetizìnd precds evaluarea: „Examenul
tncrederii sta, asadar, la baza conflictului ìntregii acţiuni dramatice".
Cornei Todea, fără să nege sau să ne
gli] eze punctul de plecare al lui Maxi
milian, estima Indeosebi replica „Oamenii trebuie să fie fericiţi", explicând
in continuare că „farmecul şi forţa
deosebită a Poveştii" rezidă mai ales
în „ideea că dincolo de sensul direct
al întimplarilor vieţii cotidiene exista
respiraţia eroica a unei Epopei comu
niste, o Epopee a Muncii şi a Dragostei".
Amîndouă spectacolele sînt impreg
nate de nobleţea şi pœzia textului.
Cel de la Cluj e însă mai omogen

Poveste din Irkutsk, aproape de
prisos s-o mai spunem, e un text
abondent în idei importante, populat
de figuri omeneşti vii, care-şi traiesc
cu pasiune destinul, cristalizìnd txăsăturile limpezi şi aspre ale unei epoci
care va intra in istorie ca epoca a
construirii materiale şi spirituale a
comunismului. Nu e de mirare, de
aceea, data fiind o asemenea bogăţie
de motive şi episoade dramatice, că
interpretările, viziunile regizorale pot
varia de la un teatru la altul, păstrîndu-se mereu intact zăcămîntul de
metal preţios, căruda i se scoate la
iveală cînd un filon, cind altul. Spectacolele Poveste din Irkutsk din Cluj
şi din Timisoara nu sìnt identice, nici

Moment din spectacol (Teatrul de Stat din Timisoara)

ca imagine scenoplastică şi acţiuni
fizice aie interpreţilor, nici ca ritm
al dialogului. Potrivit eu sensibilitatea
şi exigenţele proprii, fiecare regizor
s-a oprit la ceea ce a crezut că e
esenţial, cuprinzător, parte reprezentînd întregul, şi aşa se face că Ion
Maximilian (Timisoara) a socotit că în
piesa lui Arbuzov „ideea... înerederii

prin nivelul cali tati v égal al regiei,
scenografiei şi interpretàrii. Regizorul
Cornel Todea a găsit în scenograful
T. Th. Ciupe un colaborator excelent,
care i-a înţeles concepţia şi i-a facili
tât expunerea scenica. Structura unica
a decorului — imaginât ca un drum
suitor în pas de elice, şi terminât
printr-o ampia platformă suspendată

80
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— oferă un suport util şi expresiv tu- "
turor variatelor momente aie dramei,
asigurînd şi o foarte rapida succesiune
de scene. Soluţia scenografului Horia
Popescu (Timişoara) nu e cu mult di
ferita, doar că albia alba a drumiului
anu se mai răsuceşte spre sala, ci se
pierde undeva ìn planul din fund al
scenei. Metafora aminduror decoruri4or e desluşită, fiindcă — într-adevăr
— un druim lung, nu totdeauna neted
şi drept, străbat personajele, un drum
care totuşi duce pînă la urmă la limpezirea caracterelor, la aşezarea lor pe
un temei de viaţă, trainic şi senin.
Regizorii, siguri pe consistenta dialogului şi pe direcţia ferma a conflictului, s-au preocupat pas ou pas de
realizarea unor expresii scenice de
mare frumuseţe. Astfel, ne-ar fi greu
să optăm pentru suita clujeană a dragostei şi nunţii Valiei, sau pentru cea
de la Timisoara. Eie se diferenţiază —
ca valoare — abia spre sfîrşit, cînd
valsul dansât de mirii de la Cluj pe
rampa suitoare a decorului şi terminât
sus în vîrf, ameţitor, în înălţimi, a avut
darul să emoţioneze cu mai multa putere. Ouvîntul, acţiunea verbală a fost
urmărită, în genere, mai atent la Ti
misoara, la Œuj constituind singurul
aspect discutabil. (însăşi eroina principală, de pildă, spune: „o să ploaie".)
Viziunile oelor doi regizori se deosebesc însă net în tratarea corului.
Nu ştim de ce, poate pentru a deosebi
membrii corului de celelalte personaje
sau pentru a le conferi mai multa solemnitate, Maximilian a îmbrăcat co
m i în nişte uniforme de culoare închisă (la început şi la sfîrşit, şi pe
Valia, Serdiuk, Viktor şi Serghei), care
de fapt dau „coriştilor" o morgă ri
gida, străină de factura profund uma
na a întregului spectacol. Aceeaşi rigiditate şi sensul retoric că reprezintă
vocale destinului tragic s-au remarcat
şi în rostirea textului. Dimpotrivă, la
Cluj, Todea a amestecat pe cei patru
membri ai corului printre eroii povestirii, făcîndu-i nu numai să comenteze,
dar să şi participe la diferitele episoade. Foarte izbutdt, în acest sens,
monologali Valiei, la oglindă, în prezenţa fetei din cor.
Am văzut două Valii, care şi-au trait
cu mare sinceritate drama. Iar dacă
Ileana Ploscaru (Cluj) şi-a angajat
toate datele experientei sale artistice
exercitate
pe o gamă larga de
roluri, Anca Iondcă-Neculce (Timisoa
ra) s-a distins prin tinereţe şi prospeţime. Dòn cele două distributii s-au

Scena din spectacol (Teatrul National din
Viktor (Gheorghe Nutescu) şi Valla
Ploscaru)

Teatrul nr. 3
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Cluj) :
(Ileana

Cronica

Sceni din spectacol (Teatrul de Stat din
Timisoara)

Marius Marinescu — Cluj), precum şi
evtdenţiat ambii Serdiuk: Petru Fesimţul prieteniei devotate ce o caraclezeu (Cluj) prin spontaneitate şi
terizează p e Larisa de la Cluj (Vera
umor, iar Vasile Cosma (Timişoara),
Mărgineanu), mai mult decìt pe aceea
care şi-a compus rolul, confirmind
timişoreană (Elena Simionescu). Se cuîncă o dată adîncimea talentului său
vine a nota şi vioiciunea Andei Caşi capacitatea de a trai cu fiecare perropol (Zinka) şi a lui Zighi Munte
sonaj in parte, viaţa complexă a aces(Denis) la Cluj, iar din spectacolul tifcuia. Perechea tinerilor care se îndrămişorean, pe Daniel Petrescu (Denis).
gostesc de Valia a avut, ìn ambele
Excelenţi actorii care au alcătuit corul
spectacole, interpreti corespunzători ca
la Cluj, remarcìndu-se in special Lucia
statura spirjtuală şi fizică. Preferinţa
Mureşanu şi Constantin Băltăreţu, care
noastră a inclinât spre Gheorghe Nuau créât adevărate personaje cu o
ţescu (Viktor) şi Marin Aurelian (Serviaţă şi o semnificaţie proprie, pe
ghei) de la Cluj, care şi-au diferenţiat
lîngă funcţia de comentatori epici sau
mai limpede personaj eie ca tempera
lirici, după caz, ai dramei.
ment şi ca mişcare a gindirii. Nuţescu
a fost foarte volubil la ìnceput, imarFrumuseţea Poveştii din Irkutsk
a
cànd dezinteresul lui faţă de Valia,
însufleţit scenele despre care am vorpentru el doar un obiect de amuzabit, prilejuind creatorilor spectacolelor
ment. Aurelian, la rindul lui, a subli— regizori, scenografi, actori — ca şi
iniat zbuciumul îndrăgostitului şi, apoi,
publicului, o calda apropiere de oaserioasa şi pasionata angajare a pàrinmenii care construiesc comunismul, de
telui de gemeni.
preocupările şi virtuţile lor. Pasiunea
stîrnită de piesa lui, ìn tara noastră,
La Timisoara, Eugen Tănase (Vik
n e îndreptăteşte să spunem că — prin
tor) n-a căutat să difere de Victor
popularitate şi preţuire — Alexei ArOdillo Cimbru (Serghei), fiind aproape
buzov a devenit, într^un fel, şi „autor
un dublet al lui. Am reţinut hazul acromìn".
torilor care 1-au interprétât pe Lapcenko (Gheorghe Pătru — Timisoara;
FI. P.
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TEATRUL PENTRU TINERET ş i C0PI1

,MARŢIENII" DE MIHAIL LIBER
Data premiere! ; 29 ianuarie 1961. Regizor : Ion Cojar. Decoruri şi costume
galla. Plastica şi coregrafia : Stere Popescu. Distribuţia : Mariana Oprescu (Vaska)
si Tatiana Tereblecea (Leonea) ; Qenoveva Preda (Katia) ; Andrei Codarcea (Piotr
Rex (Lidia Andreevna) ; Stere Popescu şi Mario Tosca (Primul martian) ; Amatto
Romeo Hoffmann (Al doilea martian).

Teatrul pentru Tineret şi Copii şi-a
deschis portile !
In loc de cìteva rìnduri inchinate
semnificaţiei acestei noi institutii artistice atìt de dorate şi aşteptate, în loc
de a povesti despre bucuria cu care
micii spectatori i-au întîmpinat primele spectacole, a r fi suficient să publicàim cìteva fotografii luate la întîmplare, in sala, înfâţişînd fizionomiile
micilor spectatori domici, iubitori de
teatru, pasionaţi şi înflăcărati totodată,
participînd din toată inima, uneori
chiar zgomotos, alături de eroii de pe
scena, dar învăţînd totdeauna, plecìnd
de la teatru ca de la o alta şcoală, o
şcoală a educaţiei prin artă.

: Natalia Bra; Tatiana Pop»
Egorlci) : Karin
Checiulescu si

Privind sala de spectacole, înţelegi
pe deplin misiunea deosebită a acestui
teatru.
S-a ìnceput cu Marţienii de Mihail
Liber, o piesă care, pornind de la o
idee fantastico-ştiinţifică, dezvoltă în
coordonatele unei comedii ìntimplarea
amuzantă a trei prieteni: Leonea, Var
ska şi Katia. Desigur, toată întîmplarea poate avea un procent oarecare d e
incredibilitate, pe care însă fantezia
copiilor ìl transforma cu uşurinţă în
plauzibil. „Marţienii", întîlniti pe o
insula misterioasă, nu sînt decît nişte
actori de cinema costumati fantastic,
care au pus la încercare pe tinerii
eroi ce s-au dovedit apti de a devenj
curaj osi interpreti de film.

Scena din actul II :
Leonea (Tatiana Popa) si Vaska (Mariana
Oprescu)
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Actul I al piesei (de fapt, un lung
prolog) e menit să facă prezentările
caraoterologice ale personajalor, surprinzînd cu umor visurile de astronauti
ale lui Leonea, aplicaţiile detectivistice ale lui Vaska, ingenuitatea şi candoarea, fizionomia morală luminoasă
a Katiei.
înfruntînd mari primejdii (aparente,
dar pentru eroii piesei totuşi primej
dii), copiii se dovedesc a fi nişte adevarati pionieri.
Purtătorii cravatelor roşii se com
porta ca nişte adevàrati cetăteni sovietìci: patriotismul socialist, curajul,
iniţiativa, abnegatia şi spiritul de ca
maraderie îi caracterizează pe toţi,
dincolo de diferentele temperamentale.
Ei suit eroi ai epodi comuniste, şi
chiar ìn jocurile lor năzuiesc către
viitor, iar aceasta e cea mai preţioasă
idee a piesei scriitorului sovietic M.
Liber.
Desigur, lipsa unui conflict sustinut,
dus ìn adìncimea piesei, soluţia finală
uşor factice, o oarecare monotonie a
replicilor sînt lipsuri evidente, care
mai răzbat încă din textul închinat tinerei generaţii. Dar mesajul lui gene
ral e primit cu însufleţire de spoeta
toli, care văd ìn eroii de pe scena
modèle demne de a fi imitate.
Tlnărul regizor Ion Cojar, care nu e
la primul său spectacol pentru copii
(a montât Trestiile de aur pe scena
Teatrului National din Bucuresti),' a
reuşit să ìnchege un spectacol limpede
ca înţelesuri, gîndit cu mijloace artistice fireşti, sincere, emoţionale. Ceea
ceie valoros în reprezentaţie e legatura
dirécta care se face ìntre actori şi
public, legatura indispensabilă unui
teatru pentru copii. Şi ìn jocul actori-

lor exista o gamă de nuanţe şi semnificaţii, urmare a muncii regizorale, ce
a ìntregit un spectacol armonios, viu,
ìmplinind scenic umorul din text.
Nu a putut fi însă complet înlăturată — regizoral vorbind — o uşoară
monotonie, mai cu seamă în ce priveste actul I, după cum scenele în care
apar „marţienii" trenează prin lungimi
suplimentare (de altfel, şi costumele
marţienilor, ingenios concepute, nu au
corespuns întrutotul funoţiei lor scenice, data fiind execuţia greoaie), iar
ttnalul piesei, précipitât, nu întregeşte
armonie şi firesc spectacolul.
Decoruirile au ajutat doar partial
spectacolulud, au simplificat spatiul
scenic prin folosirea unor elemente stilizate, dar nu au avut poezie plastica,
nu au invitât suficient speotatorii pe
căile înaripate aie imaginaţiei, cai pe
care copiii îşi făuresc singuri din cîteva scîndiuri o . . . racheta cosmica. Din
pacate, decorului i-a lipsit, poetic vor
bind, această invitaţie la reverie, ce
s-ar fi cuvenit să fie răsfirîntă în spec
tacol.
Munca regizorală a fost evidente în
jocul actoricesc, nuantat şi adeseori
interiorizat. Mariana Oprescu a compus rolul unui băieţel inimos, eu mij
loace de expresie variate, cu o sensibilitate adîncită, cu o gamă de gesturi
şi inflexiuni vocale de bună calitate;
Genoveva Preda a jucat eu uşurinţă
şi farà mari eforturi .rolul unei fetite,
roi în care, dincolo de hazul personajului, am descifrat pericolul unei autopastişări. Mai multa vioiciune, o mai
luminoasă prezenţă s-ar cere Tatianei
Popa, interpreta lui Leonea.

Al. Popovici
TEATRUL „ Ţ A X D A R I C A "

•

,DOCTORUL AUMÂDOARE" DE V. KOROSTÎLEV
In sfîrşit, un nou spectacol pentru
copii ! (O recentă consfătuire cu cadrele didactice, la sediul teatrului,
aràtase cît este de necesar ca „Ţăndărică" să realizeze cît mai multe
spectacole noi dedicate copiilor pre
scolari.) Intr-adevăr, e foarte multa
vreme de cìnd copiii bueureşteni aşteaptă noi „titluri" ìn repertoriul unui
teatru ìn care au vazut de mai multe
ori acelaşi spectacol.
Doctorul Aumàdoare de V. Korostìlev povesteste cu haz ìntìmplairile
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unui simpatie doctor, chemat în ajutor
de mairnuţele bolnave din Africa, şi
care are de ìnfruntat grele primejdii
in călătoria sa.
Spirituală, presărată cu peripeţii, cu
scene de culoare exotica, piesa dedica
ta preşcolarilor se urmăreşte cu pia
cere, place micilor spectatori prin ca^
racterul aventuros al episoadelor sale
potrivite cu înţelegerea lor.
Pe acest text bine gìndit, pe specificul teatrului de păpuşi, regizorul
Ştefan Lenkisch a realizat un spectacol care, privit în secţiuni, prezintă
scene şi onomente artistic realizate,
cu tensiune dramatică, uneori spiri
tuale. Luat însâ in întregul său, spectacolul trenează, datorită repetării prea
freevente a unor anumite niijloace de
expresie. Cavalcadele eroilor, de pildă,
sînt reluări nu destul de diferenţiate
ale aoeleiaşi teme, ca o rotire in cere.
Schema iniţială regizorală a fost
neòndoios bine concepută, dar sensibilizarea ei scenica a ramas, în oarecare
măsură, deficitară.
Decorul (M. Buescu) nu a fost nici
el totdeauna expresiv stilizat, folosind
un amestec de oulori in care păpuşile
nu se armonizează cu cadrul scenogra
fie, în general, elementele scenografice
sugerează mai mult intenţii de econo
mie în confecţionarea decorului, ne-

izbutind să sugereze însă culoarea, lu
mina, pitorescul „continentului negru".
Ramine o problema deschisă aceea
a modalităţii în care stilizarea decoru
lui şi reducerea fizionomiei personajului la cîteva elemente sumare pot fi'
acceptate de copii. Se cer, în primul
rînd, din partea artistului creator o
mare caldura şi forţă emoţională, care
să „înnobileze" elementele esenţializării sale; altiminteri, eie par nişte resorturi aie unui joc gratuit. Scenogra
fia spectacolului Pacala a fost mult
discutatâ critic, iair eu ocazia noii pre
miere, problema revine, semnalînd un
capital asupra căruia Teatrul „Ţăndărică" trebuie să reflecte mai mult.
Păpuşile din Doctorul
Aumădoare
au présentât cîteva reuşite capete Ca
ricaturale (mai aies eroii negativi —
piraţii); în schimb, protagonistul' a
avut o „fizionomie" neexpresivă, ştear-

Scenă din spectacol
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6ă, fără personalitate. S-a făout remarcat In egală măsură faptul că,
dacă unele păpuşi au virtuţi de construcţie plastica atunci când eie sînt
statuare, imobile, eie îşi pierd „fizionomia" cînd se află în dinamica, în
acţiune, îşi „topesc" trăsăturile, rămînînd simple materiale animate şi nu
personcje — ceea ce a dus şi la estomparea virtutilor mìnuitorilor, dintre care cu greu s-ar putea evidentfa
cineva in mod special.
In aceeeasi măsură, au nemulţumit,
de asta data, si „vocile", mai puţin
elocvente artistic. Puţin izbutită, printre altele, e nehazlia maimuţă Cici;
trenante, lipsite de pregnantă sînt
vocile piraţilor, chiar şi cea a prota-

gonistului (Marcel Anghelescu), neincadrat in personal ita tea simpaticului
Doctor.
Compozitorul D. Capoianu a creat
pentru spectacol o muzică prea pretenţioasă, puţin în afara conflictului piesei şi a puterii de recepţie a copiilor.
Am analizat aceastà ultima realizare
a talentatului colectiv de păpuşari al
Teatrului „Ţăndărică", cu exigentă cri
tica, pentru că ştim că posibilităţile
sale sînt mai mari. E fi rese, de aceea,
să-i pretindem şi să aşteptăm de la el
spectacolele demne de prestigiul său
international, de talia celui realizat
de pildă de marionetişti cu Micul print.

Al. P.

TEATRUL MAGHIAR DE STAT DIN CLUJ

Stenă din „O chestlune personali" de A. Stein.
De la stìnga la dreapta : Vadasz Zoltan (Hlebnikov),
Flòra Jenò (Kolokolnikov) si Szentes Ferene (Fedi»)
www.cimec.ro

Rddu Beligan

CÎTEVA ASPECTE ALE REGIEI
CONTEMPORANE OCCIDENTALE'
Fireste, inu o trecere în revistă a principaleJor imetode de creaţie, nu inventarierea şi analiza experimentului artistic fac obiectul acestei scurte expuneri,
ci încercarea de a schiţa cîteva aspecte semnificative ale teatrului occidental,
pentru a putea stabili anumite orientari de bază în domeniul regiei, a distinge
între concepţia „teatralităţii pure" şi ipolitica teatrului angajat ìn slujba unei idei
progresiste, a vedea către ce obiective se îndreaptă evoluţia teatrului în această
parte a lumii.
Trebuie precizat din capul locului că, vorbind despre problemele regiei
occidentale, vorbim implicit de însăşi condiţia de existenţă a teatrului ìn aceste
tari, şi ca atare orizontul discuţiei se extinde in chip necesar.
După cum bine ştim cu toţii, exista legi obiective care guvernează asupra
procesului artistic şi care îi condiţionează dezvoltarea. Izvoarele teoriei sì practicii teatrale trebuie căutate in viaţa materiale a societăţii.
Două orientari principale, cu infinite nuanţe de o parte şi de cealaltă, se
disting astăzi in viaţa teatrale pe plan mondial, determinate de dezvoltarea lumi!
pe linia celor două sisteme economico-sociale, sistemul socialist şi eel capitalist.
Marea Revoluţie Socialista din Octombrie a déterminât o ìnnoire radicala
a teatrului rus, ìnnodìnd firul trainic al tradiţiei realiste cu inovaţia revolutionară, pusă in slujba idealului comunist. In procesul de largi prefaced sociale
şi culturale, ca un răspuns organic la nevoile revoluţiei, a luat naştere şi s-a
verificat în practică o nouă şi puternică şcoală regizorală, o noua concepţie despre
artă, un nou teatru. Un teatru chemat să reflecte realitatea şi să participe activ
la transformarea ei, un teatru al proletariatului şi al filozofiei sale, factor de
educaţie a maselor şi, în acelaşi timp, arma de luptă în mîna lor. E teatini
căruia şi-au închinat activitatea creatoare K. S. Stanislavski şi Nemirovici-Dancenko, pentru care au luptat Vahtangov, Meyerhold şi toţi artiştii făuritori ai
tradiţiei revoluţionare sovietice. E teatrul în care astăzi, făcînd parte integrante
din această tradiţie, dar în permanentă căutare a noului, a mijloacelor celor mai
eficiente de pâtrundere a realităţii, se afirmă arta regizorală de valoare mondială a lui Kedrov, Ohlopkov şi Tovstonogov, a luì Akimov, Zavadski şi Ravenskin, în cadrul realismului socialist se manifesta esenta novatoare a artei teatrale
sovietice; într-o perfectă unitate de concepţie şi metodà se dà bătălia pentru
Victoria spiritului ìnnoitor pe toate tărîmurile artei scenice.
Ideile teatrului revoluţionar sovietic nu şi-au limitât eficienţa, cum e şi
firesc, între granitele Ţării Socialismului. Răsunetul pe care marele eveniment din
Octombrie 1-a avut în istoria culturii universale este evident. Ideile artei noi,
revoluţionare, au cîştigat adeziunea celor mai reprezentative figuri din intelectualitatea progresistâ a epocii, de la Bernard Shaw şi Romain Rolland pînă la
Erwin Piscator şi Bertolt Brecht, pentru a nu-i cita decìt pe aceştia. Pe de alta
parte, la nivelul teatrului neprofesionist, a ìnceput să se dezvolte in toate tarile
capitaliste o mişcare teatrale proletară, şi-au făcut apariţia primele teatre muncitoreşti, s-a creat o „Internaţională a teatrului révoluţionar". Manifestări izolate,
efemere, care mărturisesc însă existenţa unor germeni ai înnoirii teatrului, cu
perspective de dezvoltare pe un teren prielnic.
* Informare prezentatâ la SeminaruI republican al regizorllor.
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In tarile în care revoluţia socialista a triumfat, in urma celui de-al doilea
război mondial, teatrul a luat în aceşti ani un avìnt nemaicunoscut inainte. Pe
baza dramaturgiei realist-socialiste, regia noastrà, ca şi aceea din celelalte tari
socialiste, cauta cai noi de expresivi ta te artistica, pentru a fi la înăltimea cerin^
telar spirituale ale spectatorului nou, constructor al unei noi orfriduiri sociale.
GRAVA CRIZĂ DIN SlNUL TEATRULUI BURGHEZ
ìn tarile capitaliste situala se prezinta cu totul altfel. Frămîntările interne
ale orìnduirii capitaliste, deruta economica şi intelectuală, dependenţa artei fata
de capital, ìn primul rînd, au déterminât la ìnceputul secolului nostru şi mai ales
in anii imediat următori primului ràzboi nriondial o epoca de grava criză în sìnul
teatrului burghez, criză care s-a accentuât după eel de-al doilea război mondial
şi se află astăzi într-o fază deosebit de acuta. Asistăm astăzi la un fenomen
general de descompunere a artei teatrale occidentale, care reflectă, aşa cum
remarcă John Gassner, „starea actuală a civilizatiei (burgheze — n.n.) in toată
instabilitatea ei". Subventiile oficiale sìnt limitate, numărul teatrelor de stat e
foarte red us; domneşte în bună voie spiri tu! de antrepriză, de exploatare comercială a spectacolului teatral. Alcătuirea şi desfacerea permanentă a trupelor,
formula vedetei, a reclamei in jurul „capului de afiş", mereu altul, nu sìnt masuri chemate să oonsolideze ansambluri omogene. Un repertoriu eclectic, de cele
mai multe ori lipsit de valoare artistica, alteori superrafinat şi abscons, corespunzìnd foarte putin sau deloc necesităţilor spirituale ale maselor, nu aduce,
cum e şi usor de bănuit, publicul in rinduri largì la teatru. „S-a creat un divori
ìntre scena şi sala", spune Léon Moussinac. Şi cum să nu fie aşa, dacă pe scena
se etalează farà pudoare turpitudinile unei lumi in descompunere, sub aparenta
unor dezbateri ascuţite despre problemele cele mai arzătoare ale omului con
tempo ran ?
lata de pildă cum caracterizează corespondentul din America al revistei
italiene „Il Dramma", aspectul actual al teatrului din S.U.A.: „Teatrul american
trăieşte de cìtva timp sub semnele dezgustătoare ale violentei si pervertirii
sexuale". Şi ìnsusi ziarul „New York Times", prin condeiul Maryei Mannes,
descrie astfel impresia produsă de eroii noilor piese americane, prezentate ìn
stagiunea 1959—1960: „Numai un psihiatru sau o infirmieră de ospiciu ar fi
putut petrece mai multe ore ale noptilor lor in compania unor drogati, perver
titi, sadici, isterici, cersetori, delicvenţi şi alţi bolnavi la minte sau la trup".
Baza artei teatrale este, după cum ştim, dramaturgia, iar semnele de des
compunere a artei teatrale se manifesta în primul rînd în dramaturgie. Aşa-zisa
avangardă a teatrului occidental este de fapt expresia acelei parti a intelectualităţii burgheze, copleşită de marasanul şi nelirnstea specifice unei societăţi în des
compunere. Characteristic pentru acest aspect ai teatrului burghez contemporan
este teatrul lui Samuel Beckett, ale cărui piese, de la Aşteptîndu-l pe Godot la
Sfirşitul partidei şi Ultima banda, reprezintă un punct extrem al procesului de
descompunere a continutului şi formei în teatru. (După cum se ştie, această ul
tima piesă consta dintr^un persona] ajuns ìn ultimul hai de decrepitudine, care
ascultă, impalmata
pe o banda de magnetofon, istoria unei iubiri a lui din tone
rete. Intr-jun asemenea spectacol, rolul regizorului se reduce la zero.)
Problema crizei teatrului occidental se dezbate cu violenta de ani de zile
ìn paginile celor mai importante publicatii de specialitate. Chestiunea a intrat
In disoutie la U.N.E.S.C.O. Institutul International de Teatru a ìntreprins o anchetă pentru a se gasi, ìn comparatie cu alte tari, soluţii de remediere; reviste
ca: „Théâtre dans le monde", „Théâtre populaire", „Arts-Spectacles", „Theatre Arts"
şi încă multe altele rezervă coloane întregi acestei problème. Oameni de teatru
din diferite ţări îşi spun ouvîntul şi, aproape in majoritate, toţi sìnt de acord că
starea alarmantă a teatrului burghez decurge din frisasi defectuozitatea orìnduirii
sociale care 1-a produs. Astfel, Peter Brook, cunoscutul regizor englez, schitează
lapidar situala: „...spectacole inconsistente, fără vlagă şi farà originali tate..., actori
lipsiţi de zel şi de pasiune. Explicaţia trebuie căutată in sistemul social al timpului
nostru, in legile sale condamnabile". (E vorba, bineînţeles, de sistemul social
burghez.)
încercări de ieşire din criză s-au făcut şi continua să se facă, dar farà rezultat. Se încearcă permanent — dar în mod izolat şi fără finalitate — mereu alte
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experiente stilistice, mereu alte formule scenice. Dar bineînţeles, rezultatul e nul
şi situaţia ramine aceeaşi. Pentru că nu exista o fundamentare ideologica ştiintifică a fenomenului artistic, pentru că nu exista o concepţie sănătoasă asupra
artei şi misiunii sale sociale şi, mai ales, pentru că orînduirea socială burgheză
se află la rădăcina acestei arte. în aceste condiţii se face tot mai simţită viru
lenta falsului principiu al „teatralitatii prin ea frisasi", al experimentului făcut
de dragul experimentului.
Apar astfel astăzi, ca să dispară mîine, aşa-zisele studiouri expérimentale,
atellere de artă dramatică. laboratoare de practică scenica, teatre de camera
(Kammer-Theater). teatre de buzunar (théâtres de poche), teatre mici (littles
theatres) şi altele de felul acesta. Teatre de cìte 80—100 de locuri, improvizate
fri grajduri, în beciuri, fri subsoluri, teatre farà actori profesionişti, farà fondura
farà mijloace de publicitate. Se recunosc frisa în ansamblul acestor formaţii efe
mere şi de cele mai multe ori cu totul nesemnificative, unele cu un caracter mai
stabi!, cu o activitate susţinată, cu un program définit, a căror politica e ìndreptată net ìmpotriva teatrului comercial. Teatre care îşi propun să sprijine literatura dramatică originala din tarile respective, să-şi creeze un stil interpretativ
propriu, să promoveze un repertoriu de ţinută. Astfel sînt fri Irlanda acele
„basement-theatres" (teatre de subsoluri), amenajate fri dependintele marilor clădiri din Dublin, campami ca Globe-Theatre sau Pike-Theatre, care s-au dovedit
consecvente fri popularizarea operei lui O'Casey şi Synge. Astfel sînt în Austria
cunoscutele teatre de beci (Keller-Theater) ce functioneazà în subsodurile unor
cafenele din Viena: „Theater der Courage" sau „Die Tribune". Pe scena acestui
ultim teatru, fri care actorii aproape că ating tavanul cu capul, pe această scenăjucărie s-a jucat şi a cucerit un adevărat triumf piesa Raskolnikoff, draimatizare
după Dostoïevski. Astfel de teatre se mai găsesc la Dusseldorf şi la Hamburg în
R.F.G.. la Oslo fri Norvegia si la Oporto fri Portugalia, la Salzburg şi fri alte orase
ale Europei de vest. în America Latina situaţia e asemănătoare. în Peru, în Ecua
dor, în Uruguay şi în Chile îşi duc constant activitatea cîteva grupări de amatori
şi trupe expérimentale. în Argentina se defineste o activitate proprie: aceea a
asa-numitelor „teatre independente", care se sustin exclusiv prin mijloace proprii
şi tind la ridicarea nivelului cultural al maselor. Miscarea larga a acestor teatre
independente, care au dat un réconfortant imipuls vieţii teatrale argentinene,
coborîtă de unii la mercantilisim şi lipsă de preocupari artistice, a demonstrat
intre altele că posibilitătile repertoriului nu sînt limitate la producţia străină,
„de serie", sau la cede trei sau patru nume la moda. Multi autori tineri, progresişti, au créât opere interesante, originale, pe o susţinută linie de demnitate intelectuală. între acestia se află şi Agustin Ouzzani, a cărui piesă Cenimi inaintaş
a mûrit in zori ati văzut-o la Institutul de Teatru „I. L. Caragiale", fri regia
tînărului Raul Serrano, el instisi un entuziast participant la viaţa teatrală progresdstă din Argentina. Serrano ar putea să ne povestească multe lucruri intere
sante despre conditiile patetice fri care lucrează ei şi despre fericirea de a fi om
de teatru al unei tari socialiste.
în speranţa înviorării teatrului din tarile aservite capitalului, fri dorinţa de
abolire a regimului de antrepriză teatrală, se cheltuiesc energii, talento, banii
putini castigati prin subscripţii publiée, sau cîştigati pe oont propriu de cétre
actori, care au în mod obligatoriu o a doua profesiune.
MIŞCAREA TEATRALĂ PROGRESISTĂ DIN TARILE CAPITALISTE
Legatura teatrului cu masele, actiunea de educare a poporului prin teatru,
folosirea valorilor reale ale dramaturgiei şi artei scenice în acest scop sfrit pre
ocupari care tin de estetica teatrului revolutionar, care pun fri discutie principalele obiective ale regiei teatrale progresiste. Intelectualitatea înaintată din tarile
Apusului, reprezentantii de frunte ai acestor ţări pun problema teatrului popular
pe primul pian al actàvitatii lor şi considera că de rezolvarea acestei problème
depinde fri bună măsură îmbunătăţirea situatiei generale a teatrului apusean.
Intr-o serie de ţări, teatrul popular reprezintă o realizare efectivă, iar programul
acestuia o contributie concreta la opera de culturalizare a maselor. în Norvegia
funcţionează de pildă Folksteatre-ul (Teatrul poporului), rod al unei largì mişcări
populare, sprijinită de sindicate şi care datează din anii imediat următori Revolutiei
Socialiste din Octombrie. In Germania Federala sistemili asociatiilor pentru popu-
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larizarea teatrului de inase (Volksbuhnen) are o vechime şi imai mare, iniţiativa
pornind din rindul cercurilor muncitoreşti (1890). De data mult mai recente, se
fac de asemenea remarcate: în Suedia, activitatea Teatrului Popular din Gote
borg, iar în Elveţia, la Lausanne, activitatea tinerei companii „Faux-Nez", condusă de regizorul Charles Apotheloz. Acest entuziast animator a înţeles că nu se
creează un teatru popular decît mergînd către public, în întîmpinarea lui, şi
pentru că acest public nu venea la teatru, 1-a căutat acolo unde ştia sigur că-1
găseşte: în strada. Astfel s-a născut MLe Théâtre dans la nie", care timp de doi
ani, în lungi turnee, şi-a dat spectacolele în pieţe publiée, pe treteaux-uri improvizate, farà reclama şi mai aies fără bilete vindute înainte, deoarece „cheta" se
făcea abia după spectacol. Şi pentru că repertoriul în aer liber e limitât prin
conditii obiective de reprezentare, Teatrul popular „Faux-Nez" îşi începe în cea
mai mare sala din Lausanne, la Teatrul „Beaulieu", seria spectacolelor clasice de
mare amploare. Revizorul a fost spectacolul inaugural (februarie 1958) şi cifrele
sînt grăitoare: în decursul a numai şase reprezentaţii spectacolul a fost aplaudat
de 12.000 de spoetatoli. Programul de activitate viitoare a lui Apotheloz se dovedeşte deci promiţător.
In afara politicii oficiale de ìncurajaire a teatrului comercial şi exprimìnd
de fapt stadiul cel mai avansat al gìndirii estetice progresiste din aceste tari,
formele de teatru popular din Anglia, Italia şi Franta se manifesta ca nişte prezenţe bine ancorate în viaţa culturală a patriei lor şi sînt reprezentative pentru
adevăratele exigenţe spirituale ale maselor. Putem vorbi acum de nişte colective
bine sudate, de profiluri de teatru, de stiluri de muncă regizorală. Acest aspect
al miscării teatrale din tarile capitaliste prezintă pentru noi un deosebit interes.
TEATRELE POPULARE SI LEGATURA LOR CU MASELE

Teatrul Workshop, situât într-unul din cartierele muncitoreşti din estui
Londrei, este singurul teatru englez cu adevărat popular. Un teatru care-şi propune „să vorbească la fel de curajos despre societate. cum au făcut-o altădată
Ben Jonson şi Aristofan", care pătrunde în masele largì ale poporului nu numai
printr-o simţitoare reducere a pretului biletelor, dar mai aies prin alcătuirea unui
repertoriu ce se adresează direct păturilor muncitoare. Tinerii actori ai Teatrului
Workshop au cunoscut dificultăţi financiare de necrezut. Adesea, în lungìle turnee
pe care le-au ìntreprins prin diferitele orase industriale ale Angliei, actorii au
fost nevoiţi să se oprească la cîte o ferma, să muncească acolo cîtva timp ca
zileri pentru a putea stringe bani să répète o nouă piesă. Exista o traditie a
spectacolului popular, propriu clasei muncitoare engleze, care se manifesta eu
putere mai aies după revoluţia industriala: tradiţia spectacolului de music-hall.
Aceste spectacole capata de-a lungul anilor forme de artă autentica, niveluri de
expresivitate scenica de înaltă şcoală, datorită şi unor generaţii întregi de străluciţi interpreti ai genului. In acest gen de spectacol o anumită calitate a umorului, un anumit spirit al dialogului, specific britanic, sînt valorificate cu succès
in cele mai multe din mizanscenele Workshop-ului de către regizoarea Joan
Littlewood. In cele mai multe din montările sale abundă formele populare de
expresie scenica. Dansul, muzica, pantomima se amestecă cu dialogul, subliniindu-i
sensurile, şi în aceste forme de prezentare publicul este angajat total în spectacol,
între sala şi scena dispărind distanţele. Stilul acestei echipe teatrale este perfect
ilustrat în montarea piesei Ostalicul de autorul irlandez Brendan Behan. Workshop-ul, teatrul care se adresează maselor vorbindu-le despre realităţile lor eurente, îşi pune scena la dispoziţia tinerilor scriitori autohtoni şi joacă deopotrivă,
pentru aeelaşi public muncitoresc, piese din marele repertoriu clasic universal:
Shakespeare, Ben Jonson, Molière, Cehov, Ibsen, Balzac, B. Shaw şi Sean O'Casey
sînt autorii jucaţi de predilecţie aici.
Este cunoscut, de pi Ida, succesul ìnregistrat de acest teatru cu spectacolul
Macbeth, în cadrul turneului ìntreprins în Uniunea Sovietica. Discutabil din punct
de vedere al plasării acţiunii ìntr-un cadru istorie care depăşeşte epoca lui Shake
speare (personajele purtau costume spécifiée sfîrşitului secolului trecut), spec
tacolul a fost apreciat pentru mesajul său contemporan, antirăzboinic, mesaj care
exprima atitudinea combativă, înaintată, a colectivului sub conducerea regizorului Howard Goorney. Un succès răsunător a obţinut Teatrul Workshop la festivalul international de la Teatrul Naţiunilor în 1956, jucînd o versiune scînteietoare de vervă satirica a Bravului soldat Şveik.
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CUM SE EXPLICA SUCCESUL LUI PICCOLO TEATRO
Problema legăturii teatrului cu imasele, problema repertoriului şi a mizanscenei capata o rezolvare specifica la Teatini Piccolo din Milano. Fenomenul teatral contemporan se bucură aici de o explicare ştiinţifică mai larga, de un suport
filozofic materialist mult mai ferm. Teatrul acesta se mărturiseşte legat de realitatea istorică şi estetica a timpului nostru şi îşi defineşte misiunea sociale ìn
opoziţie cu realizările pseudoartei burgheze. Teatrul Piccolo se déclara împotriva
divertismentului gratuij; şi pentru un repertoriu al marilor problème sociale.
Preferinţele teatrului merg către Shakespeare, Cehov, Gorki, şi mai ales către
Brecht. Regizorul teatrului, Giorgio Strehler, se vădeşte un adept al „teatrului
conştient", al teatrului care se bazează pe ascuţita putere de înţelegere a publicului. In montatile sale se remarcă permanent efortul de a face înţelese spectatorului semnificaţiile actuale ale operei prezentate, sau, cum spune Strehler, de a
face evidentă prin spectacol înţelegerea a două imomente istorice: a aceluia ìn
care a fost scrisă opera şi a aceluia in care ea este oferită publdcului. Pe aceastâ
înţelegere a spectatorului se bazează regizorul cìnd pune ìn scena Coriolan,
Opera de trei parale, Slugă la doi stăpîni, sau Azìlul de noapte. Permanenta raportare a operei la posibilităţile de creaţie ale teatrului şi, în acelaşi timp, la
posibilităţile de înţelegere ale publicului reprezintă principala trăsătură stilistica
a regiei de la Piccolo Teatro.
Se ştie că Italia nu este o ţară de veche tradiţie regizorală. La data cînd
faima lui Stanislavski, Craig sau Reinhardt străbătea lumea, în Italia mai stăruia
încă domnia „marelui actor" (Il capocomico). Funcţia de regizor a apărut mult
mai tîrziu şi a fost recunoscută oficial odată cu înfiinţarea lui Piccolo Teatro,
adică în 1947, consacrairea ei făcîndu-se tot aici. Orientarea generala a mişcării
regizorale italiene este la ora actuală influenţată, în bună măsură, de activitatea
acestui teatru. El duce o politica generala perseverentă şi riguroasă cu privire la
formarea publicului, la atragerea lui către teatru. Astăzi exista ìn Italia un grup
de regizori talentati, în general de orientare realista, unii dintre ei fiind în acelaşi
timp actori sau dramaturgi, sau şi una şi alta. Activitatea multilaterală a lui
Eduardo De Filippo, ca dramaturg, actor, regizor se cunoaşte. Este unui dintre
oamenii de teatru completi din Italia, bucurìndu-se de adeziunea unui public larg,
datorită rădăcinilor populare, nealterate, ale artei sale de certa valoare realista.
Orazio Costa la Roma, Luchino Visconti la Milano, Eduardo De Filippo la Napoli,
Luigi Squarzina (autor al unor piese antifasciste), alături de Teatrul Piccolo, due
aceeaşi susţinută Campanie de popularizare a marelui repertoriu ìn rìndul maselor. O acţiune similară ìntreprinde cu deosebit succès rnarele actor şi animator
Vittorio Gassman, creatorul unui imens teatru demontabil, ìn forma de circ,
„Teatrul popular", care poposeste in importantele centre muncitoreşti. „Din toate
părţile şi dintr-o data — asa cum spune Strehler — trebuie pornit atacul împotriva
societăţii ostile", societate ìn care artiştii Italiei sînt siliţi să-şi duca mai departe
activitatea.
JEAN VILAR, UN REPREZENTANT DE FRUNTE AL REGIEI
PROGRESISTE FRANCEZE
In Franta, reprezentant de frunte al regiei progresiste este Jean Vilar, direc
torial T.N.P.-ului. In Palatul Chaillot, teatru cu 2.500 de locuri, se joacă Cidul şi
Ruy Bias, Don Juan şi Richard al Il-lea şi se creează condiţii spécifiée pentru
vaste audiţii de piese clasice. La T.N.P., se joacă de asemenea Pirandello, Alfred
Jarry şi Bertolt Brecht şi se creează în sala conditfi spécifiée de participare, de
atenţie, de atitudine activa faţă de spectacol. Sînt cunoscute faimoasele spectacole,
urmate de discuţii cu publicul muncitoresc din foburgurile Parisului, unde T.N.P.-ul
îşi desfăşoară sistematic spectacolele sale. Jean Vilar a format prin T.N.P. un
public nou, esenţialmente diferit de publicul burghez obişnuit, un public larg
deschis poeziei dramatice şi în acelaşi timp disponibil pentru fenomenul de „de
mistificare" a imaginii scenice; un public in acţiune, pe măsura „teatrului unanim
şi actual", cum se intitulează T.N.P.-ul. In 1949, Jean Vilar nota într-un număr
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din „La revue théâtrale": „Actualitatea teatrului e guvernată de pasiunea de a
cunoaste adevărul; cunoaşterea realităţii confirma încrederea în noi înşine, în justeţea judecăţii noastre". Teatrul—mijloc de cunoaştere a realităţii ilustrează o
prima fază a esteticii lui Vilar, pentru ca, zece ani mai tîrziu, într-un număr din
„Théâtre populaire", să numeascâ teatrul „O şcoală a revoltei". Teatrul deci nu
mai este un simplu mijloc de cunoastere a realităţii, ci şi o arma de îndreptare
a ei, un mijloc de canalizare a revoltei spre acţiune. E un stadiu nou de evoluţie, de maturizare a ideologici sale şi, ca un ecou în practica teatralâ, Vilar monteazâ eu un enorm succès Mutter Courage, iar recent obţine un adevărat triumf
cu spectacolul antifascist Ascensiunea lui Arturo Ui poate fi oprită. Se remarca
in toată activitatea regizorală a lui Jean Vilar preocuparea susţinută de a crea
spectacole actuale, de a reda satirei dimensiunea epocii noastre, de a face dintr-o
piesă strict demonstrativă un spectacol viu, de a dezbăra de „tradiţie", printr-o
viziune novatoare, texte care la leotură lasă o impresie de învechit şi uzat.
Toată creaţia lui Vilar se caracterizeazâ prin acest spirit nou de interpretare
a mesajului dramatic, prin noutatea permanentă a formulei cu care îşi rezolvă
mizanscenele. Atracţia pe care o exercită asupra rnaselor spectacolele puse în
scena de Vilar reprezintă am fenomen recunoscut. Personalitatea acestuia s-a
contopit cu activitatea teatrului, încît astăzi este foarte greu să pronuntì T.N.P.
fără să-ţi vină imediat in minte cuvîntul-reflex Jean Vilar.
Exista în Franta o tradiţie a teatrului popular, exista o traditie de regie
progresistâ. Sînt cunoscute marile spectacole populare aie lui Firmin Gérnier.
e cunoscută de asemenea activitatea novatoare a Cartelului, contributia efectivă
la dezvoltarea regiei mondiale a lui Jacques Copeau, Dullin, Baty, Jouvet şi
Pitoëff. Alâturi de Vilar, tradiţia aceasta este dusă mai departe ou hărnicie şi
de alţi regizori progresişti ai Franţei. Dintre acestia, numele lui Roger Planchon
se impune în ultima vreme atenţiei. Activiitatea sa la Teatrul Popular din Villeur
banne, conceptiile sale eu privire la funcţia activa a publicului („noi nu lucrăm
pentru public, noi lucrăm cu el") şi mai ales reuşitul spectacol cu Suflete moarte
după Gogol, pus în scena în stagiunea trecută, i-au créât în Franţa o anume
popularitate. Activitatea artistica a lui Planchon este vizibil influenţată de ideile
teatruLui brechtian.
De altfel, asemenea lui Planchon, mulţi oameni de teatru din Occident
socotesc teatrul şi estetica brechtiana drept călăuză sigură în activitatea lor
viitoare. „Nu sîntem brechtieni, nu sîntem fanatici, dar Brecht este un fapt
capital în teatrul de astăzi si noi trebuie să ttnem cont de acest lucru, să încercâm
sa facem în asa fel ca din aceasta să profitâm toţi" — déclara conducâtorii lui
Piccolo Teatro: Paolo Grassi şi Giorgio Strehler, iar Vilar, care a impus atenţiei
teatrul lui Brecht, îşi reproşează lipsa de a nu-1 fi jucat în întregime pînă la
această data.
Teatrul lui Brecht şi metoda sa de creaţie s-au născut ca un protest ìmpotriva teatrului burghez decadent şi au la bază ideea progresistâ, revoluţionară,
după care „estetica şi morala noastra izvorăsc din nevoile luptei noastre".
Metoda de creaţie scenica a lui Brecht este cu totul diferita de cea a lui
Stanislavski. Noua tehnică de distanţare — opusă celei de traire şi identificare
a actorului cu personajul — şi formula teatrului epic — opusă teatrului dra
matic — au provocat în ultimii ani vii dispute în mijlocul oamenilor de specialitate, au incitât la discuţii în presa şi delimitări de poziţii în viaţa teatralâ
contemporana.

ADEPTI Al LUI STANISLAVSKI PE TOATE MERIDIANELE
Metoda lui Stanislavski are adepţii sai entuziaşti. Despre evidenţa actualităţii „sistemului" vorbesc in primul rìnd oamenii de teatru din Statele Unite.
Metoda ìncepe a fi pusâ în practică alci încă din anii 1930, la Group Theatre*
o companie teatralâ cu un colectiv de creaţie permanent, condusă de Cheryi
Crawford, Lee Strassberg şi Harold Clurman. Spectacole ca: Oameni în alb
de Kingsley şi Golden Boy de Clifford Odets, realizate după „sistem", fac epoca
pe Broadway şi numărul adepţilor creste. Iau nasiere numeroase scoli teatrale-
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şi studiouri în care metoda este experimentatà cu rezultate evidente. Proprie
pentru Statele Unite este forma de învăţămînt denumità „Actor's Studio", ce
funcţionează în plin centrili New York-ului. Elevii sìnt triaţi prin audieri succesive şi ràmìn în studio pe aceeaşi treaptă de învăţăimînt, deopotrivă actori
consacrati şi debutanti în teatru. Toti aceştia devin membri pe viaţă ai studioului,
cu dreptul de a reveni în răstimpuri să-şi îmbogăţească pregătirea. Invătămîntul
nu e organizait pe cicluri, nu exista o suità In prezentarea materialului de studiu.
In fiecaxe şedintă însă au loc discutii asupra exerciţiului prezentat de unul din
elevi. Conducătorii studioului, Elia Kazan, Lee Strassberg şi C. Crawford, împreună cu o seamă întreagă de scriitori, oameni de teatru, critici, comentează
experimental! şi conchid asupra discuUilor. „Actor's Studio" se bucurà de o
reputaţie intemaţională, iar „sistémul" e socotit în Statele Unite drept „gramatica actoruiui". Legatura „sistemului'^ cu practica efectivă e mai gireu de
urmàrit însă.
Un regiim excesiv de taxe asupra spectacolelor din centrili New York-ului,
o avalanşă de piese comerciale ce inundà piata teatrală americana determina un
fenomen asemănător celui cunoscut de Vestul european. Apar acele formatii
„Off Broadway", acele teatre mici la periferia orasului, în care se joacă Cehov,
Gorki, Ibsen, Shaw, Miller şi alţii. Pe o astfel de scena improvizată s-au jucat
la New York Trei surori, Livada de vişini, Unchiul Vania (cu Franchot Tone în
rolul lui Astrov). In scoli si în aceste studiouri metoda lui Stanislavski ì$i verifica
permanent valabilitatea. Se ştie că de curind regizorul sovietic Zavadski a fost
invitât în S.U.A. să ţinâ o serie de lectii practice în legatura cu „sistémul" si
să lucreze la cmontarea unui spectacol.
In Europa, unul dintre cei mai entuziaşti adepti ai lui Stanislavski a fost
Jacques Copeau. In prefata la ediţia franceză a volumului Viaţa mea în artă.
Copeau aduce un omagiu de recunoştintă „scumpului sau maestra, al càrui
cuvìnt 1-a instruit şi al carni exemplu 1-a susţinut". Mai tìrziu, după Copeau şi
după epoca glorioasă a Cartelului, preocupàrile de regie, după cum s-a vàzut,
se îndepărtează de scoala realista a lui Stanislavski. Ideile acestuia influentează
însă formatia marilor actori. Jean-Louis Barrault de pildă, desi partizan al
„teatralui total" al lui Claudel, se déclara admirator al „sistemului". La fel în
Anglia, Laurence Olivier, Michael Redgrave şi John Gielgud, interpreti ai ìntregului repertoriu cehovian, ca şi ai operelor lui Shakespeare. In studioul experi
mental de pe lìngà Old Vie, în ştudiourile elvetiene, în scolile de artă teatrală
ale Suediei, „sistémul" constituie baza programei de învăţămînt artistic. La Roma
şi la Zurich, în Japonia, in Mexic şi la New York sînt tipărite şi difuzate în largì
tiraje studiile lui Stanislavski despre regie şi arta actoruiui. In Uniunea Sovietica
şi in tarile de démocratie populară succesele regiei actuale se înaltă pe acest
fundament ideologie. Sìnt de necontestat valoarea şi valabilitatea „sistemului".
Discutine aprinse din U.R.S.S. asupra „sistemului" au scos în evidente caracterul
viu, creator, al acestuia, necesitatea dezvoltàrii sale creatoare pe baza principiilor
elaborate de Stanislavski, el ìnsusi un persévèrent luptător pentru dezvoltarea
şi perfectionarea „sistemului". Si chiar dacă preferintele anumitor oameni de
teatru merg către ideile teatrului brechtian, o certitudine se degajă totuşi cu
putere din această scurtă privire de ansamblu asupra regiei contemporane.
Pentru reprimarea emoţiei sau pentru tràirea ei, pentru participare sau pentrj
identificare, pentru Brecht sau pentru Stanislavski, pentru una din aceste două
latini ale alternativei, sau pentru o ìmbinare artistica a celor doua metode.
urmează să se decida unii sau alţii dintre reprezentanti i regiei mondiale.
In esenta, cele două metode urmăresc acelaşi scop: comunicarea, prin intermediul artei scenice, a unui mesaj ìnaintat, revoluţionar, publicului de oameni ai
muncii, educarea acestui public in spiritili ideilor ìnaintate ale timpului nostra.
Lupta principală care se desfăsoară în prezent pe arena mondiale a teatrului
nu este între brechtieni şi stanislavskieni. ci ìntre promotorii teatrului realist,
pus în slujba omului si a năzuintelor spre fericire şi progres, şi matad^rii tea
trului antirealist, antiuimanist, expresie a angoaselor unei societăti in descompunere si a gustului pervertit al unui pumn de afacerişti.
Legile istoriei arata lirnpede pei*sipectiva dezvoltàrii societàtii. Viitorul este
al teatrului realist, al teatrului pus în slujba poporului şi a nàzuintelor lui
progresiste.
www.cimec.ro
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TEATRUL NATIONAL „I. L. CARAGIALE"
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repertoriu

SALA COMEDIA

SALA STUDIO

O scrisoare pierduta de I. L. Ga
reggiale
Regia: Sica Alexandrescu
învierea, dramatizare dupa Lev
Tolstoi
Regia: Vlad Mugur
Cuza Vodâ de Mircea Şfefanescu
Regia : Sica Alexandrescu
Poveste din Irkutsk de A. Arbuzov
Regia : Radu Beligan
Cidul de Corneille
Regia : Minai Berechet
Regele Lear de W. Shakespeare
Regia : Sica Alexandrescu
A treia, patetica de N. Pogodin
Regia : Moni Ghelerter
Tragedia optimistà de Vs. Vîşnevski
Regia : Vlad Mugur
Apus de soare de B. Delavrancea
Regia : M. Zina
Discipolul diavolului deG.B.Shaw
Regia : Al. Finti
Cînd scapata luna de Horia Stancu
Regia : Vlad Mugur
Oameni care tac de Al. Voitin
Regia : Mihai Berechet
Siciliana de Aurei Baranga
Regia : Sica Alexandrescu
Anna Karenina dupâ L. Tolstoi
Regia : Moni Ghelerter
în

Napasta de I. L. Caragiale
Regia : Miron Niculescu
Parada de Victor Eftimiu
Regia : Mihai Berechet
Titanic Vais de Tudor Muşatescu
Regia : Sica Alexandrescu
Badàranii de Carlo Goldoni
Regia : Sica Alexandrescu
Maria de Vasile Iosif
Regia : Moni Ghelerter
Tartuffe de Molière
Regia: Ion Finteşteanu
Surorile Boga de H. Lovinescu
Regia : Moni Ghelerter
Hangiţa de Carlo Goldoni
Regia : Sica Alexandrescu
Dezertorul de Mihail Sorbul
Regia : Miron Niculescu
Judecatorul din Zalameea
de Calderon
Regia : Dinu Cemescu
Ascultà-ti inima de Al. Korneiciuk
Regia : Al. Finti
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Macbeth de W. Shakespeare
Cariera de James Lee
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Regia: Vlad Mugur
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comédie de AL. MIRODAN
eu:
RADU RELIGAN, FLORIN SCARLATESCU, NICOLAE GÀRDESCU,
MIRCEA ŞEPTILICI, ION LUCIAN, MIRCEA RALARAN, DEM.
SAYU, AMZA PELLEA, ALEX. LUNGU, DUMITRU CIIESA,
NINETA GUSTI, SANDA TOMA, LILIANA ŢICĂU,
ROZALIA AVRAM
Direcţia de scena:
Decoruri şi costume :
MONI G H E L E R T E R
AL. R R Â T Ă Ş A N U
şi

BURGHEZUL GENTILOM
Comedie-balet de MOLIÈRE
Traduccrc de VICTOR EFTIMIU
eu:
GR. VASILIU-RIRLIC, NINETA GUSTI, MIRCEA CONSTANTINESCU, DEM. SAVU, MIRCEA RALARAN, IURIE DARIE, AUREL
CIORANU, VASILICA TASTAMAN, SANDA TOMA, IARINA DE- g0
MIAN, VAL. P L A T A R E A N U , AMZA PELLEA, D. RUCĂREANU, U
D. CIIESA, MARIUS ROLEA, EUGEN CASSIAN
g
Dirccţia de scena:
Decoruri şi costume:
LUCIAN GIURCHESCU
DAN N E M Ţ E A N U
Muzica:
Maestra de balet:
PASCAL BENTOIU
VERA PROCA
Casa de bilete: Sir. Rălăccanu 2 (în spatele Posici Centrale)
tel. 16.64.60 şi Calea Vietoriei 56 (Continental)
www.cimec.ro

i Ugniti
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