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criLtoiii din Republica Populară Romînă, întruniti in Conferinţă pe ţară,
trimit salutul lor fierbinte şi îşi exprima dragostea neţărmurită t'aţă
de conducătorul încercat al poporului nostru, Partidul Muncitorcsc
Romîn şi Comitetul său Central, profunda lor recunoştinţă pentru grija
şi ajutorul pe care le acordă in permanenţă dezvoltării literaturii.
Mulţumim din toată inima partidului, care ne-a călăuzit pe calea
literaturii profund legate de năzuinţele poporului, care ne-a îndreptat
spre izvorul viu al actualităţii socialiste, oferind creaţiei scriitoriceşti posibalităţi
şi perspective de o neascmuită bogăţie.
Mulţumim din toată inima partidului, Comitetului său Central şi personal
tovarăşului Gheorgbe Gheorghiu-Dej, pentru inalta apreciere acordată rolului
scriitorului in construcţia socialistă.
„Partidiul Muncitoresc Romîn, — a spus tovarăşul Gheorghe Gheorghiu-Dej
in cuvintarea rostită la Conferinţa pe ţară a scriitorilor, — dă o înaltă preţuite
scriitorilor patriei noastre, considerîndu-i drept ajutoare ale sale de nădejde in
opera măreaţâ pe care o durează poporul nostru".
Această apreciere ne umple de bucurie, ne întăreşte şi mai mult convingerea
că numai urmînd cu consecvenţă politica partidului, numai însuşindu-ne şi valorificînd pe deplin luminatul tezaur al învăţăturii sale vom putea scrie acele opere
literar e care să-şi croiască drum spre inima constructorilor socialismului.
Patria noastră socialist;! a străbătut intr-un răstimp istoric scurt, sub conducerea
înţeleaptă şi clarvăzătoare a partidului, imensa distanţă care desparte vechea
Rominie a exploatării şi asupririi, de tara pe care astăzi oamenii muncii, fauritorii
tuturor bunurilor şi frumuseţilor. au transformat-o, eu puterea lor de uriaşi, într-o
adevărată gradină înfloritoarc. Noua viaţă a poporului nostru atît de harnic şi
talentat, descătuşarea nesecatelor sale energii creatoare, realizările care umplu
d e légitima mîndrie inima fiecărui constructor al socialismului, toate zilnicele fapte
d e o grandoare fără seamăn stîrnesc entuziasmul, dau aripi cutezătoare inspiraţiei.
Noi ştim că aici, în acest tumult al transformărilor revoluţionare, îşi au
izyorul succesele oblimite de intregul nostru front literar, de scriitorii din toate
generatiile. Partidul ne-a deschis drumul larg spre cunoaşterea vieţii poporului,
spre adevârul şi frumusetea celei mai înaintate şi innoitoare arte — aria realismului socialist. Realizările scrisului nostru apar eu atît mai semnificative eu cît ele au
lost dobîndite într-o perioadă de înfruntare adeseorl aspră a ideologici burgheze,
d c respingere botârîtă a oricăror influente straine în creatia literară. Nici nu piitea
s ă fie altfel, deoarece inimile, conştiinţele noastre sînt înflăcarate de ideal urile
d e luptă ale comuniştilor, de devotamentul profund fată de cauza mărcaţă a socia
lismului, a apărărM demooraţiei şi păcii în lumea întreagă.
Trăim. împreunà cu întregul nostru popôr, aceste zile memorabile în care
prlnd viată luminoasele obiective stabilité de cel de al Ill-lea Congres al P.M.R.,
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zile pe care istoria le va inscrie eu litere nepieritoare in paginile sale şi care n e
cheamă să le fim vrednici cronicari şi rapsozi. Raportmd roadele activltatii noastre
artistice la înălţimea faptelor pe care realităţilc socialismului ni le pun în faţă, n e
dâm seama că mimai contopindu-ne în şi mai mare măsură eu truda croica a
oamcnilor muncii vom putea créa opère la un inalt nivel artistic, pentru a putea
răspunde exigenţei fireşti a partidului şi poporului.
Ce fericire mai mare ne putem dori noi, scriitorii, decît aceea de a ne şti.
purtâtori de cuvînt ai celor mai înaintate şi umane idealuri de viaţă, idealurile
comunismului, de a participa eu meşteşugul nostru la această larg cuprinzătoare
mum à pe care partidul o desfăşoară pentru formarea unei conştiinţe noi, pentru
educarea oamenilor în spiritul patriotismului socialist şi al internaţionalismuluf
proletar !
Ştim că vremea noastră este a bucuriei de a lupta, de a construi, de a
infringe pas eu pas greutăţile, o epocă a elanului colectiv, a creaţiei conştiente
la care au fost ridicate masele largi populare prin socialism, prin revoluţia culturală. Scriitorii din patria noastră sînt conştienţi de marile îndatoriri ce le revin,.
de rolul de seamă pe care îl au de îndeplinit în viaţa socială, ei ştiu că datorează
partidului faptul că au dobîndit pentru întîia oară demnitatea şi prestigiul cuvenit
muncii lor.
Pesim'smului care confundă sfîrşitul clasei exploatatorilor cu sfîrşitul universului, noi îi opunem astfel credinţa în Om, în capacitatea lui de a schimba
realitatea înconjurătoare, ii opunem forţa de nestăvilit a primăverii omenirii.
Concepţia marxist-leninistă, cu care ne-a înarmat partidul clasei muncitoare»
ne-a ferit de bîjbîielile sterile şi adeseori tragice pe care le-au cunoscut atîţia
scriitori talentaţi din trecut, pe care le cunosc încă atîţia scriitori înzestraţi din
ţările capitaliste.
Continuînd filonul popular din seva căruia s-au brănit operele nemuritoare
ale clasicilor noştri, vom lupta cu hotărîre şi mai départe pentru o artă legată.
prin toate fibrele ei de aspiraţiile constructorilor socialismului, o artă a inovaţief
autentice, bogată în idei noi, exprimate într-o formă artistică superioară, într-o
limbă literară aleasâ.
Ne vom strâdui ca prin munca noastră, prin opere literare, să răspundem
indemnului înţelept pe care ni-1 adresează partidul,
de a reflecta puternicul
avînt al economiei şi culturii socialiste, schimbările în modul de viaţă al poporului,
de a zugrăvi chipul luminos al muncitorului, al ţăranului colectivist, al intelectualului, de-a cultiva în inimile oamenilor mîndiria patriotică, îndemnînclu-i la noî
fapte eroioe pentru triumful celor mai înaintate idea ale tiimpului nostru, ideile
comunismului".
Ne vom stradui sa ne aducem o contribute cît mai substanţială la forma
rea şi educarea tineretului in spiritul moralei comuniste, al dragostei de patrie,
de muncă, prin scrierea de opere care sa întruchipeze idealurile măreţe ale
contemporanelităţii, tradiţiile glorioase de luptă ale poporului muncitor.
Vom milita cu hotârîre pentru ridicarea continua a nivelului criticii literare,
pentru întărirea partinităţii, principialităţii, a combativităţii ei, pentru îndepărtarea
tendinţelor de ocolire a problemelor arzătoare aie creaţiei literare, a subiectivismului, a tonului apologetic, oit şi a poziţiilor neconstructive, negativiste, a spiritului de grup. Eforturile criticii literare vor fi îndreptate înspre promovarea a tot
ce este valoros, înspre sprijinirea operelor care abordează temele actualităţii.
Criticii si istoricii literari îşi vor înteţi activitatea în vederea întocmirii trataiuluî
de Istorie a literaturii romîne, lucrare menită să întreprindă o anaiiză temeinică..
profund ştiinţifică a bogatului tezaur al literaturii noastre şi a etapclor ei d e
dezvoltare.
Dezbaterile Conferinţei au arătat hotărîrea noastră de a nu ne drămuf
eforturile, pentru a face ca scrisul nostru sa vibreze cît mai intens şi cît mai
apropiat de exigenţele mereu sporite aie cititorilor, astfel încît aceştia sa se poatâ
regăsi în operele literare cu întreg entuziasmul şi spiritul lor de abnegaţie faţăde cauza desăvîrşirii construcţiei socialiste, cu eroismul şi înţelepciunca lor, cu
toate vi suri le lor.
Asigurăm Partidul Muncitoresc Romîn, încercata sa conduccre leninistă,
personal pe tovarâşul Gheorghe Gheorghiu-Dej, că ne vom strădui să răspunden»
prin intreaga noastră activîtate de creaţie şi obştească înaltelor cerinţc ale
partidului şi poporului.
www.cimec.ro
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onferinţa pe ţară a scriitorilor — bilanţ al activităţii noastre din ultimii
ani pînă în clipa de faţă şi analiză amănunţită a unei munci fierbinţi,
nu lipsite de slăbiciuni sau de întîrzieri în clipe în care s-ar fi cuvenit
să răspundă cu o mai mare promptitudine la uluitoarea creştere care se desfăşoară, în toate domeniile, în jurul nostru — a fost pentru noi mult mai mult
decît o înregistrare de succese mai mari sau mai mici pe ogorul literaturii, o
recapitulare de mustrări pe care fiecare şi le face sieşi în clipele în care îşi
cercetează cu seriozitate activitatea ; a fost, asemenea unei piste de decolare,
un fel de platformă de pe care voinţa noastră încordată, de constructori ai
socialismului, năzuinţele noastre aprinse de a scrde mai mult, mai bine, mai
veridic, îşi iau zborul cu aripi larg desfăcute.
Salutul adus Conferinţei de către tovarăşul Gheorghe Gheorghiu-Dej, în
numele Comitetului Central al P.M.R. şi al Consiliului de Stat, ne-a umplut
sufletele nu numiai de marea mulţumire a creatorului care vede munca lui
preţuită, dar şi de un îndemn puternic de a o mérita din plin, de a o mérita şi
mai mult în viitor. Popas şi destindere molcomă într-o acţiune de construcţie,
de construire a conştiinţei socialiste de data asta, nu sînt cu putinţă şi nici
nu le dorim. Din cuvintele tovarăşului Gheorghe Gheorghiu-Dej, scriitorul desprinde limpede frumuseţea şi demnitatea sarcinii sale de luptător cu arma
idedi, a întregii lui sensibilităţi, a imaginii pline de sevă, inspirate din viaţa
pe care trebuie s-o cunoască bine şi nemijlocit, a cuvîntului greu de mult
înţeles şi trecut prin toate filtrele minţii ; frumuseţea şi demnitatea sarcinii
sale de a pune în faţa cititorului, făuritor al tuturor împlinirilor din jurul
nostru, opère în care acesta „să recunoască propria sa viaţă, gîndurile şi năzuinţele sale".
Dramaturgii, care, în ultima vreme, s-au străduit să dea acele piese care
să exprime celé mai noi, mai caracteristice, mai expresive fenomene şi carac
tère aie momentului pe care îl trăim — mai proaspăt, mai viguros, mai définit
decît cel de ieri şi prevestitor pentru frumuseţea celui de mîine —, au simţit
răsunînd adînc în ei aceasta chemare, acest îndemn. A ridica în picioare, pe
scenă, în faţa eroilor din sală, eroi care să-i reprezinte e o sarcină care
implică, asa cum a spus tovarăşul Gheorghe Gheorghiu-Dej : „a înfăţişa eu
pasiune realitatea în procesul complex al dezvoltării ei, al luptei dintre vechi
şi nou, al afirmării a ceea ce este nou şi înaintat".
Dramaturgii, asemenea tuturor scriitorilor din R.P.R., sînt hotărîţi ca,
luminaţi de principiile realismului socialist şi înarmaţi eu o adevărată şi amplă
cunoaştere a vieţii, să nu întîrzie în zugrăvirea ei şi în scrierea acelor piese
care să îmbogăţească literatura noastră şi să contribuie, cu viaţa lor vie, eu
adevărul, cu dinamismul, cu actualitatea lor, cu forma lor din ce în ce mai
artistică, la triumful socialismului.

Lucia Demetrius
3
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DIALOG CU PRINCIPIUL

înd tovarăşul Gheorghe Gheorghiu-Dej vorbea la Conferinţa pe ţară a scriitorHor, îmi treceau Pfin rninte o sumă de împrejurări concrete, de străduinţe,
de căutări, de înfăptuiri. o sumă de edemente de viaţă din viaţa scriitoricească şi din cealaltă, mai largă, a oamenilor care desăvîrşesc construcţia
socialistă a ţării ; şi fiecare vorbă, chemînd aceste reprezentări concrete, era o
sinteză sobră a lor. Din cîteva ouvinte am înţeles şi ce am făcut mai bine, şi
ce am făcut mai puţin bine ; unde trebuie să dublez efortul şi ce am de évi
tât ; ce îmbunătăţiri sînt dator să urmăresc şi ce îmbunătăţiri sînt în drept să
pretdnd de la critica literară. Princdpiul calităţii, slăbit uneori de practica
scriitoricească, a fost reafirmat şi întărit : duşmanul, ameţit şi edulcorat uneori,
îăbdat uneori eu complezenţă, fie că se numea apologetism, negativism sau
subiectivism, a fost din nou repérât eu claritate. Dindărătul cuvîntului ţîşneau
unele practici concrete ce erau stigmatizate, şi fiecare din scriitorii aflaţi în
sală îşi adjudeca acea cîtime care simţea că-1 priveşte pe el, efectiv.
Bra un dialog cu principiul. Primul secretar ai partidului spunea, tare,
ce este de făcut, iar tu îţi spumeai încet ce n-ai făcut încă, ce ai de gînd să
faci, îţi clarificai angajamentele în perspectiva solidă a viitorokii.
Se întrupa din cuvînt certitudinea acestui viitor spre care ne străduim
eu toţii.
; ; E tulburător să te gîndeşti, ca scriitor, că dacă pentru 1965 se cunoaşte
de pe âcum cifra de control a puterii electrice instalate, a încălţămintei sau
r a locuintelor, în schimb nu se cunosc operele literare ce se vor naşte în această
perioadă şi care incontestabil vor trebui să urmeze în calitate curba ascendentă
a bunăstării générale. E tulburător ca răspundere să ştii că ai în faţa ta,
deschisă, această zona, pe care va trebui s-o populezi cu fructul celor mai bune
strădanii aie taie, în aşa fel încît 1965 să nu te găseaseă înapoia sporului semenilor tăi. în aşa fel încît ei să se recunoască.
„Nu poate fi mulţumire mai mare pentru un scriitor al timpurilor noastre
decît ca în opera lui cititorul, făurar al noii orînduiri, să recunoască propria
5a viaţă, gîndurile şi năzuinţele sale."
Criteriu mare, de nedezminţit ! Bucurie supremă pentru un creator !
Mi-au treo i t prin min te, ca un fulger, doua sau trei din ratificările cela
mai mari pe care le-am primit pînă acum : „cîte zile ai stat la N în casa
inginerului X ?", sau ,jrm-i aşa că inginerul X e cutare ?" sau : „când ai vorbit
cu soţul meu şi ţi-a spus povestea aceea? Cum, n-ai vorbit? Doar e povestea
noastră!".
Apoi, mi-au venit în gînd cei de la I.O.R. Acum vreun an, la iniţiativa
Comitetului orăşenesc de partid şi a Uniunii Scriitorilor, fiind puşi în legătură
unii scriitori cu unele fabrici din Bucureşti, am cunoscut mai bine I.O.R.,
fabrică de inaltă tehnicitate. Cînd, peste o vreme, echipa de teatru nou înfiinţată
căuta o piesă pentru concurs, am încercat să scriu una pe datele interpreţilor
şi pe specificul fabricii, folosind experienţa cîştigată pînă atunci. Am scris-o.
Am citit împreună această piesă a noastrâ, dar la distrdbuirea ei am lipsit.
Ducîndu-mă din nou, am constatât că interpreţii se aşezaseră singuri în rolurile
lor, recunosdndu-se în ele (nu ca istorie, fireşte, ci ca asamănare tipologică).

C
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Mi-am spus că lucrul e pornit bine ; mi-^aim dat seamaă şi cfft mai lipsea pînă la
desăvîrşirea artistică eu care sîntem datori, dar totusi, cîtă mulţumire să simţi
că eşti pe aproape, că omul timpului tău se recunoaşte în trăsăturile şi gesturile pe care i ie-ai surprins, saiu şi le însuşeşte pe cele cu care 1-ai împodobit,
în spiritul evoluţiei générale!
Cum vom face ca oamenii din 1965 să se recunoască în operele pe care
le vom scrie ? Trăind în mijlocul lor, trăind viaţa lor, amestecînd viaţa lor
eu a noastră.
Atenţie la viaţă, atenţie la tineret, atenţie la modul de reflectare a acestei vieţi, la perspectiva realist-socialistă a faptelor din jurul nostru ; atenţie
la măiestrie şi la limba literară ! îndemnul e limpede şi simplu. Principiul,
exprimat cu fermitate, e acelaşi.
Dar dincolo de această confruntare intima cu linia teoretică, pe care am
făcut-o fiecare din noi, dincolo de enunţurile clare din care unele au mai fost
formulate — ceea ce dovedeşte permanenţa lor —, dincolo de dialogul cu
principiul, am simţit pe umăr o mînă caldă, puternică şi tovărăşească, acea
mînă sigură care ne însoţeşte in căutările noastre, ne îmbărbătează şi nu ne
lasă să râtăcim.
Mina făuritoare de istorie, mîna de prieten.
Vom face totul să-i merităm şi aplauzele.

Paul Everac

...SI DESPRE MODESTIE

D

espre emoţia pe care a trezit-o, în rîndurile scriitorilor, cuvîntul partidului,
rostit de tovarăşul Gheorghe Gheorghiu-Dej la Conferinţa lor pe ţarâ, e
greu să te exprima în cuvante.
Pudoarea sentimentelor mi se pare a fi mai mult decît un semn de me
sura şi ţinută. Bntuziasmiul nu trebuie lăsat să irumipă şi să se irosească în imnuri
în care se cîntă pe el însusi, ci, prin supape chibzuit deschise, el trebuie îndreptat
spre masa de lucru pentru a se transforma în faptă.
Cum, pe de altă parte, cuvîntarea cuprinde o bogăţie de principii şi un
program complet de muncă ce nu pot fd epuizate în comentariul unui scurt
articol, as vrea să mă opresc aici doar asupra unuia din îndemnurile-îndreptar
adresate scriitorilor, de conducerea partidului.
Este vorba de necesitatea modestiei în munca noastră. De fapt, alineatui
din care am extras acest deziderat poate fi socotit drept o definiţie a operei
artistice, considerate prin prisma reXaţiilor dialectice dintre fond şi forma, dintre
cunoaştere şi măiestrie : „Opère care să-şi croiască drum spre inima oamenilor,
înfruntînd cu trădnicia lof timpul, nu pot fi scrise din fuga condeiului, ci sînt
rezultatul cunoaşterii adînci, al studiului îndelungat al realităţilor, al unui susţinut efort artistic, al muncii de migală a oreatorului, pătruns de modestie şi
exigenţă faţă de roadele trudei sale".
Or, a include modestia ca un principiu şi ca un element al unei astfel de
definiţii mi se pare deosebit de interesant. Asta înseamnă a investi o atitudine
•;

www.cimec.ro

morală, recomandabilă „în general", eu o funcţie particulară, précisa şi necesară
în travaliul artistic.
Căci, dacă nu mă înşel, modestia nu e prdvită aici doar ca o simplă obligaţie de bună-cuviinţă, ci, aş spune, ca o virtute creatoare.
Modestia artistului în raporturile cu semenii îl face suportabil colegilor
săi de breaslă şi publicului. Dar modestia faţă de munca sa îl caldfică, dacă are
şi celelalte haruri, ca artist adevărat, nu obligatoriu mare, însă autentic. Ceea
ce nu e deloc puţin.
Orgoliul cu susceptibilităţi de mimoză, suficienţa pontifiantă şi agresivă,
beatitudinea extatică în faţa cuvîntului pe care 1-ai scris, sentimentul de a fi
alfa şi omega literaturii sînt nu numai penibile şi inestetice, ci şi funciar nega
tive, anticreatoare. Atitudinile demiurgice oscilează între ridicol şi néant.
Cînd cocoşul cîntă, închide ochii şi anulează uni vers ul ; scriitorul trebuie
să-i păstreze larg deschişi asupra vieţii, atunci cînd ţine condeiul în mînă, dacă
nu vrea să strige doar cucurigu.
Iar a vedea lumea, şi nu numai pe tine, înseamnă a măsura, a raporta,
a cîntări. Operaţia aceasta obligă la modestie.
A şti că munca ta reprezintă doar o infimă parte din splendidul şi neodihnitul efort făcut de spiritul uman pentru a cunoaşte, a asimila, a organiza,
în fer-un cuvînt a umaniza universul, e bine din toate punctele de vedere. E
bine, pentru că lucrul ăsta ne învaţă să înţelegem, între altele, nemăsurata
demnitate a acestei munci.
Căci, celé două noţiuni se împerechează obligatoriu.
Mai mult decît oricînd, în epoca comunismului, adică în epoca celor mai
générale şi solidare strădanii şi biruinţe umane, corelaţia modestie-demnitate
apare ca un dat fundamental al vieţii noastre spirituale. Demnitatea mea ca
individ se hrăneşte nu atît din propria mea substanţă, cît din demnitatea poporului eliberat, din pîinea albă pe toate mesele, din cartea în toate mîinile, din
planurile de prefacere a ţării. Şi ea se justifică prin participarea mea, inevitabil
modestă, dar utilă şi necesară, la această operă colectivă.
„Eul" anarhic, umflat de vînturile individualismului, dospind hipertrofic,
n-are ce căuta nici în viaţa de toate zilele, nici în munca artistică. Nu numai
pentru că ar fi foarte nociv. ci pentru că e absurd. Sîntesm împotriva inutiiului
pe toate planurile.

Horia Lovinescu

RESPONSABILITATEA CRITICII

I

n cuvîntarea tovaràsului Gheorghe Gheorghiu-Dej la Conferinţa pe ţară a scriitorilor, se face o caldă apreciere a realizărilor literaturii noastre noi, se definesc
în mod ştiinţific locul şi rolul creaţiei literare în ansamblul operei de construcţie
socialistă, se expun sarcinile esentiale aie literaturii şi criticii literare. Acest însemnat document demonstrează, încă o data, cu cîtă atenţie urmăreste conducerea partidului dezvoltarea creaţiei şi la ce înalt nivel de principialitate se exercit.i îndru6
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.marea de partid. Rezultate ale unui studiu profund şi multilateral, observaţiile şi
Indemnurile cuprisnse aici inspira la reflecţie activa şi muncâ stàruitoare în sensul
unei mereu crescînde şi mereu mai eficiente participări a literaturii şi artei la
viaţa poporului.
In acest sens îi sînt indicate şi criticii literare şi artistice criteriile partinice aie judecăţii de valoare şi căile celé mai potrivite în exercitarea rodnică
a misiunii sale. Aprecierea substanţială că, în perioada celor cinci ani trecuţi
•de la primul Congres al scriitorilor, literatura noastră s-a îmbogăţit cu valoroase
•opère de proză, poezie, dramaturgie, situînd la loc de frunte tematica noua,
inspirată din actualitate, exprima totodată sarcina criticii, istoriei şi teoriei de
specialitate, de a studia în amănunţime acest progrès şi de a-1 sintetiza în
generalizări ştiinţifice. După cum este cunoscut, progresul e evident şi în domeJiiul teatrului ; fiecare stagiune consacra noi dramaturgi, fiecare colectiv teatral
•din Capitale şi multe altele din regiuni reprezintă eel puţin una-două piese ori
ginale pe an, înscrise în contemporaneitate. Calitatea ideologică şi artistică a
dramaturgiei creşte, modalităţile estetice se multiplică şi se diversifiée, multe
spectacole sînt caracterizate printr-o observaţie pătrunzătoare asupra vieţii,
-expresie bogată a ideilor, tehnică artistică modernă. Scriitori şi artişti tineri se
adaugă necontenit maeştrilor încercaţi din generaţiile mai vechi. Toate aceste
ienomene pozitive, văzute în perspectiva luptei necurmate prin care noul înfruntă
şi învinge vechiul, réclama studii istorice şi teoretice care să fixeze concret
irăsăturile esenţiale ale acestei étape şi principiile dezvoltării ulterioare. Aici
este nevoie atît de efortul personal al celor ce se consacra acestui domeniu, cît
/şi de preocuparea sporită a revistelor de specialitate, mai cu seamă a publicaţiilor lunare, precum şi a editurilor.
Criteriul principal, primordial în aprecierea fenomenului literar şi artistic
•de către critică, îl furnizează raportarea permanentă a creaţiei la responsabilitatea ei socială. „în această etapă istorică de dezvoltare a societăţii noastre —
-a spus tovarăşul Gheorghe Gheorghiu-Dej — literaturii îi revine misiunea de
mare răspundere de a contribui prin toată forta ei de înrîurire la formarea şi
dezvoltarea conştiinţei socialiste, la fàurirea omului nou, a moralei socialiste,
a atitudinii noi faţă de muncă şi societate, la înlăturarea din conştiinţa oamenilor a influenţelor ideologiei şi educaţiei burgheze". Sîntem datori să judecăm
totdeauna, şi în primul rînd, opera de artâ din punctul de vedere al eficientei
'ei în mase. Aici, critica are, de altfel, cel mai larg şi mai pasionant domeniu
de cercetare. Acesta este terenul pe care criticii teatrali, de pildă, pot depune
•celé mai rodnice eforturi de a cunoaşte ei înşişi realităţile oglindite în drama
turgie şi pe scenă, aici se ridică în chipul cel mai acut necesitatea sondării
jnecontenite a opiniei publiée, a maselor de spectatori, aici se poate acorda
sprijinul cel mai important omului de artă şi realiza cea mai bună legătură
între critic şi artist. Documentul citât apreciază că succesele celor mai buni
.scriitori se datorează străduinţei de cunoaştere aprofundată a realităţii, de pătrundere mai adîncită în viaţa interioară a oamenilor muncii. Criticul nu poate
să nu urmeze aceeaşi cale şi să nu fie alături de scriitor şi artist în această
permanentă străduinţă a sa. Cercetătorul de cabinet prezumţios şi solitar este astăzi
un monsens. Criticul abstras din viata teatrală nu va pu tea niciodată să sprijine şi
sa îndrumeze creaţia, nu se va bucura de nici un prestigiu. Practica teatrală,
complexă şi multilatérale, impune partioiparea, în forme felurite, a criticului
la procesul atît de complicat şi interesant al zămislirii noii piese, la confruntarea
-ei cu spectatorii., la viaţa ei scenică, mai mult sau mai puţin îndelungată, la
recrearea ei în viziunea a diferite colective. Avem îndatorirea să studiem, cu
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celé mai eficace mijloace, cum şi la ce grad de intensitate sînt străbătute piesa
şi spectacoliul de celé mai înaintate idei aie timpului nostru, ideile conumismului, şi eu cîtă pregnanţă influenţează publicul, care e aportul particular al
unei piese, al unui spectacol la formarea şi dezvoltarea conştiinţei socialiste.
Din păcate, nu s-ar putea afirma că critica teatrală îşi îndeplineşte temeinic şi conseevent această îndatorire. De multe ori, publicăm sub titlul de cronică
teatrală consideraţii vagi sau şovăielnice care excelează mai ales prin pédanterie
livrescă sau întortochieri stilistlce, în timp ce încadrările esenţiale sînt sau
eludate sau rezolvate superficial. Critica îşi doreşte, pe drept ouvînt, să fie în
égala măsură de folos orientării creatorilor şi educării spectatorilor. Pentru a
fi astfel, în spirit de partid, ea are de întreprins eu precădere şi eu certitudine
ideologică raportarea artei la realitatea inspiratoare.
Această sarcină hotărîtoare nu poate fi privită ca referindu-se exclusiv
la conţinutul lucrării artistice. Tovarăşul Gheorghe Gheorghiu-Dej a vorbit despre
faptul că „literatura epocii noastre trebuie să însemne şi ca măiestrie un mare
pas înainte în dezvoltarea şi îmbogăţirea literaturii romîne", dînd un cald si
înţelept îndemn tinerilor scriitori să urmeze pilda fruntaşilor scrisului nostru şi
să-şi perfecţioneze necontenit măiestiia. „Criteriul de apreciere al unei opère de
artă nu este numărul de pagini, ci mesajul şi fondul ei de idei, strălucirea eî
artistică". Operînd deci eu acest criteriu, critica are de judecat ideea în expresie,
sporul de măiestrie eu care se transmite cît mai pătrunzător mesajul piesei.
Trebuie observât că, în esenţă şi în ansamblul ei, critica teatrală se situează
pe această poziţie şi că toemai de aceea ea îşi are partea ei în realizările obţinute în ultimii ani, în lupta pentru o literatură bogată în idei, pentru o măiestrie
înaltă a operelor literare, despre care se vorbeşte în cuvîntarea amintită. Totodată, e de remarcat că din articolele critice este încă greu să se defineascâ
personalitatea fiecărui autor şi — as zice — personalitatea fiecărei piese noir
de valoare. De multe ori, analiza fondului de idei al piesei este făcută la un
mod prea general şi prea abstract, fiind urmată nu atît de consideraţii asupra
măiestriei în formularea artistică a ideilor, cît de aprecieri asupra tehnicii artis
tice folosite de scriitor, foarte arareori asupra limbii, calitătii literare a dialogului, mai niciodată asupra strălucirii sau lipsei de stralucire a exprimării problemelor, în conflict, subiect, caractère. Astăzi, nu mai poţi confunda la teatru o>
piesă de Horia Lovinescu eu una de Paxil Everac, compoziţia unei lucrărr
de Al Mirodan eu a alteia de Dorel Dorian. Dar la lectura unor cronici şi
articole de-ale noastre, o asemenea confuzie devine posibilà, în detrimentul
criticii şi al dramaturgiei. Este necesar, neapărat, un efort temeinic de ridicare
a măiestriei critice, prin aprofundarea analizelor şi lărgirea sintezelor, prin
aprecierea operei de artă, de pe poziţiile esteticii marxist-leniniste, care cere ca
aeeastă operă să fie privită ca un întreg în condiţionarea sa social^politică şi
educativ-estetică.
In cuvîntarea î'ostită la Conferinţa scriitorilor, tovarăşul Gheorghe
Gheorghiu-Dej adresează criticii preţiosul îndemn partinic de a manifesta combaiivitate în tratarea problemelor creaţiei. Combativitatea — se arată în cuvîntare — nu se poate realiza acolo unde se manifesta tendinţeîe de ocolire a
problemelor arzătoare aie dezvoltărid literaturii, subiectivismul, tonul apologetic,
cît şi poziţiile neconstructive, negati\dste, spiritul de grup. „Literatura noastrâ
are nevoie de o critică principială, pătrunsă de spiritul de partid, receptivă faţă
de tot ce este valoros şi mérita sprijinit şi promovat, faţă de operele care abordează temele realităţii noastre contemporaine". Numai astfel se va situa criticuî
în linia întîi a frontului literaturii şi artei, dovedind spirit militant, ahiectivitatev
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interes neslăbit faţă de ceea ce e nou şi valoros, prezenţă activa în dezbaterea
celor mai ascuţite problème ale creaţiei. Cerinţele atît de îndreptăţite formulate
de partid faţă de critică privesc mărirea contribuţiei ei la progresul continuu
al creaţiei, ridicarea ei în stima creatorului şi cititorului ori spectatorului, definind totodată profilul etic al criticului comunist, în funcţie de înalta sa responsabilitate cetăţenească. Marea majoritate a criticilor activează în presă ; creşterea
combativitătii, obiectivitatea şi seriozitatea, prezenţa efectivă în problematica de
actualitate a criticii mâresc valoarea publicistică a articolelor şi înrîurirea lor
pozitivă în rîndurile celor ce le citesc. Este sarcina fiecărui critic în parte să-şi
analizeze munca în lumina acestor mari şi légitime exigenţe. E, în acelaşi timp^
sarcina tuturor oriticilor să rezolve în colectiv problemele cardinale ale profesiunii lor : orienitarea criticii într-o etapă sau alta, formarea tinerelor cadre. Acest
examen colectiv poate şi trebuie să-1 prilejuiască secţiile de resort ale Uniunii
Soriitorilor, Asociaţiei oamenilor de artă, antrenînd în acelaşi timp pe toţi cri
ticii în „dezbaterea problemelor fundamentale ale creaţiei literare, continua consolidare a coeziunii tuturor forţelor literaturii pe temelia ideologiei marxistleniniste, creşterea cu dragoste şi atenţie a tineretului scriitoricesc".
Trebuie să mulţumim din suflet partidului, tovarăşului GheorgheGheorghiuDej, că ne ajută încă o dată să ne analizăm profund munca şi să vedem limpededrumul de urmat.

Valentin Silve&tric,

O NOUĂ STRĂLUCIRE
COMORILOR LIMBII NOASTRE

D

elegaţii la Conferinţa pe ţară a scriitornor de la începutul anului 1962
au avut privilegiul de a participa la moomentele neuitate în care tovarăşul Gheorghe Gheorghiu-Dej a adresat mînuitorilor de seamă ai limbii
romîneşti, salutul şi îndeninul călduros al partidului şi al guvernului ţării noastre. Mesajul transmis oamenilor de litere, de către fiul cel mai iubit al poporului, ne atrage luarea-aminte asupra faptului că obiectivele tuturor genurilor
scrisului, aie întregii activităţi a scriitorului, nu pot fi atinse decît în măsura
în care, in opera lui, cititorul, făurar al noii orînduiri, recunoaşte propria s a
viaţă, gîndurile şi năzuinţele sale, redate cu stralucire.
Unul dintre obiectivele însemnate aie literaturii noastre, aie pasiunii.
scriitorilor pentru chemarea lor de a da „opère care să-şi croiască drum spre
inima oamenilor, înfruntînd eu trăinicia lor timpul", este lupta pentru o măiestrie înaltă, pentru un „efort artistic, al muncii de migală a creatorului, patrunsde modestie şi exigenţă faţă de roadele trudei sale", este lupta pentru calitate.
In activitatea pe care mulţi dintre noi o desfăşoară, atît pe terenul creaţiei, cît şi în arena criticii literare, trebuie să înţelegem ca o sarcina impor
tante sublinierea rolului educativ al literaturii, menirea ei „de a cultiva în.
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inimile oamenilor mîndria patriotică" pentru trecutul şi prezentul glorios al
duptelor poporului, pentru idealurile pline de măreţie ale epocii noastre. Cred
că progresul literelor romîneşti cuprinde, in marele ansamblu cultural al avîntului său, şi răspunsul pe care avem să-1 dăm acelei recomandări din cuv'intarea tovarăşului Gheorghe Gheorghiu-Dej, care ne arată că „scriitorii sînt
chemaţi să creeze opère care vor da o nouă strălucire comorilor limbii noastre".
Mîndria patriotică faţă de „dulcea şi frumoasa" limbă romînească, de
toogăţia ei, aptă să cuprindă exprimarea celor mai subtile simţiri şi gînduri aie
omului modem, se traduce în grija creatorului de valori literare (şi a criticului
său contemporan) de a înfăţişa aces te noi valori într-un vesmînt curât şi
frumos, vrednic de tradiţiile marilor înaintasi, de exemplul înalt al lui Sadoveanu şi Arghezi, pilde de dragoste pentru chemarea lor de scriitori legaţi de
popor. Cred că, de-acum înainte, e necesar să sporim exigenţa noastră faţă
•de limbajul pe care prozatorii şi autorii nostri dramatici îl folosesc în lucrările lor.
De cîteva ori, în anii din urmă şi chiar în stagiunea prezentă, publicul
a ascultat piese de teatru scrise fie într-o limbă literară aproximativă, fie
într-alta adăpată din detestabilul jargon „bulevardist", ori într-un fel de vorbire simplificată şi simplistă, pe care unii autori, rupţi de realitate, o pun pe
seama „ruralismului". Nu mai puţin jignitoare la adresa limbii romîne este
i>uita de termeni pedanţi, improprii, şi de formulări întortochiate, eu care unii
xecenzenţi se înghesuie să dea lecţii şi să pună note artei şi culturii noastre, din
colţul rubricii ce le-a fost încredinţată în scopuri desigur mai vrednice de rnenirea
criticii noastre noi. Am citit cronici şi am auzit remarce în care scriitori conternporani deprinşi eu munca gréa asupra paginii — cum o demumeste, eu emoţionantă
stimă, mesajul partidului — erau etichetaţi, fără drept de apel, ca „păşunişti",
jsau „neaoşişti", într-un context ce nu exprima decît sărăcia ideilor şi a limbii
respectivului recenzent.
La Conferinţa pe ţară, un scriitor a citât cîteva din asemenea mostre
■de limbaj al unor publicişti care au uitat, pesemne, îndrumarea lui Lenin, că
arta aparţine poporului, trebuind să pătrundă prin rădăcinile ei celé mai
•adînci în masele largi aie oamenilor muncii, să fie pe înţelesul lor, iubită şi
<ipreciatà de ele.
în întreaga mea activitate viitoare, de scriitor şi critic de artă, voi promova, din toate puterile şi eu toată atenţia pe care o mérita, efortul nostru
unanim pentru o noua strâlucire a comorilor limbii romîne, minunata unealtă a
literaturii epocii noastre.
www.cimec.ro

Mihnea GheorgMu

ZIUA
MONDIAL*
A TEATRU LU I

n iuinie anul trecut, la eel de-al IX-lea Congres al Institutului International de
Teatru, într-o atmosferă de entuziasm, s-a luat Lnitiativa de a consacra ziua de
27 martie teatrului mondial. îmi amintesc foarte bine şi elanul din care s-a născut
acest gînd şi bucuria eu care el a fost îmbrătişat.
Cultura pătrunsă de idealul comunismului este un fapt de solidaritate a
popoarelor, este o comumiune în gîndire şi sensibilitate, care are virtutea magică
de a réuni fiinţe foarte deosebite unele de celelalte într-o emoţionantă familie.
Exista totdeauna în marile creatii ale umanitătii un curent de pasiune şi de inteligenţă, un suflu fierbinte care ne cuprinde în cercul lui fermecat şi ne poartă la
întîlnirea eu ceea ce e mai bun în noi. Adevărurile acestea le-am verificat în
repetate rînduri la noi în ţară sau peste hotare, constatînd că arta poate constitui
un cîmp fertil de apropiere între naţiuni şi de meditaţie eu privire la responsabilitatea omului. Iată şi de ce aplaudăm dLn toată inima manifestările de cultură
i n care se laud arrnonios vocile celé mai diferite în slujba uimanisimului şi a
poporului. întîlnirile internationale, vizitele reciproce, turneele colectivelor artistice
favorizează şi sprijină această necesitate adîncă de cunoaştere şi de expresie.
Trăim eu toţii, în lupta împotriva fascismului şi a războiului, în lupta
pentru o societate dreaptă, un înalt moment spiritual si dezbaterile noastre de
■conştiinţă, experienţa noastră de viaţă, valorificate în piese, în spectacole de
artă, trebuie să treacă graniţele şi să devina un punct de fuziune.
Nu voi ascunde că pentru aceasta se impune o selecţie riguroasă. Are
dreptate Jean Vilar atunci cînd socoate că pentru un teatru a constitui azi un
repertoràu de piese fără contact real eu gîndirea şi sensibilitatea epocii noastre,
înseamnă nu numai un act de demisie artistică, dar şi o penibilă dezertare.
Dorim să ne întîlnim nu în săli în cave se joacă piese fără culoare, fără atitudine^ fără problème, ci să avem un punct de contact şi un prilej de discuţie
prin intermediul lucrărilor în care ideile înaintate aie contemporaneităţii au
puterea lor întreagă şi activa. Să lâsăm, aşa cum zice Jean Vilar, Capriciile
dragostei pentru mai tîrziu, să montăm astăzi Pacea lui Aristofan.
Din punctul de vedere al felului cum realizăm spectacolul, problema se
pune în acelaşi chip. Aparent, vom obţine pretutindeni o audienţă mai largă,
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creînd cu piese „neutre" spectacole tradiţionale, comode ; în fapt însă, aceasta
audienţă va răxnîine superficială şi fără consecinţe. Căci, un teatru conternporan prin tendinţă nu se poate realiza decît ou mijloace reînnoite, actuale,
de expresie. Exista astăzi un univers de gîndiuri şi un registru de simţăminte
care se exprima scenic în gesturi, în inflexiuni, în tăceri care îşi au timbrul
lor unie şi absolut nou. Nurnai vorbind în acest limbaj contemporan, vom
merge eu adevărat la inima spectatorului de pe toate meridianele. De aceea
consider că se înşeală girav omul de teatru care-şi socoate îndeplinită misLunea
dacă spectacolul pe care 1-a pus în scenă funcţionează fără accident şi fără
deficit. Un spectacol viu, eficace, nu este acela care-şi întemeiază succesul pe
respectul locurilor comune şi pe măgulirea vechilor mijloace de expresie, ci
acela care încheie un acord cu publicul, punînd la pămînt prejudecăţi artistice
ce au de partea lor teribila forţă de a fi fost pînă atunci acceiptate ; un spec
tacol viu, eficace, este acela care sporeste conştilnţa noastră despre lume şi ne
apropie de înţelegerea timpului pe care-1 trăim.
Pentru a face din teatru, în ansamblul universal al vieţii culturale, un
mijloc de comunicaţie şi o punte de înţelegere, avem datoria ca în piesele pe
care le alegem şi în spectacolele pe care le realizăm, să afirmăm marile idei
aie epodi, să negăm tot ce e împotriva omului şi a vieţii, să stabilim raporturi, căutînd, împreună eu oamenii de teatru din toate ţările, drumûl cel mal
scurt spre soLuţionarea problemelor comune.
De altminteri, nu este oare teatrul, prin excelenţă, dialog, iar scena, prin
destin, un sediu autorizat al dezbaterilor ?
www.cimec.ro

Radu Beligan
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INDmWALA
Piesâ în trei acte (cinci
tablouri) de GHEORGHE VLAD
www.cimec.ro

Marin Hodină (55 de ani)
Paraschiva, soţia sa (50 de ani)
Lisandru, fiul său (25 de ani)
Pavel, fratele său (53 de ani)
Ilie Chiritoiu (55 de ani)
Veta, soţia sa (52 de ani)
Zodca, fata lor (17 ani)
Mitu (40 de ani)
mi) )
fraţii Vetei
Nate (41 de ani)
Păun Ceocîlteiu (45 de ani)
Petria Fieraru (45 de ani)
Lina, fiica sa (22 de ani)
Buzdurică (48 de ani)
Ion Pîrvu (37—33 de ani)
Caterina (40 de ani)
Vasdle Băjan (42 de ani)
Gîju (35—37 de ani)
Bătrîna
Colectivişti
Colectiviste

PERSONAJELE

Acţiunea se petrece în satul Lacusteni,

în zilele

noastre.

Ilustratia de YAL MUNTEANU

u
Tabl oui

1

Incrucişare dt uliţe la capătul satului Lacusteni. In prim-plan, dreapta, se vede latura casei lai
Marin Hodină, cu prispă înaltă spre uliţă şi o fereastra. In prim-plan, stînga, o fîntînă cu lanţ sau cumpănă.
In planul doi, stînga, st vede casa lui Ilie Chiritoiu.
Spre sfîrşitul lui februarie. Zi însorită, primăvăratică. Satul pare pustiu.
Deodată, dinsprc casa lui Ilie se aud voci, ţipetc.

GLASUL ZOICÀI : Au, au, marna, nu
da, n-ai dreptul...
GLASUL VETEI : N-am dreptul, ai ?
Iţi arăt eu drept !
GLASUL LUI ILIE : Las-o, Veto, c-o
omori !
GLASUL VETEI : Asta şi vreau, s-o
omor. Eu am făcut-o, eu îi iau zi
lele. încai să ştiu că nu mai am
fată.
(Pe uliţa din stînga ce vine de la
gară, se aude Lisandru cîntînd : „Pe
vale mă duc şi pe deal mă-ntorc".

Din cauza ţipetelor, cîntecul se întrerupe o clipă, apoi, sărind peste un
vers : „Daolică Leano, draga mea..."}
(Apare Lisandru Hodină, un flăcău
potrivit de statură, îmbrăcat în haine
jumătate de oraş, jumătate de ţară.
Poartà o pălărie data pe ceafă, în panglica careia a înfipt cîteva viorele şi
tàmîioare culese în drum.
Pe spate, agăţat de o frîntură de
arac, ţine un cufăr de lemn. E nàdu-
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şit de drumul făcut In pas soldăţesc
de la gară pînă aid.
De aceea, ajuns în dreptul fîntînii, parcà vrea să scoatà o ciuturâ de
apă, din care să soarbă cîteva înghiţituri zdravene şi să-şi răcoreascâ faţa.
Dinspre casa cu zgomotele, Zoica
vine-n fugă şi se ciocneşte de el, maimai să-l răstoame.)
LISANDRU (recăpătîndu-şi echilibrul) :
Hei, piine frîna, nu vezi că dai peste
oameni ? Ori ai orbul găinilor ?
(Lasă cufărul jos. Zoica, fără să se
uite la Lisandru, se aşază pe cufăr
şi începe să plîngă ca un copil. Una
din cozi i s-a desfăcut. Bluza cusută
cu arnici i s-a rupt la un uraar.)
Altă comédie aoum : da' ce-i cuf ărul meu, banca în grădină publică ?
(O apucă de bărbie şi-i ridică faţa
către el.) Mai, mai ! Ce-i cu Une,
Zoica?
ZOICA (recunoscîndu-l, se ridicà în
picioare ruşinată, dar tot plîngînd) :
Ce să fie ? Ma snopi în bătăi mai
rău ca pe un copil vitreg. (Işi şterge
nasul şi ochii cu mîneca bluzei.)
LISANDRU : E-te, comédie ! Or fi
vrînd să te mărlte cu forţa, sau ce ?
ZOICA : Poate cu moartea să mă mărite. (Vrînd să schimbe discuţia.) Da'
duimneata, nene Lisandre, te-ntorci
de la scoala de brigadieri ?
LISANDRU : Da, de la şcoală. Nu se
cunoaste ?
ZOICA : Cum sa se cunoască ?
LISANDRU (îşi cuprinde capul cu
mîinile) : Păi, mi se pare mai uni
fiât. Mă şi plănuisem, cum ajung
acasă, zic, îl pun în nişte cercuri de
fier sa nu plesnească. Ai primit scrisorile?
ZOICA : îhî ! Va să zică, terminaşi.
(Arătînd cu capul către casa din
planul întîi.) Ai dumitale sînt sănătoşi ? (Plîngînd, se aşază pe cufăr.)
Numai eu n-am noroc pe lumea
as ta...
LISANDRU (făcînd pe supăratul) : Apăi, în loc sa te smiorcăi, mai bine
te-ai apuca să-mi spui ce ţi se-întîmplă. Că nici doctorul nu te poate
a juta pînă nu-i arăti ce te doare.
(Se asază lîngă ea, pe cufăr. Tandru.) Zoică, had, zău, doar sîntem
prieteni din copilărie. (Izbucnişte.)
Ce mama dracului !
ZOICA (scîncind) : Alaltăieri, avuserăm o şedintă de utemeu. Şi secretarul se ridică şi zice : dragi tovarăsi utemişti şi utemiste, avem şi
noi zece vad mari şi late. Mai mare

•

păcatul de ele. Dacă-şi aduce cineva
aminte, le aruncă un braţ de fîn;
sau o găleată cu apă, dacă nu, nu.
Mugesc toată ziua, zice, şi nimeni
n^are urechi să le audă. Care dintre
voi vreti să vă faceţi
pomană cu
ele ? N-a zis unu1 pîs. Parc-aveau
apă-n gură. Dac-am văzut aşa, mi
s-a făcut milă. M-am ridicat şi^am
cerut să mi le dea mie, să am grijă
de ele. Să fi vazut cum mă aplaudau ! Pesemne, de bucurie că seapaseră ei.
LISANDRU (entuziasmat) : Zoica, da'
tu eşti o adevărată eroină... D-alea.
pozitive, asa cum li se spune-n cărţi.
ZOICA (scîncind) : Eu îţi vorbesc se
ries şi dumneatale mă iei peste picior... Da' ce, mie mi s-a făcut milă
de vaci... Şi mama... Uite cum îmi
dogoresc obrajii. (li ia rniinile şi i
le pane pe obraji. Se ridică.) Zîsă
că mă tine-ntr-o bătaie pînă mi-oi
băga minţile-n cap... Décala mai bine
măăă duc cît m-or ţine pă mine picioarele, doar mi-oi pierde de urmă.
Rămîi cu bine. (Se îndepârtează.Y
LISANDRU (cu o căldură neaşteptată
în glas) : Nu vred sa vezi ce-ţi adusei ? (Scoate din buzunar un şir de
mărgele. Zoica se întoarce fără să
se apropie.) Uite, nişte mărgeie. Ce
zid, îţi plac, ai ? De, atîta vecinicâ
am şi eu.
ZOICA (zîmbeste. li tremură buzele.
Dă din cap în semn că nu) : Iţi
multumesc, da' nu de podoabe-mi
arde mie acuma. (Se îndepărtează.y
LISANDRU (cu puţină disperare în
glas) : Şi-ncotro, mai, Zoică ?
ZOICA (din mers) : Oi vedea. Lumea-î
mare.
LISANDRU : Hmm, aprigă fată. Şi...
drăgută ! Ca un piersic dat în
floare... Hai, fii serios... Da-i trece
ei. Cînd i s-o face foame, seHntoarce,
ca popa. Auzi la ea : „Lumea-i
mare !" Ce ştie ea despre lume ?
(Vrea să se ducă la fîntînă, dar se
răzgîndeşte. la cufărul şi fàrà sa.
mai intre pe poartă, face un pas
larg peste gardul scund ce desparte
casa de uliţă şi sare drept pe prispà.) Mai, ai lui Hodină, nu e
nimeni acasa-m ? Linişte. (Incearcă
uşa şi vede că-i încuiată. lşi scoate
haina şi pălăria, pe care le pune
pe cufàr, apoi sare din nou gardul,
se duce la fîntînà, scoate apă şi se
spală pe faţă, pufăind ca o foeà.
Cînd să treacă drumul, din fund
vine Pavel Hodină, fratele lui taicăsău. Preşedinlele gospodăriei.)
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CEOCÎLTEU
(îndepărtindii-se)
:
Că
b i n e zîci. Nu ştiaim ce-mi lipsa mie,
tamam acuima, îm clipa a s t a : plimbairea-Jmi lipsa...
P A V E L (către Lisandru) : Ş-ăsta, vai
d e caipu' laii.
LISANDRU : De ce ?
PAVEL : Mi-a făcut um pocinog cu
varul... Da' las' că-ţi povestesc eu
altă data. Vorba e, cuim me descurcăim cu time ! Făcuşi tu şcoală de
brigadieri, d a ' pîmă u n a alta, n-ai
nici o brigadă de comdus.
LISANDRU : Bu m ă m u l ţ u m e s c să
comiduc şi um atslaj cu boi s a u cu
cai.
PAVEL : Ce vonbesti, mepoate ? Păi,
t r e a b a a s t a o poate face oricine.
(Mică pauză.) Ştii ce ? Dacă te-aş
pume comtabil ? Mumcă uşoară. Nu
t e a r d e soaireie, n u te b a t e vîmtul,
mu t e udă ploaia... Ce zici ?
LISANDRU (zîmbind) : Nu cred eu
să d u c e m lipsă d e a s a ceva.
P A V E L : Ce-i drept, e drept, a v e m
doi. Da' mai sitrică nici a l treàlea.
I a r peste cîteva lumi, t e fac şef
peste ei.
LISANDRU (începe să rida) : Şi zi,
m ă şi văzusi comtabil-şef, ai ?
PAVEL (chipurile
contrariât) : Şi d e
ce-i fi rîzînd ca proasta-m bîlci ?
Dacă mu-ţi place la contabilitate,
poftLm, te fac ajutorul lui Buzdurică la magazie.
LISANDRU : Nu,
unchiule.
Dă-^mi
ceva c a r e să sdimt eu că-mi îndoaie
umerii. Pume-amă acolo unde-ţi crapă
buza d u p a um am.
P A V E L (rîde) : Bravo, mepoate ! î n seammă că s-a lipit ceva d e t i n e
piacolo p e umde^ai fost. Vrusăi să
t e p u n la-mcercare. •
LISANDRU (puţin supărat) : Grozav
t e m a i pricepi la oameni, n - a m ce
zice.
PAVEL (împăciuitor) : Ho, şi tu acuma. Vezi că t e aşteaptă brigada.
P a r c - a m scăpat d-ăi din consiliu
pînă nu te-arni pus şef ? Da' să mu
m ă dai d e ruşine, că t e zvîntez.
(Ridicîndu-se.)
Acum m a duc. Poate
tree diseară eu matus-ta p e la voi,
sa m a i s t ă m d e vorbă. S-auzim d e
bine.
LISANDRU : Noroc bun, neică P a vele. (îşi string mîinile. Pavel iese
prin planul din dreapta.
Lisandru
ramîne
dus pe gînduri,
eu bărbia
sprijinită-n
pumni.
Mică
pauză.
Ceocîlteu apare pe drumul
dinspre
gară. Se opreşte la fîntînă şi toarnă
apă din ciutură in oală,
clătind-o.

P A V E L (dînd eu ochii de el) : lote-te
cenmi v ă d ochii, l u m e n o u a ! S-au
întors îmvăţaţii noştri. Bine venişi,
mepoate ! (îşi string
mîinile.)
L I S A N D R U : Biine t e găsîi, neică
Pavel.
P A V E L : Acu' căzuşi ?
LJSANDRU : Chiar acu'. Cît apuoai
să m ă răcoresc niţel.
P A V E L : l a să t e văd. (îl apucă de
mina,
cercetîndu-l.)
Mă, da' te-ai
m a i împlimit l a t r u p , a r ă ţ i altfel-mi ! C r e d e a m că dup-atîta c a r t e
o să-mi vii s u b ţ i r e c a o aţă. Ai dus-o
bine, ai ?
LISANDRU : N^am a v u t d e c e m ă
plînge, neică. Programu', program ;
odihna, odihmă. Dar p e la noi ce m a i
este ? A m a i rnişcat ceva ?
P A V E L : Eh, a ş a cîte puţim. Ca la-nceput, de, cîrpeşti ici, plesmeşte dimcolo...
LISANDRU : Mătuşa-i sănătoasă ?
P A V E L : C u m o ştii, da' s-a cam
coconit. T a r e rni-e frică să n u m ă t u r odată b ă t ă t u r a eu ea. (Se aşază
amîndoi pe margined prispei.
Pavel
scoate pachetul de ţigări.) Fumezi ?
LISANDRU : Mai rar, da' fumez. (la
o ţigară. he
aprind.)
P A V E L : Bine că venişi, abia astept
să i n t r ă m eu plugurile-m brazdă. Azim î i n e trebuie să n e vină şi tractoarele.
LISANDRU : Da' guiioi d e grajd n-aţi
cărat ?
P A V E L : Cărăm mereu. Numai că la
gospodărie n u prea avem. A m vorbit cu oamenii să dea dimtr-al lor.
(Intră pe planul din dreapta
Ceocîlteu, cu o oală mare în mînă,
legată
peste gură eu o cîrpă. Scund, cu faţa
slabă, nerasă. Poartă haină de dimie,
sub care se vede o cămaşă cam murdară. Pantaloni groşi, de asemenea de
dimie, strînşi pe picior. Pe cap, o căciulă
ţuguiată.)
CEOCÎLTEU : Să trăieşta,
tovarăse
preşedinte. Bine venişi sănâtos, L i sandre.
P A V E L : Si t u să trăieşti, Ceocîlteu.
LISANDRU : Bine t e
găsîi, mené
Paume.
P A V E L : Da' umde plecaşi, m ă ?
C E O C Î L T E U : Iacă, m a r e p e d pîn-la
gara. Mă nugă şeful să-i fac rost d ă
miscai lapte bătut. Nevaată-sa a r e
copil în b u r t ă şi pofteşte.
P A V E L (in glumă) : Vezi, poate-ţi dă
fun bilet gratis pîn-la Bucureşti. Te
m a i plimbi şi tu.
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lntoarce capul şi-l vede pe Lisandru. Discuţia se va duce eu pauze
si întreruperî, aşa cum foc ţăranii
cînd vorbesc despre lucruri deosebit de serioase.)
CEOClLTEU : Mă Lisamdre, nu ţ-o
fi răimas cumiva fo ţigară-m ?
LJSANDRU : Cuim nu, nene Paume.
Had înooa' să fuimăm. (Aprind. Ceocîlteu trage adîne în piept eu vădită
mulţumire.)
CEOClLTEU : Uu, ca bun e !i Parcă
te uinge la inimă. De-azi dă dimineată nu pusai ţigară-n gură. Rămăsăi fără fir dă tutun ân casa.
Da', tu, Ldsandre ! Va să zică, te
scodisd ? Şi^acuma ce-ai de gînd, rămii la noi ?
LISANDRU : D-apăi cum, un' să mă
duc?
CEOClLTEU : Aşa-i, un' să te duci !
Că doar nu de^aia te-am. trinies
să-mveti.
USANDRU : După cîte văd, nu prea
tî-s fooii acasă, nea Păune, ai ?
CEOClLTEU : Nu prea, bă ! Ce vrei ?
Mă dărui dumnezău ou şasă copii.
Doar doi sînt mai răsăiriti, unul într-<a sasea, celălalt p-^a şaptea. Că-i
sştii şi tu... Muierea aibia să ţîne pă
picioare. Are boală fără leac, dă
mu-i dă n i d un doctor dă căpătîi.
(Mică pauză.) Şi-uite-asa, descurcă-te,
Ceocâlteu.
LISANDRU : Asta-i tot ?
(Pauză, pe gînduri.)
CEOClLTEU : Ba-mi mai căzu o năpastă pă cap, dâ umblu toată ziua
ca o curcă beaită.
LISANDRU : Ce fel de năpastă ?
CEOClLTEU : Mad dă-mi o ţigară. O
să curnpăr şi eu acuma di 3a cooperaitivă. (tşi scoate căciula şi o
pune alâturi pe prispă. Il priveşte
lung pe Lisandru.) Nu ştiu dă ce,
da', parcă mi-e şi frică să vorbesc,
asa mi-a intrat o spaima-n oase.
LISANDRU : Fiindcă tot ne-apucarăm, fă-ţi ouraj. Poate-o fi ceva din
care să trag învăţătură.
CEOClLTEU (ia căciula, se uită-n ea
şi şi-o pune-n cap) : Eeee, ma baiete, câind e să te pască nenorocu', te
paste. Stăi să vezi. Cînd ne-am inau
gurât, acum cîteva luni, credeam că
eu, Ceocîlteu, 1-am apucat pa duninezâu nu d-un picior, d-amîndouă
picioarele. Că^mi zîceam asa : dacăntovărăşirea, că e — vorba ăluia —
doar o juma' dă pas şi tot ne-a săltat un pic traiu', d-apai colectiva ?
D'aia, mă năpadisă atâta îndrăzneală,
că de ni-ar fi-ntrebat cineva : Mă
2 — Tcatrul

nr. 3

Păune, poţ' tu să te sui pînă la oer
îără scară, fără nimic ? — aş fi zîs :
pot ! Şi ce dracu', doar nu sînt copil ;
am început să-ncărunţesc d^a binelea.
Mi-am, zîs asa, ma Ceocîlteu, ma
Pâune, ce dai tu în schimbul buouriei ăsteia ? Penibru ca eu aşa socotesc : într-o gospodărie colectivă nu-i
d-najuns s^aduci pamôntu', caru'
ou boi şi plugu', ci să dai tot ce ai
tu mai bun în mima, în sufletu' şi
mintea ta. Spune tu, n-am dreptate?
LISANDRU : Ai, nene Păune, cum
sa n^ai ! Numai că, asa o iei pe
ocolite de mă ameţesti.
CEOClLTEU : Păi, ca să-nţelegi cum
devine oazu' ! Tu ştii ce năcazuri
avem noi eu varu'. Pînă nu vin ăia
di la mainte ou carutele lor eu coviltir, pof sa tot stai eu casa nevăruită. Da' ce, gospodăria o să poată
astepta? Osăîncepem atâtea construeţii. O să pornească oamenii, paste
un an-Kloi, să-«i ridice case noi. O
s^avem nevoie de var eu vagoanele.
Păd, tu-ti dai seama cat o sa ne
coste, ai ? ÎU dai seama ?
LISANDRU : Mult al dracului, ma,
nea Păune.
CEOClLTEU : Păi vezi ? Şi dacâ pentru orce fleac o să dăsfaoem punga,
unde^ajungem ? Ce mi-am zîs, hai
sa trîntim noi colea un cuptor da
ars piatra dă var, că avem atâta în
Vîlceaua Rosului dâ sa sa sature tot
radonu'. Cum la noi în sat nu sa
prioepe nimeni la treaba asta, ma
hotărîi ca mai înitîi sa ma docomentez şi dup-aia sa pui problema
pa tapet. Asa că, făr' sa spui nimăffiui, mă pui în tren şi nimeresc într-o
comuna pi la poalele munţilor. Cuptoare, cîte vrei. AfiLai tot ce-mi
trebuia ; făcui însemnări, nişte
desemne. Insă hopu' ăi mare abia
la întoarcere mă astepta. Cînd le-am
dezvălit pianu' meu, au sărit dă
parcă eram. gâta sa pui foc satului.
Inoaltea, Buzdurică să mă înghiţâ
dă viu, eu bocanci eu tot. Ce era
el zgîrcit dă felul lui înainte, da'
dă icînd 1-am pus să răspunză dâ
imagazie, parcă s-a îmbolnâvit d-a
binelea. Noroc că pînă la urma mi-au
sărit într-ajutor Petria Fieraru şi Ilie
Chiritoiu. Ei 1-au convins pă neică-tu
Pavel, să mă lase. Aşa că, mi-a dat
zeee oameni care să ma ajute, am
ciupit şi ceva materiale de la Buzdurică — parcă şi le-ar fi rupt din suflet — ş-am pornit la treabă. Cuptoru' 1-am dat repede gâta. Bă, Li-
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CEOCÎLTEU : Tot beteagă. Am arătat-o la nu ştiu cîţi dootori şi nu-i
dau dă leac. Să usucă d-a-n picioarelea.
MARIN : Hai, Paraschivo, gâta cu
snuorcăiala. Priinde o găină s-o tăiem, că ne ia noaptea.
PARASCHIVA : Uite-acuşica. (Lumina
scade. Intră în casă pe uşa care se
vede în faţă şi care dă în tindă şi
iese cu nişte boabe în poală. începe
să le arunce prin curte.) Puii mamii,
pui, ipui !
CEOCÎLTEU : Ei, acum mă duc şi eu
acasă. Lisandre, ştii ce bine că vorbii
cu tijie, c-apucai să-mi descarc sufletu'. Parcă mă simţ mai uşurat.
LISANDRU : Nu rămâi ou noi la
masă ?
CEOCÎLTEU : Nu pot, Lisandre, ma
aşteaptă batalionail. Le făgăduii ălor
mici nişte bomboane şi li s-or fi
strîmbat cefele uitîndu-se pă uliţă
dupa mine. Ee, s-auzim dă bine !
LISANDRU : Cu bine, nene Păune L
MARIN : Să fiii sănătos, Ceocîlteu.
PARASCHIVA : Puii mamii, pui ! Da"
unde vă
pitularăţi,
minca-v-ar
ciuia !

sandre, ştii, ma, cum duduia ? Ca o
locomotivă gâta s-o ia dîn loc. (Abàtut.) Sara, pă cînd să-ntunecasă. aud
o data buum, şi să prăbuşeşte, Lisandre, ca nimica... Cu ce-oi fi greşit, ce-oi fi uitat, nu ştiu. Atîta mă
mistui şi ma frămînt, dă mă doare
mintea. Acuma, unii să uită la mine
dă parcă m-ar fi prins noaptea la
coteţu' lor dă găini. Buzdurică mi-a
şi făgăduit c-o să plătesc eu, să
n-am nici o grijă. (Oftează.) Aia e,
vrusăi să fac un bine şi ieşii pâ dos.
USANDRU : Eu să fui în locu' dumitale, nu m-aş lăsa.
CEOClLTEU : Mi-e frică, Lisandre. Nu
ştiu. Mi-a intrat o spaimâ-n oase !
Eh, da-ţi împuiai dăstul capu' cu
de-ale mêle. Bă, da' ia stai ! Oe faci
cu candidatura dă partid ? Cînd îţi
împlineşti stagiu' ?
LISANDRU : Mad am puţin, şi gâta.
CEOCÎLTEU (cu faţa luminată) : Nici
eu nu mai am mult ; acu' aştept să
mă puie-n discuţie. Cînd mă gîndesc
la asta, parcă-mi ia cineva năcazurile cu mîna. Ca ce-ar fi Ceocîlteu
fără partid ? Un fir dă nisip.
(Pe uliţa din dreapta vin Paraschiva
şi Marin Hodină, amîndoi eu cazmale
şi greble pe umeri. Agăţată de coada
cazmalei, Marin Hodină poartă o legătură în care-au avut mîncarea de
prînz şi un urcior pentru apă. Cînd
îl văd pe Lisandru, rămîn pentru o
clipă surprinşi. Paraschiva aruncă grebla în mijlocul drumului,
deschide
portiţa şi se repede spre tînăr.)
PARASCHIVA : Lisandre ! Te-ntorsăşi, dragul mamii ? (tl îmbrăţişează şi-ncepe să plîngă.) De ce nu
ne-ai trimes măcar un rînd că vii ?
LISANDRU : Fiindcă n-am ştiut^ pre
cis ziua. Şi pe de altă parte," Êmi
ziceam să vă iau aşa, pe neaşteptate. (în acest timp, Marin, stăpînindu-şi emoţia, culege grebla din drum,
intră fără grabă in curte şi, abia după
ce aşază lucrurile pe prispă, se îndreaptă spre fecior. îşi string mîinile.)
MARIN : Bine venişi sănătos, Li
sandre.
LISANDRU : Bine vă găsîi sănâtoşi,
tată.
MARIN (arătînd eu capul spre Pa
raschiva) : Muierile astea abia aşteaptă prilejul să stoarcă o ţîră dă
lacrimă. (Către Ceocîlteu.) Noroc,
Păune. Muierea ta, tot beteagă ? (li
întinde mîna.)

(Lumina se stinge treptat, apoi se
aprinde o lampà eu petrol, aşezată pe
pervazul ferestrei, care lumineazâ o
parte din prispă. Sub lumina lămpiiy
în jurul unei mese rotunde, joase, pe
niste scăunele, stau Lisandru, părinţii
săi şi Pavel Hodină. Mănîncă.)
LISANDRU : ...Ne ducem noi să vizitâm un gostat. Măiculiţă, ce mi-a
fost dat să văd ! Ma vîram peste
tot ş-iatâtea întrebări puneam că zece
guri sa fi avut ingineru-şef şi n-ar
fi făcut fată. Cînd să plecăm, maia de-o parte, şi-mi zice : Tinere^
n^ai vrea să rămîi la noi ? Te văd
dezghetat. Zic : Vă moilţumesc, da1"
niu pot, tovarăse inginer ; ma trage
ata îndăirăt, către colectiva noastră.
MARIN (pe gînduri) : Mă-ntreb dacă
nu era mai bine să-1 fi ascultat !
PARASCHIVA : Da' mai tacă-ţi gura !
Ce, să-mi rămînă copilu-nstrăinat T
Sef d-ăla mare să-1 fi făcut, şi tot
nu-1 lăsam. (Către Lisandru.) Mătuşa
ta putea să-şi fi dat niţică osteneală^
să vie să te vadă ; atîta nepot are.
PAVEL : Da-ti spusei, femeia lui dumnezeu, că nu se simte-n apele ei. Să
mai bem. (Ridicâ paharul şi ciocneşte cu ceilalţi.) Noroc !
PARASCHIVA : Zi-i mai bine că nu-î
e la-ndemînă să dea ochii cu mine^
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Eu nu ştiu miulte şi i-o zîc de la
obraz. Dă cînd să făcu preşedintesă,
nici ou cinoi prăjimi inu-i dai de nas.
Cu ce şi-o fi omorînd vremea ? La
lucru iese cînd si cînd, copii n-are...
Mare ti-i grădina, doanine.
PAVEL : Of, aveţi o inimă, c-o vadră
de venin încape-n ea...
(Din fund apare un colectivist.)
GÎJU : Bună seara !
MARIN şi LISANDRU : Bună seara !
GÎJU : Poftă mare !
PARASCHIVA : Mulţumim dumneavoastră. Poftim la rnasa !
GÎJU : Sînt poftit mai dinainte la
mine-^acasă. Tovarăse preşedinte, îmi
spusă muierea că eşti aici şi venii
să te-ntreb : eu încotro o apuc
mâine?
PAVEL : Da' n-ai şef de echipâ, mă,
Gîjule ?
GÎJU : Lr^am întrebat, da' nu ştie
nici el.
PAVEL : Păi tot unde-aţi fost şi azi.
Pînă nu isprăvim ou gunoiu', nu
ne-apucăm de altceva.
GÎJU : Cam tot aşa niă gîndeam şi eu.
(Dă să piece, apoi se-ntoarce.) Tovarăşe preşedinte, la toamnă-mi cunun fata.
PAVEL (mîncînd) : Să fie-ntr-un ceas
bun. O să jiucăm de-o să nupem pămîntul.
GÎJU : Şi vreau să-i cuimpăr mobilă.
PAVEL : Se cuvine. Că doar ginerilor nu le mai sticlesc ochii după
pămînt.
GÎJU : Si mobila costă bani.
PAVEL : Tu să fii ăla, mă, Gîjule, ai
da-o pă gratis ?
GÎJU : Păi d-aia zîc... Dă-mi niste bani
din oe-o să mi să cuvină, pă ce am
lucrat.
PAVEL (rămîne cîteva clipe cu lingura-n aer) : Mîine să ţine obor la
Dragăsaini. Mă duc să ma vînd. Numai d-o oumpăra cineva o gloabă
bătrînă ca mine. (Trînteşte lingura
de masă.) Dă ce sa nu mă lăsaţi,
mă, să-mi tionească şi mie o-mbucătură, ai ? Că uite-aici îmi sta, în
gît. Stii tu că ne-nau venit bani şi-i
tin ascunsi ?
GÎJU : Dă un' sa ştiu !
PAVEL : Poftim, am în casa de bani
cîteva mai de lei rămaşi de la întovărăsire. îi păstram pentru saivan.
îi impart, măcar să ştiu c-am scăpat de o grijă.
LISANDRU (repede) : Glumeşte, nene,
au-1 orede !

PAVEL (către colectivist) : Aşa am să
fac.
GÎJU : N-ar fi rău ! Că ce-i în mina...
Care va să zică, aşa, mîine dimineată tot acolo.
PAVEL : Tot. Nu bei, ma, Gîjule, un
pahar de vin ?
GÎJU (din mers) : Nu beau, că nu mîncai. Bună seara. (Se îndepărtează.)
PARASCHIVA : Bună seara.
MARIN : Umblă sănătos.
LISANDRU (către Pavel) : Şi chiar, ai
de gînd să imparti aléa cîteva mii
de lei ?
PAVEL : De ce nu ? Àstia sînt în
stare să-mi scoaţa vorbe cum că-i
păstrez pentru mine. (Mică pauză.)
Toată ziua, dă-mi şi dă-mi. Le-a intrat fudulia-n cap.
PARASCHIVA (îi ia vorba din gurâ):
Adică, ce-ai vrea, mă, să umblăm
dasculte, ou călcîile crăpate, sau
cumi?
MARIN : După mine, puneţi-vă şi zurgălăi, să le daţi dă lucru cîinilor,
când treceti pă uliţă.
PAVEL : Ala vrea maşină dă cusut,
pentru fii-sa, ălălalt bicicletă pen
tru fii-su. Pînă şi Mitruţă, că-1 ştiţi
cît e de asezat, vine într-o zi la
mine să-^mi spuie c-a văzut la oraş
un oeas d-ăla care zice : „cucu" şi
că nu-i ajung banii. (Ride.) De miulţi
ani nu mi-am mai făcut oruce, da'
cînd 1-am auzit, m^am închinat.
LISANDRU : De ce le-o iei în nume
de rău ? Vor să-şi oumipere ? Foarte
bine !
PAVEL : Uite ce e, nepoate, mie
nu-mi vorbi ca lu' Fordu' ăla americanu'. Si eu sînt colectivist. Crezi
că eu nnani de gîmd să trăiesc bine ?
Oho, ba cum ! Da' tu dacă sădeşti
azi un pom, mîine te şi duci la el
cu sacu' ? Cu gospodăria noastră
nu-i la fel ? Abia o inaugurarăm
acum cîteva luni, ş-acuma nu sîntem
nici în martie. Dă un' să ne dea aşa,
dintr-o data ?
LISANDRU : Si peste trei ani, dă
unde-o să ne dea, te gîndişi ?
PAVEL (încurcat) : Să trăim pînă atunci ş-om vedea...
LISANDRU : Cam puţin pentm o gospodărie colectivă acest „om vedea",
neicà Pavele.
PAVEL (cu ciudà) : Scoate tu din
buzunar mai mult dacă te c e;îi niai
breaz. (Atmosferă puţin apăsătoare.
Paraschiva toarnă dintr-o damigeană mare într-o oalâ, apoi în pahar e.)
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PARASCHIVA: Ltiaţi şi beţi, lasaţi-o
focului de ciomdăneală ! Barim, noi
fintre noi să jje-mpogodim. (Marin
ia paharul şi gustă.)
MARIN : Mă frate-mdu, buin vin !
Parcă tot îti vine să chiui şi să
cînti. (Priveşte paharul în bătaia luminii.) Da' de unde-1 ai, că al nos
tril s-a isprăvit încă de-as' toamnă ?
PAVEL : Dă un' să-1 am, Marine !
Pastrasem. şi eu un butoiaş pentru
zîle mari. îmi zîceam că de-1 însurăm pă LisancLnu, o să prindă bine...
Da' văd că mu-i nicd o nădejde.
IJSANDRU : Dac-ar fi după rnine, aş
opri toate însoirătorile şi măritişiîrile
pînă ce devenini milionari. Toate
nuntile să se facă aşa, ca-tn poveştL
MARIN : Pîn-ar veni ziua-aia, tare
mă tem că i s^ar stânge satuiui
nostru sămînţa.
PAVEL : Aşa-s tinerii ăştda. Visează
noaptea milioane, ş-a doua zi îşi
închipuie că le găsesc sub pat, gâta
chitite şi numărate. (Cîteva clipe se
lasă tăcerea. Paraschiva îşi face de
lucru eu farfuriile. De undeva din
fund, unde se presupune că se află
sediul gospodăriei, se aud lătrături
de dine şi un strigăt : „Prinde-l, mă,
ia-l, mă, nu-l lăsa, mă, osa !") Auză-1
pă Vasile Băjan, paznicu' nostru. O
ţine-asa toata noaptea. îsi face curaj...
MARIN (g us ta din pahar şi rămîne pe
gînduri) : Pă nod lipsa de pamînt ne
omoara. (Cu nàduf.) N-ar mai avea
parte dă linişte în groapa ăla care-a
bâituit primas data ţăruşu' aici. Parcâ
inu mai găsea alt loc pîn Bărăgan
încoilo.
PAVEL : Zi-i bogdapiroste c^avem aléa
şase sute da pogoane în lunca văii...
Altfel, nu ştiu, zău, pă unde-am
scoate cămaşa.
LISANDRU : Nu uita tarlaua de rimei
soite de hectare de pe panta Bălşorii.
PAVEL : P-aia n-o mai pui la socoteală. Dacă mi^ar da careva pa ea
o sUită dă pogoane bune, crede-ma,
aş face schimbul chiar în clipa asta.
MARIN (cam ameţit) : Cum ar veni :
cumpără-mi gloaba, că ţi-o plâtesc
eu şi-ţi mai dau şi pă d-asupra.
(Chicoteşte.)
PAVEL : O fi fost el bun, cîndva, şi
pămîntul de pe Bălşoara, nu zîc,
dar atîta l^au spalat ploile, c-a ra
mas doar huma. Şi nu faci un pas,
fără să dai d-um şanţ săpat dă ape.
De-aia, cînd te uiti la el dă dé
parte, seamănă cu o foaie de varză.
Mad sînt şi petecile aléa cu viţă hi-

bridă, care mai rău ne-nouircă. (Ma
rin îsi leagănă capul şi înginà un
cîntec. Paraschiva intră şi iese din
casă cu diferite treburi. Din cînd în
cînd, umple paharele.)
LISANDRU : li găsim noi leacu'.
PAVEL (ironie) : Da fuga la puntu'
farirnaceutic — mai ştii ? — poaste
dai de el acolo... M^a sfatuit cineva
să punem nuimai vie si pomi. însă
deocamidată, ne fin pa noi băierile
să facem asa ceva ? Nici vorbă.
LISANDRU (mirât):
Pe toată Bălşoara?
PAVEL : Pă toată. Decît să ne camonim pentru câteva bănicioare de
grăunte la pogon... N-ai văzut ast'vară că nici niu puteai apuca bine
smocu' dă grîu, ca să nu-ţi tai mîna
cu secera ? Şi porumbu' ? Ala era
porumb, eu druga cît mîneru' dă
cutit?
LISANDRU : Acum sîntem colectivişti, neică Pavele.
PAVEL : Da, numai că pamîntu-a
rămas acelaşi ; nu s-a schimbat dă
dragul nostru.
LISANDRU : O să-1 schimbăm noi.
PAVEL : Hm, din gură ! Hai să zioem c-o să-i cărăm la bălegar de-o
sâ-1 ghiftuim. E deajuns o ploicică
şi ni^l duoe pe tot la vale, şi iar
rămîne pămînitul ca o piele dă cal
răzuită dă par ! ...Şi cînd să pun
vîniturile alea turbate dă usucă totu',
ce să fac atunci, să mă aţin eu în
calea lor ou bratele desf ăcute?
(Arată.)
LISANDRU (vrînd să afle pină la
capăt gîndurile lui Pavel) : Da' nici
aşa : grîid, porumtbul, sfecla de zahăr, grădina de legume, pă toate să
le-mghesuim în lumca văii...
PAVEL : Ce să facem ? Ne-ntindem
Si noi după astemut.
LISANDRU : în felul ăsta o să rămânem chirciti, neică.
MARIN (ameţit, mai mult ca psntru
sine) : Niinica nu te strică ca doru'
dă mămăligă.
(Paraschiva toarnă în pahare.)
PAVEL (càtre Lisandru, ironie) : Ai
tu alte planuri, mai bune? (Priveşte
paharul în lumina.)
LISANDRU : Récolte mari de céréale
pe panta Bălşorii, porni şi viţă nobilă pe dealul Gorgăneasa. (Ceilalţi
rămîn încremeniţi în diferite atitudini.)
PAVEL (trînteşte paharul, care se
sparge. Se ridică furios de la masă):
Eu am crezut că dacă te trimitem
sa capeti ceva învăţătură, ai să ne
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fii d e ajufor...
LISANDRU (calm) : A s t a şi vreau
să fac.
MARIN (îşi revine şi vrea să-i facâ să
schimbe vorba) : Mă d u c dăumăzi la
tîrg şi îmtrunn vorbă ou unu' d e la
Băliusamca. î n c e p e să se l a u d e : ca
l a . noi e aşa, că e pă dîncolo, că faoem, că dregem, Ştii, c a să-mi facă
în necaz...
PAVEL (cotre Lisandru,
pared
mai
potolit) : Dacâ me-am lua diupă d-ăi
oa tine, a m ajuinge repede-repede la
oale şi ulcele.
LISANDRU : O spui dumneata, însă
nu eşti singurul în coleotivă, ci tot
satu'. Să vedem ce-or zioe şi ceilalti.
PARASCHIVA : Nu vă m a i certaţi !
D-aia m a chirauii p ă v a t r ă să vă fac
da mîneare ?
PAVEL (către Lisandru) : Bine, Lisamdre. Doar atât îţi spui : P ă Ceocîlteu 1-am apărait cînd Buzdurică
a ţiinut morţiş să-1 d ă m în judecată
penitru p a g u b e aduse gospodăriei. El
n i d n u ştie. Mi-era milă dă copdii
ăia că-i r ă m î n e a u pă d r u m u r i . Dar
a doua oară, n - o mai fac nici p e n t r u tata, dă s-ar scula din m o r m î n t .
Să-ti intre bine-m cap.
L I S A N D R U : Apăi, de. Din cît m a i
a m de t r a i t oi p u n e şi eu d-oparte
zece-cinspe ami pemtru puşcărie. Că
e bine sa fie omu' strîngator.
P A V E L (eu dispreţ) : Halal m i n t e d ă
(silabiseşte)
brigadier. (Pleacă
trîntind portiţa eu putere.)
M A R I N (se dezmeticeşte
puţin) : Cum,
să dusă ? Şi n e lăsă eu d u ş m a n c a
asta ? (Pune mina pe gîtul
damigenei
ş-o clatinà.) Da' o dovedim noi pînă
dimineată. Paraschivo, a d u n ă m a s a
şi du-te d e te culcă. Noi m a i a v e m
mişte treburi d e pus la cale, oa î n t r e
bărbati.
PARASCHIVA : î n d a t ă . (Strînge
masa.
Dă să ia
damigeana.)
MARIN : Las-o, că mai este nevoie
d e ea.
LISANDRU : Tată, parcă n-aş mai bea.
M A R I N : Ba, eu da. (Bea.) Vezi, d e
m u l t e ori stau şi m ă gîndesc de unul
singur : cînd o să-i ajungem din
u r m ă p-ăi de la Mălureni, Codiriştea, Bălusanca ? Ce grîu şi p o r u m b
au scos ei ! Pîn alte parti nu fusai,
da' la ei fusăi şi-i văzui eu ochii mei.
LISANDRU : Chiar din a n u l asta o
sa le călcăm pe urme. Depimde c u m
o înoepi.
MARIN (dă din cap neîncrezător) :
Bariim să fi apucat să te văd pe tànè

trăiind altfel d e c u m a m t r a i t eu.
(Mica pauzd.) Auz', L i s a n d r e ! Ce-ar
fi să <te aranjezi deocaimidaită p e la
vreum Semeteu saiu Gositat ? Doar învătaşi c a r t e ! Cu timpu' o s-ajungem
şi nod ca ăia d ă c a r e sorie pîn zdare :
bogaţi, poiiternici, ş^atunci...
LISANDRU (ironie) : Ş-atunci, să v i n
l a de-ia gâta, nu-i a ş a ? L a g r ă m a d ă .
Păi, dtumneata a r trebui să m a scuipi
p r i m u l îmtre ochi.
(Din curtea Chiriţoilor izbucneşte
un
ţipăt de femeie : „Mi-aţi mîneat
sufletuuu, mi l-aţi mîneat de tooot, de tot,
blestemaţilor
.")
MARIN (amîndoi
trésor) : I-auză-i !
Ce le-o fi venit acu', în miez d ă
noapte ?
LISANDRU : M ă îmiâloiii azi cu fata
lor, cu iZoica. Era b ă t u t ă m a r . Zicea
că v r e a sa fugă de-iacasă.
MARIN : Vai d e zilele ei, sărăcuţa.
Din ce le-o fi venit ?
LISANDRU : Nu-ntălesăi p r e a bine.
(Lumina se stinge şi, în acelaşi timp,
se aprinde în casa lui Ilie
Chiriţoiu.
Pentru a usura schimbarea
de decor,
faţada casei se va picta pe pinzà de
tul. Camera din mijloc [tinda], în care
se aflà vatra cu focul şi un pat. Interiorul este simplu. Se vàd cîteva lucruri necesare într-o gospodàrie
ţărănească. Pe vatra, un ceaun sub care
se află o grămadă de tăciuni
stinsi.
Ilie Chiriţoiu, tras la faţă, stă pe un
scăunel lîngă vatră. Veta Chiriţoiu se
aude bodogănind
şi dràcuind
prin
curte.)
ILIE (ci glas obosit) : Intră, m a i m u i e r e în casă cînd îţi s p u n e o m u '
odată. Nu-ţi a j u n g e dît (ma făcuşi d ă
b a s m ? (Veta intrà în casa,
trîntind
şi
buşind.)
VETA (plînge) : Asa mi^a fost m i e d a t
să-mi pătimesc zilele şi tinereţile
lîngă un diavol ca tine.
I L I E : Dacă nu-ţi mai convine, băe ă m divorţ. Uite, acu-1 băgăm. Mîine
dimineată, a u să şi vină la poartă
şapte feti-frumoşi sa t e peţească.
(Nate şi Mitu se ivesc în prag. Sînt
fraţii Vetei. Să tot aibă
patruzeci-patruzeci şi unu de ani. Nate e mai mare
eu un an şi mai scund. Se
aseamănă
puţin la chip, şi mai ales la suflet.
Cînd unul din ei începe să-i dea glas
unui gînd, celălalt musai îl
termina.
XJmblà tot timpul împreunà,
muncesc
împreunà, au casele una lîngâ alta şi,
în afar à de neveste, la ei totul
e-n
devălmăşie.)
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NATE : Nu vă oulcarăţi ?
MITU : Nod aşa crezurăm.
ILIE : Păi, nu vedeţi, dormkn tun.
(Mitu si Nate se aşază pe pat eu
oarecare solemnitate.)
VETA (luminîndu-se) : Bine că venirăţi, frăţiorilor. Voi, încaltea, aţi fost
lîngă mine cînd îi ţineam taicăi luimînarea la căpătîi. Şi cu urechile
voastre-ati auzit.
NATE (mirîndu-se) : Ce s-auzim, surioară ? (Mitu se miră şi el şi dă
din umeri.)
MITU : Poate-i fi auzit (tu, Note ?
NATE : N-am auzit, Mitule ! Ştiu c-a
bolborosit ceva, da' n-am priceput ce.
VETA : V-o fi luat dumnezeu auzu',
nărojilor. Cu limbă de moarte a lăsat s^avem grijă de fată ca de ochii
din cap.
ILIE : D-aia o bătuşi ?
VETA (se face că n-aude) : Tot ce e
greu prin casă, eu fac, s-o scutesc
pe ea, să nu-şi strice mîinile, să nu
i se ofilească bujorii din obraji.
Ş-aouma, la colectivă, să se facă văcăreasă, de nuşinea satului ? D-aia
mi-am băgat averea la gospodàrie ?
Cine-o s-o mai ia de nevastă ? Nici
un văduv n-o să se mai uite la ea.
ILIE : Păi, dar. Păcat că nu trăim în
Anglia, sau ştie dracu' pă unde ! Aş
vinde vaca şi i-aş cumpara un titlu
d-ăla, dă prenţesă. Păi, nu vezi, miuiere fără minte, că despre văcărese
se vorbeşte pîn ziare şi la radio,
mai ceva ca de artiste ? Las' sa am
eu atîtea fete dă măritat, cîţi petitori o să-mi batănn poartă. Auzi,
să-mi nenorocească copilu' pentru
că i s-a năzărit c-ar fi auzit <nu ştiu
ce din gura bătrmului. Vorbeşte el
omiu' prostii cînd bea un kil-două
dă vin, d-apăi cînd e pă moarte ?
(Răstit.) M-auzi ? Unde vrea, aoolo
să muncească. La vaci, la porci, la
pasări. Unde-o s-o tragă inima. Poa'
să fi lăsat bătrînu 1 cu zece limbi dă
moarte. Păcat că n^am zece fete. Pă
toate le-aş face văcărese. (Cald.)
Veto, dă ce să nu nennţelegem cu
binisoru' ? Vrei tu să m-araite lumea
cu deştiu' şi să zică, halal membru
în birou' organizatiei ; nu e-n stare
să-şi lămiurească muierea lui, d-apăi
pă alţii.
VETA : Nuu, blestematuleee, că-mi
mănînci sufletu' dă toot, dă toot.
ILIE (se ridică ameninţător) : Să taci,
muiere-afurisită, că nu miai răspunz
dă mine. Să-mi laşi fata-n pace...
Vreau să scot om din ea.
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MITU : Nu mai ai din ce. (Ilie şi Veta
rămin încremeniţi.)
ILIE : Ce tot bătaiaiesti acolo ?
VETA : Vai de sufletu' meu, ce-a patit fata mea ?
NATE : Plecă.
ILIE : Ceee ? !
MITU : Unde, nu ne spusă. îi dăd^^răm
o sută dă lei.
NATE : Zîsă doar atît : Măăă duuuc,
unde-oi vedea cu ochii.
MITU : Asa că nu vă mai certati.
ILIE (se ia eu miinile de cap. Către
Mitu şi Nate) : Mai, oameni buni,
parcă visez. Nu putea bătrînul ă'a
să-şi vadă liniştit dă moarte şi să
mă lase şi pă mine să trăiesc ?
MITU : Asa era el, sucit.
NATE : Cu noi n-o ţinea rntruna că
ne dezmoşteneşte ?
MITU : Fie-i tărîna uşoară ! (Amîndoi
îşi fac cruce.)
VETA (cu gîndul la ale ei) : Sîmt că-n
clipa asta-mi dau sufletu' şi mor
pe loc.
ILIE : Hai, ce mai astepţi, oi mai găsi
un căpătel dă lumînare şi panti-u
tine. Afurisenie ce eşti.
MITU : Lasă, surioară. Zău, potoleşte-te. O să să-ntoarcă.
NATE : Şi să vezi ce bine-o să-ţi pară
cînd Zoica noastră o s-ajungă fruntasa fruntaşelor.
VETA (lâcrimînd, însă neavînd încotro) :
Bietul tata, o să se rasucească-n
groapă dă necaz.
ILIE : Păi, dar, câ altă treabă n-are.
Lui îi port eu dă grijă. Mi să rupe
inima dă fata mea. Alungată d-acasă !...
MITU : îi dădurăm noi o sută dă lei.
NATE : Şi să dusă.
MITU : Nu ne spusă unde. (Către
Nate.) Ce zici, Nate, mergem ?
NATE : Hai să mergem. O lărniurirăm
şi p-asta.
MITU : Hai ! (Se ridică amîndoi. Către llie şi Veta.) Şi nu vă mai certaţi
ca chiorii !
NATE : Nu ne convine să ne faceţi
neamul de rîs, toemai acum. (Se-ndreaptă spre uşă amîndoi.)
ILIE : Cum să nu te certi ou un asa
ghiavol în fustă, ai, oum să nu te
certi ! (Mitu şi Nate se întorc şi se
asază din nou pe marginea patului,
cu şi mai multă solemnitate.) Vă uitarăti năravu' p-aci ?
NATE : E vorba de năravu' tău, cumnate.
MITU : Cu miuierile...
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N A T E : Taci, Mitule, că n u eşti po"
litic.
M I T U : Cu .tovarăşele noastre miuie...
(Nate îl priveşte încrutitat)
femei...
N A T E : Coleativistii să se poarte-ntotdeaiuna c a In zîua nunţii.
VETA (revendioativ) : Auzi, Hie, auzi ?
M I T U : Să le p u p ă m şi mîna, Nate ?
N A T E (încurcat) : Di la caz la caz. Nu
izistă inici o hotărîre a oansiliului dă
conducere în privinţa asta.
I L I E (înciudat, se ridică şi se apropie
de Veto.) : Va să zîcă, tot eu sont vin o v a t ! Bine, poftim, îmi fac autocritică. Soumpa m e a nevestică, îmi
dai voie să-ţi p u p mânuşiţa ?
(Veto, îşi duce mîinile la spate.)
M I T U (admirativ) : Uite, vez' ce frurcios e ?
N A T E : Sîntem nişte iducatori daţ'
dracului, Mitule. Hai să mergem.
M I T U : Să mergem, Nate.
(Pleaca
amîndoi.)
(Veta tace bosumflată.
Fie se duce
la vadra cu apă, aşezată într-un
colţ
al tindei, troncăne cu càucul în ea şi
vede că-i goală. la o găleată şi iese
afarà.)

Inmoaie buzele si pune paharul pe
masà.)
MARIN : Ei, terminarăţi bîlciu', sau
o ţineţi pînă dimineaţă' ?
ILIE : Ba, cred că^l terminarăm. Nu
cumva cunoşti vreun leac pentru nebuinia miuierească, M a r i n e ?
MARIN : îniainite e r a bătaia. Lucru
sfiînt. Rupt din rai, d e !
ILIE : A c u m a n-ajută. Că dă şi ea. A
prins coraj. Va multumesc pentru
vin. (Pleaca.)
PARASCHIVA (prin fereastră) : Lisandre, nu vă mai culcaţi odată ?
LISANDRU : A v e m vreme.
MARIN (goleşte paharul şi se şterge
la gwră cu podul palmei) : Şi cum
îţi spuneam, Lisandre, tu eş.ti şi
c a m nestăpînit, t e aprinzi d i n te
imdri vce. Să n u te iei ou d n e v a - n
colţi şi sa te-alegi cu şira spinării
frîntă. N-auzîşi ce păţî Ceocîlteu ?
LISANDRU : Auzîi. Da' să nu-ţi fie
frică, tată. Nu mă ştiu plămădit din
lemn d e salcie.
(Lumina
se stinge încet, apoi proiectorul este îndreptat către prispa pe
care Lisandru
stă de unul singur şi
fumează, pe gînduri. Deodată, pe drumul dinspre gara se aud
lătrăturile
furioase ale unor cîini.)
GLASUL LINEI : Nii, nii, plecaţi,
ce-aveti cu m i n e ?

(Lumina
se stinge şi se
reaprinde
lampa ce luminează
prispa casei lui
Hodină. Tînărul stă în p.cioare,
reze*mat de stîlpul prispei, şi priveşte
stelele. Bătrînul
mai goleşte
pe-ndélete
un pahar. Se aud lătrături, urmate de
glasul
lui Vasile
Bàjan : „Prinde-l,
ma, ia-d, mă, înhaţă-l, mă !"
Ilie se zăreşte prin întuneric
cum
scoate apà din fîntînă şi toarnă-n găJeată. Cînd sa piece, dă cu ochii de
Marin şi
Lisandru.)
I L I E (puţin pizmaş) : Uite dreptate,
unii chefiuiese, iar alţii să r u p sub
năcazuri.
M A R I N : Nu vezi ca-mi veni fecioru' ?
Ce-i fi vrînd, să m ă pui pa jelit ?
ILIE : Păi aia zîc. Unora le vin copiii
acaisă, i a r altora le fug ca puii d e
rîndunică.
MARIN : Dacă nu-şi păzeşte cuibul...
Hai sa bei un p a h a r dă vin cu noi.
ILIE : Băutura îşi ai~e şi ea dichisul ei.
(Face doi pasi, apoi se-ntoarce.) Şi dă
ce n-aş bea, la u r m a urmelor ? (Lasă
gâleata-n mijlocul drumului
şi sare
gărduţul. Dă mîna cu amîndoi.
Bea
doua pahare, unul după altul, fără
să ciocneasca, apoi îşi dă seama şi
se ruşinează.
Lisandru
ia
paharul.
Ciocneşte.)
Bine ai venit sănătos,
flăcăule, şi să fie-ntr-un ceas bun.
LISANDRU : Multumesc, n e a Ilie. (îşi

(Lisandru
tresare şi se ridică.
Ascultâ lătrăturile.
Acelaşi glas : „NU,
aoleo, mamă, mă rup în bucăţi !" Li
sandru bîjbîie eu mîna şi dă peste un
retevei de lemn. Trece peste gard în
uliţă.)
LISANDRU : Care eşti ?... Mars d-aci,
îpotăilor ! (Lina vine fugind, eu o
mînă ţinîndu-şi
pălărioara, să nu-i
coda, iar cu cealaltâ — un geamantan pe care-l tot învîrteşte ca să se
apere.)
LINA (cu respiraţia
tăiată) : Bună
seara. Iartă-mă, te-oi fi sculat din
somn, da' credeam c-o sa mă sfîşie.
LISANDRU (se uità mai atent şi o recunoaşte) : Bună seara, Lină. Ştii
cine sînt ?
LINA : Cu întunericul ăsta... Aa, Li
sandru !
LISANDRU : El. Bine că n-apucai s-adorm. î n vacanţă ?
LINA : Nu, a m terminât, m-au ţinut
la regiuine într-o şedinţă pînă spre
seară. N^am m a i a v u t decît trenul
ăsta de noapte.
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LISANDRU : De^acum eşti ingànar
agronotm ?
LINA : Inginer agromam.
LISANDRU : Uite p e cine t r ă g e a m eu
d e p a r ! Dacă ştiuam cnai s-ajumgi
d i t a m a i inginerul, poate e r a m m a i
milos.
L I N A : Adu-ti amimte că mid eu nu-ţi
rămâneam. datoare.
LISANDRU : Mai ales cîmd ţi-ai înfipt
dintii în n a s u ' m a i da era să m a
lasi ciont p e toată viaţa. Şi, umde
t e gîndeşti să te aramjezi ?
LINA : Aici.
LISANDRU (mirât
şi bucuros
totodată) : Mai zi o data, la noi în co~
lectivă ?

u
Tabloul

L I N A : Da, la noi în coHectiva. E-nfcuneric ; ţiiaş a r ă t a repartiţia.
LISANDRU : Asa veste m a i zic şi e u .
Phii, cînd o r auzà nedca Pavel şî
tovarăsa P e t r i a ! Sau dummeaei ştie ?
LINA : Nu, a c u m o să afle muica.
LISANDRU : Hai sa te d u c pîn-aoasăv
(Ridică geamantanul.
Glasul lui Bă~
jan : „Ia-l, mă, prinde-l, mă, îrihaţă-l, nu-l lăsa !")
LINA (tresare) : Cine-o fi strigînd
asa ?
LISANDRU : Arhanghelul Gavrilă. E
inea Băjan, paznicul, veghează p e s t e
a v u t u l obstesc.
CORTINA

11

2

Au trecut dcuâ-tiei zile. Ne aflăm in curtea gospodăriei. In ptim-plan, o poartă marc in forma unuî
arc de triumf, cu o scîndură pe care scrie : G . A C . ,,Mereu inainte*. In planul doi, in fund, o latura sau
un colţ din dădirea sediului, unde se văd o usă şi o fereastră. Prin fereastră se văd casa de bani şi un
telefon de tip vechia In planul doi, dreapta — un gard scund. In planul doi, stinga — un pichet de pompieri, lingă care se află un butoi.
In faţa dădirii sediului, citeva ronduri cu flori fi, printre ele, două-trei bănci simple fâră spătar^

(La ridicarea cortinei, Caterina,
cu
o gàleatâ cu apà pe cap, intra,
cîntitxă. Să tot aibă 40 de ani. Este îmbrăcată în ţoale specific olteneşti, însă
fără a fi de sărbătoare. Cîntă : „Pune
o mînă căpătîi I Si eu alta mă mînspuiii,
gîi, I N-am o vorbă cui să
daolică Leano". la găleata şi o pune
pe o poliţă, lîngă usa de la intrarea
în sediu. Apare
Ceocîlteu.)
CEOCÎLTEU : Mneaţa, Catrină ! Venişi cu noaptea-tfi cap, ai ?
CATERINA : B u n ă dimineaţa, Păune.
Mă gîndii să m a i deretic niţpel p r i n
ibirouri.
CEOCÎLTEU : Nu-mi dai şi m i e o ţîră
dă apă ?
CATERINA : Da' ce mâmcasi de t e păli
setea acu', pînă-n ziuă ? (Umple o
cană şi-i dă. Ceocîlteu se face că
bea.)
CEOCÎLTEU : Ei, parcă numtai d ă sete
b e a omu' ! O m a i face ş-asa, ca să
aibă d ă ce zîce mulţujmesc. (Rîd
amîndoi.)
CATERINA : Te-a c a m prins bătrîneţea diin urmă, Păune.
C E O C Î L T E U : Nu ştii c î o t e c u ' ? „Bătrîneţea mă împunge, eu tot fug şi

e a m-ajumge". (Pe gînduri.) De, n ă cazuirile... Numai d a t i n e v ă d că n u
sa lipesc, neam.
CATERINA : De ce s^ar lipi ? N - a m
pe n i m e n i stapîn, nimica n u m a
doare, în colectivă sînt, ce-mi m a i
tristrebuie ? (Mică pauză. Cu puţină
teţe.) Cîteodată, e adevărat, m ă t a i e a ş a câte-un dor... Barim, un copil s a
fi a v u t şi eu. Da' de, dacă-imi m u r î
b ă r b a t u ' ! Nu le poate avea omu'"
chiar p e toate.
CEOCÎLTEU : Al dracului m a i e ş-ăla,
cdne-o fi, care d r ă m u i e ş t e fericirea.
N-^ar lasa sàni scape u n giram î n
plus, să-i pied cu ceară. Şi d a c à t e
uiti bine, tot lipsă la oîntar ţ-o d ă .
Uite, de-o pildă, eu. Venii a s a r ă d i n
c î m p şi n u zîci c-o gâsesc pa n e vastă-mea pîn b ă t ă t u r ă ? Mergea î n cetişor şi cîmta. Ai mici i se a g ă ţ a seră dă poale. A m sirnţit aşa o căld u r ă în coşu' pieptului şi mina v e n i t
săăă plîng ca nărodu'. î m i ziceam :
poate SH>-ndrepta. Şi-odată o văz că
se face moale, moale. Abia a p u c s-o
priinz în braţă. Toată nopticica n - a
închis ochii ş-a ţinut-o într-uin v ă ietat. Abia spre ziuă o fură somnu'...
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e, ba iese paguba mai mică, Pîn-la»
urmă, a ieşit p-a inginerii. îi sărisă şi Lisandxu-ntr^ajutor. A ramas
să cumpere.
MITU : Asa, strasnic !
NATE : Ei, mi-am zis eu : nu mai gustarai noi pîine arau' ăsta ! Nici de colivă n-o s-averai, că să-năbuse.
MITU : Te pomeneşti ?
NATE : Ei, vezi, şi tu erai gâta sa
crezi. la ascultă ce série aici. (Citeşte cam, potienindu-se.) „Folosirea
sernintei hibride de porumb..."
MITU : Stai, bă, ho.
NATE : Ce este, dă ce mă opreşti ?
MITU : Nu era vorba dă grîu ?
NATE : Păi, grîul 1-am pus în pămint
as' toamnă, pă cînd porumbului abia
acum îi vine sorocu'. Poate mai e nevoie dă ştiinta mea. Nu vezi ce.
scrie ? E hibiid.
MITU (cu admiraţie prefăcută) : Mă„
Nate, eu dne-i fi seraianând tu ?
NATE : Dă deştept ?
MITU: Nu, dă prost.
NATE (dînd din cap, se gîndeşte putin) : Atunci, cu tine, Mitule.

Am arătat-o la nu ştiu cîţi doctori.
Dăgeaba ; niu-i dau dă leac.
CATERINA : Poate s-o înzdrăveni.
CEOClLTEU : Of, dă cînd aştept, tot
trag nădejde.
CATERINA (zîmbind) : Te pregătişi ?
CEOClLTEU (mirât) : Peratru ce ?
CATERINA : Curai, nu ţ-au spus ?
Păi, mîine sară ai să fii discutât în
organizaţie. Te primirai în partid.
(Ceocîlteu tace. Faţa i se luminează.)
Te pomeneşti că nu te bucuri ! ?
CEOCÎLTEU : Să nu ma bucur ? Dacă
nu mi^ar fi ruşine, aş trînti căciula
dă păirnîrat ş^aş scoaite un chiot, curai
n-am mai scos dă cînd eram filăcău.
(Parcă nu-şi găseşte locul.)
CATERINA (eu zîmbet larg) : Te pricep. Am trecut şi eu prin dipele
astea
CEOCÎLTEU : Mă duc să-i spud şi lu'
LisaradiTu. O fi venit ?
CATERINA : E în birou cu tovarăşa
ingineră. Mă reped şi eu pîraă acasă,
că uitai s-arurac nişte boabe la gaini.
(Intră Mitu şi Nate, îmbrăcaţi în
haine scurte de dimie, cu nişte căciuli
pe cap cît toate zilele. Nate merge citind într-o carte. La un moment dot,
se-mpiedică şi e cît pe-aci să se-ntindă
lot. Căciula-i zboară cît coîo.)
MITU (il prinde de guler ; protector) :
Ce te-apucă asa dintr-o data cititu' ?
NATE (îşi culege căciula) : Auzi, Mitule, tu ştii cum sînt capetele noastre?
MITU : Cum ?
NATE : Capetele noastre sînt ca nişte
lubenite pe care le tii prea mult în
soare şi li se usucă mdezu' !
MITU : Oliu ! Cum, adică ?
NATE : Adică, proaste.
MITU : O fi al tău. Al meu, ehe, e
tare ca lemrau' dă tufan uscat (Şi-l
ciocăneşte.)
NATE : Păi d-aia şi nu iratră nimic în
el (Mică pauză.) Auzi, Mitule ?
MITU : Au !
NATE : Ieri am auzit-o eu urechile
mêle pă Lina, inginera, certîndu-se
cu Pavel.
MITU : Măi, mai !
NATE : Da, peratru prafurile aléa chimice da îngrăşat. Lina, nu şi nu, că
neapărat să cumipere măcar un vagon s-arunce peste gnu, acolo unde-a
răsărit mai slab. Pavel, nu şi nu,
că el mai bine arde banii, că tot aia

(Mergînd repejor apare o bătrînă
uscată, îmbrobodită eu un
testemet
mare, negru. Tine în mînă o ulcică în
care se alla apă, tăciuni stinşi şi un
fir de busuioc. Se opreşte în mijlocul
scenei, priveşte în toate părţile şi d&.
cu ochii de Mitu si Nate.)
BÀTRÎNA (cu mîna pîlnie la ureche) ?
Maica, nu-1 văzurăţi, maică, pă Lisandru lu' Marin Hodină ? Aud ?
MITU : Da' ce-ai cu el ?
BÀTRÎNA (n-aude) : Că-1 căuitai ş^a~
casă şi nu-1 gasîi.
NATE (îi ţipă în ureche) : Ce vrei să
faci cu el ?
BÀTRÎNA : Vai de zilişoarele lui. Aşa
dă tînăr şi să-şi ia cîmpii ! Cicăv
1-a văzut lumea pe vîrful Gorgănesii umblîlnd ca un apucat şi tot
făcînd semne. O fi intrat dracu-m
el. îmi spusă femeia lui Buzdurică.
D-aia umblu, că ştiu sa scot pă
dracu' dîn om. (Mestecă cu busuiocu-n ulcicà.) Ai, maică, nu-1 văzurăti ?
MITU (aparté, lui Nate) : Cum scăpăm de hoaşca asta, Nate ? E-n
stare să facă agitaţie nesănătoasă !...
NATE (aparté, lui Mitu) : Ţine-o tu
dă vorbă, Mitule, ca să ma pot gîndi
în linişte. (Nate închide ochii şi îşi
încruntă fruntea.)
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MITU (tare, către bătrînâ) : Ai mal
scos mulţi draci pîină acum ?
BÀTRÎNA : Auz ? Am nişte ceară-tfi
urechi, maică.
MITU (şi mai tare) : Cu dracii, eu
dracii 1
BÀTRlNA : Ce tipi aşa, dare-ar
boala-n tiine, că-mi spargi urechea.
NATE (aparté, lui Mitu) : Găsîi : o
suim în clopotnita bisericii şi-i luàm
scara.
TVIITU : Ca să ne riclame la trebunal
pentru sichestru ?
NATE : Oricum, s-o ducem d-aici.
(Cotre bàtrinà.) Hai la Lisandru.
BÀTRlNA : Unde e, îl văzurăţi ?
NATE : O apucă spre Vîrfu' Gorgănesii, cică să caute pied dă cloţă.
BÀTRÎNA : Vă spusei eu c-a intrat
dracu-n el ! Că eu mă pricep la
draci. (les cu toţii.)
(Din sediu apar Lisandru, Lina şi
Ceocîlteu vorbind.)
LISANDRU : Degeaba mă învinuiţi
voi ca n-am încercat să-1 lămuresc
,pe preşedinte. Da' ieri de dimineaţă,
ce-^am făcut ?... I-am explicat, punct
eu punct, cum am putea scoate încă
din aoest an récolte mari pe panta
Bălsorii. în loc să-1 conving, mai
rău mi-am aprins paie-n cap cu el.
Acum, tună şi fulgeră că vreau să
distrug gospodăria. Faţă de toţi mă
ponegreşte.
•CEOCILTEU : Bă Lisandre, explică-mi, mă, şi mie că, dacă-mi intră-n cap, înseaimnă că nici cu alţii
n-o să fie greu. Iar dacă nu, am
să ţ-o spui de la obraz că nu pricep,
şi gâta.
LISANDRU (bucuros) : Uite, nene
Păune. Să vorbim mai întîi de Bălşoara. Aci, tarlaua se întinde pe
vreo trei kilometri lungime şi aproape o mie de metri lăţime în
pantă. Este ?
CEOCÎLTEU : îhî.
"LISANDRU (ridică o surcică şi desenează pe pămînt) : Uite, cam aşa
arată.
(Intră Mitu şi Nate.)
MITU : Bine că scăparăm de ea.
NATE : O să umble pă toată Gorgăneasa după Lisandru. Ssst, i-auz-o !
(Se aude un strigăt slab.) „Lisandre,
unde eşti, maică, să-ţi dăscîint". (Cei
doi se apropie de grupul celor trei.)
LISANDRU :-• D-aia s-a dégradât pâ-

mîntiul în asemenea hal că nu mai
e buai de nimic. De cînd ne ştim,
arăturile le-am, făcut tot din deal în
vaie. Păi, te cred şi eu că pe ploişte
apele se strecurau mai uşor de-a
lungul brazdelor şi nu era mare lucru să care pămîntu' al bun cu ele.
CEOCÎLTEU : Stai, ma Lisandre, pâi
cum să fi arat altfel, cînd erau sute
de ogorase late de zece-cinşpe paşi ?
LISANDRU : Aha ! Da' acuma e o
singură tarla ? Este. Putem să facem arăturile, semănăturile şi celelaite lucrări pe ourba de nivel, adicà
în lungul acestei tarlale, în ioc
de-^a latui ei ca pînă acuim ?
LINA : Dar pentru asta mai este nevoie de ceva, Lisandre.
LISANDRU : Ce ?
LINA : Să semănăm în lungul tarlalei şi două fîşii înguste cu iarbă şi
lucemă, ca sa fixeze mai bine terenul.
LISANDRU : Uite ce va să zică inginer la casa omului ! După aia, să
tot cărăm la gunoi şi îngrăşăminte
chimice, că n-o să le mai pierdem.
NATE (admirativ) : Văzuşi, Mitule...
Cartea, să-ţi intre-n cap, că si minţile e ca icrele... cu cît le baţi, să
mai umflă şi să fac multe.
CEOCÎLTEU : Da' ce făcem cu peticele aléa dă vie, că ştii cite sînt pă
Bălşoara ?
LISANDRU : Le scoatem. Via o mutăm...
LINA : în ce mă priveşte, am să te
a jut de-ar fi să mă iau de gît eu
toti.
MITU şi NATE : Şi noi.
NATE (Văzîndu-l
intrînd pe Buzdurică, dupa care se tine Caterina) :
Adică, nu ne luăm de gît, da' te-ajutăm.
CATERINA : Buzdurică ! N-auzi, mai ?
Să-mi dai cîteva braţe de fîn pentru
vacile aléa, că s-au uscat de tot.
BUZDURICÀ (trage cu urechea la discuţia celorlalţi) : Nu ma bate la cap,
ca niu-ti dau. Sa mănînce şi paie,
c-avem mai multe. Fînu' lasă-1 să
stea acolo. Cine ştie cînd şi cum o
să fie nevoie de el.
CATERINA (indignată) : Ptiu, aşa
hapsîn dă om n^am mai văzut de
cînd marna m-a făcut. (Iese furioasă.
Buzdurică se apropie de grup.)
LISANDRU : ...Pe dealul Gorgànesii
amenajăm terase şi plantăim vie şi
poemi. Acolo-i locul lor. Bineînţeles,
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CEOCÎLTEU : Băî, Buzdurică, stăi mă,
niţel, să ne lămurim. (Iese dupa Buzduricà.)
LINA : ...Ce rămăsărăţi pleoştiţi, sau
o fi băgat frica în voi ? Stai că-i
spui eu una. Să nu plecaţi. (lèse
după Buzdurică.)
MITU (îi dă un cot lui Nate) : Lisandre !
NATE : Mai, Lisandre. (Lisandru ridicà ochii spre el.)
MITU : Pînă vine Lina...
NATE : Tovarăşa ingineră...
MITU : Avem o rugăminte.
NATE (lungind cuvintele) : Dă mare
importanta.
LISANDRU : Ce rugăminte ?
MITU : Noi facem şi muncă dă agitatie.
NATE : Asa, voluntar, că nu me-ia poftit nimeni.
MITU : Dăm o data, dă doua ori cu
sapa...
NATE : Mai zîoem cîte una, sa nu
prindă limba mucegai.
MITU (tainic) : Ne-am prins amîndoi
să le facem babelor iducaţie politică.
NATE : Dacă izbutim să le băgăm ceva
în cap, o s-o rugăm pă tovarăşa Petria să le puie în iczamen.
MITU : Le dâm şi diplôme iscălite dă
noi, Mitu şi Nate, adică.
LISANDRU (din ce în ce mai amuzat) : Şi cum merge ?
NATE : Mai merge... mai stă... Cel mai
greu e atunci cînd, dupa ce ne ascultă pă noi, s-apuca ele dă croncănit. Mitu era să dezerteze dă cîteva
ori... Zîcea că s-aruncă-^n Oit cu-n
pietroi dă gît şi să lasă păgubaş.
Da' 1-am tras eu îndărăt.
LISANDRU (rîde) : Şi eu cu ce să vă
ajut, oameni buni ?
MITU : Cu neşte socoteli.
NATE : Sa să vază limpede : Uite
gospodăria noastră cîţi bani o să ia
anu' ăsta şi pă ce-o să ia.
MITU : Ne amenintară că dacă nu le
lămurim ce şi cum, pînă dăsară să
pun toate pă noi, ne trag nădragii-n
jos şi ne bat cu urzici. D-aia venirăm fuga încoa !
NATE : S-apropie prăpădul pămîntului.
LISANDRU (să lăşine de rîs) : N-am
hîrtie, n-am creion...
MITU : Avem noi. (Se scotocesc prin
buzunare. TJnul scoate un căpeţel
de creion, altul un petec de hîrtie.
Se aşază amîndoi pe bancă, avîndu-l
pe Lisandru la mijloc. Oum îşi apro-

o sa meargâ mai gireu ; sînt doar
peste doua suite de hectare. Dar în
vreo patru ami, tot le dovedirn. Gînditi-vă, sa cîstigi milioane de pe un
deal care deooamdată nu face nici
clt o obială putredâ !... Şi nu e vorba numai de baini. Pe lîngă ei, mă
gîndesc c-o să oîştigăm un lucru şi
mai de prêt : îmeredere în noi, în
puterile noastre. Vrem să faoem din
prăpăditura de Gorgăneasa o grădină în toată puterea cuvîntului ?
Facem, că sîntem în stare. Vrem noi
ca Bălsoara sa ne dea grîu şi porumb ou vagoanele ? O silim sa ne
dea şi ne da, c-asa vrem ; de-aia
sîntem colectivişti. (Mică pauză. Cu
ciudă.) Iar unchiu-miu, că sînt dusmanu' gospodăriei !
BUZDURICÀ : Şi nu-i aşa ? Un om
care, în loc sa strîngă mereu-mereu,
cată să risipească, fireşte că-i duşman. Asa socotesc eu.
CEOCÎLTEU (cu sfială) : Tovarăse
Buzdurică, cum duşman, cînd el se
gîndeşte numai la binele colectivei ?
BUZDURICÀ (fără să-l ia în seamă.
Către Lisandru, ironic) : Bun sfătuitor ţi-ai găsit, mă băiatule ! Nici
cu lumînarea n-ai fi dat de altul
mai potrivit. (Către Ceocîlteu.) Asa,
Păune, dă-i sfaturi, bă. Cu isprăvile
taie ai şi după ce... Marele construc
tor, diploma de inventator îţi mai
lipseşte.
LISANDRU : Nu-i motiv să-i pui omului latul de grumaz dacă n-a izbutit o data.
LINA : în loc sa ne încurajezi, dumneata văd că ne stai în drum.
BUZDURICÀ (ride) : Asta-i bună !
Poate vreţi şi niscai decoraţii pentru el ? (Aspru.) în cazu' de faţă, în
loc de încurajare, se cer măsuri pentru învăţare de minte. Cu duhul
blîndetii nu mai merge.
CEOCÎLTEU : Peste trei-patru ani, o
să-mi iau copiii, pă toţi şasă o să-i
iau, şi eu muiere cu tot o să mergem
duminicile în plimbare pă Gorgăneasa. Şi unde te uiţi, numai aur :
mere şi père dă aur, struguri dă aur.
Iar noi o să fim îmbrăcaţi ca la
nuntă. Ş-o s-ascultăm pînă şi muzică
d-aia, cum îi zice, sîmifonică ; o să
vedeti voi c-o să ni să-nveţe urechile
şi cu aşa ceva. (Izbucneşte.) Lisandre, dacă vrei, p-o vadră de ţuică ne
prindem că adunarea generală o să
fie dă partea ta.
BUZDURICÀ : Asa ne e vorba, Păune ? Atunci... pacat de tine... (Către
ceilaîţi.) Şi de voi. (Pleacă.)
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pie capetele să vadă şi ei aştemîndu-se socotelile pe hîrtie, căciulile
lor formează un unghi chiar sub nasul lui Lisandru, împiedicîndu-l să
lucreze. Lisandru îndepărtează căciulile cum ai desface un tufiş. Fi
gura se répéta de cîteva ori. Băjan
se opreşte în spatele bàncii, privind
peste capetele lor.)
LISANDRU : Aşa. Va să zîcă pe grîul
şi porumbul contractât luăm atîta.
Pe celé doua sute de hectare eu
sfeçla de zahăr, atîta. Lapte de vacă
şi de oaie, atîta. Asa. Dar sa punem,
uina peste alta, eu lînă eu tot... mda.
Porcii au să ne aducă şi ei, staţi să
vedem cam... Grădima de legume
deocamdată, da, e bine. A, uitasem
păsările, hm !
NATE : Păi, cum să le uiţi ?
MITU : Da' noi unde eram ?
BÀJAN : la uită-te, bă, cum s-adună !
LISANDRU : In mare, cam astea ar fi.
la să fiacem o adunare. (Căciulile
iar se apropie. Băjan, énervât cà din
cauza lor nu poate vedea bine, le
zmulge, cu toate că şi el poartă căciulă.)
BAJAN : la mai ţîneţi-le şi în poală,
că nu pdouă. Cum de nu vi s-or fi
cocând creierii ! (Mitu şi Note il
privesc miraţi.)
NATE : Da' ce, noi tînem dă Africa ?
MITU : Lasă-1 bă, nu vez' că el poartă fes?
LISANDRU (adună murmurind) : Aşa,
ar veni un milion doua sute optzeci
şi cinci de mil de lei. In orice caz,
zece, doisprezece lei la zi-muncă, în
afară de produse, o să putem da.
Dar vă spun, cifra e aproximativă.
S-ar putea să obţinem mult mai
mult
MITU : Cum adică, să nu să mulţumească babele cu un milion şi ceva ?
NATE : Păi întoarcem foaia. Dă^ne
nouă hîrtia asta.
MITU : Şi iscăleşte-o.
BÀJAN (strîmbă din nos, cu dispreţ) :
Ce lipsă dă simţu' răspunderii la oamenii ăstia. (Pleacă).
LISANDRU : Pentru ce s-o iscălesc ?
NATE : Să vază că nu sînt scorneli
din capu' nostru.
(Lisandru, rîzînd, iscăleşte. Nate ia
hîrtia, o pune-n căciulă şi-şi pune căciula pe cap. Intră Pavel. Dînd cu
ochii de ei, face o mutră acră.)
PAVEL : Bine mă, Nate şi Mitule,
acum vă găsirăţi dă tăiat frunză la
cîini, cînd cade ceru' pă noi dă zor ?

MITU : Da' la agitaţie nu te gJmdeşti.
NATE : Că trebuie !
MITU : Ş-aim vrea să te vedem pă
dumneata muncind cu urzicile d-asupra capului. Adică d-asupra...
NATE : ...Aş zice unde, dar mi-e ruşine.
PAVEL : Cu âştia niciodată nu ştii la
ce te^aştepţi. (Iese.)
LINA (reapare) : Ei, eu ce începem ?
LISANDRU : Pă mine mănntrebi ?
Doar tu eştd inginer, nu eu !
LINA (zîmbind) : Da, însă iniţiativa ţie
îţi aparţine, aşa că tu vei fi comandant.
LISANDRU : Păi, bine. Atunci zic să
ne faci o schiţă după care să ne
orientăm...
LINA : Chiar azi m-^apuc de ea.
Dă-mi numai nişte oameni să-mi ajute la măsurători.
LISANDRU : Unu' sînt eu.
MITU : Si eu noi, trei.
NATE : Doi şi jumătate, Mitule Tu
încă nu eşti om întreg. Cînd simţi
miros dă carte, te-apuca stranutuL

CORTINA
T a bI o uI 3
Acelaşi decor.

(A doua zi după-amiază. Ceocîlteu se
aude vorbind înainte de a intra în,
scenà : „Aşa, dragii tatii,
v-adusăi
pîn-aicea, acum întorceţî-vă
frumuşel
acasă. N-aveţi ce căta voi în şedinţă.
da partid. Cînd o-ţi fi mari, da. Vite,
nareţi un leu şi daţi fuga la prăvălieDa' spuneţi-i lu' nenea vînzătoru' să
nu puie pă cîntar numa hîrtie". Ceo
cîlteu intra în scenă. Este îmbrăcat în.
cămaşă de nuntă, încins eu brîu şi
bete. Poartă izmene lungi, puţin răsfrînte peste bocanci. Vădeşte emoţte
şi o anumită stare de fericire. ApascL
cu vîrful bocancului în pămînt.)
CEOCÎLTEU : Mă strînge ăsta din
dreptu' dă-mi sar ochii din cap. Degeaba-i unsăi asară cu osînză Ori
s-or fi scorojit prea rău, ori mi s-or
fi lăţit mie picioarele. Cînd s-o da
avansu', o să-mi cumpăr dintr-o dată
trei părechi. Ba niu, două, ca să mai
iau un rînd dă ţoale pentru ăi mici.
Dă fapt, o să-mi ajungă o păreche
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PAVEL : Păi dar, în capu' meu să
sparg toate... (Ceocîlteu şi Lisandru
continua să stea de vorbă aparté.)
BUZDURICA : Eu zic să mergem
înăuntru să mai stăm de vorbă pînă
s-or strînge toţi.
CEOCÎLTEU : Va să zieă, n^are dă
ce să-mi fie frică ?
LISANDRU : Cred şi etL în patruş'cinoi mai foioseam şi pumnii şi
parii...
CEOCÎLTEU : Vorba ta ; doar nu era
să ne pupăm în bot ou boierii.

momenta!. Trebuie să mă gîndesc şi
la imuiere. E si ea om.
(Intră Lisandru.)
XJSANDRU : Veinişi primu', ai ?
CEOCILTEU : Cum să nu viu, bă, că
nidi să mămînc ca lumaa nu fui în
stare. Mi-e gura toată o arsură.
LISANDRU : Mă abătui pe la Lima.
Se şi apucă de schiţe. Să fi văzut
cum îi mergea mîna !... Fără ea,
n-ar fi chip să ne descurcăm.
CEOCÎLTEU : Mienmi place ca nu e
dominoasă. Sînt côte unii care, dupa
ce sa^mtorc de la-nvăţătură, nu le
dai eu cinci prăjini dă nas. La colţu'
rosu să tîme şedinţa ?
LISANDRU : Acolo. (Mică pauză.)
CEOCÎLTEU : Da' carnetu' dă partid
mi-1 dă pă loc, sau dup-aia, ce zîci ?
LISANDRU : Mai încolo. Te duci la
raiom şi ţi-1 dă tovarăşul prim-secretar.
CEOCÎLTEU (zîmbeşte larg) : E tare
bine. (Brusc îngrijorat.) Auzi, Lisandre ! Da', dă loviturile aléa să mai
amintesc ? N-am dat eu muchea sapii.
I-am carat doar fo cîteva eu coada.
LISANDRU: Cui ?
CEOCÎLTEU : Lu' Cuculete, ma ! In
patruş'cinci, la reforma. Nu ne lăsa
sa intram eu plugu-n brazdă, neam.
S^atinea ou pusca la nod, că ne sa
tura el dă pămînt... Dupa ce-1 mdruii. văz că-nchide ochii şi sa potoleşte. Credeam că 1-am omorît. Da'
nu 1-^am omorît. Dac-o să-mi zică
acuma : astea-s metode, mai tovarăse Ceocîlteu ?

(Pavel şi Buzduricà intrâ în sediu.
Apar Ilie Chiriţoiu şi Caterina.)
CATERINA (dînd eu ochii de Ceocîl
teu, plesneşte din palme) : Tu esta,
Paume ! la uitati-vă la el cum întineri !
CEOCÎLTEU : Te pomeneşti ?
ILIE : Asa ar trebui s-arate oamenii
toată viata.
CEOCILTEU : Crezi c-ar ţine inima ?
PETRIA (zîmbind) : Bărbat esti, Păune ? Păi, cum sa nu ţină la bucurie?
(Apare un grup de colectivişti, membri de partid.)
UN COLECTIVIST : Unde să ţine şedinta?
CATERINA : La coltu' roşu. (Grupul
intrà în sediu.)
PETRIA (din prag, veselă) : Haideţi
îmăumtru, îneepem...
CEOCÎLTEU (ràmîne la urmà eu Li
sandru) : Mă Lisandre, cînd o să
ies de-naici, o sa fiu ait om. (Lisan
dru îl cuprinde pe dupa umeri.)

(Apar Petria Fieraru şi Buzdurică.
Hămîn mai la o parte, unde continua
o discutie.)
BUZDURICA : ...Zic, tovarăşe primsecretar, nu eu reprezint conducerea
gospodăriei, sînt doar magazioner.
Avem un presedinte care... (Intră
Pavel. îi aude ultimele cuvinte. Se
apropie de ei.)
PAVEL : Care, ce ? (Către Ceocîlteu.)
Parcă eşti ginere, mă, Păume-m !
CEOCÎLTEU frtde fericit) : Pusăi şi eu
pă mine ce găsîi mai bun pîn ladă.
BUZDURICA (lui Pavel) : Ii spuneam
tovarăsei Petria despre discuţia ce o
avusăi azi, la telefon, eu tovarăşul
prim-seeretar. Mă luă la rost : Cînd
vă înduraţi să ţineti adunarea generală pemtru discuitarea planului de
măisuri ? Ce-o tărăgănaţi atîta, sau
pe la voi nu se simte apropierea
primăverii ? Zîc, nu eu răspund, ci
preşedintele.

(Se stinge lumina, după o clipă se
reaprinde. în prag apare Ceocîlteu. E
de nerecunoscut. Are privirile pierdute-n gol.)
CEOCÎLTEU : Uite că nu mă primiră.
N-am dreptul... Mă amînară. Aşa-m
zîsără : n-ai dreptu' deocarndată...
Mai aşteaptă. (Iese din scenă eu paşi
tîrîţi. Apare în pragul usii grupul
de colectivişti, membri de partid.)
PRIMUL COLECTIVIST : Nu ţinu
mult şedinta. Văz că Păun plecă.
AL DOILEA COLECTIVIST : Ce să
mai stea ?... Eu, unul, n-aş vrea să
fiu în pielea lui. Şi bine că s-aleasă
numai eu atît. Dacă mu-i tinea partea tovarăsa Petria, nu rânrmea nici
candidat. Aşa era dă pormit Buzdu
ricà.
PRIMUL COLECTIVIST: De, ouptor
de var i-a trebuit ? Şi-a luat singur
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ILIE (oftînd) : Nimic. Parc-ar fi-nghiţit-o pămîntu'.
PETRIA : Pînă şi fetiţa asta n-a vrut
să stea limistită. (les toţi trei. Din
sediu vin vorbind Pavel şi Lisandru.)
PAVEL (furios) : Păi, nu sînt eu prost ?
Sînt... Să-ncasez maişitruluială de pomană pentru alţii. Auzi, că-i las să-şi
facă mendrele pe spinarea gospodăriei. Da' n-o să mai fiu bun. Nu,
n-o să mai fiu. E mai bine să fact
p-al dracului. Iar tu ce te-ncontrezi,
mă, cu Buzdurică ? Ţî să urî cu binele, ai ?
LISANDRU (face pe naivul) : Ce, n-ant
dreptu' să-mi spui si eu pàrerea-n:
şedintă ? (Se aşază pe bancă.)
PAVEL (se aşază pe banco) : O să-ţî
iasă ţie pe mas părerile astea, află
de la mine. (Aprind ţigări. Cu îngrijorare.) La urma-urmii, gîndeşte-te.
Ce interes să ţi-1 ai duşman pă BuzduricăHm ? Nu vezi că tuturor le
caută pricină cu lumînarea ?
LISANDRU (cu privirile-n sus) : Ce
limpede şi senin e cerul... (zîmbind)
parca 1-ar fi frecat marna cu leşie.
(O mică pauză, serios.) Neică !
PAVEL: H m !
LISANDRU : Dumitale, ce crezi, partidu' are nevoie de momîi ?
PAVEL : Ce vorbă-i asta ?
LISANDRU : întreabă-te pă dumnea
ta... Cum, adică ? Să fiu cuminţel,
unde mă pui acolo să stau, să intru-n voia lu' nea Buzdurică, vezî
doamne, să nu carecumiva să-1 supăr...
Asta nu, mi-ar fi ruşine să tree pe
dinaintea partidului dacă m-aş şti
astfel... Vrei să ne vezi mîine schitele?
PAVEL (intrigat) : Care schiţe ?
LISANDRU : Păi, cu benzile înierbate
pentru panta Bălşorii, cu terassle
pentru Gorgăneasa. (Nu observa cum
se cătrăneşte Pavel.) Le lucrează
Lina. Sîmbătă, cînd o sa punem problema în adunarea generală, să fim
documentati...
PAVEL (ţipă) : Destul ! Uite ce este,
•dacă trecuşi pîn şedinţa asta ca gîsca
pîn apă, să-ţi fije dă bine. Eu crezuî
că păţania lu' Ceocîlteu îţi mai bâgâ
ceva minţi în cap. Văd că nu. Te
priveşte. Da' mie să nu-mi faci ' zile
fripte, că-ntr-o bună zi uit că-mi eştf
nepot şi să ferească sfinţii. (Se ri~
dică.)
LISANDRU : Dacă-i pe-^aşa, poţi să uiţt
ohiar din clipa asta.

belea pe cap. Mai bine-1 lăsa păcatelor şi nu se mai apuca de el.
(Pe uşă vin Caterina şi Petria.)
CATERINA (pe gînduri) : Mai să-mi
vină a crede că adevăru' are zece
feţe, nu una. Vezi, poate n-ar trebui
să fie aşa, dar mi-e milă de el.
Curn aşteptă ziua asta, şi cînd colo...
PETRIA : Acuma-1 căinezi. Da-n şedinţă ridicaşi mina să nu fie primit
CATERINA : Nu-1 auzişi pe Buzdurică ? Cu interesele gospodăriei nu-i
de jucat. îmi călcai pe inimă.
PETRIA (şupărată) : Zîceai dă adevăr.
Află de la mine, Catrină, o faţă are.
Da' dacă n-ai ochi, n-o vezi. (Apare
Ilie cu Buzdurică. Acesta zîmbeşte.
Caterina dă să piece.) Stai, Catrină,
că viu şi eu. (Către Buzdurică.) Văd
că eşti vesel, nevoie mare, Buzdurică. Da' eu te sfătui să nu te bucuri
prea devreme. Pe Păun tot îl facem
membru de partid. Chit că astăzi
ameţişi oamenii dă cap, să-l amâne.
BUZDURICÀ : N-aveti orientare politică nici cît negru sub unghie.
ILIE : Nu ne-nţepa, că avem pielea tăbăcită şi nu simţim. Păun e om cinstit. Ş-o spunem asta pînă s-o auzi
acolo unde trebuie să se audă.
BUZDURICÀ : A dovedit-o pe concret
cît e de cinstit. Cînd vezi c-ai f àcut-o
lată, măcar stai dracului la locu' tău,
linistit. Nu-i mai împinge şi pă alţii
la rele, cum face el cu Lisandru.
Asta e cinste dupa dumneata ?
PETRIA (asprà) : Ştiu că ţi-ar fi pe
plac să stea oamenii liniştiţi şi sa-i
suceşti tu cum ţi-e la îndemînă. Buzdurică, Buzdurică, mi se pare mie că
la tine dragostea pentru gospodărie
stă agăţată în vîrfu' limbii. Or, asta
aduce folos cît omizile pentru pom.
Dar despre treburile astea o să mai
stăm noi de vorbă.
(Ilie vrea să mai zică ceva.)
BUZDURICÀ (supărat) : Bună seara.
(Pleacă.)
PETRIA : Bună seara. (Către Ilie.) Lasă-1, nea Ilie.
ILIE : Aşa e. îmi răcesc gura de pomană cu el.
PETRIA : Hai, Catrină, să mergem şi
noi.
CATERINA (abătută) : Să mergem.
Mai rămîi, nea Ilie ?
ILIE : M-oi duce şi eu, eu toate că de
cînd îmi plecă fata, parcă tot îmi
vine să-mi ocolesc casa.
PETRIA : N-ai aflat nimic de Zoica ?
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PAVEL : Mă nepoate, imă, ia stai, mă,
t u eşti mebun, rnă ? Adică îţi cornvine să faci p e inebunu' : ce, ai să
răspunzi tu ? Parcă-i a u d : tovarăşe
Pavel, cine te-a pus să cheltui zilem u n c ă şi baini pemtru stârpitura aia
d ă p a n t ă a Bălşorii ? Ce ţ-a venit
să caţări oamenii p ă Gorgăineasa, să
să omoare cu terase ş-alte aiureli
chiar din p r i m u l a n ? Dă ce n-ai
aşteptat pînă vi se întăresc puterile ?
Sau, n u c u m v a ai vruit să com,promiţi gospodăria chiar d e la început ? Şi ia-1 pă Pavel d ă t u r u ' n ă dragilor, şi buf cu el d ă pămînt...
(Lisandru rîde.) Ptiu, r î d e ! Ăsta nu
e om, e dracu' gol ! (Vrea să piece.
Lisandru continua să rîdă.)
LISANDRU : Si buf cu el d ă pămint.
(Serios. Cu căldură.) Noică, ia m a i
stai d u m i t a l e o ţîră şi să disoutăm
aşa^ fără sa me m a i ciondănim.
PAVEL : Mă năcăjişi dăsitul. Ce m a i
vrei ?
LISANDRU : Să tenntreb aşa, fără ocoliş, t e terni că n - o sa m a i fii presediinte ?
PAVEL : Mă tern că m - a u aies oame
nii dă pomaină, că n u sînt bun dă
nimic, d^asta imă tem. La m i n e acasă a v e a m p a t r u pogoame m a r i şi
late. Iar acuim să ai grijă d e peste
două mii, şi să conduci a t î t a suflare d ă oaimeini. Cum crezi tu că-mi
vine !
LISANDRU : Păi, aici vreau sa te
aduc. De ce n-ai încredere în suflarea asta de oameni, c u m îi spui
d u m n e a t a ? Dupa mine, unui preşedinite bun, îmtîi însusirea asta îi e
trebuincioasă.
PAVEL : Pînă te frigi o data şi-ţi m a i
trece... Aş încerca şi ce zîci tu sa
facem. Da' e ceva prea mou pentru
noi. Ia-1 p ă unu' care toată viaţa a
mers în cărută şi suie-1 în avioin...
(Intră Marin Hodină în fugă.)
MARIN : Mă, n-aveţi h a b a r ce-o fi eu
Păun ?
LISANDRU : Nu ştiu, itată, îmcotro s-o
fi dus.
MARIN : Trecui pă d r u m ş-auzîi jelind
la el în batàturà. Ii m o a r e muierea.
PAVEL : Vai dă păcatele lui. Asta-i
mai lipsea.
LISANDRU (speriat) : Tată, d a r daeă...
nu se poate... Să-i m a i căutăm. Hai !
(les toţi trei. Scena rămîne o clipă
goală, apoi intră Ceocilteu.
Cămaşa
lui cea bună e plină de moloz şi var.
Mîinile-i
sînt zdrelite
şi-nsîngeraîe.
Totuşi, pare foarte
mulţumit.)

CEOCÎLTEU (se uită şi vede
lumina
stinsă în sediu) : Auuu, ce r â u îrni
pare. Crezui să-i m a i găsesc pă Li
s a n d r u şi p ă Petria, să le spui şi
lor. A c u m a ştiu buba. Dacă m a i p u n e a m cîteva cărămizi sus la boita,
cuptoru' niu să prăbusea... Să n u - m i
dea m i e pîn cap atîta lucru ! Da'
bine că aflai... (Se aude
clopotul.
Ceocilteu ascultà mirât.) Ce le-o fi
venit să tragă d o p o t u ' ? După côteştiu, nu-i nici o sărbătoare... Gâta,
a doua oară nu-1 m a i greşesc. (lèse)
(Peste o clipà, intrà Petria.
Priveşte
incoace
şi-ncolo,
neliniştită.
Apare
Lina.)
PETRIA (tresare. Puţin speriată) : Ce
înitîrziaşi atîta ? Nu te găsii acasă
şi ve^iii încoace. Ei, ajunsăşi la
vreoHnţelegere cu directorul S.M.T.ului ?
LINA : Of ! Cu chiu, cu vai. Nu i-am
d a t pace pînă ce n u mi-a făgăduit
că n e trimite o biùgada permanentă
d e tractorişti !
PETRIA : Inseaimna câ trebuie sa ne
gîndim unde-i culcăm, cine le face
d e mîneare.
LINA : Marna ! Ai vorbit cu nenea
Pavel ?
PETRIA : Nu p r e a m u l t ; avusăi altele.
LINA : Si-ai să-1 ajuţi pe Lisandru ?
PETRIA (în glumă) : Nu m ă pisa la
cap. Ştiu eu ce trebuie să fac.
LINA : îţi aduci a m i n t e cînd ţi-am
povestit ce n e - a spus
tovarăşul
prim-secretar al regiunii ? î n orice
clipă, să-i sprijiniţi p e îndrăzneţi.
P e cei care v ă d viitorul gospodăriei
în perspectivă. (Cu patimă.) Şi nu-i
asa, m a m ă , că Lisandru e un îndrăzneţ ? Nu m a i vorbesc d e nenea
Păun, care...
PETRIA : P e nen-tu Păun, eu îl cunosc m a i bine decît tine şi nu-i n e voie să-i iei apărarea.
LINA : Si fără asemenea oameni o
gospodărie colectivă, nu-i aşa că nu
poate înainta un pas ? Ce zici ?
P E T R I A : Nici eu n u zic altfel. Dar
nu-i 'uşor să-i faci pe toţi oamenii
să privească la fel d e départe. Nu-1
auzi p e Buzdurică ? Cică, şi-o potcoavă stricată de-o găseşti în drum,
s-o aduci la magazia gospodăriei şi
s-o încui cu şaipte lacăte. S-aduni şi
să nu laşi o picătură să curgâ afară. Asta-i spirit d e économie, ori
zgîrcenie chiaburească ? Şi vezi că
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mai saint umii care i se uită-m gură.
(Intră Ilie Chiriţoiu.)
ÎLIE : Uitai să te-ntreb. E adevărat
că te duci săptămîna ce vine la
Gostat Rotareni ?
PETRIA : Mă duc. Se ţine o consfătuire.
ILIE : Vezi, mai întreabă pă uinii şi
pă alţii : ipoate dai dà urma fetii
mêle. (Ride.) Mă întâlnii adineaori
eu Lisandru. Să ţinu ca scaiu' de
mine. Zice : „Mă, nea Ilie, ajută-ne,
mă, să vindecăim, naibii. Băilşoara
aia. Ce, ne-ar stiica niste plusuri
de récolta şi bami ?" Ce spui, Pétrie,
de oopiii ăştia ? Baţi o data din
palme şi ies ca din părnâmt plusuri
de récolte, bani, tot ce vrei...
PETRIA : Ce să spui, Ilie ? Or f i copii, mu zîc, da' mi se pare mie că
au mintea coaiptă. Lisandru ăsta nu
judecă prost deloc. Asoultă-mă tu pă
mine. In ce mă priveşte, o să-i ţîu
par tea... Acurn, să ne gîndim cum
să-i mobilizăm pe osmeni. Că nu-i
usor să te descurci în povestileastea. Terenuri erodate, benzi înierbate. Arături pe curbă de nivel.
(Către Ilie.) Sau, te pomenesti că
tu ştiai de ele ?
ILIE : Eh, doctor nu eram, dar niciodată nu-i târziu să^mveţi. Cînd ai
de la cine...
LINA : Va să zică, ai să ne-ajuţi,
mama ?
PETRIA : Vezi că acum imă superi.
Cum să nu, împielitaţilor ! Ah, era
sa uit, sa faci o listă eu toate instrumentele voastre inginereşti de care
ai nevoie.
XiINA : La ce-ţi trebuie, marna ?
PETRIA : M-ani înţeles eu Pavel sa
aranjăm o casă-laborator. Acolo să-ţi
poti vedea dédale taie : cum să
scoatem récolte mari, să se ţină
cursuri agrozootehnice iarna. Ce mai,
să fie un fel de şcoală pentru colectivişti. (Lina o sărută.) Pentru ce,
fata mamii ?
U N A : Asa, în numele colectivului.
(De undeva, dinspre drum, se aude
jelind. Tofi trei ascultă încordaţi, neştiind ce se întîmplă.)
ILIE : Oare pă capul cui o fi cazut
năpasta ?...
des.)
CORTINA

T a bI ou I 4
Sediul

gospotiririci

colective

(Se aude un gîgîit. Apare Mitu, care
mînă din urma cîteva gîşte. îşi scoate
căciula şi încearcă să le ţină laolaltă.
E furios. Se şterge de năduşeală.)
MITU : Uf, fir-aţi voi aie dracului eu
ăl dă vă are. Mai bine vă omoraim
acolo şi vă piăteam din pozănaru'
meu. Acuma, ce marna dracului,
doamne iartă-mă, să fac eu voi, ai ?
Că şi vulpilor ăstora parcă li s-a
isprăvit sàmônta. (Apare Nate, grăbit. Gîfîie.)
NATE : Unde umibli, ma, ca t e strigai de-mi sparsei bojocii.
MITU (U îngînă) : Unde, unde. După
interesele colectivei, să le apăr. (Arătînd spre gîşte.) Nu vezi ?
NATE (bucuros) : Mitule, să mar dacă
nu te laud la gazeta dă părete. (Se
uită atent.) Ha !... Păi astea-s gâştele
mêle ! Uite arniciul roşu eu care a
légat nevastă-mea gîtul gîscanului.
Ce te luasi de ele-m ? Astea-s proprietatea mea particulară :
MITU : Or fi, da' să mu ciupească din
socialism.
NATE : Băuşi zamă dă oucută, pă
ziua dă az'. Ce-au gîştele mêle cu
socialismul ?
MITU : Au, că le găsâi în grîul co
lectivei.
NATE : Şi ?
MITU : Şi... nimic. (Impasibil.) Ce-or
hotărî ăi mari, treaba lor. Eu îmi
făcui datoria. Da' cred ca mai mult
dă cinci^şase zile-muncă n-^iu să-ţi
taie ipentru asta. Mîime, dacă le mai
găsesc, iar le-aduc.
NATE : Iar le-aduci ?
MITU : Iar le-aduc. AoLeo, ce mă chinuii eu ele, mai aies eu gîscanul
ăsta. Parcă-i os dă reacţionar. El
le mînă pe toamtele astea să faca
prostii şi să ne terfelească nouă obrazu'.
NATE: P t i u ! Halal f rate !
(Apare Vasile Băjan, paznicul, aducînd o gàleatà cu apà.)
MITU : Zi-i bogdaproste ! Puteam să
fiu mai al dracului dă zece ori.
Dacă le-as fi sucit gîitu' la toate şi
ti le-^as fi lăsat morman ? Hai, dă-nii
o mina de ajutor să le vîr undeva.
(Apare Lisandru.)
NATE (cu obidâ) : Gusu, gusu, ma
făcurăti de ruşine, zgripturoaicelor !
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XJSANDRU : Mă, nea Vasile-m, n-ai
un strop dă apă p-aci, că mi se
fripsă gîtu' dă sete.
BĂJAN : Deschide uşa şi vezi că dai
dă găleată. Aou' o scosăi din fîntână.
USANDRU (deschide uşa
sediului.
Bea din găleată) : Mai bună deoît
ăl mai bun vin. (Apare Lina, înfuriată.)
U N A : Lisandre, stai aici de taclale
şi-n sectorul tău tractoriştii-şi fac
de cap. (Băjan se retrace prudent şi
rămîne mai la distanţă.)
, USANDRU : Cum, adică ?
U N A : Du-te si tu să vezi ce fel de
arătură lasă în urma tractorului ;
pur şi simplu o zgîrietură. Am strigat la Nicolae să opreascà, de-am
răguşit. Dac-ani văzut, m-am agăţat
eu mâinile de tractor.
USANDRU (vesel, îi apucă mîinile) :
Mai, mai, eu mînuţele astea vrusăsi
tu să opreşti tractoru' ?
U N A (foc) : Mînuţe, da, atunci poftim ! (îşi smulge mîinile şi-i arde o
palmă. Se îndepărtează cîţiva paşi
si se întoarce. Cu necaz în glas şi
eu un ton de tînguială, în timp ce
Lisandru o ascultâ ţinîndu-se cu
mîna de falcă.) Păcat că esti mare.
Nimic nu pricepi. Cravata de pionier îţi lipşeşte. In loc să ne înţelegem ca oamenii, tu tot cu batjocura
pe buze.
USANDRU : Da' ce, nu-ţi ascult sfaturile, îndrumările ?
U N A : Parcă de asta-i vorba, nepriceputule ! (Se mai îndepărtează putin. Băjan se face că nu observa,
însă urmăreşte scena cu coada ochiului, Lisandru, tot eu mîna la
falcă, tare mirât, se lasă pe bancà.
Zoica apare în spatele lui, fărq, să
fie observată. Se vădeşte o pronunţată schimbare în înfăţişarea ei.
Poartă o rochie cumparatà de gâta,
dar care-i vine bine, iar în picioare
pantofi.)
ZOICA (cu simplitate) : Venii.
LISANDRU (cu ochii închişi, crezînd
că e tot Lina, întoarce capul şi întinde gîtul) : Hai, da^mi o palma şi
pă obrazu' ăstălalt, ca sa pricep mai
bine.
ZOICA (miratâ) : O palmă ? !
LISANDRU (deschide ochii) : O, o, o !
Zoica ! (Se ridicà repede, o ia în
braţe şi o învîrteşte de cîteva ori.)
Iata-ne fugara, să-ntoarsă fugara
noastră ! (1st revine, o lasă jos, putin ruşinat.) Nu te supăra... ştii, asta
asa... de bun venit. Pot să te pup ?
3 — Teatrul

nr. 3

(Fără să mai aştepte aprobarea, o
sărută pe obraji.) Tot asa, de bun
venit... (Lina, care văzuse scena,
pleacà bosumflată.)
ZOICA : Dacă zici că-i mimai de bun
venit, îţi tree cu vederea. (Cu puţină
cochetărie.) Nu-i asa c-arci mai crescut?
LISANDRU : Si eşti si mai frumoasă.
(Aluziv.) Mai aies cînd nu plîngi.
Acum venisi ?
ZOICA : Acuirn. Doar trecui p-acasă
să-mi las geamantanu'.
LISANDRU : Zi, pied aproape descultă şi te-ntorci cu geamantan ?
ZOICA : Doar nu era sa beau leafa-n
cîrciumă... Sînt mulgătoare calificată. La Gostat Grînişor m-am calificat.
USANDRU : La tanc picaşi. Ştii c-o
să oumparam vaci ?
ZOICA (repede): Multe ?
LISANDRU : Fo sută.
ZOICA (repede) : Şi unde-o să le ţinem ?
LISANDRU : în grajd, că n-o să le
tiu în sîn. O să ne-apucăm să-1
construim.
ZOICA : Hai să văd şi eu unde.
LISANDRU : Hai. Aoleo, stăi niţel.
Cum să fac ? Am o răf uială cu Ni
colae, tractoristu*.
ZOICA : Pentru ce ?
LISANDRU : încasai oeva pentru el.
S-aş vrea să-i duc pînă nu se răceşte. Acum, vorbesc serios, hăbăucu' "ăla, cică-şi bate joc de arătură.
ZOICA : Atunci mă laşi pe mine la
grajd şi tu te duci într-ale taie.
LISANDRU : Asa da. (5e îndepărtează
amîndoi.) Zău, te-ai făcut tare drăgută. Pareă te-naş mai pupa o data.
(Zoica face semn din cap că nu.
Băjan, care asistase la cele două întîlniri, în pas de mars, şchiopătînd,
bineînţeles, vine spre centrul scenei.)
BÀJAN (cîntînd): Tinereţe, dragă-mi
eşti, tinerete !
(Apare Petria.)
PETRIA (miratà) : Ce-i, Vasile, te pregăteşti pentru vreo defilare ?
BÀJAN (ruşinat) : Apăi, să-mi n\ai
treaeă şi mie urîtu'.
PETRIA : Pe fata mea, n-o văzuşi ?
O tot aşteptai cu masa pusă.
BÀJAN : Adineaori fu aici.
PETRIA : Si ?
BÀJAN : îi arse-o palmă lu' Lisandru.
PETRIA : Cum asa, pentru ce ?
BÀJAN : Ca să priceapa.
PETRIA : Ce să priceapă ?
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BÀJAN : Nu ştiu.
PETRIA : Si Lisandru ?
BÀJAN : O strînse pă Zoica-n braţă
ş-o pupă.
PETRIA : Veni Zoica ?
BÀJAN : Veni şi să duseră împreună,
da' nu-mi spusără unde.
PETRIA : Pe toate le observa.
BÀJAN (puţin fudul) : Unui paznic nu
trebuie să-i scape nimic, chiar dacă
se face ca nu le vede pă toate.
(Apare Lina.)
PETRIA : la ascultă, domnişoară, ai
început să baţi oamenii ? Da' ce
te-oi fi închipuind duimneata, admi
nistrator de moşie tooierească ?
LINA : Aşa, acum amărăşte-mă şi
dumineatale, că nu sont eu destul
de amărîtă. (Băjan se retrace, dis
cret.)
PETRIA : Ce ai eu Lisandru, e ceva
între voi ?
LINA (tristă) : Din păcate, nimic.
(Mică pauză.) Ce să fie ?
PETRIA (o ia de umeri şi se aşază
amîndouă pe bancă. O priveşte nedumerită) : Vai de sufletul meu, nu
cumva ti-o fi drag ? (Pune capul pe
umărtU maică-si şi face semn că
da.) Asa, hodoronç-trpnc ? Abia venişi în gospodărie şi... gâta !...
LINA : Ce hodoronc-tronç, mamă, că
ne cunoaştem de cînd mergeam
de-a buşilea. (Gâta să izbucnească
în plîns.) Chiar el şi-a amintit că
1-am muşcat odată de nas.
PETRIA : El ştie ?
LINA : Nu pricepe sau se face că nu
pricepe. In schimb, pe Zoica, cum
dădu eu ochii de ea, o şi ridică-oi
braţe. Cică asa, de bun venit. Oi fi
eu aşa de proastă, s-o cred ! (Gftează.) Mă gîndesc să-mi cer transferul. Ce parère ai ?
PETRIA (abătută) : Ce parère să am,
fata mamii ? Stau dă douăzeci dă
ani văduvă ca să n-adue tată vitreg
în casă... M-am chinuit să te cresc,
sa te dau prin şcoli. O singură nădejde m-a mîngîiat. C-ai să tenntorei
aici, să-mi ţii de urît, să-ţi cresc
copiii, după ce te-i mărita. (Se ridică.) Fă cum crezi. (Face cîţiva paşi
şi se-ntoarce.) M-auzi, Lină ! Dragostea, fie că este împărtăsită, fie
că nu, trebuie s-o porţi în inimă
asa, cum să-ţi spui. mai bărbăteşte...
(Pleacă amîndouă. Apare Mitu.)
MITU (de unul singur) : Ce naţie de
om o fi şi Nate ăsta, nu ştiu ! Aş-

teaptă^mă la sediu. zice, că viu într-um minut. Asta-i minut ? Parcă-i
din cocă, aşa să lungi. Aş pleoa,
da' iar ne pierdem. Şi fără el, sînt
mort. Aşa ne-am învăţat de cînd
eram atîtica. (Vorbind de unul sin
gur, nu observa că din spatele lui se
apropie Nate eu o pîlnie uriasa de
gramofon pusă pe cap ca o căciulă.
La subţioară ţine cutia gramofonului. Mitu înto&rce capul.)
MITU (ţipă) : Uăăă, asta-i măgăoaia !...
NATE (grijuliu) : Nu te spăria, Mitule,
ca eu sînt. Mai bine, ţine-mă de
mina să nu mă-mpiedic, că nu văz
nimic (Pune cutia pe bancă şi-şi "
scoate eu mare greutate pUnia.) Mai
bună ca o umbrelă, numa' pentru
asta şi face toate paralele.
MITU (nevenindu-şi complet în fire) :
Ce-ţi mai trăzni prin gînd, Nate ?
La ce-ti foloseste răgălia asta ?
NATE : Zîi răsursă locală, nu răgălie.
MITU: H a !
NATE : Doar atita te prioepi sa zici :
„ha" ! Vezi, dacă nu iei sama la sé
duite? S-a vorbit să folosiim răsursele locale ?
MITU : Um, daa.
NATE : Ei, ăsta e răsursă locală. Citeşti puţin, Mitule, şi rămâi dă căruţă. (Superior.) De pe acum te simt
la trei paşi în urma mea. Să vezi.
Mă duc la bibliotecă şi plec eu fo
cinci cărţi. Cînd ajung acasâ citesc,
citesc, dă simt că ma ia eu vîjîieli
şi parcăHmi bagă cineva deştetenn
ochi. Da' nu ma las.
MITU (serios, îi pune mina pe frunte) : Fierbinteli, asa, n-ai avut ?
NATE: Nu, dăloc !
MITU : Nici n-ai auzit că-ţi fluieră
cineva în urechi ?
NATE : Doar nu eram capiu !
MITU (respira uşurat, îl ciocăneşte pe
frunte) : Atunci, e bine. înseamnă
că e tare.
NATE : Seamăină eu al tău. Ca leminu'
da tufam uscat. Şi ce crez', întorc
foaia si văz cam asa. Ascultă : în
ultima vreme s-a aflat cum că animalelor le-ar place muzica. (Se opreşte să vadă efectul pe faţa lui
Mitu. Acesta face ochii mari.) Bunăoară, vacile care-au ascultat muzică
au dat lapte mai mult. Zio : uite,
dom'le, ce uşor e să mulgi zece,
cinspe kile dă lapte la o vacă, făr-să
te doară capu'. Da' da unde muzică ?
Lăutaru' Pancică ia el scump la
nunţi, da' să-1 ţii toată ziua la grajd,
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ca omul care nu ştie dacă-i treaz
sau visează.)
PAVEL : Ce dracu' faci aci, ma ? !
MITU (vitejeşte) : Nu vezi ? Crăp dă
bine şi mă distrez. (Nate cîntă : „Pa
vele, Pavele".) îţi place ! ? Dacă vrei,
ţi-1 niai pui o data. (Face gestul ca
şi cînd ar vrea să puna plaça de la
capăt.)
NATE (se ridică, făcîndu-se că se scutură de prof) : Nu, nu este nevoie.
îi fu deajums să să lămiurească
PAVEL (fierbînd) : Cu ce sa mă lâmuresc, şi pentru ce atâta panarama ?
NATE : Pentru vaci.
PAVEL : Cu'unx, care va să zică mă
faceti şi vacă ? Ei, asta nu mi s-a
mai întâniplat, chiar aşa de la obraz !...
NATE : Ho, nu te repezi ca tauru'
ne-ntors. Vreni să damn mai mult
lapte. (Replicile se succed cu repeziciune. Pavel ascultâ privind cînd la
unul, cînd la altul, din ce în ce mai
aiurit.)
MITU : Adică, vacile gospodariei să
dea.
NATE: Ieftior.
MITU : Şi garantat.
NATE : Şi cînd om trage curent elec
tric la grajd.
MITU : Luăm unu' d-àla electric, cum
îi zîce.
NATE: Pic, îi zîce.
MITU : Cap, Nate.
NATE : Pic.
MITU: Cap.
PAVEL (explozie) : Tăceţ' ! Ce-aveţi
mă, căpiară-ţi cu toţii acu' dă dimineaţă ? Sîmteţi nebuni ? Păi vă
trimjt la balamuc, dacă-i aşa. Ba
nu, mai bine ma duc eu. Cu asemenea oanieni înnebuneşte ş-o turlă dă
biserică. (Se îndepărtează, gesticulînd furios la culme.)
MITU : Cămaşuţa, Nate, cămăşuţa.
NATE (scoţînd pîlnia gramofonului) :
Uite vezi, Mitule, pentru ştiinţă întotdeauna a trebuit să pătimeşti,
să-mduri... Bine că scăparăm cu atît. Unu' a fost ars dă viu, săracu'.
MITU (se cutremură) : Cine, mă ? Din
sat dă la noi ?
NATE : Nu ştiu... c-a trait acu fo
cîteva sute dă ani. A ţîpat în gura
mare.
MITU : Păi, cum să nu ţîpe dacă-I
ardeau ?
NATE (continua) : Cum că pă partea
ailaltă a pămîntului, cum ar veni
sub picioarele noastre, adică. oame-

ba poate şi noaptea ! Că decât să ia
puţin zîce că mai bine-şi trînteşte
vioara-m cap şi-o face bucăţ'.
MITU : Ştiu că se ţine măreţ.
NATE : Ş-atunci, dă ce să mă rog dă
el, cînd ăsta mu ne ia un ban ? îl ţii
mimte ? L-a cîştigat tata la noroc
acu' fo treizăci dă ami. N-are dă ce
să nu fie bun, c-a stat dăgeaba. Asa
c-o să capăt două răsplăţi : una pentru el, ş-alta pentru inovaţie. Că să
mérita, nu ?
MITU : Coom no. O sa te cheme şi la
Bucureşti.
NATE : Crez' ?
MITU : Cum mă vezi şi te văz. Ş-o
să te-Hmbrace-ntr-o cămaşe d-^aia ou
imâneci lungi-lungi.
NATE : Da' ce, n-ani cămăşi ?
MITU : Nuu, o să-ţi dea uoa spicială,
ca să nu fad urît.
NATE : Urît ? He, he, sa vez' ce conferenţe o să le trag de-o să-i las eu
gura căscată, şi-o să zică, uite,
dom'le, unde st&teau îmvăţaţii, iar
noi habar n-aveam ! (Fixează pîlnia
gramofonului.) Asa. (Scoate o plaça
din sîn, din care lipseşte cam un
sfert.) Nuwiai p-asta o găsîi. Da' plăcile sînt ieftine. Atâta că nu ştiu
dă care să luăm : d-alea săltăreţe,
sau d-alea care te fac să-ţi dea lacrimile. Că vezi, e ş-aici o chestie.
In carte nu scrie cum le place la
vaci. Acuni ia-nvîrteşte itu dă roanivelă.
MITU (imita un şofer care vrea să-şi
pornească autocamionul) : Bă, şi rîşnita să-nvîrteşte mai uşor.
NATE : Ai şi tu răibdare pînă se îmcălzeşte. Turnai un kil dă gaz să-i ung
rojile. Ajunge. Nu mai învîrti. la
s-auzi acuma. (Mitu se dà in lături
ca şi cînd s-ar aştepta la o explozie.
Nate, eu emotie, potriveşte diafragma dincolo de spărtură. Se aude
un hîrîit, apoi ceva ca un mieunat
de pisică, nişte pîrîituri, un zgomot
de sticlă spartă şi-atît. Nate, sărind
in lături.) Na, că să-nţepeni.
MITU : Hait, uite-1 pă Pavel.
NATE : Fugi d-aci ! Mai învîrteşte.
Poate să-ndură s-o ia dîn loc.
MITU (gîfîie) : Nu vrea bă, al dracu' !
NATE : Atunci, hai măcar să rîdem
niţel. Aşază-te-n dreptul rablei. Aşa ;
aoum pune mîinile-n şold. Eu mă
dau după tine şi cînt cîntecu' ăla
care-i place lui. (Se chirceşte la spatele lui Mitu şi cîntă, in dialect bânăţean : „Pavele, Pavele". Pavel, supârat, se Qpreşte în faţa lui Mitu,
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nii n u merg eu capu^n jos, ci merg
eu eapu-n sus. Popii o ţîneau, că nu,
că m e r g eu capu-n jos, n u eu capu-m
sus. S-au certat ei eît s-au certat
şi, pînă la urmă, popii, ca să-i închiză gura, au pus m i n a pă el şi
1-au arunoat în foc. (Vede
ieşind,
din buzunarul pantalonilor
lui Mitu,
gîtul unei sticle. O scoate.) Bine
m a , Mitule, mu ţi-e mu ştiu c u m
să umibli eu ţuica-n mas da dimimeată, cîmd ştii că m e r g e m l a lue r u ? Ruşine, frate... Barim să trag
şi eu un g î t (Scoate
dopul.)
M I T U (se repede) : Stai, ce faci, h ă băucule !
N A T E : Um gît, alita.

u

MITU (resemnat) : Bine, vezi tu pă
dracu'.
NATE (dă să înghită, dar ochii mai
să-i iasă din orbite. Fuge în dosul
butoiului şi scuipà) : Ce otravă porţi
a s u p r a ta ?
MITU : U n t u r ă d ă peşte. Bună pemtru
puii d e găimă. O d u c la puiermiţă.
NATE (eu greaţă) : Cuum, necum, azi
m-o prea brodirămi eu ştiinţa.
M I T U : Adimeaori zisăşi că musai să^nd u r i pentru ea. (îi întinde
sticla.)
Mai iei un gît, puiule ?
(Nate

refuză

îngrozit..)

CORTINA

111

T a bIou I 5
Acelaşi decor.

(A trecut
o săptămînă.
Sîmbătă
seara. Băjan stă pe bancă, eu capul
sprijinit într-un ciomag, şi cîntă.)

nele.) Dacă n - a r fi el, aş miuri dă
wrît. Sîmt zôle cîmd, dă dimineaţă
pînă spre sară, nu calca pieior d ă
om. Ce m i - a m zis ?...
BUZDURICÀ (îi taie vorba) : Da' p r e şedinitele ?
B À J A N : Parca-mrù spume m i e pa u n d e
umiblă ? (H stă în faţă şi fiind
mai
scund decît Buzdurică, se uità la el
eu mîna streasinà la ochi. Se vede
că-i bucuros de prezenţa unui
suflet
de om eu care să mai schimbe
o
vorbă.
Pauză.)
BUZDURICÀ (privindu-l
eu
oarecare
milà
si superioritate) : Ar trebui
să-mid dai à n c i lei.
B À J A N : Pă ce ? (Mirât.)
BUZDURICÀ : Aşa. Beleşti neste ochi
la mime, de pareras fi umul dimtr-ăia
d e la comedii. Nu ţi s-o fi u r î n d să
stai aşa mereu, ca um lemm ?
B À J A N (contrariât,
face cîţiva
paşi
de-a-ndăratelea,
şchiopătînd.
îşi leagănă piciorul beteag şi da din umeri
a neputinţă.
Deodată îl priveste
pe
Buzdurică încruntat) : Da' ce vrei d e
la m i n e - m ? Ţi-s d a t o r eu ceva,
sau ce ?
BUZDURICÀ (pesemne,
tonul
hotărît
îi impune) : Nici eu n u mai stàu
ce-i ou mine. (Impăciuitor.)
î m i spui
şi m i e oe-a fost astă-sară ?
B À J A N : A d u n a r e generală, ce să fie ?
BUZDURICÀ : Păi a s t a m ă interesează.
B À J A N : Eu ştiu atâita că dacă p-un om

B À J A N : „Snapai, dodă dodă,
M ă jurai, dodă,
Să n u u beau vinîî,
Dodâ, dodaî, pîm-o fi, dodă,
Pahaairu' plimîî,
Dodă, dodăî, pîm-o fi, dodă,
p a h a a r u ' pliin.
S^apai, dodă, dodă,
Mă jurai, dodă,
Să nuu beau ţuică,
Dodă, dodăî, pôm-o fi, dodă
Şi fripturică..." (Se
strînge.)
Brr, s a r a se lasă eu răcoare... P ă cătoasă m a i e şi meseria asta dâ
pazmic. O fi ea importamtă, n u zîc,
da' e păcătoasă rău. Săăă stai dă
lemn Tămase, cînd alţii d a u în
brînci m u n c i n d ! (Cîinele începe să
latre eu furie.) Ia-1, mă, primde-1,
mă, mu-1 lăsa, m a !
(Intră
Buzdurică.)
BUZDURICÀ : Ţin-te, mă, l a el, fi-ţi-ar
javra draoului, că-i dau cu-m p a r în
cap, tie ţi-1 omor. (Fierbe.)
B À J A N (se ridică alêne, întoarce capul
în partea de unde vin lătrăturile) :
l a m a i tacă-ţi botu', ce t e găsî ?
(Către Buzdurică)
Tu erai, Buzdurică ? La ăilaiti n u se dă. Pesemne,
ai tu un miros a p a r t e .
BUZDURICÀ : Nu-i nimeni p-aci.
B À J A N : Nimeni.
Adică, eu... şi...
(Aratà eu capul unde stă vîrît cîi
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B À J A N : Mai pă u r m ă , CHnchisărăm.
şi să te tii- Tat-său sări să-1 ia dă
piept, n e a Ilie zîsă — brava, Lisandre, halal cap... Eihe, h a b a r n-ai ce
fu. L a miezu' noptii n u ştiai p-a oui
rămîne. Doar ăi ddn brigada lui zîsără că să duc şi-n foc după el. Ac u m dă dimdneată să string la gospodărie : vor sannceapa.
BUZDURICÀ : S-o crează ei. Vezi
cheia a s t a ? (Scoate din buzunar
o
cheie cît toate zilele.) E d e la m a gazie. Mai degrabă o înghit decât să
descui si să le d a u ceva. Nici u n
ţ ă r u s măcar.
B À J A N : Aoleo, Buzdurică, n u ţ-ă
f rică ?
BUZDURICÀ : Mie ? (Rîde.) Da' ce
crezi c-am pazît eu, pînă a o u m ?
Porcii, m ă ? Păi, în organizaţie, cînd
a m văzut încotro începe să bată
vîntu', n - a m d a t fuga la radon ?
Drept în fata tovarăşulud p r i m m - a m
oprit. Uite, tovarăşe p r i m , aşa, aşa.
zîc, să găsiră cîţiva care să tulbure
apele în gospodăria noastră...
B À J A N : Si ce zîsă, bă ?
BUZDURICÀ : Ş-a n o t â t ş-a zîs să
n - a m nici o grijă.
B Ă J A N : Aoleo, ce curaj pă tine, Buzdurdcă !
BUZDURICÀ : Păi, n u m ă cunoş.ti ?
Oînd sdimtasc eu că a m dreptate,
parcă rni să-intunecă în faţa ochdlor
si n u m ă mad uit ; d a u în dreapta
şi-in stîmga. Asa cum 1-am pus pă
Oeocîlteu eu botu' pă labe, o să-i
pud şi p-ăştdlalti. Oricare-ar fd. Asa
sâmt eu. Cînd a m dreptate...
B À J A N : Ţî să-intunecă...
BUZDURICÀ : Cu P e t r i a nici n u mai
v r e a u sa d a u ochii. Mă duc. Noaptea
a s t a o sa a m dă lucru, n u glumă !
(Pleacà.)
B À J A N : Lucrează, lucrează. Şi vez'.
cată s-ai spor... (Rămîne în mijlocul
scenei, cu mîinile-n
şolduri, pe gînduri.) E-te, ce-ncîlceala
dracului !
Had, Grived, să n e facem rondu' !
U n d e te pitulasi, cotarlă ?
(Pleacà.
Dupa cîteva clipe se aude un motor
de masinà oprind. Apare Pîrvu, primul secretar. Este un bàrbat la 37—
38 de ani. Dă să deschidă usa sediului, vede ca e încuiatà. Coboarà în
curte.)
PÎRVU : Măi, să fie ! Nici tipenie \
(ha un moment dat, în spatele
sàu.
răsare Băjan, care-l priveşte
lung,
bănuitor, din cap pînă-n
picioare.)
BÀJAN : D u m n e a t a eu cine ai treabă ?
PÎRVU (se întoarce surprins) : Noroc !

îl interesează ceva, cată să fie dă
fată.
BUZDURICÀ : N^arn putut, a trebuit
să d a u fuga pînă la oras. M-a m i 
n â t oonştidnta.
B À J A N : Ed, dacă t e m î n ă conştiiinta,
e bine. Da' ce t e faceai, Buzdurică,
d a c ă t e lăsa constiiinţa a s t a t a m a n
î n miilocu' druniului ? Ai ? Rarnîneai acolo-ntepenit, te pomenesti ?
BUZDURICÀ : N - a m nici o grijă dins p r e p a r t e a asta. Ed, îmi spud ?
B À J A N : Ce să-ţi spud ?
BUZDURICÀ (eu enervare): Ce-a fost ?
B À J A N (calm) : Păd, n u eşti m u l ţ u m i t
ou ce-ti spusăi ?
BUZDURICÀ : Nu prea.
B À J A N : Ce m a i vrei ?
BUZDURICÀ : Să afLu ce s-a discu
tât, ce s-a pus la cale.
B À J A N : Miuite să pusără la cale.
BUZDURICÀ (nerăbdător) : De pildă...
B À J A N : Mai îmitîi, tovarăsa P e t r i a Fier a r u zîsă ca să începem cofnstrucţia
grajdiuiriior şi saivamului, să facem
u n împrumiut l a b a n c ă dă vreo două
s u t e şi oevta d ă mii...
BUZDURICÀ : Ptdu, sa te-apuce d a m blaua, n u alta. P e n t r u ce atîţia band ?
B À J A N : Ca sa c u m p a r à m vaci, fo
cincdşipe scroafe, u n motor pentru
drigat grădina...
BUZDURICÀ : Şi voi ?
B À J A N : Noi ? V o t a r a m !
BUZDURICÀ : Da' Pavel ?
B À J A N : Si el.
BUZDURICÀ : Dup-ada.
B À J A N : Tu ai văzut w e o d a t ă u n stun
d e albdne cînd s-apropie ursul dă el ?
BUZDURICÀ : Nu, n - a m vazut.
B À J A N : Nici eu, că md-e frică dă
ursi, da-md-nchipui... Oaim asa a fost:
u n zumzet, o hărmălade, m a m a , m a 
ma...
BUZDURICÀ : Ai d e gînd să vorbestd
ca oamenii ?
B À J A N : Păi, să t e fi văzut în a d u nare... Bă, n^ad udta-o-n viaţa ta.
Parcă-1 văz p ă Lisandnu c u m să
scoală şi cere cuvîntul. Şi-ncepe să
vorbească...
BUZDURICÀ (aproape eu ură) : Ştiu,
despire Bălsoara şi Gorgăneasa.
B À J A N : Da, d e s p r e elle. Parcă sîimţam
pă limbă gust d ă m e r e şi mad ales
dă... vin.
BUZDURICÀ : Si 1-aţd lăsat să vorbească !
B À J A N : Nu zîsă ndmeni „pîs". După
ce isprăvi r ă m ă s ă r ă m cu g u r a u i t e asa. (Cască gura.)
BUZDURICÀ : Mai pă u r m ă ?
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chisă a sediului se aude ţîrîitul telefonului.) Care-o mai fi ? (Se ridică,
face doi paşi şi se întoarce. Din nou,
bănuitor.) Dumneata să nu te mişti
d-aici, că Grivei àsta cam are obicedu' să sffîşie cracii pantalonilor.
PÎRVU (rîzînd) : Aicd rămîn.
BÀJAN (în timp ce se scotoceşte prin
buzunare, dupa cheie, telefonul ţîrîie mereu) : Ho, ai răbdare, ce urli
aşa ? (în receptor.) Da, „Mereu ma
inte" ! Cîte stîipe ? Ai ? Ce e aia
stîlpe, măi tovarăşe ? Aaa, stâlpi !
Păi aşa spune, omule ! Nu ştiu cîţi
or fi, că numai eu am făcut zece
gropi. N-auzi ? Zic : numai eu sin
gur cu nevasta sapai fo zece. Cîţi
locuitori are satul ? Cîţi să aibă,
fo mie dă capete şi patru sute dă
locuitori. Păi da, familii ; dacă mă-ncurci, ce să-ţi fac. Cite becuri ?
Multe. Adu şi dumneata cinci-zeee
lăzi acolo. Da' vă mai mocoşiţi mult?
Nu, nu sînt presedintele, eu sînt
pazniou'. Da' vă moco... Alo ' Ptiu,
închisă... (Revine.) Hm ! Să lăudară
că pînă la 23 August ne luminează
satu'. Să-i vedem !
PÎRVU : Asa au în plan.
BÀJAN : Cunosti dumneata ? (Se asază.)
PÎRVU : Precis. Da' pe la dumneavoastră ce se aude ?
BÀJAN : Pe la noi ! Hm, încîlcea^ă
mare, tovarăşe. (Tace. Mica pauza.)
PÎRVU : Te--apucasi să-mi spui !
BÀJAN : M-apucai, da' mai bine tac.
Astea-s chestii secrète, tovarăşe. Or,
ce ştiu eu eu ce te ocupi dumneata ?
Eşti cumva achizitor de zarzavaturi ?
PÎRVU (zîmbind) : Nu, nu sînt.
BÀJAN : De la deceau ?
PÎRVU : Nici.
BÀJAN (intrigat) : Atunci, nu-ţi fie cu
suparare. Ce hram porţi ? Adicătelea, ce-nvîrteşti ? Trebuie să ştiu,
d-aia sînt paznic.
PÎRVU (rîde) : Dacă-ţi spun că sînt
primul secretar al raionului, ma
crezi ? Sau să-ţi arăt legitimaţia ?
(Face un gest, ca şi cum ar vrea să
scoate actele din buzunar.)
BÀJAN (eu voce înceată) : Cum, dumneavoastră sînteţi ?
PÎRVU (rîde) : Da' ce te uiţi asa la
mine ?
BÀJAN (se ridicâ în picioare, aproape
mïlitâreste) : Să trăiţi,
tovarăse
prim-secretar ! Mă uit c-o făcui dă
oaie. Cum naiba, de-o nimeresc tot
ou oiştea în gard ! (îl priveşte aient,

(îi dă mîna.) Ou careva dintre cei
mari. Secretar de partid sau presedinte.
BÀJAN : Dă secretară, nu ştiu, dâ
précédante iar nu ştiu. Asa. că eu
sînt mai mare aici : paznic. Esti în
delegaţie ?
PÎRVU : Cam aşa ceva.
BÀJAN : Atuincd, mai stai pă bancă.
Poa' sa pice vreunul din eà. Da' nu
ored. (Pîrvu se aşază. Băjan rămîne
în faţa lui, proptit în bîtă, ca ciobanii. Apoi, peste umăr.) Giïvei, să
fii cuminte. Tovarăşu' zice că e-n
delegatie... Hm, acuma, noaiptea !
PÎRVU (nerăbdător, se uită la ceas) :
M-as duce după ed,
BÀJAN (tot bănuitor): Habar n-am încotro să te-ndnum. Şi ca să dai ocol
satului, te-apucă cîntatu' cocoşilor.
(Calm.) Mai ţînem şi mie dă urît.
PÎRVU (scoate pachetul de ţigări ; îl
întinde către Băjan, apoi scoate şi
el o ţigară. Băjan îi oferă foc) : De
mult eşti paznic ?
BÀJAN : Cam de multişor. Asa au
socotit ăi din consdliu. Au zîs : e beteag. Dupa plug nu se poate ţîne,
la sapă n i d atât. Ce sa faoem eu el ?
Să-1 punem dă pază. Da' să ştii, tare
mi să urăşte. In puterea nopţii stau
la taifas cu stelsle. Noroc eu cîinele
ăsta. Dimineata dorm cîteva ceasuri
şi mă trezesc tot singur cue : muierea pleacă-n zori, la brugadă. (îşi
leagănă piciorul beteag.)
PÎRVU : Din război ?
BÀJAN : Nuu. De la Durlă, chiaburul.
Eram oopil. Mă prinsă într-o zî în
livada cu cireşi şi mă făcu una cu
pămîntu' !
PÎRVU (cu compătimire) : Ţîî !
BÀJAN (se aşază şi el pe bancă) : Da'
să ştii că nu-i dă glumă.
PÎRVU : Cum, adică ?
BĂJAN : Cu ce fac eu ! (Tainic.) Deunăzi, mă ia tovarăşa Petria d-o
parte şi-mi zîce : Ai grijă, Vasile,
că nu-i dă gluma. — Ou ce, mă
mir eu. — Cu duşmanu', îmi răspunde dumneaei. Dacă vezi fun
suspect, pe care nu-1 cunoşti, pe la
grajduri, pe la sediu, tu, de colo,
poc ! — Cu ce poc, doamne iartă-mă,
o întreb, că n-am măcar o puşcă
d-aia, de pe timpu' tuircilor. — Cu
vigilentă. Dacă eşti vigilent, zice,
este ca şi cînd ai avea zece mitraliere. (Mică pauză.) Şi uite aşa, dau
roată cu vigilenţa, da' şi cu ciomagul ăsta de corn. (Prin fereastra des-

38

www.cimec.ro

bănuitor.) Mi se pare mie că vă rîdeţi dă mine !
PÎRVU (puţin intrigat) : Ce vorbă-i
asta cânmi rîd de dumneata ?
BÀJAN (încurcat, aparté) : Fii ou
oohiinn patru, Băjane, fii vigilent,
c-o păţăşti urît. (Curajos, cotre Pîr
vu.) Parcă nu-1 cunosc eu pă tovarăşu' Saftu ? A fost la noi la inaugurare. Sta îh prezidiu. Şi cînd arn
strigat o data : „Sa trăiască partidu'
nostru !", s^a uitat la mine şi mi-a
zîmbit. Asa că ne cunoastem amîndoi... Io zîc să-imi arătaţi legitimaţia. Să n-avem încurcătură mai pă
urmă...
PlRVU (ride) : V-aţi fi ounoseînd,
însă nu mai lucrează la raion.
BÀJAN (surprins) : Mai, taci ! Nu
cuimva o fi fost... ooborît ? (Face
un gest eu mina.)
PÎRVU (acelasi joc) : Dimipotrivă, a
fost... ridicat. Munceste la regiune.
BÀJAN (uşurat) : Atunoi, e bine.
PÎRVU : Acuim, îmi spui ?
BÀJAN : O vînzoieală, tovarăşe prim,
că te-apucă ameţeală şi nu ştii pă
cin' să mai crezi : Bunăoară, astă
seară, în adiunarea generală, cînd
1-aiuzam pă Ldsandru vorbind, parcă
sîmtam că-mi răsar aripi. Cînd îl
auzam pă Pavel, ioc aripi ! Da' de,
e preşedinte. Dimineaţa, e vorba să
s^adiune brigada lu' Lisandnu.
PÎRVU : Şi cuim te-ai lămurit pînă
la urmă ?
BÀJAN : Păi să vedeti : ridicai mîna
şi pentru unii şi pentru alţii.
PÎRVU : Cum nu se putea mai rău.
BÀJAN : Oare ?
PÎRVU : Te mai miri ?
BÀJAN : O să-mi razui conştiinţa.
PÎRVU : Ce spui ?
BÀJAN : O să-m' răzui... să asta...
revizui constiinta.
PÎRVU (zîmbind) : Ar fi cazul. (Se
ridică.) Totuşi, mă duc. Poate-oi găsi
pe careva dintre ei.
BÀJAN (se ridică) : Rămîneţi aici
peste noapte ?
PÎRVU : Aşa mă gîndesc. Dimineata,
vreau să fiu şi eu de faţă la adunare.
BÀJAN : Atunci, să v-arăt unde stă
tovarăsa Petria şi unde se află ca
mera de oaspeţi.
PÎRVU : Păi nu ne mai apucă cîntatul cocoşilor ?
BÀJAN : Ce să ne mai apuce, că se
crăpă dă ziuă... (Pîrvu iese.) Ee,
drăcie, însamină c-o să să dascuroe
ghemu'... (Iese dupa Pîrvu.)

(Apare Lisandru. Intră şi Zoica, agitată.)
LISANDRU (îmbufnat) : De ce venişi
aşa repede la adiunare ? Să mai fi
stat vreo trei ceasuri.
ZOICA : Da' tu ştii că am stat toată
nopticica la grajd ? Fătă Joiana.
LISANDRU : Să-i fie de bine.
ZOICA : Decât să ne certain, mai bine
mă reped acasă. După ce măinînc,
iar trebuie să mă-ntorc. (Dă sa piece.)
LISANDRU : Mai stăi o ţîră, că nu
crapă pămîntu'. (Zoica se-ntoarce.)
Află că te visez noaptea.
ZOICA : Poate unde mă ocoleşti ziua.
LISANDRU : Şi mai află (în glumă)
că am sarcină să mă-nsor eu tine.
ZOICA (în glumă) : Din partea Utemeului ?
LISANDRU : Nu, din partea ălor bătrîni. Vor să te aibă de noră.
ZOICA : Şi tu de nevastă, nu. ? (Li
sandru o trage spre el. Zoica işi reazemà oapul de umărul lui.)
LISANDRU : Hai, du-te acasă...
ZOICA : Mai stau ! Mi-i tare bine.
LISANDRU : Da' mie ! Ce f rumos îţi
miroasă părul ; eu ce te dăduşi ?
ZOICA : Cu fîn ! îmi căzu o căpiţăntreagă pe cap.
LISANDRU : Dacănmi iau curaj si te
sărut d-adevăratelea ?
ZOICA : încearcă şi vedem noi. (Se
sărută. Băjan dă să intre în scenà
şi-i vede : ia-o, mă, înhaţ-o, mă, n-o
làsa, ma ! Aşa !" Lătrături. Cei doi
trésor.)
LISANDRU : De noi zice ?
ZOICA : Ne apără să nu ne vază care
va... (Se sărută. Apoi ies pentru o
clipà.)
(Apare Ceocîlteu vorbind singur. îmbràcat în haine de lucru, pline de var
şi ţărînă. Faţa trasă, nebărbierită. Are
privirile înfrigurate. Intră Lisandru.)
CEOCÎLTEU (sieşi) : Asa, dă urau' sin
gur, în trei-patru săptămîni tot îl
dau gata. Bine că măcar am ma
terials di la ălălalt care se dărîmă.
Năcazu' e că nu prea am lumină şi
mă chinui pă bîjbîite. Da' ş-asa, în
trei-patru săptămîni, tot îl dau gata.
(Către Lisandru.) 'Mneaţa, mă, Lisandre-m ! Incă nu să strînsărâ-m ? Să
nu ne-apuce prînzu-àl mare !
LISANDRU (se plimbă de colo-colo,
amărît şi înfuriat) : Să te mai încrezi în ei ! Cum s-o crăpa de ziuă,
ziceau, sîntem la gospodărie. Şi, poftim, ndci picior... Decît asa brigada...
Naiba sa ştie : poate câ tata avea
dreptate. Mai bine rămîneam la
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LISANDRU (resemnat) : Bine, dodă
Oatrină. Dacă aşa ne e înţeiesu'.
du-te Ne-om descurca noi într-un
fel.
CEOClLTEU : Numa' Moisa, ăla din
biblie, cică a despartit o mare-n doua
eu ciomagu'. Da' noi, eu vorbe goale
nu facem nici pă dracu'.
CATERINA (înfuriatà) : Ce mă tot
omorîţi eu pildele ? Nu rămasă că
nu ne mai adunăm ?
CEOCÎLTEU : Cum să rămâie aşa,
cînd rămasă altminterea ?
LISANDRU : Nea Păume, ia dă-mi
una-n cap eu hîrleţu' ăla, că poate
dorm !
CATERINA : Mă, voi să nu mă năuciti dă cap, c-odată-mi ies din ţîtîni. Nu veni Ruzdurică az' noapte
şi mă trezi dîn somn să-mi spuie că
să nu ne mai adunăm la gospodărie,
că sînt alte planuri ? (Toţi o ascultă
eu gura căscată.)
CEOClLTEU : Iote-te, dom'le, dandanaua dracului !
PETRIA : Din întîmţplarea asta-1 cunosc pe Buzdurică mai bine decît
din o sută de cuvîntări ţinute de el
prin şedinţe. Lăsaţi miratu' pe altă
dată. Acum, să dăm fuga să le spunem oamenilor care-i adevărul şi
să-i chemăni.

Gkxstat. Incai, acolo se ştie o socoteală ; mu ca aici, să-imi sparg pieptu' dă pomama dracului.
CEOClLTEU : Nu te pierde şi tu eu
firea dintr-atâta. E duiminică. Oamenii mai dreg cite una, alta, pîn bătătură. Vin ei, nu te terne. (Intră
Caterina.)
CATERINA : 'Mneaţa. (Către Ceocîlteu.) Păune, unde ţîi, mă, săpunu' ?
CEOClLTEU : Pe sobă-1 ţiu. Da' ee-ţi
trebuie săpun ?
CATERINA : Virusăi să spăl copiii
ăia : li s^au izîinit cămăşuţele.
CEOClLTEU : Dor i-o da-n gînd lu'
Pavel dă fun cămin sau grădiniţă,
ceva, cum au alte gospodării.
CATERINA (îl cheamă de-o part?) :
Păune, dă ce-ti faci de cap ? Ca să
intri-n gura lumii ?
CEOClLTEU : Ce mai are gura lumii
ou mine-m ?
CATERINA : îmi spusără copiii că tu,
dă vreo cîteva nopti, nu dormi acasă. Abia-ţi îngropaşi nevasta şi-ncepuşi să umbli teleleu ? A auzit şi
Buzdurică.
CEOClLTEU : Şi dă ce nu ? Un flăcău asa arătos ca mine, ar fi păcat
In fiecare sară dorm în alt pat, sau
mă tăvălesc beat mort pîn şanţuri ;
nu sa vede pă mine ?

(Iese. Se stinge şi se reaprinde lumina. Intră Mitu şi Nate.)
NATE (îşi pane mîinile pe obraji) : îmi
dogoresc obrajii dă ruşine. Cum să
ne lasăm prostiţi dă Buzdurică în
haiu' ăsta ? Cu tine, n-am nici o
pretentie ; n^ai simţ politic, da' eu,
care sînt mai ridicat ?
MITU : Ce puteai face, Nate ?
NATE : Sa fi ieşit la poartă, aşa, în
cărnaşă şi izmene, cum mă găsarn,
şi să-i fi tinut ăluia o prelucrare dă
să-i meargă fulgii. Cum, ma, tu care
te pretinz' aşa şi pa dincolo, în loc
să te pui în frunte, ne tai coraju',
ba mai umbli şi cu smecherii. Păi,
ia intră nităluş în bătătură, să te
văz eu cam ce gînduri îţ' zbîrnîie
ţîie pîn cap...
MITU (cu admiratie sinceră) : Că fra
mes le mai zîci, frăţioare, mîncaţ-aş
guriţa !

(Intră Petria şi priveşte mirată. Către Lisandru.)
PETRIA : Asta ţi-e toată brigada, Lisandre ? Aseară, în adunare, vă
lăudaţi că sînteţi în stare să răsturnati miunţii. Şi cînd colo, n^ai nici
eu cine săpa un şanţ.
LISANDRU : O fi fun semn că munca politică merge bine la noi în gospodarie, dodă Pétrie.
PETRIA (pe gînduri) : Nici măcar
n-am motive să zîc că nu-i aşa.
CATERINA (lui Ceocîlteu) : Mă duc
să-i spăl. (Petria o aude.)
PETRIA : Cum, Catrină, şi tu pleci ?
CATERINA : N-am vrenie de pierdut. (Zîmbind.) Trebuie să curăţ o
droaie de copii.
PETRIA (aspru) : Atunci, ieri, în şedinta organizatiei de ce te băteai eu
pumnu-n piept că eşti de partea lui
Lisandru şi c-ai să-1 ajuţi ? Aşa tre
buie să se poarte un merrobru de
partid ?
CATERINA : Si ce, nu sînt de par
tea lui ?

(Intră Ceocîlteu, Zoica, Veto, Chiriţoiu, apoi Gîju, Bătrîna,
colsctivişii,
colectiviste.)
CEOCÎLTEU : Uite ce de-a mai oameni ! Si eu mă canonesc singur.
Măcar unu' de-ar fi cu mine. Da' ia
stai !... Mă, Gîjule.
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(Intră în scenă Pîrvu, Lisandru,
Petria, Lina $i Hie, care îl aud pe Ceocîlteu, fără ca acesta să-i vadă).
G Î J U : Ce «Mm ?
CEOCÎLTEU (rugător) : Mă, tot t e
vaieti tu că munoeşti cinci ceasuri
şi n u - ţ pontează o zî-ntreagă. Vrei
să le-impărţesc p-<ale mele cu tine ?
G Î J U (în batjocură) : Da' ce, bă, ţi să
isprăvi mălaiu-jn căpistere şi faci pom a n ă dă sufletu' răposated cu zîleimincă, ai ? (Ride. Se mai aud cîteva rîsete.)
CEOCÎLTEU (rugàtor) : Nu mă batjocori, mă, în ochii oamenilor. Vrusăi să dreg ouptoru-ăla, fără să mai
păgubesc gospodăria. D-aia m ă gîndii
să-ti dau dîn zilele mêle lucrate. Nu
d ă p o m a n ă , să rrnajuti...
G Î J U (în
batjocurâ) : Uitaţi-vă la
el : se găsî capitalistu' !..
LISANDRU (révoltât) : De ce-i dai
prilej să te calce-n picioare, n e n e
Păuine ? Parcă n u 1-ai cunoaste ce
fed d e om e ! Lasă, îţi dau d e la
noi din brigadă o ecnipă-ntreagă. P e
r ă s p u n d e r e a m e a ţi-o dau.
CEOCÎLTEU : Bine, m a ,
Lisandre
Dacă zîci tu asa, e bine. Eu zîsăs ă m că...
PÎRVU (către Petria) : Dumnealui e
tovarăsul P ă u n Ceocîlteu ?
PETRIA (abătută) : Da, el este.
PÎRVU : Şi cîţi n-or mai fi ca dînsul acd, în gospodărie ! I a r d u m n e a voastră, ţineţi ochii închişi.
ILIE : A m început să-i deschideni, tov ă r a ş e prim.
PÎRVU : Din fericire... Mda... (Càtre
Lina.) Tovarăşă ingineră, pînă una,
altia, eçti b u n ă să-mi a r ă ţ i locul
unde-o să amplasaţi grajdurile şi
saivanul ?
LINA : Poftiti, tovarăşe prim-secretar.
E aici, aproape. (Pîrvu cu Lina ies.)
CEOCÎLTEU : Mă Lisandre-m, m a i
s t a m ? Dă data asta, u n u ' n u lipsaşte. Văz că veniră şi din brigazile
alelalte.
LISANDRU (puţin
îngrijorat) : Cu
preşedintele nu ştiu ce-o fi !
CEOCÎLTEU : Să iveşte el. Pînă una
lalta, să-neepem. N u m a ' că trebuie
sa le zîci ceva.
LISANDRU (speriat) : Fugi-ncolo, nea
Păune, doar n-o să m ă pui pă ţînut
discursuri !
CEOCÎLTEU : Hai, mă, că n-o să-ţi
pierzi limba p r i n t r e măsele daca
rosteşti cîteva cuvinte. Să le meargă
la inimă. Mai aies femeilor, că tans
le mai place. Şi dacă ele se lasă în-

duplecate, cu bărbaţi-i floare la u reche.
LISANDRU (se uită la Petria,
care-l
încurajează.
Resemnat) : Bine, fie.
CEOCÎLTEU (cu glas tare) : Mai fraţilor, ia dati-vă o ţîră m a i încoa' s a
n e spună brigadierul nostru cîteva
vorbe-^m ! Asa. Lăsaţi femeile să
vie-n fată, n u fiţi mocofani. Staţi
cu spatele la ele ? Da' tu ăsta-1 UT
Gîju, ce rămăsăşi acolo răzleţ, ca o
salcie plîngatoare ? Nu te-nghite n i meni, Nate, Mitiule, m a i aproape.
(Cei doi se apropie.) Acuş e b i n e ,
Lisandre, sui-te pă butoi, să te v a d ă
l u m e a cît eşti dă chipos.
VOCI : Da, da, pă butoi ; s-auzîm toţi.
(Lisandru
se urcà pe butoi.
Apare
Paraschiva, cu un packet sub braţ, învelit în şervet.)
PARASCHIVA : Lisandre, maică, d a r
nu-mbucaşi nimic dă dimineaţă ! l a
şi mănîncă.
LISANDRU (rusinat) : Miamă, acum t e
găsîsi ? Dă mîncare-mi a r d e m i e ?
(îşi drege glasul,
încurcat.)
PETRIA : Dă-i dnxmul, flăcăule, nu-ţi
m a i drege glasu', ca un ţîrcovnic
în strană.
PARASCHIVA : Lasă-1, că m a i r ă u îl
zăpăceşti.
LISANDRU :
Tovarăşi !
(Amintindu-şi.) Dragi tovarăşe femei şi fete.ăăă, frumoasele mele... (Rîsete.)
ucigă-I
CATERINA (veselă) : Ptiu,
toaca ; auziţi-1 cum. îşi rîde dă noi.
ZOICA : Da' d e ce să rida ? Ce, nu-i
asa ?
CEOCÎLTEU : Zî-i mainte, L i s a n d r e r
n u te opri, că n e ia n o a p t e a sporovăind.
LISANDRU : Tovarăşi şi tovarăse, c e
atîta vorbă ? Aseară în a d u n a r e , a m
făcut bătături pă limfoă. Scurţ pă
doi : brigada noastră s-a hotărît ca,
chiar de astăzi, să înceapă a m e n a j a r e a Bălsorii şi a teraselor p e Gorgăneasa. Acuma, chestiunea stă aşa :
pot tovarăsele noastre, femei şi fete,
să ia în p r i m i r e Bălşoara şi să scoată
vitele aléa de vie hibridă ? Gîndiţi-vă, nu mai aveni mult şi î n c e p e
îinsamiînţatul porurrnbului. Aşa că,
pînă atunci. Băîşoara să fie g â t a
p e n t r u a r ă t u r i . Ei, puteţi ?
VOCI : Puteem !
NATE : Dă-ni-le nouă pă mînă.
MITU : Să le c o m a n d ă m noi.
NATE : Că n e pricepem.
MITU : Şi-n cîteva zile, m î n t u i m cui
Bălşoara.
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CATERINA : Ati vrea voi ! Uite-aici
comandă. (Arată cotul.)
ZOICA : Mai bine ne-ar comanda Lisandru.
VETA : Ţi-arăt eu ţie ! la staţi, suratelor, şi-in timpu' ăsta bărbaţii să
clontăne la sămînţe pe marginea
şanţului ? (Hărmălaie.)
TLIE : Ce tot îndrugi acolo eu şanţu' ?
LISANDRU : Chiar, dodă Vetă, zău !
Păi noi, bărbatii ne gîndim să atacăm dealul Gk>rgănesii. Facem pe el
terase pentru viţă de vie, pJantăm
pomi. Acolo e munca a mai a dracului.
GlJU : Aşa, bă, noi să ne spetim
ş-alelalte brigăzi să vie doar la de-a
gata.
ILIE : Ho, că nu te treou nici o măduşală. (Intră Marin.)
PETRIA : Cineva trebuie să-mceapă. Dacă ne-om îmdemma unii pe
altii, stînd cu miinile-n sin... Plus
că avem grajduri de construit, arături de fâcut, n-o să stea nimeni
degeaba.
MARIN (care îl ascultase
încruntat,
se apropie ameninţător. Intră Buzdurică) : Iar te găsişi tu mai ou moţ,
mă, să me-nveţi pă moi, ăştia mai
bătrîni, ce sa facem şi cum să dregem, iar ? Dă ce să ne legăm la cap
cu dealurile dacă nu ne doare, ma,
ai ? Dă-te jos, că mă pui cu paru'
pa tine. Uite-aci, dă faţă cu toţi...
PARASCHIVA (care-şi ascultase, mîndrâ, feciorul) : Să-mi laşi copilu-n
pace, că de te-atingi dă el, te opăresc cu apă fiartă, cînd vii acasă.
M-^auzi ? (Se iscă tumult.)
PETRIA (patin răstită) : Nene Marine,
lasă-me să ne vedem în linişte de
treburi. Dacă nu poţi, dute-n altă
parte pînă te potolesti. După cîte
văd, Buzdurică pare foarte mulţumit de 'duimmeata.
MARIN (îşi face cu greu loc pînă
lîngă butoi) : Să mă potolesc, ai ? Eu
mai am o ţîră da mints, nu ca voi.
Dă cînd mă ştiu pă lume, ne ţînem
zîlele cu pămîntu' din luncă. (Gîju
strigă : „Aşa e, are dreptate !" Intră
Pavel.)
CEOCÎLTEU : Da' la venituri, nu te
gîndeşti, din ce-o să le scoatem ?
MARIN : Ei, na, c-o să le scoţi din
Bălşoara şi Gorgăneasa. Băî, ai să-ţi
vinzi şi nădragii-ăia rupţi în tur, şi
tot nimic nu scoţ' dîn ele (îl apucă
pe Lisandru de pantaloni.) Hai,
dă-te jos, Lisandre, pînă nu-mi sare

taorxdăra d-a binelea. Aseultă-1 pă
■tat-tu, că nu-ţi vrea rău'.
GlJU : Are dreptate, dă-te jos şi nu
mai prosti lumea. (Hărmălaie.)
MARIN : Pă tine te făcu mă-ta prost.
BUZDURICÀ (lui Pavel) : Mîndreşte-te
cu podoaba dă nepot Àsta, pana nu
să baga-n puşcărie, nu sa lasă. în ce
ma priveşte, mai mult nu puteam
face ; am sesizat raionu' dă cede ce
să-mtîmplă, am umblat az' noapte pe
la fiecare, dă şiacum îmi tremură
pioioarele.
PETRIA : Ai să dai socoteala pentru
toate astea. Buzdurică.
PAVEL : Te-^a pus cineva să uimbli,
mă ?
BUZDURICA : Conştiinţa.
PAVEL (aproape cald, către Lisandru):
Măi nepoate, mă, nu umbla, mă,
să-mi sapi autoritatea. Nu-ţi spusăi,
mă, d-o mie dă ori îţ' spusăi, că noi
n-avem condiţii pentru asa ceva ?
încă nu ne ţîne cureaua. Lasă-le focului de dealuri şi pîrloage. Ne-om
încurca cu ele peste cîţiva ani încolo. N-avem puteri acum.
LISANDRU (cald): Da' de unde să
ştim ce puteri avem dacâ nu ni
le-ncercăm ? Zău, neică dragă, uite
că iar ne ciorovăkn.
PAVEL (repezit) : Care neică ? Aici la
gospodărie nu ţi-s neică, ci preşedinte, ne-am înţeles ? Ori faci asa
cum zîc eu, ori dacă nu, eu te pusăi
şef de brigadă, eu te scot ! S-o ştii !
S-o ştii !
(Intră Pîrvu şi Lina. La început nu
sînt observaţi.)
CEOCÎLTEU : Uşurel, uşurel, tovarăşe
preşedinte. Dumneata îl propusăşi
doar. Iar consiliul şi adunarea géné
rale, adică noi, îl aprobarăm.
ILIE : Asa că nu te grăbi cu scosu',
Pavele, că s-ar putea să rămîi dă
ruşine.
LISANDRU : Pînă ne lămurim, ma
dau jos că-m' întepeniră oasele proţăpit pă butoiu' ăsta. (Se dă jos.)
BUZDURICA : Ce mă, Păune, iar îţi
cresc coltii ?
CEOCÎLTEU : Colţi, zîci tu, Buzdurică ? Pă dracu' ; îmi ies neşte măsede dă minte, frate-miu, uite-aşa
dă mari. (Aratâ spre căciulă. Rîsete.)
BUZDURICÀ (către Petria) : Dumnea
ta, tovarăşă Petria, văd că asculţi
şi taci.
PETRIA : Uite că nu tac. Tovarăşi,
atîta ne tocmim, de parcă n^ar fi
vorba de viitorul gospodăriei, de in-
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teresele noastre. {Cotre Lisandru.)
Lisandre, dacă te-apucaşi de-o treabă, de ce n-o duci la căpătîi ?
BUZDURICA : Facetf vod pe-ffidrăznetii, da' o să vă căiţi, ţineţi milite
ce vă spui.
CEOCÎLTEU : Sui-te pă butoi, Lisan
dre ! (Lisandru se urcă pă butoi.)
MARIN : Flăcău' tatii, dă ce ma amărăşti ? Hai, scoboară-te. (Il trage de
pantaloni.)
PARASCHIVA : la mina după pantalonii copilului, di&voleee, că-i tragi
jos şi mi-1 faci dă ocară ! (BXsete.)
PAVEL : Asa i-ar trebui, să sennveţe
miinte altădată, sa nu mai facă atîta
pă atotştiutorul.
PETRIA : Mă, Pavele, ma, cit ai de
gînd să te mai laşi tras după noi oa
un pietroi ? Dă ce nu vrei, mă, să
fii^n frunte, dă ce ?
PAVEL : Care frunte, care frunte ?
întiï s-o văz. Că eu ştiu atîta :
dîn coadă dă cîine sîtă dă mătasă
nu facd. Mîine, mă duc la tovarăşul
prim să mă sfătuiesc eu dumnealui.
Că după urma lui Lisandru nu ma
dumiresc eu.
LISANDRU (eu disperare) : Aoleu.
Dacă neica mă face s-o iau iar de
la Adam şi Eva, mai bine ma dau
jos. (Dă să coboare.)
CEOCÎLTEU : Stad acolo.
BUZDURICA (dă eu ochii de Pîrvu. Se
bucură grozav) : Bine venirăţi, tovarăse prim-seoretar. (Aparté, lui Pa
vel.) Văzuşi, dacă fusai ieri la raion ? Ce cuvînt greu are Buzdurică ! (Tare, cotre Pîrvu.) Poftiţi, tovarăşe prim, să puneţi lucrurile la
punct. Ce vă spuneam eu ? (îşi face
loc şi se apropie de Pîrvu.)
PÎRVU : Dupa cîte observ, lucrurile
sînt puse la punct
BUZDURICA
(dulceag) :
Tovarăşe
prim, ni' nu ştiţi cît ma bucur. îmi
glăsuia inima c-o să veniţi. D-aia-i
zîsăi sotiei : muiere, azi o s-avem
un oaspete rar la masă. O găină
friptă, o ţuiculiţă, un vinişor ; ca la
noi la ţară, de.
PÎRVU : îti multumesc, nu-i nevoie.
BUZDURICA : Tovarăse prim, da' eu...
PÎRVU (nu-l ia în seamă. Câtre Ma
rin) : Da' eu ce te-au supărat, nene ?
(Marin il măsoară de sus pînă jos.)
LISANDRU : Hai, răspunde-i tovarăşului prim-secretar, ori îţi pieri graiul ? (Cotre Pîrvu.) Ştiti cît ne-a
dat aseară de furcă ? Mai să-1 arunc pă geam.

MARIN : Aşa sînt copiii dîn ziua da
az' ; o să-i nască ei pă părinţi ; prea
sînt dăştepţi.
PÎRVU : Uite ce este, tovarăse... Hodină parcă ? (Marin
încuviinţează.)
Hai să facem noi amîndoi o prinsoare, da' aid, de faţă eu toată lumea, că peste patru ani are să fie
şi la voi ca la Pădureni.
MARIN (eu oarecare interes) : Da' ce-i
la ei ?
PÎRVU : Să te duci să vezi livezile şi
viile lor, tot pe dealuri de astea ca
aie dumneavoastră. Nu mai vorbesc
de grîu şi porumb, pe care le cultiva
pe un teren în pantă, însă amenajat
gospodăreşte. Nu-i altă gospodărie
care să le-o ia înainte la producţii.
MARIN (parcâ puţin mai destins) :
Şi-acuma, te pomeneşti că la ed curge
cu hîrtii de-o sută pe văi în jos.
PÎRVU : Pe văi în jos nu, dar în casa
de bani a gospodăriei, da. Anul trecut au scos vreo opt milioane de lei.
Ce e drept, au şi zootehnie puternică.
MARIN : Măiculită, ce de bănet ! Păi
ăştia sînt în stare să cumpere gospodăria noastră, eu noi eu tot ! (Cotre
Lisandru) Hai, mutulache, că te trezîşi orator peste noapte. la s-auzim
ce ne mai înşiri. (Răstit.) Aşa să-mi
fi vorbit, ca tovarăşu' prim, să mă
ilămureşti. (Pîrvu e chemat la telefon. Iese.)
LISANDRU : Oh, că sucit mai eşti.
Numai gradu' te lămureşte pe dumneata ; ce, nu te cunosc ?
PAVEL : Asa e, nepoate. Dacă s-ar fi
îmbrăcat careva în uniformă da ge
neral, l^ar fi convins că e bine sa
crestem şi piţigod sau broaşte rîioase.
MARIN : Şi ce, e rău dacă să ocupă
oamenii însămnati da mine-m ? Adică eu, Marin Hodinâ, sînt un nimic ?... Da' ţîie cînd ţi să lumină
căpăţîna, Pavele ? Parcă ştiai alt
cîntec !
PAVEL : Uite că-1 uitai şi-nvăt altu'
nou. Văz eu că înţelepciunea nu să
măsoară numai după ani, ci şi după
ce ai aici. (Se ciocăneşte în frunte.)
Hai, nepoate, zî-i, mă !
LISANDRU : Na, că-mi pierdui şi
firu'. Acuma, iar îi sînt nepot... Parcă
mi-e gura strepezită dă aguridă. (Se
gîndeste puţin.) Ce mai tura-vura !
. O luărn dîn loc, sau n-o luăm ?
PETRIA : Şi nu mai întreba atîta.
CEOCÎLTEU : Auzîşi, Buzdurică ? încă
nu-ţi plesni fierea ?
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BÀTRÎNA : Aou', acu', în sfînta zi dă
duminică ? Auz ? (Face mina pîlnie
la ureche.)
CEOCÎLTEU : Tocma' fiindcă-i sfîntă,
o s-avem mai mult spor... Cu cine
vorbii eu, mă, Buzdurică, ai ?
BUZDURICÀ (disperat) : Faceţi cum
v-o tăia mintea. Nu eu răspunz.
(Aruncă cheia.)
ILIE : Da' cînd le dai oamenilor la
cap, atunci ştii să răspunzi ?
BÀJAN : Nu înghiţişi cheia, mă, Buzdurică ?
PAVEL : N-o să mai aibă ce să înghită. De azi încolo te duci la fer
ma de porci. Acolo să vedem noi de
ce esti in stare.
BUZDURICÀ : Chiar asa, porcar ?
BÀJAN : Rău, frate, rău...
BUZDURICÀ : Spune şi tu. (Lui Pa
vel..) Oricum, ce-o să zică lumea
văzîndu-mă la cocină, ce s-alege din
autoritatea mea ?
BÀJAN : Ţi-o mănîncă porcii ! Nu,
nu-i cu putimtă, Buzdurică. Uiteacuim îi critic de-o să le meargă
fulgii.
BUZDURICÀ (se luminează) : Aşa:
aşa, mă !
BÀJAN : Bine, mă, tovarăşi : dumneavoastră nu citiţi ziarele ? la duceti-vă la colţul roşu, că stau gràmadă, şi vedeţi ce scrie ! îngrijitori de
animale să fie numiţi cei mai buni
colectivişti. Or, dacă tovarăşul Buzdurică nu vrea, înseamnă că nu se
crede cel mai bun colectivist. E autocritic...
BUZDURICÀ (răstit) : Băjane !
BÀJAN : Nici un Băjan ! Om în toată
firea şi face mofturi ca o domnişoară : aia-i pute, aia-i miroase...
PETRIA : Adu-ţi aminte cum vorbeşti
pîn şedinţe... (Cu patos demagogic.)
Să ne intre-n cap, tovarăşi, că un
membru sau un candidat de partid
are datoria să fie acolo unde-i munca mai gréa şi mai dă răspundere.
Să fie exemplu... Parcă te-^aud. Iar
tu ?...
ILIE : Păi cum să ridicâm colectiva,
omu' lui dumnezeu ? Cum, ai ?
(Mică pauză.)
BÀJAN : Bine, lasă c-o să mă cer eu,
asa beteag cum sînt, să mă dea la
porci.
BUZDURICÀ : Iar m-apucă damblaua,
nu al ta ! Dacă şi Băjan a ajuns sa
mă prelucreze, înseamnă că s-a-ntors pàmîntul pă dos. (Pleacă.)
C

PÎRVU (reintră. Către Pavel) : Acum
în chip de autocritică, du-te şi dă
prima lovitură de hîrleţ la săpatul
teraseior. (li întinde mîna.)
PAVEL : îi las cinstea asta lui Lisandru. Dacă brigada lui face începutul !...
PÎRVU (dă eu ochii de Ceocîlteu) :
Dumneata ai sà-mi spui ceva ? (Ceo
cîlteu se apropie şovăielnic.)
PETRIA : E tovarăşul Păun Ceocîlteu.
Vă vorbii adineaori despre el.
PÎRVU : Da, ştiu, cel cu codţii mari ?
(îi strînge mîna cu simpatie.)
CEOCÎLTEU : Cît p-aci să mi-i scoaţâ
cu fălci cu tot.
PÎRVU (ride) : Păi, dacă vezi că-ţi
bagă careva pumnii-n gură, să-ţl
umble la ei, muscă-1. (Serios.) De
cuptor ai şi uitat ?
CEOCÎLTEU : Luorez noaptea la él, da
unu' sîngur... Mi^au şi ieşit vorbe
cum c-aş umbla după muieri.
PÎRVU (Petriei) : De ce nu-i daţi omului ajutoaire ? (Lui Ceocîlteu) Lucrează-1 cu atenţie. Să aibă şi alte
gospodării ce învăta de la dumnea
ta. înţelegeti ? Varul e ca săpunul
în casa omului ; eu cît se consuma
mai mult, cu atît se înmulţesc semnele de bunăstare.
CEOCÎLTEU (mîna în care-şi ţine că~
ciula o apasă pe inimă) : Tovarăşe
prim, ştiţi, uite-aici mă doare, mă
doare dă cred c-o să mi se usuce
inima. (Parcă e gata să-l podidească
lacrimile. Pîrvu rămîne cîteva clipe
impresionat.)
PETRIA (aparté, lui Pîrvu, impresionatà) : Oh, de-am avea cît mai mulţi
oa el în gospodărie...
PÎRVU : Aveţi. Numai că datoria voastră este să-i descoperiţi, să-i încurajati...
PETRIA : Asa vom face, tovarăşe
prim-secretar.
PÎRVU (cald, lui Ceocîlteu) : Qm/ule,.
dacă nu te-ar durea inima, n-ai mé
rita să intri-n partid. Mă înţelegi ?
(Ceocîlteu clatină din cap în semn
că da, cu faţa numai zîmbet, se repede la magazie, o descuie, imparte
unelte colectiviştilor care părăsesc scena. Lisandru şi Zoica rămîn la urma,
se sărută, dau ochii eu publient, se
sperie şi fug după ceilalţi.)
O
R
T
}ti, noiembrie 1961
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Alexandra Davila
văzut de Iser (1911)

H

-au împlinit 100 de ani din ziua cînd, în casa lui Carol Davila,
pe atunci un medic încă puţin cunoscut, vedea lumina zilei fiuï
sàu, Alexandru — omul care avea să dea teatrului romînesc, 40 de
ani mai tîrziu, una din capodoperele literaturii noastre dramatice,
piesa Vlaicu Vodă. Amestec bizar de aventurier romantic şi organizator neîntrecut — născut la Parma din aventura unei contese
cosmopolite eu un bărbat ilustru, căruia zvonul public i-a atribuit
numele lui Franz Liszt —, crescut în Germania şi făcîndu-şi studiile în Franţa, Carol Davila a venit la noi în ţară ca francez, s-a statornicit pe
meleagurile noastre şi a devenit romîn prin opera sa de întemeietor al învăţămîntului medical în tara noastră şi prin sentimentele romîneşti pe care i le-a
transmis, prin educaţie şi cultură, fiului sàu Alexandru.
Scriitorul a moştenit din linia paternà unele ecouri indepărtate de gust pentru aventura şi un anume neastîmpăr, care — după terminarea studiûor la
Paris şi o scurtâ cariera în diplomatie —■- îl imping spre jurnalisticâ şi apoi,
treptat, tot mai aproape de teatru, întîi ca impresar, apoi autor, director, actor
şi regizor. Deşi, prin origine şi relatii ar fi putut ajunge în vîrful piramidei
sociale a vremii sale, Alexandru Davila a préférât să tràiascà în mediul „popu
lar" al bàrbïlor şi mustătilor false şi să adulmece în nări mirosul de mastic,
clei şi mucava umedâ a culiselor.
După cîteva încercări literare de tinereţe, urmate de o pauzà scriitoricească îndelungă, Davila prezintă pe neaşteptate piesa Vlaicu Voda — jucatà.
pentru prima oară, în sear a de 12 februarie 1902, deci exact acum 60 de ani,
— pe scena Teatrului National eu Constantin Nottara în rolul titular şi eu
Agatha Birsescu în rolul Doamnei Clara. Piesa a constituit un mare succès,
concretizat prin celé şase spectacole care au urmat pînà la încheierea stagiunii,
înecată în noianul de mélodrame al repertoriului de atunci al primei noastre
scene. Publicul bucureştean al anului 1962 îşi poate greu imagina piesa Vlaicu
Vodă strecuratà pe afiş printre titluri ca : Fata aerului, Doua orfeline, Amoruri
triste, îngerul morţii, Copii părăsiţi, Cuvîntul mortului, Sîngele spală, Copila
îdin flori, sau printre comedioare dubioase ca : In noaptea nunţii, Ohimia în
însurătoare, Să ne pupăm, Oh, bărbaţii. De altfel, calificarea drept succès a
celor şase reprezentatii eu piesa lui Davila era o realitate dacâ ţinem seama
că în stagiunea respective s-au jucat pe scena Teatrului National nu mai putin
de 87 de piese, dintre care Vlaicu Vodă era a 64-a...!
Numit director al Teatrului National în 1905, a fost firesc ca Alexandru
Davila să nu se împace eu stările de lucruri statornicite. De la primele sale
reforme, noul director s-a izbit de o opoziţie dîrză şi obtuză, dar nu a cedat
nici unei presiuni. In prima stagiune a directoratului sàu, numârul pieselor
reprezentate a scăzut brusc la numai 23, s-au interzis aşa numitele „repre
zentatii în beneficiu", nu se mai cîntă operetă pe scena Nationalului şi se
adopta mâsura, devenitâ de atunci tradiţie, ca stagiunile să se inaugureze eu
piese romîneşti. Convins că niciodată mizeria nu este şi nici nu poate fi creatoare — contrar unei stupide şi ipocrite pseudoteorii —, Davila a izbutit să
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obţină dispoziţia oficială ca actorii să-şi primească lefurile nu numai în perioa'da stagiunii, ci şi în lungile şi cruntele luni de vară.
Prieten bun şi apropiat eu Ion Lwca Caragiale şi împărtăşind
aceleaşi
ginduri şi intenţii cu privire
la
propăşirea
teatrului
romînesc,
Alexandru
Da
vila a urmărit eu stăruinţă,T ca director al Teatrului National, două ţeluri, fără
să tină seamă de piedici, de neînţelegerea unora şi de calomniile altora. Primut
obiectiv era formarea unui public cît mai larg şi devotat teatrului, în locul
aşa-numitei „înalte societăţi", care nu freeventa sala Teatrului National decît
la reprezentatiile trupelor straine în tùrneu. Pentru aceasta, pe afişul teatrului,
locul stupiditătilor şi nulităţilor l-au luat, treptat : Plaut, Molière, Shakespearey
Goathe, Alecsandri, Caragiale, Hajdeu, Ronetti-Roman,
Sudermann,
Daudet,
Musset, Hauptmann, Oscar Wilde, Bernstein, Banville, Tristan Bernard, Henri
Bataille şi de Fiers. Al doilea tel, urmărit eu clarviziune şi simţ precis al
valorilor, a fost formarea de actori, într-o şcoală noua de interpretare, alta
decît cea romantică — prăfuită, grandilocventă, cu patos exagérât şi plinà
de anacronisme. Davila a văzut născîndu-se stilul realist de teatru al lui
Stanislavski, Antoine şi Reinhardt, şi l-a adoptât cu entuziasm şi convingere,
el fiind eel care a introdus în teatrul nostru şcoala realistă şi a format actori
care să se incadreze acestei conceptii de teatru. De numele şi de activitatea
de director a lui Alexandru Davila au rămas legate figuri de frunţe aie tea
trului nostru modem, ca : Toni Bulandra, Lucia Sturdza, Ion Manolescu, Romald Bulfinski, Maria Giurgea, Ana Luca, G. Storin. Şi atîta ar fi deajuns
pentru ca numele lui Davila să nu se şteargă niciodată din amintirea prietenilor teatrului.
,--"
Şi chiar plecat de la conducerea Teatrului National, Davila a continuât
să contribute la menţinerea prestigiului acestei institutii, prin emulaţia pe care
a provocat-o şi întretinut-o compania sa particulară de teatru, înfiintatà în
vara lui 1909 şi rămasă în istoria teatrului romînesc drept deschizătoare de
drumuri pentru celelalte înjghebări artistice particulare care i-au urmat.
Tn acea perioadă, prestigiul lui Davila atràgea talentele tinere ca un
magnet puternic. în „trupa" lui, eel din urmă figurant purta în cutia de grimoane o glorie viitoare, asemenea grenadierilor lui Napoleon, care duceau cu
ei în ranită, fàrâ să ştie, bastonul de mareşal. Exemplele celé mai stràlucite
le-am numit mai sus, dar lista nu este epuizată. Şi putină lume ştie — de
pildă — cà, în seara premierei cu Stane de piatră, care deschidea prima stagiune a Companiei Dramatice Davila, în culise, cînta la mandolină, plâtit cu
6 lei pe seară, un tînâr, obscur şi timid student la Conservator, care se numea...
George Georgescu. Azi e dirijor şi artist al poporului.
Dar anii au trecut. Societatea de atunci màcina oamenii, într-un fel sau
altul, şi putini dintre cei cinstiti îi rezistau. Nid Davila n-a fost crutat, avînd
parte, din belşug, de toate : şi calomnii, şi insinuăH josnice,. şi mîrşăvii. Poate
le-ar fi rezistat, cînd o încercare de asasinat în 1915 îl tinluieşte pentru tot restul
vietii sale, încà 14 ani, într-un fotoliu de paralitic. Cînd a închis ochii, în 1929,
era de multă vreme mort, ca om, pentru toată lumea.
Se împlinesc 100 de ani de la naşterea lui şi 60 de ani de la prima
reprezentatie cu Vlaicu Vodă. Şi dacă, în activitatea teatralà a lui Alexandru
Davila exista o singurâ pată - - dezacordul cu
marele actor Constantin Nottara, agravat mult
de răuvoitorii care mişunau în jurul celor doi
mari oameni de teatru —, avem bucuria sa ve~
TKA î i U : L N .\T*Otf * t
dem stinsă postum această neînţelegere pria
comemorarea lui Davila chiar pe scena Tea
ioctniîu a***»Tj«
trului „Constantin Nottara"...
Alte vremuri !...
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Vodă" la Teatrul National din Bucureşti
— (12 februarit 1902). In distribuée : Con
stantin I. Nottara (Vlaicu Vodă), Agatha
Bîrsescu (Doamna Clara), Nicolae Soreanu
(Rumîn Grue), Aristide Ddmetriad (Mircca
Basarab), Ion Petrescu (Costea Musat), Petre
Sturza (Groza Moldoveanu), V. Maximilian
(Murgu) etc.
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Schiţă de decor de T. Th. Ciupe
pentru „Secunda 58" — Teatrul Na
tional din CIuj
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Schi(i de decor de Mircea Marosin pentru „Cyrano de Berge
rac" — Teatrul de Stat din Oradea

Schiţă de decor de Şt. Norris pentru ,,Steaaa fără nume"
Teatrul National „I. L. Caragialc"

Schiţ.i de decor de Paul Bortnovski pentru „Explozie întîrziată"
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
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DE VORBÀ C U . . .

Paul Bortnovski despre
— Consideraţi că scenografia poate să aducă o contribuţie la ridicarea con*
tinuâ a calităţii spectacolului nostru contemporan ?
— Bineînteles. Pâtnunsă de frumusetea idealullui perobru care militează, sce
nografia trebude să-şi înlănituie toate experientele sale artistice în vederea unui
scop umc : readizarea umui spectaool de cailitate, oorespumzător marilar transformări revolutionare contemporane.
— Aţi pute a sa ne concretizaţi funcţia şi perspectivele sale în spectacolul
contemporan ?
— Scenografia trebuie privită în contextull problematical şi al tendinitelor
teatrului actual. Pe scenele noastre se dezbat azi, va faţa unui public nou si în
lumina unui înalt umanism, alături de terne clasice preluate, terne majore oglindond continutul de viaţă al unei realiităti contemporane. Pentru găsirea expresiei corespunzătoaire imarii varietăiţi şi prodiunzimii noului continut de idei, iteatruî
zilelor noastre este în plină fràmSntare creatoare. Tiparele migloacelor de ex
presie moştenite din secoiniJl trecut se dovedesc neîncăpătoare. Inlăfburînd rutina
şi consirîngerille unor inerţii formale, teatrul de azi promovează inveniţia artistică
sub celé mai diverse forme, impuinâinduHi însă conditia fundamentală : servirea
continutului operei şi respectarea principii'lor estetice de bază.
Azi, din imaginea scenică este alungat superffluul, este solicitât esentialuJ,
conferindu-se continutului1 de idei spaţiul necesar pentru a puitea fi valorificat.
Această poziţie înnoitoare a scenografiei corespunde evoluiţiei sensibilitătii umane,
însănătoşite după pervertirea sa de către academiismuil decadent si comercialismul semicuiit. Sensibilitatea contemporană nu se împacă eu spiiritul stufos,
forma de virtuozitate, amabilitatea sau dulcegăria. Ea cere sinceritate şi conciziune, diversitate în unittate, accepta conventia, préféra schiţa plină de idei
formei finite si seci. Seenograiful de azi nu mai poate fi un simplu decorator
sau ilustrator. Scruitînd în adîneime opera dramatică, el dispune de mijloace corespunzatoare pentru a détermina, alătiuri de dramaturg şi de regizor, însăşi
construcţia spectacolului.
— Mă întreb dacă spectacolul de azi nu mai rétine nimic din vechile mijloace de expresie.
— Se întelege că da, dar interpretează mijioaeele de expresie moştenite,
printr-o optică contemporană. Mai mult decît atit, apare caracteristică tendintelor teatrului de azi dorinfo de valorificare chiar a unor mijloace istorice uitate
sau parasite de teatrul secolu'lui trecut. Obţinem azi noi posibdlitàti de expresie
prin foiosirea procedeelor commediei deU'arte, aie teatrului elisabetan, aie teatrului antic, aie teaitrului japonez,
aie operei ohineze etc. Acest fenomen subliniază
totodată orientarea teatrului1 contemporan către făurirea, în coniţinut şi expresie
artistică, a unei arte profund populare. Plastica spectacolullui de azi integrează
aceste mijloace isitoriee şi populare formelor vii aie invenţiei, urmărind realizarea
unei continue contemporaneităti.
In aceste cooditii noi1, scenograful se ibucură de o mare disponibilitate crea
toare, disponibiliitate ce o dedica servirii ideii. Imaginea scenică făurită de el
capătă o diversitate nebănuită. Decorul traditional, eu prezenţă fizică evidentă,
ca şi spatiul evasinud al scenei pot fi în égala măsură animate de metafora,
fie evidentâ, fie Sn formele celé mai subtile aie ei, pot avea indicative cèle mai
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scenografia in spectacol
concrete ca sprijin penitru jocul spectacoluiiui, sau pot avea niuimai incrustât toaseul pe care vor circula idéale. Nu exista formule care să iimiteze imaginaţia
oreatoare. Exista îmsă principii ce trebuie respectatoe, exista o cauză care trebuie
servită. Metoda realismufliui socialist, ce stă la baza întregiii inoastire activităţi,
asiigură conditiile înfloririii saile şi constiituie călăuza sigură care conduce, 1 prin
bogătia de idei şi miljloace, la creaiţii vailoroase, la reaîizairea spectacolulud într-adevâr conternporan.
Noul conitiniut al teatoului, generîind şi noi mdgloace de expresie, o nouă
imagine sceniioă, este în contradicţie însă oui airihitectuira edificiului de teatru
moştlenit şi el şi comceput penitru o altă orîmduire socdală, ca şi tiparele dramatice care nu mai corespund. Pentru afirmarea spiritului popular către care
se orientează teatmul nostmu, în făurirea unôiversului de forme pe care il cere noul
conţinut de idei, se caută o rezolvare arhitectanică nouă şi adecvată. Fără a se
nega virtuiţile cutiei de ilutziâ a scenei à VitaUerme, se constata azi că ea nu mai
poate cuprinde singură un repertoriu de idei at&t de complex, eu modalitâţi
plastice atît de variate, nu mai poate satisface singură liucidiltaitea spectatorului
contemporan. Ea aşteme între spectator şi actor o distanţă, pe caire teatirul de
azi vrea s-o eflilmine, atât în formă cît şi în conţinut, problemele ce se dezbat
pe scenă fiind azi mad mult ca oricînd înseşi problemele oamenilor din sală.
— Precomzaţi o nouă formula de sală ?
— Trebuie să precizez că nu o preconizez numai eu. Problema este dezbătută de Barkin, Meyerhold, Akimov, Ohlopkov, Gropius, Norman Bell,
Geddes, Sonrel, Perret, Wright etc., pentnu a nu cita decît câteva din personalităţille care militează pentru noi formule de sala, care tind să realizeze spargerea cadrului „viibrinei de iLuzii", permitţând aictorulud un contact cît mai strîns
eu puiblicul. Problema este ridioată în* neniumàrate congrese aie oamenilor de
teatru., exista o întreagă literatuiră de specialiitate care o dezbate, ea fiind suiblindată ou gravitate şi în conduziile arhitecţilor sovietLci, de specialitate. Consider
că este datoria noastră să adoptăm o atitudine în această dezbatere.
— E foarte interesant, dar noi trebuie să jucăm deocamdată pe scena de
tip clasic. Ce e de făcut ?
— în primiul rînd, este de militait) ca scena dasică să nu rămînă singura
forma de scenă practicaita, creînd în acest scop un puternic curent de opinai. Cred
că revista „Teatrul" poaitei contribui la aceasta desenizînd în paginile ei o dez
batere asupra edificiuliui teaitral eontemporan. Problema apare de mare actualitaite, ţinînd seaima că, pe masura extinderii rapide a imişeării teatrale, se fac
nu'meroase investiţii pentru construiri de sali de speotacole. Ar fi regretabil să
se pdardă acest excelent prilej pentrui promovarea noului şi în acest domeniu.
Şi, fiind la acest capittol, dorese să argumenitez în spriijinul unei idei de
cere mă simt foarte atras : înnoirea spitritului în care se construiesc càminele
culturale. In toată ţara se zMesc nenumârate aşezăminte de această natură.
Toate planurile lor tinidi sa realizeze în mie imaginea unui „teatru adevărat",
luîndu^e inerent ca model formula moştenittă, în loc să se promoveze ideea
umei scene variabile. In marea revoluiţie culturală pe care o trăim, căminele
constitiuie prtiimele trepte care conduc masele largi spre artă, familiairizîndu-ile
ou spectacolul şi valorificîndu-le talentul. De ce să nu dăm prilej ul ca în aceste
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locaşuri să fie practicate mijloace de expresie eu adevârat populare si contemporane ? Spectacolul popular poate lua farmele celé mai diverse. Bogaţia folclorului nostru, îndeflungata tradliitie orală a teattrului popular, formele atît de vii
aie spectacolului de iarmaroc arată cît de firească ar fi promovarea umui teatru
ieşit din tiparele aşa-zise clasice. Pentru a illustra ceea ce susţin, să ine irnaginăm
un spectacol însoţit de un comperaj viiu, mustind de umor popular, şi jucat
chiar în mijloouil spectatorllor, ţărani de pdMă, dîndu-le impresia că se află la
o şezătoare sateaseă. Se suibînţelege ce comunioaire directa, vie, creatoare se instaurează între spectatari şi actori. Chiar şi pentru liberatura dramatică nouă,
practicarea unor asemenea mijloace de expresie poaite constiikii un puternic
stimulent.
In afară de aceasta, scena variabdilă este adecvată şi diversităţii destdmaţiilor unei sali de cămin cultural, In care se joacă şi teatru de amatori sau profesionist în turnee, şi se ţin şi şeddnţe sau mari festivirtăţi.
— Este interesantă concepţia dumneavoastră asupra ridicării calităţii spec
tacolului contemporan printr-o noua formula de sală. Totuşi, insist asupra întrebării mêle, deoarece scenele pe care lucrăm în prezent sînt în marea lor majoritate clasice.
— In acest caz, cred că obligaţia întregului colectiv de crearţie a unui spec
tacol este să valorifice sutflul nodlor idei prin interpretarea conitemporană a continutului, prin mijloacele celé mai expresive pe care scena de azi le permite.
Şi in acest procès, un rod însemnat îi revine şi scenografiei. Desfăşurîndu-şi activitatea în cadrul concepţiei regizorulud — eu care trebuie sa aibă o adevărată
comundune spirituală — scenograful trebude să-şi aducă contributia printr-o adîncire a sensurdflor piesei (şi aici mă aiôtur întru totul opiniei regizoruiluii V. Moisescu, nu de mult expusă în „Contemporanul"), printr-o expresivă transfigurare
plastică a acestor sensuri.
— Aţi dori să ne vorbiţi despre modalitatea de cristalizare, de conturare
plastică a suflului contemporan într-o tematică, să zicem clasică... Cel mai con
cluaient exemplu ar fi, dupa mine, recentul spectacol la care aţi semnat scenografia, Copiii soarelui.
— Spectacolul Copiii soarelui cerea un decor realist, dacă nu chiar natura
list, date fiind atmosfera şi construcţia piesei.
Intenţia noastră a creatorilor spectacolului a fost de a depăşi indicaţiile
i médiate aie textului dramatic, folosilnd imirjloace de expresie mai lapidare.
Preocuparea esenţială s-a indreptat spre valorificarea sensurilor largi şi totodată
spre caracterizarea cît mai précisa a mediului, respectînd şi locauzarea impusă
de text.
Atmosfera ruseascâ de sfîrşit de secol este servită printr-o série de detalii
organizate de prezenţa permanenta a unui element de arhitectură rusească. In
tablouil 2 un factor plastic determinant 1-a constdtuit draperia-fundal care a oferdit
posibilitatea crearii unui ampiu potential poetic.
— Intr-adevăr, simbolul mi se pare foarte reuşit, mai ales că aţi proiectat
pe acest fundal luminos o reţea de ramuri dezgolite, nègre, ce împiedică parcă
ascensiunea personajelor spre lumină, spre soare...
— Remarc şi la dumneavoastră această tendinţă a criticilor de a concretiza
imediat simboluil, de a-1 explicita. Noi, scenografii, ne rezuinăm la impresii mai
générale. Ceea ce am urmărit în tabloul 2 a fost crearea unei atmosfere de luminozitate, copleşită de o nota de dezoîare, pe care trebuie să ţi-o transmită
lipsa de forţă a acestor inteleotuaili valoroşi, incapabili de a acţiona.
— Dacă stau să ma gîndesc la spectacolele în care aţi semnat scenografia,
sînt uşor dezorientată, deoarece n-aş putea preciza pentru ce formula scenografică optaţi. în Omul care aduce ploaia şi in Moartea unui comis-voiajor sau in
Explozie întîrziată, aţi conceput un decor, să zicem aproape construit. In Marele
fLuviu sau in Al patrulea, unui extrem de aerat. Iar în spectacole atît de diferite ca Pxofesiunea doamnei Warren şi Omul eu arma, aţi folosit o ilustrare
grafica.
— Personal, nu cred ca se poate restrînge inventi vita tea izvorîtă din texc
în formule rigide, tematica imprimSnd ea însăşi genul pirezentării. Decorul la
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Schiţe scenografice pentru unele momcnte ale spectacolului „Poveste
din Irkutsk", la Teatrul de Stat din Oradea (stagiunea 1961)
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spectacolul Omul care aduce ploaia şi la Moartea unui comis-voiajor, de care
aţi aminlmt, ireprezenta o oanstruiotie scenica consistenită, ou detalii réaliste, dar
determinate de îmsăşi structuira pdeselor ; i-am imprimât un caracter simtetic,
de simultaneitate.
In Explozie întîrziată, montaită tot la Teatrul „Lucia Sturdza Buiandra", aim
folosit de asemenea un decor integral construit, dar realizat prinitr-o géométrie
îapidară, aceea a unor suprafeţe verticale, conituirîrid um spaţiu fdzic expresiv,
eu aluziii la un spaţiu real, déterminât strict de necesittatile dramei. N-am ţinut
ca decorui să fie localizat numad prin cîteva elemente precise, ce materializau
caracterizarea contextului social al piesed. Socot că această expresie plastàca arată
o poziiţie contemporana de interpretare a decorului construiilt si închiB ©ompoziţional.
în sfîrşit, dezbaterea de idea din Al patrulea, si mai aies oonsltruotia însăşi
a textulud dramatic, impunea o discretie absoluita a scenografied, aproape un
spaţiu nud. Dar eficaciitatea acoperirii de către actor a acestui gol scendc era
foarte problernaticâ. Trebudau deci create cîteva puncte de sprijin pentru joc,
ilustrate doar printr^o série de elemente de mobilier, ce trebuilau însa sa ailbă o
neutralitate suficienta pentru a oferi posiibiilitate spectatorului sa brodeze eu
imaginaţia diferitele ambiante în care se petrecea aoţiunea.
Sînt convins că fara acest liaconism scenografdc ar fi fost imposibdïïa fliuiMitatea nenumăratelor introspectii. Tin de asemenea sa sublimez că laconismul scenografic nu înseamnă o lipsă de rneştesug artistic, cum inclina să creadă unii
critici.
— Se înţelege... Bogăţia de detaliu nu e neapărat dovada plenitudinii de
sensuri... Revine deseori în spectacolele dumneavoastră procèdent
dispozitivului
scenic unie. Este o preferinţă, sou e dictât tot de necesitate ?
— Recunosc ca sînt partiizanul déclarât al acestui gen de decor, dar îl folosesc numai cônd consider ca este neapărat nevoie. Spectacolele irnplicdnd un
numàr mare de tablourd — şi sînt neniumărate exemple în dramaturgia clasică,
eu atît mai mult în cea contemporanăi şi mdlitanta — solicita în special acest
dispozitiv unie pentru întreg spectacolul. In acest fel, se poate asigura cel mai
eficace, transmiterea continutului de idei, prin eiirndnarea complicaţiilor tehnice,
prin asigurarea continuităiţii şi fluidităţii acţiunii, prin crearea unei varietăţi
mari de locuri de joc, prin asigurarea unităţii spectacoluQui. Dispozitivul în sine
poate avea o valoare rnetaforică fixa pentru întreg spectacolul şi poate căpăta
şi metafore adiacerute. Pe acest procedeu snau bazat, de exemplu, spectacolele eu
Poveste din Irkutsk, realzate de catre Teatrul „Vahtangov" şi de Teatrul Na
tional „I. L. Caragiale" (Perahirn). în génère, adoptarea dispozitivului scenic
unie aduce servicii, prin economia de mijloace, atît laturii artHstice, cat şi ceded
financiare a spectacolului.
— Este certâ preocuparea dumneavoastră de a servi întotdeauna necesităţile fiecărei piese căreia îi creaţi scenografia. Totuşi, e imposïbil să nu aveţi
diferite înclinaţii pentru un anume gen de spectacol.
— Cred că nu exista creatori fără afinităţi sau preferinţe. Socot că reuşitele
mêle în teatrul agittatoric se daitoresc toemai afinitatii eu aceste terne şi ou
însăşi spaţialdtatea plastică pe care ele o implică. Celé mai realitzate, după mine,
ar fi Marele jluviu, la Bucuresti, Aristocraţii, la Iaşi, şi Poveste din Irkutsk, la
Oradea. în toate, am căutat să servesc, printr-o scenografie de viziune cât mai
largă, marele lor conţinut de idei.
— Scenografia la Poveste din Irkutsk, de la Oradea, era axatà tot pe un dis
pozitiv unie ?
— Bineîmteles, din cauiza spaţiuQui restrîns al scenei, arn cautat să folosesc
la maximum orice posiibdidtate de a-1 amplifica. Am plasat astfel din arierscenă
pînă în avanscenă, depăşind chiar şi fosa de orchestra, un plan inclinât, dublat
de un écran tot îndinat, ce înaintează spre sala. Urrnăream sa créez senzaţia
unui spaţiu amplu, oferind în acelaşi timp posibilităţi unor incursiuni în profunzime, aie mizanscenei, eu sensuri rnetaforice ca şd drurnul din montarea
Teatrului „Vahtangov". Senzatia de adînoime era amplifieată de ecranul inclinât,
pe care intenţionam să proiectez imagini cinematografice din natură <frunze luate
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de vint, ploaie ce se preliange pe un geaim, nori care trecînd... pancă* peste capetele spectatarilor, subliniau semsuriïe diţferitelor momente).
Qmtinuiitaitea aaţiundii o asiguramï prinfcr-un dâspozativ elementar de sknplu :
din pianuil inclinait se desprindeau mdci cuilisante ce aduceau elemente de localizare, generind o variaţie mare de suprafeţe de joc si de sensuri <de exernplu,
un drum sdnuos). Elementele culisamite descompuneau planul inclinât sau il recompuneau, dupa necesdfâti. Zona fixa menţinea actorui permanent in scenă,
neafectind continuitatea acţiundi prin întreruperi sau pauze de întunerdc inutile.
Tot pe acest practicaibil fix, corui rămînea răspîndiit în prafunzime, fără sa mai
fie obligat sa piece şi sa revinâ pe proscenki pentru a-si susţine comenitairiul.
Spectacolul nu avea cortină. în faţa spectatorilor înaintau doua rînduri de
copaci de tadga, ce locaMzau poetic acţiunea. In sfârsit, deşi am bénéficiât de
spaţiul integral al scenei şi 1-am amplificat, eui cred că am reuşit tokuşi să ma
mentin in limdtele unei perfeete unităţi plastice.
— Tot în slujba acestei unităţi plastice aţi folasit simetria compoziţională
ïn scenografia Marelui fluviu ?
— Alegînd simetria şi concentrSnd in centra platoui de joc, elementele de
decor, am tins mai eu seamă sa exprim caracterui monurnental şi festiv al spectacolului, am căultat să ajut la suiblinierea graviităţii sensurilor, sa contribua1 la
valoarea emotivă a spectacolului şi sa ofer posibdldtate unor sensuri metaforice,
uneori prin simpla staţionare sau miçcare a toterpretuiuii (un exernplu edoevent,
momentul cînd Caterina se desparte de copilărie).
— într-un număr precedent al revistei s-au expus opinii în legătură eu o
problème foarte interesantâ, după mine, şi anume, a frumosului în decor. Care e
părerea dv. ?
— Consider util a sublima aspectul educatdv ai problemei, dat fiind că
acest lucru nu s-a făcut. Marea circuil'atie a imagitnii scenografice, care se apropie
ca întindere de cea a graficii tiparite, dat fiind caracterui solemn — spectacolul
— in care această imagine este otfîardită publdcului, face ca să aibă o mare valoare educativă pentru masele de spectatori. Atfit inesteticul, prostul gust, cât şd
facilitatea, virtuozitatea graltuita pot constitua un pericol şi sont de condamnât.
Atunci cînd imaginea scenică trebude sa reprezànte ambianţa, este necesar să
apară în acest caracter in mod evident, pozitţia lucida şi critică a scenografului.
Dacă aoeastă evidlentă nu exista, spectacolul însuşi pagubeşte, defectele care
trebuiau crdtiicate îi sînt atribudte scenografului, iar spectatorului nemiţiat i se
face un mare deserviciu.
— Ce propuneţi în legătură eu perspectivele dezvoltării artei scenografice
la noi ?
— Experdentele înaintate aie scenografiei, aşa cum se recunoaste adesea,
au adus în acesti ani o contributie însemnată la progresul mişcării noastre teatrale. Dacă am ôntreprinde o analiza cuprdinzatoare a acestor reaiiizări valoroase,
şi niumai din ultirnele stagiund, am pu tea vedea cît de nurneroase şi diverse sînt:
Tragedia optimistă şi Poveste din Irkutsk, la Teatrui National „I. L. Oaragiale",
Celebrul 702 la Teatrui de Comédie, Azilul de noapte la Teatrui „Jjucia Sturdza
Bulandra", Despot Vodă la Teatrui National dan» Iaşi, Domnisoara Nastasia şi Baia
la Teatrui Muncitoresc C.F.R., A treia, patetica la' Teatrui National „I. L. Caragiale",
Prima întîlnire la Teatrui Toneretului, Cum vă place la Teatrul „Lucia Sturdza
Bulandra", etc. Am putea vedea astfel care sînt virtutile ce au făcut ddn ele creaţii
atît de vadoroase, asdgurîndu-le calitatea şi contemporaneitatea, şi care este
orientarea lor.
Apreciez că ridicarea substanţială a calitătii muncii noastre artistice,^ ridicarea calitatii produsului scenografic, şi deçà a spectacolului, la a cărui făurire
contrdibudim, se poate face nu atit prinitr-un tratament terapeutic bazat pe sfaţuri
practice, cît mai aies, prin orientairea noastră principală către o atitudine activa,
creatoare, prin înţelegerea esentei termenilor de „calitate" şi „contemporaneitate".
www.cimec.ro
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vejk în al doilea război mondial de Bertolt Brecht este, în p r i mul rînd, o piesă de agitaţie, o piesă al cărei obiectiv este săt.
demaşte tirania unei eu mult mai odioase orinduiri decît aceeai
pe care eroul ei o ouinoscuse în primul război mondial : cea fas
ciste. Este o piesă ce izbuteşte să afirrne o puternică umanitate„
smulgînd masca inumanului. ajuns să devina un principiu de
organizare a lumii. Este o piesă demascatoare a războiului agresiv, nu numai în consecinţele lui pustiitoare, dar şi în substraturile lui ; ea explică şi reversul : pentru cine este pustiitor şi pentru cine?
folositor. In sfîrşit, este o piesă care afirmă sau, mai precis, reafirmă — pentru.
a cita oară în lunga istorie a omenirii ? — bunul-simţ şi înţelepciunea populară
care ştie că : „Pietrişul Moldava şi-1 duce, nu-1 ţine / în Praga zac trei împăraţi,.
azi mumii, / Ce-i mare o n mie, mare ori mic nu rămîne / Şi noaptea are un ceas :
cînd se crapă de zi".
Cînd o citeşti sau cînd o vezi în spectacol (deloc întîmplător, ea cunoaşteastăzi în Europa, un răsunător succès, nu pentru că ar fi o bună comédie menità
să desfete, ci pentru că pune pe gînduri toemai prin gravitatea conţinutului ei,.
prin acel memento eu ajutorul căruia eşti invitât la luciditate, la meditaţie, în
sfîrşit, la a identifica în prezent ceea ce identifica şi Şvejk ai lui Brecht în
treeutul nu prea îndepărtat), sdmţi nevoia să te gîndeşti totodată la atîţia mari,
predecesori ai eroului nostru (cunoscut astăzi sub o dublă paternitate — Hasek
şi Brecht), simţi nevoia să invoci, chiar dacă pe trepte diferite, pe însuşi Don,
Quichote, pe Till Ulenspiegel, pe Nastratin sau Păcală, pe Mateiaş Gîscarul, peatîţia şi atîţia eroi populari, ce au reacţionat împotriva asupririi şi stupiditâţii
vremii lor, împotriva tuturor formelor de prostie, aroganţă şi nedreptate, invocateca ebligatorii pentru ei, consideraţi „supuşi".
Alături de aceşti mari predecesori, şi Şvejk a intrat în legendă prin imensul bun-simţ ce-1 personifică, prin isteţimea eu care, de sub masca sa de „idiot
oficial", el îi batjocoreşte pe călăi, prin năzuinţa spre libertate a omului, pecare o exprima. Şi, în această ipostază, arma lui nu e mai prejos decît pusca.
soldatului, iar gionţul lui are efect puiverizator : el nimiceste falsele mituri, în>
numele adevărului şi dreptăţii, în numele eliberării de oprimiare, mizerie şi jaf.
Succesul spectacolului Şvejk în al doilea război mondial, pe atîtea sceneeuropene, si în primul rînd succesul spectacolului venit pentru un scurt termen
la Paris, dintr-un orăşel al Franţei, se explică prin simpatia pe care o iscă înpublic eroul lui Brecht, prin cutezanţa acţiunilor şi vorbei lui, prin sa tira acidă
nu numai la adresa agresorului nazist de ieri, dar şi la adresa urmaşilor săi
de azi. Această adeziune a publicului este o adeziune la adevărurile ce capătă
glas pe scenă şi care cheamă la veghe, la lupta pentru împiédicarea reînvierir
samavolniciei agresoare.
Succesul şi popularitatea spectacolului brechtian pe scenele apusului au*
stîrnit la început nedumerire, apoi chiar teamă, de vreme ce, „anumite" relatări"
de presă, cînd nu au fost convenţionale, au încercat să adUca explicaţii menite*
să denatureze adevăratele cauze aie acestei strălucite pledoarii îh favoarea lucidităţii, a veghei neobosite ca întunerioui cotropirii să nu se aşteamă iarăşi. Mă
întreb ce ar fi spus Hasek despre bravul lui soldat, sau Brecht despre nu mai
puţin bravul lui negustoras de cîini, dacă ar fi putut să citească, de pildă, relatarea unui cronicar parizian, Pierre Marcabru, pe marginea piesei şi spectaco
lului realizat de Planchon, în teatrul de la Cité de la Villeurbanne, spectacol'
pomenit mai sus, ce se joacă eu imens svicces şi eu o participare neaşteptată a
publicului, care intonează odată eu interpreţii „Cîntecul Moldàvei". Că mai sus
amintitul cronicar încearcă să-4 împingă pe Brecht spre anarhism, recunoscîndu-i
în acelaşi timp, eu „multă generozitate", „caracterul neaşteptat" al acestei opère;
că îl face apologet al existenţialismului şi al oportunismului mic-burghez, carefoloseşte întotdeauna colţurile celé mai adăpostite, drumul lin, la voia întîmplării, nu este încă prea mult. Acolo unde invenţia sa critică atinge ineditul
este unde pretinde a-i fi aflat lui Brecht „familia spirituaiă"; care- explică sursele de inspiraţie, filozofia în numele căreia a dat viaţă unei opère literare şi
(Katti) ; Val. Plătăreanu (Un Iocotcnent german) ; D . Chesa (Scntincla de la- gară) ; Puica Stănescu (Clienta) ;.
Mircca E. Balaban (Consilicrul Vojta) ; Al. Lungu (Un bârbat in cirje) ; N. Turcu (Un miop). ;
Aurel Cioranu (Un bărbat încovoiat) ; Eugcn Cassian (Un simulant) ; Mircea Nfuşatescu' (Medicul militar) ;
Clostel Constantincscu si Stefan Radov (Primul soldat de pe front) ; Marius. R o k i . (Al doilea' soldat de pe-front) ; Tilda Radovici (Ţăranca) ; Zizi Petrescu (Fiica ci).
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unui teatru atît de dinamic cum este teatrul epic : taoismul. Pentru a ajunge
apoi la concluzia, eu adresă la piesă, că, de fapt, toata arta în viaţă e să nu faci
nimic, ci sa te laşi cît mai bine dus de curent.
Aşa să fie oare ? Cînd spectatorul francez care are astăzi, după atît de
puţini ani, prilejul să revadă cizma fascistă, cînd acest spectator, deci, aplaudă
răsunătorul spectacol al lui Planchon şi intonează „Cîntecul Moldavei", o face
oare dintr-o maladivă invocare a pasivităţii şi dintr-o dnstinctivă ori raţională
nevoie de a se plia în fata curentului ? Şi este într-adevăr Şvejk, aşa cum spune
despre el criticul cu pricina, un pasiv, „de o pasivitate cuceritoare" ? Poate că
n-ar fi rău de amintit cît de cuceritoare a fost, nu pasivitatea, ci tocmai activitatea poporului, acel dinamism şi dăruire în numele cărora mulţi de aide
Şvejk francezi au biciuit la rîndu-le pe cotropitor, au luptat împotriva lui, sacrificîndu-se pentru a scoate omenirea de sut) călcîiui nazismului. Dinamism care,
azi, îi détermina, spre pildă, să manifesteze zi de zi împotriva acţiunilor teroriste ale fasciştilor din Franţa.

La Paris, la Cité de la Villeurbanne, la Milano, la Erfurt, Varşovia etc.,
şi acum la Bucureşti, Şvejk în al doilea ràzboi mondial are sensul unei imperioase invitaţii la luciditate, la vigilenţă, pentru ca aventurile înfăţişate comic,
dar atît de tragice în fondul lor, aie lui Şvejk să nu se mai répète. Din acest
punct de vedere — singurul de altfel pentru care Brecht însuşi şi-a conceput
piesa. continuînd o misiune preluată de la Hasek — Şnejk în al doilea război
mondial este o lucrare militante, activ militantă : ea arată de unde vine primejdia
şi, în acelaşi timp, îţi dă sentimentul reconfortant că rezistenţa populară şi
veghea neobosită o pot împiedica.
Brecht 1-a preluat pe Şvejk tocmai pentru capacitatea lui de a simboliza
spiritul şi bunul-simţ al omului de rînd, năzuind mereu spre mai bine, şi de a
lupta cum se pricepe, chiar dacă uneori cu imperfecţiuni. Cel de-al doilea război
mondial a găsit întregi categorii sociale nepregàtite pentru o luptă organizată,
pe undeva chîar destul de neatente la insinuarea uzurpatorilor libertăţii umane
către pîrghiile vitale aie societăţii. liăzboiul însă i-a trezit pe oameni şi, plătind
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un preţ prin uriaşele lor sacrificii în faţa cotropirii, au început să-şi capete
<xxnştiinţa. Julius Fucik scria chiar : „Şvejk este tipul praghezului fără o mare
experienţă politică, care n-a fost ca alţii la şcoala luptei din uzine, dar avînd.
conştiinţa că ceva e putred in Danemarca şi că asa lucrurile nu mai pot merge".
De-a lungul piesei sale, pe care n-a avut timpul s-o finiseze şi nici s-c*
vadă într-o transpunere soenică, Brecht de la acest punct porneşte, căutînd să.
demonstreze treptat, episod după episod, cum — în faţa condiţiilor noi şi reacţionînd la ele — Şvejk cîştigâ o conştiinţă ce îi flanchează isteţimea, hazul^
umorul acid, îşi cîştigă o conştiinţă ce dă şi o anume finaldtate poziţiei sale. El
devine un rezistent prin spdritul de nesupunere, îl împiedică pe Baloun de l a
fapte necugetate frizînd pierderea conştiinţei cetăţeneşti, atuncd cînd se lasà
ispitit de aburii amăgitori ai cazanului cu mîncare, nemţesc. De altfel, căutînd
să-1 salveze pe Baloun, Şvejk plates te împreună cu aces ta tribu tul muncii obligatorii, şi apoi — singur — trimiterea disciplinară pe front. La munca obligatoire,,
ca şi pe front, se arată activ împotriva maşinii de război naziste : saboteazâ
transporturile spre front ; îşi déclara admiraţia pentru greva muncitorilor feroviari din Austria ; stimulează în soldaţii germani, aflaţi pe front, hotărîrea de
a dezerta (dar nu oricum, cu mîna goală, ci să la cu ei, nu orice, ci de l a
mitraliere în sus) ; dă o mina de ajutor celor doua femei ruse în satul undeajunge lîngă linia frontului ; dă, în vorbe şi în fapte (violente chiar), replici
usturătoare lui Bullinger, reprezentantului travestit în haine duhovniceşti all
ideologiei antiumane naziste.
In opera lui Brecht, Şvejk îşi cîştigă o dimensdune în phis faţă de Haèek.
dimensiune reclamată de însăşi apariţia lui în condiţiile celui de-al doilea război
mondial, cu experienţa dobîndită în primul, completată apoi de tragica experienţă mûncheneza. El îşi exercită necruţător arma umorului, dar paralel, l a
umbra pozei de „idiot", îşi dovedeşte conştiinţa sa civică, asociind vorbei, fapta.
Pentru ca apoi, către finalul piesei, scena de un grotesc cutremurător a întîlnirii eu Hitler să confirme previziunea lui Şvejk ! Este vorba de tabloul reprezentînd pe soldaţii degeraţi şi dezorientaţi, victime sigure ale unei aventuri îni
care s-au lăsat tîrîţi orbeşte, la voia întîmplării.
După aceea, finalul piesei nu putea fi decît o apoteoză a omului de rînd,.
care o prevestise ; el este concluzia nimicitoare cu care se încheie lecţia pe care
dstoria şi viaţa i-au dat-o lui Hitler. Tabloul ultim îţi dă un sentiment de reconfortare şi încredere. întîlnirea dintre Şvejk, omul de rînd, şi călău este, în fonôX.
marea prăpastie ce desparte pe unul de celălalt ; ea ne lasă staruitor în minté
sentimentul triumfului superiorităţii umane, dar şi pe acela de a o apara.
Regizorul Lucian Giurchescu are, în primul rînd, meritul de a fi gînddt
piesa în toata adîneimea ei şi de a fi aflat mijloacele de transpunere potrivite.
El îl pregăteste pe spectator pentru declanşarea acţiunii şi pentru acomodarea
lui la climatul de un comic ce solicita însă şi un sentiment de groază, de oroare*
faţă de ce va avea de urmărit. Se foloseste în acest scop un scurt interludiu —
paza făcută de soldaţii SS „sferelor înalte". O mască sumară le desfigurează
chipul (pe eel conventional), descoperindu-le însă pe cel adevărat, hidos, înspèimîntător. Folosirea măştilor devine de asernenea modalitatea de caracterizare a
„sferelor înalte", dar aci masca capătă expresia megalomanied lor : gigantică şi
goală. Din t^asta hipertrofiată a hù Hitler ies sunete de tidvă găunoasă, atunci
cînd, plin de importanţă, îşi mărturiseşte „nobila" preocupare pentru soarta omu
lui de rînd. în contrast izbitor cu aceste aparitii grotesti, omul de rînd din
piesă apare autentic, optimist, ^guros.
întregul spectacol urmăreşte contrapunctic materializarea, în expresie artistică, a înfruntării acestor doua planuri : linia coboritoare a „sferelor înalte" şi
linia ascendentă a omului de rînd. Acestea sînt, pe larg, coordonatele realizării
lui Giurchescu. El a trasat actorilor directiile spectacolului, cerîndu-le să fie
mereu preocupati să dea spectatorului ceea ce eroii vor ascunde pe scenă, faţă
de nazişti. Jocul cu sala şi în scenâ, cerut de text şi de acest fel de teatru, a
fost practicat eu o adevărată virtuozitate de-a lungul întregului spectacol. Regi
zorul şi scenografiul au gîndit cu răspundere égala, aş spune : cu o întrepătrundere a sarcinilor lor, transpunerea scenică a piesei lui Brecht. Lucru cerut, de
altfel, de lucrare, căci piesa este — într-o oarecare măsură — inegală ca intensitate, ba chiar variată ca structura şi modalitate de tratare dramatică a materialului observât, Solicita şarja, ca şi sentimentul pur, liric, pentru ca — subit
— să te transfère într-o demonstraţie rece, luoidă, cerebrală, în climatul căreia
trage parcă concluzia unei expuneri teoretice ce fusese făcută pînă atunci.
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De asemenea, o sarcină complexă a avut-o scenograful, alături de regizor,
î n caracterizarea reprezentanţilor „sferelor înalte" : Hitler, Goering, Goebbels,
Himmler şi ceilalţi de acelaşi ailiuat. Sînt personaje ce stîrnesc oroarea într-o
maniera caricaturaJlă, exprimată eu atîta stralucire de celebrii Kukrîniksi. Mega
lomania acestei lumi şi-a găsit o strălucită concretizare în acele uriaşe capete,
atît de sugestiv caricaturizate cîndva de artistii sovietici mai sus pomeniţi. In
speetacolul Teatruiui de Comédie, ele au jucat un roi de prima mină în redarea
acelor sfere cărora le plăcea să se considère „înalte".
Gîndirea complexé a textului a antrenat — şi aceasta este un ait mare
merit al regiei — întregul colectiv într-o participare creatoare, intelectuală, la
pregătirea spectacolului, o participare deloc meşteşugărească. Ceea ce a prilejuit
depăşirea de sine a /tuturor interpreţilor, descoperirea de către ei însişi nu numai
de posibilităti proprii de interpretare, dar şi de laturi mai asounse aie personalităţii lor artistice, o gîndire activa a actorului în spectacol, o responsabilitate
sporită pentru mesajul pe care lucrarea aflată în pregâtire îl avea de transmis.
■Giurchescu a dovedit aci o rară calitate, de animator, de promotor însufletit
•al unui teatru greu, complex, dar atît de necesar si de iubit : teatrul de idei.
El nu s-a lăsat handicapât de prejudecăţi, ci a dovedit dimpotrivă, toemai depăsùkknle, o adîncă cunoaştere a lui Brecht, înţelegînd că teatrul lui nu este nici
modă, nici teribilism, ci de fapt un teatru popular, în cea mai bună şi cinstità
înţelegere a noţiuinii, un teatru eu idei limpezi, emoţionant şi de bun gust, chiar
aacă se spun cuvinte mai tari (climatul spectacolului popular asigură unor
expresii mai directe, o destinaţie strict legată de context şi de situaţie, o func
tional tate care le évita o interpretare vulgară).
Progresul realizat de Teatrul de Comédie, ca artă şi ca înţelegere a artei
— eu Şvejk în al doilea război mondial, ne-ar da poate dreptul să exprimàm o
xecunoştinţă globală realizatorilor lui. Caracterul său destul de neobisnuit ne
obligă însă să ne oprim asupra cîtorva creaţii memorabile. In primul rînd, la
aceea a lui Florin Scărlătescu, autenticul şi devotatul interpret al lui Şvejk, care
SL înţeles că noimai hazul, nedublat de reliefarea conştiinţei combatante de care
pomeneam mai sus, nu-1 va ajuta în întruchiparea eroului nostru. Cu o artă şi
discreţie emoţionante, dar şi cu o răspundere de actor într-un teatru militant,
interpretul a căutat şi a găsit posibilităţi — diverse şi sigure, convingâtoare, de
«i ilustra atît de bogata biografie a acestui personaj care nu oferă totuşi şi o
psihologie la fel de bogată, pe care să grefezi construirea lui. Florin Scărlătescu
•a înţeles că trebuie să-d transpună, să-1 treacă prin împrejurări diferite, contra•stante chiar, dar în care el trebuie să domine prin aceea că este un puternic
-caracier dramatic. Şi înţelegînd acest dat, interpretul a fâcut demonstraţia propriei saïe măiestrii artistice, a bogăţiei de nuanţe şi argumente artistice de care
«dispune. Scărlătescu izbuteşte ca Şvejk să poarte sala cu sine şi face acest lucru
cu mână sigură, ducînd-o spre tel. El te conduce spre rîs prin glumă, spre sar•casm, şi apoi té opreşte să mai rîzi, ca să-ţi amintească că ceva grav trebuie să
fie retinut ; după aceea, îţi dăiruieşte aripi spre năzuinţa ca lumea să fie libéra
•şi să trăiască în pace. Stăpîn pe roi, el este de-acum înainte şi o victimă a lui :
^Şvejk îl obligă să se păstreze la acest nivel.
Dem. Savu a opus lui Şvejk un personaj în care este vie căutarea adevăi"ului ; dar Baloun (acesta este personajul) nu este înzestrat cu atît de multe
inijloace de cunoaştere încît să se şi orienteze judicios. El este oricînd pe punctul
de a cădea victimă curentului. Dacă n-ar fi Şvejk şi doamna Kopecka — o altâ
figura de prim ordin din galeria eroilor popular! ai acestei piese —, curentul
1-ar fi luat. Stăpîna cîrciumii „La păhăruţ" nu este propriu-zis o oarecare patroană, ci o bună cetăţeană, o patriotă. Dificultatea rolului stâ toemai în înţelegerea funcţiei lui în piesă, care se apropie de aceea a unui raisonneur ce rosteste
o seamă de adevăruri grave, alături de celé spuse pe un ton hazliu (dar nu
iipsite de gravitate) ale lui Şvejk.
Celé două interprète ce slujesc cu rîndul personajul pe scena Teatruiui de
'Comédie au évoluât fiecare pe linia personalităţii lor artistice. Tamara Buciuceanu-Botez, cu multă pondère, parcă pregătind cuvintele ce nu trebuie să fie
nitate de către spectator. Prin interpretarea pe care a dat-o songurilor lui Eisler,
ea le-a apropiat mai miult de cîntecul cuit.
Dupa realizarea din Mi se pare romantic, Liliana Ţicău ne-a surprins cu
o modalitate de joc cu totul noua în doamna Kopecka. Ea a conferit crîşmăriţei
un caracter activ, agitât (uneori prea agitât), făcîndu-ne să vedem în ea o vii-
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toare eroină care nu şi-ar precupeţi viaţa. In interpretarea Ldlianei Ţicău, somgurile au căpătat expresia unor adevărate ohemări.
Ion Lucdan, după un răstimp — ne îngăduim să i-o mărturisim — prea
lung pentru un actor de talia lui, ne-a oferit o probă de virtuozitate în întruchiparea Scharfuhrerului SS Bullinger, în care poza de rafinat este mereu asociată
de Brecht ou preocuparea de a-i demasca fondul real : o bestie venală, cu suflet
de hingher, câruia îi sînt fami liar e toate mijloacele arsenalului de teroare al
Gestapo-ukii. El a sintetizat" într-un portret, parcă lucrat în filigran, tot ceea ce
ajută să nu uiţi personajul, multă vreme după ce ai părăsit sala de spectacol :
infatuare intelectuală, josnicie, ipocrizie, cruzime. Bullinger admirâ arta, are în
faţa sa un tablou de madonă rinascentistă, dar fură bricheta unui subaltern al
său, în timp ce pare obsédât de fruanuseţea tabloului ; priveşte tabloul urmărind
cu mina linia mai mult imaginară a „formelor" madonei, ca acestea să-i aducă
aminte să întrebe dacă formele de internare sau de execuţie ale ostaticilor au
fost întocmite ; în aceeaşi stare de „extaz estetic" si de „înduiosare omenească"
se îngrijeşte de soarta unui copdl, ai cârui părinţi sînt condaannaţi la moarte —
şi îl „salvează" ordonînd împuşcarea lui.
In rolul Scharfuhrerului, Ion Lucian a izbutit să găsească celé mai potrivite mijloace de exprimare. Mai puţin a izbutit să facă acest lucru atunci cînd
a trebuit să ni-1 înfăţişeze pe preotul Bullinger (roi încredinţat tot lui), nu atît
pentru că interpretul nu ar fi căutat, ci pentru că — asa cred — regia nu 1-a
ajutat prin mizanscenă să depâşească o anume inerţie, să rezolve unele lungimi
ce se desfăşoară la rampa (ceea ce este atît de pretenţios şi de dificil pentru
actor). Şi nu a făcut acest lucru, lăsînd textul să apară acd cam diluât si chiar
pedant. Efortui compoziţionai al actorului se face văzut de astă data, trezind
sentimentul că nu a aflat cea mai bună soluţie de reprezentare a personajuluL
Nicd regia, nici actorul n-au urmarit în acest caz îndeajuns de bine cerinţa
textului.
D. Rucăreanu nu s-a intimidât în faţa unei grêle sarcini : de a reda chipai
unui ofiţeraş SS, care nu avea prea multé date caracterologice, în timp ce dădea
pe gît nenumărate halbe. Dar Rucăreanu a realizat din fiecare replică spusă o
adevărată chintesenţă de trăsături, aşa încît, deşi participa destuJ de rar prin
replică, atunci cînd a făcut-o, am avut în faţa noastră portretul foarte expresiv
al unei întregi anrtate de ofiţerasi SS, îngîmfati dar laşi, abuzînd de putere, dar
speriindu-se de un ghicit în palmă.
Mircea Constantinescu, un maestru al rolurilor de o mai mică întindere,
eu atît mai grele uneori, ne-a dovedit şi de astă data virtuozitatea sa, creînd un
personaj ce îţi rămîne mai strălucitor parcă decît îl oferă textul. Ca şi Vasilica
Tastaman, care îmbogăţeşte lumea lui Brecht cu un personaj, deşi textul îi oferă
doar o apariţie. Tot o revelaţie a fost şi Gh. Crîşmaru. Şi él ne-a dovedit că a
izbutit să-şi depăşească realizările de pînă acum, căci, trebuind să compună
rolul prin gîndire asiduă, a ştiut să-şi găsească argumente artistice elocvente
şi să ne facă să oredem în reprezentarea fidelă a ceea ce a vrut să exprime
Brecht prin fiul de măcelar îndrăgostit de doamna Kopecka, un nătărău căruia
i se încinge sîingele în vine după stăpâna >,Păhăruţului", dar se răceşte cînd aude
că riscă să fie prins de nemţi ducînd un pachet cu carne.
Se cuvine să recimoaştem mérite tuturor celorlalţi interpreţi ai rolurilor
mai episodice, si în primul rînd lui Amza Pellea (în Brettschneider) şi D. Chesa.
care, trecînd prin scenă pentru scurt timp, ne-au oferit creaţii valoroase.
Un loc aparté trebuie rezervat lui Mircea Septilici, interpretul lui Hitler,
„spiritul suprem al sferelor înalte". Interpretul, cu mişcări pantoniimice, cu gesturi grandilocvente, halucinante şi voit mecanice. a complétât de minune sugestia
oferită de mască. Septilici a ştiut să facă din discursurile rostite, încă un mijloc
de satiră la adresa personajului.
Reţinem, în sfîrşit, ca pe o contribuée deosebită şi de importanţă ideologicâ în popularizarea realizării scenice de la Teatrul de Comédie, caietul-prograrn
cu care spectatorul intră în sală şi se pregăteste pentru vizionarea piesei lui
Brecht
Şvejk pe seen a Teatrului de Comédie e un speotacol care, atît prin problematică, cît şi prin realizare, capătă pentru mişcarea noastră teatrală o valoare
ce iese din comun.
www.cimec.ro
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In prima mea kiare de euvînt, am încercat, printre altele, să arăt că,
dincolo de ceea ce e original şi interesant în spectacol, exista anumite inconsecvenţe care se manifesta în planul saitiric al piesed. Vreau sa semnalez acunv
pornind tot de la un detaliu, ceea ce este inconsecventă în aşa-zisul plan liric
al spectacokiliui.
Pădurea — ne-ia explicat acd tovarăşul Pintilie, care am avut imipresia că
cunoaşte mai de-aproape initenţiile regizorale — trebuie văzută ca un spaţiu
moral de pinritate, ca un loc în care ne înitoaroem la primele şi nealteratale surse
de viaţă. Dar de ce tocmai această pădiure a fost imaginata sub forma unui corp»
de balet. reourgSndu-se în mod văddit la un mijloc de expresie conventional,
neadecva^t initenţiilor regizorale? Presuipun ca aici se afilă eel puţin o inconsecvenţă în intenţiifle regiei.
Cred, în ceea ce o priveste pe Rosalinda, că regia a avut o intenţie précisa,
dar discutaibilă. Vedeani pe Rosalinda ca o flacără de poezie, de lumină, de viaţă,
oprimată la ourtea ducelui, şi care, la un moment dat, va irumpe şi se va înălţa
foarte sus, pe culmile gîndirii şi aie vitaliităţii. Or, în spectacol i^a fost încredinţat
acestui personaj misiunea de a ne prezenta o fnnţă meditativă, în primul rînd.
Şi astfel, tocmai dorul de viată, pe care trebuie să-J ônitruchipeze personaj ul, se
estompează.
Să-md îngăduiţi să revin o clipa asupra interpretării date lui Jacques Melancolicul.
Situait la raserucea a doua epoci istorice, Jacques Melancolicul este un sceptic
care-şi travesteşite dezamăgirile. Scepticismul său însă nu are nimic facil şi
decurge dintr-o consecintă logică a unei gândiri care o anunţă pe cea mare din
Hamlet. A recunoaşte răul unei epoci — care, descătuşată din canoanele evului
mediu, era départe înoă de a fi cea mai bună — şi a numi acest rău dovedeste un
superb efort de luciditate. Jacques Melancolicul este un spirit grav, căruia raţionalismiul îi da clarviziune, iar umanismul maăsură. El ştie că nu poate pronunţa
cuvîntul adevărulud şi de aceea, îşi asumă, nu fără regret, rolul Bufonului, sau al
nebunului. A uiita (toate acestea în interpretarea lui Jacques înseaimnă a uita un
lucru esenţial.
•

ANDREI BĂLEANU

Şi eu vreau să spun că în sală, la spectacol, am pierdut tocmai aoele elemente filozofice aie Rosalindei, pe care le-am descoperit apoi recitind textul
pdesei şi articolul tovarăsului Ciuled. Mi-a scàpat de pildă faptul că Rosalinda e
cea care aduce principala critică filozofiei pesimiste a lui Jacques Melancolicul.
•

LIVIU CIULEI
Prin refuzul ei de a accepta prietenia lui.
* Partea tntii a acestei dezbateri a apăruc in revista ,,Teatrul', nr. 2/1962.
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•

ANDREI BĂLEANU

Da, dar această latură în spectacol rărmne foarte umbrită, n-are accent
•

LIVIU CIULEI

Da, e o ciitică justă şi vom încerca să remediem, în spectacol soena JacquesRosalinda în acest sens.
•

ANDREI BĂLEANU

De asemenea, se pierd miulte dintre ironiile ei la adresa ilud Orlando şi alte
asemenea aspecte. Şi aceasta, din pricină că interpréta a inundat totul eu sensibilitatea, eu dragostea ed pentru Orlando, eu donLnţa perrnanentă de a-1 revedea şi
teania de a mu-1 pierde.
•

LIVIU CIULEI

Sînteţi de acord eu remarca tovarăsului Mircea Alexandrescu, că această
dragoste e tratată vodevilesc ?
•

ANDREI BĂLEANU

Nu-ani dau seamâ ce a>r putea să însemne acest lueru.
Dragostea Rosalindei nu e tratată uşor, ci, dimipotrivă, ea o dragoste frumoasă, plină de puritate. însă răimîne iroumai atît, tin sentiment, nu se ridică la
nivelul unei dezbaiteri filozofice, aşa cum o oerea piesa,
•

LIVIU CIULEI

Aceasta generalizare filozofică

apare oa o conckizie, esenţializîndu-se în

final.
-•

ANDREI BÂLEANU

Ca să apară o concLuzie trebuie oa aceasta conoluzie să fie pregătită. Şi e
pregàtita în text, prin observaţiile aseutite şi foarte lucide pe care Rosalinda le
face unor serii întregi de personaje prin opoziţia dintre viziunea ei despre viaţă
şi lamentările pesimiste aie lui Jacques. Dar în spectacol, Rosalinda nu apare oa
avînd rolul de a trage o concluzie de idei, ci doar de a încheia o poveste de dragoste.
•

FLORIAN NICOLAU

Aş vrea sa încep chiar eu punctul de pornire al disouţiei, şi anume ou
întrebarea dacă acest spectacol a avut la bază o concepţie justă, interesantă, atît
din punet de vedere al operei shakespeareene în ansamblu, cît şi al piesei Cum
vă place, în spécial.
Tovarăsul Mircea Alexandrescu a fost de parère ca sub acest aspect, în
liniile lui mari, speetacolul nu şina îndeplinit misdoinea.
Alţii, dimpotrivă, au fost de parère că şi^a îndeplinit-o.
Eu iun'Ul as vrea să spun, oa şi tovarasul Valentin Silvestru, că punctul
•de vedere al lui Mircea Alexandrescu 1-am, înţeles, pe cîtă vreme, pe acela al
lui Liviu Ciuled n-am izbutit să-1 desluşesc prea bine.
Tovarăşul Băleanu a spus aici luerairi foarte interesante eu privire la perso
na jul Melancolicului. Tovarasul Silvestru, de asemenea, mi se pare că a relief at
unele aspecte de necontestat.
Cred însă că nu s-a pornit de la problema esenţiailă, şi anunie de la analiza
eoncepţiei lui Shakespeare, care stă la baza perspectivei tragice, cît şi a celei
•comice. Este vorba de poziţia filozofică a lui Shaikespeare, pe baza căreia el
construieşte perspectiva tragică, comună ou poziţia de pe care satirizeazâ atît
feudalismiul decadent, cît şi tînăra orînduire burgheză.
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ÇFaptul e statomijcit şi nu mi se pare că mai poate suscita discuţii. în
tragedii, Shakespeare mu poate fi interprétât decît relevîmdu-se şi dîndu-se valoarea cuveaită pesimismuilui filozofic ai marilor sale personaj e tragice. Substratul
acestui pesimism, al acesitei perspective tragice asupra vietii, este meputinţa eroului
de a-şi făuiri un ideal de viaţă în conditiile sociale aie vremii lui, adică neputinţa
de a alege între vechea orônduire feudală şi noile irelaţii capitaliste care încep
să ia locul celorlalte. Acesta e substratul tragic al monologului „A fi sau a nu fi"
din Hamlet, al celebrei tirade a ducelui îimpotriva vietii, din Măsură pentru masura, şi al oelor mai semnificative dintre sonetele sale. Pe aceastâ linie, încă
imiulte aite exemple pot fi date.
AcetLasi substrat îl are şi comicul Shakespearean. îndoiala, scepticismaul, care
reprezintă' fundamentarea filozoifică a oomicului Shakespearean, rezultă din faptul
că în marile comedii shakespeareene sônit satirizate atît orîndiuirea feudală, cît şi
cea burgheză. în general, atît în tragedii, cît şi în comedii, pesimismul, soepti
cismul — înitr-un cuvînt, perspectiva critică — duc la un adevărat rechizitoriu
îmDotriva vieţii societăţii contemporane, reprezentînd adevăratul umanism Shake
spearean, révolta marelui scriitor împotrivla nedreptăţilor sociale.
Crlticul Anixt a aratat foarte clar faptul că, pornind de La teza lui Engels că
titanii Renaşterii sânt départe de a fi, în gîndirea lor, ,,burghezo-mărginiţi', ei,
odată eu veştejirea feudal^smiuiui, au înteles foarte clar şi primejdia pe care o
reprezintă pentru omenire expamsiunea capitalului. Sînt foarte cunoscute în aceastâ
privinţă, tezele lui Bacon. în această neputinţă de a alege, pe aoea vreme, între
vechea orônduire şi cea care îi lua locul, îşi găsesc explicaţia atît perspectiva
tragică, pesimismiul eroilor shakespeareeni, cît şi cea comică, adică scepticismul,
pe care SI profesează multe din personajele comice şi, mai eu osebire, bufonii
shakespeareeni.
Această pozitie reprezintă esenta realismului lui Shakespeare. Tocmai de
aceea socot că e o greseală sa ne temiem îmti>un spectacol Shakespearean, a
reliefa pesimismul lui Haimlet, asa cum, de asemenea, ar fi gresit să nu yalorificâm scepticismul, pozitia critică a unora dintre personajele comice.
Fără îndoială că atât în tragedii, cît şi în comedii, răzbate un anume opti
mism, o anume îmeredere în viaţă şi în destinul final ai omuiui, care ţrebuie de
asemenea avute în vedere, dar nu acesitea reprezimtă aspectul esenţial al atitudinii lui Shakespeare faţă de viaţa epocii sale. Ca în orice operă realist-critică,
principalul accent cade şi la Shakespeare asupra negării, a punerii sub semnul
îndoielii a prejudecăţilor vremii, a pseudovaloriior epocii, a aoelor asa-zise principii
în numele căirora, în Angiia lui Shakespeare, omul era asuprit, ţinut în întuneric.
Asa după cuim şi în personajul Julietei, eu toată soanta ei tragică, se pot
descoperi uneile accente optimiste, o dorinţă de viaţă, tot astfel şi în Cum vă place,
un anume optimism exista şi este exprimat prin Rosalinda. Dar a axa înţelegerea
piesei pe acest optimism şi a anihiia scepticisrnul lui Jacques Melancolicul este, dupa
părerea mea, o greşeală fundamenitală. Odată eu scepticismul lui Jacques, anihilăm
însăşi poziţia reaiist-critica a lui Shakespeare în această comédie. Jacques este
personajui prin care, alături de Bufon, razbat în piesă celé mai aspre şi necruţătoare critici la adresa societăţii din epoca lui Shakespeare. Dar, discreditînd acest
personaj în ochii publicului, investindu4 eu tare morale, anulăm critica pe care
Shakespeare, prin Jacques, o aduce societăţii vremii sale. La acest rezultat ajungem
dacă pe Jacques îl considerăm, ca şi pe Hamlet, nu ca pe un personaj aï cărui
scepticism, a cărui mélancolie exprima o forma de révolta socială, care acuză
nedreptatea, răul social, ci ca pe un negativist de profesie. înzestrat eu o morbiditate înnascutà, viciată.
De aceea mi se pare că tovarăşui Mircea Alexandrescu a avut, în linii mari^
dreptate şi ca ar fi fost o premisă interesantă şi plină de consecinte să-1 considerăm pe Jacques drept un premergator ai lui Hamlet, fără a-1 trata, fireşte, în
acelaşi chip.
Cred că teza tovarăşului Ciulei de a privi scepticismul lui Jacques prin pers
pectiva epocii noastre şi nu prin aceea a epocii lui Shakespeare nu este cîtusi de
pi4in condamnabilă, dar susceptibilă de a fi discutatà şi contestatà. Ne-ani putea
întrebâ dacă tovarăşul Ciulei nu cumva a gîndit scepticismul lui Jacques raportat
la viaţă în general, indiferent de epocă, şi câ deci, tocmai de aceea, a încercat
să-i atenueze pozitia critică, să-1 discrediteze în ochii spectatoruiui de astăzi.
Dar dacă în spectacol ar fi fost créât un context artistic, o atmosferă, o arnbianţă cai^e sa sugereze fidel epoca, şi dacă nu am fi asistat la atît de repetatele
A — Teatrul nr. 3
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evadări din epooa lui Shakespeare, atunci, fireşte că publioul ar fi înţeles foarte
bine perspectiva critică a lui Jacques asupra epocii sale.
Atenuînd însă, într-o mare măsuiră, primitr-o série de démente fie atemporale,
fie din alte epoci, profilul epocii lui Shakespeare, creînd acel spaţiu moral de care
vorbea tovarăşul Pintilie, fără îndoială că uinele replici ale lui Jacques au căzut
alâturi de obiectivui pe care îl ţintea Shakespeare.
•

LIVIU CIULEI

Nu credeţi că exista pericolul ca, văzînd în Jacques un personaj eu o justâ
poziţie critică, puiblicul air fi fost invitait să preàa şi afkimaţiile lui diizolvante drept
adevâruri ?
Avînd în vedere participarea directă a publicului nostru la spectacoi, nu
credeţi totuşi că concepţia în care a fost adus Jacques este vaioroasă ?
•

ANDREI BĂLEANU

Cred că aci exista elemente valoroase. Dar, cum spuneam şi mai ïnadnte, nu
cred că sînit juste simplificarea persanajuiiui şi împingerea lui pe planiul secund.
•

FLORIAN NICOLAU

Sigur car exista posibilitatea oa anume limite aie lui Jacques sa fie dezvăluite
în spectacoi. Dar, fără ca prin aceasta să anihilăm. şi să disoredităm saitirizarea
acelor neajunsuri fundamenitale aie societătii epocii respective. Desigur, Jacques
nu se riddcă pînă la anvergura criticii sociale la care se ridică Hamlet. Din acest
punct de vedere, el nu este la fel de reprezentativ ca marile personaje shakespeareene şi, din acest punct de vedere, melancolia lui Jacques putea fi susceptibilâ
de a fi privită şi eu un ochi critic. Aşa cum, chiar şi pesimismul lui Hamlet, în
anume aspeete, îşi are limitele lui şi deci poate fi prezentat ca atare.
•

LIVIU CIULEI

Dar, spre deosebire de Jacques, Hamlet acţionează tot timpul. N^am găsit
nici un fel de apropiere între HamiLet şi Jacques. Dar nici una ! Jacques este un
individ învins în viaţă, izolarea lui nu este rezultatul unei naturi structural mizantropice, al unui caracter dat, ci o răbufnire împotriva unei societati în care n-a
reusit. Deci, are caracter social. Iar forma mizantropiei se sublimează prin poza
melancolied.
•

FLORIAN NICOLAU

Tovarăşul Băleanu a subliniat unele pasaje din text, în care ducele vorbeşte
eu foarte mare interes eu privire la adevàrul celor spuse de Jacques. In altă parte
a piesei, se accentuează asupra comorilor spirituale pe care le-a adunat călătorind.
•

LUCIAN PINTILIE

Dar sînt inutile, spune Rosalinda. Nu exista comori de înţelepciune, dacă
nu sînt vaiorificate.
•

FLORIAN NICOLAU

Mie ma se pare că a o considéra pe Rosalinda centrul spectacoiului, asa cum
a constatât tovarăsul Mihnea Gheorghiu, ar fi o greseală. Accenitui, cred eu, trebuie
să oadâ pe perspectiva critică a lui .Tacques si a Bufonului. Este exact diferenva
pe care o fâceau clasicii marxisin^eninisniului între SchMer şi Shakespeare. Marea
calitate pe care clasicii marxism^eninismului i^o văd lui Shakespeare este toemai
lipsa unor soiuţii utopice, fictive, si adînciniea perspectivei critice, réaliste, la
adresa epocii.
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•

LIVIU CIULEI

Cum vă place nu e reprezenitativă pentru această atitudime sceptică a lui
Shakespeare. Atumci, de ce să fie accentuate ? Am tinut să valorific în spectacolul
Cum vă place ideile tonice, vitalitatea, optimisimul celor mai frumoase gînduri
despre viaţă ale lui Shakespeare. Prea îndepărtatele conditii feudale ie-am crmcat.
Dar dacă am fi subliniat pesdfmismul, sau, mă rog, latura sceptică a filozofiei, care
să spunem că avea o virulenţă socială in acea epocă, am fi făcut eel mult pe placul
unor Jacques izolaţi şi puţini din niumarul mare de speotatori dornici de a vibra
la toate nuanţele pozLtive şi luniinoase ale poeziei shakespeareene.
•

FLORIAN NICOLAU

Nu e suficient de reprezentativă, pentru c ă n u e atât de izbuitită ca alte piese.
Dar, părerea mea e ca trebuie sa înţelegam şi această piesă pe baza concepţiei
shakespeareene, în ansamblul ei, şi nu să o considerăm drept o excepţie.
Cred că speotacolul vădeşte o neîncredere prea mare în textul lui Shakespeare.
•

LIVIU CIULEI
Şi o foarte mare dragoste faţă de el.

•

FLORIAN NICOLAU

Nu e vorba de dragoste, ci de cum este tratat textul, eu îneredere sau
neîncredere, aceasta din urmă, desigur, nejiustificată.
•

LIVIU CIULEI
Unde apare neîncrederea ?

•

FLORIAN NICOLAU

Aş vrea să spun că, în esenţă, dumneata încerci — reluînd firul discuţiei
întrerupte — să atribui lui Shakespeare o concepţie pe care n-o are.
•

L1VIU CIULEI

Cred că Rosalinda realizează în context şi optimdsmul, şi dragostea, şi ironia,
şi uneori chiar usoara tristeţe, nu sceptică, dar eu o înţelegere normală a vieţii
— a reailitătii. Dar poate pentru ca l^arn acuzat atît de mult pe Jacques, aceasta
necesită o subliniere a replicilor critice aie Rosalindei la adresa lui, într-o mai
mare măsură. Am spus că vomi remédia acest lucru.
«

FLORIAN NICOLAU

Aici e vorba de temperamentul personajului. Mi se pare însă că a transforma
aceasta într-o concepţie filozofică este o exagerare. Dupa cum nnam înţeles ce a
vrut să spună tovarăşul Mihnea Gheorghiu în cronica sa, prin asocierea dintre Malvolio şi Jacques în interpretarea acestui personaj. M-arn străduit să înţeleg şi n-am
înţeles.
Malvolio este tinta atacurilor lui Shakespeare, pe cînd Jacques este un per
sonaj prin care Shakespeare critică societatea vrernii lui.
Aş vrea să adaïug cîteva lucruri eu privire la spectacol.
Am avut impresia că, în interpretarea rolului său, tovarăşul Ciulei n-a fost
totdeauna conseevent, şi aceasta în favoarea spectacolului.
•

LIVIU CIULEI
Cînd aţi văzut spectacolul ?
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•

FLORIAN NICOLAU
Ultiima data, aoum 2—3 zile.

•

LIVIU CIULEI
Am căutat sa remédiez unele lucruri.

•

FLORIAN NICOLAU

Da. De exemplu, momentul in care Jacques ascultă muzica sugerează o anumità nobleţe a personajului. Aim observât unele accente în plus, pe această linie^
şi cred că în această privinţă, se poate contiiiua. Dar, pe de altă parte, sîmt destul
de greu de inţeles o série de aspecte ale concepţiei regizorale.
Astfel, o anumită neîncredere pe care am remarcat-o, şi care la dumneata
m^a surprins. Pentru că, nu vreau să-ţi aduc elogii, dar eu am privit întotdeauna
realizările durnitale ca pe cele ale uinei personalităti artistice marcante care gîndeşte,
care a dat lucruri foarte valoroase, Şi ca cdtdtar al lui Shakespeare, m-airi aşteptat
la o mai intensă şi plină de vibraţie subliiniere a textuiui. Mi s^a parut că, într-o
série de scene importante, se poate desprinde scepticismul regizorului ou privire la
forţa de transmiitere a ideilor pe care o conţine textul lor. Şi, din această pricină,
regia a încercat să le susţină printr-o série de mdjloace regizorale, dintre care
unele s-au contrazis, s^au bătut cap în cap ; altele au iesit din atmosf era shakespeareană.
Şi după cum spuneam, lucrul acesta pe mine m-a surprins şi, spun drepV
într-o mesura m-a dezamagit. Adică, toomai de la dumneata aşteptam o axare pe
valorile textuiui şi nu pe unele artificii regizorale.
Suit de acord eu lucruiile bune spuse despre speotacol, care suscita disouţii
interesante. Şi sigur că suscitâind discutii interesante, părerile pot fi împărţite.
Cu privire la Bufon, as vrea sa spun un singur lucru. Personajele acestea
doua — Melancolicul şi Bufonul — se completează într-un mod foarte armonios,
după cum s-a remarcat. Bufonul, spre deosebire de Jacques, este susceptibil de
a avea o prdză mai mare şi a fi privit cu multă simpatie de public. El are însa
o ariurnită anvergură, de care personajul a fost lipsit prin interpretare.
Mi se pare că'asemenea încercări, ouim este montarea spectacolului Cum vă
place, sînt foarte interesante şi că ele vor prilejui totdeauna nu mimai dezbateri,
dar şi unele concluzii rodnice. Mi-aş îngădui să fac o invirbatie : ca acesite încercăii
sa fie plasate pe o conceptie justă, pe o pozdţie care să fie a noastră faţă de
Shakespeare. O astfel de îneeroare a făouit, de pildă, Zavadski. Şd acolo sînt multe
lucruri discutabile. însă, în ansamblui spectacolului, chiar cu o série de exagerari
care pot fi supuse dezbaterii, exista un punct de vedere al regizorului, o poziţie
pe care ne-o putem însuşi fără rezerve. Să facem deçà cît mai miulte încercări, diar
de pe o poziţie care sa promoveze în spectacol o clară şi précisa înţelegere a
textuiui.
•

D. ESRIG

Din păcate. nu cunosc cronica tovarăsului Mircea Alexandrescu, la care s-au
făcut pînă acum, atîtea referiri aici ; pe de altă parte, nu sînt nici în posesia unei
documentări istorice suficiente, pentru a aprecia, curn au încercat cu competenţă
tovarăşii care au vorbit înaintea mea, exactitatea •— hai sa-i spunem şitiinţifică —
a experimentului făcut de Liviu Ciulei. Aşa încît. ma voi limita strict la punctul
de vedere al unui tînàr practicant al arteà scenice, faţă de uin spectacol care
mi-a plăcut.
înainte de orice, simt nevoia să precizez obiectivele discuţiei noastre. Ar
trebui făcută o distincţie, cred, între problema de prinoipiu : drumul de creaţie
urrnat de tovarăşul Ciulei, şi eventuaiele inegalităti de interpretare, de rezolvare
concretă a intenţiilor regizorale. Pentru că, de miulte ori, se întârnplă să teoretizăm
savant, complicat şi gratuit, o simplă insuficientă de interpretare sau, cum mi s-a
întîmplat cîndva, o greseală de manevră tehnică oarecare.
Mi se pare interesant în metoda de creare a spectacolului, faptul că, pentru
desooperirea valorilor contemporane ale textuiui Shakespearean, regizorul a încercat
întîi să regăsească izvoarele de viaţă ale piesed, vibraţia poetică, ambianţa socialà
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în care s^a născut ea. Şi cred că trebuie să îmbrătişăim această atitudine faţă de
un text clasic, ca pe un refuz lucid de a vulgariza, în spirit sociologist, personajele
shakespeareene. Pe de aită parte, ea repreziinta un refuz hotărî/t de a „actualiza" în
maniera decadantă a reprezenitării lui Hamlet în frac.
Faţă de spectacoliul anterior, pe care lnarn vazut pe sceina aceluiaşi teatru,
şi care era montât în gentil unei pastorale de salon, arnintindu-irni de Mirtïl şi Chloe,
ceea ce aim văzut acuim mi^a redat, în primul rînd, esenţa populară a textului,
bucuria sărbătorească a vieţii care străbate piesa. Cred că aceasta este utn merit
important, în fond, neputinţa lui Shakespeare de a accepta în întregime noua
orînduire burgheză, nepiutinţa de a adera total la una din celé doua forme sociale
la hotarul cărora a trait, cum s-a spus a i d foarte biine, găseşte în bunul-simţ
popular, în realismiui tonic al omuiui de rînd, un reazem moral... cumva o sol/uţie
de a vieţui.
•

LIVIU CIULEI

Chiar de a supravieţui.
•

D. ESRIG

Şi as dori sa citez nu mimai satirizarea curtii ducelui — de care s-a mai
vorbit — eu aceie îndrăzneţe rezolvări regizorale, ca plasarea ducelui cel rău în baie
etc. Ci, poate, în primiul rînd, momentul înfruntării dintre Orlando şi luptătorul
ducelui, în care bătaia este desfăoută gest eu gest, permdtînd trainsferarea centrului
de interes al publicului asupra conflictului incomparabil mai însemnat, care se
desfăşoară în jur. Urmărim eu interes modul în care-1 descoperă Rosalinda pe
Orlando, se precizează caracterul fratelud cel rău şi devine limipede în ce măsură
a fost al déformât de relaţiile şi rnentaiitatea de la curte. Veselia publicului,
receptivitatea sa largă şi definitivă faţă de o asemenea solutie scenică dovedesc
limpede trăinicia şi eficacitatea ei.
Scenografia contribuie de asemenea la regăsirea rezonanţei poetice spécifiée
a textului, toemai prin înlocuirea reprezentării directe a naturii, a mediului anvbjant, eu o imagine mijlocită, ou o ilustraţie... Interesul pentru soluţia scenografică e trezit la Snceput de asemănarea eu scena elisabetană.
•

FLORIAN NICOLAU

Numai elisabetană nu e scena.
•

LIVIU CIULEI

N-a avut pretenţia să fie strict elisabetană în sensu! unei reconstituiri.
Scopui ed era de a readuce earaeterul popular al spectacolelor elisabetane, în
contextul contemporaneiitătii.
•

0. ESRIG

Flreşte, ma refeream doar la raportul dintre scenă şi sala. Dintre aotori şi
spectatori. Mă gîndeam la scena care îl aduce pe actor în mijlocul publicului, lipsindu4 de orice apărare, de orice refugiu şi subterfugiu... Doream sa spun însă că
acest interes mi-a fost cîştigat, de-a lungul spectacolului, de coincidenţa semniiicativă a textului, eu ceea ce vedeam, de potrivirea perfectă înti-e pînza pictată şi
conţinutul sensibil al versurilor shakespeareene. îmi aduc aminte că în spectacolul
anterior, pădurea era înfăţişată „realist" şi realizată chiar eu o apreciabilă virtuozitate. Totuşi, abia acum ea mi-^a apărut aşa cum o simţeam din text, ca o ambianţă
poetică, sau, cum spunea Pintàlie, ca un spatiu moral anume.
în fond, plein-air-ismul, preoouparea manifesta pentru natură ca un obiect al
senşibilităţii şi cunoaşterii artistuliui, preocuparea pentru lumina vie apar foarte
tîrziu, în plin secol al XlX-lea, La Shakespeare, poezia naturii mi se înfăţisează
mai curînd ea o temă umanistă, ca o inspiratie folclorică, ţinînd de înţelepciunea
autorului şi nu de observaţia sa aplecată asupra pădurii, ca atare.
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Tovarăşul Silvestru s-^a referit în cîteva rînduri la obieotul experieintei artistice a lui Ciulei, arătîndu-se nemultumit de faptul că ea nu se finalizează îratr^un
mesaj dar, că ceea ce a vruit să demoinsitreze regizorul rămîne obscur. Aş dori, în
continuare, să spun cîteva cuvinte despre această chestiune, evident, importantă, nu
mainte însă de a preciza ca nu consider posibil să reduc mesajul unui spectacol la
o frază, la un dicton, iar exemplul spectacolului Nevestele vesele din Windsor,
prezentat de Mossoviet, care a fost de cîteva ori invocat aici, arată şi el că prin
mesaj ar trebui să înţelegem o tendintă amplă, un sistem de idei şi de imagini
complex care nu încap într-un răspuns şcolăresc.
Tovarăşul Băleanu făcea mai înainte o observatie interesantă asupra evoluţiei Bufonului. Dacă nu mă înşel, dînsul îşi exprima unele nedumeriri, privind
faptul că. în pădure, odată cu începutul idilei sale sentimentale, Bufonul îşi părăseşte pîrtia iniţială, mcurcîndu-se cu Audrey, pînă la a deveni ridicol.
Mie mi-a plăcut această întelegere a Bufonului şi aş fi dorit-o poate încadrată
mai complet sau — cum să spun — mai constienit în întregul spectaicol.
Amorul dintre Audrey şi Tocilă, aşa cum ne^a fost înfăţişat, mi-a vorbit
despre coborîrea în obişnuit a Bufonului. Despre coborîrea sa in banal şi pozitiv,
aşa cum şi celelalte personaje îşi regăsesc simplitatea şi autencitatea în pădure...
Sau, cum fratele rău, de pildă, se reface moral în această nouă ambianţă. în felul
acesta, Bufonul, eliberat şi el de presiunea curtii ducale, revine normal la condiţia
sa umaină, cu bucuriile ei, cu ridicolul ei.
Mi se pare, de altfel, că tema revenirii la simpiitate şi firesc, la bun-simţ,
ca o finalitate necesară a experienţelor de viaţă, trece şi prin alte comedii shakespeareene. Iatâ, îmi vine acum în minte cîntecul Bufonului, care încheie şi rezuma
A douăsprezecea noapte, descoperind la capătul a nenumărate încurcături şi complicaţii, că unu şi cu unu fac doi, că, la urma urmed, viaţa se desfa$oara conform
legilor sale profunde, şi această întelegere a realitatii cred că sta la temelia optimisariului comediilor din prima perioadă a creatiei shakespeareene.
Din punctul ăsta de vedere, mi s-â parut interesantă rezolvarea Bufonului
în pădure, ca o dovadă în plus a triumfului vieţii şi adevărului asupra talsdtăţii şi
anacrt)inismului curţii, cu felul ei de viată stupid, nenormal. Acum, ne-am apropiat,
cred, si de întelegerea conţinutului experientei tovarăşului Ciulei. Şi pentru că,
în această ordine de preocupări, md s-aiu evidentiat aspeotele celé mai valoroase
aie spectacolului, as dori, în continulare, sa numesc şi inconsecventele lui. îi spun earn,
acum cîteva zile. tovarăşului Pintilie că mi-ar fi plăcut ca celé doua personaje femi
nine să apară desculţe num-'i în pădure.
Mi se par justificate, de asemenea, criticile pronuntate la adresa felului în
care ne este prezentat Jacques Melancolicul, redus în semnificatiile sale, simplificait
excesiv, şi neavînd poate tocmai din aceasită cauză un raport limpede cu tema
principală a spectacolului. De altfel, chiar tovarăşul Ciulei se întreba dacă nu
cumva şi^a uniformizat personajul.
Şi pe mine m-a deranjat baletul. Fireşte, în princàpiu, orice e posibil pe
scenă, dacă contribuie la o mai mare expresivitate. Mi-a plăout şi mie ironia antipastorală, remarcata de tovarăşul Mihnea Gheorghiu în atitudinea baierinilor-pomi,
care iau calm, foile de la Orlando. Totuşi, în înitregime, baletul mi sna parut inutil,
chiar supărător.
•

LIVIU CIULEI

Acest balet era conceput în intentiile mêle, nu ca un balet „dansant". Balerinii-arbori, aş fi vrut sà__reprezinte natura prin gesturi metaforice, cu eleganţa
^iaiturii, dar nu utilizînd alfabetuFcia^'72~li»rë^^^
„daifisahtă" este însă
preay evidentă şi a acoperit intenţia noastră, metafora. Ceea ce e meritoriu e ci
maestrul de balet Danovski şi-^a dat el însusi seama de aiceaistă deficientă. Din păcate,
noi n-am revăzut din acest punct de vedere baletul.
•

D. ESRIG

Continuu sa cred că însăşi prezenţa baletului e o încărcare barocă, ce face
parte din altă catégorie de mijloace artistice decît celé aie întregului spectacol. Tapiseria înfătişînd pădurea din Ardeni — admirabil pictată, de altfel — mi-a fost
absolut suficientă, mi-a dat sentimentul poetic necesar, am văzut pădurea, am înţeles
sensul ei...

70

www.cimec.ro

ÎEATRU
CONTEMPORAIN ElTAfE

•

LIVIU CIULEI
Nu cred că prezenţa baïetului constitute un element baroc, ci tratarea lui.

•

D. ESRIG

M^au supărait rotunjimea mişcărilor baïetului, stilizarea facilâ pe care o
sugera, faptul că în timp ce întregul speotacoil era dădit pe un concept vigurosL a
ceea ce e sau nu frumos, baletul reprezintă o concesie calofilă, ca să întrebuinţăm
un termen drag lui Camil Petrescu. Baletul mi-a reamintit eu regret de primul
spectacol.
Discuţia noastră md se pare extrem de interesantă, iar nivelul exigenţelor
exprimate; foorte ridicaft, oglindeşte de fiapt gradul înalt de interes pe care 1-a
stîrnit spectacolul.
S-au făcut aici, o sumă de observaţii — privitoare la înţelegerea şi interpretarea unora dintre personajele-cheie aie piesei — de către cunoscătorii intimi ai
operei şi comentariilor shakespeareene, care mi s-au impus prin seriozitatea argumentării.
•

MIHNEA GHEORGHIU

în ce priveşte pozdtia mea fată de spectacolul lui Liviu Ciulei, ea s-a définit
prin çrpniça din „Conteinporanul", care avea initial o dimensiune mai amplă,
expliônd o série de date istorice, care s-au discutât şi aici. Cronica urnaăreşte să
exprime punetul de vedere al unui istoric şi critic de teatru, în ce priveste interpretarea contemporană a lui Shakespeare. Asta nu înseamnă că, apărînd încercarea
îndrăzneaţă a echipei lui Liviu Ciulei — si o apăr în continuare —, n-am remarcat
cîteva din slabidunile ei.Ceea ce îi reprosez lui Liviu Ciulei în realizarea lui este
ca frîna directorului de scenă a devenit uneori în spectacol o frînă ideologică. El
a avut cîteva linii de fortâ importante, interesante şi care merg pe interpretarea
justă a lui Shakespeare. Dar, în clipa în care a pornit lucrul pe tot frontul, el
s-a lăsat putin intimidât de enorrnitatea întreprinderii care îi sta în fată — adică
să faca altceva decît s^a facut la noi şi să flacă bine. Şi atund, ex&gerarea, în
plus sau în minus, a unora dintre caracterele piesei 1-a făcut sa strice putin
echilibrul textului. Şi asta s-a transmis în spectacol printr-o série de caracterizări, pe care el a apăsat pédala uneori cînd nu trebuia şi a ridioat-o cînd trebuia
s-o ţină în continuare.
Exemplul cel mai de seamă mi se pare confruntarea dintre Rosalinda şi
Jacques. Aid a lipsit ceva. Şi exemplul Bufonului e de asemenea important. Inter
pretarea originală data de Armin <dovnul pentru care Shakespeare a scris rolul
Bufonului din Regele Lear şi A douăsprezecea noapte) nu e obUgatorie, dar interpretuilui lui i-au lipsit o parte din însuşirile lui Robert Armin, maestrul elisabetan
al parodiei satirice.
•

LIVIU CIULEI

La d se refera replicile prin oare Shakespeare regreta că unui din clovnii
prindpali a pleoat la altă trupă ?
•

MIHNEA GHEORGHIU

Era vorba de Kempe, dinainte de Armin, care a părăsit trupa, pentru că s-a
îmbogătit. Actiunile lui au fost cumpărate de o trupă rivală şi dovnul afacerist
a fost ruinât.
înaimte de a trece la spectacol, vreau să stabilesc cîteva repère générale şi
să dau dteva răspunsuri la întrebările ce mi-au fost adresate în mod direct. Este
vorba de celé 3—1 personaje mai de searnă din Cum vă place şi despre Cum vă
place în sine, despre pozitia acestei piese în comedia shakespeareană. Poate ca
Facultatea de filologie va continua discutia aceasta, considerîndu-1 pe Shakespeare
în lumina actualitătii, eu ocazia apropiatului evadricentenar al naşterii sale.
Dupa pàrerea mea, perioada reprezentată prin Cum vă place e o perioada de
strălucită satiră la adresa filozofid aristocratice, chiar a filozofid „umaniste''
aristocratioe.
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O filozofie idealistă, destul de simplistă, practicată în lumea tinerilor la modâ.
Care este poziţia lui Shakespeare faţă de lumea aceea conventională ? El
aparţine unTanismului popular. Lumea elisabetaină e ca o oglindă eu mai multe
feţe. E greu de obţinut œrtitudinea umei singure imagimi. Nu putem cere nici lui
Shakespeare o concepţie eentă sau să i-o încorporăm pe a noastră, ceea ce
înseaimnă pe engiezeşte „wishful thinking" — adică a gîndi despre cineva că este
aşa cum vrem nod să fie. Or, în această miultilaterală confluenţă de idei, Shakespeaire este autemtic prin ceea ce el reprezintă neartificios, deci durabil.
Shakespeare a întîlnit în mediul curţii lui Essex şi a lui Southampton
suficient de multe tipuri de snobi eu pretenţii filozofice, de reprezentanţi ai
concepţiei absenteiste despre viaţa socială, de libertine şi ipocriţi, ou aère
dezinteresate, critici ai lumii „rele", dar trăgînd foloase concrete diin acea lume.
Chiar în unele dintre criticile reprezenitanţilor burgheziei puritaine, la adresa
moralei feudale, Shakespeare a întrezărit partea de rea-voinţă faţă de progresul
social reail, a întrezăriit filistinismul filantropiei puritane, al bunilor oreştini
care dormeau ou lada de galbeni sub pat. Criticînd falsa cinste şi puritate moirală
a lui Malvolio din A douasprezecea noapte, poetul mergea mai départe decît
contemporanii săi antifeudali. Tot astfel, lăsîndu-1 pe Jacques să critice lumea
„rea" a vremdi sale, nu-1 mai crede atunci rând acesta nu mai erede în nimic
şi cînd recomlan<dă o filozofie a evadării, ca leac la relele lumii.
Ceea ce Ciulei a uitat e că Shakespeare nu lasă deoparte această latură a
lui Jacques şi nici critica lui. El a făcut bine că n-a îmbrăţişat în deplinătate
acest personaj — asa cum s-a întîmplat într-o lungà perioadă a shakespeareologiei moderne. Pentru că, desigur, în Jacques exista elementele ce se vor dezvoAta
favorabil în Hamlet, de-a lungul lui Montaigne. Dar, în momentul de faţă,
Jacques nu este Hamlet, şi nu poate fi considérât un prototip al lui Hamlet,
pentru că poetul îi opume un personaj optimist, purtator al ideilor sale, din
prima perioadă de creatie. în toate personaj ele lui Shakespeare exista ceva din
altcineva — găsiţi o parte din Iago, în Cei doi din Verona, şi asa pînă la Cymbeline. Deci, el manevrează eu caractère în miscare, este un om care face 37 de
piese în 15 ani, şi nu are destulă vreme să-şi sépare definitiv caracterele. Nici
Rosalinda nu e unica. Dar Rosalinda este eroina piesei acesteia şi nu altcineva
Ce aduce ea bine şi ce aduce éa mai puţin bine se datoreste unui complex de
împrejurări, de influente : tributului pe care Shakespeare 1-a plătit ambianţei
sale pentru ceea ce este rău, şi previziunii lui de elasic al literaturii mondiale,
pentru ceea ce reprezintă binele. Acest lueru l^am aràtait în „Contemporanul".
Pe unii pot sa-i intereseze alte personaje din piesă. Pe mine ma pasioneazâ,
de pildă, în Roméo şi Julieta, personajul Mercutio. Dar în critică e bine să pornim
de la adevarurile simple, fără wishful thinking.
De ce Rosalinda este în centrul acţiumii ? Pentru că, în aceastâ poveste de
dragoste, ea trebuie să ducă, eu autenticitate, eu partea de auitenticitate din ea,
lupta împotriva tuturor artifieiilor de care se cioeneste. Dar şi Rosalinda, care
iubeşte puţin artificial, este totuşi un personaj al lui Shakespeare, eu limitele
ei. E tînără, inteligentă. şi^a păstrat simţul umorului şi trebuie să dea faţă cu
filozofia, eu acea parte din filozofia Renaşterii, filozofia libertină a unui profesionist al speculaţiei verbale. La sfîrşit, acesta spune : am să mă retrag la mănăstire. Or, în legătură eu retragerile solitaire, care erau arătate puţin cu degetul,
ca însăşi solitudinea călugârilor din acea perioadă, se fâceau multe glume pe
atunci. Şi noi trebuie sa le luăm sub aspeotul laic de atunci. Se întâmplă în
ideologia unei parti a lumii capitaliste că unele aspecte de atunci redevin actuale
şi azi, în legătură cu acei solitari care, necunoscînd cu adevarat lumea, nu vin
să spună : această viaţă nu mérita să fie traita, ci : viaţa în gênerai. în antiteză
cu acest Jacques, Rosalinda îl préféra pe Bufon, care ia totul în rîs, préféra
partea lui de satiră sănătoasă, de pe poziţiile bunului-simţ popular ; interpr3ta
trebuie să dea posibilitate Rosalindei să fie, la un moment dat, ea însăşi, din
punctul de vedere Shakespearean, un erou popular, să aibă ceva din femeia de
la Stratford (vorbind în esenţă), cu care Shakespeare şi-a asigurat contravaloarea
în aur a personajelor comediilor lui. Clody Bertola a realizat o Rosalinda cornplexă, o Rosalinda care ironizează şi se auftodronizează, care joacă partitura lirică
şi se retrage la timp din artificial care stă la pîndă ; teoretizează amorul idilic
pînă la pédanterie şi nu cade în pédanterie. Toate intenţiile acestea au pornit bine
în concepţia de joc a lui Clody Bertola, dar, din cauza frînei direcţiei de scenă, n-a
păşit mai départe în cioenirea de idei, n-a transmis în sală, mai énergie, latura ei
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combativ „laică", deşi avea o încărcătură lirică aşa de puternică, încît lucrul acesta
nu i-ar fi slăbit partea de poezie existentă în interpretare. Ciulei avea suficient
material ca sa imprime rodului Rosaiindei, eu mai muLt ouraj, un mesaj de idei.
Deci, încercînd să confrunte nişte puncte de vedere, o série de concepţii din epoca
elisabetană, de pe pazaţiile aotualităţii noastre, mi se pane că Ciulei a reuşit în
cea mai maire măsură să aducă spectacolul în contemporaneitate, însă, felul în
care el a dozat această interpretare a lui a fost, pe-alocuri, incomplet.
Să luăm şi exemplul celor doi duci. Nimeni nu mai crede în epoca noastră
în atotputernicia — ma refer la publicul care vine la spectacol — unor asemenea
duci care taie şi spînzură. Şi, a facut bine Ciulei că i-a aratat ridicoli. Trebuia
să meargă ou ridicolui pînă la capăt, să-i facă ridicoli pe toţi şi în égala masura. Era o sarcină suplimentară şi care punea noi problème. Iată ca s-a oprit
şi aici la jurnatate. începînd eu tiranul (ceea ce a obţinut în scena eu baia, în
pleoarea de la întrecerea sportivă ş.a.) si încheind eu existenţa celuilalt, ducele
pastoral.
«

LUCIAN PINTILIE
Nu credeti că exista tendinţa de iromizare a duceliui pastoral ?

«

MIHNEA GHEORGHIU

Exista, dar s-a procédât eu timiditaite. în cîteva puncte de contact între
principalele personaje aie pdesei, Ciulei a vernit eu o frînă, care, uneori, a dezechilibrat mersuil înainte. Nu preia ştii ce doreste să ne spună pînă la capăt
Pentru că exista ceva din toaite şi intenţia este foarte bună ; îmsă aceastà pluralitate de direcţii şi, mai aies, „stopurile", ne cam derutează.
în ce-1 priveste pe Bufon, ideea de a face un bufon dornic de plăcere şi
căpătuială e, de asemenea, bună şi conforma ou textul. Touchstone este însă şi
un om cinstit care a suferit pe pielea lui „consecintele" modului de viaţă aristo
cratie. Pe de altă parte, el face parte din categoria celor care, despărţindu-se
definitiv de clasa lor, se simit bine în noul mediu şi nu i^ar strioa să se vadă
şi el undeva acolo, căpătuit măcar ou insigna de slujitor de casă mare, care îi
scutea pe mevoiasi de bici şi însemmàri eu fierul roşu. Deci, dorinţa de chiverniseală este manifesta. Shakespeare îşi dă seamă de aceasta, şi îi trage un şfichi de
bici pentru poltronerie.
E însă greşit să uităni că Dufonul e încăroat ou filozofia bunului-simţ ou
care a venit de la ţară, ou experienta omului de la Stratford. Pedalînd pe vulgaritate, interpretul a mers adeseori mai miult spre altceva : ceva care seamănă ou
muzica populară, trecută prin taraful lăutarului, şi oare nu mai este ceea ce înregistrăm, curait, la Iiristitutul de folclor. Aceasta, în ce priveste Bufoniul. Prin
urmare, şi acesta a avut o dublă partitură (critică şi autocritică), din oare inter
pretul a reţinut, ou brio, numai fragmente.
Dacă m-a mulţumit, sau nemultumit, spectacolul ? Ramôn la punotul de
vedere exprimât în cronica mea. Cred ca este un spectacol bun şi îndrăzneţ !
Şi lucrurile acestea neînsemnate, ca : „de ce merg fetele desculte", sau „de
«ce cîte capete, atîtea peruci" — acestea, realmente, pot fi importante într-o
dezbatere de specialitate, însă nu aici unde am venit pentru o disouţie generală
de idei.
Din acest punct de vedere, cred că spectacolul lui Ciulei reprezintă, la noi,
un pas înainte în interpretarea cornediei de tip Shakespearean. Nădăjduiesc că
următoarele spectacole vor dobîndi, din schimburile de opinai purtate în presă
şi aici, experienţă şi argumente noi. Si, atunci cînd vom discuta
Visul unei
nopţi de vară la... Circul de Stat, sau, mai tîrziu, Romeo şi Julieta, nu mai ştiu
unde, să putem să ne întîlnim pornind pretenţiile noastre de la exigenţele superioare de la care am impresia că s-^a pornit în această întiLnire prietenească de
la redacţia revistei „Teatrul", căreia îi multuniim pentru ospitalitate.
«

FLORIN TORNEA

Ţin să aduc miuiţumdri tovarăşului Liviu Ciulei pentru prilejul pe care
1-a doit speotacoiul d-saie — eu ceea ce îi este oaracteristic în intenţii şi realizare — de a se dezbate unele luoruri de o imjportanţă oare, dacă priveste nemdj-
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locit spectacolul propriu-zis, îi depăseşte netăgăduit aria de cuprindere. Cad
problerna care se punie, discutând spectacolul Cum vă place de la Teaitrul „Lucia
Sturdza Bulandra", este problema clasioilor pe scena coaitemporană. In climatul
căutărilor meniite să imprime spirit şi factura contemporaine teatrului nostru,
această problemă pluteste de foarte miilt timp în aer. S-au încercat firav şi, de
celé mai dese ori, pe plan teoretic, unele luări de poziţie. Practic, nu ştiu însă
sa se fi încercat o dezbatere atît de amplă şi eu implicatii atît de generalizatoare.
Este, desigur, meritui realizării artistice a lui Liviiu Ciulei de a o fi suscitât.
S-a pornit, e drept, şi în această discuţie, sfios parcă, nedecis, de la unele
aspecte oarecum nesemnificative, de detaliu : justificarea picioarelor dèsculte,
rolul maştilor etc. S-a ajuns însă, firesc şi repede, la cercetarea semnificaţiilor
afirmate prin aceste detalii ; aşadar, la adincirea spectacolului în problemele de
esenţă pe care acesta le pune. Desigur, asernenea problème nu pot fi rupte de
felul în care ne-a fost transmis, astazi, Shakespeare, pe scena Teatrului „Lucia
Sturdza Bulandra". Ele privesc însă, în primul rînd, măsura în care Shakespeare
a fost chemat, eu textul său, sa participe la crearea spectacolului. E poate banal
câ fac aluzie la rolul — şi respectul — textului dramatic în asezarea unui spectacol teatral. Dar problema e una de bază în închegarea imaginii teatrale, şi ea
nu se alterează, oricît de des şi de sublimât am reveni la ea. Cu atît mai mult,
eu cît e vorba de un text din alt veac şi, mai aies, cu cît acest text aparţine lui
Shakespeare. Vreau sa spun, eu cît acest text poartă marea virtute de a străbate
şi îrifrunita veacurile, tocmai datorită profundei lui ancorări în veacul în care
a fost scris.
E hazardat să-1 citeşti pe Shakespeare ignorîndu^i epoca, oamenii, tendinţele,.
spiritul ei ; şi e risoant să cauţi a-1 întelege — şi mai aies a-1 face înţeles, a-1
valorifica — acomodînd la epoca noastră oeea ce ţine de epoca şi de oamenii lui.
Nu vreau sa insinuez prin aceasta că Liviu Ciulei a abordât comedia Cum va.
place, meţinînd seamă de lumea şi timpul oglindite în ea. Mi s-a parut totuşi că el
a pornit la realizarea spectacolului, stînjenit de o teama. Fireste, de o neîntemeiată
teamă : aceea de a vedea publicul nereceptiv sau nu îndeajuns de receptiv la oamenii
— personajele — lui Shakespeare, la filozofia pe care, dinătintrul epoch' sale, ne-o
transmite Shakespeare. Altfel (eel puţin mie), îmi apar greu expUcabile aşezarea in
prim-plan, în lumină, a luminoasei Rosalinda şi înitunecairea — nu numai umană,
dar şi scenică — a lui Jacques MelancolicuiL Dupa cite am înţeles, pozdţia lui
Ciulei, în raport cu aceste două personaje^pilon ale comediei, nu este însă arbitrară.
Ciulei e convins că filonul filozofic Shakespearean trebuie urmarit în caracterul şi
conduita Rosalindei ; că, asadar, a f ăcut bine scotînd în relief linia exultant-optimista
a acesteda, şi numai această linie. A f août bine ? Numai epoca Rosalindei şi a problemelor ei, epoca în care a créât şi pe care a oglindit-o Shakespeare în creaţia
lui, ne-o poate spune. Iar această creaţie nu poate fi periodizată mecanic — de
la an la an —, aşa cum s-a propus aci. Cum nici prezenta repetata, în opera lui,
a unor motive şi caractère ori (XMiitururi de caracter nu poate fi explicată cu usurinţă, în raport cu scurtul interval de timp în care a créât Shakespeare, ca o „neputinţâ a lui de a sépara definitiv caracterele", sau mai de-a dreptul, de a créa
unicate caracterologice. Creaţia lui Shakespeare e una, în pofida anumitor domi
nante filozofice într-o perioadă a ei, şi a aAtor dominante filozofice în altă
perioada. Cît priveşte caracterele, el le-a întîlinit, asa interferate, atunci, în viaţă.
Să ne oprim, de aceea — nu prea mult — la epoca în care s-a format
Shakespeare şi la motivele générale ce-1 înconjurau şi s^au impus gîndirii lui.
Este o epocă în care Anglia trăieşte, după un ev de adîne întuneric, de apăsare şi
de resemnare, apariţia unui spirit nou de viată şi de cuprindere a vieţii : Renaşterea. Este epoca în care se înfiripă, dupa descoperirea Americii, după marea
înfrîngere a Armadei spaniole, nu nuimad o nouă clasă — burgheză —, ci se şi
tatonează căile de înlocuire a unei orînduiri (şi ordini) social-politice cu o alta.
Nu intaresează deocamdată dacă această altă ordine va fi una esential nouă sau
nu ; esenţială pare să fie înlocuirea ei. Viata-i dominată de un nestăvilit val de
îndoială, care izbeşte toate straturile sociale, toate valorile consacrate pînă acum,
umane şi aie gîndirii. Ne îndoim în primul rînd, în această epoca, de dumnezeire,
de biserică, de catolicism. Ne îndoim apoi şi de justitia autorităţii civile, de morala
şi canoanele etice statornicite sub egida acestor autoritati. Rupem cu ceea ce
numim astăzi conformismul vremii, şi ne îndoim de tot ceea ce ne înconjoara.
Este aceasta un lucru pozitiv, proipice progresului ? Neîndoios. Pentru că această
îndoială, acest scepticism, poartă cu sine dorul de cunoastere, impulsul spre inves-
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tigare ; pentru că această investigare se face în nuimele adevaruiui, în numale
altor orizooturi şi duce, mlai départe, la des<x>periri. Pentru că aceasta cercetare
critică a lumii presupune şi eliberarea oamilui, dobîndirea dreptului pentru el de
a gindi ; prin urmare, de a se desface din inertia subordonării necontrolate, pasive
şi resemmate, fată de nişte limite care, acum, se cer şi se arată In stare a fi sparte :
deopotrivă în cèle abstracte (ale credintei), ca şi în celé practice (ale ştiinţei şi
ale relatiilor sociale). Omiul cunoaşte astfel, în conditiile în care îşi cucereşte
dreptul la o pozitie activa, critică, în doimeniile vietii, însemnătatea experienţei
pentru cucerirea ori stabilirea adevârului, şi satisfactia afirmarii sale ca om, în
viaţă. A pune ratiunea şi experienta umană în slujba afirmarii omului a dus însă
— şi aceasta este deopotrivă caracteristic epocii — la confundarea ideii de afirmare a geniului uman, ou ideea parvenirii individului în societate. Isteţimea
gîndirii eliberate îşi deviază misiunea în ipocrizie ; disponibilitatea de manifestare
a ratiunii favorizează atitudinea cinică şi, în general — de la clasele înalte,
nobiliare, pînă jos în lumea de toata teapa —, în această goană de a-şi păstra»
poziţiile sau de a ouceri pozitii în societate, morala aparentelor şi a forţei brute
e atotstăpînitoare. în pranicipiul ei, această morală pleacă de la un fond sănătos :
de la explozia de viaţă, de la încrederea în forta cuceritoare a omului descătusat
de resemnări şi de supunerï oarbe, de la optimismul care, firesc, îl anima în
această împrejunare. Dar omul care se afirmă (în întelesul marunt al parvenirii)
presupune în chip necesar pe omiul care se prăbuseste. Iar optimismiul lui — şi
atîta vreme cît se exprima în formele primare, dezordonate, aie exultarilor egoiste,
lipsite de sens, pe căile uimbroase aie ipocriziei sau pe celé brutal-cinice — va fi
un optimism ce se va îngemăna eu o conştiintă amară a perspectivelor. Dorul de adevăr, de dreptate, de lumină, de puritate, va zvîcni ca o latentă în constatarea că ceea
ce este pe cale să înlocuiască vechea, şi aspra, şi întunecata ordine feudală nu»
este pe cale să-i înlocuiască decît aparentele, şi că adevăraita noua, dreaptă,
alcătuire a societătii umane se plasează ideal, pe o treaptă la care lumea aceasta,
a vremii lui Shakespeare, nu poate ajunge, pentru că, pur şi simplu, nu cunoaşte
încă, n-are cum să cunoască, druimiul spre ea. Nu se poate vorbi în acest mo
ment de o conştiinţă de clasă, nici la Shakespeare, nici la altii (cum s-a încercat
a se afirma în disouţia noastră). Se poate vorbi despre o conştiintă a omului
ca atare, a omului care se descoperă şi se manifesta ca o fiinţă complexă şi
care ajaceptă pe cei din preajma lui, cuim se arată — (ma refer la ipocrizie —
şi nu cum sînt în realitate. Această complexitaite a caracterelor, care se încheagă
din linii contrastante şi din porniri divergente, stă la baza artei, prin excelenţă
portretistioe, a lui Shakespeare, la baza geniului sau dramatic. Creaţia lui se
refuză, nu numai ca modalitate, ci şi în substanţa ed filozofică, liniaritàtii.
Montaigne şi Maochiiavelli cresc în această creatie ca ramurile aceluiaşi copac,
prin trunchiu! căruia trece zvîcnind, seva dragostei de adevăr, de lumină r
de viată.
Dar viaţa — alcatuirea ei lumească — nu se fixeaza nioiodaită deplin confirmator în opera lui Shakespeare. Căci marea luciditate shakespeareană descoperà — fie în faimilia unor eroi string înruditi între ei, cum sînt „bastarzii",
Richard al Ill-Jlea, Iago, Edmund, ori „nefericitii", Jacques Mlelanicolicul, Hamlet,
Prospero — că actiiunille de cucerire a propriei individualităti umane, sau de
cucerire a dreptătii şi luminii adevârului, sînt menite esecului. Shakespeare nu
putea confirma (decît conformist, în cazuri de fortă majora, şi doar în aspectele
fără adîncă importanţă ale operei sale) societatea şi căile epocii sale. El visa şi
viza o umainitate purifiicată de tarele vremii sale — aceasta da. Dar acest vis,
el şi 1-^a mărturisit — de-a lungul operei sale — nu poetizînd contemporaneitatea,
ci dramatizînd-o. Sau, contemplînd-o eu întelegere — deci, eu amărăciune, eu
indignare, ou dispret, eu ironie, descoperind trăsăturile ei înselătoare, acolo unde
descoperea — şi asta, atât de lesne — acel joc al aparentelor, al relatiilor ipocrite din societate. „Lumea văzută ca un teatru" nu este, de altfel, o imagine
proprie lui Shakespeare ; n-o întîlnim doar în Cum vă place, în tirada lui
Jacques, nici doar, dacă nu mă-nşel, în Neguţătorul din Veneţia. Imaginea era a
epocii. Teatrul Globus activa sub deviza „totus mundus agit histrionem", chemîndu-«şi parcă spectatorii la întelegerea lucidă, reală, a zilelor pe care le traiau.
Aceasta boare gréa de scepticism domina şi comedia Cum vă place. In
ciuda aparentelor. Prin Jacques Melancolicul, desigur, în primul rînd. Dar şi
prin clovnul Touchstone şi, la urma urmelor, chiar prin celelalte pei'sonaje care,
în frunte eu Rosalinda, descoperă şi oîntă frumiuseţea vieţii, puritatea iubirii,
cinstea şi sinceritatea în relatiile dinti-e oameni, nu în realitate, ci la umbra
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vrăjitorească a codiilor din Ardeni... Asemenea refugiu eliberator (şi transformator) în natură îl întHnim la Shakespeare şi în pădurea Visului unei nopţi
■de vară. Descoperirea forţei puirificatoare a naturii şi refugiul în naitură sont,
desigur, reversui neîncrederii în farta montuitoare a durnnezeirii. Dar ele sînt
mai eu seamă soluţia poetică rinascentistă, de atingere a acelei Arcadii, ideal
stăruitor invocat de Ronsard şi du Bellay, eeou al prospeţiei pastorale promovate
d e Piutarh şi Virgil. (In nici un caz, expresia unei realităti efective.).
Nu se pot, asadar, ierarhiza şi despărţi valarile etice, filozofice, psihologice aie personajelor shakespeareene — dupa criterii ingenue, schematizante —
în bune şi rele, albe sau nègre. Prin structura lor, aceste personaje refleotă
<x>m,plexitatea epocii lor ; tendinţele şi năzuinţele înnoitoare, mai subliniate la
unele, pot înlesni o anume contunare morală, filozofică, dar nu şi o definire
-absoluta a lor.
De aci, necesitatea de a surprinde şi a face vizdbilă, în complexitatea caracterelor şi construcţiei dramatice a comediei Cum vă place, ideea dominanta pe
care ne-o transmite Shakespeare. Această idee mi se pare a fi esenţial critică.
As fi dorit, din pricina aceasta, să-il văd în spectacol, pe Jacques Melancolicul,
întruchipat altfel decît l^aim văzut Mai bogat pe planul comportamentiiilui, ca Si»
mai aies, pe planul filozofiei ce exprima. îin orice caz, linia net şi totail einică
în care a fost desenat şi masca decis negaitivă în care a fost campus îl înstrăinează de fondul uman care-1 justifică în momentul, în socieitatea şi în cadrele
-acţiunii dramatice. Jacques este, în pădurea „eliberatoare" a Ardenilor, singiurul
care nu se pierde în jocul iluziilor şi care vede eu luciditate caracterul de joc
al năzuinţelor — dar prin aceasta, precar, van, în afara realităţii — în tot ce e
frumos, pur, luminos, ingenuu, la toţi ced care au socotit refugLul în „pădure"
— reèugiul din viaţă — drept saluţie efeotivă a problemelor vieţii. Prezenţa
lui Jacques este gréa de experienţă şi de cunoaştere a oelar pătimite într-o epocă
istorică lăsată în urmă, dar şi de convingerea. că, în faţa lui, în vremea lui, nu
se arată un liman vrednic de atins. Prezenţa lui Jacques în Cum vă place nu
-are asadar numai o misiune grotesc cantrapunctică, ori una pasivă şi rece de
raisonneur. Prezenţa lui Jacques — cinică sau contemplativă — e o prezenţă
polemică, deci filozaficeşte activa, menită să trezească la realitate (poate nu
atît persanajele fabulei, cît pe spectator). în sensul : nu luaţi de bune roadele
purifioatoare aie Ardenilor ; ele sînt înşelăitoare. Viaţa şi alcătuirea lumdi nu se
«chimbă, refugiindu^te din ele. E drept, Jacques (aci : Shakespeare) nu indicé,
în schimb, calea spre soluţia justă. Dar nicd nu i-o putem pretinde. Jacques
(Shakespeare) trăieşte într-o epocă a lipsed de soluţii, a căutărilor de soluţii.
Conştiinţa că realitatea şi drumurile ei — în aceasită epocă — sînt fără ieşire
-e marea conştiinţă a adevărului pentru acea vreme. Această constiinţă a nimicniciei, pătrunisă de antarul sosipticism al epocii, e însă luminată de o aprigă
- - chiar dacă vagă — aspiraţie spre ceva efectiv înnoitor, spre realizaroa efectivă a omului, de convingerea — chiar dacă neorientată — că acest ceva eTectiv
HOU şi aoeastă realizare sînt posibile cîndva. Această conştiinţă îl caraoterizează
pe Jacques. Şi ea îl apropie de noi, de zilele noastre. De aceea, mi se pare neîntemeiată temerea de a prezenta pe această linie forţele de idei existante în dramaturgia lui Shakespeare — şi, în speţă, în Cum vă place —, temerea că ele ar
putea fi tălmăcite de public în chip neconvenabil. Eu am rnulta îneredere în
publicul nostru, atîta timp cît îi dam cum trebuie, ceea ce trebuie să-i dăm. Şi
mi se pare de-^a dreptul absurd sa susţii că acceptînd această linie de interpretare, aruncăm o punte de unire între Shakespeare şi existenţiailiştii din vremea
noastră (aşa cum s-a încercat a se face de tovarăsul Pintilie). Poziţia lui Jacques
este poziţia critică a unui observaitor lucid pe care o îmtîlnim pînă tîrziu, în
secolul al XIX-lea.
Ideile filozofice nu pot fi luate la modul absolut. Poziţia lui Jacques şi a
urmasilor lui a fost o poziţie de condarnnare a unor stări şi aşezări sociale date,
în anume étape aie istoriei. „Filozofia neantului" este la existentialiştii de azi,
prin tendinţele ei ascunse, o filozofie de aparare, de justificare a acelor stări
şi aşezări sociale.
în altă ordine de idei, Jacques e socotit de Lunacearski, citât şi în discuţia noastră, şi în articolul tovarasulud Ciulei, ca unul din prLnţii shakespeareeni
«cei mai...
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•

LIVIU CIULEI
Prinţul leneşilor filozofici.

•

FLORIN TORNEA

Nu, ceva mai tare : ca unul din cei mai simpatici reprezentanţi ai aristocraţiei feudale. E vorba de acea pătură a aristocratiei came, deopotrivă ou iratelectualii vremii, din care făoea parte şi Shakespeare, privea eu dezaprobare şi
suferea în clirriiatui răscolitor de pasiumi al socaetăţii elisabetane. Convingerile
critice, chiar cinice, în legătură eu aoeastă societate, se asoeiau la ei — în orice
caz la Shakespeare — în chip organic, eu aspiraţia către frumos, către lumină r
eu cptimdsmul. Jacques coexista eu Rosalinda. Această coexistenţă cred că ar
fi trebuit să transpară mai limpede — dacă nu pur şi simiplu să transpara — în
spectacol. Altfel, se unilateralizează gîndul lui Shakespeare, bogăţia lui filozofică, unitatea în esenţa ei oontradicitorie, a vederilor lui. Cam pe aceste coordonate ne-am asezat atuinci cînd am socoitit realizarea scenică a lui Ciulei ca fiind
deviată de la sensurile texitului Shakespearean, Tenta generală în Cum vă place
e amaruie. Ea ar fi trebuit sa reiasa şi din spectacol. Măcar în final...
•

LIVIU CIULEI

Tovarăşe Tomea, pot fi de acord ou initeresanta dv. expunere asupra condiţiilor istorice aie epocii respective, dar ma declar în total dezacord eu concluziile
estetice şi ou aplicarea la materialful piesei Cum vă place. în general, mi se
pare ca se vorbeste foarte mult despre ce ar fi dorit unui sau altul să sorie
Shakespeare şi nu despre ce a scris el.
•

FLORIAN NICOLAU

E clar, în final. Plecarea lui Jacques nu trebuia privită ca o izgonire a lui
din atmosfera optimistă a finailului, ci toemai, ca un accent, prin care Shake
speare a vrut poate sa sugereze oontemporanilor sai, oaracterul conventional al
acestui vesel şi fericit deznodămînt, faţă de care Jacques îşi manifesta îndoiala,.
amărăciunea, odată ou însuşi poetui.
•

LUCIAN PINTILIE

Să limpezim acest lucru — e vorba de finalul piesed — : credeţi că Jacques
lasă o perspectivă amăruie, voită de Shakespeare, care într^un fed ar discrédita
sentimentul de tonicitate, de plenitudine a piesei ?
Eu personal, în privinta asta, am altă opinie. Eu cred că în viziunea géné
rale finală, eu semnificaţia ei de împlinire limpede, triumfătoare, a dragostei — şi
să nu uitam ce funcţii ample, evoluate are dragostea în această piesă —, Jacques
reprezintă acea undă de mélancolie şi de negativism, îndepărtată în chip délicat
de la consensul acesta unaniim, tonic, conventional acceptât, al sărbătorii fericirii r
exprimât atit de eloevent în monologul final al Rosalindei. Nu cred că Shake
speare operează aici eu semnificatii complexe de circulatie modernă. Eu cred că
operează în finaiul piesei eu o modalitate précisa, direct populară — esenţială —,
în directia cea mai fericită a comediei populare a evului mediu. Această moda
litate apare evident sub o forma cultă, evoluată, rafinată, dar păstrînd sentimen
tul initial, sărbătoresc, tonic, popular.
•

ANDREI BĂLEANU

Diacă Shakespeare ar fi scris între paranteze : „ou ton amar", ce simplu ar
fi fost atunci totul !
•

FLORIN TORNEA

Finalul general de epilog este salutul către public. Dar finalul oa atare al
piesei este un final care te lasă să piecd gîndind că nu este un final definitiv.
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•

LUCIAN PINTILIE

Credeţi că siituaţia tragică a omului se rezolvă undeva la Shakespeare?
«

FLORIAN NICOLAU

Ea nu se putea rezolva în epoca lui Shakespeare, deoarece nu existau confdiţiile necesare ; toomai de aceea, esenta realismului Shakespearean constă în
acel rechizitiariu la adresa vietii contemporane lui, de care vorbeam. Că Shake
speare a avait o încredere în destinu! final al omului, aceasta este adevărat. Dar
ea nu anulează şi niei nu rezolvă perspectiva tragică a eroilor shakespeareeni.
Nici măcar în Cymbeline, eu tot acel final „optimist" al tragediei.
•

FLORIN TORNEA

N-am vrut să pledez neapărat pentru Jacques. Si, în n i d un caz, n-ara vrut
•s-o înnegresc pe Rosalinda. Dar a favoriza pe unul împotriva celuilalt, umbrind
trimiterile filozofice de esenţă ale textului. de teama ca nu cumva spectacolul
să nu fie înţeles, mi s-a parut...
•

LIVIU CIULEI

Nna existât nicàdeeum aceasită „teamă", şi aţi vorbit mai înainte despre
ea — n-am vrut să vă întrerup. Am procédât conform concepţiei expuse şi în
■sens şi demonstrate în spectacol.
-•

FLORIN TORNEA

Atunci, apăs şi eu, eu atît mai mult, pe această laturà, ca pe un neajuns.
•

LIVIU CIULEI

Chiar după această compleitare, nu sînt de acord eu punctul de vedere
cuprins în expunerea dv.
•

FLORIN TORNEA

Sînt puncte de vedere pe care le discutăm, şi sînt soluţii pe care, de
asemenea, le discutam.
«

D. ESRIG

Aş dori să subscriu la o idee, care s-^a. exprimât aicà, că spectacolul pe
care îl discutam reprezintă o experienta deschizătoare de drumuri. Aş spune, o
opera de pdonierat. Este reailmente important ca un text pe care ne-aim obisnuit
să-1 stim zăcînd sub praf, să fie scos la drumul mare şi, aşa cuim chiar convorbirea noastră demonstrează, ridicat la altitudine, unde bat vînturi puternice, unde
ideile se încrucişează eu pasiune şi folos.
In legătură eu dorinţa unanim subliniată aici, de a se consolida în practica teatrelor o atitudine creatoaire, curajoasă din partea regizorilor, aş dori să
obţinem o atentie sporită pentru ameliorarea plasticitatii aotoriior. O parte din
nedumeririle exprimate de umii vorbitori se datorează, cred, efortului neterminat
al unor interpreti de a exprima, prin cornportarea lor, o anume intenţie. Aseme
nea imperfectiuni derutează, limitînd expresivitatea, forţa unor scene. M-am lovit
de cîteva o r i r î n oursul muncii mêle, de greuitàti care tin de o redusă pregătire
actoricească în acest sens. Penitru realizarea spectacolului meu de producţie eu
Vicleniile lui Scapin, am avut nevoie de circa două luni, afectate exclusiv pregàtirii fizice a actorilor.
,
•

LIVIU CIULEI

Celé demonstrate la noi de spectacolul lui „Piccolo Teatro" se datorează
unei puternice scoli de pantomimă.
«

D. ESRIG

Cred că ar fi foarte bine dacă teatrele şi-ar putea apropia sau chiar forma
maestri de mişcare şi stii, care sa instruiască apoi, sistematic, întreaga trupă de
Xictori.
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LUCIAN PINTILIE

Ca regizor, în raport direct eu critica, vreau să spun ceva :
Este prima dezbatere la care asist şi la care a emoţionat dorinţa sinceră
a particiipantilor de a sublinia ce e nou şi important într-un spectacol eu virtuţi
contemiporane ca acesita.
Revista „Teatrul" are un mare merit în organizarea acestei disouţii. Ea
a depăşit astfel momentui inaugural, reprezentat de o cronică exdusivistă, antrenînd alte voci, alte opinii, realizînd o pasionată şi exigentă discuţie despre spec
tacol, despre teatru, pentru care eu îi multumesc.
Personal, eu mici amendamente şi nuanţe, îmi menţin aceleaşi idei générale
semnalate pe paroursul discutiei.
însă, ma simt prollund miscat — şi este un cuvînt care echivalează eu
eeea ce simt — de a asista la discuţii de acest nivel, în care am simţit vibrind
cea mai profundă dorinţă de a sprijini un spectacol reuşit.
«

ANDREI BĂLEANU

Vreau sa spun două vorbe despre o chestiune la care nu m^am referit la
început, pentru că am soootit că diseuţia trebuie îndreptată în primul rînd spre
spectacol şi nu spre cronica revisted „Teatrul". Eu sont de acord eu multe din
observaţiile tovarăşului Mircea Alexandresou. Dar cronica, în raport ou gîndirea
autentică ce a stat la baza spectacoluilui, eu interesul pe care-1 prezintă acesta,
era cam superficdala, serisă la repezeală. Şi n^aş spune asta, dacâ n-aş şti că
Mircea Alexandresou poate să scrie şi a şi scris articole mult mai bune.
Discuţia de azi a fost foarte reuşită, toamai pentru că a pornit de la ideea
ca, pe aoeeaşi paltformă ideologică a reaJhsmului socialist, pot exista păreri dif erite, interpretări diferite, date aceluiaşi text.
Această dorinţă manifestată aci, de a cunoaşte şi înţelege păreri deosebite,
de a face un schimib de opinii prietenesc şi principial, trebuie să rămînă un
punct cîştigat pentru noi.
Atiitiudinea tovarasului Ciulei, disponibilitatea pe care a dovedit-o în a
discuta puncte de vedere diverse, în a-şi însusi alte păreri, atuncd când îşi dă
seama de justeţea lor, m-au impresionat. Este conditia reală şi firească a unui
creator de artă, dornic nu sa primească laude ou orice preţ, ci să asouilte eu
interes şi criticile argumentate eu privire la obiectul munoii lui artistice. Acesta
este un spirit pe care trebuie să-1 cultivăm în teatru, atât prin felul nostru de
a scrie, reoeptiv şi exigent totodată, într-un cuvînt : principiail, cît si prin eeea ce
soHcitâin, la rîndul nostru, din partea regizorilorr actorilor şi dramaturgilor.
•

LIVIU CIULEI

Eu trebuie să multumesc în primul rînd participantilor pentru pasiunea
ou care s^au aplecat asupra acestui spectacol, indiferent de adeziunea lor faţă
de el. Mărturisesc că nu am scontat că această montare va stîrni disouţii — aşa
cum le prevedeam pentru Azilul de Noapte. Nici n-arn crezut că e originală —
că e neapărat „un alt fel de punot de vedere" inclus în aoeasta. Aş putea să spun,
aşa citesc eu Cum vă place şi îmi cer scuze că vă oblig sa-1 cititi eu ochii meà,
dar ar fi poaite mai prost ca eu — care cuniva prin profesie îl citesc eu glas tare în
faţa atîtora — să-1 citesc ou ochii altora. Multe din celé spuse aici înţeleg să-nii
folosească spre o mai clară citire, şi penitru aoeasta miultumesc.
•

TRA1AN ŞE1MARU

Asa cum era de aşteptat, dezbaterea noastră în jurul spectacolului Cum
vă place, pus în scenă de tovarăşul Liviu Ciulei, a constituit o analiză multilaterală şi a abordât o série de aspecte esentiale aie teatrului Shakespearean,
al epocii respective. Astfel, cadrul dezbaterii s-a lărgit, prilejuind concluzii
preţioase în eeea ce priveşte valordficarea eontemporană, in spirit marxistleninist, a teatrukii olasic în gênerai. Voi încerca în celé ce urmează să sintetizez ideile asuipra carora s-a stâruit îndeosebi şi care s-au cristalizat într-un
punct de vedere coleotiv.
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In privdnţa spectacolului în sine, toţi partieipantii au fost de acord că
el constituie o experienţă interesantă prin căutarea de căi noi, prin rezolvări
regizorale îndrăzneţe, pline de fantezie şi inédit. A fost apreciată In mod deosebit tendinţa de îndepărtare a spiritului pastoralo-curtean, imprimat de trecute
viziuni regizorale, şi de accentuare a caracterului optimist şi popular al textului. Pe această linie s-au subliniat ritrnul captivant al spectacolului, bogăţia
paletei scenografice, ingeniozitatea realizării multor momente, în special a
celor satirice la adresa curţii. S-au făout observaţii judicioase eu privire la
unele inconsecvenţe în stilul de montare şi joe, ca şi la neclaritatea unor elemente convenţionale. In unanimitate însă, participanţii au reliefat ca o calitate
importantă a spectacolului, aceea că, prin preocupările sale, stîrneşte discuţii
la un nivel teoretic ridicat.
Din acest punct de vedere, mi se pare firească amploarea pe care a luat-o
discuţia în jurul personajulud Jacques, toemai pentru că — asa cum a afirmat
cineva — ed constituie una din cheile justei descifrări a textului Shakespearean.
Incă în articolul publicat de noi în nr. 8 al revistei (august 1961), se
sublinia că, prin interpretarea data acestui personaj, „se pierde în mare măsură
latura filozofico-satirică a piesei". In articolul său de răspuns, tovarăşul Ciulei,
argumentîndu-şi viziunea asupra lui Jacques, ne-a ajutat să întelegem mai bine
în ce constă una din prinoipalele scăderi aie spectacolului, poate chiar cea mai
importantă. Discuţia de azi a clarificat lucrurile mai deplin.
Pentru tovarăşul Ciulei, asa cum reiese din articolul sau, ca şi din celé
spuse aci, Jacques a reprezentat un personaj negativ. Aşa 1-a conceput, asa 1-a
realizat : satirizîndu-1 printr-o variată şi subtilă gamă de nuanţe actoriceşti.
Combătind afirmatia noastră că Jacques este expresia gînditorului rinascentist,
care-1 anunţă pe Harnlet, avînd certe afinităţi cu prinţui Danemarcei, el scrie :
^Renaşterea şi principalii ei gînditori umanisti au însemnat un aport pozitiv în istoria gîndirii şi în nici un caz un personaj care nu întrevede
scopul final al existenţei ; un personaj mizantropic şi plictisit nu putea 6-0
reprezinte". In sprijinul viziunii sale despre Jacques, tovaràsul Ciulei aduce o
série de citate, din care reiese că Jacques «...gîndeşte şi nu face ninaic»... -«este
prinţul leneşilor filozofici», că „...neagă prin replică sau atitudine tot ce este
motor pozitiv al vieţii, dragostea, bucuria, munca, posdbilitatea de fericire" etc.
etc. In legătură cu apropierea de Hamlet, tovarâşul Ciuled scrie : „în inter
pretarea noastră am neglijat în mod voit acest punct de vedere. A. V. Lunacearski însă subliniază diferenţa dintre celé două personaje, spunînd de Hamlet,
în comparaţie cu Jacques : -«El nu este pur şi simplu un vorbăret^' şi «ca
Hamlet este un tip volitional, au observat-o limpede şi alţii»". In disouţia
noastră s-a arătat pe larg care este adevăratul chip al lui Jacques. O série
de vorbitori, încadrînd pe Jacques în epocă, au subliniat că scepticdsmul personajului este o trăsătură profund pozitivă, ea reprezentînd toemai critica vehementă pe care Shakespeare o aduce prin el sooietăţii. Şi asta e esenţialul.
Sînt în totul de acord cu tovarăşul Ciulei cînd, citîndu-1 pe Lunacearski, susţine
că nu tendinţa pastorală a comediei Cum vă place ne interesează. Şi, aşa cum
am arătat mai sus, cred că un mare merit al spectacolului său este tendinţa
sa antipastorală. Dar Lunacearski nu se opreşte doar la partea citată. El con
tinua, spunînd răspicat ce ne interesează. „Ne interesează — scrie Lunacearski
— una din figurile centrale aie piesei, deşi nu deţine un roi prea activ, şi
anurne Jacques cel trist. Jacques este numit de cîteva ori «cel trist% lucru
extrem de semnificativ. El însuşi caută să definească în ce constă de fapt tristeţea lui, şi o face într-un stil aparté, de sernibufonerie. In general, Jacques
tinde să dea un înveliş ironie, glumeţ, profundei lui înţelepciuni, tuturor lucrurilor pe care le află mintea sa iscoditoare şi care se deosebesc paradoxal de oele
ce află de obicei aşa-numitele inteligenţe mijlocii. Iată ce spune Jacques
încercînd să defmească factura trtisteţii sale : «Eu nu sînt trist ca un savant
dornic să-i întreacă pe toţi, n i d ca un muzicant închipuit. Eu nu sînt trist ca
un curtean trufaş, ca un oştean jinduind după mărdre, ca omul legii care umblă
numai cu chiţibuşuri, ca o femeie plină de hachiţe sau ca îndrăgostitul care
adună-n el toate aceste lucruri la un loc. Nu, eu am o tristeţe a mea, care s-a
împlinit eu încetul din cîte am văzut şi am auzit. Călătoriile mêle, la care
mă gîndesc adeseori, îmi adîneesc, fără îndoială, această stare de tristeţe»-.
Jacques nu vrea să ascundă celorlalţi oameni concluziile triste la care ajunge.
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Dar el ştâe că nu va fi înţeles fără zăbavă. De aici, tendinţa lui de a se înveşmînta în straiele pestriţe de bufon, căruia îi este îngaduit să debiteze tot felul
de paradoxuri. El poate «să-şi arunce săgeţile, adâpostit ca de o pavăză de
nebunia lui». O, de-aş fi nebun ! exclama Jacques.
Rîvnesc să-mbrac o haină de paiaţă !

E singura-mi dorinţă !
Dar mai întîi din judecata voastră
Vă rog să smulgeţi, ca pe-o buruiană
Acele gînduri ce vă fac să credeţi
C-aş fi un înţeJept...

Im/bracă-mă în haina de bufon,
Dar lasă-mă să-mi dau pe faţă gîndul
Şi voi înzdrăveni atuncea trupul
Mîncat de boală-al păcătoasei lumi
De va răbda să-nghită doctoria.
De aici rezultă — continua Lunacearski — că Jacques cel trist nu con
sidéra lumea un bolnav definitiv condamnât. El constata pur şi simplu că
lumea este grav boinavă şi are convingerea că raţiunea, aruncînd asupra acestei
maladii lumina ei, va putea s-o tămăduiască spunînd adevărul, fie şi sub
aparenţa bufoneried" \
Abia la capătul acestei pătrunzătoare analize a caracterului lui Jacques,
Lunacearski face afirmaţia citată de tovarăşul Ciulei : „E limpede, prin urmare,
cum înţelege lumea Jacques". Cît despre relaţia Jacques-Hamlet, e drept că Luna
cearski stabileste deosebirile citate de tovarăşul Ciulei, dar în formularea următoare : ,,Prin ce se deosebeste în fond Hamlet de prototipul său Jacques ?"
Reţineti : de prototipul său. Şi asta după ce, eu cîteva pagini mainte, consi
déra că „Jacques cel trist — acest Hamlet în germene — Hamlet însuşi şi Prospero" constdtuie „un acord grandios în care se contopesc oarecum toate trăsăturile hamletiene". Cred că e cazul să spunem : e limpede, prin urmare, cum
îl înţelege Lunacearski pe Jacques !
Fără îndoială că nimeni nu e obligat să ia păreriie lui Lunacearski drept
literă de evanghelie. Dar din moment ce tovarăşul Ciulei s-a referit atît de
mult la marele critic sovietic, autor al unora dintre celé mai stralucite interpretări marxist-leniniste asupra lui Shakespeare, din păcate numai parţial
traduse, am crezut necesar să aduc completările de mai sus.
De altminteri, chiar şi tovarăşul Ciulei îşi dă seama că ceva nu e toemai
în ordine în interpretarea lui Jacques, cônd scrie : „...am apăsat prea imult asupra
demascărdi falsei sale melancolii, a pozei pesimismului şi mizantropiei lui",
pentru că „de prima importante mi s-a parut însă necesitatea de a acuza
lipsa de finalitate a extazurilor lui filozofice". O parère similară a fost exprimată de domnia-sa şi în discuţia noastră. Numai că aci nu e vorba doar de a
accentua mai mult sau mai puţin o latură sau alta a personajului. E vorba
de a-1 pune pe picioare pe Jacques, care în spectacol a fost, ca să mă exprim
astfel, răsturnat eu capul în jos.
Ce să satirizăm în Jacques ? Să demascăm falsa lui mélancolie ? Am
arătat mai sus în ce constă ea şi că nu e deloc falsă. „Poza pesimismului şi
mizantropiei"? Am văzut că nu e nici o poză, ci o înţelegere profundă a epocii
sale. Să acuzăm „lipsa de finalitate a extazurilor lui filozofice"? Care finali
tate, într-o vreme în care finalitate în gîndire nu putea exista, ci doar căutări?
Se ştie că numai marxismul a dat finalitate reală gîndirii, sensul ei nou.
Atunci, de ce să-1 acuzăm pe Jacques pentru ceea ce nu putea să reprezinte ?
A pune problema astfel înseamnă a nu înţelege că Jacques face parte
nu numai dintre eroii pozitivi, dar dintre acele nobile personaje clasice, din
1 A. V. Lunacearski, , .Bacon
ture", E.S.P.L.A. — Cartea Rusa.
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acel „acord grandios", de care pomeneam mai sus, în care sînt întruchipate
vlrtuţdle celé mai profunde aie omului Renaşterii şi în prirnul rînd raţiunea,
luciditatea, inteUgenţa, dorul de libertate, dispreţul faţă de prejudecăţi. Aceşti
„cavaleri ai raţiunii" sînt eroii ced mai dragi lui Shakespeare. El îi preţuieşte
chiar şi pentru oinismul lor, care se manifesta, în acea vrerne, tocmai ca
urmare a raţiunii descătuşate, a imensei lor lucidităţi. Aceştia sînt oamenii cei
mai expuşi suferinţelor, pentru că ei văd mai profund decît cei din jur,
pentru că descoperă în explozia de vitalitate a Reinaşterid, şi crimele, şi ticăloşiile, şi stupiditatea care mai dăinuiau şi aveau să dâinuiască încă multă
vreme. în asta şi constà scepticismul lor, care în momentul acela e un factor
de progrès şi nu poate fi confundat eu ceea ce reprezintâ scepticismul ca poziţie
filozofică în zilele noastre — fără riscul vulgarizării. Stigmatizîndu-1 pe Jacques
şi aruncîndu-1 în lumea celor pe care el însuşi îi satiriza, tovarăşul Ciulei 1-a
pierdut, după părerea mea, pe cei mai preţios aliat în perspectiva satirică
pe care a dorit s-o imprime — şi într-o măsură a şi imprimat-o — spectacolului. Opuinînd-o pe Rosalinda lui Jacques şi accentuînd unilateral elanurile
lirice şi optimismul cam naiv al acesteia, spectacolul capătă tocmai acea colo
ratura idilică nedorită de regizor. E paradoxal, dar aşa e. Sigur că un personaj
lucid ca Jacques stinghereste pe cei care se lasă purtaţi de exaltarea dragostei,
a aparentei libertăţi. Aşa se şi explică remarcele ironice şi răutăcioase ale
Rosalindei la adresa lui. Chiar dacă nu e totdeauna pe plac, dar Jacques repre
zinta chernarea la realitate, la raţiune, avertismentul că lucrurile nu sînt chiar
asa oum par, că lumea încă nu e asa cum ar trebui să fie. Aceasta e perspectiva
istorică reală intuitâ de Shakespeare ca un adevărat geniu al cointemporaneităţii epoeii sale.
Eu înţeleg adversitatea tovarăşului Ciulei faţă de interpretarea idilică,
lipsită de vlagă, data de unii regizori comediei Cum vă place. Şi consider
extrern de pozitiv faptul că a vrut să polemizeze eu imaginea neputincioasă,
clorotică, data de aceştia lui Jacques. Să polemizăm eu această viziune, de
acord, dar nu eu Jacques. Să-i dăm acestuia toată strălucirea raţiunii, virulenţa, sarcasmul, toată profunzimea de gîndire conferită de Shakespeare, ca
o expresie a celei mai înaintate poziţii filozofice a epocid, ca pe o treaptă —
cu limitele ei inerente — în lupta pentru eliberarea omului, pentru triumful
vieţii şi al frumosului. Numai printr-o asemenea înţelegere şi valorificare, în
spirit creator marxist-leninist, a acestor trepte de luptă a gîndirii umane, opera
niarilor clasici îşi ia locul de drept în epoca noastră, epoca eliberării definitive
a umanităţii şi a reconstruirii ei conştiente. Cred că într-o asemenea viziune,
spectacolul interesant şi îndrăzneţ al tovarăşului Ciulei s-ar fi ridicat la un nivel
calitativ superior. Discuţia noastră a fost de un real folos, nu numai prin analizarea spectacolului Cum vă place, ci mai aies prin clarificarea unor problème
de ordin teoretic mai larg ce privesc dificila şi complexa opera de valorificare
contemporană a dramaturgiei clasice în general.
Pentru noi, cei din redacţia revistei „Teatrul", este o mare bucurie că
am reuşit sa reunim în jurul acestei mese rotunde creatori şi eritici dramatici. care să dezbată într-o atmosferă tovărăşească problème atît de însemnate
pentru mişcarea noastră teatrală, să ne a jute să ne verificăm punctele de vedere, să le îmbogăţim, să le argumentăm mai profund. Vă mulţumim tuturor.
www.cimec.ro
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„BOLNAVUL ÎNCHIPUIT" de Molière
Data premierei ; 5 februarie 1^62. Regia : Sică Alexandrescu. Decoruri şi costume ; Al. Brătăşanu.
Muzica : Alfred Mendelsohn. Coiegrafia : Stere Popescu. Distribuţia : A l . Giugaru (Argan) ; Silvia Dumitrescu-Timică (Béline) ; Valeria Gagealov (Angélique) ; Anca Banciu şi Eva-Maria Anghelcscu (Louison) ;
Marcel Enescu (Béralde) ; G h . P o p o v i c i - P o e n a r u (Cléante) ; Ovid Teodorescu (Domnul Diafoirus) ; Mihai
Fotino (Thomas Diafoirus) ; D e m . Rădulescu (Domnul Purgon) ; Constantin Rauţchi (Domnul Fleurant) ; Matci
Alexandra (Domnul Bonnefoi) ; Carmen Stănescu (Toinette) ; Marian Hudac (Praescs)

Care este imagiinea păstrată de generaţii de spectatori şi de oamenii de
teatru despre Bolnavul
închipuit ?
Toată lumea considéra aoeastă pdesă
o satiră a imposturii, o critică a dogmatismului în ştiinta, o batjocură a
stupidităţii.
Nu este Bolnavul închipuit singura
opera în care marele scriitor a rîs de
prostie si de cei ce şi-au făout o sursă
de veniturd dim erudita ei speculare.
Tartuffe, Burghezul gentilom, Femeile
savante, Preţioasele ridicole marchează
toate aceeaşi preocupare şi fac parte
— într-un anume sens — din acelaşi
univers de gînduri. Şi poate nu este
Bolnavul închipuit cea mai desăvîrşită
dinstre piesele lui Molière, opera Care
supontă eel mai lesne o confrunrare
eu publicul anilor noştri. Avarul sau
Tartuffe, Femeile savante sau Mizantropul, sau Don Juan constituie culmile oreatiei lui Molière şi ele reprezifntă pentru noi, cei de astazi, luorările de faima cărora beneficiază înimod
firesc şi celelalte opère aie sale, ce-i
întregesc o glorie necontestată.
Povestea lui Argan, bolnavul închi
puit, ipohondrul de o prostie compacta,
care se lasă înşelat de autoritatea unei
false ştiinte, nu este nici astăzi lipsită
de interes pentru spectatori, cum nimic
din ceea ce priveşte destinul omului
nu-i lipsit de interes. Piesa cheamă
însă publicul, şi prin intrigă şi prin
situatii, în mijlooul unor realităţi foart e îndepărtate de noi.
Asumâindu-şi sarcina punerii în scenă
a acestei piese, regizorul Sică Alexan
drescu a înţeles că, dacă nu este ex
clus, este în orice caz destul de greu

de găsit o nouă semniiicaţie comediei,
iar cea veche nu parvine eu forţa ei
prima în conterniporaneitate. Cu toate
acestea, él s-a deeds să rejoace Bolna
vul închipuit. Nu putem decît să feliciiam regizorul care se încumetă să
tre-acă peste astfel de dificultâţi.
Dem. Rădnlescn (Purgon)
garu (Argan)
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Credinţa lui Sioă Alexandrescu a
fost probabil aceea că o preferinţă de
atîtea ori verificată a publieului nu a
pierit peste noapte şi că trebuie găsit
numai drumul care să redea piesei
strălucire şi pregnanţă. I s-a parut
— şi nu fără dreptate — că retransmiţind piesa eu un alt ritm, ca şi cum
ar fi repovestit o glumă célébra, sala
va revedea Bolnavul închipuit cu interes.
Aşadar, Bolnavul îTichipuit pe scena
Teatrului National n-a intenţionat ca,
prin mijlocirea uinei piese clasice, să
replice unor obiceiuri actuate asemănătoare celor incriminate de marele scriitor. Si nici nu şi-a propus să recreeze
scrupulos, prin intermediul unei opere
semnate de Molière, şi spre educarea
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oélar mai tinere generaţii, tabloul unei
lumi astazi disparate. Régla a dorit
mai curînd să înlesnească spectatorilor
un sipectacol foarte colorât şi în care
ridicolul umor situaţii şi hazul unor
caractère să fie subliniate în tonuri
tari. Că regia a avut această imtenţie,
ne îndeamină sa credem décorai plin
de lumină şi culoare iscàlit de Al. Brătăşanu, balefcud grotesc eu care se încheie piesa si numeroasele momente
bufe din speotacol, în care ceea ce se
juca altădată eu graţie, eu acea spumoasâ gratfe specifică interpretărilor
traditionale ale operei lui Molière, este
tratat acum violent caricatural. In serviciul acestei intentii, regia a fodosit
o excelenită eohipă de artisti, a schitat cîteva tipuri, a marcat eu insisten-

tine loc de bun simţ. Dem. Rădulescu
creionează chipul unui medic despotic,
care, după ce-şi fascinează paoienţii, îi
transforma în victime sigure ale cupidităţii sale ; Mated Alexandria aduce
pe scenă un notar care, dacă-şi spune
domnul Bună-Credinţă, este complicele
fidel si autorizat al tuturor manevrelor ilegale. Nu trebuie apoi să uitàm
contributia actritei Carmen Stanesou
(Tbinette), care se războieşte, în scene
de o vervă reală, eu răul şi eu prostia
Din păcate, interpréta nu a pus totdeauna accentul pe aoele laturi mai
profunde aie personajului. Toinettenu
solipeste atât prin ingeniozitate, cît se
afirmă printr-o violenie zgomotoasă.
Ceea ce ne-a nemulţumit în spectacol a fost faptul că atât regia cît şi

Stînga

— sus : Scena

Stînga —
(Argan)

mijloc :

finals

AI.

văzut

de

Giugaru
Silvan

Stînga — jos : Gh. Popovici-Pocnaru (Cléante), Carmen Stinescu
(Toinette), AI. Giugaru (Argan),
Ovid Teodorescu (Domnnl Dîafoirus),
Mihai
Fotino
(Thomas
Diafoirus), Valeria Gagealoy (An
gélique)
Dreapta : Silvia Dumitrescu
line), A l . Giugaru (Argan),
te! Alexandra (Bonnefoi)

tă sensurile comediei. Avem de-a face
ou un spectacol în care ridicolul în situatii, în caractère, în atàtudini se realizează eu violenţă, prin efecte sigure,
de un umor gras şi care exclude nuantele.
Al. Giugaru în roliul lui Argan ex
prima, eu un cuceritor umor, pătimirile unei fiinţe care suferă de o grava
maladie intelectuală, şi anume creduliitatea, dar care nu e mai puţin în mijlocul
a lor săi un tiran obtuz şi egoist. Mulţi
alti actori creează eu haz tipuri. Mihai
Fotino, de pildă, realizează tipul unui
pseudosavant la care memoria suplineşte inteligenţa şi elocvenţa mecanică
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initerpreţii, din dorinţa foarte lăudabilă
de a ne face să asistăm la un specta
col plin de haz, au împins uneori per
sonajele şi conflictul piesei dincolo de
limdtele farsei, stăruind peste măsură
asupra tot ceea ce ne-ar putea provoca
lisul. Asa, de pildă, sala a fost chemată să urmărească excesiv tribulaţiile
stomacale aie lui Argan ; de asemenea,
s-au agitât abuziv pe scenă gigantice
olistire.
Deşi a urmarit eu orice chip să ne
provoace rîsul, regia nu a spéculât în
această piesă o sursă clasică de umor :
marea diferenţă de vîrstă dintre Ar-

dragoste a lui Cléante către Angélique
— jucată fără elan de Gh. PopoviciPoenaru, dar ou graţie şi gingâşie de
Valeria Gagealov).
Bolnavul închipuit ramone în ansamblul său un spectacol antrenant.
Nadăjduim că vom revedea ourînd şi
celelalte piese aie lui Molière şi, în
primiul rînd, culmile oreaţiei sale

gan şi Béline (de altfel, interpretatâ
eu mult farmec de Silvia DumitrescuTiimiică). Apoi, datorita faptului că
Marcel Enesou nu a dat relief lui Béralde, corul oamenilor de bun simţ din
piesă. care dau o replica plină de umor lui Argan, a fost lipsit de un glas.
Nu ştim, în fine, de ce régla care a
parodiât eu succès unele scene (vezi,
de pildă, finalul), nu a folosit acelaşi
procedeu în altele (vezi declaraţia de

B. Elvin.

TEATRLL TIXERETULLI

,PIGULETE + 5 FETE" de Constata Bratu
Data premierei : 8 februarie 1962. Regia : Ion Lucian. Scenografia : Ion Mitrici. Distribuţia : Nicolae
Pomoje (Dinu Rozmarin) ; Gheorghe Dinică (Biţă Matei) ; Aurora Eliad (Elena Aioanei I) ; Neofita Pătraşcir
(Catinca Plămădeală) ; Gcr.oveva Preda (Varvara Curechianu) ; Tatiana Iekel (Irina Aioanei $i Elena Aioanei
II) ; H. Nicolaide (Mitică Pigulete) ; Margareta Papazian (Fira) ; Sina Neacşu (Ingrijitoarea) ; Consuela
Darie şi Tilda Radovici (Paula Dragomir) ; Ion Gheorghe (Vopsitorul de la ,,Vopsim tot") ; Vasile Gheorghiu
(Romeo Stan) ; Constantin Cristescu (Antal Jozsef) ; Julieta Mărculescu (Maria Anton) ; Stroe Atanasiu (Directorul) ; Marin Moraru (Ziaristul).

Semnul origdnalităţii pe care-1 înregistrează debutul Constanţei Bratu —
Pigulete -f- 5 fete — stă în încercarea
de a prezenta un aspect din universul bogat şi interesant al muncitorilor,
prn\ prisma umorului dezinvolt, fără
rezerve, într-o suită de situaţii comi
ce, plină de încurcături şi surprize.
Izvorul acestor încurcăUiri comice îl
constituie identitatea nominală a ţesătoarelor de la „Trainica Moldova", Ele
na Aioanei I şi Elena Aioanei II, şi
asemănarea acesteia din urmă eu sora
ei geamănă, Irina Aioanei. Acest arhicunoscut motiv comic al „gemenilor"
mereu confundaţi, elementul străvechi
al tehnicii teatrale, qui pro quo-ul, nu
este însă folosit de autoare în sine,
ci ca un mijloc pentru a demonstra
din perspectiva noului din viaţă, o idee
valoroasă : munca, concepută şi îndeplinită ca o creaţie, dăruieşte omului
sentimentul unei nemărginite bucurii
şi satisfacţii. Lupta tinerelor ţesătoare
pentru o înaltă productivitate si pen
tru o calitate superioară capătă în
comedia Constanţei Bratu, datorită en-1
tuziasmului şi veseliei eu care se petreee, caracterul unei adevărate competiţii festive. în atmosfera de voie
bună, pe care o degajă desfăşurarea
acţiunii, pe lîngă patosul şi poezia
muncii, spectatorul desprinde, sugerat
în cîteva linii fugare (impuse de limitele genului), ceea ce este esenţial în
viaţa de azi a muncitorilor : o concepţie luminoasă. robustă asupra vieţii,

asupra dragostei, tendinţa spre un înalt
grad de cultură, o gîndire ascuţita
şi un dezvoltat simţ al umorului.
Mai mult ca la alţi autori tineri,
am întîlnit în această comédie, redate
eonvingător, noile relaţii umane, armonia vieţii colective. Dincolo de interesele profesionale sau legăturile sen
timentale, răzbate, pe întreg parcursu!
acţiunii, o caldă şi vibrantă solidaritate aimană.
Fără să fie foarte profundă, eficacitatea educativă a comediei e dncontestabilă prin aceea că autoarea mînuieşte cu talent satira şi ironia, mdemascarea şi condamnarea birocratismului, a autoliniştirii, a spiritului rutinier, a egoismului şi a lenei, aspecte
ce constituie încă piedici în aplicarea
înaltelor principdi ale eticii comuniste.
Autoarea supune judecăţii colective
atitudinea înapoiată a Elenei Ai
oanei II, care stinjeneşte avîntul întregii brigăzi, muncind prost şi fără
elan. în transformarea Elenei Aioa
nei II de la muncitoarea care n u
îndeplinea măcar planul, pînă la fruntaşa pe fabrică, rolul constructiv al colectivului nu poate fi subapreciat. Dragostea, ajutorul colegelor de brigadă,
perseverenţa şi tăişul irondei lor au
contribuit în cea mai mare parte ca
Elena Aioanei II să poată obţine în
muncă un succès deosebit. Autoarea
a izbutit să respingă elişeul facil în
crearea acestui personaj şi să-1 realizeze astfel încît să găsească în eî
SO
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înseşi datele şi resursele plauzibile
transformării acestuia. Elena Aioanei II
a r e multă personalitate, ambiţie şi
mindrie, o inteligenţă vie şi o sensibilitate care-i conféra dreptul de
a-şi fi putut însuşi în procesul muncii
o nouă concepţie, capacitatea de a
simţi şi a înţelege ibuouria autodepăşirii. Mai puţin original ca factura
artistică, Pigulete reprezintă îndeosebi
tinta ascuţişului satiric al autoarei. în
climatul creator şi luminos al colectivului d e la „Trainica Moldova", Pi
gulete, prim prostie, impermeabilitate
la nou, refugiu în dosare, prin voluptatea eu care ascultă la uşi şi vînează
greşeli, aruncă o pată cenusie. Autoarea o risipeşte, supunînd-o hazului
general.
Comedia Constanţei Bratu ne-a reţinut atenţia mai ales prin acea sclipire de emoţie şi umor care însoţeşte
pe mezina brigăzii, Varvara. Personajul reprezintă o explozie de tinereţe şi
prospeţime, al căror farmec îl dau o
sinceră candoare sufletească, un entuziasm de nestăvilit, stîngăcia şi inocenţa cu care descoperă viaţa şi dragostea, atasamentul faţă de fabrică
pînă la confundarea acesteia cu căminul părintesc.
Regretînd faptul că autoarea n-a
dat condeiului său acelaşi avînt în zugrăvirea Gatincăi — a cărei comportare rigidă şi didactică,
obiectul
ironiei autoarei şi, implicit, a colegelor ei, apare cam artificială —
sau în aceea a Irinei şi a celor doi
tineri montori Dinu Rozmarin şi Ghiţă
Matei, insufioient individualizaţi, putem afirma capacitatea tinerei autoare d e a da viaţă şi relief acţiunii unor
eroi pozitivi de comédie, încadraţi în
fondul comic al piesei şi care privesc
viaţa cu o optică nouă, socialistă.
Tonică, tot timpul optimistă, dovedind o gamă bogată a umorului, de
la zîmbetul indulgent şi rîsul care
afirmă, pînă la cascadele satirei dezlăntuite care exclude persona.iul, Pi
gulete + 5 fete îşi justifică din plin
dreptul la existenţă.
Toate aceste calităţi suplinesc, dar
nu reusesc să şi ascundă unele neîmpliniri. încă în prima ei versiune,
concentrată la doua tablouri, comedia
dezvăluia ca una din slăbiciuni, dozarea inegală a materialului dramatic,
caracterul mult prea expozitiv şi de
o vervă comică redusă a primului tablou, aglomerarea tuturor resurselor
comice în cel de-al doilea. Transformarea pe care a suferit-o piesa la
Teatrul Tineretului, prin amplificarea

ei la proporţiile piesei de trei acte,
nu a înlăturat acest neajuns ; dimpotrivă, 1-a scos mai mult în évidente.
Tabloul adăugat se dovedeşte aproape
inutil, prin lipsa lui de substanţă comica, priai lipsa de supleţe şi cursivitate a acţiunii, prin situaţiile insuficient caracterizate pe linia farsei,

Taiiana Tefcd (Elena Aioanei II) ji
H. Nicolaide (Pigulete)

prin dialogul lipsit de strălucire. A m
salutat alegerea acestei comedii în repertoriul Teatrului Tineretului, şi n u
putem subaprecia efortul pe care 1-au
depus teatrul şi autoarea pentru a o
prezenta publicului. Socotim însă că
nu s-a depus o muncă suficientă în
adîneirea textului, înspre valorificarea
la maximum a ceea ce prezenta el
inédit.
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II
rita a fi subliniată, în primul rînd,
creaţia Tatianei Iekel, în rodul dublu
Irina şi Elena Adoanei II, în care
actriţa a marcat eu precizie trăsăturile care disting celé doua gemene :
lirism, blîndeţe şi duioşie pentru Irina;
neastîmpăr, temperament exploziv, în
caracterizarea Elenei II. Tatiana Iekel
a intuit, dincolo de egoismul şi automulţumirea pentru lucrul făcut d e
mSntuială ale Elenei II, acel bun-simţ
şi acea perspicacitate care ne conving
în final că şi-a înţeles greşeala că
nu se poate mulţumi ou o izbîndă
formală, că depăşirea planului reprezintă, de fapt, rodul unei structurale
transformai! în mentalitatea sa.
Genoveva Preda a susţinut eu tem
perament şi énergie rolul Varvarei.
Actriţa a izbutit să dea viaţă şi strălucire celor mai multe scene, a avut
farmec, dar unele mici răsfăţuri au
apropiat personajul prea mult de infantilitate. Simplă, sinceră, Aurora
EMad a redat convingător pe tînăra
muncitoare Elena Aioanei I, iar Neofita
Pătraşcu a reuşit să marcheze aerul
didactic şi acea rigiditate exasperantă
pentru cei din jur, aie Catincăi.
Am înregistrat eu bucurie debutul
în acest spectacol al mai multor absolvenţi ai Institutului de Teatru care,
în roluri nu prea generoase, au vădit
calităţi remarcabile pentru comédie.
Ne referim la Nicolae Pomoje, care
ne-a prezentat în Dinu Rozmarin
chipul unui muncitor jovial, simpatic,
un amestec de curaj şi timiditate cuceritoare. Gh. Dinică a cheltuit generos vervă şi dezinvoltură, interpretîndu-1 pe montorul Biţă Matei. Vasile
Gheorghiu a interprétât, eu o mimică
excelentă şi eu un real simţ al uraorului. pe strungarul Romeo Stan. Chiar
în cîteva replici şi-au marcat prezenţa
Ion Gheorghe (vopsitorul), Marin Moraru (ziaristul).

In spectacoiul regizat de Ion Lucian, sînt multe elemente de valoare
care slujesc dezvàluirii a ceea ce este
esenţial în substanţa comediei : o demonstraţie în care noul din viaţă alungă prin arma rîsului ceea ce e vechi
şi périmât. Regizorul a căutat, în
general, să ofbţină în mod organic
adeziunea şi rîsul vesel al pubdicului
— chiar şi în situaţaile celé mai
ilariante — nu prin şarjă sau excès
de zel comic.
Textul comediei Constanţei Bratu
invita însă la o mai mare expresivitate
scenică, la o montare mai tinerească,
mad proaspătă. Deşi lucrat eu acurateţe, spectacoiul respira un aer oarecum vetust, rutinier. Impresia porneşte de la o mişcare în scenă şi un
grupaj al personajelor, inexpresive, de
la o pénurie de amănunte comice în
portretizarea personajelor, de la ritmul prea puţin alert şi, mai aies, de
la insuficientul efort creator cerut interpreţilor pentru a-şi încadra replica
într-un tempo mai viu, mai nuanţat.
Am fi dorit ca în decor, şi mai aies
în costume, să se fi găsit aoel cores
pondent descris atît de plastic de către autoare, privind rodul muncii eroinelor sale : „explozii de culori de la
rubiniul vinului din strugurele întîrziat în vie, pînă la imitaţia blondului
solar ; de la verdele vegetal, după o
noapte de ploaie, la argintul peştilor
ce sar capra pe coama valurilor mării".
Nici elementele decorului : fire şi panouri, nici croiala sau culoarea costumelor nu demostrează simţul estetic şi
bunul-gust pe care4 afirmă în text
eroinele piesei.
Regizorul a acordat, cum era şi firesc, cel mai mare credit interpreţilor. Fără a fi exploatat la maximum
resursele artistice ale tuturor. el a
obţinut totuşi, prin elementul actoricesc, cîteva realizări interesante. Me

Cronica.
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Cunoscut pentru umorul său suculent, H. Nicolaide a conferit lui Pigulete o imagine caricaturale, subliniind cu precizia detaldului ilustrativ,
prostia şi suficienţa acestuia.
Chiar dacă spectacolul Pigulete +
5 fete de la Teatrul Tdneretulud nu

este scutit de imperfecţiuni, el se
bucură pe merit de adeziunea voioasă a spectatorilor, care găsesc în el
imagini convingătoare ale actualităţii
noastre.

Valeria Bucea

TEATRUL DE STAT DIN BRĂILA

„NEVESTELE VESELE DIN WINDSOR" de Shakespeare
Data premierei : 16 ianuarie 1962. Regia : D. Dinulescu. Decoruri şi costume : Camillo Osorovitz.
iDistribuţia : Nae Nicolae (Sir John Falsuff) ; Mihai Aunasiu (Fenton) ; Valentin Gustav (Shallow) ; Gheorghe
Lazarovici (Slender) ; Petre Simionescu (Ford) ; Viorel Brinzas (Page) ; Dorel Mihăilescu (Sir Hug Evans) ;
Eugen Popescu (Doctor Caius) ; Eftimie Ştefanu (Hangiul) ; Emil Georgetcu (Bardolf) ; Nicolae Budescu
<Pistol) ; Anghel Deac (Nym) ; Jeny Dumitrescu (Robin) ; Gheorghe Haucă (Simple) ; Dumitru Dinulescu
<Rugby) ; Virginia Veber (Doamna Ford) ; Ileana Pop Radu (Doamna Page) : Livia Ungureanu (Ann
Page) ; Oily Eftimiu (Doamna Quidy).

Teatrul de Stat din Brăila a inscris
in programul său din această stagiune
Nevestele vesele din Windsor. Aceasta
«ste prima piesă de Shakespeare pe
care o repreziintă coiectivul brăilean.
Alegerea este eu atît mai pozitivă, cu
cît — în planul de perspectivă al
teatrului — constiituie primiul pas pe
.drnjmiul pregătirii colectivului pentru
turn spectacol eu una din tragediile lui
Shakespeare, în vederea apropiatei
sărbătoriri a 400 de ami de la naşterea
marelui Will. Speotacolui realizat la
Brăila a coaistituit un greu examen
pentru tînărul regizor D. Dinulescu.
Nevestele vesele, cuprinzătoare croni<că a moravurilor societăţii engleze de
la sfîrşitul secoluLui al XVI-lea, reprezintă o treaptă superioară în comedia
shakespeareană, in care diversitatea
tipurilor, apartinînd diferitelor clase
sociale, se conjugă cu satina ascuţită,
umorul, ironia, într-o abilă desfăşurare de întîmplări pline de semnificaţii
pentru realitatea timpului. Regizorula
distribuit curajos în cel mai dificil roi
al comediei — şi poate că FalstaËf este
unul din celé mai complexe roluri din
întreg repertoriui Shakespearean —un
actor tînăr, Nae Nicolae. Inceroarea
i-a reuşit în parte, talentatul interpret
a l întîrziatului cavaler împlinind o
seamă din cerintele rolului, deşi unele
alunecări spre grotesc, unele tendinţ^
spre şarjare exagerată ştirbesc dinvaloarea compozitiei lui. Grija cu care
D. Dinulescu a urmărit evoluţia celorlalţi interpreti nu s-a manifestât în
cazul lui Falstaff, şi această concesie
şubrezeşte unitatea de stil a înitregului
spectacol şi umbreşte limpezimea ideii
că acest „burdxif urnflat" îşi trăieşte
amurgul strălucirii şi puterii sale, aşa

cum Angjlia acelui secol trăia amurgul
puterii feudaile.
Cînd într-un spectacol ca acesta, majoritatea rolurilor sînt bine realizate
— şi ma gîndesc în primul rînd la
Petre Simionescu în rolul egoistului
damn Ford, la Viorel Brînzaş, în rolul
atît de dornicului de parvenire domn
Page, la Eugen Popescu, interpretul îngîmfatului medic Caius, la N. Budescu
în rolul haimanalei Pistol, la nătîngul
Slender, jucat de Gh. Lazarovici —,
preoeuparea regiei trebuia să se orienteze către adîneirea interpretării date
de Virginia Veber şi Ileana Pop-Radu
celor doua neveste din Windsor, cărora
mai multă predispoziţfe pentru glurnă,
mai multă veselie n-avea cum să le
strice. Dimpotrivă, s-ar fi justificat
versiuile :
Prin tot ce vom face, să le dovedim,
Rămînînd cinstite, că ştim să glumim !
şi ar fi dat din plin substanţa comică
pretinsă de această strălucită farsă
popular ă.
Fără îndoială, păşind pe un drum
încă neumblat de ei, regizorul şi interpreţii au avut de întîmpinat mari
dificultăti — şi multe dintre ele le-au
depăşit — de la rostirea versului pe
scenă, pînă la realizarea unor personaje complexe. îi rămîne colectivului
brăilean să-şi desăvirşească această
dintîi realizare din repertoriui lui
Shakespeare, cu încrederea că însăşi
comedia conţine suficiente date comice
pentru a se putea lipsi de adaosuri păgubitoare. Nu mă refer la comentariul
modest, discret, care însoţeşte desfăşurarea acţiunii, ci la unele îngroşări
în interpretare care au apărut pe alocuri.
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TEATRUL DE STAT DIN GALAJ*

„Ml SE PARE ROMANTIC" de Radu Cosaşu

,

Data premierei : 16 iannarip [afi?
Regia : Vlad Mugur. Scenografia : Jules Perahim. Distribuţia :
Cornel Dumitraş (Constantin Dinu) ; Marga Georgescu (Simina Ioniţă) ; Ion Niciu (Dorobantu) ; Dumitrui
Dûnea (Marcu Fuiorescu) ; Alexandru Năstase (Gheorghe Isaia) ; Lavinia Anghelescu (Maria Cernea) ; Gina
Jatrichi (Lilly Gigea) ; Elena Chelefa (Doamna Gigea) ; Grigore Chiriţescu (Mircea) j Eugen Tudoran(Ignat) ; Viorel Popescu (Un miliţian) ; Sică Stănescu (Un chelner) ; Scptimiu Pop (Reporterul) ; Veronica
Irasog (Casieriţa) ; Constantin Anghelovici (Un om de serviciu).

Am apreciat întotdeauna la Vlad
Mugur încrederea ou care distribuie
actori foarte tineri în roluri dimtrecele
mai dificile. Desigur, experienţa nu a
fost intotdeauna izbutită — nici nu se
putea altfel — în cazul de faţă însă,
distribuirea proaspătukii absolvent al
Institutului, Cornel Dumitraş, în oel
mai de răspundere roi al piesei lui
Radu Cosasu, s-a dovedit a fi un act
bine chibzuit. Tînărul aetor, foarte potrivit datelor initiale aie personajului
Constantin Dinu, are o fermecătoare
simplitate, un surprinzâtor de matur
simt al nuanţelor, el ştie să-şi asculte
aterit partenerii, să dea sens pauzelor
şi să se mişte în scenă firesc. Portretul
moral al niuncitorului aflat în pragul
unui examen dificil se întregeşte scenă
cu scenă. Vlad Mugur a acordat toată
atentia evoluţiei acestui interpret, de
reuşita căruia depindea exprimarea
limpede a ideii piesei. De altfel, e d a r
că regizorul a urmărit în special redarea, pînă la nuante, a procesului in
terior al tînărului muncitor care trebuie să aleagă* între a plăti un trist
tribut vechii mentaiităti şi a se bucura,
în sfîrşit, de constiinta demnităţii sale,
de încrederea în forţele proprii.
Estompînd, nu însă pînă la punerea
lor totală în umbră, personajele Fuio
rescu şi doamna Gigea, regizorul le-a
îngăduit sa côstige primul plan al atenUei, doar atunci cînd avea strictă nevoie sa sublinieze, prin contrast cu ele,
substanta etică, simţitor deosebită calitativ, a personajelor pozitive. Firesc
deci ca Duimitru Dunea, interpretul pictorului de rate şi tigănci, şi Elena Che
lefa, interpréta doarnnei Gigea, să aibă
o prezentă mai discrete, mai puţin agresivă, decît s-au lăsat ispitiţi s-o
facă interpretii aceloraşi roluri din
alte teatre.
Romanţioasa domnişoară Lilly, iubitoare de galeşe meiodii de import şi
de bărbaţi „cu situaţie", a găsit în
Gina Patrichi o interpréta plină de
vervă, de spirit, de fantezie, care însă
a greşit, adăugînd pe alocuri mai multă
vulgaritate decît îngăduia rolul. Să-şi
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fi epuizat oare această înzestrată actrită resursele, de se vede acum silită
să recurgă la efeote mai prejos de
autoexigenta cu care ne-a deprins ?
Simina a fost interpretată de Marga
Georgescu cu multă căldură, cu sim
plitate şi firesc. Ion Niciu a fost poate
prea reţinut, prea voit sobru, în orice
caz însă, convingător în intransigenţa
lui de comunist, îmbinată cu o sinceră întelegere a proceselor sufleteşti
ale lui Dinu. Ne-a plăcut Lavinia Anghelescu, pentru că nu a lipsit-o de
feniinitate pe Maria Cernea, activista
sfatului popular, şi n i d de umor sub
til. In general, trebuie subliniată unitatea întregului coleotiv, acordul — ou
foarte vagi excepţii — stabilit în omogenizarea stilului de interpretare al
tuturor interpretilor. Meriitul este al
regiei, care a dovedit că ştie sa stimuleze resursele creatoare aie actorilor, dar laude se cuvin şi interpreţilor,
care au depus un serios efort pentru
a se achita de sarcinile lor în tirnpul
nepermis de scurt rezervat pregătirii
spectacolului. E o serioasă lipsă care
tine de modul de organizare şi de stiiul de muncă al teatrului, cu nimic
folositoare activitătii lui creatoare. Am
lăsat dinadins la urmă o problème
hotărîtoare pentru reusita unui spectacol : colaborarea dintre regizor şi scenograf. Nu încape îndoială că fantezia
creatoare a lui Vlad Mugur a gasit un
admirabil stimulent în decorurile realizate de Jules Perahim. Mereu inédit,
mereu surprinzător de inventiv şi receptiv la sensurile piesei, Perahirn a
găsit şi de astă data o soluţie pe cît
de simple, pe atît de sugestivă. Pe un
écran mare sînt proieotate imagini menite sa sugereze looul acţiunii, în vreme ce strict utile elemente de mobi
lier şi recuzită ajută pe actori să evolueze. Dar cîtă poezie, cît pitoresc, cît
romantism e în imaginea potecii din
parcul încă nedesfrunzit, pe care a
acoperit-o ninsoarea pretimpurie şi în
care abia se desluşesc urniele proaspete aie unor paşi de copil !

Virgil Munteanu

PRIN TEATRELE DIN R. P. BULGARIA
Dincolo de Dunăre. In Repuiblica
Populară Bulgaria, fie că pleci ou
IL 18 sau eu trenul peste frumosul
Pod al Ptrieteniei, nu ai deloc impresia că esti, aşa cum se spune, in
străinătate. In primul rîncL, pentru
că drumul este neverosimdl de scuirt,
iar în ai doàlea rîmd, pentru că peste
tot oamemii te întâmpină eu căldură
şi prieteniie şi pentru că peste tot ai
impresia că eşti aşteptat, deşi toţi
tovarăşii din jurul tău — şi înibotdeauna eşti înconjurat de adevăraţi
tovarăşi — nu fac eforturi deosebdte
în acest sens. Dimpotrivă, ai impxesia
că-i cunoşti de mult, şi de aceea
comfversaţia — după salutuirdle de rigoaire şi deloc pirotocoLare — îneepe
pe nesitmţite, ca o continuare a unei
discutii, începută de mult şi intrenupta
accidentai. OspitalLtatea bulgara nu se
dezminte. Oriunde în Bulgaria, la So
fia, la Plovdiv, Burgas sau Ruse te
simti într-âdevăr ca acasă.
La Sofia dificultatea cea mai mare
îneepe evident atunoi cînd vrei sa
mergi la un speetaeoil. Şi nu pentru
ca toate spectacolele încep la sapte
precis (dar precis), ci pentru că pe
de o parte nu se găsesc bilete, iar pe
de altă parte, este foarte greu să te
hotărăşti. Mai aies atunci cînd la Operă oîntă Uzunov sau Nikolov, cînd
la Tineret se joacă Umiliţi şi obidiţi ;
La Satiric, Arturo Ui ; la National,
drama istorică a lui Kamen Zidarov
Ivan Sişman ; la Studiouil Naţionalulud, Scandaloasa legătură de Priestley ;
la Armatei, piesa originală a kid Ni
kola Rusev, Direcţii, iar la Teatrul
Muncii, drama lui Claude Baal, Dacă
ne vede lumea împreunà.
Şi aşa e în mai toate serile la So
fia, unde celé cinci săli de teatru oferă un repertoriu variât, actual, şi
unde nu e deçà de mirare faptul ca
toate aceste săili sînt pline.
Asistînd la cîteva interesante spectacole pe scenele Sofiei, am ramas încîntat în mod deosebit de remaroa-

bilele valante interpretative ale unor
actori ; de forţa dramatică a lui Stefan
Ghetov, de farmecul şi umorul fin al
lui Apostol Karamitev, de tumultuil
vital eu care umple efectiv scena Mila
Pavlova, de subtnflitatea psiihologică a
lui Ivan Kondov, sau de candoarea
cuceritoare a Valentinei Borisova.
Teatrul Tineretului este unul din
celé mai interesante teatre aie Sofiei,
ou un profil distinct reliefat. Aici am
văzut doua spectacole.
Primul, Umiliţi şi obidiţi, în dramatizarea proprie a regizorului spectacoluilui, Willy Ţamkov. La acest spectaool,
întreaga scena — fundalul, arleohiniî
şi chiar fosa — era acoperită eu o
imensă pînză neagră. Printr-un panou r
o prodecţie de umibre reliefeazà siluetele unor oameni aflati în faţa ţevilor
de puşcă ale unui numéros pluton de
execuitie nevăzut. Imaginea, sugestivă
pentrui atmosfera de teroare din Rusia
taristă şi pentru biografia lui Dostoievski, se estompează, în locul eî
apărînd brusc o uriaşă proieoţie : chipul
expresiv al marelui romancier. Treptat, trep'tat, aparatul surprinde în grosplan şi întîrzie mai multe clipe asupra ochilor, asupra prdvirii pătrunzătoare, meditative şi putin stranii a
portretuliui. Proiecţia dispare şi imediat bezna scenei este străpunsă de
conurile de lumină a doua reflectoare
— aidoma a doi ochi — care cercetează scena, şi încet, încet, ca un decupaj dnematografic. sînt readuse în
memoria spectatorului fragmente din
destinul tragic al umiliţilor şi obiditilor, al Nataşei şi al micuţei Nel'ly.
Scenele sînt urmărite şi legate între
ele de prezenta alter ego-ului autorului, de scriitorul Ivan Petrovici, care
observa atent şi participa la viaţa
Nataşei şi a micutei Nelly, în fond la
propria lui viaţă, traita într-o societate
în care orice ideal şi orice aspiraţie
de puritate sau de dreptate erau bru
tal profanate. Dezaprobaa"ea acestei societăţi inumane este evidenţiată pe întreg parcuxsul spectacolului : prin ti-
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polotgia epocii, bine suirpirinsă si re
data de interpreti, si prin atmosfera
care învăluie discret acţiunea dramaticà într-un permanent clarobscur, aproape pictural, şi prin ilustraţia muzicală, ale cărei acorduri se sting du*reros, odată eu nazuinţele acestar oameni simpli, atît de umiliiţi şi atît
de obidiţi.
Spectacolful ne-a dezvăluit un regizor de mare sensibilitaite, Willy Ţankov şi un colectiv de actori italentaţi,
din ale căror oreatii nu se poate să
nu amintim zguduitoarea aparitie a
lui D. Dosev (Ivan Fetrovici), sau emotionanteile evoluiţii ale Vioietei Minkova (Nataşa) şi ale Iankăi Vlahova
<Nelly).
Al doilea speotacol de la „Tineret"
cu piesa lui Pavel Kohouit, Asemenea
dragoste, a devendt In regia Veselinei
Ganeva o dezbatere etică pubiică, la
care speotatorul a fost solicitât direct,
cu luciditate şi căldură, ca partici
pant activ la procesiul de pe scenă.
Şi pe drept cuvînt, pe scenă avea loc
un procès uman, iar sala a fost o adevărata sală de judecată. Spectacoluil
a afirmat răspdcat şi convingător o
idee majora : nu trébuie si nici nu
poţi — dacă eşti om cinstit — sa treci
indiferent pe lînga tovarăşii tăi de
viaiţă şi de muncă, mai' aies cînd în
viaţa acestora au loc întîmplări pe
care singuri nu le pot rezolva, dar
de care societatea, oolectivul este răspunzător. La această dezbatere asupra
responsabiKtăţii omului au solicitât în
permanentă şi actorii (citez doarr pe
Kosta Tonev, Violeta Minkova şi
Gh. Cerkelov), care şi-au întruohipat
rolurile pe doua planiuri : puternic afectiv în trăirea lor, şi rational, distantîndu-se momentele esenţiale ale destinului eroiloT, pentru a da astfel posibilitate „sălni de judecată" să reflecteze şi să-şi precizeze atitudinea.
Interesîndu-ne în mod special cei
doi regizori, i-am urmărit si în alte
spectacole. iNu ne-a fost greu sa o
recunoaştem pe Vesalina Ganeva, vizionînd pdesa Vinovatul de Dimităr
Dimov (pe scena Studioului Teatrului National). Asprul rechizitoriu pe
care pdesa îl face spdritului mic-burghez, care mai dăinuieşte în mentalitatea unor oameni, a strălucit în spectacol datorita mai aies stdlului sobru,
lucid (întîlnit şi la primul spectacol),
cu care a fost interprétât, datorita
aceleiasi forte de convingere şi solicitare directă a spectatorului la precizarea unei atitudini morale.

Pe Willi Ţankov l^am reîntîlndt tot
pe scena „Tineretuilud" într-^un spec
tacol experimental Cum oâ place, lucrat eu multă fanitezie în Btil commedia deU'arte. Ţankov şi-a imaginât
şi a realizat piesa ca un spectacol dat
în aer liber — într-o piată sau într-un
bîlci — folosind ca principal loc de
acţiune un podium rotund, deosebit
de ingrat ca spaţiu de joc, care a
obligat pe actori lia precizie şi fineţe
plastică şi la o ooncentrare maxima.
Şi totuşi, am asistat la o explozie de
tinerete si vioiciune, dar şi la o profundà şi semnificativa subliniere a
poveţelor morale aie Kosalindei (ex
cédent jucată de G. Stanceva), a ironiei de eseniţâ populară din tiradele
Bufonului, sau a poziţiei sceptice dar
entice a lui Jacques. Amintesc don
spectacol doar scena marelui monolog
fMozofic „întreaga lume e o scena...",
rostit eu o frumoasa ştiiniţă scendcă
(interpretul era acelaşi D. Dosev din
spectacolul Dostoievski) în fata podiumului-scenă pe care nu întîmplator
s-a jucat întreaga piesă (vezi monologul), podium-scenă care de astă data
s-a transformât, printr-un efect tehnic
de lumină, ontrnun foc în pădure, în
jurul caruia erau prezenti toti eroii
pădurii din Ardeni.
N-am putut sa rezist tentatiei (deşi
oolectivul „Tdneretuiui" mă cucerise)
de a vedea spectacolele Teatrului Sa
tiric, animât de eminentuil om de teatru, regizorull B. Danovski. Stilutl de
interpretare al acestui colectiv (de
numai 28 de actorii) 1-as numi maiakovskian, pentru că, într-adevăr, in fiecare spectacol al teatrului — fie că
era vorba de satira antifascistă Ar~
turo Ui, de comedia lirică a lui V. Pe,trov Cînd trandafirii dansează, sau de
spumoasa comédie a lui Marcel Aimé
Capul altora — ca într-o „lupa care
măreşte", au fost incisiv demascate
racdle morail-sociaile de care speota
torul contemporan se detaşează TÎzînd, cu optimdsmul superioritătii sale.
Nu se poate să nu subliniez, din întregul acestui neobosit şi pasionat colectiv, pe inepuizabiluil şi complexul
actor de comédie, care este G. Kaloiancev. Cuim de asemenea trebuie amintit — eu bucurie — şi faptul câ
în repertoriul permanent al Teatrului
Satiric se află şi acuom Mielul turbot
de Baranga, în această stagiune urmônd a fi montată şi Siciliana.
In teatrele din provincie nu am în
tîlnit deloc radicale deosebiri caliitative
în tinuta spectacolelor, fată de celé
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dim Sofia, aşa cum greşit ne-am dmaginat. Ba uneori, ele au fost superioaire. Astfel, s-a întîmplat la Varna
cu drama isfcxrica Ivan Sişman, unde
am asistat la uai spectaool mai emotianant şi mai patriotic decît la Nationalul dim Sofia ; sau la Teatrui din
centruil muncitoresc Dimitrovo, unde
aim văzut Cînd trandafirii dansează,
spectacol montât de Lilriana Penoeva,
eu mai multă fantezie şi graţie, deşi
eu forte artistice mai puţin valoroase
decît celé de la Satiric.
Celé mai interesante colective teatrale din provincie le^am întîlnit însă
la Plovdiv, Burgas şi Ruse.
în istoricul şi frumosul Plovdiv —
unde, priwtre aitele, am văzut un impresionant monument al ostasului sovietic, pe care locainicii îl cunosc mai
mult sub numele familiar de Aliosa
— am viizionat un bun spectacol cu
pdesa lui Naziim Hikmet, Prima zi de
sărbătoare, o drama cu pufternice semmificatii sociale, în care stadiul cre
puscular al buirgheziei a fost admirabil dezvăluit şi inteligent opus apariţiei pionierdlor unei orînduiiri sociale
drepte : oamenii mutncii. La reusita
spectacoluku, pus în scenă de regizorul D. Punev, au contribuit si actorii
D. Danov, Paşa Berova şi N. iDacev,
pirecuni şi sugestivul decor simbolic al
lui A. Amgmelov.
în pitorescul şi veselul port al Mării
Nègre, Burgas, ne-am amuzat la comedia lui Salacrou, Arhipelagul Lenovr, în care actorul Ţeno Kandov
ne-a încîntat prin dezinvoltură scenică şi umor de buna caMitate. în acest
tânăr colectiv, care répéta cu însufletire drama antirăzboinică Sabia lui
Damocles de Naziim Hikmet, am întîl
nit o continua frâmântare creatoare,
susţinută de altfel cu atenţie şi pricepere de sefufl secţiei de învăţămînt
şi mare iubitor de teatru, tovarăşul
Ciorbagiev.
Iar pe malul Dunarii, la Ruse, unde
am văzut drama lui Sdmonov, Al patrulea, si piesa lui Kohout, Asemenea dragoste, ne-a interesat mad cu
seamă preocuparea căutării celor mai
simple şi emotionante miljioace de
expresie artistică pe care coleotivul o
dovedeste cu fdecare spectacol. Stnt
convins că rezuiltatele acestor cautâri
nu vor înitSrzila sa se arate, atîta timp
cît în colectiv exista actori talentaţi
ca Tvetana Nikolova, T. Iuntiikov, E
Grekov, L. Kremen, toţi foarte buni
actori de drama, un regizor ca J. Pavlovici şi un scenograf ca J. Avdala.
ïn sumarele şi destul de imcomple-

tele note de mai sus, nu am enumerat deloc mtîmplător nuimele atîtor ac
tori, regizori sau scenografi. Pentru
că, una dintre celé mai depline satisfaoţii artistice pe care teatrul bulgar
contemporan o lasă spectatorilor săi
o constituie toemai bogăţia şi varietatea resurselor de cadre artistice pe care
le întHnesti în fiecare teatru.
Despre dramaturgia originală bulgară, e adevarat, am amintit mai puţin,.
deoarece am văzut-o în prea puţine
spectacole. Trebulie suibliniat însă pozitiv faptuil ca tema eroico-revolutionară
a luptei camunistilor pentru eliberarea
Bulgariei este bogat ilustrată în piese
de valoare artistică, dintre care amintesc numai Blocada de K. Zidiarov, In
fiecare seară de toamnà de I. Peicev
sau Constiinţa de E. Manov. Tot cu
titlu dnformaitiv arnintesc şi cîteva
piese originale, în care este dezbătută foarte combatitv, lupta împotrdva
veohilor menitaQităţi, a spiritului mie*
burghez, a inerţiei sau a carierismului :
Vinovatul de D. Dimov, Cînd tranda
firii danseazà de V. Petrov, sau Dtrecţii de N. Ruse.
Impărtăşind în nuimeroasele discuţii
tovărăşeşti avute cu oamenii de teatru
bultgari, impresila că dramaturgia actuală este oarecum datoare vieţii noi
şi harnicuilui popor bufligar, ca de alt
fel şi forţelor artistice de care am
amintit, capabile si dornice să-i înfăţişeze pe scena pe constructorda de
viaiţă noua, impresia mi-a fost confirrnată numai în parte ; desi muilţi ac
tori si regizori solicitau, pe drept cuvînt, autorilor draimatici să încerce să
spargă mai des cadrutl strârnt al
dramelor intime, de interior, să patrundă pe şantiere şi în fabrici şi să
oglindească artistic — lucru nu atît de
usor, dar necesar — chipul arouhii
zilelor noastre, al zilelor desăvîrşiril
consitructiei socialiste.
In timpul acestor discuţii, am aflat
şi de o série de lucrări noi — pe care
am regretat foarte rnult că nu JLe-am
văzut. Este vorba de Efortul de N. Rusev, care tratează problème de etică
socialistă din viaţa sondorilor,JVu exista
moarte de T. Manov, inspirată din viata constructorilor de pe un mare santier, şi Gingăşie crudă de K. Ţacev,.
continuarea destinelor tmerilor eroi
ai primed sale piese Din prea multâ.
dragoste, jucată de altfel şi pe scenele din ţara noastră.
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STAGIUNEA

1961 — 1962

I
S A L A M A G H E R U
i FÎNTÎNA B L A N D U Z I E I
SCANDALOASA LEGĂTURA
de VASILE ALECSANDRI
DINTRE DL. KETTLE
Regia: ION ŞAHIGHIAN
SI D-NA MOON
1

I V L A I C U
1

VODA

■

de AL. DAVILA
Regia: ION ŞAHIGHIAN

1

PYGMALION

|

da G. B. SHAW

1
| CYRANO DE BERGERAC
1
■

I
■
g

■

■
|

de FLORIAN POTRA
Regia: SANDA MANU

■
g

B

P 0 A R T A F

1
|

DE dePARTEA
CEALALTĂ
ANATOL BARIANOV

*

Regia: GEORGE RAFAEL

■

ANTONIU SI CLEOPATRA *

de ANGELA NICULESCU PLATTI
Regia: M1RCEA AVRAM

FIUL

ÎN NO APTE A ASTA
NU DOARME NIMENI

de E. M. REMARQUE
Regia: SANDA MANU

I CÎND ÎNFLORESC MIGDALII
■
(

■
F
■
■
■

BRANDENBURG

de EDMOND ROSTAND
Regia: GEORGE RAFAEL

l

de J. B. PRIESTLEY
Regia: GEORGE RAFAEL

LÎNGĂ

Regia: SANDA MANU

■

de W. SHAKESPEARE
Regia: GEORGE TEODORESCU

SECOLULUI

de I. KUPRIANOV
Regia: SANDA MANU

■

C I 0 Cî RLIA

*

de JEAN ANOUILH
Regia: MIRCEA AVRAM

■

S A L A

S T U D 1O

"

|
CÎNTÂ
iPRIVIGHETORILE

BĂIEŢII

VESELI S

M

■

d

P R E G tÀ T 1 R E

■ FRAŢI1 KARAMAZOV
1

■
_

VIORI
DE PRIMAVARA
1
e AL. STEIN
Regia: GH. CHEŢA ■

de LUCIA DEMETRIUS
Regia: GH. CHETA

î N

de H. NICOLAIDE
Regia : MIRCEA AVRAM

PEER

de B. N. LIVANOV
după DOSTOÏEVSKI

■
G Y N T |

de H. IBSEN
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TEATRUL REGIONAL BUCUREŞTI
ŞI-A INAUGURAT ACTIVITATEA IN NOUA SALA
DIN ŞOSEAUA STEFAN CEL MARE Nr. 34
CU SPECTACOLELE:

,Jaşii'n Carnaval" şi „Millo Director46
de VAS1LE ALECSANDRI
REGI A: Dinu Cerneseu - DECORUM: Paul Rortnovski
C O S T U M E : Camillo Osorovitz - ILUSTRAŢIA MUZICALĂ:
Timuş Alexandrescu
IN DISTRIBUTEE: Petre D.agoman, Angala Ma^ri, Eugen P^trescu, Mihai Pălădescu, ■
'
.ni nie Stan.a. Ronulus Bărbnlescu, Dorina Lazăr, Mihai Marsellos, Aurcl Ttinsoiu, î
Anda G i o p j i , And-eia Năiăsaseu, Constantin Florescu, Mihai Pruteanu, Eugen Ra- s
coţi şi Dorel Livianu

I N D R A Z N E A L A
de GHEORGHE VLAD
REGIA: Mihai Dimiu - DECORURI SI COSTUME: Erviu Kuttler
ASISTENT DE REGIE: Êugen Petrescu
ÎN DISTRIBU ŢIE: Bilviu Stănculescu, Maria Burbea, Ion Marinescu, Angela Macri, Mihai Pâlădescu, Dominic Stanca, Lucreţia
Racovifâ, Ica Molin, Êugen Petrescu, Cornel Gîrbea, Gheorghe Mihalache, Margareta Dumitrescu, Niky Râdulescu, Rodica Popescu,
Anda Caropol, Ion Mîinea, Virginia Stîngaciu, Constantin
§•*„. _.
Florescu, Traian Parus

la repertoriul stagiunii mai figurează:
e
•
e
e

TRENUL RLINDAT de Vsevolod Ivanov
MELUIJIIRRAT à? AurH JBaranga (yersjune noua) ?
UN D11ĂCDE FATĂ de NicoiaêTiamaschin
MATEIAŞ GÎSCARUL, prelucrare de Al. Andriţoiu şi Al. Marosi,
după Môricz Zsigmônd.
ŞOSEAUA STEFAN CEL MARE 34 (Linii I. T. B. : 4, 24, 26, 27, 31, 35,

» ^ ^ ^ ^ ^ ^
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CEA MAI PLĂCUTĂ RECREARE FIZICĂ Şl INTELECTUALĂ
o realizati în

EXCURSIILE
organizate de

O. N. T. CARPAŢI

EWfl
CARPATI

0

Excursii de sfîrşit de sôptâmînâ la munte, la mare, la
diferite obiective turistice.
0 Excursii la locurile istorice şi la monumentele care evocâ
trecutul de luptâ al poporului nostru.
% Excursii de mai multe zile la cabane şi în staţiuni balneoclimaterice.
% Excursii în circuit prin celé mai interesante regiuni şi
oraşe ale ţârii.
0 Excursii eu itinerarii combinate prin regiuni turistice din
ţarâ şi în oraşe apropiate din fâri vecine (Russe,
Varna etc.)
0 Excursii pentru oamenii muncii aflafi la odihnâ, eu plecarea din staţiunile balneo-climaterice.
0 Excursii pentru practicarea sporturilor de iarnâ.
0 Excursii eu vaporul pe Dunâre şi în Delta.
0 Excursii cuprinzînd schimburi de experientâ pe ramuri de
activitate (produefie, învâtâmînt etc.)
0 Excursii la cerere, pe orice itinerar, pentru grupuri.
/ Transportul eu trenuri spéciale, eu vagoane şi
locuri rezervate, eu autobuze I.R.T.A. sau eu
autocarele O.N.T. Carpati
/ Cazare şi masâ în celé mai bune conditii.
/ Reduceri 50-67% pe C.F.R. şi I.R.T.A.

Informaţii şi înscrieri la toate agenţiile şi filialele
O.N.T. Carpati.
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TEATRUL NATIONAL „I. L. CARAGIALE"
S T A G I U N E A 1961 — 1962
în repertoriu:

COMEDIA
Apus de soare de B. Delavrancea
L

SALA
O

scrisoare pierdutâ de I.
Caragiale
Regia: Sicâ Alexandrescu
învierea, dramatizare dupa Lev
Tolstoi
Regia : Vlad Mugur
Poveste din Irkutsk de A. Arbuzov
Regia : Radu Beligan
Cidul de Corneille
Regia: Mihai Berechet
Regele Lear de W . Shakespeare
Regia : Sicâ Alexandrescu
A treia, patetica de N. Pogodin
Regia : Moni Ghelerter
Tragedia optimistâ
de Vs. Vîşnevski
Regia: Vlad Mugur

SALA
Nâpasta de I. L. Caragiale
Regia : Miron Niculescu
Titanic Vais deTudorMuşatescu
Regia : Sicâ Alexandrescu
Bâdâranii de Carlo Goldoni
Regia : Sicâ Alexandrescu
Tartuffe de Molière
Regia: Ion Finteşteanu
Surorile Boga de H. Lovinescu
Regia: Moni Ghelerter
Hangifa de Carlo Goldoni
Regia : Sicâ Alexandrescu

Regia: M. Zirra
Discipolul diavolului de G. B.
Shaw
Regia: Al. Finti
Cînd scapâtâ luna de Horia
Stancu
Regia: Vlad Mugur
Oameni care tac de Al. Voitin
Regia: Mihai Berechet
Siciliana de Aurel Baranga
Regia: Sicâ Alexandrescu
Anna Karenina, dupa L Tolstoi
Regia: Moni Ghelerter
Oamenii înving de Al. Voitin
Regia : Mihai Berechet
Fia|a cncorelor de I. Stock
Regia : Lia Niculescu

STUDIO
Dezertorul de Mihail Sorbul
Regia: Miron Niculescu
Ascultâ-fi inima
de Al. Korneiciuk
Regia: Al. Finti
Milionarii de Ion Istrati
Regia: Lia Niculescu
Fiicele de Sidonia Drâguşanu
Regia: AI. Finti
Bolnavul închipuit de Molière
Regia : Sica Alexandrescu
Vicleniile lui Scapin de Molière
Regia : Marcel Anghelescu

In p r e g â t l r e :

Macbeth de W. Shakespeare
Regia Mihai Berechet
Henric al IV-Iea de W. Shakespeare
Regia Al. Finfi
Orfeu în infern de Tennessee Williams Regia : Moni Ghelerter
Bulevardul Durand de Armand Salacrou Regia : Al. Finti
Febre de Horia Lovinescu
Regia : Sicâ Alexandrescu
Maria Stuart de Fr. Schiller
Regia : Ion Finteşteanu
Chirifa în laşi de Vasile Alecsandri
Regia : Ion Finteşteanu
A G E N Ţ I A DE B I L E T E : Calea Victoriei 42—Telefon 14.71.71
www.cimec.ro
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