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Virgil F lor e a

DESPRE SITUALA SI SARCINILE IMEDIATE
ÎN DOMENIUL DRAMATURGIEI*
In ultimii ani, draiuaturgia noastra a făout progrese ìnsemnate pe drumul
oglindirii veridice, emoţionante, a realiiăţii actuale, în spiritul realismului soeia1 ist. Momente ìnsemnate din viata poporului nostru, aspecte spécifiée ale procesuLui
de transformare revoluţionară a tării noastre si-au găsit expresia artistica in opere
drainatice care au ramas în repertoriul permanent al teatirelor, datorită conţinutului
lor bogat de idei şi reaiizării artistice remarcabille. Imagini ale luiptei clasei muncitoare, condusă de partid, pentru eliberarea ţării, pentru construirea socialismulu-i
in patria noastră ; aspecte din viaţa £ărănimii muncitoare, îndrumată de partid pe
drumul agriculturii socialiste ; proeesnl de f ăurire a unei noi initelectualităţi, le
gata de popor şi devotată operei de construire a socialismuhii ; unele aspecte ale
luptei comunistilor pentru libertatea şi fericirea poporuilui, precum şi alte teme
şi problème aie realitătii noastre au stimulât fantezia creatoare a dramaturgilor
vìrstnici şi tineri, care au realizat piese ca : Cetatea de foc, Minerii, Campana,
7Aua cea mare, Recolta de aur, Citadela sfărîmată, Ultimili mesaj, Mireasa desculţă,
Anii negri, Arcui de triumf, Oameni de azi, Mieliti turbai, Ziariştii, împărătiţa lui
Machidon, Nota zero la purtare, Trei generata, Arborele genealogie şi alitele.
Aceste piese, desi au unele slăbiciuni, au constituit la timpul lor succese ale dramaiurgiei noastre noi, cele mai bune dintre eie r&miînînd şi azi în repertoriul teatrelor noastre.
în ultimele stagiuni, rìndurile dramaiturgilor s-au înmulţit, noi condeie venind să-şi alăture forale creatoare celor care au pornit cei dintìi pe drumul dramaturgiei Tealist-sociaiiste. Astăzi, teatrui nostru benefiiciază de activitatea unui
front larg de creatori, dintre care cei mai multi au fost consacrati ca autori
dramatici în anii regimului nostru de démocratie populară. Din ce in ce mai multe
piese romîneşti contemporane sìmt reprezentate peste botare, dobìndind astfel recunoaşterea valorii lor de către un public international. Desigur că succesele obtinute atìt în stagiunile trecute, dît şi ITI prezent, constitute o màndrie légitima a
iuturor celor care au participât la realizarea lor şi în prinxul rînd a maselor de
oameni ai muncii, care le-au inspirât.
Nu putenti însă să trecem cu vederea faptul că, desi a obtinut remarcabile
succese, dramaturgia noastră originala a ramas în urina vietii şi a cerintelor oamenilor muncii. Teatrui, pentru a se dezvolta şi a-si putea ìndeplini ìnalta misiune
educativa cu care 1-a investit însuşi făuTitorul său, poporul, are nevoie în per
m a n e v a de un repentoriu nou, alcătuit din acele piese care să reflecte viata in
imagini vii, ouprinzătoaire.
Din pacate, constatami că situatia actuală a repertoriului originai e departe
de a fi satisfăcă'toare.
Semnalăan în primul rînd lipsa lucrarilor dramatice noi la ìnceputul sta
nghimi. Pe scenele celor 36 de teatre dramatice ale tării au fost prezentate la ìnce
putul stagiunii doar patru piese noi, restili premierelor fiinid reluări ale unora din
piesele stagiunilor trecute.
Dintre piesele noi, remareăm în priimul rînd Ultimul tren, de Eugen Mirea
şi Kovacs Gyorgy, şi Răzeşii lui Bogdan de Ernest Maftei. Piesa Ultimul tren, prin
intermediul unei mişcătoare legende de dragoste, tratează unni din cele mai dureroase aspecte ale efectelor politicii de învrăjbire natională dusă de olasele exploatatoare fin regimul burghezo-mosierese. Piesa scrisă cu mult talent reuseşte să convingă
prin veridicitatea caracterelor şi dramatismul situatiilor. Este semnificativ faptul
* Raport t'nut la Consfătuirea
:şi Culturii, la 11 nodembrie 1958.
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că piesa a lost bine primită, atît de spectatorii roniîni oît şi de spectatorii maghiari
din ţara noastră. Ceea ce reuşesc autorii să reliefeze cu multa pregnantă este toomai
caracterul distrugător, antipopular, al şovinismului, fie el romiîn sau maghiar, adticînd o contribute la lupta dusă de partidul nostru îmipotriva nationalismului şi
şovinismului. Semnificatia piesei ar fi fost mult mai bogată dacă autorii ar fi accen
tuât, pe lîngă aspectul uman al problemei. pe eel politico-social. In piesă nu se
precizează că numai eliberarea tării noastre de sub jugul fascist a créât conditiile
pentru rezolvarea problemei nationale, pentru dezrobirea conştiintelor de vechile
prejudecăţi nationaliste. De asemenea, în piesă lipsesc anumite referiri istoriee con
crete, nu se arata că înfrătirea oamenilor muncii de diferite nationalităti din Ardeal
se înfăptuieşte astăzi în conditiile apartenentei acestei provincii la Republica Populară Romina. în conditiile existentei lagărului socialist.
Piesa Răveşii lui Bogdan de Ernest Maftei, inspirata din lupta pentru transformarea socialista a agriculturii, dezvăluie procesul de conştiintă al unor tarani
care păşesc pe druniul agriculturii socialiste. Piesa dă viată oîtorva tipuri initeresante, reprezentative pentru psihologia extrem de complicata a tăranu'lui mijlocaş,
transmiţînd in acelaşi timp o atmosfera autenric populară. Totuşi automi, debutant
în dramaturgie, nu izbuteşte întotdeauna să realizeze artistic bogătia de fapte care
i-au stat la îndemină. Rezolvarea pe care o dă autorul este forfata, schematica, neconvingătoare. Se oreează impresia că factorul determinant în trecerea taranimii
la gospodăria coleotivă ar fi aparitia, de altfel nejustificată dramatic, a unui ele
ment duşmănos. Desigur că aparitia acelui duşman, omul moşierului, care uneltea pentru întoarcerea vremurilor trecute, a exercitat un rod în lămurirea oame
nilor. Dar piocesul de convingere a tăranilor de justetea drumului colectivizării
este mult mai comiplex şi mi se poate rezoilva atît de simplu. Air fi bine ca autorul.
cu ajutorul teatrului, să continue sa lucreze la îmbunătătirea aotului III, şi astfel
piesa ar putea figura cu cinste în repertoriul multor teatre. Talentul autorului este
promitător şi el va putea da roade bune în viitor, cu conditia unei mai mari exigente fata de sine însuşi.
Nemaipomenita furtună de Mihail Davidoglu reprezintă o versiune nouă, în
trei acte, a piesei jueată în stagiunea treoută la Teatrul „ C Nottara". Piesa dezvăJuie conflictele şi dramele unor ciobani dintr-o stînă colectivizată. Drama Veronei, care se înstrăinează treptat de sotul său ucigaş şi hot, simtind nevoia sa se
apropie de blìndul Vasile Poalelungi, atinge momente de mare tensiune dramatică. De asemenea, evoluta bătrînului cioban Dumitru Ciorogariu spre finalul în
care îşi denuntă propriul fiu, este înfătişată cu măiestrie. Preocupîndu-se Snsă de
a da personajelor sale un clocot lăuntric puternic, permanent şi ascendent, autorul
neglijează adesca logica normailă a gîndurilor şi faptelor eroilor sai. De pildă, ticăloşia lui Mihai Ciorogariu, îndreptată în mod special împotriva coleotivei, nu este
sufLcient motivata din punct de vedere social, ci este pusă nuanai pe scarna unor
factori psihologici. Trăsăturille personale ale eroului, orgoliul său, umbresc dezvăluirea resorturilor sociale, de clasă, caie determina în fond actiuniile sale. Moş Du
mitru nu apare, în primuil nìnd, ca un partizan al îmtovărăşirii, ci mai mult ca un
apărător al dreptătii şi cinstei împotriva hotiei şi crimei în general. Piesa are un
puternic iz mistic. Desigur că ciobanii mai au puternice manifestari de misticism.
dar nu este just ca, în piasele noastre, să redăim cu o ostemtatie care exagerează
însăşi realitatea, aceste manifestari ìnapoiate. Abuzul de băutură în ceea ce-1 priveşte pe Mihai, reactiile primitive ale altor personaje care poartă cutitul la bnìu.
teama de neounoscut şi acceptarea semnelor venite de sus, toate acestea ìi atemiporalizează aproape pe t^ranii lui Davidoglu. Referirile la întovărăşirea în care
trăiesc par, de aceea, neorganic legate de desfăşurarea dramatică a conflictului.
In Dansatoarea, gangsterul şi necunoscutul de Victor Rîrlădeanu, se încearcă
o formula de teatru folosită în piasele agitatorice din anii 1920—1930 pentru a
transmite ideea că loculi oamenilor de artă este alături de proletariat. Piesa are
desigur un mesaj ìnaintat, fapit pentru care a şi fost introduisă în repertoriu. Din
piesa reiese pozitia clară a autorului, de afirmare a suiperioritatii proletariatului
şi a increderii in rolul s&u istorie, de damascare şi condamnare a capitalismului,
a ooruptiei politica şi morale din societatea bupgheză. Piesa are însă unele slabiciuni din punct de vedere al rea'lizarii aritistice, care se datoresc probabil şi faptului
ca autorul se află la debutul său ca dramaturg. Piesa suferă în oarecare măsură
de schematism, sînt prezentate situatii neverosimile ou o oarecare tend iuta spre
senzational şi roman de aventuri. Actranile personajelor nu sinit totdeauna justi-
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ficate dramatic. Autoruil face abuz de mtraspecţii, de evocări care nu erau întotdeauna neeesare (de piildă, scena din insulele Bermude) şi care au dus la fragmentarea acţiunii, îngreumd urmarirea desf&şurării evenimentelor de către public
şi, deci, puterea de influenţare asupra speetatorilor. Cailitatea literară a limbajului
piesei lasă de dor it ; au mai rămas replici seci, lozincarde, *se répéta m mod sepa
rator cuvinte şi fraze ca : „marea aventura", „marea evada re", „Antile şi Bermude"
etc. Autorul face un compromis între tnatarea simbolica şi tratarea realista a personajelor, ceea ce creează confuz'ii. Acestea erau grave mai aies la prima ver
sarne a piesei, cînd şomerul Luc era prezentat drept un conducator al grevei ge
nerale, fapt ce făcea de neînţeles comiportarea sa din actele I şi II (un conducator
de greva nu doarme sub poduri şi nu duce disouţii prin catacombale gangsterilor
în zilele grevei generale, iar apelurile sale prin difuzoare către Rimma, în timipul
greArei, minimalizau intregul sens al grevei generale).
In afară de piesele noi despre care am vorbit, teatrele au mai reluat în
aceasta stagiune o serie de piese din anii trecuţi. Desigur ca reluarea unor piese
ogtlindinid terne şi procese majore aie realitătii noastre este o acţiune pozitivă, care
trebuie continuata şi în anii viitori. în montări noi, eu interpretari de multe ori
interesante, vii şi pasionate. aceste piese au rezistat timpului şi şi-au confirmât
astfel valoarea. Este demn de semnalat faptul că unii autori şi-au revăzut lucra
r l e , îndreptînd anumite lipsuri semnalate de critica. Astfel, piesa Anii negri de
A. Baranga şi N. Moraru, în versiunea revăzută, reprezintă o imagine a luptei
comuniştilor în ilegalitate împotriva regimului de asuiprire şi teroare fascista, pentru libertate. Este semnificativ că, în turneul în U.R.S.S., Teatrul National din
Bucureşti a obţinut un frumos succès eu această piesă. Critica sovietica, fără a
trece cu vederea unele lipsuri aie piesei, un oarecare schematism în înfăţişarea unor
personaje, a scos lîn evidenţă valoarea şi importanţa acestei lucrari, care redă patosul luptei comuniştilor în anii grei ai ilegalităţii, în imagini puternic dramatice,
emofionante.
Este remarcabil. de asemenea, efortul dramaturgului Laurenţiu Fulga, care a
rescris aproape în întregime doua acte din piesa sa Ultimili mesa], realizînd astfel
o lucrare muilt mai valoroasă, care va raimîne în repertoriul permanent al teatrelor
noastre. Modificările făcute de autor au contribuit, pe de o parte, la limjpezirea
şi adîncirea confinutului de idei al piesei, iprecizîndu-se rolul partiduluii în pregătirea şi efectuarea insurectiei armate, precum şi caracterul de clasă al conflictului
din sînul armatei romiîne. Pe de alta parte, piesa a cîştigat din punct de vedere at
construcţiei dramatice, dahîndind o mai stmnsa unitate a actiunii şi putere de
convingere. Desigur, nu toate slăbiciunile au putut fi îndreptate. Astfel, figura comunistului Bogdan nu este destul de bine reailizată, mai suferă de schematism.
Actul al treilea este încă sub nivelul general al piesei. desi acest act ar fi trebuit
să fie cel mai convingator, cel mai realizat din punct de vedere artistic. Pe de alta
parte, în piesa mai rămăseseră unele idei greşite sau confuze, care au fost scoase
ulterior pe baza discuţiei cu autoru'l. Astfel, în actele I şi II erau rep'lici care condamnau războiul în general, de pe poziţii pacifiste, fără a preciza caracterul războiului. FinaluI actului II nu deschidea perspeotiva luptei împotriva fascismului :
momentul eliberarii era salutat de ostasii romiîni eu cuvintele „a biruit viaţa", dar
nu se sugera deiloc ideea că trebuie continuata lupta alături de armata sovietica
pînă la zdrobirea definitiva a faseisimului. De asemenea, în actul II, momentul
dezarmării ofiţerilor romiîni nu era justificat dramatic. Asemenea lucruri par de
amanunt, dar eie au un conţinut politic şi pot crea confiuzii în rîndul spectatorilor.
Automi a făcut modificările necesare, şi astfel piesa — desi mai are unele slăbiciuni
— se impune ca o imagine impresionantă a drumuilui străbătut de ostaşii romiîni
de la Stalingrad pina la Tatra, a procesmlui de luminare a conştiintei lor.
Din pacate, nu toti autorii draniatici au lînţeles să sprijine acţiunea teatrelor,
de reluare a pieselor scrise acum cîţiva ani, şi nu au făcut eforturi pentru îmbunătătirea acestor lucrări. Astfel, Siitó Andrâs şi Hajdû Zoltân s-au mulţumit să ştie
că Teatrul din Calati reprezintă piesa Mireasa, desculţă, fura a se preocupa de ìimbunătătirea textului. In piesă au rămas multe înjurături şi vulgarităti, care scad
nivelul artistic al piesei. Este regretaibil că autorii au permis să se reprezinte azi o
piesa scrisă la nivelul exigentelor de acum şapte ani, farà a revedea textuil. Regiwww.cimec.ro
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zorul spectaooluluì de la Galati, care şna dat seama de această slăbiciune a piesei,.
a îneercat să „aotualizeze" textul, introducînd fragmente transmise prin difuzor,.
din documentale Consfătuirii de la Constanta, texte ce nu se integrali însă organic
în spectacol. Ar fi fost mult mai bine ca înşişi autorii, in collaborare directă cu teatrul, să îmbunăităteasică textul, pentru a da o forma corespunzătoare exigentelor
actuale, unei piese valoroase prin tematica ei.
Regretăm de asemenea ca piesa Cumpăna nu s-a bucurat de atentia cuvenită
din partea tov. Lucia Demetrius, care — cu experienta creatoare dobindită in
aceşti ani şi verificata prin succesul pieselor Arborele genealogie şi Trei generata —
ar fi putut îndepărta unede slăbiciuni evidente ale lucrarli. Procesul luptei dintre
muncitori şi patroni, pe de o parte, al lui Anton Vadu care-şi d e n u d a propriul fiu
devenit unealtă a patronilor, pe de alta, s-ar fi prêtât la o adìncire, la o prezentare mai putin schematica.
Fără îndoială, dacă aceste lucrări scrise cu ani ìn urina ar fi fost revăzute
cu mai multa grijă, io conformitate cu exigentele actuale ale publicului nostru,
aportul lor ideologie şi artistic ar fi crescut considerabil. Ne referim desigUT la
acele piese a căror valoare le recomanda pentru reprezentare ìn conditale de azi,
ale unor exigente sporite. Eie sìnt bunuri castigate ale teatrului nostru. Nu vrem
să negăm valoarea altor piese scrise in trecut, dar nu putem să reluăim ìn repertoriu piese schematice, cenusii, lipsite de măiestrie artistica, nuanai pentru că me
este scumpă tema pe care o tradeaza. Nu trebuie să uităm că şi publicul de azi
este altul deeìt col de acuim cìtiva ani, că oamenii muncii au crescut muli in aceşti
ani, au învătat, şi-au sporit exigentele ideologice şi antistice.
In ce priveşte piesele din stagiunea trecută, putme dinitre eie au putut fi
reluate. din cauza lipsurilor de ordin ideologie şi artistic.
Se cunosc deficientele repertoriuilui originai jucat ìn stagiunea trecuta. Aceste
lipsuri au fost discuitate in presa — din pacate destul de tìrziu — ca şi ìn cadrul
cansfătuirii din iulie cu oamenii de teatru. S-a luat atitudine ìmpotriva tematicii
minore, izvorîtă din perceperea de pe pozitii mic-burgheze a vieţii, ìmpotriva tendintei evidente de reìnviere a melodramei in cele mai desuete şi mai primitive moduri ale sale, ìmpotriva coniuziilor ideologice, care au mers pina la denaturarea
realitătii şi a politicii partidului nostru. Deficientele acestea au arătat că orice
slăbire a fermităţii ideologice şi a vigilentei revolutionare lasă drum deschis pătrunderii ideologici strame.
S-au depus eforturi la ìnceputul acestei stagiuni de a îmbogăti repertoriul
cu noi lucrări dramatice originale valoroase. Teatrele au fost însă puse in fata
unor mari dificultăti in ìndaplinirea acestei sarcini de seamă, din cauza slabiciuniloT existente in domeniul creatiei dramatice.
Unii dramaturgi nu au prezentat pentru această stagiune uici o piesă nouă.
Altii au prezentat lucraTi care, tu forma initială, aveau lipsuri de ordin ideologie,
sau lucrari care mai trebuiau îmbunâtâtite din punct de vedere ali realizarii
artistice.
Astfel, unele piese al câror obieativ este să oglindească lupta popoarelor pen
tru pace, se multuimesc sa arate ororile războiului atomic, durerea şi révolta oamenilor in fata calamitătilor unui eventual razboi. Aitele, cu acelaşi obiectiv, in loc
să aibă in vedere situabile reale ale aotualitătii, pun problema luptei pentru pace,
pornind de la situatii ou totul ireale, de neconceput. ITI ambele cazuri — in pofida
realelor ealităti dramatice — piesele respective nu pun problema luptei pentru pace
de pe pozitiile cele mai ìnaintate. Pentru tara noastră, pentru spectatorii nostri nu
e suficient sa arati oiorile războiului, asa cum eie au ramas in aminrtirea oamenilor,
sau aşa cum eie ar putea apărea imaginar in fantezia scriitorului. Un seriitor
dintr-o t a r â socialista, ce creează de pe pozitiile ìnaintate ale clasei muncMoare,
trebuie sa arate nu numai ce înseamnă războiul ; ci să arate lupta penitru pace a
tărilor socialiste, sa arate forţa mişcării pentru pace, sa mobilizeze oaimehii muncii
la lupta pentru întărirea patriei şi a lagarului socialist, a unitaci tărilor socia
liste. Avem nevoie de piese care sa domaste pe imperialistii provocatori de război,
piese care să insufle ìncredere in taria fortelor păcii, a lagarului socialist.
Alte piese care îşi plasează actiunea in realitatea noastră prezintă conflicte
foante putin comune ou socialismul, cu noul din conştiinta oamenilor ; prezintă
ideile, personajele intr-un mod strain — îndepărtînd piesa de realitate, in general,
şi de contemporaneitatea socialista, in special. Alte piese păcătuiesc prin neclari4
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logie,

mesajului pe care-I transmit, prin artifiicialiitaiea conflictelor, printr-o lumina
pe care o aruncă asuipra politicii partidului, prin necunoasterea temeinică a
şi realităţilor noastre. Asemenea piese, greşite şi din punct de vedere ideo
se dovedesc de aceea slabe, neconvingăitoare.

Plenara din iunie a C.C. al P.M.R. a stabilii necesitatea fermitaţii ideologice
şi a sporirii vigilenţei revoluţionare în opera de construire a socialismului atìt in
sectoral economie, cît şi in cel ideologie. Din discuţiile pe care le-am avut in ultima
vreme cu unii scriitori, ne-am convins încă o data de dorinta şi hotarìrea lor de a
aborda ìn piese temele cele mai importante ale realităţii noastre, de a oglindi viata
actuală ìn cele mai caracteristice trăsături ale sale. Am desprins însă, în acelaşi
timp, din aceste discuţii, o oarecare lipsă de curaj şi de lîncredere ìn propriile forte.
Desigur că scrieiea unei piese de aotualitate nu e un lucra uşor. Scriitorul se Ioveste de o serie de greutăţi pe care le poaie însă depăşi dacă este călăuzit de o
concepţie înaintată, dacă se situează ferm pe pozijii partinice. In activitatea
noastră ne este călăuză linia partidului, care a fosit şi ramine aceeasi — linia construirii socialismului in industrie şi agricultură, a fauririi unei culturi noi, a promovării antei şi literaturii realist-socialiste. Partidul a cerut şi cere scriitorilor sa
creeze lucrări inspirate din munca şi lupta poporului pentru oonslruirea socialis
mului, lutcrări cu un conţinut bogat de idei, scrise ìntr-o forma artistica aleasă. în
raportul la Congresul al II-lea al P.M.R., tovarăşul Gheorghiu-Dej spunea : „Poporul cere scriitorilor şi artiştilor opere care să înfăţişeze esenta fenomenelor socialistorice descrise, sa prezinte realitatea noastră ìn continua dezvoltare, să redea toată
bogăţia ei inepuizabila, toată multilateralitatea
ei şi, înainte de toate, să înfăţişeze
uriaşa munca creatoare prin care poporul construieşte noua orînduire şi se transforma el însuşi. Publicul nou, setos de frumos, cere creatorilor ca operele lor să fie
faurite la un ìnalt nioel de măiestrie, aşa cum merita temele car ora le sìnt consacrate".
Orice opera de aria care contribuie la reaìizarea acestei marete sarcini trasată de partidul clasei muncitoare, slujind cauza educarli maselor in spiritul coimunismului, al patriotismului socialist, al internationalismului proletar, este promovată şi sprijinită pentru a-şi gasi cît mai repede drumul către spectatori. Nu se
pot bucura ansa de adeziune acele piese care nu au un conţinut limpede de idei,
sau care nu militează pentru cele mai ìnaintate idei ale timpului nostru. Bineìnteles nu se bucură de preţuire nici acele piese care, ìn ciuda unor idei limpezi, nu
au valoarea artistica necesara transmiterii convingătoare, ìn imagini artistice, a
acestor idei.
Oamenii de artă trebuie să înteleagă în mod just exigenţa noastră sporită
fata de creaţia dramaiică. Nu exista nici un motiv de şovăială, de teamă sau nesigurantă. Realitatea noastră bogată oferă la tot pasul teme interesante, problème
de rezolvat, confilicte puternice, in care se evidenţiază forţa de nebiruit a noului.
Ficcare reportaj din uzine şi de pe ogoare, publicat ìn presa noastră, contine cel
pu-ţin o tema interesantă, aptă de a deveni sìmburele unei piese de teatru. Exista
în viaţn din jurai nostru o multitudine de problème, de eiocniri, care-si cer rezolvarea. Dramaturgul este dator însă să cunoască viata, sa se inspire din realitate.
Dramaturgul e dator să cunoască p refund procesele de trans formare a societari
noastre, să cunoască transformările petrecute in mentalitatea oamenilor, să-şi ìmbogăţeasică experienţa de viată. Dramaturgul n-are nevoie să inventeze conflicte
artificiale. Viata îi oferă desitule confliote reale, iar dramaturgul nu are decît să
aleagă. Greutatea alegerii izvorăşte, pe de o parte, din însăşi multimea şi varietatea
temelor oferite de viafă, pe de alta parte, din difioultatea de a alege toemai acea
tema care să răspundă cu adevărat problemelor şi preocupărilor majore ale oame
nilor muncii şi care sa contribuie, prin tratarea ei artistica, la forniarea ìnaltei
conştiinte a omului nou, constructor al unei noi societăti.
O privire de ansamblu asupra şantierului crea^iei dramatice actuale, asupra
angajamentelor făcute de autori cu teatrele, ne descoperă faptul că orizontul tematic este încă foarte restmns. Antoni nostri s-au apropiat ìnca ìn mica măsură,
în noile lor lucrări, de viata şi eforturile muncitorilor din fabrici şi uzine, ale constructorilor de pe manie şantiere a l e t ă r i i , în încercarea de a dezvălui cliipul luminos al unor conducători din cele mai importante sectoare din industrie, agricultura etc. Nu avem o piesă care să prezinte atitudinea noua fata de munca libera
şi creatoare, să dezvăluie psihologia omului muncii, noile sale relatii în cadrul
colectivului de munca, atitudinea creatoare — eu adevărat oomumista — fata de
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îndatioririle sale, legatura indisolubilă dintre interesele personale şi cele sociale,
priceperea oamenilor de a giudi in spiritul intereselor de stat. Este aşteptată piesa
care să vorbeasca poporului despre luipta partidului iiostru pentru eliberarea ţării
de sub jugul fascist, de sub jugul exploatării, despre educaţia oamenilor muncii
ìn spirit patriotic, în spiritul dragostei pentru măretele înfăiptuiri săvîrşite de olasa
niuncitoare din tara noastră, in frunte cu partidul ei. Ne trebuie piese valoroase.
care să aducă ìn scena proMemele profunde ale tineretului nostru, ale formării
caracterelor tinere, procesul de aifironare a eticii noastre comuniste. Sînt puţine piesele consacrate luptei ìmpotriva unor duşmani cumpliţi ai omului — filistinismul
şi meschinăria m gîndire, în muncă, în viată.
Exista în portofoliul Direetfei Teatrelor di'n Ministerul învăţămiîntului şi Culturii şi în cele ale teatrelor, numeroase piese care încearcă să vorbească despre actualitate. Din nefericire, unele din aceste piese reduc contemporaneitatea numai la tema.
Chiar în lucrari care tratează terne de actualitate se constata o oarecare rămînere în urmă a unor dramaturgi fata de viată. Astfel, cele mai multe piese din
viata satului rămin, din punct de \7edere al continutului, la stadiul primelor noastre
piese despre colectivizare, aparute în 1950, adică oglindesc faza de început, a înfiintarii gospodariilor agricole ooleotive sau a întovărăşirilor. Găisim de cele mai
multe ori aceeasi figura centrala a mijlocaşului şovăielnîc, al cărui procès de conştiintă se rezolvă prin hotărîrea de a intra în gospodăria colectivă, mai aies dupa
ce a descopeiit ticâloşia chiaburilor. Asemenea piese ne sînt fără îndoială nece9are. Dar problemele transfonnării socialiste a agriculturii sînt mult mai com
plexe şi mai variate. Desi procesul colectivizării este în plină desfăşurare, apare
nejustă limitarea tematicii pieselor la unica problema a aderării sau nonaderării
la ìnfiintarea coleotivei. Interesa'nta şi necesara ar fi înfătişarea muncii însufletite
din cadrul gospodariilor ooleotive, a greutătilor ce se ivesc în procesul de muncă,
a succeselor obti'nute pe baza înfrîngerii neajunsurilor inerente oricărui început.
Important şi necesar ar fi sa se vorbească despre lupta pentru îmtărirea şi
dezvoltarea economica a unitatilor existente în seotorul socialist, cooperatist, despre
conflictele care se nasc între vechea mentalitate de proprietar particular şi noua
mentalitate socialista, despre îmbinarea intereselor obşteşti cu cele individuale, des
pre noile cadre din acest sector şi mai cu seamă despre formarea ìn acest procès
a omului nou de la sate, a noii sale conştiinte.
Din analiza san^tieruilui se remarcă o serie de piese care, prin titlul şi tema
tica lor, anuntă unele perspective îmbucurătoare.
în afară de M. Beniuc, care — poet — ne-a daruit prima lui lucrare dramatică : Refeaua subterană ; în afară de lucrările făgăduite de Aurei Baranga, Radu
Boureanu, Lucia Demetrius, Mihail Davidog*lu, Al. Mirodan a scris o piesă inchinata
luptei U.T.C, m pTimud an dupa eliberare ; Horia Lovinesou ne anuntă, pentru
sfîrşitul acestui an, o noua lucrare de actualitate ; Victor Bîrlădeanu definitivează
textul piesei Oraşul fără istorie, in care înfătişează un conflict interesant, legat
de construirea unui nou oraş in patria noastră ; Tiberiu Vornic promite sa termine in
curìnd piesa intitulată Omul cu inima de piaira, ìn care va i n f a m a procesul de
conştiintă al unui bătrîn miner ; Teofil Buşecan a terminât prima versiune a piesei
A opta minune, inspirata din viata situdentilor elujeni ; Ştefan Tita serie o piesa
al cărei conflict se petrece, de asemenea, ìn mediul studentesc. Noi piese mai au
in lucru Vomic Basarabeanu şi Dan Negreanu. Se află in faza de definitivare piese
inchinate aniversării Centenarului Unirii Ţărilor Romiìne, scrise de Mircea Ştefănescu şi Tudor Şoimaru. Se lucrează la dramatizarea oîtorva lucrări de proză,
printre care A venit un om de Francise Munteanu (in dramatizarea autorului),
Strainul de Titus Popov ici (dramatizare de G. Dem. Loghin, Ina Ottilia si autorul
romanului), Derbedeii de Nicută Tănase (dramatizare de Virgil Stoenescu)... Şantierul creatiei dramatice numără cìteva zeci de piese, care se află ìntr-un stadiu
mai mult sau mai putin ìnaintat.
Mai mult decìt altădată teatrele s-au arătat hotărîte să^şi îndeplinească sarcina stimulării crea|iei originale şi au ìncheLat contraete cu dramaturgii. Cu foarte
putine exceptii, toti autorii dramatici s^au angajat prin contraete sa predea tea6
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trelor lucrari noi. inspirate în marea lor majoritate din viaţa de azi a patriei
noastre.
Sperăm că contraetele înoheiate cu autorii se vor concretiza în piese de teatru
valoroase din punct de vedere ideologie şi artistic. Trebuie să arătăm totuşi că
analiziînd lista oontractelor indiciate de minister şi de unele teatre în ultiimii 2—3
ani, observăm cu tristeţe că termenele predarii lucrărilor au trecut de mult, şi nu
puţini autori par să fi uitat de angajamentele luate. Unii autori angajează mai
multe lucrări deodată, sau succesiv, fără să se tîngrijească aipoi şi de realizarea lor,
ceea ce aruncă o umbra de tfndoială asuipra seriozităţii angajamentului lor.
Oricum, numărul mare de contracte înicheiate de teatre şi de minister dovedeste că munca autorilor dramatici se bueura de interesul şi sprijinul organelor şi
forurilor menile a stimula şi îndruma creatia drammatica originala.
S-a dovedit în ultima vreme interesul deosebit al teatrelor pentru punerea în
scena a lucrărilor originale. îuceputul acestei stagiuni a adus pe scenele teatrelor
noastre o serie de spectacole eu ipiese originale, la un nivel de interpretare actoriceaseă, regizorală şi scenografica remarcabil. Festivalul teatrelor dramatice, încheiat de curînd, a dovedit cît de mare e dorinta artiştilor nostri de a-şi pune
talentili în slujba valor if icării dramaturgiei originale, a interpretarii pieselor inspi
rate din realitatea noastră actuala.
Piesa originala nu mai este cenuşăreasa repertoriului. O dovedeşte, de altfel,
şi numărul mare al speetacolelor eu ipiese romîneşti din stagiunea trecută şi din
cea actuală. Lipsurile care mai exista pe alocuri se lichideaza treptat. Dramaturgii
au deci prilejul să-si vada munca creatoare răsplătită şi preţuită după cum me
rita. Credem că ei trebuie să răspundă prin scrierea unor fpiese din ce în ce mai
bune, mai aproape de viaţă, de cerinţele spectatorilor.
Consfătuirea noastră de azi va contribuì, nădăjduim, la clarificarea unor
problème privi ad situaţia actuală a creatiei noastre dramatice.
Speotatorii cer mereu noi şi noi piese, care sa le stimuleze imagraaţia, să-i
emotioneze, să-i înflăcăreze pentru idei noi şi să-i mobilizeze pentru ìmfàptuirea
unor actiuni noi şi îndrăznete pe drumul construirii socialismului. Piesele noi sìnt
necesare teatrului nostru ea aerul si ca apa ; siìnt necesare ca hrană spirituală
spectatorilor. Şi nu e vorba de orice fel de piese, ci de acelea in care sa clocotească patosul revolufionar al zilelor noastre.
în viitoarea stagnine vom sărbători 15 ani de la eliberarea patriei de sub
jugul fascist. Aşteptăm de la dramaturgi piese care să oglindească măreţul act al
eliberării, care să surprindă cele mai importante aspecte ale realitatii noastre,
care să vorbească desipre uriasele succese ale oamenilor muncii ITI cei 15 ani de la
eliberare. în vederea realizării a eìt mai multe şi mai bune piese, iministerul organizează în einstea acestei sărbători un concurs de creale, dotat cu premii ìnsemnate, şi care va fi desigur un nou stimulent pentru mobilizarea iuturor forţelor
creatoare ale ìntregului nostru front dramaturgie.
Sîntem convinsi că sectia de dramă a Uniunii Scriitorilor nu se va da în
lături de la sarcinile ce-i meumba in stimularea şi sprijinirea efectivă a creaţiei
dramatice, prin organizarea dezbaterilor creatoare pe marginea unor piese de teatru,
prin analiza creaţiei unor dramaturgi, sau găsind forme noi de andrumare permanentă a dramaturgilor. Un contact mai strìns cu Directia Teatrelor nu ar putea
deoìt sa faciliteze elucidarea unor problème dificile ce stau în calea creatorilor.
Dramaturgia noastră a obtinut succese remarcabile în aceşti 15 ani.
Dramaturgii tineri şi vìrstnici au făcut în repetate rînduri dovada talentului
şi calitătilor lor deosebite. Ne-am bucurat împreună, an de an, de succesele dra
maturgies romîneşti, atît în ţară cît şi peste notare. Avem un mare nomar de dra
maturgi înzestrafi eu mult talent, capabili să creeze lucrari valoroase şi inspirate
din actualitate.
Sîntem ferm îneredinţati că dramaturgii nostri vor răspunde şi de acum
înainte cu cinste sarcinilor trasate scriitorilor de catre partid şi vor da teatrelor
noastre noi creaţii bogate în idei, emofionante şi convingatoare, lucrari de o ìnaltu
măiestrie artistica, spre bueuria milioanelor de spectatori.
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AUTORI I NOSTRI DRAM ATI CI IN PLINA CREAŢIE

ŞANTIER
Prima parte a stagiunii in curs n-a fost deloc bogată in surprize
pentru
spectatorii care aşteptau nerăbdători noile creatii ale autorilor dramatici. Ba, am
putea spune că surpriza a fost tocmai absenta acestor piese noi in repertoriile teatrelor din toată farà.
Din fericire, partea \a [doua a stagiunii \nu <pa jnai înşela aşteptările.
Lumea
dramaturgilor e în plină eferoescenfă
creatoare.
Au intrat ìn repertoriile teatrelor cìteva piese noi, [a căror tematica şi realizare artistica îndreptătesc o privire optimistă asupra destinului lor ìn ffafa publicului. Tema istorico-patriotică
se ìnvecìneaza cu tema celei mai arzatoare actualităti ; drama profundă a conştiintelor şi a conceptiilor de viafă stă alături de
comedia sprintenă şi acida ; numele dramaturgilor consacrati apar la rampa Unga
numele unor debutanti plini de promisiuni.
Astfel, Centenarul Unirii Ţărilor Romîne este cinstit prin reprezentarea celor
două piese scrise in acest scop de Mircea Ştefănescu şi Tudor Şoimaru. Fără a fi
un pretext de evadare din actualitate, tema istorică serveşte drept memento pa
triotic spectatorilor de azi, care au prilejul unei pătrunderi emotionante în trecutul
patriei, pentru cunoaşterea înaintaşilor luptei pentru progres şi démocratie.
Ca un altfel de memento, Al. Kiritescu a realizat dramatizarea unor schife
de A. Bacalbaşa, pe care le-a réunit sub titlul Moş Teacă, într-o comédie satiricăr
biciuind racilele vechii armate.
Oricît ar fi de utile şi ispititoare aceste călătorii ìn trecut, interesul specta
torilor se îndreaptă însă cu predilecfie spre actualitatea dramatică a zilelor noastrer
ìn care se prefac şi se formeaza constante şi destine, in plin clocot de faurire şi
creştere a unei lumi noi. De aceea, piesele inspirate din actualitate sìnt mai numeroase, iar tematica lor e extrem de variata. Acelaşi sector de viafă dă nasiere unor
scriitorilor.
teme diverse, după cum diverse sìnt personalităfile
Din lumea satului de azi, poetul Mihai Beniuc — a cărui ìnrolare in rìndurile
dramaturgilor e salutata cu îndreptătită caldura — a ales tema luptei oamenilor
cinstiti împotrioa duşmanilor regimului nostru şi a scris Reţeaua subterană.
Aceeaşi realitate a satului i-a oferit debutantului in dramaturgie, Paul Everacr
materialul unei interesante drame, Poarta, in care se urmăreşte procesul de descompunere a lumii vechi a chiaburilor, sub influenta şi prin acftunea
fermentului
lumii noi, a oamenilor cu o conştiinţă înaintată, stăpîni azi pe bunurile de care
au fast jefuiti in trecut. Din satul dobrogean de azi s-a inspirât şi M. Davidoglu
in piesa Uriaşul din oìmpie.
Eroicul act al eliberării patriei noastre de sub fascisti, precum şi epoca
imediat următoare au atras mai multe condeie acum, in preajma aniversării celor
15 ani de la 23 August 1944. „Gazeta liter ara" a publicat fragmente din piesa lui
Al. Mirodan Reportaj '45, din piesa lui Titus Popovici Passacaglia (va ramine oare
cu acest titlu ?). Horia Lovinescu va fi prezent la aceasta însemnată sărbătoare a
poporului nostru cu Surorile Boga, o piesa in care autorul Citadelei sfariniate
dovedeşte o maturitate ideologica sporită. Alti dramaturgi şi-au angajat uneltele
de lucru in serviciul aceleiaşi înăltătoare teme. Exista condita certe pentru ca stagiunea 1959—60 să se deschidă in ziua de 23 august 1959 cu piese noi, prinos de
emofie artistica cinstind marea sărbătoare.
Nu e in inteìifia noastră sa expunem aici ìntregul gantier. El este bogat in
lucrari ìncepute, in lucrari incheiate şi, mai aies, ìn surprize.
Pentru a nu ne mentine insa in domeniul unor date abstracte, al unor nume
de autori care făgăduiesc şi al unor teme schematic imbracate
pentru a deveni
opere, ne bucurăm să înfătişăm cititorilor, şi concret, frînturi din două piese, care
la data scrierii acestor rìnduri se aflau într-o faza foarte înaintată.
lată-ne. aşadar. ìn domeniul
certitudinilor.
H
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într-un oraş de provincie, de undeva din Moldova, trei surori, surorile Boga, işi trăiesc
fiecare un destin aparte, profilât pe fondu! social şi influenţat de marile prefaceri ce au loc in
preajma lui 23 August.
Una din surori este medic, o femeie înţeleaptă, care ia viaţa in serios si cauta s-o inteleaga
cìt mai bine. în catftatea ei de medie are prilejul ca, ìngrijind pe un luptător comunist din
ilegalitate, să-şi dovedeasca — încă înaiinte de evenimentul care a schimbat făgaşul pe care
mergea tara noastră — .ataşamentul faţă de ideile noi pentru care luptă muncitorul Pavel Golea
Desi in anii maturităţii şi fără să cunoască bucuria unui cămin, ea nu-şi pierde nădejdea
ìntr-o viaţă mai bună, *J găseşte, în această împrejurare, un orizont nou, către care se îndreaptà
eu paşi fermi, stimulată de exemplul fostului ei pacient, devenit după eliberare secretarul unei
arganizaţii de partid. Muncitorii sint pentru ea mai familiari şi mai apropiaţi sufleteşte şi spiritualiceşte decît rudele ei adevărate, mic-burghezii traiti în sajtisfactiile meschine individualiste şi
in dezinteres faţă de restul oamenilor.
Cea de a doua soră, maritata cu un inspector financiaor, aduce în piesă atmosfera de
decrepitudine si imoralitate a lumii burgheze din care face parte. Drama ei este de fapt o
aventura, dar prefacerile sociale o înrîuresc pina la urmă si pe ea, determinìnd-o să-şi caute un
alt (drum în vîaţă.
A treia soră, cea mai mica, trăieşte un timp nenorocirea de a-si fi pierdut pe front soţul,
pe care-I iubeşte, si pe caare-1 crede mort. Nu o cuprinde însă desperarea şi nu o paralizeazà
durerela. Tragedia pe care o încearcă descoperind că soţul ei a devenit trădător de ţară, ìi
înalţă conştiinţa, îndrumind-o să se consacre cu toată rîvna mundi pe tărim obştesc, unde pina
la urmă ajunge să-şi afirme destoinida : după 23 August, ea va fi chemată să conduca trebuirile tîrgului în calitate de primar.
Conjunctura aceasta isterica, surprinsă de autor în perimetrul unei aşezări mărunte, c«
paire aproape că se pierde pe hartă, este deosebit de bogatà in întîmplâri cui semniificaţie generala.
Peisajul uman lai piesei este de asemenea variât şi convingator. Dramele personale nu rămîn
simple cazuri t i r a iesire. Personajele aduse de Horia Lovinescu îşi află noi orizonturi toemai
prin felul cum partidpă la marile prefaceri aduse de răsturnarea dictatuxii fasciste,
la 23 August. Desigur că, pentru a-si putea mai bine contura personajele, aujtorul ia căutat să le
surprindă mai ales prin contrast, prin tendinţele atît de diverse si de contradictorii ce au caracterizat acea epoca- De aceea, el a populat piesa cu o întreagă galerie de ti puri, a ìncercat să
redea vibraţia caraoteristică acelei pernoade de ìnceput ìnnoitor al istoirid contemporane a
ţărid moasitre.
Fragmentul pe care-I publicăm ilustrează toemai această latură a piesei — bogăţia de
tipuri şi atmosfera epoedi, prinse în ceea ce au eie mai viu-
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ACTUL II
Tabloul 2
Scena e impartita
in douà. în dr&apìa
sedivi judeţenei
de partid, din care vedem
biroul lui Pavel. Fereastra biroului dà spre
piata oraşului, din care vedem un
fragment,
care ocupà partea stinga a scenei. Vor fi
deci douà locuri de acţiune : piata şi biroul.
Sub zidul clàdirii, paralel cu rampa, trece
o strada care duce in piata. Lipità de zid
o banca. Secret ara lui Pavel, o femeie de
vreo şaizeci de ani, un tip clasic de fata
bătrînă, intra la ridicarea cortinei
in bi
roul lui Pavel, cu un panar şi o floare in
telefonul.
mina. Sună

S E C R E T A R A : Allo ! Da, va rog. Judeţeana. Nu, tovarăşul Golea absentează
momentan. Poftim ? Am spus că lipseşte.
(închide telefonul
şi aranjeazà floarea pe
birou. Se sună din nou.) Allo ! Nu, n-a
venit încă. E plecat la Fmimoasa. Va
rog, va rog... Poftim ? Eu ? Nu v-am
rugat nimic. A, am spus aşa din politeţe.
Poftim ? Ce să fac ? U n d e să mă due ?
Allo ! (inchide mirata telefonul.
Se asazà
pe un scaun şi incepe să citeascà. Usa
se deschide şi apare un
muncitor.)
M U N C I T O R U L : Noroc ! Tovarăşul Golea
n u e aici ?
S E C R E T A R A : Nu. Poftiţi vă rog dincolo,
dacă vreţi să-1 aşteptaţi. De ce vă uitaţi
aşa la mine ?
M U N C I T O R U L (dindu-i
tircoale, mirat de
înfăţişarea ei anacronicà) : Dumneata eşti
membra de partid ?
S E C R E T A R A : Da. De ce mă întrebaţi ?
M U N C I T O R U L : Aşa, de curiozitate. (se
uità la cartea din mina ei) Pai bine, tovarăşă, de ce citeşti cărţi imperialiste ?
Nu ştii ce scria Marx ? Jos imperialismul !
S E C R E T A R A : E de Pierre Loti. E o carte
plină de poezie si care pledează pentru
emanciparea femeilor turce, ìnch : 9e ìn
secolul al XIX-lea in haremuri.
M U N C I T O R U L : Aha, lupta pentru egalitatea in drepturi. Auzi domnule, de ce'
le arde. Haremuri... Destrăbălare capi
talista. Ei bine, atunci eu vin mai tìrchi.
Noroc ! (se intoarce din uşă) Şi fii mai
proletară,
tovarăşă,
mai
bărbă toasă.
Noroc ! (iese)
SECRETARA
(umflîndu-şi
pieptul
şi
luindu-şi
un aer dirz, ridica mina cu
pumnul strins) : Noroc ! (mai incet ca pen
tru ea) Să dea dumnezeu ! ( fredoneazà
Intemaţionala
şi iese. Biroul ramine
gol.

Pe strada apar doi tineri munciton
cu
lopeţi pe spate.)
P R I M U L T Î N A R : Totdeauna trebui.e să
alerg după tine. Nu poti fi şi tu o data
punctual ?
AL D O I L E A : Are, mă, n : ste ochi de te
bagă în boale.
P R I M U L : Fă-ţi întîi orele de muncă voluntairă şi pe u r m ă ţine-te de fuste.
AL D O I L E A : Ce ştii tu, mă, ce-d dragostea ?
I-am spus să vină azi să ma vada cum
lucrez pe şantier. I-am spus că-9 şef de
echipă. Aşa că, să n u mă dai de gol.
P R I M U L : Şeful chiulangiilor. N-ai conştiinţă de clasă.
AL D O I L E A : Ce n-am, ma ? De unde ştii
tu că n-am ? Mi-ai făcut tu perchezltie
şi n-ai găsit-o ? (cafre un muncitor
care
lipeşte un afiş) Să trăieşti nea Matache !
Ce mai serie azi la gazeta matale ?
M U N C I T O R U L : Citeşte şi tu.
AL DOILEA (citind) : Totul pentru front,
totul pentru victorie ! Jos sabotorii ! Nu-i
concret, tovarăşe. (Dar muncitorul
a ple
cat şi in locul lui a apàrut un sergent
de strada.)
Cu nume, tovarăşe.
(Scoate
un creion si serie silabisind)
Jos prefectul
Mărculescu. (se intoarce)
Ei ?
S E R G E N T U L (plesnind
in el) : H m ! Pre
fectul e numit prin orden de la Ţentru.
Prin orden de la guvern, mă !
AL D O I L E A : Atunci : Jos guvernul ! E
bine ?
P R I M U L T Ì N A R (din culise) .- Costică !
AL D O I L E A : Ho, că vin, doar n u dau
turcii. Am ţinut şi eu o prelucrare, (ca
fre sergent) Lămuirit, şefule ? (iese)
S E R G E N T U L : Dumnezeii şi grijania ta.
(Vrea să rupă afişul, dar prin piata trece
un grup de tineri în mars, eu unelte pe
umeri şi cintind. Sergentul
incepe sa se.
scobeascà preocupat în nas.)
UN T Î N Â R (din marginea grupului,
strigind) : Trăiască munca de reconstructie
a ţării !
G R U P U L : U r a ! U r a ! des din scena ; de
după colţ apar doi domni care se uità
in urma
grupului)
P R I M U L D O M N (aràtind eu bastonul
dupa
grupul
tinerilor) : De u n d e or fi ieşit
toţi derbedeid ăştia ?
S E R G E N T U L : Să traiti cucoane V a s i l c a ,
s-au desfundat mahalalele, nu mai e de
tarait.
AL D O I L E A D O M N (aràtind afişul) : Ş:
porcăriile astea se lipesc pe zâduri, sub
nasiul dumitale.
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^ERGENTUL : Ce să fac, domnule colonel,
nu mai este autorităţi. Cum zJ'ci ceva,
cum te face facist şi colbo... colboroţionist. (vrea sa rupă afişul).
PRIMUL DOMN (aşezlndu-se pe banca) :
Lasă-1 ! Lasă-i să mîzgîlească pereţii, că
or să-i şteaxgă cu limba.
SERGENTUL : Să vă audâ dumnezeu, cucoane Vasilică. Că eu... (la un semn al
primului domn) Scuzaţi, să traiti cucoane
Vasilică,
să traiti
domnule
colonel.
(Pleacă si înaînte de a ieşi se întoarce
şi mai spune) Traiască majestatea sa si
partidul liberal !
AI DOILEA DOMN (aràtînd eu capul dupa
el) : N-a mûrit încă poporul nostru, dom
nule Găleanu.
PRIMUL DOMN : Poporul ! Fac politica
de patruzeci de ani, colonele şi ştiu cite
parale face poporul. Puterea nu se cas
tiga findcă poporul ţi-o da, ci prin inteligenţă şi hotărîre. Dacă ăştia ne împuşcau pe toţi la 23 august, nimeni n-ar
fi protestât si puterea ar fi fost de mult
în mîinile lor. Acum însâ...
AL DOILEA DOMN : Acum ?...
PRIMUL DOMN : E prea tìrziu ! (rìde)
Spune si dumneata dacă atunci cînd au
intrat ruşii ai fi îndrăznit să crezi ca
peste şapte luni, la cîrma ţării va exista
un guvern condus de un general, că pe
prefectul nostru il va chema Mărculescu
şi că noi doi vom fuma liniştiţi cite o
ţigară chiar la usa sediului partidului
comunist. (serios) Au pierdut partida.
UN FLAŞNETAR (stràbâtind piata) .- Trageţi pianeta. Ghiceste trecutul, prezentul
şi viitorul. la pianeta ! de se)
AL DOILEA DOMN : Ar fi timpul să
trecem la contraatac.
PRIMUL DOMN : Dar sîntem în plin contriaatac, colonele : oamenii nostri au
ramas în posturi de comanda, preţuirile
urea, fabricile zac demontate, materiale
prime dispar, moşiile nu se luoreazà ...dar
ei cìnta şi lipesc afişe. Să-ţi spun eu

.

ceva (se apropie şi-i vorbeste la ureche.
în timpul acesta, in biroul lui Pavel
intra furtunos Simion, urmat de secre
tava. Simion e în uniforma ostâsească si
se sprijinà pe un baston, dar e aproape
vìndecat.)
SIMION : Lasă-mă, tovarăşă ! N-am timp
acum să mă şterg pe picioare. Şi ìnchide,
te rog, usa pe partea cealaltă. S-a înţelea ? (Secretara dà speriată
ìnapoi,
Simion vorbeste la telefon.) Dă-mi Frumoasa ! Comuna Frumoasa. Allo, prima
ria ? Cu tovarăşul Golea. Cum ? Cine-i
la telefon ? Tu, Postmant're ? Ce dracu
faci acolo ? Ce eşti ? P rimar ? Io-te
bre, s-a şi făcut ? Bravo ! Şi să fie
într-un ceas bun. Da, aştept.
PRIMUL DOMN : înţelegi ? Cu fiecare
clipă care trece ei pierd o poziţie. Sînt
în plină derută.
AL DOILEA DOMN : Domnule Găleanu,
toemai de aceea ar trebui să trecem la
o acţiune directă, violenta, să băgăm
spaima în ei. Eu (vorbeste ìncet)...
SIMION : Allo, da, eu sînt. Ce spui ? Cum,
aţi intrat cu plugurile in moşia Gorascăi ?
Să trăieşti o mie de ani, nea Pavele. Da,
totu-i pregătit. De asta te-am chemat.
Tineretul e mobilizat pe şantier, aşa încât îl avem la îndemînă. Muncitorii au
fost chemaţi la ora două. Ce anume ?
S-a exécutât. Te aşteptăm doar pe dum
neata. Cum ? Aduci şi oamenii din Fru
moasa ? Allo, allo... (se deschide uşa şi
intra secretara cu o matura, in timp ce
Simion începe să şontîcăie de bucurie prin
birou) Ştii să dansezi, tovarăşă Grosu ?
învaţă repede că diseară dansăm la prefectură. (iese în fugâ)
SECRETARA (dà de doua ori cu matura
pe jos, apoi spune) : Ce cameni, domnule,
ce oameni ! (iese)
PRIMUL
DOMN
(ridicîndu-se
de pe
banca) : Pentru ceea ce propui dumneata
ar trebui să găsim oameni, nu rahaţi.
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PARTEA LEULUI
de
CONST. TEODORU

Nici comedia, gentil atit ,de iubit de publicul nostra, nu va fi neglijată in aceaistă stagiune.
Se zvonise, nu de multa vreme, că in zdlele noastre nu se poate serie o comédie in care să se
atace astpecte negative ale realităţii noastre şi totuşi să nu fie negativistă, în care să existe personaje pozitive şi totuşi să aibă haz. Că zvonurile acestea au fost porrate dintr-o falsa alarma o
dovedeşte comedia Partea leului de Const. Teodora, din care publicàm un fragment.
Acţiunea se petrece pe un şantter, unde s-a prezentat de cìtva timp un nou adjunct al
şefului de santier, Bartolomeu Moţoc. Făcîndu-şi repedé complici din oamenii necinstiţi de pe
şantier, de tipul găiniaralui Pompilian, Bartolomeu Moţoc izbuteşte cìtva timp să-şi facă mendrele,
însuşindu-şi sume însemnate de bani în contul ,,muncitorului frunjtas" Pavel Balaban, pe care nu
1-a văzut nimeni niciodată, nici măcaT... inventatorul său, Bartolomeu Moţoc. Dar iată că funia
se strìnge la par, manevrele lui Motoc se izbesc de intransigenţa oameniilor cinstiti si ladevàrul
trebuie sa iasă la ivëala. Pînă atunci însă, automi rezervă spectatomlui cîteva surprize, care
nu sìat mai puţin surprize pentra atoateştiutorul Bartolomeu Mo'oc.
SANDA : Am nevoie de meşter ! Trebuie sa
calculàm...
BARTOLOMEU (o ìntrerupe) : O fi pe
şantier ! Caută-1... în ce-1 priveşte pe tatàl
dumitale...
SANDA (il intrerupe, la rìndul ei) : Nu
mai e nevo'e ! Azi vine tovarăşul Varlaam..
O să vorbească cu eì. (ostentativi Vă mulţumesc ! (iese)
POMPILIAN : Tovarăşe Moţoc.,, Se in
caica itele... Au început să-1 caute... Vine
şi ştabul...
VALENTINA : Cine ? Varlaam ? (speriată)
Gìnd vine ? C-a spus să nu mă mai
prinda pe atei ! (gràbità) Eu... Eu plec..
Ma due acasă... Pa, Sache... (din uşă) Şi
cu telegrama ce fac ?
EARTOLOMEU : N'mic !

ACTUL II
Scena a şasea
(Bartolomeu,

Pompilian,

Valentina.)

(Pe' usa din stinga intra Sanda.)
SANDA : Mă iertaţi. Meşterul Balaban nu
e atei ?
POMPILIAN : Care Balaban ? A, Balaban...
Da... E atei... Adică... (desperat, cere ajutorul lui Moţoc) Tovarăşe Moţoc... Il
cauta pe Balaban...
BARTOLOMEU : Nu e atei ! E in delegaţie.
SANDA : A ven ; t ! Am văzut la contabilitate. A făcut decontul.
POMPILIAN : Da... L-am fă... (se corijeazaì
L-a făcut.
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VALENTINA : Bine... Pa !... Şi nu ulta să
vorbeşti cu regizorul ! (iese)
(Bartolomeu se plimbà nervos prin birou,
Pompilian juge după el.)
POMPILIAN (cu sufletul la gurâ) : Tovaxăşe Moţoc... Eu... Eu nu ştiu cite picioare
aim. Nu ştiiu să cînt în cor... V-am
spus : voiam să trăiesc o sută de ani...
Nu mai vïeau o sută. Optzecd, şaptezeci... Giti or fi, dar liber ! Nu-mi
trebuie afaoeri mari... Nu-mi trebuie
covor... Nu mai vreau nici bani, nici Balabani... Nu mai vreau nirriic. Mie mi-e
frică ! E rasine asta ? Mie mi-e frică...
BARTOLOMEU (se opreşte In loc. Il fixează): Şi m e . (intra inginerul Sava)
SAVA (intra tumultuos, vociferìnd) ; Pavel
Balaban ! Nici aicea nu e ? Unde umblă,
frate ? (lui Moţoc) Omul dumitale ! Poftim. ! Am întors tot şantierul pe dos după
el ! Unde e ? Unde-i Balaban ?
BARTOLOMEU : Nu v-aţi ciocnit pe scară ?
Acum a coborit ! A fost să-mi lase cererea asta... (arata cererea pe care o făcusc
înainte) Dacă fugii după el îl ajungi !
POMPILIAN : Dar să fugiţi repede ! (Sava
iese în goană ; Pompilian, milog, către
Moţoc) Tovarăşe Moţoc... Am o rugăminjte... Aş vrea să-mi împrtimutaţi două
cărţi...
BARTOLOMEU : Ce, ai înnebunit ?
POMPILIAN : Nu !... Vreau să-mi împrumutaţi codul penal... Şi mersul trenurilor !
BARTOLOMEU : Nu fi prost, Pompilian !
(arata cererea de concediu)
POMPILIAN : Zău dacă vă înteleg. Un om
ca dumneavoastră... Eu credeam că lu
crati inumai în ,,stil mare"... Şi cînd colo,
uite : eu Balabaii asta... Să tremurăm
atîta pentrtu cîteva prăpădite de sute pe
lună... Zău dacă merita...
BARTOLOMEU : N-ai înţeles nimic, Pom
pilian ! Nici nu-ţi dai seama ce reprezintà Pavel Balaban... Peste o luna, peste
două... Sau poate o zi ! Dacă întreabà
cineva, de pildă ,,Unde e cheresteaua ?"...
Sau ,,Unde sìnt sacii de la Ripiceni ?"...
Ştii ce se întîmplă ? Nu ştii ! Să-ţi spun
eu : ordon o anchetă, constat dispariţia lui
Balaban si-1 pun în unnărire ! Acu' ai
priceput ce reprezintă Balaban ?
POMPILIAN : Am priceput, dar mie tot mi-e
frlică... Nu vedeţi ? A început să-1 caute
lumea... Ce ne facem ? Ce le spunem ?
BARTOLOMEU : Uite salvarea noastră.
Balaban pleacă în concediu... Astăzi. (se
uită la ceas) Peste doua ore se lasă lucrul
pe şantier ! Trebuie să cîştigăm aceste
doua ore... Pe-urmà... avem timp doua
săptămîni... în două săptămini se pot

întîmpla multe ! Totul e să avem un
răgaz de două săptămâni.
POMPILIAN : Mie mi-e frkă să n-avem un
răgaz de cinci ani !
Scena a şaptea
(Bartolomeu, Pompilian, Luigi, apoi Sava.)
LUIGI (intra) : Vă arog, mesteru! nu-i aici ?...
Că am terminât cu situcatura... Poate
acum să-1 văd şi eu la faţă...
BARTOLOMEU : E alci, e aici...
POMPILIAN : Aici ?
BARTOLOMEU (nervos) : Ce, nu I-ai vazut?
POMPILIAN : Ba da... L-am văzut... Am
dat şi mina cu el... (arata mina) Uite,
asta...
BARTOLOMEU (arata usa din dreapta) :
E dincolo... I-am dat să facă un tabel...
LUIGI : Pot să~.. (face un pas spre usa)
BARTOLOMEU : Nu-1 deranja... E un tabel
urgent... (deschide usa şi simuleazà o
convorbire cu cineva care s-ar afla acolo)
Mai ai, mai ai ?... (pauzà) Dar nu mai
mult, că te cauta lumea pe şantier...
(işi scoate nervos o ţigară, o aprinde...
ìntinde pachetul prin uşa intredeschisă)
la şi dumneata... N-ai pentru ce... (inchide usa, se apropie de zugrav) O tigară?...
LUIGI (refuza) : Mai am încă din pachetul
àia...
BARTOLOMEU : Vine îndată... Aşteaptă-1
afară.
(în tot timpul convorbirii simulate, Pompilian
privise de la Bartolomeu la zugrav şi de la
zugrav la uşă, făcînd o figura ca de pe alta
lume. Cind Bartolomeu ìnchide usa, răsuflă
usurai.)
LUIGI : Bine... Dar stau pe scară, că iar
ìl pierd... (se Xndreaptà spre usa din stinga)
POMPILIAN (ca pentru el) : Nu trăiesc eu
o sută de ani... Nici 55 n-apuc ! (în clipa
in care zugravul e gaia sa iasà, usa se
deschide brusc şi in scena năvăleşte, mai
nervos, inginerul Sava.)
SAVA : Tovarăşe Moţoc ! Balaban asta îşi
bate joc de noi !
POMPILIAN (tremurind tot) : Cum ?... Nu
1-aţi găsit ?...
LUIGI : Pai e aici ! Şi eu îl aştept ! Face
un tabel !
SAVA : Aici ?
LUIGI (liniştit) : Dincolo ! (arata usa din
dreapta) Aici !
SAVA : Aici ? De dimineaţă-1 caut ! Bine că
l-am găsit ! (face un pas energie spre uşă,
pune mina pe clanţă, izbucnind) la ascultă,
meştere !... (deschide usa. Bartolomeu e
incremeniì. Pompilian, tremurind ca varga,
işi acoperà ochii.)
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Scena a opta
(Aceiasi, plus Varlaam)
(Exact in aceeasi clipà in care Sava deschide usa din dreapta, se deschide şi usa din
stìnga, pe unde intra inginerul Varlaam.)
VARLAAM (intrihd) : Bine v-am găsit, tovarăşi !
(Sava ìnchide la loc usa din dreapta şi se
indreaptà vesel spre Varlaam, care-i stringe
mina cu efuziune.)
SAVA : Bine aţi venit, tovarăşe Varlaam !
VARLAAM : Ei, lume noua pe la noi....
Dumneata eşti Bartolomeu Moţoc ? Nu ?
BARTOLOMEU : Da... (cauta cuvinte) Imi
dati voie... să vă întîmpin... Şi să...
(a gàsit o soluţie) Să mergem cu toţii să
vă arâtăm blocul cel nou... Blocul numànil
unu, pe care-I predăm azi...
VARLAAM : Nu-i nevoie ! L-am văzut...
Sînt de o ora pe santier ! Am venit cu
directorul I.L.L.-ului... Beneficiarul... A
rămas la bloc... E frumos... Aţi lucrat
frumos... di ìntinde mina
zugravului)
Ce faci, Carusso ?
LUIGI : Ce să fac, tovarăşe inginer-şef ? Cu
bidineaua... Şi... Cu papagalul...
VARLAAM : Bravo ! Pe cìnd al nouălea ?
LUIGI : Viiine !
VARLAAM (lui Pompilian) : Şi tu ?
POMPILIAN (se face mie, trece in spatele
biroului) : Si eu ! (face un gest de „ì"tìmple-se ce s-o-ntimpla Î )
VARLAAM : E bine că sînteţi mai multi
aici ; am să vă dau o veste bună.
POMPILIAN : O asteptăm... (înghite un
nod) cu nerăbdare...
VARLAAM : Blocurile noastre sînt pentru
muncitori... Repairtiţia apartamentelor o
face beneficiarul : I.L.L.-ul. Şi drept re
compensa că am terminât lucrarea primului
bloc cu aproape două săptămîni înainte
de termen, s-a hotărît ca primul apartament să fie repartizat unui muncitor fruntaş de pe şantierul nostru !
(Aplaudà toti in afarà de Pompilian, care
priveşte toată scena ca adormit. Bartolomeu
li face un semn cu cotul, Pompiltan se „trezeşte" brusc şi începe să aplaude mai tare
ca toţi.)
LUIGI : Si pe cine cade pleaşca asta, tovarăşe inginer-şef ?
VARLAAM : Pai... (scoate o cheie din buzunar) : Cheia e la mine... Nu ramine
decît să fixăm împreună cui i-o dăm. .
(arata pe Sava) Sindxatul e aici... (arata
pe zugrav) Partidul e aici... Conducerea...
Sîntem amîndoi... Să decidem !
POMPILIAN : Da ! Eu sînt de acord !
VARLAAM : Ei ? Care-i mai bun ?
LUIGI : Buni sînt toţi...

VARLAAM : Da, dar aş vrea unul care s-a.
calificat pe santier»! nostru. Care a crescut
odată cu şantierul. Odată cu blocul.
BARTOLOMEU (care presimte ceva) : Eu
zac mai bine să-1 dăm unui om vechi...
Unui om care are nevoie... Cu famille
numeroasă... L-aş propune pe Luigi...
LUIGI : Nu... Eu am ! Sînt alţii care au
mai multa nevoie ! Eu, pîn-la 14 copii
încap aici ! Pe-urmă, de la 14 in sus, cer
eu singur...
VARLAAM : Eu m-am gînd't la cineva...S-a dûs vestea pîn-la Valea Lupului (lui
Bartolomeu) Şi dumneata mi 1-ai lăudat...
In scrisoarea aia... Un om nou... Harnic...
De curind la noi, dar care într-o lunâ a şi
ajuns meşter !
BARTOLOMEU (ingrozit, vrea sa protesteze) : E prea...
VARLAAM (insista): Nu, nu ! Să f'e un
exemplu !...
POMPILIAN (eu o voce ca din mormînt)
Da... Pentru noi toţi...
SAVA : E vorba de Balaban, nu ?
VARLAAM : Da ! Mesterul Pavel Balaban !
Lui i se cuvine .apartamenţul ! (Toţi
aplaudà, in afarâ de Bartolomeu, care e
dlstrus. Pompilian îi face semn eu cotul.)
Vasăzică sînteţi de acord. Si vestea cea
bună vreau să i-o dau chiar eu. (Cu cheia
in mina se indreaptà spre usa din stingaJ
Să mergem să-i dăm cheia !
SAVA : De ce pe acolo ? E aici !
VARLAAM (bucuros) : Aici ? Aaa !... Atunci
te rog, tovarăşe Moţoc, pofteşte-1 înăuntru
(Cu mişcări de somnambul,
Bartolomeu
merge "meet spre usa din dreapta. Pompilian
si-a acoperit ochii cu amindouă miinile. E
Uniste. Bartolomeu apasă pe clanţâ. Usa se
deschide incet, si in pervazul ei apare un
tinàr inalt, zimbitor, cu o figura deschisâ^
într-o mina ţine un tabel. Cu cealaltà scoate
dintre buze un chiştoc de tigarà.)

Scena a noua
(Aceiasi, plus Balababi.)
BALABAN (li ìntinde tabelul lui Bartolo
meu) : Tabelul... E gata...
(Bartolomeu ia hirtia cu mişcări de automat.)
BALABAN (mai trage odatà din chiştoc,
apoi il aruncà si-l calca) : Faina ţigară
m'i-aţi dat...
VARLAAM (spre ce.lalţi, ìntrebàtorj : Dìnsul?
BALABAN (ceremonios) : îmi dati voie...
(scoate şapca respectuos) Mesterul Pavel.
Balaban !
Cortina
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CONCURS DE DRAMATURGIE ÎNCHINAT CELEI DE A 15-A
ANIVERSĂRI A EUBERĂRII PATRIEI

Ministerul JnDăţămîntului şi Culturii a initiai organizarea utiui concurs de
dramaturgie inchinai celei de a 15-a aniversari a eliberării patriei noastre de sub
jugul fascist. La concurs pot participa scriitori profesionişti şi debutanti, cu lucrări
destinate teatrelor dramatice, teatrelor de păpuşi şi tuturor formatiunilor de teatru
de amatori sau profesionist. In cadmi acestui concurs se include şi concur sul anual
„Vasile Alecsandri" organizat de Casa Centrala a Creatiei Populare. Concursul este
dotât cu premii in ualoare totală de 160.000 lei, la care se adaugă şi suma de
32.500 lei pentru lucrările destinate concursului „Vasile Alecsandri .
Ìn virtutea cerintelor culturale sporite ale oamenilor muncii, concursul deschide dramaturgiei un prilej efectiv de îmbogăfire calitatioa, de afirmare a unor
talente noi, de stimulare la realizarea unor opere de inalta valoare ideologica şi
artistica.
Publicăm mai jos conditale de participare la concurs :
La concurs se vor prezenta lucrări inspirate din actualitate, oglindind inomente şi problème esentale ale luiptei paporului pentru eliberarea patriei noastre
şi pentru construirea socialismului, ca de piLdă : luipta clasei muncitoare condusă de
P.C.R. îimpotriva exploatării şi a faseismului ; pregătirea insurecţiei armate şi ìnfaptuirea actului de la 23 August 1944, iîn conditiile înaintării victorioase a arma tei
sovietice eliberatoare ; lupta clasei muncitoare sub conducerea P.C.R. pentru doborirea de la putere a reprezentanţilor claselor exploatatoare şi instaurarea regimului democrat-popular ; rolul conducător al comunistilor in realizarea transformărilor revoluţionare petrecute ìn tara noastră ìn cei 15 ani ; creşterea conştiintei
revolutioiiare a oamenilor muncii de la oraşe şi de la sate, din industrie şi din
agricu'ltura, ìn cadrul procesului de industrializare socialista a ţării, de transfor
mare socialista a satului ; procesul de formare a unei noi intelectualităti legata de
popor, devotata patriei socialiste ; lupta ìmpotriva ideologici burgheze, ìmpotriva
rămăşitelor capitalismului in societatea noastră, lîmipotriva individualismului şi a
spiritului de iproprietate ; lupta ìmpotriva birocratismului, a nepăsării fata de interesele colectivitătii, ìmipotriva conceptiilor burgheze şi mic-burgheze desipre viata
şi societate, ìmpotriva carierismului şi ìmipotriva tuturor racilelor moştenite de la
societatea capitalista ; procesul de formare a omului nou, a noilor relatii ìntre oameni bazate pe etica comunista ; foranarea unui nou tip de conducător de ìntreprindere industriala sau agricola, de institute de cultura, in luipta pentru reali
zarea transformării revolutionare a t^rii ; problema educării tineretului ìn spiritili
eticii comuniste, al patriotismului socialist ; formarea conştiintei cetăteneşti, a spi
ritului colectiv, ridicarea conştiintei tineretului muncitor şi studios la nivelul ìntelegerii raspunderii sale sociale ; lupta ìmpotriva şovinismului şi a nationalismului
burghez, rezolvarea problemei nationale in conditiile regimului democrat-popular ;
prietenia de nezdruncinat ìntre ipoporul romìn şi nationalitătile conlocuitoare ;
prietenia cu popoarele Uniunii Sovietice şi popoarele celorlalte tari din lagărul
socialist ; orice alte teme şi problème ixvorlite din realitatea actuală, din procesul
dialectic de faurire a unei noi societăti, a unui om nou, care se transforma el ìnsusi
in cadrul transforimărilor sociale generale.
Pentru teatrele de păpuşi se va avea in vedere lìndeosebi o tematica izvorìta
din necesităţile educării copiilor şi tineretului de vîrstă preşcolară şi scolara, for
marea conştiintei lor de viitori cetăteni ai patriei socialiste.
La concurs pot fi prezentate numai lucrări inedite, scrise fie in limba romìna.
fie ìntr-una din limbile nationalitătilor conlocuitoare.
Pentru teatrele dramatice pot fi prezentate piese in trei acte (durata unni
spectacol de teatru) in diverse genuri : drame, tragedii, comedii satirice, comedii
lirice, piese, farse, vodeviluri etc.
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Pentru teatrele de ipăpuşi pot fi prezentate piese într-un act, ira doua sau în
irei acte.
Se vor prezenta la acest concurs şi acele piese iîntr-un act sau (în doua acte,
care în mod obişnuit se prezmtă la concursul anual „Vasile Alecsandri" organizat
de Casa Centrala a Creaţiei Populare.
Lucrările dramatice prezentate pentru concurs vor fi selezionate de către un
juriu stabilit prin ordin al miinistrului învatăimlrntului şi Culturii.
Pentru cele mai bune lucrari se vor acorda următoarele premii şi mentiuni
la pxopunerea juriului :
A. PENTRU TEATRELE DRAMATICE
a) Piese in J acte
Premiul I 25.000 lei
Premiul II 20.000 lei
Premiul III 15.000 lei
5 mentiuni a 10.000 lei
b) Piese în 1—2 acte (Concursul ,.V. Alecsandri")
Premiul I
15.000 lei
Premiul II 10.000 lei
Premiul III 7.500 lei

B. PENTRU TEATRELE DE PĂPUŞI
a) Piese în 3 acte
Premiul I
15.000 ilei
Premiul II 10.000 lei
Premiul III 7.000 lei
3 -mentiuni a 4.000 lei
b) Piese în 1—2 acte
8.000 lei
Premiul I
Premiul II 6.000 lei
Pxemiul III 4.000 lei
3 mentiuni a 2.500 lei
In ipoteza ca va apreeia ca nu se poate acorda vreunul dintre premiile prevăzute mai sus, juriul va putea să (propună :
a) fie ca a munite premii să răimînă neacordate ;
b) fie ca numărul sau cuantumul premiilor sa fie modificate în limita sumei
totale fixate.
Propunerile de premiere făcute de juriu siînt supuse aprobării Ministerului
Invătămîntului şi Culturii, care hotărăşte an mod definitiv cu privire la acordarea
premiilor.
Lucrarile premiate pot fi achizitionate lîn vederea reprezentării şi eie vor fi
reoomandate atît pentru ânscrierea în repertoriu cît şi pentru editare.
Piesele vor fi 6emnate eu un pseudonim şi vor fi lînsotite de un plie închis
în care se vor mentiona numele concurentului, adresa şi numărul de telefon.
Lucrarile vor fi trimise pe adresa : Ministerul învătăimîntului şi Culturii, Directia Teatrelor, Bucuresti, Raionul Gh. Gheorghiu-'Dej, str. Spiru Haret nr. 12, eu
mentiunea „pentru concursul de dramaturgie".
Termenul de predare a lucrărilor pentru concurs este de 1 aprilie 1959.

Sîntem încredinţaţi că scriitorii, profesionişti şi debutanti, vor participa în
număr mare la această confruntare de crea\ie şi că roadele \se vor, arata demne de
prosperitatea teatrului şi a artei noastre realist-socialiste.
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Horia Bratu

ACTUALITATEA - IZVOR AL VARIETAJH
Şl MULTIPLICITĂŢII STILURILOR

DRAMATURGIA ŞI MODALITĂŢILE CRITICH TEATRALE

Discutii'le din ultima vreme au sublimai în mod îndreptăţit acel adevăr, pe
care unii din criticii nostri draimatici i-wi cam nitat an focul aetivit&tii lor de zi
cu zi, şi anume că : teatrul, ìnainte de a fi spectacol, montare, regie, este literatură,
este text, asoultă de legi caracteristice creatiei literare în genere.
Designr, primatul textului nu inseamna numai reducerea la text, şi orientarea cronicii dramatice către analiza speotacolului de teatru este justificată. Aici,
conditia demonstraţiei, argumentării judecăţii de valoare pe baza unităţii dintre
text şi spectacol, prin respectarea unitătii dintre conţimut si forma, poate li îndeplinită în modul cel mai adecvat. Cronica dnamatica este, de fapt, foarte proprie
unui exercifiu periodic, ordinea de zi a problemelor fiind oarecum facilitata de
cadrai fix, de schema generala a 'articolului. Creatia dramatică nu se poate lipsi
însă de o analiză directă a textului, de o analiză a piesei de teatru ca opera literara, şi mai aies, de acele priviri de ansamblu care să generalizeze experienfa dramaiurgiei în diferitele ei stadii de dezvoltare, sa secata la iveală problemele ei
concrete şi sa-i fixeze liniile principale de persipectivă. Mai muilt decît în oricare
domeniu, empirisminl tîrîtor este fatal iîn critica dramatică. Generalizarea experientei literaturii dramatice în actualul stadiu al dezvoltării ei, sau sondarea posibilităţilor ei de vii tor s/înt menite, printre aitele, sa duca la o rodnică atmosfera
de lucra, în care să se discute deschis şi cu principialitate problemele fundamentale ale dramaturgiei noastre : prospeotarea oìt mai adîncă şi mai creatoare
a realităţii şi, pe această bază, o mai mare varietate a modalitătilor dramatice, o
nuanţare mai bogată a expresiei, o mai îndrăzneată cantare a formelor noi.
Nu putem sa nu ţinem seamă de fajptul că unui obiect nou ìi corespunde
o metodă nouă, că structura obiectului determina structura metodei. Tocmai această
noutate de suhstanţă determina conceptul de dramaturgie revoluţionară, concept
fundamental pentru înfelegerea nu numai a conţiniutuilui, dar şi a formei, şi care
se defineşte atît împotriva pseudorevolutionarismului modernist (împotriva ideii
ca dramaturgia realist-socialistă apare pe un teren gol), eît şi împotriva ideii că
sarcina ei este de a face variaţii noi pe iteme date, lîmpotriva -tendinţei de a imita
modelele trecute. ïnovatii creatoare, pornind de la tematica fundamentală
a contemporaneităfii,
de la actualitate — iată ideea care se impune cu precădere în
stadiul de astăzi al dramaturgiei noastre.
însă pentru ca această idee să pătrundă în conştiinja cititorului, pentru ca
ea sa capete caracterul unei teze verificate, al faptului de necontestat, criticul de
teatru are datoria sa formuleze progresul dramaturgiei noastre noi în propozitii d a r e ,
să dezvăluie esenta attestali progres, realizările fundamentale, să găsească raporturile care leagă fenomenele literare ìntre eie. Criticul literar marxist este per
manent angajat într-o sarcina de totalizare, de asamblare coerentă a faptelor estetice cunoscute. El nu înscrie operele analizate într-o schema preconcepută, însă
nu poate invoca pretextnl cronieii sau al analizei iparţiale pentru a se refuza lecturii urinata de cercetarea implicaţiilor, a urmărilor posibile. In sens dialectic,
critica este un registra de prospectare a devenirii lenomeiiului literar. înţelegerea
acestei deveniri implica o permanentă alegere şi confruntare, o considerare a interdependentei fenoireniilui literar în întreaga lui complexitate. Un critic nu este
2 — Teatrul nr. 12
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un contenuplator, ci se inserează istoriceşte în procès ml de dezvoltare al unei literaturi, devine solidar eu ea şi eu particularităti'le dezvoltării ei. Critica dramatieă.
ca şi cea literară, ramine o continua interogare şi autodepăşire, ea 'luminează nu
opera ci sensul dezvoltării dramaturgiei, seria progreselor ipe care aceasta le realizează. O dramaturgie care se „face", si care în acelasi timjp ramine să se laça,
găseşte în critica delegatul ei constant, care-i transforma particularul în universal.
Criticul literar marxist nu merge <pe „urmele" sau în urma literaturii, nu urmăreşte traseul evenimentelor literare, nu reconstituie evenimentul. ci experimenteaza.
emite ipoteze, întreprinde misiuni de recunoaştere, impinge discuţia mereu rnaintea
literaturii.
Oglindirea dît mai veridica şi mai artistica a tematicii contemporane. actua
litatea, nu este o cerintă de eonjunctură, ci o categorie nodală a realismului socia
list, fără de care nici nu poate fi înţeles speeificul calitativ nou pe care literatura
realist-socialistă 1-a adus în dezvoltarea artistica a omenirii. Realism socialist înseamnă, în primul rînd, iliteratura ca parte integranta a cauzei generale profetare,
identificarea cu problemele concrete ale socialismului, participarea activa la opera
de construcţie, polemica cu trecutul de pe poziţiile proletariatului. De aici şi concluzia că clasa muncitoare trebuie sa se găsească în centrili aeestei literaturi.
Actualitate înseamnă varietate. Ceea ce vrem sa subliniem în paginile uraïatoare este că actualitatea dramaturgiei, departe de a însemna o limitare a orizontului estetic, pune dimpotrivă la dispozitia scriitorului posibilităţi artiistice infinit
mai bogate decît orice epoca anterioară. Căci, creaţia epocii socialiste presupune
datoria de a răspunde artistic unor realităti infinit mai complexe deoît tot ceea ce
a văzut omenirea ipînă acura, creează conditole cele mai lavorabile de afirmare
a potenţialului creator, scoate şi mai mult la iveală goliciunea niediocritătii. Din
acest punct de vedere, dramaturgia noastră nouă a obtinut remarcabile succese.
Trebuie spus însă că ultimele două stagiuni au lăsat să se vadă o anumită îngustare a orizontului tematic, o abandonare partială a probiematicii centrale în favoarea unor preocupari periferice, iar pe unele din scenele noastre au apărut personaje purtătoare ale unor interese mărunte, egoiste, meschine, liipsite de o axă
directoare.
Cu toate deficienţeJle repertoriului, un lucru reiese însa limpede din experienta ultimilor ani : actualitatea tematicii a dus în dramaturgia noastră la o
multiplicitate de căutări, care — chiar dacă nu au dat întotdeauna rezultate —
sugerează posibilitătile masive ale tematicii şi varietatea deosebită pe care ar
putea-o capata peisajul dramatic, în cazul cînd eie vor fi folosite. A demonstra
aceasta este eu atît mai important ou cît o inţelegere simplistă a lue ruòlor a
răspîndit adeseori ideea falsă că actualitatea restringe cîmpul căutărilor creatoare,
sau că ar unilateraliza sensul dezvoltării dramaturgiei noastre. Exista diferite categorii de argumente cu care se poate demonstra că lucrurile stau exact invers :
1) argumentul istorico-literar. pe care îl dezvăluie sensul întregii dezvoltări
a dramaturgiei realist-socialiste ;
2) explorarea posibilităţilor tematicii noastre contemporane în diferitele ei
sectoare, şi
3) experienţa cea mai recentă a dramaturgiei noastre. chiar a începutului
stagiunii actuale, eu toate proportiile modeste pe care le prezintă înca repertoriul de azi.

GENEZA DRAMATURGIEI REALIST-SOClALISTE
SI CÎTEVA DIN STILURILE El FUNDAMENTALE

Incă de la primele ei începuturi, dramaturgia realist-socialistă a demonstrat
că în unitatea ei de concepţie exista posibilitatea unei varietăţi a stilurilor şi a mijloacelor, pe care nu a vădit-o niciodată dramaturgia pînă atunci. O varietate deter
minata de noul continut.
Teatrul realist-socialist s-a nascut în contact nemijlocit eu publicul, pe baza
cerinţelor imediate aie munoii ideologice, pe estradele colectivelor amatoare. sau
pe scenele marilor teatre de azi. El a adus pe scena un limbaj înţeles de toată
lumea, limbajul precis al unei revolutii sociale, precum şi evenimente pe care
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fiecare le-a trăit într-un fel sau altuil. De la piesa lui Maiakovski Misterul buf
— încă lips ită de o earacterizare oscurità a personajelor, încă compozita, grevată
de unele efecte futuriste, însă indiscutabil inovatoare, atìt prin idei şi imagi ni
cît şi prin forma sa exterioara — şi pina la piesele „fondului de aur" : Uraganul,
LiuboD larooaia, Trenul blindai 14-69, Ruptura ; de la comediile lui Boris Romaşov
şi pina la Virineia Lidiei Seiifulina sau Otrava lui Lunacearski, dramaturgia realistsocialistă s-a impus prin noi idei, noi teme, noi conflicte, care au déterminât noi
caracteristiei, noi legi ale construira actiunii.
Gasim in primul nìnd piesele de tipul „clasic", in care comflictul de familie
(coliziunile individuale) joacă un annoi it roi, eie constituinid resortul prin care se
exprima comflictul social-istorie. într-adevăr, in Liubov larooaia a lui K. Treniov,
sau in Ruptura de Boris Lavreniev, exista şi drame familiale şi ciocniri personale.,
Desigur, este cu itotul limpede că aici atìt dramele personale cît şi conflictele indi
viduale sìnt o consecinţa a luptei revolutionare. Marea Revolute Socialista a dis
trais liniştea in familia învătătoarei Iarovaia sau a căpitanului Berseniev. Ceea ce
apropie aceste piese de traditia anterioara dramatică este construcţia clasică a
conflictului, modalităţile de desfăişurare a intrigii. Ceea ce le deosebeşte însă de
piesele vechi (aici dăm trăsăturile generale, luate in totalitatea lor) este faptul ca
conflictele personale, familiale, apar aici tocoiai pentru că reprezentanţii unei familii, orioit ar fi de apropiaţi unii de altii, se află in lagăre diferite. Cu alte cuvinte,
conflictul familial exista an aceste piese, ansa el nu este fundamental. Tema fundamentală este aici lupta sodala, care in cele din urmă determina şi intriga piesei şi
deznodămîntul ei, ìntreaga dezvoltare a evenimentelor.
De la dramele lui Gorki şi pina la Inoazia de Leonov, un asemenea tip de
piese va caraeteriza in continuare o cale principală a teatrului realist-socialist, in
perioada oonstruirii socialismului.
Exista apoi un alt tip de piese, pe care dacă 1-am ilustra de pildă cu
Uraganul sau cu Trenul blindât, ar fi si mai dificil de ìncadrat ìntr-o teorie olasica a dramei. De fapt, care este intriga in Uraganul ? Care îi este deznodăoiîntul ?
Cine este eroul principal ? După cum se ştie. in piesă este prezentată o capitala
de district, în viîltoarea luptei revoluţionare. Se arată greutătile acestei lupte şi
victoria asuipra chiaburiior. Ciocnirile individuale, an sensul clasic al cuvîntului.
joacă aici un roi minor. în Trenul blindât al lui Ivanov, e vorba de lupta partizanilor siberieni eu interventioniştii şi eu rămăşitele alb-gardiştilor. Desfăşuîarea
acestei lupte eroice, însemnătatea ei istorică, populară, şi chiar — ca sa spunem
aşa — general umana, influenţa bolş evie ilo r asupra masei tărăneşti, iată în mare
şi tema, dar şi „intriga" Trenului blindât. Cu alte cuvinte, intriga individuala, pe
r i p e z i e personale in desfăşurarea actiunii, deznodămîntul în sensul clasic al
cuvîntului — adică tot ceea ce era considérât obligator in vechea teorie dramatică — nu exista. De obieei, la baza conflictelor acestui tip de piese realist-socialiste stau nemijlocit ciocniri fnndamentale sociale. S-ar putea eventual vorbi de
vechile categorii dramatice şi s-ar putea considera dezvoltarea luptei revolutioiiare drept intriga piesei, iar victoria revolutiei (fie ohiar numai într-un anumit
sector) drept deznodămîntul piesei, însă aceasta înseamnă. de fapt, o folosire conditionata a termenului clasic.

POSIBIUTĂŢILE NOI! TEMATICI ŞI LĂRGIREA
CÎMPULUI INVESTIGATIEI ARTISTICE

Aceasta tendintă isipre varietate, această multip'licitate a prezentării eonflictelor, rămiîne o trusătură fimdamentală a dramaturgiei realist-socialiste în diferitele
ei etape. Oare, etapa construirii socialismului este mai putin bogată în conflicte.
mai puţin spectaculoasă deoìt revoluta ?
Tramai de aceea, si dramaturgia noastră nouă a marcat, de la ìnceputurile
ei, aceasta multiplicitate a stilurilor. aceasta varietate de conflicte. Dava. Horia
Lovinascu (în Citadela sfărimată) si Lucia Demetrius (in Cumpăna, Trei generata,
Arborele genealogie) continua — ceea ce am denumit în mod conventional — tipul
„clasic", Mihail Davidoglu (în Minerii) sau Aurei Barauga (in Arcui de Triumf,
nu însă în Iarbă rea) se situează pe o linie intermediarn. destinili personal al eroi-
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lor devenind, nemijlocit — fără intermediul miei drame de familie —, Teprezentativ
pentnu un anumit procès social, pentru anumite categorii sociale. Anton Nastai
este, prin toate lîmprejurările vietii sale, un reprezentant tipic al clasei muncitoare,
o imagine reprezentativa a schimbarii care s-a produs in masa de mineri. Munca
nu reprezintă pentru el un scop in sine, cărbunele pe care-1 scoate — si vrea să
scoată din ce în ce mai mult — devine pentru eì simbolul „legăturii cu oamenii",
iar prin mimca sa. el are comvingerea că va trai „mai departe în o sută de mii
de oameni".
Pasiunea lui Anton Nastai este „contagioasă" prin exemplu şi cuprinde
masa muncitorilor. Noe-baoi, care a scos zeci de ani cărbunele cu duşmănie, dar
1-a scos „că nu stia face alta", acum vrea sa dea mai muli „că-i pentru noi" ;
Uj-baci ar vrea „sa rastoarne muntele cu carbunele în sus", să strìnga carbunele
„cum pasc vitele iarba", si chiar tìnarul miner Ianeu, reìntors de pe druinul trădării de clasă, „ar rupe piatra cu dintii şi ar ìneca valea cu cărbune".
In Cet atea de foc însă (ca şi în larba rea a lui Aurei Baranga), complexul
procès autocritic al lui Petru Arjoca — şi el reprezentativ pentru noua conştiinţă,
pentru sentimentul solidarităţii şi al raspunderii — se face prin intermediul unui
conflict de familie, prin intermediul unei dileme tragice : a intra in fabrică sau
a-şi pierde fiul. El se hotărăşte să se întoarcă la furnal.
In Arcui de triumf a lui Aurei Baranga, exista germenele unui conflict „clasic" (Matei-Magda), însă piesa ramine fundamental o fresca, o piesă sooial-istorică,
care împleteşte o aiitudine critica şi satirica cu un patos dramatic autentic. E suficient să comparăm Arcui de triumf cu Anii negri sau cu Oraşul in flacări apri
mele de Aurei Baranga. ultima de Mihail Davidoglu) pentru a vedea că aceeaşi
tema a ilegalităfii, acelaşi conflict de bază oferă nu numai posibilitatea unor
rezoluări diferite, dar şi a unor stiluri diferite, de la fresca istorico-satirica, pina
la drama „universului închis". Şi încă posibilităţile dramaturgiei cu tema ilegalităţii au rămas nevaiorificate. Şi incă avem in fata un inepuizabil potential de
eroism autentic şi de energie, pe care4 dezvaluie capacitatea de Tezistentă şi de
actiune a comunistilor m anii grei ai regimului burghezo-moşieresc. Să ne gìndim
numai la dramatismul oricăreia din teribilele greve ale foamei, cu acea extraordinară selection are „naturala" a fortelor şi a caraoterelor ; sa ne gìndim la tensiunea dramatică ce se obtine prin simpla narare a desfăşurării unor asemenea
greve, cu rezisteiiţele care se prabusesc, cu trădările şi laşitatile care se dezvaluie,
cu oamenii adevărati care-şi ìnving propria lor natura, cu solidaritatea exceptională a celor mai buni, şi încă o asemenea narare făcută cu talent ar fi sufioientă
pentru scenariul unei drame autentice. Viata intensa care a cloootit în ìnchisorile
cu detmuti politici, lupta pe două fronturi, pe de o parte imporriva aparatului
burghez de opresiune, pe de alta parte împotriva trădărilor ascunse ale fracţioniştilor şi capitularzilor, reprezintă izvorul uneia din cele mai puternice ciocniri
de idei şi caractère. Dar grevele ? Dacă Galsworthy a reusit să facă dintr-o
simplă grevă economica una din cele mai răscolitoare piese ale dramaturgiei britanice, în Greva, să ne gîndiim o clipă numai la ce ar putea oferi ìntregul complex
de relatii al unei greve politice muncitoreşti. cu implicatine ei sociale şi familiale,
cu procesul de maturizare a oonştiinţelor pe care-I prilejuieste, ou lupta împotriva
sindicatelor galbene, cu afirmarea clasei muncitoare ca o fortă determinantă în
viata poporului.
Nu urmărim aici să cercetăim nenumăratele posibilităti tematice ale drama
turgiei noastre noi. Vrem doar să subliniem că saroinile dramaturgiei noastre — cu
accentui care se pune pe actualitate şi pe luipta eroica a clasei muncitoare —
determina în fond o continua largire a orizontului dramatic, o adîncire a problemelor şi (ceea ce nu este mai pujin important) o varietate a stilurilor si a modalitătilor de expresie pe care nu am fi putut s-o întîlnim in vechea dramaturgie.
E semnificativ ca, în timp ce noua tematica a lărgit cìmpul investigatiilor artistice, piesele construite după veehiul calapod şi în vechea factura, melodramele de
tipul Cazul doctorului Bergman, oomedioarele de tipul Măştii lui Neptun nu au
făcut decît să répète şi să se répète. Eie s-au dovedit anacronice, nu numai ca
tematica şi subieot, dar şi dm punot de vedere dramatic şi stilistic, duaìndu-^ne cu
30—40 de ani in urmă, «pre Bernstein şi Jacques Nathanson, care, cu toate că foloseau acelaşi decalc stilistic, au disparut fără să fi lăsat nici o urmă. Este cea mai
bună dovadă a lipsei de viabilitate artistica a unor atari piese.
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TENDINŢELE STAGIUNII ACTUALE, TENDINŢE CĂTRE VARIETATE

Revenind la începutul acestei stagiuni, trebuie spus că în ciuda sărăciei de
piese şi a lîngustării orizontului tematic, căutările creatoare n-au lipsit. Fresca ţărănească, cu o intriga de ansaimblu minima, pe planuri disparate, cu accentui pus
pe autenticrtatea comportărilor individuale „in schifa", cu suita de „tablouri de
gen", a găsit în Răzeşii lui Bogdan de Ernest Maftei o ìntruchipare autentica. Fata
de criticile sau laudele care i s-au adus, trebuie să deosebim în această piesă intentiile autorului de ceea ce OQnstituie propriu-zis slabiciunile ei. Un deus ex machina
ineheie această piesa (un fast vătaf, pe care toată lumea i'1 crezuse mort, apare
în sat si precipita evenimentele). Nu acesta este lînsă lucrul esenţial pentru o piesă
de acesl tip. Conditia fundamentală este autenticitatea. Autenticitatea atitudinilor,
autenticitate de limbaj, autenticitatea sentimentelor. în laţa noastră, trăieş'te un
sat moldovenesc cu frămiîntările lui actuale, cu bucuriile şi nădufurile lui. Nu se
poate pretinde ca autenticitatea piesei este o autenticitate în sine, caci total] ra
mine dominât de problema socială : colectivizarea. Şi, într-adevar, presiunea exemplului pozitiv apare în toată autenticitatea lui, in toată forta lui covîrşitoare.
în al doilea rînd, piesa lui Maftei nu „répéta". S-au mai scris la noi piese
asupra transformarii socialiste a agriculturii, insă Răzeşii nu lasă impresia de
lucru „déjà văzut". Masurind distanta dintre Ziua cea mare a Mariei Banuş — prima
piesă importantă despre colectivizare — şi piesa lui Maftei, ne dăm seama că, de
fapt, in Tiziunea cOlectiTizării, drainaturgia noastra a străbătut o întreagă etapă.
De la calitatea de element insolit, naşterea unei gospodării agricole colective a deTenit ratiunea de a ifi, practica nemijlocită a satului romînesc. Literatura noastră
noua trebuie — prin intermediul unor confiliote puternke — să dezvăluie mobilul
acestei transformări şi, an acelaşi tiimp, sa dezva'luie problemele multiple care se
nasc pe baza acestei noi conditii de viată a tărănimii. După Récolta de aur de
Aurei Baranga, nici o piesa n-a atacat însă mai pieptiş tematica pe care o implica
conditia sa.tuilui romînesc colectivizat.
Din punct de vedere istorico-literar, in general, dramaturgia cu tema Jărănească — în ciuda puternicei traditii rurale a literaturii noastre, mai aies a romanului — a rămas intr-un stadiu incipient. De fapt, cu exceptia Năpastei şi a diverselor scenete naturaliste, nici nu se poate vorbi la noi de o traditie dramatică cu
subiecte din viafa rurală. E un mare spatiu alb in fata intregii noastre literaturi
dramatice de ieri, pe care dramaturgia noastra nouă lîl aooperă, integrînd teritoriul
variât al tematicii t&rSnimii socialiste.
„Deseoperiri" de primul ordin, adică introducerea de noi teritorii în cartea
dramaturgiei, se aşteaptă în primul rînd de la dramaturgia inspirata din viaja
olasei muncitoare. Realitatea de astăzi spereste enorm interesul pentru muncă — ca
factor decisiv in existenta oamenilor —, ifavorizează şi educa gustul dramaturgului
contemporan pentru o asemenea temă, duipă cum formează şi gustul unui spectator
nou, inclinât să aprecieze ca valoroase operele preocupate să dezvăluie actiunea
raporturilor izvorîte din muncă, asupra destinului individual. Realitatea nu generează însă spontan asemenea piese. De aceea, interesul ascutit pentru problemele
uzinei in dramaturgia de astăzi nu poate avea un caracter abstract, nu poate reprezenta o orientare vaga.
în acest sens, tendinta care se manifesta uneori de a eluda problemele sociale
şi de muncă şi de a concentra atentia numai asupra vietii de familie, a micilor conflicte personale, eroii numindu-se totuşi muncitori, nu înseamnă de fapt acaperirea estetica a problemelor din acest sector esential al dramaturgiei noastre. S-a
observât uneori că, dacă acum 7—8 ani unele piese păcătuiau prin faptirl ca reduceau viata omului numai la cele opt ore de muncă, oprind actiunea in momentul
în care eroii ieşeau din şut sau din incinta uzinei, astăzi tendinta piesei e de a
începe actiunea numai odată cu inserarea, cu terminarea muncii in fabrică. Este
evident că aici nu e vorba de problema prezentării procesului de muncă, la care
nu numai proletcultiştii, dar şi adversarii lor au redus problematica oglindirii clasei muncitoare in literatura. De fapt, din punct de vedere estetic, in efortul de a
linfatica marile teme actuale si, în primul nìnd, procesul complet al construirii
socialismului, dramaturgia contemporană trebuie să stea mtlrturie faptului că
oamenii „simpli", muncitorii şi tăranii, sint capabili sa conduca procesul social,
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să fie ei rasisi făuritorii unei noi orinduiri sociale, dezmi'nţind vechea prejudecată
„assurda şi barbara", cum o numea Lenin, după care numai aşa-zisele „clase
superioare" ar putea oìrmui statuì. In chip necesar, o asemenea dramaturgie a
demonstrat, paralel cu aceasta, că oamenii cap abili să înfăptuiaseă cerinţele istorice ale epocii siînt oameni bogati sufleteşte, inzestrati cu insuşiri suifletesti exceptionale, cu o viaţă spirituală complexă, demni să fie obieetul unei opere de mare
rafinament artistic. Fără a urmări implicatile pe care le provoacă caracterul actiu
al comportarii eroilor proveniti din clasa muncitoare, ifără a-i arata pe aceşti eroi
ca oameni omogeni şi armoniosi, nu poate exista o dramaturgie capabilă să creeze
caractère tipice pentru viata nouă.
Prin urmare, tematica realităţii oferă din plin posibilitatile unei largì varietăţi a modalitătilor artistice, cu sectoare de viată âncă neexploratc sau puţin
explorate, cu conflicte inedite. Trebuie spus că şi in repertoriul plăpînd al acestui
ìnceput de stagiune s-'au vâdit aceste tendinte.
In Ultimili tren de Kovăcs Gyorgy şi Eugen Mirea, ne găsim ìn fata unei
piese care se apropie de tipul clasic: o piesa ìn care duTeroase aspeote ale poiiticii de învrăjbire natională, dusă de olasele expJoatatoare in regimul burghezomoşieresc, se cristalizează într-o ciocnire dramatică ce reia într-o forma noua
un conflict „de familie", devenit legendar, reeditează iìntr-un moment istorie cru
ciai, povestea lui Romeo şi a Julietei. In zugrăvirea modului in care ciladelele
vechilor prejudecăti nationale şi de casta se prăbusesc, dramaturgia noastra are
puternice posibilităti in drama pe care am denumit-o, conventional, de tip clasic.
însă latura „clasică", aspectul psibologic al conflictului, nu trebuie să înlocuiască latura lui social-politica.
La cealaltă extrema se află drama ..publicistică", forma actuală a dramei de
idei, in care exista desigur şi o intriga, însă intriga fiind mai degrabă pretextul
decit rajiunea dezvoltării oonflictului dramatic. Unei asemenea tipologii a pieselor
dramatice ìi apartin, in repertoriul actual, Dansatoarea, gangisterul şi necunoscutul
de V. Bîrlădeanu, iar recent, Reportai '45 de Al. Mirodan. Simbolul, fantasticul şi
realul se amestecă ìn proportii variabile, scopul fiind reliefarea ciocnirii de idei
politico-sociale. C o n d i t a de bază a unui asemenea tip de piesă ramine, deci, nu
interventia fantasticului şi a simbolului, ci forta şi nuantarea ciocnirii de idei,
claritatea pozitiilor şi vivacitatea dialogului (care capata in acest context o ìnsemnătate deosebită). Desigur, e dificil de a realiza intotdeauna cu succès asemenea
conditii. In piesa lui V. Bîrlădeanu, pozitiile fundamentale sînt expuse cu claritate.
Personajele siint de fapt „purtători de cuvìnt", exponenti a trei categorii, sinibolizind
respectiv Arta, Lumipenproletariatul, instrument al imarelui capital sau cocotat el
însuşi în vîrfurile socretătii capitaliste (sa ne amintim de cunoscuta teză a lui
Marx), şi Proletariatul oprimat. între gangsteri şi şomeri, opozitia este ireconciliabilă, Arta este aceea care trebuie să aleagă.
Această „schematizare moderna" nu era străină dramaturgiei sovietice, nici
chiar la ìnceputurile ei, ea constituind cadrul ideal al unei piese de idei, sau chiar
al unei satire (vezi Maiakovski). Aparitia teatrului este nedesipărtită de simbolistică şi o reìntoarcere la ea nu poate fi considerata un regres din punct de vedere
dramatic ; insă, siimbolistica trebuie şi ea sa fie subtil nuantată si in c o n c o r d a l a
cu realitatea. Tocmai aceasta este şi ratiunea de a fi a pieseiisimibol : de a expune
conflictul direct, mai explicit, ©libérât de contingente, de a prezenta ìntreaga sa
oomplexitate politico-sociala. Ìn ciuda opiniiloT superficiale, cu oit personajele prezintă un mai pronuntat caraoter de generalizare, de prezentare categoriale, ìnsa
nu abstractă, eie au posibilitatea de a reda mai puternic linia principala concretistorică. Exemplul cel mai edificator in această privintă sînt piesele lui Brecht.
Or, admitìnd că piesa lui Bîrlădeanu „generalizează" situatia dintr-una din cita
del eie imperialismului (si aceasta este de fapt intenta), a rezultat din deznodămîntul ei că revolutia (şi victoria ei) bate la usa. De fapt, lupta este mai grea ;
factorii intermediari, mai numerosi ; o parte a clasei muncitoare se mai leagănă
in iluzii, iar procesul de atragere a intelectualilor, mai anevoios. Ţinînd seamă de
specificul genuini, piesa trebuia, intT-un fel sau altul, sa reflecte aceste situatii.
(In paranteză fie spus, in Teroarea şi mizeria celui de-al IH-lea Reich, Brecht nu
arata revolutia proletară şi victoria ei ca imrnente, ci dezvăluie conditiile care
au făcut posibilă dominatia fascismului.)
In Reporta] '45, al cărui prim act a tosi publicat in „Gazeta literară", Al. Mi
rodan urmăreşte tocmai să redea pe fondul schematismului compozitional, com-
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plexitatea sitnatiilor şi complexitatea personajelor (fiindcă, orioît de simbolica,
o piesă farà caractère nu exista). „Coresponden^a cu realul" formează în mod just
una din preocupările majore ale dramaturgiei. Exista o linie clară a desfăşurarii,
şi piesa ar fi nu numai dramatică dar şi foarte scenica (in sensul că s-ar putea
juca şi nu numai citi) dacă autorul ar renunta la un anumit abuz de jocuri de cuvinte, la efecte cornice (pina la urmă, nerodnice, «fiindca se bazează mereu pe acelasi
procedeu : ruperea convenţiei simbolice şi amestecul cu realul), ceca ce sfîrşeşte prin
a provoca unele oonfuzii şi o anume tenta de verbalism, iar satisfaoţiile lecturii se pot
transforma uneori In ceea ce, pe planul realizărilor scenice, se numeste lumgimi.
In sfîrşit, în cadmi tendintelor de inovare, trebuie trecută şi Nemaipomenita
furtună de Mihaiil Davidoglu, o interesantă încercare de a uni piesa simbolica cu
o d r a m ă de familie. O dramă in care reminiscentele Năpastei si ale Baltagului (in
chipul Veronei, care-si suspectează soţul de asasinat) sînt puternice, 5m care
tensiunea dramatică este reală.. Friziînd simbolistica, inovaţia merge pe linia unei
piese ţărăneşti de atmosfera şi, în mod cu totul neaşteptat, creează tipuri de ţărani autentici, in sensul cel mai realist al cuvìntului. Din pacate, autorul se men
tine la un cadru oarecum instinctual şi, mizìnd pe porniri primitive, incaica adesea
logica dezvoltării caracterelor.
***
în rezumat, din această mica expunere în legatura cu piesele inceputului stagiunii, se refine o puternică tendintă de inovatie, de varietale, care nu merge însă
intotdeauna pe liniile principale si care arata încă o data că inovatia — în oricare
din genuri — nu poate renunţa la unele din cerinţele fundamentale ale dramaturgiei :
ascutimea conflictului şi reliefarea caracterelor.
Inovatia legata de actualitate, iată ce chezăşuieşte drumul ìnainte al dra
maturgiei noastre. Şi experienta cea mai recentă a dramaturgiei sovietice este edificatoare în acest sens. De pildă, oînd scriu piese de famdlie (cum sînt ultimele
piese ale Ini Victor Rozov), dramatuirgii sovietici reflecta aici — ca ìntr-un creuzet — ìntreaga complexitate a realului. O familie de muncitori (in care astăzi, tocmai prin conditile de viată, se concentrează fenomene din diverse sectoare, caci
ìntr-o asemenea familie exista studenti, exista intelectuali, exista rude la tara, ìntr-un
cuvînt este o expresie a deconipartimentăTii vietii sociale noi) reprezintă un cadru
foarte potrivit pentru a dezbate problemele vitale ale actualităţii, indestructibil
legate de drumul de viitor, de destinele diferitilor membri ai societătii (condiţia,
desigur, e de a nu face o piesa domestica, „casnică", o piesă a vieţii de familie în
genul dramei burgheze).
Piesa patriotica, „eroica" (aşa cum o demonstrează, de pildă, experienta recentă
a dramaturgului armean Gunghenborian, precum şi a teatrului gruzin cu dramaturgia
lui Mdivani,), poate fi o bună piesă de caractère, de mare tensiune dramatică. Scriitorul realist-socialist nu evita tragicul, care apare adesea în asemenea piese, nu-1
elimina din dramaturgie, însă il rnterpretează în lumina optianismului istorie. O ase
menea teză este valabila pentru ìntreg ansamblul dramaturgiei realist-socialiste.
Avem nevoie şi de piese tragice, de drame, care însă să reflecte adevăratul raport
de forfè in socialism, să dezvăluie raportul între soarta personală şi mersul general
al societătii. Aici e de observât ca mersul ascendent al societărtii nu se dezvăluie
mecanic în destinu'l individului. Faptul că societatea merge ìnainte, că drumul spre
socialism şi comunism este ascendent, nu justifică happy-end-ul, după cum greutăţile care se află pe acest drum nu-şi justifică deznodămîntul pesimist.
Problema fundamentală consta in faptul că in socialism viata este mers ìna
inte, dar este şi luptă. Iar în luiptă omul poate să cada. în lumina acestui raport
între general si particular, în lumina optimismului istorie, literatura — şi eu atît
mai mult dramaturgia — nu poate evita destinali tragic.
Ansamblul sugestiilor expuse mai sus dovedeşte, credem, puterea acelor trei
argumente despre care vorbeam ila inceput şi care tind să convingă că actualitatea
reprezintă un izvor abundent al varietătii în dramaturgie, pornind de la continnt
şi pina la particularitătile stilistice.
Explorìnd posibilitatile tematicii, care — asa cum am arătat mai sus —
sînt şi posibilitâti estetice ; folosind din plin sistemul categoriilor realismului
socialist, dramaturgia noastră va putea să prăznuiască cu noi succese aniversarea
gloTioasă a 15 ani de la eliberarea patriei noastre. Exista toate motivele sa credem
că aceasta va fi un moment de mare înflorire, o trecere în revistă a fortelor reprezentative ale dramaturgiei noastre noi.
www.cimec.ro

Omul cu arma e unui din emoţionantele poeme ale clarificării ideologicc
determinata în constiinţa oamenilor simpli de către Revoluţia din Ootombrie. E*
poemu'l trecerii impetuoase şi conştiente a maselor de oameni apre poziţiile luptătoriìor pentru cauza clasei muncitoare. Sub privirile spectatorilor, omul simiplu
Ivan Şadrin — „omul cu arma" — evoluează sipre cele mai ìnalte trepte ale demnitătii omeneşti. Sub impulsili conditiilor istorice şi, mai cu seamă, sub ìndrumarea partidului, Ivan Şadrin abandonează poziţiile interesului mărunt, pentru
acelea ale revolutiei.
Dar evoluţia aceasta nu e fulgerătoare, ci e urmarea unui procès comiplex
al conştiinţei salle. Prima carte de vizită a lui Şadrin e aceea a unui om supus,
neştiutor, fără alt ideal decìt acela de a reveni la coarnele plugu'lui duipă asprul
răstimp petrecut în război. De aici şi pina la omul care, spre finalul piesei, ìnarmat
cu forta oonvingerii în justeţea şi victoria revolujiei, lămureşte pe soldaţii lui Kerenski să întoarcă arimele ìmipotriva aibilor, e un drum pi in de obstaoole, dar cu
atìt mai măret după ce a fost străbătut.
Fara înidoială, Şadrin depăşeşte simpla semnificaţie de personaj. El devine,
în concepţia autorului, un simbol care individualizează — prin destinul unui singur
om — amplul procès al transformării conştiintei maselor de oameni simpli. JDar
acest aspect e numai unul din cele urmărite de Pogodin în piesa lui. Un ait punct
cardinal al preocupării autorului, polul în jurul căruia gravitează problemele fon
damentale aie lucrării dramatice, îl constituie evocarea figurii lui Lenin. Evooîndu-1
pe Lenin, dramaturgul şi-a dat seama de obligaţiile deosebit de grêle pe care le
cere aceasta misiune. Trebuia să fie créât nu un simiplu erou, oi reconstituit un
om intrat în legenda, înzestrat eu atributele celei mai desăvînşite umanităti. Alji»
* Teatrul Municipal : Omul cu arma de N. Pogodin.
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dramaturgi care s-au lîncumetat să-1 aclueă
în scena pe Lenin, 1-au prezentat, copleşiti
de imensa sarcină, într-un mod unilateral,
mai mult ca un personaj care se impune
prin forţa istoriei şi nu prin propriile
sale fapte şi trasaturi. Chiar Pogodin, pina
a putut sa descopere perspectiva justă,
cea mai oonvingătoare, a avut de invins
numeroase dificultăti. Şi dacă a izbutit
să-1 zugrăveasca atît ide apropiat de felul
lui inimitabil şi cuceritor, e fiindca a
pornit in descoperirea înţelegerii lui de
la activitatea de gìnditor, de ifilozof, a
marelui conducator al Revolutiei dm Octombrie. Cunoscìndu-i temeinic operele,
Pogodin a izbutit sănşi apropie figura lui
Lenin ân trasaturile ei cele mai esenţiale,
cele mai convingătoare şi cele mai plastice, în acelaşi timp. Pogodin a sfìrsit,
astfel, prin a-1 ânfăţişa pe Lenin aşa cum
a lost : simplu, dogoritor ân convingerea
lui asupra victoriei revolutiei clasei muncitoare ; un om intr-o continua efervescentă creatoare, gata sa dea solutiile cele
mai indicate înoîlcitelor problème ale
vietii. Dezbrăaîndu-1 de orice haină vădit
demonstrativă, Pogodin a pus accentui cu
osebire pe aspectele care exprima îniflăcărata umanitate leninista.
Dincolo de aceste problème cruciale
ale textului, se ìnscriu apoi altele, de nu
mai mica inuportanţă, desi secunidare :
atmosfera specifica zilelor insurecţiei; realizarea, alături şi ìli contrast cu tipurile
revolutionarilor, a unei lìntregi galerii de
personaje din tabăra duşmanilor revolu
tiei, care sa ne ofere posibilitatea unei
juste aprecieri a valorilor umane şi so
ciale ce se infruntau pe atunci.
***
La Teatrul Municipal, piesa Omul
cu arma a găsit creatori care s-au arătat
in stare s-o însufleţească scenic pe măsura
valorii sale. Munca ântregului colectiv a
avut idrept atribute principale de-a lungul lìntregului sipectacol, avdntul şi pasiunea. Regizorul Ion Olteanu a fost animât
de dorinta de a deschide o perspectiva
de mare amploare asupra evenimentelor
şi eroilor din opera. Pe prim-plan s-a
situât grija regizorului de a impriima o
mare omogenitate ansamblului, ide a evoca
ait mai colorai si mai oonvingător vremurile oglindite în piesă. O preocupare cen
trala a regiei a fost aceea de a individualiza personajele din masă, acele fiinţe
care, de cele mai multe ori, n-au buletin »de identitate, dar care totuşi exista şi
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contribuie nemijlocit la realizarea frescei sociale. De inulte ori, scenele de masă
au atins valoarea unor adevarate tablouri de gen. Atìt ìn dispuTierea oamenilor ìn
cadrul scenic, oît îndeosebi în crearea unor fizionomii distincte, a rnior tipuri
individualizate, de la gest şi mişcare pina la trăsăturile feţei. Buna şi frumoasa
mişeare a oamenilor m acest spectacol aminteste de actul I al piesei Răzuan şi
Vidra, unde ragizorul Ion Olteanu, devenind pictor, a reuşit să creeze o imagine
care nu se uită uşor.
Ion Olteanu a organizat pe două mari planuri acţiunile masei in scena. Pe
unul a în'f&ţişat corelatia individ-mase, respectiv Şadrin şi ostasii din rîndul cărora s-a ridioat ; pe al doilea plan, a présentât legăfcurile dmtre conducător şi
mase, dintre Lenin şi papor. ITI ambele cazuri, regizorul a ştiut să dozeze însemnătatea care revine acestor problème in configurarea oonflictului. De aici, s-a
ajuns la crearea unei atmosfere însufletite, în care se detaşează, prin atitudini şi
gesturi proprii, numerosi oaineni care dohìndesc forţa de generalizare a unoT portrete psihologice.
Dar dacă, pe pian general, aplaudăm izbînda regizorului în omogenizarea
şi în individualizarea unor personaje dm masă, sîntem nevoiţi să ne exprimăm
unele reticente în ce priveşte munca sa cu interpretii, De pildă, cu actorul Ion
MaTita, asupra rolului Cibisov. Felul în care Ion Manta ne-a înfăţişat imaginea
comunistului (care joacă un roi de frunte <rn oîştigarea lui Şadrin de partea revoluţiei) denota oarecare plutire deasuipra problemei, o eludare, dacă nu o nesocotire a ei. Cibisov, în interpretarea lui Manta, e lipsit de înflăcărarea, dragostea
şi avûntul contaminant al revolutionarului ce se dăruieşte cu trup şi suflet cauzei
clasei muncitoare. Tipuil conceput de dìnsul e recrdliniu, e realizat într-o singură
culoare. Lucrul surprinde cu atìt mai mult, cu oît acelaşi actor, in Iacob Istrati
dm Recolta de aur, a creat un personaj care se impune prin ceca ce îi lipseşte lui
Cibisov : complexitatea. Faptul e de natura să surprindă de asemenea, f iindcă
acelaşi regizor 1-a condus pe actor şi in Recolta de aur şi in Omul cu arma. Cum
ne putem expliica alunci acest contrast ? Să fie cumva o lipsă de atenţie a regi
zorului fata de rolul pe care personajul ì.l are ìn tesatura oonflictului piesei ? Dacă
Ion Olteanu ar fi stăruit mai mult asuipra aceştei interpretări, sîntem siguri că
Cibisov ar fi depăişit funetia unei vagi prezente robuste in sipectacol. pentru aceea
de factor stimulator în desfăşurarea aotiunii, aşa cum o cere lucrarea lui Pogodin.
O alta zona unde se ìmpleteso ìn munca regizorului aspocte valoroase, cu
altele determmate de alegerea unei cai prea lesnicioase, o constitute galeria personajelor negative. Desi toate aceste personaje sînt factori secundari ÌTI conflict, eie
au functii reprezentative sipecifice, care ïiu trebuie trecute cu vederea. Din pacate,
tratarea lor in spectacolul de la Municipal n-a fost in chip susţinut adîncită, in
aşa fel î'ncît sarcinile lor să fie pe deplin şi ìn totalitatea lor ìmplinite. Unele interpretări, ca acelea ale lui Jules Cazaban (Zahar Zaharovici Sibirtev), Fory Etterle
(Un domn cu şubă,) sau V. Ronea (Un industriiaş de pe malurile Volgăi^ dau adìncime şi consistentă personajelor. Interpretarea acestor actori depăşeşte Tiivelul de
crochiu. pentru acela de portrete desenate cu iscusintă. Figurile ìntruchipate de
dînşii devin chipuri de duşmani, cu atìt mai pediculosi cu oît sînt mai rafinat şi
mai complex înfătişate. Nu acelaşi lucru ri putem sipune desipre interpretarea Mariettei Rares (Bunica Liza) sau a Nellyei Sterian (Varvara Ivanova) care, beneficiind de ìngaduinta regizorului, au simplificat personajele lor într-atît, ìncìt eie
solicita, m eel mai bun caz, zîmbetul spec ta tor ilo r care ştiu că lucrurile nu sînt
atît de unilaterale cum vor să ne facă să credem intenpretele.
La munca de reconstitute a acelor timpuri, oìnd se desprindeau pămînturile
de ape, a contribuit şi scenografia. Aceasta a devenit parte integrante a conceptiei
regizorului asupra piesei Omul cu arma. Liviu Ciulei şi Paul Bortnovski au recurs,
in realizarea decorului, la o ìmbinare, de multe ori inspirata, a arhitecturalului
cu fotografia. Indeosebi, remarcabile ni se par acele tablouri unde era nevoie sa
se creeze perspective, sa se marcheze volume : tablourile de la Smolnìi, din casa
Sib'irtev. Formula nu se arata ìnsa a fi totdeauna fericită. De pildă, oìnd se recurge
la fotografie, pentru a se sugera natura. Ìn acest sens, tabloul lămuririi ostaşilor
lui Kerenski îşi reduce, dm cauza unui decor liibrid — din fotografie şi pictură
— virtutile convinigătoare.
O atentie deosebită a dobtìndit ìnsa ìn spectacol justa configurare a celor
doi poli ai actiunii, in jurul cărora se impietose faptele personajelor, evenimentele,
evolutive unor oameni, condamnarea allora. Ne referini la Ivan Şadrin şi la Lenin.

26

www.cimec.ro

Ion Olteanu şi Ştefan Ciubotăraşu (Şadrin) au înţeles că „omul cu arma**
este reprezentantul omului din mase, care creste la conştiioiţa partinică, omul
simplu, care se ridica din multimea anonima sipre functia de conducător în
statuì oamenilor muncii. De aici, o grijă continua a lui Ciubotăraşu de a reda fără^
poleiri artificiale, adevăratele dimensiuni ale frumusetii morale şi ale ataşaimentului fata de part id, proprii oaanenilor simipli. Prin intenpretarea sa, sezisăm ceea
ce de obice! scapa privirilor grăbite : nuantele evolutiei lui Şadrin stpre poziţiile
ideologice ale clasei muncitoare. Imaginea e cu atìt mai convingătoare, cu cit
legata de textul lui Pogodin, exprima — în aoţiune — evoluţia gradata a personajului. Cu fiecare scena, Şadrin pierde din tarele vechi individualiste şi oîştigă
trasaturi care ìl situează tot mai hotărît printre militanţii pentru socialism. Prima
sa aparitie pe scena e aceea a unu! tăran de rind, executant docil al ordinelor
superiorilor, lipsit de spirit critic faţă de viafa pe care o trăieşte şi fata de fenomenele care-I înconjoară. Şadrin, pînă aici, e un om din mufttime, fără nume şi
farà valoare, sortii sa duca pe umerii săi povara ascultării oarbe. Ciubotăraşu il
exprima recurgìnd la gesiuri domoa'le, spécifiée unui indiivid al cărui crez e com
primât în formula : „Asa mi-a tost seris". Vocea sa e ìmbibata de umilintă şi
resemnare. Privirile lui sìnt blinde şi ascultatoare. Uneori vagi licăriri de om
mucalit descoperă aspecte virtuale care întregesc fizionomia spirituală a eroului.
Desi (in primele scene), din intreaga atitudine a actoruluii se vădeşte acceptarea
pasivă a întîmplărilor, spectatorul simte clocotul lăuntric al „omului", clocotul
unei dorinţe ascunse careni aşteaptă împlinirea, ciipa potrivită pentru a se mărturisii deschis^ Dorinta aceasta nu şi-o poate inca nici el formula cu limjpezime.
Dar freamătul ei interior se simte din tot comjportamentul său. Amintim scena in
care căpitanul companiei ii cere 'lui Şadrin ziarul „Pravda soldatului", ce-i căzuse
de sub mantaua in care o ascunsese. Ciubotăraşu se apleacă ìncet. foarte incet,
intìrziind mult mişcările ; ridica ziarul cu parere de rău şi, nespus de trist, ìl
ìntinde» comandantului. Spectatorul storte îndărătul figurii sale, aparent resemnate,
o profundă nemulţumire fata de laşitatea de care dă dovadă. Starea aceasta confuză — de aşteptare nedefinită a unei înnoiri lăuntrice — cunoaşte o suprema
accentuare şi, în acelaşi timp. devine pragui care duce spre aiparitia linei alte
personalităti, in momentul cînd ostaşul, venind de pe front, e aprit la poarta palatului unde sora sa muncea ca slujnică. Şadrin ramine nedumerit ; n-are forta
interioară de a protesta impotriva crudului refuz al portarului. Durerea, ciuda şi
dorinta revederii apropiaie se contopesc in jocul său, în vocea sa. Sohimbul de
replici cu Cibdsov deseneaza un Şadrin bun. teribil de nehotărît şi neîncrezător.
dar spiritual şi suculent în întelepciunea lui. Deocamdată, el nu e decît tăranul
stăjpinit de micul său interes individuai, concretizat în dorinta de a^şi cumpăra o
„văcuşoară". Pe urina, pe măsură ce dobînideşte conştiinta propriei sale valori,
mai degrabă pe măsură ce îşi dă seama care e raportul dintre el şi realitate, care
e rolul său social şi rasipunìderea în conflictul dezlăntuit în siocietate, „omul cu
arma" cunoaşte puterea şi siguranfa celui însufletit de certitudinea vicioriei clasei
sale. In momentul cînd ìl ìntìlnesie pe Lenin, Şadrin discuta cu tonul cel mai
naturai, surprins însă, din ce in ce mai mult, de person a lit atea omului cu care
vorbeşte. Abia tîrziu Işi dă seamă că a sipus totul despre el acestui om pe care
nu-1 cunoaşte ; abia tîrziu îşi dă seamă de şiiinta de a afla adevărul pe care o
poseda acest om. Dar, eliipă de mare însemnătate, în urma acestei convorbiri, lui
Şadrin i se linupezesc toate nedumeririle şi-i apare luminos în fata adevărul : propriul său destin e nedesipărtit de destinul re\x>lutiei. Din această clipă, Şadrin de
vine un militant pasionat pentru revolutia socialista. Prin jocul lui Ciubotăraşu.
publicul simte că Lenin i-a insuflat acestui om simtplu, o putere nouă, care 1-a
pătruns pina in ultimul nerv, pînă in ultima picătura de sìnge — puterea convingerii în izbinda finală a revolutiei. Pentru Şadrin, umilul resemnat din primul
tablon, a comanda un detasament de soldati, gratie acestei noi puteri, devine un
lucru firesc. însufletit de încredere şi de oonştiinta răsţmnderii sale, Şadrin poaie
adresa soldatilor cuvinte calde, ìncurajaioare. şi — lucru minunat — izbuteşte să
conivingă şi să cucerească pentru revolutie, pentru cauza clasei muncitoare, noi
lu/ptători. Acuni. Şadrin-'Ciubotăraşu parca e alt om. Mersul san devine mai apăsat,
mai sigur, privirea mai ageră, vorba mai calda şi mai pătimaşă. Indiscutabil, el a
devenit simbolul masei de oameni, ridicată de puterea sovietica la rangul de condncator. Acest faipt e demonstrai cu prisosinta în scena în care Ciubotăraşu. înar-
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mat numai cu puterea colosală a convirugerii sale în victoria clasei muncitoaTC
reuşeşte să convingă, la rìndul său, masele de oaaneni din armata albilor.
Complexa şi calda interpretare a lui Stefan Ciubotăraşu stîrneşte aprecieri
laudative generale. Ea e o victorie — a aita din şirul remarcabilelor sale creatii ?
In spectacolul Teatrului Municipal, o grijă inseminata a existât şi in privinţa conturarii figurii lui Lenin. Uneori, se spune, a ìncerca ceva dificil te şi
apropie de reuşită. Liviu Ciulei a încercat deocamdată sa ne înfăţişeze pe marele
conducător. E o ìncercare remarcabila, care se cuvine sublimata. Caci, in burnt
niăsură, a izbutit unele momente de bază ale rolului. Dificultatea de a crea figura
lui Lenin n-<o întimpină numai actorul, ci şi dramaturgul care se îiicumetă s-o
realizeze. Nikolai Pogodin, automi care a evocat de trei ori pina acutm imagine»
lui Lenin, întûi in Omul cu arma, apoi in Orologiul Kremlinului şi, acum de curind, in A treia patetica, mărturiseşte marea greutate pe caTe o siimte fiecare dramaturg creìndu-1 pe Lenin. O notăm aioi, nu atît pentru a scuza interpretarea
lui Liviu Ciulei, acolo unde ea e încă în stadiu de dibuire, cìt pentru a eviidenţia
marea problema care a stat ìnaintea autorului şi actorului în clipa cìnd 1-au ima
ginât pe Lenin : „La ìnceput, cìnd s-a propus să se serie o piesă de tea<tru în care,
printre personaje, sa figureze şi Lenin, nu-mi puteam ìnchipui că această propunere este realizabilă. în afară de emotia cu totul firească, pe care ar fi foarte
greu, aproape cu neputinţă să ti-o stăipîneşti, intervine şi un factor de ordin psi
cologie : ìntr-un fel sau altul, scriitorul dramatic trebuie sa conduca personajul,
să-1 facă să îndeplinească anumite Ictiuni... dar cum să conduci personajul, cìnd
el este Lenin ?" De această emotie, care paralizează uneori iniţiativa, s-a izbit şi
mult talentalul Liviu Ciulei. Depărtarea ddntre intende şi realizare a fost accen
tuata de un aspect valoros al punerii în scena. Caci, în sipectacolul de la Teatrul
Municipal, regia şi actorii, ìndeosebi Ştefan Ciubotăraşu, au înteles că evoluţia
„omului cu arma" se realizează dar totodaiă contribuie la întregirea portretului
lui Lenm. Urmarind procesul cuceririi conştiintei de clasă de către Şadrin, urmărim de fapt, în piesă ecoul pe care-I are Lenin în masa poporului. Aiparitia lui e
pregătită — şi prevestita — de la primele replici. Din toste partile, nenumărate
reflectoare îsi îndreap^ă parca razele de lumina spre moimentul cìnd Lenin se va
ivi pe coridoarele de la Smolnii. E nu numai momentul botarîtor în definiitivarea
poziţiei politice a lui Şadrin, ci şi clipa cìnd legenda plăsmuită dasipre Lenin de
vine realitate. Ion Olteanu a pregătit cu minutie această scena. Culoarele Institutului Sanolnìi sìnt animate. Oameni preocupati de problème diverse tree prin
scena ca nişte fiinte sigure de drumul lor, dornice de a-şi transforma visurile în
realitate. Smolnîi cunoaşte în aceste clipe, activitatea intensa a unui stup. Soldatului care a pornit să caute ceai, daT care de faipt e în căutarea unei certitudini,
nu-i raspunde nimeni la întrebări. caci niimeni nu4 observa. Şi iată că, de pe un
coridor lung, apare un personaj. Acesta ìi va dezlega prin surpriză — dar oare e
în adevăr surpriză ? — mar ile problème de viată ce-1 frămîntă. Acest personaj e
Lenin. Care-i sînt însă atributele ce-1 deosebesc de toti oamenii ìntìlniti pina la
el, şi care totuşi il aseamănă cu toti oamenii ìntìlniti pina la el ?
Din pacate, Liviu Ciulei şi-a orientât căutările mai mult pe linia adevărului
fizionomic. L-a descoperit pe Lenin în gest, în mers, în tinuta exterioară. Dar
Lenin, în piesa lui Pogodiin, este eroui mesajului, nu un simiplu personaj care se
defineşte prin gest. Credem că ar fi fo9t necesar ca Ciulei sa fi répétât drumul lui
Pogodin în descoperirea adevăratei personalităti leniniste. Cìnd afirmâm acest
lucru, ne referim la necesitatea de a se fi apropiat de Lenin prin mijlocirea operei
scrise de gînditor şi luiptător, opera în care se mărturiseşte adevăratul univers
sufletesc al uriaşei personalităti care a fost Lenin. „Scriitorul, ca şi actorul pe
scena — scria Pogodin — va fi tulburat şi emotionat, se va simfţi încordat, légat
de mîini şi de picioare, pina nu va gasi cheia personajului." Această cheie, Pogodin
a aflat-o in studieiea apereloT lui Lenin. Această cheie ar fi putut-o descoperi
şi Liviu Ciulei tot in limpedele izvor al ìntelepoiunii leniniste. Dar, Ciulei in dorinta de a reda pe Lenin ìntr-un mod plastic, de o mare expresivitate, a căzut in
cursa aparentei fidelităţi fata de personaj. Spunem aparenta fidelilate fata de
personaj, deoarece straduinta lui s-a desfăşurat vizibilă in a copia fotografie —
uneori exagerìnd — anumite trăsături caracteristice lui Lenin, trăsături mai mult
de ordin fizic. Pe drumul acesta ajungi ìnsa in cel mai bun caz la o rece reconstituire, dar aproape cu neputintă la descifrarea şi redarea esentialului imaginii.
pe care vrei s-o ìntruchipezi. Cuzut pradă aparentei fidelităti, punì nid adică un
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accent deosebit pe gesturile dictate de marea mobilitate sufletească a eroului, supralicifcînd aceste gesturi, fata lui Lenin a apărut neorganică personajului, oarecum
exterioară lui. La acest fapt, trebuie să adăugăim şi o oarecare răceală în exprimare, in anumite momente, trăsătură care Sifîrşeste şi ea prin a dărui interpretarii
o nuanţă de artificialitate. E drept, această răceală dispare ìn unele scene (de
pildă, ìn convorbirea lui Lenin cu noul comisar al Combustibilului, oìnd Lenin con
damna pe reprezentanţii „democratici") ; ìn aceste momente interpretul se şi apropie, de altfel, de ceea ce soootim că ar fi fost adevărata ìntruchipare artistica a
lui Lenin. Caci, in aceste momente, exista rn jocul actorului o fidelitate esenţială,
veridica, faţă de personalitatea interpretata, fidelitate care se aureolează de umanismul poetic de generos al conducatorului Revolutiei din Octombrie. Dacă Liviu
"Ciulei ar fi deseoperit cheia personajului, dacă ar fi avut poate răgazul să-1 elaboreze un timp mai indelungat şi mai iìn adìncime (Sciukin a fost preocupat aproape
■un an de zile, ìnainte de a-1 interpreta întîia oară pe Lenin, să-i afle adevărata
personalitate), credem ca am fi fost scuriti de cuvintele care limitează creatia —
remarcabilă totuşi — pe care ne-a oferit-o. Dacă pe \iitor Liviu Ciulei îşi va masura măcar gesturile, acum încă exagerate, nu ne ìndoim ca portretul realizat de
dìnsul va pierde — cîştigînd în veridicitate şi eficientă artistica — din ceea ce,
la premieră, a fost exterior şi rece. Liviu Ciulei poate sa ìmiplineasca această perfonmantă şi, smtem convinsi, o va face.
***
Spectacolul cu piesa Omul cu arma s-a inscris printre biruintele acestui colectiv de la Teatrul Municipal. Slăbiciunile. care s-au cerut totuşi semnalate, nu
inclina mult spre negativ balanta aprecierii. Cu Recolta de aur şi cu Omul cu arma,
Teatrul Municipal se menarne (dacă nu a şi depăşit-o) la treapta de unde cei ajunşi
pina aici îşi pot îngădui bucuria unor noi exigente si se pot avînta, aşadar, spre noi
victorii. Noi le aşieptăm.

Scena din actul II
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TURNEUL TEATRULUI SECUIESC
DIM TG. MURES IN R. P. UNGARĂ
Tompa

Miklos

O CĂLĂTORIE DUPA DOISPREZEŒ A N I . . .
Acum, eînd tîmărul nostra teatra îşi prezintă speotacolele sale în fata poporului muncitor din R. P. Ungara, simt nevoia să anime o privire retrospeotivă
asupra etapelor druinuiiui parcurs de la jnfiinţarea sa.
Teatrul Secuiesc din Tirgu-Mures şi-a deschis portile la 10 martie 1946.
Doisprezece ani de muncă creatoare, plini de amintiri care ne încălzesc
mimile. Doisprezece ani de succose şi uneori de insuccese.
Eliberarea patriei a găsit viata teatrelor de limbă maghiară din Ardeal.
într-o mare criză artistica, materială şi morală. Cu această moştenire, dar avînd
un grup artistic înitreprinzător şi gâta de lupta, ne-am apucat de muncă. In primii
ani ai puterii democraţiei populare am luptat mult ou greutătile începutului, căutînd să ne orientami cît mai limpede. 'In perioada luptei grêle pentru reconstruire,
apărea poate ca un vis îndrăznet credimţa că, în primii ani ai puterii populare,
se va crea un teatru la Tg. Mures, că populatia de limbă maghiară din Romînia
va intra, în decurs de oî|iva ami, în posesia atîtor comori culturale oîte n-a primit
în cursul secolelor de la regimurile de altădată. care, de altfel, nici nu voiau sa
i le dea.
La început ne-am lovit de greutătile inerente oricărei actiuni cutezătoare.
A v e a m p u ţ i n i actori. S-au găsit c h i a r şi

Borovszki Oskar (Taiăl) şi Tonai Bella (Lizzi)

dintre aceia care sipuneau că „ìntreprinderea" noastră e o aventura lipsită de responsabilitate. Eram puţini cei prezenţi la
apelul lansat de Partidul Comunist Romìn,
care a dat sarcina constituirii Teatrului
Secuiesc de Stat din Tg. Mures. Dar cei
care au răspuns apelului s-au alăturat din
toată inima cauzei noastre.
Ne aducem aminte cu toţii de acele
zile de acum doisprezece ani, cìnd am
deschis portile teatrului. Cei neìmcrezatori
ziìinbeau dispretuitor. Reactiunea ne prezicea falimentul. In anii grei ai începutu
lui, eel mai mare ajutor 1-am primit din
partea Partidului Comunist Romìn, care
ne-a sădit in suflet credimta că vom birui
şi ţeliil nostra artistic va fi atins.
Am fost martori ai dezvoltării actorilor, ai transformării conştiintei lor, în
anii aceştia, în cadrul tinerei noastre imstitutii. Putem, de aceea, vorbi eu mare dragoste şi pretuire despre acei actori foarte
talentati, care nu au tinut seamă de angajamente ispititoare şi au venit în rîndurile noastre să me însotească pe un drum
necunoscut. (Timup de 150 de ani s-a lîncercat în zadar sa se lînfiinteze un teatru
stabil.) Au venit în rîndurile noastre fiindca credeau în viitor, în puterea demo-

în „Omul care aduce ploaie"
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crafiei populaire, fiindcă aveau adincă incredere in programmi Partidului Coniunist.
Nu i-a déprimât faptul că, la inceput, a trebuit să ne limitami, in exercitarea artei
noastre, la genul uşor al operetei. Au avmt îmsă certitudinea că nu trebuie să ne
mai ordentăm după gusturile unui mie nomar de burghezi, că pawtru a ne aşeza
pe baze noi, solide, trebuia sa cueerim pemtru teatnu şi să siujim masele popu'lare,
dornice de cultura, pana atunci îndapărtate de la dreptul de a se instrui şi desfăta
prin artă.
La ineeput, oamenii muncii priveau poate cu nemeredere — justifieata de
antecedente — teatrul nostru, caci ìnainte vreme ei nu aveau nimic comun cu cele
eìteva trupe ambulante care se iveau prizarite, din cind in cìnd, la Tg. Mures,
şi care, mulţumind gustul măruntului public burghez. îşi satisifâceau in fond nevoile
comercìale, pentru ca apoi să rătăcească mai departe prim ţară hi goană după o
mizerabiilă existentă. Muincàtorimea rămînea departe de acel teatini, interpret şi
apologet al regimmlui capitalist, teatru al distractiiior ieftine, al senzaţioiialului
poliţist, al .triunghiului amoros", al emotiilor palpitante dar goale de eonţinut
şi de ideal.
Ne-ani străduit, chiar de la primii si nesigurii paşi ai ûnceputului. să ne clarificăm poziţia : al cui teatru siîntem şi ce trebuie sa jucăm ? Era o preoeupare in
aparentă uşor de rezolvat. In fond, era o problema complicata, in solutionarea
căreia partidiil ne-a fost de cel miai mare ajutor şi ne-a stat sprijin zi cu zi.
Educatia ideologica, etica si estetica, pe care am priniit-o din partea partidului.
ne-a dat posibilitatea să ridicami arra noastră la limitimi principiale, să ne pintem
dezvolta eolectivul artistic pe calea ânsorită a artei puse fin slujba poporului, a
artei realist-social iste.
O n d teatrul a ìmeeput „să facă politica", fireşte cu mijloacele spécifiée artei
sale, ani „pierdut" preţuirea vechilor ..mecenati", care socoteau că teatrul nu poate
exista deioî't prin „susţinerea" lor. Ani castigai in schimb. mar ile miase ale celor
ce muncesc. Un schimb vrednic sa ne miîndrească. Cu oit entuziasmi se apropia
noni public spectator de teatrul său ! Dacă am putiit devani ceea ce stìntemi, acestui
public nou avem, in mare mas uni, sa-i multumim. Caci forţa educativa a partidui ni. care a creat şi indmimat revolutia noastră cui turala, a trezit in publicul
nostru nu ninnai gustul pentru artă, dar şi exigenţa pentru o artă Smalta. Iar
exigenta publiemlui a înrîmrit, seară de seara. asupra inuncii si reali zar ilo r noastre :
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a avut ca efect străduinţa din partaa noastrră a unei reînnoiri zilnice, a unei per
manente adînoiri a rnijloacelor noastre artistice. De aceea, princJpalul scop urmârit
de ansamblul nostru a fost oglindirea vietii şi onuncii creatoare a poporului, oglindirea actualităţii la on înalt nivel artistic.
La îndeplinirea acestor saircini am point trace însă, cu întreguil nostru po
tential artistic, mimai duipă ce, în anni 1948, Partidul Mumcitoresc Roman şi guvernul. prin actul naţionalizării, au înlesnit şi teatrelor sarcina de onoare a culturalizării maselor. Scăpasem de grijile materiale. Dar nu puteam scalpa, de la o
zi la alta, de rămăsiţele gustului burghez. Acestea mai apăreau cîmd şi cìnd în
munca noastră. Numai după un efort dìrz de autolamurire, putem afirma că teatrul
nostru a pus bazele artei sale reailist^socialiste.
De multe ori, siìntem ìntrebati de critici san de spectator^, ce anume con
siderami noi drept cel mai bun rezultat şi în ce anume consta cel mai mare neajums
al muneii şi realizărilor noastre artistice. Noi socotim drept cel mai bun rezultat
al muneii noastre faptul că, în ciuda tuturor prezicerilor duşmănoase, bucurîndu-ne
de dragostea calda a puterii noastre populare, am créât teatrul, teatrul maghiar
din Tg. Mureş. Actorii, care prin 1946 îşi iroseau talentufl în operate facile, au ajuns
să-si vada ìndaplinite visurile cele mai frumoase, sa joace teatru de o îmaltă ţioiută
şi valoare artistica, folosind şi îmbogăţind moştenirea progresistă a teatrului ma
ghiar din Arde al, folosind tot ceca ce avea el mai bun şi demn de a fi preluat.
La dezvoltarea teatrului nostru, un rol hotămtor 1-a avut colaborarea crea
toare ou celelalte teatre din tara, precuim şi folosirea experienţei teatrelor sovietice. Exiperienţa artistica a teatrelor sovietice a fost şi ramine de o nepretnita va
loare în munca noastră creatoare.
Fiecare artist al teatrului nostru este mîndru de legăturile înclieiate de-a
lungul anilor cu oelelallte teatre din tara. Aeeste leg&turi au închegat într-o unitate
puternică viaţa teatrală din tara noastră, demonstrînd în acelaşi timp una din
pildele prieteniei de nestrămutat care umeşte azi minorităţile nationale cu poporul
romìn. Faptele dovedesc că în îndeplinirea celei mai nobile sarcini : lupta pentru
cultura în patria socialista, viata noastră teatrală — romiînească, maghiară, germana,
cvreiească — este una. Eie aduc dovada că nu e mai affittita datorie pentru noi decît
aceea de a lupta sub steagul partidului, că prietenia noastra şi ajutorul pe care
ni-1 dăm reciproc în muncă sìnt aefiuni vii şi vitale pentru cauza artei pe care
o slujim.
Ne cunoaştem slăbiciunile, greşalile ; ştian că nu totdeauma şi nu îotru totul
am îndeplinit sarcinile ce le-am avut ân fată. Cea mai de seamă slăbiciune a noa
stra este aceea că nu ani putut ajunge să satisfacem în destulă măsură şi eu toate
forjele noastre importanta sarcină de a fi la înăltimea setei de frumos şi de instruire
a maselor muncitoare care ne freeventeaza teatrul. Cu toate ca am organizat unele
deplasari, eu toate că am luat parte la acţiuni poJitice îmsamnate, ne dăm seama
că nu e încă deajuns ceca ce am făcut. Succesele şi insuccesele, înregistrate de noi
în răstimpul celor doisprezeee ani de clînd exista un teatra s>tabil maghiar, ne
servesc de învătătură nouă tuturor, pentru deceniile ce urmează.. în imima noastră
stă încrederea nestramutata în viitor. Am dork şi dorim sa servim patria noastra
socialista, sa ne aducem contributia la construirea sociailismului, eu toată credinţa
şi convingerea noastră, eu toate cnnostintele artistice şi eu toată puterea de muncă
de care dispunem. Sîntem încă la îneaputul drumului, ştim. Gulmea e înca départe,
dar ochii nostri văd clar încotro trebuie sa mergem. ■
Ne-am sapât în inimi cuvintele lui Petru Groza, care, în scrisoarea de feli
citare adresată teatrului nostru (care-si serba aniversarea), ne-a trasat un adevărat program de luptă artistica :
„După norii neântelegerilor şi atiîtărilor artificiale din tirnipurile trecute
— ne scria Petru Groza — a venit lumina fruimosului, care emana de la rampa
teatrului spre sala şi cu ìncetul destramă tot ce a despărţit popoarale noastre,
toate prejudecătrle caire siăteau în ealea unui viitor mai frumos şi al păcii. In
jurul nostru pasiunile mai stîrnesc încă furtună, răimăşitele trecutului iwca ne ìngreunează munca. dar luptăm... şi avem ìnoredere".
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In cadrul unel Intllniri prieteneştl la Casa Artlştllor din Budapesta, Uray Tivodar, artist al poporulul de la Teatrul
,,Madăch",
se tntreţlne cu Erdôs Irma, de la Teatrul Secuiesc de Stat
din Tg. Mureş

Valentin

Sihestru

SUCCESUL - ÎN LUMINA OPINIEI PUBLICE
TEATRALE MAGHIARE
Timp de trei săptămiîni (22 noiembrie — 13 decembrie 1958), Teatrul Se
cuiesc din Tg. Mureş a reprezentat cu cinste ìn Republica Populară Ungară teatrul
romìnesc şi a ilustrat pe viu unni din aspectele cele mai pregnante ale dezvoltării
culturii minoritătii maghiare dm tara noastră. Opinia publică teatrală din ţara
vecină a salutat cu ìnsuifletire turneul acestui valoros colectiv, i-a urmării cu mare
atenţie spectacolele şi i-a consacrât cu sinceriate succesul artistic indiscutabil.
Pleoìnd spre alte tari, artiştii teatrelor naastre îşi mărturiseau îndeobşte
teama că între ei şi publicul strain se va ridica de la ùnceput bariera limbii. După
cum se ştie, jocul strălucit al actorilor Teatrului National „I. L. Caragiale" a înlăturat această barieră, şi la Paris, şi la Veneţia. şi la Moscova. Spre deosebire de ei,
artiştii din Tg. Mureş îşi mărturiseau teama fata de publicul necunoscut nu numai
pentru că va înţelege limba, dar şi pentru că ìi va măsura cu exigentă caratul
literar. Acum, la sifîrşitul seriei de apectacole pe scenele ungare, se poate afirma
cu actorii secui aveau dreptate să fie îngrijorati de judecata ipublicului maghiar,
dar că această judecată le-a fost profunid favorabilă şi că ei 1-au cucerit, printre
altele, şi iprin ifrumusetea limbii rostite ipe scena.
Ce anume a p-lacut mai mult spcctatorilor şi criticiloT maghiari ìn cele
ciuci spectacole şi ce semnificatii ale reprezentatiilor a subliniat ìndeosebi opinia
publică teatrală maghiara ?
3 — Teatrul nr. 12
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TRANSMITEREA REPERTORIULUI ORIGINAL

Ultima ora de Mihail Sebastian era necunoscută m teatrele untare, dar autorul
nu. Steaua farà nume tine afişul la studioul Teatrului „Madâch" (al doilea teatru al
ţării — ca imiportanţă) de aproape o sută de seri, unele teatre luaseră în studiu şi
Jocul de-a vacanfa. Cea mai matura lucrare a talentatului nostru autor s-a impus
însă în mod deosebit odată cu primul spectacol al Teatrului Secuiesc la Budapesta.
Este vorba de acel spectacol, pus în scena de Mony Ghelerter, distins cu al doilea
premili la Festivalul teatrelor dramatice si care transmite spectatoriJor toate ideile,
vaiolile şi nuanţele excelentei comedid satirice.
In pauza a doua a speetacolului — care avea loc în impunătoarea sala a Tea
trului „Madâch", din strada Isabella — 1-aan rugat pe tovarăsul Kallai Gyula, membra
al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U. şi ministru de stat, să-şi exprime o parere cu
privare la turneu şi la spectacolul inaugurai. Tovarăsul Kallai a raspuns cu multa
bunăvointă : „Ne bucură vizila pe care o întreprinde în tara noastră Teatrul Se
cuiesc de Stat Tg. Mures din Republica Populară Romina ; ne bucură în mod special
faptul că ne vizitează un întreg ansamblu teatral. După părerea mea, o asemenea
formatie artistica peate să înfătişeze mult mai bine arta unui popor, decît soliştii
izolati. In ceea ce priveşte teatrul din Tg. Mures am regretat că nu am putut asista
la spectacolele sale, în timpul vizitei facute de delegala guvernamentală maghiară
în primăvară, în R.P.R. Am auzit însă atunci multe cuviinte bune despre nivelul
artistic ridicat al acestor speetacole. Imi pare bine că am acum prilejul sa le cunosc nemijlocit.
Unii membri ai colectivului au mai fost pe la noi. Imi amintesc, de pilda, de
Kovâcs Gyòrgy pe scena Teatrului National din Budapesta, în O scrisoare pierdută,
în anul 1949. Despre el am constatât încă de atunci, nu ninnai eu, ci întreg publicul
maghiar, că e un mare actor. Cele doua acte din Ultima ora. pe care le-am văzut
pana acum, mi-au dovedit că nu nutmai el, ci toti artiştii sînt foarte talentati.
Sperăm că vor avea un foarte serios succès în turneul lor prin tara noastră.
Le dorim acest succès, sincer, din toată inima, pentru că un asemenea succès e o
contribute la adìncirea prieteniei ìntre popoarele noastre".
Nădejdea şi urarea făcută în prima seară a turneului de tovarăşul Kallai
Gyula s-au ìmplinit. Oliar a dona zi, cotidianul de pnìnz Esti Hirlap transmitea
o cronica elogioasă. A treia zi, în ziarul de dimineată Nepszaoa, criticul Hajdu
Feréncz publica asemenea aprecieri : „Ingaduiti^mi să ìncep cu un aspect negativ
— singurul de altfel pe care-I am a-1 releva în legatura cu acest excelent spectacol :
teatrele noastre se ipling mereu de lipsa de paese . . . Şi iată că ne vizitează un teatru
de peste granita şi ne prezintă acea comédie satirica ce trebuia de mult sa figureze
în repertoriul nostru. Aici nu se pune nici măcar problema traducerii, caci am ascultat-o în transpunere maghiară.... Sebastian, scriitor ìnsemnat al secolului nostru.
a condamnât cu cea m&i mare putere orìnduirea capitalista, expTimiîndu-şi verdictul
cu maxima claritate. Piesa este excelentă, nu numai prin oontinutul politic, ci şi
prin valorosul caracter distractiv. Ajplauzele furtunoase la scena deschisa au dovedit
că ea merita sa figureze in repertoriul nostru... Spectacolul Teatrului Secuiesc din
Tg. Mures a ìnsemnat un mare succès şi a cucerit pe deplin simpatia publicului budapestan. Aceasta cu toate că stilul său regizoral şi interpretativ se deosebeste în multe
privinte de al nostru. Mony Ghelerter... a reuşit sănşi facă sim^ita intentia sa, ca
personajele principale să întruchipeze cite o idee de bază a piesei..."
In celelalte ziare au apărut aprecieri asemănătoare. Artistul emerit Tampa
Sandor (Pufi) de la Teatrul National din Budapesta, care mi-a îanpărtăsit pe larg
interesante opinii despre comedia contemporană maghiară,. a afirmat in focul dis
cutici, cu un entuziasm nediisimulat : „Ultima ora este nu numai o piesă admirabilă, ci un exemplu de comédie şi pentru autorii nostri. Iar spectacolul este nu
numai un spectacol admirabil ci şi un exemplu de spectacol cu această piesă. Aşa
va trebui jucată totdeauna..."
Din convorbirea avuta ìntr^o alta ìrmprejurare cu directorul general al tea
trelor maghiare, a reiesit că piesa lui Mihail Sebastian va fi recomandata de Ministerul Culturii, teatrelor. chiar pentru aceasta stagiune, şi se spera că va fi adoptată în repertoriu numaidecît.
lata, deci, prima trăsătură a succesului turneului : jueìnd la înaltă tinută
repertoriul original, teatrul 1-a recomandat scenelor s'traine, cu gradui de eficientă
al unei ambasade culturale.
www.cimec.ro
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OMOGENITATEA TRUPEI

Piesa scriitorului clujean de limbă maghiară Kos Kâroly, Budai Nagy Antal,
inchinata ràscoalei de la Bohìlna, a fost jucată cu multi ani in urmă la Budapesta — însă într-o versiune mai slabă şi ìntr-o reprezentatie de care doar puţini
îşi aminteau. Munca teatrului din Tg. Mures cu autorul a avut ca rezultat creşterea dramatică a piesei, reliefarea eroului ca un conducător de mase. Iar munca
regizorului asupra spectacolului — criticat legitim la premiera din Tg. Mures pentru inexpresivitate si schematism — a dus la îimbunătătirea substanţială a prezenţei
maselor pe scena şi mai ales la augmentarea patosului revoluţionar. Publicul budapestan a ovationat interpretii, iar pe autor 1-a aclamat mdelung.
Cronica lui K. Bohor Lâszlo din ziarul Nepszabadsag, menţionînd că spectacolul a avut un foarte mare succès, sublinia in continuare ca o calitate principală
a regiei lui Tompa Miklos, omogenitatea interpretarii ìntr-o distribute variata şi
numeroasă, cuprinzìnd aproape pe toţi mambrii ansamblului. Tovaraşul Gacs Laszlo,.
preşedintele radioului şi televiziunii maghdare, unul din entuziaştii spectatori ai
primei reprezentaţii cu Budai Nagy Antal, a apreciat că : „Jocul actorilor surprinde
plăcut publicul budapestan — după cum s-a şi putut vedea din aplauze — şi justifică toate aşteptările. Pornind chiar şi nuomai de la aceasta reprezentatie şi desi
nu i-am cunoscut pina acum pe artisti, afirm fără nici o rezervă că trupa Tea
trului Secuiesc este la nivelul celor mai bune colective din capitala noastră". La
ìntrebarea : care actori se evidentiază in mod deosebit ?, tovarăşul Gacs a fost de
parere că valoarea jocului colectiv face ca purtaiorul fiecarui rol mai important
să se distmgă ìn chip remarcabil.
La a doua reprezentatie cu piesa lui Kos Kâroly, la Şopron, discutìnd c'a
unii spectatori, ei au făcut observatii asemănătoare, care arătau că i-a impresionat
îndeosebi omogenitatea trupei. „Jocul colectiv — spunea Zilohy Iosif, conferenţiar
la Institutul de Silvicultura — face sa percepi in acelaşi timp trupa toatà ca o
echipă perfect omogenă şi pe fiecare actor in parte ca o individualitate distincta."
„Spectacolul a plăcut atît de mult — mentiona Tolnai Feréncz, vicepreşedintele
sfatului popular orăşenesc — şi pentru că artistii joacă impreuna, nu-şi construiesc
rolurile unul in dauna celuilalt, ci toti se straduiesc ca spectatorii să înţeleagă
profund ideea fundamentala a scriitorului." Un capitan de grăniceri a făcut re
marca, nu lipsită de interes, că „aici se vede că se face un teatru nou, socialist :
nu e un artist mare cu garnitura de strìnsuri in jurul lui, ci multi artisti buni şi
foarte buni care fac vedete, intreaga trupa".
Este aceasta, într-adevăr, o trăsătură distinctivă a colectivului artistic secuiesc
şi fără îndoială că poate fi considerata şi ca o trăsătură a succesului mregistrat
ìn turneul din R. P. Ungară. O trăsătură cu atìt mai pretioasă pentru spectatorii
şi criticii maghiari, cu cìt se pare că, in unele teatre din tara prietenă, se duce
încă o luptă sustinută ìmpotriva cultului vedetei.
REUŞITE ACTORICEŞTI

Necunoscută ìn Ungaria, piesa lui Richard Nash, Omul care aduce ploaie,
s-a bucurat acum de o primire favorabilă — mai putin pentru latura ei fantezistă şi mai ales pentru sìmburele de umamitate, de ìncredere in om. Fiind excelent
interpretata, ea a fost propusă indirect in repertoriul teatral al tării vecine. Se
întâmplă doar, prea adesea, ca un text să fie preluat după un spectacol bun, chiar
farà a fi citit, după cum se întîmplă, prea adesea, ca un text să fie anatemizat
după un spectacol slab, tot fără o lectură independentă.
Cronioile teatrale au consemnat aici in special valoarea interpretării rolurilor Starbuck (Kovâcs Gyòrgy) şi Lizzi (Tanai Bella), evidentiiind sinceritatea jocu
lui, frumusetea chipurilor scenice, convingerea cu care au fost interpretate. „Ko
vâcs Gyorgy — scria ziarul Magyar Nemzet — a intuit cu foarte muli bun simt
artistic, in figura destili de complicata a lui Starbuck, pe şarlatanul simpatie, plin
de omenie şi dornic de fapte 'mărete. Prin marea sa artă. Kovâcs ocoleşte cu sigurantă scenica dificultatile izvorìnd din structura personajului, şi poezia şi umorul
umplu scena... Interpretarea artistei Tanai Bella (Lizzi), in care tragicul şi comicul
alternează mereu, arata că aotrita a rezolvat cu talent misiunea sa artistica. Sce
n d e ei cu Starbuck lasă o foarte frunioasă amintire. Borovszki (Tatui) are multa
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caldura, tandrete. Dintre cei doi băieţi,
Jimmy (Tarr Lèsalo), pira de viată. de
voie bună, răspîndind buna dispoziţie, izbuteste să caracterizeze cîteodată perso
najul printr-un singur gest..."
La căldiiroasa întîlnire dintre artiştii
Teatrului Secuiesc şi cei ai Teatrului „Madâch". unni din fruntaşii marii scene budapestane, artistul poporului Uray Tivodar,
mi-a déclarât că : „Teatrul Secuiesc poate
fi m-îndru de spectacolul Omul care aduce
ploaie. In decoruri excelente. actorii şi-au
trăit admirabil rolurile si au tălmăcit foarte
sincer, cu inimă, f:e comic, fie dramatic,
tot ce se cuvenea tălmăcitdin această bună
lucrare. Unde se duce o muncă atît de rodnică, acolo trebuie să fie o mare bucurie
sa lucrezi. Acestea le-am simtit eu în
timpul spectacolului. în pauze, cìnd i-am
putut îmbrăţişa pe aceşti colegi ai mei.
şi după reprezentaţie, pentru că sufletul
meu s-a imbogătit cu amintirea unei foarte
frumoase seri. Salut din toată mima tot
colectivul teatrului şi-i aduc adîncă mulAndràssy

Martori (Invaiatomi)

si Erdòs Irma

tinnire .

^

_

(Toth Flora) tn „Invătătoarea"

Doua seri mai tirziu, la o alta receptie, tovarăşul Kovâcs Kalman, directorul general al teatrelor din Ministerul Culturii. mi-a marturisit că a fost surprins
văzînd ipiesa pusa iìn scena aşa cum îşi încbipuise, la lectură. montarea ei. fil a
apreciat conceptia asupra rolului Lizzi ca o concepţie originala şi interesantă, iar
aceea asupra rolului Starbuck. caracterizată de frumusetea gîndirii şi a interpretârii. Rolul File (Csorba Andras) i-a amintit cît de mare îievoie e în unele teatre
maghiare de asemenea actori tineri, care să mitili puterea lăuntrică de a făuri tinereţea eroului. Şeriful (Şarlai Imre) i s-a parut o comipoziţie foarte izbutită.
Dacă s-ar face un rezuinat al tuturor cronicilor şi părerilor exprimate cu
prilejul spectacolului Omul care aduce ploaie, s-ar vedea că tuturor, dar absolut
tuturor actorilor din spectacol, li se recunoaşte reuşita intenpretării — vădită în
întelegerea rolului şi în conceptia originala în crearea figurii.

COMPOZIŢIA ROLULUI

Vassa Jeleznooa, cunoscuta dramă a lui Maxim Gorki, a avut parte de o
interpretare bine organizata scenic, desi nu totdeauna în ritmul tragic sugerat de
autor. Regizorul Harag Gyôrgy a lucrat aici mai eu seamă la compunerea tipurilor şi a obligat aproape pe fiecare interpret să facă o compozitie din rolul său. Nu
tuturor le-a reuşit la fel de bine, dar în ansatmblu, spectacolul a avut autenticitate
si a transmis idei. Cea mai izbutită comjpoziţie a fost a artistei emerite Kôszegi
Margit în rolul principal. Aşa a apreciat-o şi unul din criticii care au urmarit eu
atenţie toate spectacolele, Sós Endre (în cronica unui cotidian budapestan) : „In
centrul piesei se află personajul Vassei Borisovna şi soarta spectacolului depinde
de felul cum înţelege interpreta rolul. Or, Koszegi Margit a realizat chipul Vassei
cu mult realism, demonstrînd că posedă o gamă bogată de mij'loace. întruchiparea
acestui rol rămîne un eveniment memorabil, pentru toţi cei oe am urmărit-o cu
emotie şi incordare pe scena Teatrului „Madâch".
Alte cronici au retinut compozitia foarte izbutită a lui Şarlai Imre în Prohor,
sau figura vicleană şi rea a Annei în compozitia bine studiata a actritei Banyai
Maria. Efortul spre compoziţie al unora dintre actorii secui a fost remarcat în mai
multe spectaoole şi apreciat ca un fenomen foarte pozitiv, care denota preocupări
profunde de artă teatrală şi studili minutiws al textului.
www.cimec.ro
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După vizionarea spectacolului Inuăţătoarea, care a fost cel mai des repré
sentât şi a avut un succès strălucit In toate orasele unde a fost jucat, s-au expri
mât in presa maghiară şi prin viu grai, interesante considerati! asupra stilului
teatrului din Tg. Mureş — fie pornindu-se de la acest sipectacol, fie făoîndu-se o
privire de ansamblu asupra tuturor celorlalte.
Cronica ziarului de pnìnz Esti Hìrlap deseoperea trăsăturile acestui stil ìn
profunzimea gìndirii asupra rolului învătătoarei Toth Flora (Erdos Irma), m pregnanfa intenpretării dramatice a personajului Nagy Istvan (Csorba Andras), ìn simplitatea bătrînului Nagy (Borovszki Oskar), ipocrizia de Tartuffe a tînărului preot
(Lohinszky Lorând) şi intensitatea trăirii rolului învăţătorului, de către Marion Andrassy. Fiul autorului, un vechi publicist, Brody Andras, recunoaşte şi lauda autenticitatea spectacolului şi oonformitatea cu textul : „Am văzut — imi spunea la
sfîrşitul spectacolului — ìn decurs de foarte multi ani, multe sipectacole franceze,
engleze, olandeze şi, evident, maghiare cu această piesă scrisă de tatăl meu, Brody
Sandor. Am văzut-o şi pe scena unni teatru german, regizată de celebrili director
de scena Max Reinhardt. Printre aceste spectacole, multe au fost excelente, dar
numai doua pot fi considerate excepţionale : cel de la premiera budapestană
— care a avut loc cu multi ani in urimă, pe scena Teatrului Vesel, avìnd in rolul
princ'pal pe Varsany Irina — şi cel de astăzi, dat de Teatrul Secuiesc din Tg. Mu
res, avìnd in rolul învătătoarei pe Erdos Irma. Regia spectacolului este excelentă
şi atmosfera admirabilă, decorurile la fel de bune şi adecvate ca la premiera iniţială a piesei, văzută de autor. Despre actori, nu pot să spun decât că unul e mai
bun decît celălalt şi că constituie impreună un ansamblu minunat de armonios.
Consider că am văzut asta seară tot ce a gÎTidit şi a dorit tatăl meu cìnd a conceput
această lucrare".
La întîlnirea prietenească de la Casa artiştilor. am solicitât un interviu artistului emerit Gòrbe Ianos. de la teatrele „Petôfi" şi ..Iókai", detinătorul rolului prin
cipal din noul film maghiar Razzia, interpretul minunat al rolului Alexei ìn Tragedia
optimiste, unul din cei mai populari actori unguri. La rugàmintea de a face o con
siderate globală asupra turneului, cunoscutul artisl a aifirmat : „Teatrul maghiar
din Republica Populară iRomînă are, după oit lîl cunosc eu şi după dît îmi dau
seama, un ait stil decît teatrul budaipestan, stil pe care 1-am lindragit şi in care continuu sa lucrez şi eu, El se caracterizează mai aies prm refuzul rafinamentelor şi
trucurilor an folosul unei spontaneităti vii, cuceiitoare. Aş traduce aceasta prin —
o mai mare apropiere de om". La întrebarea desipre spectacolul înoatatoarea, răspunsul a fost : „Spectacolul eu piesa învăţătoarea mi s-a parut regizat eu talent de
Tompa Miklos, director de scena, care a cresent foarte mult de atimci de cînd 1-am
cunoscut eu. In ceea ce priveşte personajul lînrvătătoarei Toth Flora, ea mi-a aparut,
în interpretarea artistei Erdos Irma, aşa cum mi-am închipuit lotdeauna că trebuia
sa fie : o fiintă curata, ce nu-şi dă seama de primejdiile ce-o pîndesc m lumea în
care a intrat. Mi-a plăcut foarte mult interpretarea data de Mârton Andrassy învătătorului conceput mai bine decît în spectacolul respectiv din Budapesta, pentru că
are o nuantă pozitivă mai accentuata şi o timid tate sincera".
In cursul unui cocktail la Ambasada R.P.R., artistul poporului Timar Iozsef,
fruntaş al scenei maghiare, a marturisit că 1-a imipresionat cel mai mult trăirea interioara a rolurilor de către artiştii Teatrului Secuiesc şi realismul interpretării ; de
asemenea sentimentul evident al actorilor că, jucìnd (in indiferent care piesă din
repertoriu, îşi ìndeplinesc o menire malta ; de asemenea. forta şi unitatea colectivului. „Ceea ce-i caracterizează pe aceşti artisti de prima mina — îmi spunea
ìntr-o alta ìmprejurare Vadasz Feréncz, redactorul-işef al ziarului Esti Hirlap — este
spontaneitatea jocului, lipsa de artificii, simplitatea in expresie, iar ceea ce-i caracterizează ca oameni, e modestia cuceritoare."
...In acest fel a scris Teatrul Secuiesc din Tg. Mures una din frumoasele pagini ale istoriei afirmării teatrului din tara noastră peste botare. Reprezentìnd cu
succès un repertoriu ales, el a oferit iprietenilor şi veciiiilor nostri o posibilitate bună
de cunoaştere a viefii teatrale din patrie. Intreprinzìnd un turneu reuşit, colectivul
secuiesc şi-a adus contributia proprie la mai buna cunoaştere culturală reciproca
a două popoare prietene, unite in lupta coiiiună pentru acelaşi tei.
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M. Radnev

ÎN ATENTIA SCRIITORILOR:
TEATRUL LA TELEVIZIUNE

Cine urmăreşte mişcarea noastră artistica este dator să consemneze aparifia
in ultima vreme a unei modalităţi sipecifice de expresie — emisiunile teatrale ale
televiziunii. Stadiul în oare se află eie in prezent ne permite şi ne îndreptăţeşte
totodată sa tragem anumite concluzii asupra trăsăturilor lor caracteristice, care le
deosebesc de artele mai vecki, ca teatrul sau cinematografuL
în linii mari, aceste emisiiuni se impart in doua categorii : transmisiiile exterioare, dm sali, aie spectacolelor, şi reprezenta<ţiile din studio. La rîndul lor, acestea
din urmă se divid în spectacolele luate din repertoriul teatrelor şi transmise din
studio dupa o repetiţie sau două, şi spectacolele pregătite special, ântr-o perioadă
mai mare, de Studioul de Televiziune.
în ce domeniu se manifesta mai pregnant imdividualita'tea artistica a tele
viziunii ? Fără fîndoială că şi într-o transmisie exterioară, televiziunea reda reali
tatea dintr-un anumit punct de vedere sau, mai bine sipus, «arumca o privire noua
asupra ei. Cel care urmăreşte pe écran transmiterea unei reprezentaţii teatrale,
va încerca senzaţii diferite de cele ale sipectatorilor din sala. între realitate şi
telespectator se interpune operaţia decupării imaginilor, cu alte cuvinte, realitatea
ìi apare acestuia selezionata. Cine ar putea tăgădui că această selecjie, care trebuie
să se Caca in funcţie de conţmutuil şi însemnătatea scenelor respective, nu e coindusa de anumite criterii artistice, dobindite ipriin cunoaşterea temeinică a artei
cmematografice, teatrale, a artelor plastice etc. ? Credem,însă, că ar fi hazardat
sa vorbim — cel pufin in stadiul actual — desipre existenţa unei arte (in sensul
propriu al cuvìntului) in domeniul transmisiilor.
Un mod specific de expresie a inceput sa se contureze efectiv in emisiunile
teatrale x realizate din studio, mai cu seamă in cele pregătite special de televiziune.
Scopul rindurilor de fata este de a demonstra aceasta bazìndu-ne pe experienţa
acumulată de Studioul nostru de Televiziune.
TEATRUL LA TELEVIZIUNE ARE LEGI ARTISTICE SPECIALE?

După cum se ştie, orice artă noua se călăuzeşte in primole faze de dezvoltare după legile celei di-n care a luat nasiere. Mult timp s-a spus despre cine
matografie că este teatru filmât. Amatorii definitiilor lapidare s-au grabit sa
eticheteze televiziunea fie cu tAtlul de „cimematograf la domiciliu", fie ou acela de
„teatru pe citeva sute de centimetri pătraţi". Tributară, in multe privinţe, deopotrivă teatrului şi cinematografiei, televiziunea a oscilat şi mai oscilează încă între
aceste două arte. Mai evidentă este tendinta de a o identifica cu cinematografia,
tendinţă vizibilă şi în oîteva articole (de altfel, interesante şi judicioase, sub raportul
observaţiilor concrete), publicate în „Contemporanul" de regizorul de film Mircea
Drăgan. Dar televiziunea nu va deveni niciodată o artă pe depilin încliegată, dacă
va continua sa oscileze, dacă nu-şi va gasi o cale specifica, asimilìnd bineìnteles
cuceririle artelor mai vechi si, in primul rind, ale teatrului şi filmului,
1 denumire convenţională a spectacolelor de televiziune.
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Brin ce se deosebeşte televiziuinea atit de teatru, oît şi de film. ? Pirincipiile
fundamentale aie reprezentaţiei teatrale — şi a'nume vizibilitatea spectatorului asupra întregului spatiu în care se desfăişoară acţhnnea, invariabilitatea, odată deter
minata, a distan»ţei diintre spectator şi scena şi neschimbarea, în tot timpul spectacolului, a unghiuilui de vedere, a perspeotivei spectatorului — sînt, evident, inaplicabile în televiziune. în schimb, mult mai aproape se află posibilitatiìe ecramului
mie de cele ale filmului : variabilitatea, în cadrul aceleiaşi scene, a distanţei
dintre spectator şi scena, „variind în acelaşi trmp şi dimensiunea scenei din cadrul
şi compoziţia imaginii" ; „desfacerea în detalii a imaginii de ansamiblu a scenei
întregi" ; şi, în sfîrşit, „potrivirea (unghiul de vedere, perspectiva) imaginilor de
detaliu, variabile şi în cadrul scenei" (Bella Balazs — Arta filmului). Desi tele
viziunea are multe contingente eu fiknul, în ceca ce piiveşte modul de expresie,
ea se deosebeşte totuşi şi de acesta prin oîteva particularitati proprii.
O trăsătură f u n d a m e n t a l a spectacolului de televiziune este aceea ca se
desfăşoară „pe vitu", ca are continuitate. Posibilitatea montajului (adică aranjarea.
dupa filmare, a imaginilor deseompuse, întir-o anumită ordine) — care joacă un
roi atti de important, aproape decisiv, în anta filmului — este exclusa aici. Reprezentaţia din studioul de televiziune decurge ca la teatru, actorii debitrndu-şi rolurile în ordimea indicata în text, deoarece în spectacol exista aceeaşi succesiune
în tinup a scenelor ca şi în scenariu. Sînt cazuri cînd anumite episoade din scenariu,
în special cele desfăşurate îm exterior, se filmează, combinîndu-se după aceea fragmentele resipective ou reprezentatia din studio. Aşa s-a procédât, de pildă, la emisiunea încurcătura,
oînd circulaţia personajelor pe uliţele satului a fost filmata
în exterior. în cazurile acestea s-a lucrat ca în cinematografie, filmarea faoîndu-se
pe porţiuni şi în eu totul alta ordine decît cea din scenariu. Continu itatea, de care
vorbeam mainte, a fost ruptă. Nu socotim însă esenţiale pentmi modalitatea speci
fica de expresie a televiziunii, aoeste scarte episoade filmate şi interpolate ulterior
în emisiune. Caracteristic emisiunilor teatrale, în stadiul actual, ramine
spectacolul
„viu" din studio, retransmis simultan cu ajutorul camerelor de luat vederi,
Lipsită de posibilitatea montajului, televiziunea întrebuiinţează totuşi, după
cum am mai arătat, limbajuil filmiului. Specif icitatea noului limbaj al filmului
provine din utilizarea cannerei mobile, care a desfiinfat d i s t a c e l e fixe dintre spec
tator şi scena, precum şi invariabilitatea unghiului de vedere, existente în teatru.
Marcie oîştig al cinematografiei, desoompunerea în imagini de detaliu a obiectului
aflat în faţa aparatului de luat vederi, este folosit din plin la televiziune. Imaginile de prim plan care conferà în primul nìnd filmului putere de convingere, capa
citate de seductie, defilează şi pe micul eoran al televiziunii, dezvăluind resorturile
intime ale vietii su/fletesti. Reliefarea miorofizionomiei este într-un înalt grad
specifica televiziunii.
lata deci, în linii mari, ceca ce apropie şi îndepăirtează itotodată televiziumea
de teatru şi de film. Ar fi greşit să ìntelegem de aici că noul mod de expresie constituie un gen hibrid, deoarece nu e nici teatru, nici film, şi că valentele sale
artistice sînt minore. E&te adevărat că în prezent televiziunea (ne referim la emisiunile din studio) nu şi-a conturat pe deplin profilul, că se alla în stadiul in
care îşi descoperă abia legile spécifiée. Cu toate acestea, se poate spune de pe aoum
că televiziunea este pe cale de a deveni o artă autonoma, cu trăsături distincte,
artă care se formează prin sinteza mijloacelor de expresie ale teatrului şi filmului.
în făurirea acestei sinteze proprii, trebuie avut ìm vedere şi spoetatomi caruia i se adresează. Televiziunea are de-a face cu un spectator nou, ou o stare de
spirit deosebită de cea a publicului de la teatru sau de la cinematograf. Instalat
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com od în fotoliu, aşezat în decorni său familial, telespectatorul are pretenda ca
televiziunea sa i se adreseze individual, pe un ton cît mai ration, cît mai amical.
Desprins de inflluenfa reactiei colective a salii, care de obicei constituie un factor
însemnat îm determinarea unei anumite stari de spirit, posesorul televizorului este
speotatorul cel mai exigent, eel mai neîndurător fata de tot ce e fais şi artificial.
Dacă în posibilitătile filmului stau marile montări, mregistrarea unor ima
gini fascinante din natura, care uneori ne fac să trecem ou vederea doficîenţele
de interpretare, emisiumea de televiziune din studio, lipsită de aceste mijloace, trebuie sa se bazeze într-o p r o p o r l e covîrsitoare pe resursele actorilor. Rolul actor ului de televiziune devine astfel extraordinar de important. El trebuie să joace eu
o puternică concentrare interioară ; faiă o traire autentica, sincera, fără o mare
sobrietate şi simplkate in interpretare, nu va izbuti să-şi convinca aud ; torii. Rea
lizable de pina acum ale studioului nostra ne-au dovedit că nici un fel de trucaje — posibile ìntr-o oarecare masura, desigur redusă, la televiziune —, nici desavîrşita acurateje tehnică (care la ìnceputul functionary studioului a reprezentat
o problema vitală). nu pot suplini cusururile interpretilor.
EXIGENŢELE SCENARIULUI

Baza ideologico-artistică a emisiunilor teatrale o constituie scenariul. Dacă
socotim teatrul la televiziune un gen artistic aparte, atunci şi textul scris pentru el
va trebui sa se deosebească de piesa de teatru şi de scenariul cinematografie, va
trebui sa respecte anumite exigente spécifiée
Faptul că restrìnsul cadTU al studioului limitează mişcările interpretilor,
care evoluează aproape ca pe o scena de teatru, exeluzind totodată (în afara seurtelor filmări amintite) reprezentarea autentica a naturii, ar putea sa ne duca la concluzia inexistenţei vreunei deosebiri importante ìntre textul dramatic şi scenariul
de televiziune. Cuvratu], dialogul au o parte mult mai mare în scenariul „TV"
decît în cel cinematografie, care poate sa ne ofere scene ìntregi cu o abundenţă şi
varietate de imagini ce ne dispensează de existenţa cuvintelor. Această preporiderenţă a dialogurilor în emisiunile teatrale ale televizaiunii i-a déterminât pe realizatori sa apeleze la ìnceput numai la piese. Experienţa a demoustrat însă că
piesele de teatru, în forma lor, originala, *nu sìnt prea adeevate emisiunilor. că tele
viziunea nu va reuşi sa se individualizeze pe plan artistic dacă nu va utiliza texte
special redaciate pentru ea.
Limbajul folosit de televiziune, foarte apropiat de cel cinematografie, nu se
poate mulţumi numai cu dialogurile. Ceca ce aduce în plus televiziunea fata de
teatru sìnt acele imagini de detaliu, care lumineaza amamuntul semnificativ. imperceptibil pentru spoetatomi aflat la o distanta apreciabilă de scena şi cu vederea
risipită asupra ìntregului spatiu scenic. Un text care nu expiloatează aceste nebunuite posibilităti provenite din utilizarea imaginilor de detaliu, este condamnât
de la ìnceput. Iarăşi, spre deosebire de teatru, spectacolul de televiziune nu are
voie să fie alcătuit din scene pufine si lungi, cu nesfîrşite discuţii. Scene scurte
şi variate, dialoguri concentrate, imagini edificatoare care să spună uneori mai
mult decît orice cuvinte, iată ce trebuie să contină un bun scenariu de televiziune.
Şi lungimea lui este dictate de anumite imperative : s-a constatât că o emisiune
din studio care depăşeşte o ora şi jumătate, în general, oboseşte.
Printre condiţiile spécifiée ale scenariuilui de televiziune trebuie s-o socotim
şi pe aceea referitoare la numărul personajelor. Eiste mult mai bine ca atenti a
telespectatorilor sa fie concentraită asupra unui număir redus de personaje. Sce-
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nariul-frescă, cu nen/umăirate tiipuri episodice, negflijînd coroturarea precisa a cîtorva
personaje centrale, nu dă rezultate potrivite. Dimpotriva, confruntarea pe întreg
parcursul emisiunii a unor eroi pregnant imdividualizati este urmărită ou mult
mai mare interes de către telespectatori. Emisiuni reuşite. ca Oaspetele din faptul
ferii, Un flăcău pe plac, Cel mai fericit om din lume sau într-o haltă, au demonstrat
eu prises in (ă acest adevăr.
Fără a dispune de o experientă îndelungată, Studioul de Televiziune din Bucureşti ne oferă, prin repentoriul emiisiunilor teatrale, oîteva concluzii demne de a
fi luate în consideraţie. Spectacolele noastre s-au bazat de la început pe adaptări
speciale ale operelor literare (îndeosebi ecranizări ale unor schiţe şi nuvele) şi
nu pe piese jucate în forma lor originala. Chiar în cazul reprezentarii umor piese
ca. de pildă, Inspectorul de poliţie de J. B. Priestley sau Te voi gasi de Lev Oşanin
s-au făcut adaptări importante pe linia specificului televiziunii, care — bineînţeles — au ţinut seamă de esenţa lucrărilor respectve. Reuşita emisiunilor citate a
arătat că urmărirea cu consecveuţă a adaptării lucrărilor jucate a fost de bun augur.
Scenariiile originale sînt deocamdată — ca de altfel şi în cinematograf'e —
o raritate. De aceea, repertoriul televiziunii este alcătuit, în marea lui majoritate,
din ecranizări. E limpede că ecranizările făcute după nuvele sau schiţe acordă scenaristului posibilităţi mai largi de desfăşurare a fanteziei sale deo't adaptările de
piese iar regizorului îi facilitează găsirea unor rezolvări interesante. Trebuie
încetă+enită ideea că prelucrarea unei nuvele pentru micul écran este o ope
r a i e literară creatoare, şi nu o simplă transcriere în dialoguri a unor pasaje
narative. Emisiunea teatrală de televiziune trăieşte prin valoarea şi pregnanfa tipurilor reprezentate — iar dacă o ecranizare nu ne oferă asemenea tipuri, ea este sortita
esecului. Poate mai puţin dificilă, însă la fel de importantă este şi adaptarea pieselor de teatru. Adaplatorul — care îndeobşte este şi regizorul 9peetacolului —
ar comité cea mai mare greşeală dacă şi-ar limita munca numai la amputarea unor
scene şi replici, pentru a ajuiige la dimensiunea cerută. Aoceptînd ideea că la tele
viziune nu se face teatru, ci o artă cu caraoteristici proprii înrud'tă şi ou teatrul
şi eu filmul, adaptatorul va trebui să transcrie piesa în limbajul acestei arte. Alt
fel, munca sa este în cele din urmă rudimentară şi dăunătoare.
Colaborarea eu scriitorii, fie pe calea seenariilor originale sau a ecranizărilor,
este în momentul de fata deosebit de necesară televiziunii. Pofta micului écran pen
tru maten'alul scris este uriaşă. Merita subliniat faptul că în calea acestei colaborări stau mult mai putin obstacole tehnice deoît la cinematografie. Un scriitor
care va urmări un timp emisiunile şi va face cîteva vizite prin studio, îşi va putea
însuşi, cu destulă uşurinţă, cunostintele de specialitate necesare redaetării unui
scenariu.
în centrul colaborarii cu scriitorii trebuie să se situeze ìnfaptuirea unor scenarii şi ecranizări inspirate din actualitate. Năseută cu scopul fundamental de a
fi o oglindă a aotualitătii televiziunea are datoria de a ìndeplini acest scap şi pe
pian art'sitic. Şi cìnd spunem aceasta, ne gìndim nu numai la faptul că în ţara
noastră îmfătişarea aotualităţii, a constructiei socialiste, dobîmdeşte o profundă valoare educativa, ci şi la acela că însăşi structura televiziunii pretinde preponderenta tematicii aotuale. Cerînd o economie maxima de decoruri şi personaje, montări cît mai simple, refuzînd „maşinăriile" istoriee complicate ecranul televizorului
este foarte potrivit pentru a reprezenta oameni ai zilelor noastre. Telespectatorul
ştie că teatrul şi, în. special, filmul dispun de m'jloace incomparabil superioare
pentru înfătişarea subiectelor istoriee şi nu va emite niciodată pretentia de a le
urmări pe ecraniul televizorului său. De aceea nu este exagérât a spune că pentru
autori televiziunea constituie o şcoală a scrisului inspirât din contemporaneitate.
***
Televiziunea se afirnna din ce în ce mai mult ca una din descoperirile im
portante aie secolului nostru, ca unul din mijloaeele care révolu t ion ea ză viata Cflilturală a omenirii. In statuì nostru socialist, ea constituie unul din cele mai eficiente mijloace de propaganda, o arma ascutită a partidului clasei muncitoare în
lupta pentru făurirea conştiinţei socialiste a poporului. Realizanile de pAna acum
aie televiziunii romîne ne îndreptătesic să credem că ea se va impune cît de curînd
ca o artă nouă, plină de vigoare, oapabilă, alături şi deopotrivă ou celelalte arte,
să offlindească ou măiestrie prefacerile revolutionare din patria noastră.
www.cimec.ro
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M thai Raicu

CUM LUCRĂM CU AUTORII DRAMATICI...

In cei patrusprezece ani de la eliberare, revoluta culturală a dat tot mai multe
roade. Exigenţele spectatorilor au crescut. Şi pretendile lor. La teatru vine azi un
public mult mai pregătit decît înainte. Aiprecierea valorii uinei piese se face de
către public ou o remareabilă exactitate. Am constatat-o, ea sa zie aşa, din proprie
experienţă. In fata acestei realităti, dramaturgia noastră e datoare sa dea lucrari
de o valoare din ce in ce mai înaltă, să stîrnească interesul publicului, să ţină
incordala atenţia salii, prin caldura, prin umanitatea lor, prin actiunea lor clocotitoare, prin mesajul lor înăltator. Trebuie să ajungem a avea şi noi Tragedii opti
miste, piese care sa toarne o tematica revolutionara ìntr-o forma de exprimare
noua, pe masura temei... Spun aceasta, pentru că multe piese romiîneşti valoroase
s-au jucat pe scenele noastre, dar in raport cu cerinjele publicului, eie sìnt putine
si adesea sub aşteptările spectatorilor. Credinta mea este ca noi, oamenii de teatru
— actori, regizori, directori —, purtam o mare vină, că nu ne-am străduit să făurim, cot la cot cu dramaturgii, piesele de care avem nevoie. Ne-am multumit cu
ceea ce am primit ; am lăsat pe scriitori la voia initiativei lor, le-am dat uneori
sfaturi şi... atit ! Rezuiltatele obtinute, cînd au fost importante — şi au fost adesea
importante —, nu au fost mai niciodata mulţunm'tă teatrelor. Noi, teatrele, ne-am
oomplăcut de obicei să lăsăm la voia întîmiplării ori pe seama altor factori scrisul
pentru teatru.
De aceea, se pune azi mai tare ca oricìnd ìntrebarea : cum trebuie să lucrăm
cu autorii dramatici ?
Mai întîi, un răspuns imediat şi general : trebuie să luorâm cu pasiune şi
plini de un puternic simt de răspundere. Apoi, un răspuns menit să înlăture o stare
actuala de fapt, asupra căreia e bine să refleotăm toti membrii uinui ooleotiv de
teatru. Lăsăm de obicei numai in grija secretariatelor literare chestiunea atit de
gingaşă şi, n-avem de ce sa ascundem, atit de spinoasă a muncii cu autorii. Rare
ori ne oonstituim şi alţii — actori şi regizori — parte interasată la această muncă
atit de importantă. în mod normal o considerami treaba secretariatelor literare, ori
cel mult a conducerii. Doar uneori — prea rar — şi a consiliiilor artistice. Lâsăm
parca dramaturgul să vină la teatru, strain de viaja lui palpitanta, ca la un ghişeu
unde „se dau" sfaturi. E ca şi cum am putea rezolva birooratic munca de c r e a l e .
Toti ceilalti slujitori ai teatrului — in afara secretarului literar şi a direotorului —
îşi spun parca in sinea lor : „Nouă dati-aie piese bune, şi le punem in scena şi le
jucăm. Noi vrem un produs finit. Procesul de fabricate niu ne interesează". Uităm
însă că nu noi slîntem consumatorii şi că piesele de teatru (ea sa vorbim in limbaj
de productie) nu reprezintă deeît materia semifabricată. In oonsecintă, nu putem
ramine nepăsători la „un procès de f a b r i c a t e " care conditionează farà doar şi
poate produsul (intr-adevăr finit : spectacoluJ) pe care-1 oferim piublicului.
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Deplîngem de multe ori spiritul meşteşugăresc care ne bîntuie pe cite unii.
De unde provine el ? Prin ce se caracterizează ? Tocmai printr-o privire unilate
r a l asuipra fenomenullui teatral.
Un actor sau un regizor sìnt in stare sa discute ore ìntregi despre felul cum
a fost alcatuit un speictacol ori interprétât un rol. Muli mai puţin timp consacra
însă aceşti oameni de teatru, procesuilui de ìnchegare a textului dramatic. Ne
ascuindem de obicei după pretextul : nu ne prioepem la această muncă. E foarte
posibil, e — într-o măsură — şi firesc să fie aşa. Dar pretextul acesta e legat de
o neglijenţă ori de un neajuns structural, aimbele grave. Oamenii de teaîru sìnt
oameni de cultura ; ca artisti, oamenii de teatru nu pot treice nepăsători pe Unga
materialul dramatic al unui scriitor. Am baie la usi deschiise, am umbla pe drumuri mult bătătorite, dacă am aduice din nou exemple ca Stanislavski, NemiroviciDancenko, Kacialov, Leonidov, Hmelev şi alti fruntaşi ai M.H.A.T.-ului, legati
organic de Cehov şi Gorki. Cîte nopti de insomnie a inséminât colaborarea dimtre ei ! Cite plimbări pînă-n revărsatul zorilor — mari actori cu mari scriitori — au
favorizat naşterea dramaturgiei lor, deschizătoare de drumuri !
Să încercăm, însă, la noi un bilant ! Giti prieteni scriitori avem noi oamenii
de teatru ? Gîte tovărăşii creatoare Infere dramaturgi şi teattre au înooltit şi au dat
roade sub ochii nostri ? Răspunsul nu ne va fi spre lauda. Atîta vreme oit se va
duce o muncă burocratica cu dramaturgii, nu vom putea lega deoit temporaT pe
scriitori de un anumit teatru ; ìi vom ìnouraja sa cultive in ei criterii nu toftdeauna
principiale de apropiere cu acest teatru, sa se lase minati de aceste criterii şi sa
caute mereu in ailtă parte şi in alta parte satisfacci de ordin oarecum secondar
problemei esentiaile pe care w e m s-o rezolvăm : conditii mai bune de montare, dis
t r i b u i i mai bune, realizare scenica mai operativa a lucrărilor lor etc. Să nu uităm
însă că, in tinnp ce automi! lucrează de unni singur prin ìnsusi specificul muncii
lui, noi sîntem un colectiv. Iar pasivitatea noastră, sau o colaborare aparent activa,
dar in fond formala, de multe ori plictisită, nu va ajunge sa lege pe scriitor de
colectivul nositru teatral m comuniunea sufleteasca atìt de froictuoasă şi de necesatra creatorilor.
De ce Lucia Demetrius, care a scris mult pentru Municipal, a părăsit pina
la urmă arena ei preferata de lupta, şi s-a ìndreptat către National ? De ce Horia
Lovinescu, care a débutât ca dramaturg, sustinuit de acelaşi teatru, a trecut şi el
la prima noastra scena ? Nu are Municipaikil să-şi impute nimic ? Aurei Baranga
şi Mihail Davidoglu au debuşeu la toate teatrele. Dar, „Cine se dăruieşte tuturor, nu
se dăruieşte nimănui", zicea Rousseau. Nu avem, noi toti, sa ne reproşăm nimic ?
Exista, e drept, şi scriitori care colaborează consecvent cu Teatrul Armatei.
Nicolae Tăutu şi Lauren|iu Fulga au stabilit de mult, cu acest teatru, relatii ìn adevăr tirainice. (Dar aceştia siìnd exceptii,) Sau o alta exceptie : colaborarea dintre
Ermesit Maftei şi Teatrul Municitoresc C.FJR. la piesa Răzeşii lui Bogdan, oìnd tot
teatrul se mobilizase pentru desăvîrşirea acestei lucrar!. E de dorit ca aceste „cazuri" sa nu rămlîmă izolate şi farà o continuitate... Régula e însă deocanidată că
munca ou autorii se duce la întîmplaTe. Nu exista in teatru un gînd artistic călăuzitor — propriu fiecăruia — care să clieme, să ispiteasică afinitàtile artistice ale
dramaturgilor şi care să-i statorniceasica. De unde ar putea răsări un gînd artistic
călăuziiitor pentru un teatru ? Cred desiguir că, ìn primul rind, din configuratia
repertoriului. Care répertoriai poate reda mai repede, mai direct, mai pregnant,
aspiratole noastre ? Faxa ìndoiala că acel repertoriu care se poate plămădi nemijlocit sub ochii nostri. Am putea, prin legături strinse cu dramaturgii, să lămurim
gìndurile noastre cu privire la Unirle tematice şi la mod alitât ile artistice pe care
colectivul teatral ìn care luorăm e mai în măsaiiră să le promoveze. Ne-am obişnuit
însă să căutăm cristalizarea aspiratiilor noastre artistice in dramaturgia străină.
Sîntem foarte strìns legati unii dintre noi de ceca ce şi de felul cum sicriu Vişnevski
sau Pogodin ; altii sìnt admiratari ai lui Brecht. Preferam, ca mai „interesantă",
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formula lor teatrală. Dar nu facem niniie, sau aproape nimie ca s^o avem în dramaturgiia noastră. în scliimb, lucrăm luni de zile ca să scoatem piese ca Visul nopţilor noastre, sau ajungem, impilisi de similare perseverante vinovate, la inupasuri
dinainte bănuite, cum a fost cazul eu Microbii la teatrul nostru.
Toţi şftim că o miscare teatrală se leagă m primul rind de dramaturgia
Ştim, dar faicem foarte puţin ca sa traducem în fapt această realitate. Mi-amintesc
că am lucrat acum aproape zece ani, sprijinit de îmtreaga echipă de actori, la piesa
lui Laurenţiu Fulga : Ultimili mesaj. A fast o niuncă de care o să-mii amintesc înca
multa vreme. A învăţat şi scriitorul, ani învătat şi noi, actori şi regizori. Laurenţiu
Fulga scrisese pentru actul al doilea nu s-tiu oîte versiuni, însumiînd circa 800 de
pagini bătute la maşină. Rezultatul : piesa s-a îmbunatăţit, Fulga a débutât ca
autor dramatic, spectacolul a cîştigat. Ceea ce a făcut, anul acesta, Lauretnţiu
Fulga, înainte de a i se repune în scena piesa, este tot o opera de muncă ut ilă a
Teatrului Armatei eu autoruï : munca de îmbunătătire a piesei, pe măsura experienţei creatoare sporite a autorului şi pe măsura exigenţei sporite a publicului.
In felul în care se iucrează însă azi, îndeobşte (şi îin felul în care lucrez eu
însumi), se ocoleşte şi formula cea mai concreta de colaborare dintre teatru şi
autor, uzitată cu succès de-a lungul veacuri'lor : anume, autorii să-şi elaboreze
piesele în deplină cunoaştere a teatrului — a posibilităţilor şi valenţelor lui armis
tice. Să şi le serie, cum s-ar zice, pe actori dati, pe un profil teatral ştiut. Aşa au
procédât toţi marii dramaturgi. De aici, legatura organica dimtre personaj şi actor,
dintre piesă şi scena. Faptul nu impietează asupra cerinţei ca reflectarea realitătii
să fie veridica, realista. Dovadă : Shakespeare, Molière, Ostrovski... I-ar fi foarte
greu însă unui dramaturg de-al nostru să aşeze azi realitatile sociale aie vremii
pe măsura unei anumite echipe de actori. Dramaturgul îi cunoaşte foarte putir
si nu ştiu cum să spun, nu se considera nici umani, nici ceilalti din aceeaşi familie.
Or, poetul dramatic trebuie să facă parte integrantă dim marea familie a teatrului.
Metoda noastră preferată — şi foarte comoda — de lueru este următoarea :
scriitorul depune piesa gata scrisă la secretariatul literar. Sau, dacă e un autor
consacrât, o dă de-a dreptul directorului. Acestia citesc lucrarea şi apoi încep pertractările. Aotorii sau regizorii intra tîrziu în comipetitie, apreciind şi dîrud verdicte definitive de aceeptare, de transformare sau de respingere. Cred ca aici zace
unul din importantele defecte ale colaborarii eu dramaturgii : îi consideram pe
autori nişte „oameni dinafară".
Cînd dramaturgii vor deveni factoiri activi, interni, îm teatrele noastre ; oînd
activitatea lor creatoare se va lega în mod organic de teatre, sînt convins ca vom
reaJiza o rodnică colaborare. Nu vreau să pomenesc aici nimic despre laturile necorespunzătoare, în aceasta privinţă, pe care le pot înifătişa şi autorii. Chiar dacă
au şi ei deficiente, ale noastre sînt însă mult mai mari. Şi aie noastre intra în
primul rînd la soco>teală. Azi, stau fa^ă în faţă un dramaturg şi un teatru, căutîmd
să creeze o pointe cornumă de rntelegere. pentru ca împreună, organic legati, amîndoi să poată sta deopotrivă în fata publicului care aşteaptă spectacolul şi care nu
distinge prea bine, care e aportul dramaturgului şi care aportul teatrului în făurirea acestui spectacol.
Dar mai exista anca o problema, lăsată la voia întîmplării. Unde anume ne
fixăm dominanta colaborarii noastre ? Cu care autori dramatici, presupunìnd chiar
a fi la fel de talentati, ne legăm ? în mod curent, teatrele, respectirv directiile şi secre
tariate^ literare, lucrează eu nenumărati autori. Nu în privinta voilumiului muncii
s-ar putea face reproşuri teatrelor. Pe tarìmul cailitătii însă, critica dramatică şi
noi găsim, şi pe drept cuvìnt, o multimie de neajun/suri. Sînt teatre care luicreazìi
cu zeci de dramaturgi. Teatrul din care fac parte : „C. Nottara", are în ficcare zi
neuumărate vizite şi discutii cu privire la piese contractate ori depuse de autori.
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Alte teatre luerează, de asemenea, cu un număr impresionant de scriitori. Se mai
întîmplă şi urinatomi fapt, după părerea mea nefiresc : un autor lucreaiza o piesă
cu un teatru şi alta ou un alt teatru. Vornic Basarabeauu, de pildă, lucrează şi cu
Naţionalul, dar şi cu „Notiara". între teatrul nostru şi National exista însă o sensibilă diferenja de profil. Care este gîudul artistic care mûna cele două secretariate
literare — şi numai secretariatele literare ? — in colaborarea eu Vornic Basarabeanu ? Diferit, acelaşi, sau nici unul ?! Scriitorul nu e un taxi, să-1 poată lua
oricine. Se poate .întîmpla şi cazul 08 u n soriiror să serie piese pentru diferite prof iluri. De obieei însă, asta se îmtîimiplă rar, şi niu m cazuil scriitorului amintit mai sus,
care are o maniera foarte perdonala de a serie.
Jouvet a colaborat eu Giraudoux. Au treout ani de atunci. Cu toate astea,
nici o piesă de Giraudoux nu s-a jucat la Comedia Franceză. Marele nostru olasic
Caragiale se joacă de preferinţă pe scenele principale aie târii. Rareori se montează
şi pe alte scene. Daeă cu scriitori mitrati ìu patrimoniuil public se procedeaza cu
at ita atentie, oare nu e aplicabil acest criteriu şi la aceia care scriu sub ochii nostri
operele lor ? Am auzit spunmduHse ìntr-o vreme : Teatruil Municipal a devenit un
teatru Lucia Demetrius. Găsesc că asta ar fi fost o calitate, desi cei care cementali
astfel rslatau faptiìl ca o deficientă,
Fornind de la tematica şi de la niijloace de exprimare, m-aş lega orioìnd de
un autor de teatru. Aş consirui cu bucurie pornind de la ideea piesei, spectacolul,
ìn timp ce scriitorul de abia îşi creionează scenariuil lucrării. Aş cointeresa pe
actori şi scenografi, încă înainte de a se da forma definitiva replicilor. Şi aş îmbina, ceea ce pentru un regizor constituie ideallul, textul propriu-zis dramatic cu
textu'l de apectaco'l. Paul Guisty a ajutat pe multi scriitori să-şi definitiveze operele.
Exemplul lui ne poate stimula. Este grecita opinia ca scriitorul este intangibil şi
că .yingerintele" oameniilor de teatru scad nheluil literar al textuilui. O piesă este
ca o liaina : e croită pe masura unui om anumit. In munca de repetitii se cauta
solutiile ca să stea biue şi pe un strain. Dar nu asta e idealuil. Gìndul artistic călăuzitor al teatrului, aşa-zisul profil, joacă un roi de seamă în colaborarea eu
scriitorul. Maniera de a serie a acestuia, colectivul de actori, dimeusiunile scenei,
mijloacele speotacologice utilizate de regizorii teatruilui, toate trebuie să vibreze
la unison.
In încheierea celor arătate mai sus, tin să mai spun că dacă despre o piesa
de teatru se spune că „e în lucru", e bine să fie în lucru eu teatrui.
Dacă lucreaza eu teatrul, e neândoios că tot teatrul va răspunde de piesă.
Mai multa pasiune ar da cu sigurantă şi mult mai mult simj de raspundere.
De obieei, dacă ne încălziim pentru un lucru, ne şi luptăm pentru el. Deocamdată,
despre o luptă pentru piese nu se poate vorbi ca despre un fenomen generalizat
în teairele noastre. Auiorul continua să lucreze de unu'l singur, urmiînd sa prezinte
apoi rodul muncii lui la un teatru sau la altul, la acel teatru care i-1 accepta
mai curînd. Raporturile dinire dramaturgi şi teatre se pastrează reci, contractuale.
Aş Trea să le văd încălzite, fierbinti. Să pot spune despre o piesă că e în lucru la
teatru, şi sa înteleg prin aceasia : actori şi regizor, întîlnindu-se zile şi nopti, eu
autorul ; dezbătînd eu aprindere poziţia ideologica, osatura dramatică, caracterele
personajeilor ş. a. m. d, Revărsatui zorilor sa gaseasca uu grup de oameni incalziti,
în jurul unei mese cu nenumărate hiîrtii, cu ceţjti de cafea golite. cu scrumiere pi ine
vîrf de mucuri de ţigară şi, âii mintea scriitorului, perspective clare, rezultate
din discutiile acesiea aprinse. Această muncă vie, îu care personajele capata viată
înainte de repetitii, in care formula de spectacol merge mînă-n mînă cu textul, în
care autor, regizor. actor formează o imitate, este — socotesc eu — un drum sigur pen
tru grabnica creştere cantitativă şi caliiativă a dramaturgiei noastre noi, puternice,
realist-socialiiste, dupa care e însetat publicul nostru.
www.cimec.ro
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MULTA CULOARE PE UN DESEN IMPRECIS
Teatful Armate» : Intervenţia de Lev Slavin

Intervenţia, piesa lui Lev Slavin, scrisă
în
1930—1934, face parte
nemijlocit
din categoria acelor piese specifice ìn istoria
dramatuxgiei sovietice, pese caracterizate
printr-o dinamica interioară a conflictului,
printr-o desfăşurare cinematografica a acţiunii, situata initr-un spaţiu vast. Timbrul
spécifie al acestei piese este eel al teatrului
eroic revoiuţionar, ìn actìunea caruia nu se
înfruntă simple caractère şi nu se desenează
dntrigi de propartii mirante, ci mari grupari sociale, de paroporţii istori.ee.
ìn raportul prezentat la primul Congres
al ScriitoriJor Sovietici din 1934, N. Pogodin
arata cìt de semnificativă era penitru noua
formula a diramei asimetria forţelor încleştate
în luptă. Ca si ìn piesa acestuia, Aristocraţii, găsrn şi in Intervenţia un aparent
decalaj de greutate ìntre cei doi termeni ai
conflictului : cîţiva bolsevici în ilegalitate
şi numeroasele trupe ale Antantei, debarcate
ìn portul Odesa. Intervenga descrie procesul de transformare morada a aceston
trupe in contact cu zguduitoarea realitate a
revoluţiei socialiste. De o parte, ofiţerii spilcuiţi ai frontului reactiunii, in cîrdăşie cu
burghezia cosmopolita locala, şi o masă amorfă de soldati, mecanic disciplinata si ìncrezătoare in pacca de la Versailles ; de
cealaltă parte, cîţiva bolşevici din reţeaua
conspkativă ilegală. Forţa cuvîntului în
slujba unei cauze drepte este elementul
motrice al acţiunii, determinantul deznodămîntului. Triumful aparţine unei forte neînsemnate din punct de vedere numeric
dar puternică prin sniprematia ei spirituală.
Ca o urmare a noii conceptii a tragicului
in dramaturgia realismului socialist, si in
Jntervenţia eroid — comunistii — mor,
dispar fizic din scena, simultan cu triumful
actiunii lor. Moartea lui Brodski, Stepikov,
Jeanne Barbier, prinşi în ghiarele intervenţioniştilor, şi victoria ideii lor, a cauzei
loir, se interferează în accente eroice de
epopee.

Piesa lui Slavîn, deci, fără a B o opera
clasică a revoluţiei, prin caracterul ei accen
tuât de fresca sodala, de evocare dramatică,
oferind o vedere panoramica asupra Odesei
anului 1919, intr-un moment de răscruce
i&torică pentru locuitorii ei, prezintă un interesi indiscutabl. Actiunea primului tablou,
pe chei, aduce ìnaintea noastră ìntr-o de
filare sugestivă toate forţele sociale care
iau parte la încleştarea dramatică pe care
o presimţim. De o parte, reprezentanţii marii
burghezii, încă proprietari ai santierului
naval Ksidias, moşierimea refugiată din Petrogradul sovietx, ìn amestec pestriţ cu
lumea trepăduşilor care-i înconjoară (anarhişti, cadeţi, femei întreţinute etc.) ; de
oealailtă parte a unei baricade încă invdzibile,
circula pe acelaşi chei muncitorii grevisti
de la santierul naval Ksidias, tineri revoluţionari, agitatori bolsevici ìn activitate
conspirativă. Toată această omenire zbuc'umată şi agitata de sentimente contradictorii
aşteaptă apropierea de port a vaselor franoeze dnterventioniste.
Ceea ce aduce nou această lucrare, ìn
tematica pieselor dedicate revolutìei, este
sturprinderea pslholog'ei masei de s o ^ t i din
corpul expediţionar strain, in contact nemij
locit cu revolutia socialista. Procesul diferentierii lor este surprins cu claritate. Ìntre
colonelul Fredambais, reprezentantul politicii
imperialismului colonial, si Jouves, infanteristul d n tranşee, care este convins că în
urma păcii de la Versailles nu va mai
răsuna nici un foc de arma, apar pe scena
diverse tipuri semnificative pentru proble
matica şi moralul soldatilor primului război
mondial. Intrebările lor în chesitiuni vitale
ca : pacea, revolutia sau războiul, nu par
defel desuete astăzi. Convertirea acestor sol
dati — pînă la hotărîrea unora de a
ramine să lupte pe pămîntul rusesc pentru
cauza proletariatului international — exprima
grăitor, în ultimul tablou, rezultatul concret
al acţiunii agitatorice a bolşevicilor.
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însciierea acestei paese în repertoriul Teatxului Armatei, după cum a consemnat si
critica dramatică, corespunde unor tendante
poz.tive şi contribuiie în însemnată măsură
la relevaarea unui aspect nou din revoluţia
socialista, necunoscut publiculud nostru de
teatru. Specificul revoluţionar al piesei, me*
sajul ei vibrant pretind o formula scenica
corespunzătoare, care să_i valorifice major
calităţile, trecînd peste golurile unor moimente de stingăcie 'literară. Salutînd cu
elan prezenţa înviorătoare a acestei piese
pe scena Teatrului Armatei, critica dramatică ş r a înţeles însă. unilateral misiunea,
preocupîndu-se pe larg de text, dar cu
igîrcenie de spectacol. (Vezd cronica lui
Radu Popescu în Romania Libera" —
21/XI/1958.)

Spectacolul cu piesa lui Slavin dovedeste încă o dlată virtuţile pe care ie
poate capata un ansamblu condus de mina
sigură a unui maestru ali miişcării scenice
(regia : Ion Şahighian).
O judicioasă dozare a forţelor actoriceşti
într-o distribuţie bine gîndită, ca şi vigoarea plastica în rezolvarea unor momente
sont calitaţi incontestabile în spectacol şi
care se detaşează la cea mai sumară ana
lizza. Dar aceste vădite realizări nu pot
acoperi dnsatisfacţia cauzată de luminarea
monocroma si monotona a sensurilor piesei.
Lipsa unei ierarhizări a valorilor, a accentelor de intensitate, este izbitoare. Corectitudinea formala a spectacolului dovedeşte
tratarea deficitara a celor doi termeni ai
conflictului, în raport eu necesitatea de a
reliefa superiorità tea, forţa, avîntul comuniştilor în acţiune. Lipsa unei idei d'riguitoare,
care să sublinieze permanent, transant, dramatica înclestare a forţelor revoluţiei cu
coaliţia reacţiunii, duce la fărîmiţarea spec
tacolului întx"o suită de scene susţinute de
un ritm mai mult sau mai puţin dramatic.
Problema rdtmului a fost abordata în cro
nica dramatkă din gazetele operative, dar
interpretata diferit şi fără o justificare ex
plicita, ramine tonisi nerezolvată. Mihnea
Gheorghiu * si Radu Popescu 2 se află în
controversa la acest punct. (Nu numai la
acesta.) Parafrazìnd judecata lui Solomon,
îndrăznim s'ă afirmăm că ambii cronicari
au dreptate. Tratarea amănunţită a tablourilor, în parte, a dus la relief area „copacilor în dauna padurii'*, care a disparut
din tablou, adică Ja un ritm bine susţinut,
artistic dozat în unele tablouri (actul I),
dar scăzut şi obositor mai eu seamă în
actul II. Tablourile dispersate într-un spaţiu
de acţiune variât şi sondînd medii d'ferite
capata valori şi culori în sine ; îndeosebi
multe culori, un excès de demente decora
tive şi p'crurale, ca de pildă în ampia fi"
guraţie a tabloului 1, sau a perniiti mului
tablou. Nesupunîndu-se unei viziuni pătrunzătoare, ştiinţifdce, multiplele tablouri nu
demonstrează în această vodtă spargere a
unităţii aristotelice a dramei, fresca unei
lumi în prefacere arzătoare şi conflicte ireductibile. Semnificativ este de pildă tabloul
amintdt mai sus (tabloul 1), în care regia
mînuieşte cu artă defilairea eroilor : domnii
,,cu aspect petersburgEez", anarniştii, inconşrienţii, spilcuiţid, transiug'i, fără însă a
reda sensibil adîncul conflict subteran, ten1 „...ti llpseşte în bună parte ritmul dra
matic, spectacolului". („Contemporanul", nr.
46 [632]).
2
mina totdeauna sigură a lui I. Şahîghian a căutat în plus un rltm ctt ma!
dinamic". („Romînia Libera".)

Sandina Stan (Orlovskaia) şi Liliana Tomescu
(Jeanne Barbier)
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Moment din tabloul 2

siunea dramatiică, încoxdarea bolşevicilor
gâta de luptă, demente care în text exista
incontestab 1. Pitorescul fadl, excesul de
cuîioare, de pasta, care îneacă unele tablouri
şi personaje, îndeosebi pe cele negative (şarjarea nejustificată a cuplului Ksidias, zugrăvirea colonelului Fredambais în culorile
ipistatului Ipingescu), culminează semnificativ pentru orientarea regiei, în faimoasa
scena de la şantan. Dansul ,,tango-apaş"
(la prem'eră Stère Popescu are o graţie
care dispare în spectacolele următoare odată
cu el), sau dansul la fel de nejustificat al
unor perechi transpirate distrag atent ; a
publicului de la conţinutul efectiv al tablouhr, şi anume munca de lămurire a
agitatorilor bolşevici în rîndurile corpului
interventionist. Aceeaşi problema o ràdica
şi tabloul farmaciei, în care refiieetoarele
regiei insista pe jalnica făptură a discipolului lui Esculap, si nu pe demascarea lui
Jenea Ksid'as', netrebnica odraslâ a marii
burghezii. Doar tabloul şedinţei conspiflative din atelierul de lenjerie aduce o
apreciab lă nota distinctivă, prin discreţia
cu^rilor, a m'şcârii şi prin sobrietatea joculuii actoricesc.
Este adevăTat câ acest sipectacol nu se
bazează pe jocul cîtorva actori, ci pe mişcarea armonioasă a unei mase în acţiune,
solicitînd colaborarea creatoare a tuturor
interpretilor. Atîţia actori participa la acest
apectacol, încît desigur câ numai din pri-

cina acestui numâr apreciabil s-a intimidât
pana atiît de siguxă îndeobşte a cronicaTului, ,,Romîniiei Libere". Căoi, de data
aceasta d_sa enumera doar statistic numele
numeroaselor faguii care alcătuiesc echipa,
oomentariilor negasindu-là-se spaţiu în cro
nica sa. Şi, deşi după expresia aceluiasi
cronicar, în concepţda acestei p ese ,,nu
exista roluii principaîle şi secundare, mari
şi mici, s ngura aspiraţie a actorului nu
poate fi decât a se contopi cît mai perfect
în ansamblu", noi cxedem că exista totuşi
,Joc şi prilej pentmi creaţii individuale
intinse si reliefate". Surprinzător este —
de pildă — faptul că din tre cei cine zeci de
interpreti care au évoluât pe scena, creaţiile
cele mai irevelatoare aparţin unor rokiri
mici în economia piese;. Astiai, sobră şi
plină de distincţie a fost artista emerita
Sand ; na Stan în ròlul Orlovskaiei. Desi
prezenţa ei se limitează la un singur tablou,
ea aduce o nota tonica în tratarea scenica
a grupului ilegaliştilor bolşevici. După
cum creaţia lui Gh. Mazilu, în rolul bolşevicului Stepikov, marchează o prezenţă
scenica deosebită. Jocul lui Gh. Mazilu
sugerează caldura sufletească, înţelepc une
populară şi un optimism vtiguTos, ceea ce
dovedeşte variata gami de posibilităţi a
acestui actor, care, la un moment dat, părea
câ s*a man'erizat in Tolurle negative. în
tabloull ìnchisorii, prezenţa lui contribuie
substantial la luminarea proElului eroilor
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Pasta groasâ cu care au fost desenate
siluetele personajelor negative a avut cele
mai grele consecinţe asupra cuplului Ksidias (Nelly Cutava — S. Radovici). Dat
fàind şi slăbiciunile replicilor respective,
amestecul farsei, melodramed şi tragedied
din jocul lor lasă spectatorului o amintire
dezagreabilă. De asemenea supărător este
modul artificial in care şi-a compus rolul
Florin Stroe (pantteanul Bondarenko). Os
tentala cu care actorul îşi afirmă specdficul
„partizan" devine de~a dreptul ridicola şi
împotriva textului, mai cu seamă în tabLoul întîlnirdi cu reprezentanţii Anitantei.
Numeroasa distribuţie, bine armoniizată in
mişcările de masă, se remaircă în unele
realizări individuale reuşite : Gh. Trestian,
o caricatura colorata a farmacistului ; Sergiu Dumitrescu, un aoiarhist cu margă
(Filka) ; Toni Zaharian, un stupid şi stilat
locotenent francez, si C. Guriţă, care a
demonstrat un potrivit amestec de spirt obtuz
şi bună-credinţă în rolul caporalului Barbaroux.
Din pacate, în decorul si în costumele
spectacolului Intervenţia (I.Ipser), regăsim
aceeaşi concepţie corectă, cu nuanţe desuete,
în ciuda,1 un or Tezolvări partial reusiite
(tabloul sedinţei ilegale aduce cu o deli
cata pictură de gen). Scenografia nu a găsit
acele demente simple şi sugestive care să
permită o larga desfăşurare forţelor actoriceşti şi să sugereze totodată spaţiul vast,
pa^osul erode al dramei. Ceca ce tane
de modalitatea generala a exprimării conţinutului revoluţionar al piesei Intervenţia în
spectacolul despre care vorbim.

înadntaţi ai piesei. In roluri de asemenea
destul de limitate se remarci jocul lui Ion
Petratu
(Célestin) si Gr. Anghel-Seceleanu (Jouves). în interpretarea acestor
personale, amhii actari subì niază cu fineţe
valloarea experienţei traite de soldati in"
tervenţion'işti, veniti cu bună~credinţă să
păzească avertile fabricanţilor ruşi. Funcţii
importante în spectacol au revenit lui Val.
Săndulescu şi Lilianei Tomescu : Michel
Brodski şi — respectàv — Jeanne Barbier.
în rolul comunisted franceze Jeanne, Li
liana Tomescu a găsdt o partitura potr'v'tă
temperamentului ei artistìc. Spontaneita*ea
jocului s-a împletit fericit cu o gîndită
nuanţare a unui spirit intransigent, propriu
eroinei comuniste, dar punctat cu sem'tonurile unui umor temperamental. O trasa
tura de gravitate in plus, o pondère in
gestuali ar fi adìncit poate mai mult siiueta
romanticei şi înflăcăratei eroine. Val. Săndulescu in evoluţia eroulu' său — M'chel
Brodski, agitator bolşevic, alias Michel Voironov, chirdaş in casa Ksid'as — a avut
de ìnvins multe momente dificile. I s-a
reproşat paliditatea în nuanţarea jocului
său. Credem că e vorba de o amimită răceală (mai ales în tablourile 1 şi 2) care,
învinsă pe parcurs, i-a permis să desfăşoare
accente de o adevărată emoţ'e art'stică. Val.
Săndulescu dă uneori impresia unei stingăcii voite, a unei răceli detaşate, o lpsă
de efectiivă comuniune cu partenerii. De
p : ldă, in primul tablou, în cane nimic
din atitudinea tînărului cu ochelari şi veşminte studenţeşti nu dovedeşte prezenţa
spirituală a unui agitator bolşevic.

Mira
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TRAVESTIURI SI PIESELE PENTRU COPII

— — — — ^ — — — — - ^ ^ — — — — — — — ^ — ^ ^ - ^
Teatful Afmatei : Aventurtle lui Tom Sawyer / Teatful Tinefetului j Cravata roste

Din universul complicat si dens al romanudui lui Twain, cei doi dramatizatori
(pr ntre care se ailă şi celebrul romancier
Stefan Heym) au extras filonul principal,
directional, al cursuluii epic — aventura lui
Tom Sawyer şi a prietenul său Huckleberry
Finn, care, trecînd prdntr^o serie de peripeţii uluitoare, demască pe odioşii compo
nenti ai unei bande cr minale de rasişti
Ku-Klux-Klan.
Desigur că, dacă pentru cunoscătorii romanului, textul dramatic va apărea mai mult
ca „o suită de tablouri pe un subiect de
Mark Twain" — e limpede faptul că o
1 — Teatrul nr. 12

alta solute nici nu putea fd abordată, ţinînd seama de uriasul material faptic al
„sursei pr.me". Cu toate că dramatizarea
siugerează numai forţa satirica colosală a
acestui „Lincoln al literaturii americane'*,
autorii au reuşit să le păstreze erodlor o
anumită candoare necontrafăcută, o ingenuitate care spcueşte efectele comice ; chiar
dacă stilul nu a putut fi totdeauna reprodus, dramatizarea temeinic făcută a extras
ceea ce era esenţial în roman : mesajul lui
politic, actualitatea lui împrospatata de evenimentele de la Little Rock.
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Lia Pop-Fărcăşan (Tom) in „Aventurile lut
Tom Sawyer"

Mariana Oprescu (Huck) in ..Aventurile lui
Tom Sawyer"

Actualitatea pdesei sta deci in demascairea
necruţătoane a rasismului, in lovitura puternică pe care o dă prejudecăţilor, in slujba
cărora sînt folosite toate imeltirile abjecte.
Drama negrului Muff Potter, acuzat pe
nedrept de o croma înfăptuită de xasisti,
e luminata de prezenţa pregnantă a doi
mici vagabonzi cu suflet de aur — Tom
si Huck. Twain, surprinzìnd cu o forţă
izbitoare ,,caracterele tipice în situaţiile
tâpice" ale epodi sale, a demonstrat artisticeste de partea căror forte stă adevărul,
deschazînd perspectivele unei lumi mai bune
şi cu adevărat democratice.
Textul nu ar fi ridica.! dif'cultăţi prea
acute ìn spectacol, dacă nu ar fd fost pro
blema celor doi interpreti : Tom si Huck.
Travestiul apare ca o prima soluţie, lesne
de realizat. Prezenţa unor „copii veritabili"
ridica in general problème mai complexe,
asupra cărora s-a discutât répétât. Fără
îndoială, autentìcitatea ar inclina de partea
ultimei soluţii. Lipsa de tehnică scenica e
supliinită de spontaneitate, stîngâcia pare
la locul ei, tìmiditatea de asemenea. Uneori
tonisi, înşişi copiii au fost accia care şi'au
realizat miai dificil „vîrsta", au „cabotinizat"
prematur, folosindu-'şi propriile deficiente
ca pe nişte „cîrlige". Citeva asemenea ve-

dete artificiale au circulât pe scenele noastre si consumarea lor rapida, artisticeşte
vorbind, e explicabilă. lata deci că ar fi
argumente de partea ambelor soluţii. Regizorul Gheoghe Cheta a apelat la două d n
cele mai experimentate interprete in travestiuri din teatrul nostru : Lia Pop-Fàrcasan
si Mariana Oprescu. După persona]ul din
Creangă (Pupăză din tei), Lia Pop, serioasă şi temeiniică in compunerea micilor
sai eroi, n c a oferit imaginea unui „pusti
american, cu un umor si cu o bonomie
calda, ce i-au devenit familiare. Tom e ìn
aceeaşi clipă o haimana cu suflet de aur,
un cinic dublat de un credul gură-cască,
un poznaş gata să dea oricìnd o mina de
ajutor cui are nevoie. Ficţiunea art'srt^că e
reuşită, lartista îşi dirijează cu pricepere
vocea si e mai puţin alintată ca in Pupăza
din tei. (Păcat că o asemenea personautate
artistica e limitata şablonard, mai aies la
„travesti".) Mariana Oprescu a creat un
Huck autentic si pl'n de haz, cu intelrigenţă
populară. El e mesagerul lui Twain in piesă,
e stegarul umorului lucid, e un rezoner necruţător. Cele doua actrite au creat aşadar
un cuplu perfect de... băieti, şi nu puţine
au fost clipele de emoţ'e autent că pe care
regia ni le-a oferit, cu o simplitate remar-
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Mariana Vincze (Ceaşkin) în „Cravata roşie"

Tatiana Tereblecea (Stira) tn „Cravata roste"

cabila. Travestiul a fost aici incorporât
vizdunii generale asupra spectacolului ; el
nu a fost folosit excentric, ci intégrât conţinutului pdesei, a susţinut profilai persona jeloT. „Rabatul" artistic pe care-1 presapune
orce travesti a fost în acest caz minim,
convenţia fiind lesne acceptată. în jurul aoestor doua rolurd au fost maincate „prezenţe",
armonizate eu oei doi solisti, discrete şi sobre:
Geo Maican (dovedind o laudabili înţelegere a psihologiei epocii in care e întrupat
personajul) a mimât un erou neostentativ,
sobru, calm, cu o convingere certa a concepţiei sale despre oameni ; Nucu Păunescu a
creionat masiv, dar cu simplitate, pe eroul
principal ..negativ", pregnant pentru micii
spectatori, dar gîndit neliniar ; Eugen Petrescu, creator al uned originale compoziţii
(decapata parca din Tornartele tip Far-West).
Au mai jucat : Gh. Cìmpeanu (ce mult
are încă nevoie acest rînăr actor să găsească
drumul eel mai simplu spre redarea stărilor
emozionale pe care le ìncearca dnutil cu un
balast de gesturi şi o voce de „melo ) ;
Ion Punea, pregnant în simpla siluetă a
doctorului cu vederi progresiste etc.
Munca
regizorului Gh. Cheta (regizor
secand, Ecaterina Schòn) ne-a luminat un
text dramatic în care principala dificuhate
— travestiul — a fost deci biruită.

Am revăzut, după mai multi ani, cunoscuta piesă pentru copii : Cravata roşie de
Serghei Mihalkov. Piesa ne povesteşte întîmplarea lui Valerii Vişniakov, fiul directorului uned uzine, care~şi „pierde cravata
roşie" din cauza atitudinii sale nejuste faţă
de colectiv. Lui Valerii, i se opun însă o
serie de eroi, printre care Şura Badeikin,
copil orfan, dar care priveşte viaţa temeinic,
cu seriozitate, spre deoseb're de ràsfatatul
său coleg.
Conflictul dinrre Valerii si colectiv generează intriga dramatică a piesei, sta la
baza problemelor de educaţie comunista, pe
care ea le rid : că. Ajutorul dat în permanenţă
de micii sài tovanrăşd, influenţa puternică pe
care o exercită şcoala fac din Valerii, pina
la urmă, un pionier adevărat.
Poetul M : halkov a scris o piesă tonica,
optimistă, cu caractère bine contu'-ate, cu
o morală implicita acţiunii, limpede, elocventă.
întrată în antologia literaturii pentru copii,
Cravata roşie poate servi de model unor
paese dedicate tinerei generaţdi de azi,
comunistii de mìine.
Problema travestiurilor s~a pus şi în
această piesă. Un regizor tînăr, Cornel Popa,
a apelat pentru aceasta la trai tinere actriţe.
Mai puţin integrate personajelor (dificul-
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cerut mai hazliu) au fost deci purtătoarele
ideilor ce s-ar fi cerut degajate din piesă.
Aici travestiul, dincolo de funcţia lui ar
tìstica, a fost şi o prezenţă exhibiţionistă,
a amuzat prin contras tele uneori nedorite
pe care le~a sugerat, a fost deci mad mult
o demonstrate cu o insuficientă finalitate
emoţională.
D ntre personajele mature, doar Gh. Costin
s-a ostenit să-şi compună rolul, în timp ce
Cezar Rovinţescu, Maria Burbea si Lili Urseanu au fost la suprafaţa rolurilor, pe
care le_au rostit „pe dinafară". R tmul
piesei s_ar fi cerut si el mai alert, mai
précipitât.

***
Inadmisibilă, slaba prezenţă a publicului
spectator la acest spectacol programat eu
» perseverenţă „vineri după masâ" : cîteva
duzini de copii într~o sala goală . . . Unde
sont zecile de m i de elevi şi pioneri că"
rora li se adresează piesa ? Cum au fost
ei mobilizaţi la acesit spectacol de către un
teatru care are drept titlu : Teatrul Tineretului ?
E un „adjectiv" pe care spectacolul de
vineri după masă il dezminte !
Elena Aramă {Valerli) in „Cravata roşie"

l

#**
La problema travestiurilor răspunsul îl
dau numai actorii si regizorii. E. ceea ce
_
ne au demonstrat eu prisosinţă cele două
spectacole . . .
. . . Primele doua spectacole pentru copii,
din această stagiune, au fost jucate. Nici
chiair eu doua fiori nu se face primăvară,
am spune parafrazînd proverbul ; dar cu
incă două"'trei asemenea spectacole se poate
înfiripa şi o stagiune pentru copii.

tatea a fost sparita de faptul că trebuiau
intruchipaţi capii contemparani — copii ai
epocii noastre), abordind o mişcare juvenilă
surprinsă ma! mult la exterior, Elena Aramă
(un Valerii areţinut si lipsit de spontaneitàtea firească vîrstei), Tatiana Texeblecea (care
ar fi fost şi mai aproape de rol, dacă nu
ar fi făcut simţit meieu efortul de a fi
„dulce") si Mariana Demetriu (abordind,
putin dinaiară, un persona] ce STar fi

Al. Popò vici

LA ÎNCEPUT DE DRUM
Teatful de Stat „Mihail Eminescu", Botoşanî : Micini turbai de Aurei Bafanga şi
Bătrîncţe zbuctumată de L. Rahmanov

Cu peste 100 de ani în urmă, pria
1839, tìrgul Botosanilor era agitât de un
eveniment de seamă : o trupă de actori in
frunte cu Costache Caragiale avea să joace
teatru pentru prima data în această localitate. O fila a afhivei oraşuiiui vorbeşte cu
emoţie despre acest eveniment. Tot filale hrisoavelor tirgului amintesc de caldura cu

care publicul, după scurgerea cîtorva zeci
de ani, a îmbrăţişat arta unor maestri ca
Matei Millo, Aristzza Romanescu, Constan
tin Nottara... Rînd pe rînd, salile „Şcoaîei
Domneşti", sala ,,Petrache Crisitea", sala
„Meseriaşilar", sau sala ,,Popoviciu s-au
transformât în sali de spectacol, pline pînă
la refuz cu un public ìnsetat si iubitor de
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Scena din „Mielul iurbat"

teatru. Este cu atit mai explicabil entuziasmul cu care locuitoxii de azi ai oraşului
Botoşani au primit vesţea înfiinţării unui
teatru de stat ; satisfaccia visului ìmplinit
şi màndria de a avea un teatru propriu sìnt
pe deplin îndreptăţite. Pe frontispiciul noului teatru sta scris numele celui mai mare
poet al ţării, Mihail Eminescu, iar pe coperta
primului program poti citi ,,Prima stagiune
1958-1959". De acum înainte, nu se va consemna sporadic „neobişnuitul eveniment" al
vreunui ocazional turneu ; azi, neobişnuitul
a devenit cotidian.
Astfel, prima stagiune a Teatrului de Stat
„Mihail Em'nescu" din Botoşani s-a descihis ìn seara zilei de 16 octombrie 1958
(intr-o sala pe care ar dnvidia-o, pe bună
dreptate, oricare alt public, si cu spettatori
pe care oricare alta sala de teatru i-ar invi
dia, tot pe bună dreptate) cu incisiva comedie satirica a lui Aurei Baranga, Mielul
turbai.
Operand la descifrarea scenica a textului,
reg:.zorul Paul Sireteanu a urmărit o linie
clară, explicita, a tendinţei personajelor, pe
care le-a tratat în două tonuri net distincte.
Pe de o parte, simplitatea, f:.rescul, superioritatea inorala a lui Spiridon Biserică, Mitica
Ionescu si Maria Pricop ; pe de alta parte,
caricatura falsului ataşament şi a goliciunii
morale a lui Cavafu, Cristescu sau Bontaş.

Astfel, evoluţia actiunii dramatice a luat
aspectul unui duel de situaţii, cu lovituri
tari, directe şi farà fandări subtile, punctindu-se cu abilitate victoriile de moment. Lé
gat de această concepţie, decorul simplu al
pictorului-scenograf Constantin Piliuţă (de
cor construit in două planuri suprapuse pe
practicabile) imaginează parca un podium
pe care se perindă rind pe rînd victorioşii.
Am putut remarca astfel scena în care Spi
ridon Biserică îai iese din fire (actul II),
scena in care personajul este situât pe un plan
superior, în timp ce grupul speriaţilor se
află pus la zid în plan inferior. Sau situatia exact inversa, a plasării actorilor în
momentul învinuirii de fais, adusa lui Spiri
don, cînd întreaga dica îl încercuieşte d*
sus pe ,,hoţ" şi, în sfîrşit, demascarea finala,
în care nea Mitica, Maria şi Spiridon, plasaţi ìntr-un punct înalt al decorului, înfierează josnic;a bandei, care mişună undeva
pe jos, în panica, căutînd o ieşire printre
birouri si dosaTe.
Pe aceeaşi linie siimplă, explicita, au évo
luât şi interpretii, echipa remarcîndu-se în
pr'mul rînd prin omogen ; tate ; de aceea si
evidentierile sînt dificile. Trebuie subliniate
totuşi sobrietatea, caldura şi siguranţa cu
care Valeriu Pascu 1-a întruchipat pe secretarul organizaţiei de partid, nea Mitica ;
expresivitatea cu care Ilarie Curecheanu a
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George Podhorski (Polejaiev)
si Livia Baba (Maria Lvovna) in „Bătrîneţe zbuciurnată".

gradat evolutia lui Spiridon Biserică de la
atitudinea bonomă a ,,mieluluiu pina la
„turbarea" rechizitorială din final, şi bineînţeles degajarea de veritabil „dandy", cu
care s-a mişcat in scena Aurei Ionescu, jonglind cu perfidia şi lichelismul lui Cavafu.
Desi cu o mască bună, Ion Plăieşeanu, în
Toma, a fost deseori crispât, în timp ce C.
Mandi şi M. Piiniişoară, în rolurile lui
Cristescu şi — respectiv — Bontaş, au încercat să supraliciteze textul, primul printr-o
blazare contrafăcută, iar al doilea alunecînd
spre ş,arjă. Tatiana Sireteanu, interpreta
Mariei Pricop, a realizat superioxitatea per
sona] ului, laconic, printr-o ţinută sobrà —
împinsă uneori, din pacate, pina la rigid —
în timp ce, Aura Rîmniceanu (Margareta)
a mimât prea mult alintarea şi gingăşia. O
menţiune pentru inspirata schiţă caricatura
la, elaborata de Lorette Dragomirescu în
doctorul Bratu.
Poate că o mai atentă ìndrumare regizorală (Paul Sireteanu este debutant in teatru)
ar fi scos în evidenţă şi alte aspecte ale
satirei lui Baranga, poate că uneori corespondenţa scenica ìntre parteneri e stingace
şi ritmul actului I insuficient de alert, sau
finalul prea précipitât ; totuşi, primul spectacol al tînărului teatru a dovedit forţa si
calităţile ev'dente ale colectivului — să nu
uităm că actorii vin din mai multe teatre —
cîştigînd adeziunea spectatorilor.
Şi cel de al dolea spectacol, Bàtrinele
zhuciumată, a venit ca o confermare a speranţelor. Drama revoluţionară a lui L. Rah-

manov surprinde momentul hotăritor al Re
voluti ed din Octombrie, moment in care ţelurile luptei sînt dare, moment in care v.aţa
nu poate aştepta pe oricine şi in care adez.unile se cer exprimate imediat. Fundamentalele prefaceri sociale sînt urmărite de
dramaturg pe două planuri paralele : pe
prim-plan, figura savantului Polejaiev (detaşarea lui dintr-o lume care nu-1 merita si
nu-1 înţelege), si pe celălalt plan, ataşarea
lui la revoluţie. Cele două planuri se interferează cont'nuu, dramaturgul subliniind cu
fiecare act, apropierea lui Poleja'ev de masele revoluţionare. Descifrînd sensurile ma
jore ale textului, regizorul Val Mugur a
intenţionat şi a reuşit să învingă axiomele
matematice, imbinìnd cele două planuri pa
ralele într-o slngură linie unica, precisa şi
cu o singură direcţie, făcînd prin aceasta
mai elocvent mesajul autorului : ştiinţa nu
înseamnă pasivitate, ştiinţa este o arma a
revoluţiei, ştiinţa înseamnă luptă. Axată îndeosebi pe portretul savantului Polejaiev
(prin care dramaturgul evoca figura marelui
botanist Timireazev), era normal ca textul să
solicite un efort deosebit interpretului prin
cipal, care avea obligaţia să reînvie in me
moria spectatorilor pe savantul-cetăţean, în
deveruire revoluţionar. Dorul înăbuşit de viaţă al lui Polejaiev, neobosita sa activ:tate si
sincerul ataşament fata de revoluţie şi-au găsăt o excelentă expresie scenica în interpretarea lui George Podhorski. Actoruil a parcurs
partitura la o mare tensiune dramatică, interiorizînd eu pondère frămîntările unei consti-
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cuziterul-actor Jean Gavrilesçu a d a t un
merituos exemplu colegilor sai, creionind
veridic portretul credinciosului portar. Dar
dacă deficienţele sus-amintite pot fi înlăturate
in v'itoarele spectacole, n u aceeaşi speranţă
se mai poate nutrì fata de erorile decorului
conceput de scenograful Constantin Piliuţă.
Acest decor, realizat de aJitfel cu un remarcabil simţ al culoril, s-a voit functional
şi chiar sjmbolic (poate prin limbajul culorii ?!), dar n-a reuşit să fie decit foarte
conventional, lipsit de atmosfera, stingher,
cu totul neadecvat unei piese revolutionare.

inţe care se refuză cx>mpromisurilor {actul I ) ,
s a u replicind c u vigoare reţinută, dar cu
multa franchete la meschinăria menşevicului
Vorobiev (actul I I ) . Nicolae Fioca, in rolul
aoestuiia, a concretizat cu măiestrie atributele
acelei categorii de intelectuali mic-buïghezi,
care arborează false idei filozofico-patriotice,
şi a redat astfel convingător, chipul acestor
oameni, incapatoli de a-şi înţelege vremea.
Actorul a folosit o gestică bogată si dezordonată, un timbru vocal ascuţit şi dur, potrivit dezvăluirii unui retorism sec, de bravadă. Am apreciat in continuare la George
Podhorski patetismul vibrant cu care şi-a
exprimat profesiunea de credinţă in fata
detaşamentului revoluţionar al lui Bocearev si
Kuprianov, roluri cărora actorii Eugen Stoicescu şi Constantin Babii n u le-au dat greutatea proprie revolution arilor de profesie, diminuind prin superficialitate si exteriorizare,
importanţa lor in e c o n o m a dramei. Mai
aproape de text, de rol, s-a dovedit Livia
Baba, care — in ciuda unei masti neadecvate
— 1-a secondât pe Polejaiev cu discreţia cuvenită, mai aies in momentele de tandreţe
şi duioşie ; am fi dorit-o însă mai activa şi
mai ferma in comportarea ei fata de VoroVev,
sau de grupul studenţilor ; de aceea, deseori,
si mai ales in actul IV, Podhorski a rămas in
ansamblul interpreţilor u n bun solist, lipsit
însă in creşterea sa treptată de un acompaniament sustìnut, care să confere momentului
final (convorb'irea telefonica cu Lenin, in
urma carena Polejaiev se hotărăşte să lupte
neprecupeţit cu ,,armele sale" împotriva vrăjmasilor revoluţiei), caracterul eroic si mobilizator.

***
î n u r m a celui de ai doilea spectacol al
primei sale stagiuni, spectacol care justifică
sperante in legatura cu munca vditoare a
colectivului teatrului — evident, u n merit
important il are aici bagheta experimentată
a maestrului Val Mugur —, se pot face o
serie de af-rmaţii pozitive îndreptăţite, dar
se pot pune si o serie de întrebări la fel
d e îndreptăţite. Trebulie amintit însă că
neobositul colectiv botoşănean, desi la numai
citeva luni de la îniMnţarea lui, face, al
t e r n a t a cu reprezentaplile de la sediu, un
turneu in cuprinsul regiunii Suceava, unde
a dat pina acum numeroase spectacole in di
verse centre săteşti. Astfel, teatrul a trecut cu
succès examenul de inceput, fapt pentru
care trebuie félicitât ; de asemenea, rrebuie
remarcate dorinţa neţărmur'tă şi ambiţia cu
care teatrul doreşte să-şi reaPzeze repertoriul
acestei prime stagiuni (Mincinosul,
Maşenka,
Crîngul de colini şi Furtunà ìn munti).
Considerînd depăşite greutăţile inerente
oricărui inceput — şi cele doua spectacole
vorbesc toemai despre această depăşire —
credem că pentru progresul noului teatru
sint necesare o atenţie mai stăruitoare si
u n sprijin din partea cadrelor noastre artist'ee, maturizate. Teatrul de Stat din Botoşani le aşteaptă !
E mil
Rimari

Lîngă demonstrativele „atitudini" de suprafată ale lui Eugen Stoicescu si Constan
tin Babii, putem adăuga întregul grup al
studenţilor, sol : dari numai in miscare, dar
crispaţi in deVtarea textului — e drept, a
unui text n u prea bogat. Desi cu numai
două repliici şi o foarte scurtă apariţie, re-

CONSECINŢELE MUNCH CAPRICIOASE
—

—

■

TeatfruI de Stat Reşiţa : Vassa Jeleznova

Faptul că u n autor creează mai multe
variante ale aceleiaşi opere e un semn de
v'e preocupare fata de problema dezbătută
cìndva, e un inddciu de efervescenţă crea"
toare, de autonemulţumlre. E ceca ce a
făcut Gorki cu Vassa Jeleznova. Piesa are
două variante. Prima e scrisă in anul 1910
şi a doua, fundamental d i e r i t ă , e creata

de Maxim Gofki

in 1935. Scriind o nouă Vassa
Jeleznova,
Alexei Maximovici a răspuns nu unei exigenţe formale, ci dorinţei de a realiza o
opera in care să zugrăvească decadenta
completa a burgheziei. Caci Vassa
Jeleznova
e u n fragment al vastei fresce sociale gorkiene, o infcregire a perspectìvei deschisa de
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piesa Cet din urmă, din care evoca amurgul
moşierimii ruse.
între cele două variante ale p'esei ex'sta
deosebiri nete, care, cunoscute, demonstrează
profonda clanificare ideologica intervenită
în conştiinţa dramaturgului. In prima versiune Jeleznovii posedau doar o fabrică de
cărămidă, şi Prohor e acela pe care Vassa
vrea să"l otrăvească. Nu reuşeşte, dar în
urma unui atac de cord, Prohor se strige.
Acéasta forma, evident, nu reprezenta o de~
osebită semnificaţie sodala, avînd un caracter mai mult consemnativ, pasiv. A
doua varianti însă, an care Vassa îşi
omoară soţul pentru a salva prosperitatea
societăţii de navigaţie pe care o conduce,
şi in care apare un personaj cu conţinut
revoluţionar — Raşel, devine un adevărat
manifest anticapitalisit, un act de acuzare
contra soc'etăţii Jeleznoviior. Prin cuv'ntele
sale, Raşel, reprezentaata mişcării revoluţionare, înarmată cu ideologia clasei muncitoare, delimitează hotarul dintre cele două
lumi, arătînd cu claritate căile pe care vor
merge de acum înainte. Clasa burgheză nu
va putea opri rostogolirea ei tot mai ac
centuata, iar clasa muncitoare, ìn mod
firesc, va ocupa locul la cîrmă.
In versiunea scenica reşiţeană a Vassei
feleznova a prédominât atenţia faţă de de"
taliul semnificat'v, au existât scene lucrate
cu mare minuţiozitate, fragmente de rol
colorate de fantezie în nuanţe neaşteptat de
sugestive, dar impresia de ansamblu creata
de spectacol e aceea a unui mare tablou, in
care pxtorul, capricios, a lăsat neterminate
şi uneori chiar neschiţate, multe demente de
bază ale compoziţiei.
Printre fragmentele care au trădat prediliecţia pentru meticuloasă cizelare e scena
dansului din actul III. Măstile interpreţilor
exprima vidul sufletesc al personajelor,
care, in dorinţa de a se amuza, recurg la
cele mai sinistre preocupări. Prin mişcarea
rigida, prin gesturile solemne care acompaniază „divertismentul funebru" al lui Prohor
si al fiicelor Vassei, sub privdrile reprobatoare şi dispreţuitoare ale Ras^lei, scena
dobîndeşte ample virtuţi demascatoue.
în interpretarea actorilor întîlnim, de asemenea, lucruri remarcabile. De pildă, mo"
mentul ìn care Vassa face pomelnicul chinurilor indurate pe vremuri din partea căpitanului Jeleznov. Eugenia Voinevra găseste
tonurile potrivite, care să exprime durerea
sămţită de această femeie orgolioasă în
clipa cînd soţul ei a silit-o — ìn vàzul
musafirilor — să-i Unga cizmele patate cu
frişcă. în vocea actriţei se îmbină amara"
ciunea şi dispreţul, ura şi bucuria de a se
fi putut răzbuna, in sfìrsit, pe acel care a
umilit-o. Prohor Hrapov, in interpretarea lui
Ion Negrea, izbuteşte un Pxpresiv momont

atunci cînd propune Raşelei şă-şi răpească
copimi din mainile Vassei. In această- scena
ìn care firea de intrigant a lui Hrapov
devine vizibila, Ion Negrea demonstréaza
că are o paletă interpretativa în C3re, ìn
afară de alb si negru, exista şi cuìori, şi
chiar nuanţe. Ileana Stana-Ionescu in Na*
taşa, ìndeosebi in duelul cu marna sa, prin
intransigenţa şi fermitatea cu care ràspunde,
exteriorizează natura înrăită a fiicei mai
mari a Vassei. Lucia Georgian, interpreta
Anei, in scenele cînd ascultă nevăzută de
celelalte personaje ceca ce vorbesc acestea,
sugerează caracterul josnic al docilei slujnÉce a Vassei. Eugen Tudoran, jucindu-1 pe
episodicul Evgheni Melnikov, se impune atenţiei pr:n f zionomia de infatuat ţîfnos pe
care o creează.
Dar, deschizînd capitolul slăbiciunilor,
constatăm că Vassa Jeleznova a fost lipsità
de aspectul metaforic propriu textului gor kian. Intenţia autorului, de a oglitidi piin
des/tinu'l familiei Jeleznovilor, ca intr-o pi"
cătură de rouă, destinul unei ìntregi classe
sociale, a fost trădată partial de colectiv.
Grija de a reflecta continua dezagregare a
socretăţii burgheze a trecut pe un pian secundar. Ciocnirea dintre personaje a avut
caracterul unei furtuni intr-un pahar cu
apă. Conflicrul n-a cunoscut acele momente
de suprema intensitate create de auti>r —
înfruntarea Vassa-Raşel — si a fost lăsat
să evolueze stăruitor la înâlttmea unei
dispute „călduţe". Pe deasupra, regizorul
Eugen Vancea a ales calca creării unor
tipuri s:mplificate, eroii actionìrid sub impuisul unei singure trăsăţuri de caracter,
cu vagi şi timide încercări de a lum ria
din cînd în cînd şi alte faţete, care alca"
tuiesc complexa personalitate a personajeior
gorkiene. Pe acest drum s-au ivit unele
mici biruinţe — spectatorii au ştiut imediat
ce valoare au personajele care se infranta,
dar au aşteptat zadarnic clipa ìn care să
le vada evoluìnd de la nivìlol de cromo"
litografie spre acela de portret psihclopic.
Fiindcă interpreţii au înmărmurit ìntr~o
mască unica, prea puţin variabilă de*a lungul reprezentaţiei.
Astfel, Eugenia Voinescu a fosrt aproape
tot timpul o femeie care, sub vesminteie
bonomiei, ascunde o răutate searbădă, lips'tă de acele alternante puternice de tonuri,
graţie cărora faptul de a-şi impune tuturor
voinţa să para firesc, să convingă. Cu rare
excepţii, replicile ei sfîrfîeau în1r~un registra
cantabil, creind impresia de monotonie si
gol sufletesc. Actrdţa a căutat să suplinească
absenta unei ţinute, capabilă să inspire rcspectul, printr-un mers c.igur, form, dar care,
din pacate, nu făcea ded.7 să amplifiée iluzia
de rigiditate a personajului. Prea puţin din
îndoiala şi nesiguranţa industrias,ei, din fei-
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Scena din act ut III

mitatea şi zbuciumul ei interior, a reusit
sa reflecte prin jocul ei. Lucrul e cu atit
mai curios, cu cît actriţa, uneori (am aiminrtit
o asemenea scena), izbute^te să dovtdeasca
unele calatati remarcabile, indeosebi in ceea
ce prlveşte
nuanţarea cuvintelor si —
ìntr-o oarecare măsură — evidenţierea
idcu importante dintr-o replaça. Ajungem
astfel la deducţia că dacă actriţa ar fi fost
mai mult sprijinită de reg'zor în manca
de valor'f'care a ideilor piesei, dacà ar fi
fost ea însăşi mai atentă la felul in care
joacă, ar fi putut obţine un rezultat demn
de aplauze, cu atit mai mult cu cît interpretarea sa se deosebeşte, în datele ei esen"
ţiale, de creaţia Lucici Sturdza Bulandra.
Artista poporului a dăruit acestui roi o
demnitate si o infiexibilitate dogmatica apropiate naturii intime a personajului. Avidi"
tatea cupida a Vassei, firea ei de dictator,
hotărîrile implacabile pe care le lua au
conturat un personaj complex, ceea ce nu
se poate spune despre Vassa Eugeniei Voinescu.
Ion Negrea a compus în aşa fel ţinuta lui
Prohor, încît acesta a parut mai degrabă
avocatul Dragomirescu din Citadela sfărimată, decît eroul lui Gorki. Accente nume roase de ramolisment, marcate cu obstinaţie
prin ticuri şi mascari din arsenalul caduc

al teatrului de „meşteşug", o perseverenţă
caudata în a_şi mentine aceeaşi expresie
mata a ochilor — privirile sale parca spu neau că în interiorul său nu se petrece
nimic notabil — au simplif'cat inadmisibil
o fizionomie bogată şi expresivă. Fratele
Vassei — aşa cum r a imag nat Ion Negrea
— nu invita la repulsie si dispret, ci în
oel mai bun caz la un zîmbet uşor. Caci,
după cum 1-a jucat Negrea, personajul este
mult prea împ : ns spre latura grotescă. Fără
să vreau, ìmi amintesc imaginea altui
Hrapov. E vorba de creaţia lui Şt. C'ubotăraşu. în interpretarea sa, cinismul şi
răutatea7 dispreţul şi venalità tea, prostia si
senilitatea agresivă se contopeau
ìntr-o
expresie de rara plastxitate. Simţeai că
acolo, în scena, s_a ìntrupat un rău social
a cărui dispariţie e imperios necesară. Acest
Hrapov devenea un tip primejd'os, o chirr
tesenţă a viciului şi brutalităţii. Alăturînd
cele două imagini, creaţia lui Ciubotăraşu
pare p>ortretul unui fin psiholog, in vrerne
ce jocul \uì Negrea seamănă cu un contur
inabil schitat.
O mască oarecum mai potrivită a adoptât
Ileana Stana-Ionescu în rolul Nataşe : . O
impasibilitate dura a feţei, tăiată parca tn
cremene, pe care nu se citeşte nimic, rămìnìnd de nepătruns tot timpul. Nici un
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muschi nu fresare pe acest obraz, nici o
scìntele de viaţă nu licăreşte în privirile el,
nici un zàmbet nu îniloreşte pe buzele
palide, arse de febră lăuntrică. Dar prea
puţin din clocotul interior al Nataşei, prea
puţin din problemele care o frămîntă răzbat
de sub această mască de piatta in jocul
tinerei actriţe resitene.
Lucia Georgian, interpreta Anei, roda
firea de reptilă a personajului recurgìnd
uneori la îngroşări supărătoare. Excesul de
detalii naturaliste sfîrşeşte prin a denatura
personajul, răpindu-i chiar din capac tatea
de a convinge ; Ana devine dizgraţioasă,
fără subtilitate.
însă gravul punct critic al spectacolului
îl prilejuieşte interpreta Raşelei — Maria
D. Magda. Aceasta, abandonînd intenţiile
autorului si ale regiei, a nesocolt aproape
complet însemnătatea pe care o are pre-

zenţa sa în aceasta piesă — aceea de a
contracara grupul Jeleznovilor şi de a oîeri
o perspectivă larga asupra viitorului. Maria
D. Magda a îost o Raşel sceptică si indolenita, care pronunţă replicile de condamnare
a societaţii capitaliste cu o voce invadala
de resenti men tele unei micburgheze, căreia
ìi pare rău că asistă la crepusculul dominaţiei Jeleznoviloir.
La aceste slăbiciuni s_a aliat şi scenografia
lui Al. Olian, care a contribuât prin meti"
culozitatea reconstituirii interiorului din casa
Vassei la crearea unui decor naturalist,
avînd neajunsul de a ìngreuia jocul acto"
rilor. Unele implicaţii de simbol — situarea
biroului Vassei Jeleznova pe o înălţime de
unde putea domina pe toţi interpreţii —
srau pierdut din cauza supraîncărcării spa
ti ului scenic cu elemente de prisos.

E. N.

VARIETATE DE TIPURI, DAR SI UNlTATE DE STIL
Teatful de Stat din Piteşti : Es<* Bulìciov şt alta de M. Gofki

Ramine să vedem dacă regizorul şi inter
preţii au reuşit să - şi sculpteze tot în bronz
creaţiile.
Tînărul regizor Ovidiu Georgescu s*a srrăduit să desluşească, împreună eu întreg
colectivul de actori, semnificaţia piesei —
în general — şi a fiecărui TOI în parte,
înti-adevăr, ei au reuşit cu succès să pre*
zinte publicului întreaga galerie de tipuri
pe care Gorki le aduce in piesă, si uneori
să dist : ngă nuanţele a.tìt de subtile ale fie"
carui personaj. Vom analiza modul in care
interpreţii şrau apropiat roluriie, dar inainte
de aceasta, trebuie să ne mărturisim uimirea
în fata unui aspect cu totul ciudat al spec
tacolului. Dacă intr-adevàir personajele au
fost redate în lumina peisajului lor moral
şi social, dacă varietatea de tipur1! a apărut
cît se poate de evidenti, în schimb o sudură
artistica între toţi pionii acestei societăţi, pe
care Gorki o situează pe aceeaşi tabla de
şah, nu s~-a realizat. Dimpotrivă. Lipsa de
omogenitate a stilurilor a copleşit specta*
colul, întunecînd în bună măsură valoarea
fiecărei oreaţii în parte. Dacà Gorki a luat
din lumea negustorilor acelei vremi tot soiul
de tipuri, cum ar fi de pildă făţarnica şi
ticăloasa staTeţă Melania, falsul şi snobul
Zvonţov, meschinul Baskin etc., el a avul

Gorki a urmărit aspectele de viaţă ale
negustorimii ìntr-un ciclu de piese (din
pacate, neìncheiat). care ìncepe cu Egor
Bulìciov şi alţii si continua cu Dostigaev şi
alţii. Egor Bulìciov, Dostigaev şi toţi acci
,,alţii u , de care vorbeşte scriitorul, ìac parte
din lumea atìt de complexă şi variata a
negustarimii dn preajma Marii Revoluti!.
De unde vin, ce fac si ìncotro se îndreaptă
ei, iată atîtea întrebări pe care autorul le
pune si le irezolvă în opera sa.
Este interesant de cercetat corespondenţa
lui Gorki, unde, printre aitele, se află o
scrisoare a lui Alexeì Tolstoi, care după ce
a asistat la spectacoluli cu piesa Egor Bull'
ciov şi alţii ìi serie : ,,E uimitor că, după
ce ai parcurs un asemenea drum, ai ajuns
la o asemenea artă proaspătă şi tînără", in
timp ce, intr-o alta scrisoare, NemiroviciDancenko, mărturisindu-şi admiraţia pentru
piesă, aiirmă : „Personajele parcă"s turnate
în bronz".
Desigur că, date fiind înalta calitate a r
tistică a p'esei şi adînca ei semnificaţie ideo
logica, iniţiativa Teatrului de Stat din Piteşti
de a o înscrie în repertoriu şi de a o re*
prezenta în cinstea Lunii Prieteniei Romîno"
Sovietice este cît se poate de meritorie.
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însă o singură concepţie artistica de a*i
prezenta şi tocmai de aceea opera lui este
rea/lizată. De pe o poziţie snmilară trebuia
şi iregizorul să _ şi privească munca artistica
şi să caute — învăţind de la autor — să
integreze varietatea de tipuri intr-o unitatc
de stil, considerind fiecare personaj, fiecare
element de decor, ficcare gest si fiecare re"
plica o mica parte a unui ìntreg.
Dar, să revenim la analiză.
într-un decor de cea mad pură concepţie
naturalista, în care nici atmosfera de opulen
ta din casia lui Bulîciov, nici cea de frămîntare a epocii prerevoluţionare n u sînt
prin nimic marcate (decorator Elena Fortu),
acţiunea decurge ìntr-un ritm destul de viu,
aşa cum şi trebuie de altfel, dar se in"
tlmplă pe alocuri pauze nesemnificative,
momente de lîncezeală, care stingheresc.
î n acest cadru apaire figura cinicului Bu
lîciov, care îşi găseşte in Dem. Psatta un
interpret de certe resurse, dar prea declamator. Actorul a şitiut să-1 prezinte pe
Bulîciov ca pe un tip provenit de jos, care
însă după ce s _ a vìndut zestrei unei neveste
pe care o dispreţuieşte profund, îşi traeste
viaţa îngăduindu-şi să facă absolut orice îi
place. Astfel, după ce a iubit-o pe stareţă,
se căsătoreşte cu sora acesteia, dar trăieşte
de fapt cu Glafir'a, femeia de serviciu. La
un moment dat, faptul că Egor pare sincer,
că spune deschis lucrurilor pe nume, de*
mascìnd adevărata faţă a fiecăruia d'ntre
membrii familiei sale, ne - ar putea face să
credem cumva ìn cinstea lui. Tonul cald
pe care - l foloseşte actorul poate să creeze
această impresie falsa. Realitatea este cà
boala, cancerul care-l roade pe Bulîciov şi
ìl face incapabil să se mai poată bucura do
averea mafe pe care a dobìndit _ o, ìi favo TÎzează cinismul de a spune adevărul, fără
nici o umbra de făţărnicie. El îsi „permite"
o sinceritate, care nici unuia dintre acoliti]
sai nu-i este la îndemînă. Nie- lui Dostigaev
— pe care Gh. Lascu l - a dotat numai cu
bonomia siătulului, nu şi cu rapacitatea celui
caire ,,îşi mîngîie propriul său buzunar,
trăgînd cu ochiul la buzunarele altera" —
nu~î este dat să spună adevărul. Ma ; tîrziu (în piesa care-i poartă numele), el va
încerca prin cele mai perfide mijloace să
lupte împotrivia revoluţiei. Si poate că ac
torul ar fi trebuit — errar dacă textul nu e
prea generos cu acest roi — sa ne facă să
simţim toată cîinoşia care se ascunde ìn
acest ,,'atìt de cumsecade tata de famil ; e".
Adevărul este departe şi de stareţa Me
lania, cea care a îmbxăcat vălul negru al
călugăr'ei pentru. a ascunde dezmăţul din
binerete. Actriţa Ecaterina Georgescu, pe
aceeaşi Unie declamatorie ca a lui Dem.
Psatta, a intuit personajul, l-a jucat ìn mod
foarte critic, dar foarte exterior. Exista to-

tuşi in Melania o mare doză de inteligenţă,
de subtilitate, care o fac să aibă priză la
ceilal|tì. Or, aceasta n u s-a prea vazut ìn
spectacol. Rolul a apàrut numai sch'ţat,
n u si definitivat.
î n rolul Glafirei, Maria Maximilian işi
poartă cu atita dramatism declamator suferinţa, încît pare o eroina desprinsă d'n cea
mai autentica melodrama. Dotata cu multa
sensibilitate şi foarte prezentă ìn scena,
Maria Max'mdlian s - a văzut handicapatà,
poate, cel mai mult de o regie care, fiind
nesigură, n-a putut să echilibreze tonurile şi
să imprime spectacolului o nota unitară.
Spre deosebire de tot acest grup care si-a
déclamât rolutrile ìntr-un stil de teatru de*
păşit, un alt grup de actori, ca de pildă Geta
Şerbânescu
Iancu
(Antonina),
Cristian
(Trîmbiţaşul), Xenia Beza (Zobunova), E.
Mihalache
(Propotei),
M.
Milcoveanu
(Baskin), Suzi Iupceanu (Varvara) şi Ion
Bănceanu (Pavlin) au folosit şarja ca singur
mijloc de interpretare, căzînd de prea multe
ori ìntr-o exagerare care depăşeşte limitele
bunului gust.
Am lăsat pentru la urmă o a treia cate"
gorie de actori, care satuìndu-se pe linia cea
mai apropiată personajelor, au folosit ìn in
terpretare un joc nuanţat, subtil, în care re
plica şi gestul se armonizează pentru a
caracterza împreună şi in mod eficace per
sonaj ul.
Astfel, Telly Barbu a realizat o Xenie
cristpată, bănuitoare, avida de bani însă n e putincioasă, din cauza prost r ei, să ţină piept
soţului ei, Egor, sau surorii sale, Melan'a.
Prin m'jloace simple dar sugestive, printr-o
mimica foarte caracterizantă, actriţa a créât
o Xenie meschina şi parca stingherită de
propria ei prostie.
Elisabeta Ra : cu a găsit pentru roscata si
frivola Şura, care urăşte făţărnicia celor din
jurul ei şi va afla mai tìrziiu drumul spre
cauza poporului, o întreagă gamă de sentimente. Dotata cu toate defectele care ar
putea-o face să decada, asemenea prietenei
ei Antonina, sau sia caute parven'rea, cum
face sora ei Varvara, Şura reuşeşte totuşi
să se rupă de trecut şi să treacă cu inima
tînără de partea cealaltă a baricadei. înţe*
legînd această trăsătură esenţială a perso"
najului, actriţa a pédalât in special pe
tinereţea şi sinceritatea Şurei, realizînd o
creaţie ; nteresantă.
La fel putem vorbi despre Dem. Niculescu, care a întruchipat fără ostentaţie un
Zvonţov snob si fricos, infatuat si meschin.
O realizare remarcabilă i se datoreşte lui
C. P e t r c a n ìn rolul lui Tiatin. Mimind la
ìnceput un soi de slăbxiune şi de stin*
ghereală în fata celor bogatì, studentul Tiatin
se dovedeşte pina la urmă efectiv cinst ; t.
Şi actorul a ştiut să - şi conduca în aşa fel
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parsanajul prin roi, inert să surprindă şi
să convingă.
Spectacotl|ul Teatrului din Piteşti reuşeşte
să oomiunice mesajul lui Gorki, dar amalga
mili de stiluri in interpretare a dăunat va"
lorii artisti ce a spectacolului. Aceasta se

explică numai prin faptul că o mina de
actori, oricît de talentati ar fi ei, nu pot
obţine un rezultat bun, dacă nu sînt conduşi
de un regizor eu o viziune unitară şi foarte
precisa.
Liana
Maxy
■

EROUL COLECTIV SI UNITATEA SPECTACOLULUI
Teatful Tineretului : Ttnâra Carda — dfatnatuafe de N. Ohlopkov

Marele Război pentru Apărarea Patriei
este unul din momentele istorice de intexisă
frămîntare, in care dimensiuniîe umanului
au càpatat proporţii de nebănuit. Nenumărate exemple de abnegaţie şi de spirit de
sacrifichi au arătat întregii 6stsuiri fcrţa
morală a oamenilor sovietici, oameni de o
structura deosebită, ca şi societatea pe care
au făurit-o.
Romanul Tinăra Garda, scris de Fadeev
— document şi opera de artă in acelaşi
timp —, ilustrează din plin acest luoru.
Nu e de mirare că subiectul său generos
a construit pentru creatori o valoroasă sursă
de inspiratìe pentru opere muzicale, plas"
tice, cinematografice sau dramatice.
Fidel operei lui Fadeev, regizorul detea tru N. Ohlopkov a realizat o dramatizare
din care omul sovietìc se desprinde tot atìt
de măreţ şi de impresionant ca şi din
roman, intrunind atributele cele mai de prêt
ale eroului de tip nou.
Profesiunea de credinţă pe care o face,
in programul de sala, N. Massim, regizorul
spectacolului Tinără Garda de la Teatiul
Tineretului, dovedeşte că el a înţeles care
este factorul esenţial al spectacolului. „în
primul plan al piesei si, deci, al spectaco
lului nostra, se află omul." Ramine să urmărim în ce măsură marele tablou al Ti'
nerei Garzi, prezentat de regie in prolog,
cîştigă în spectacol, în complexitate si pres
tante, prin individualizare si animare ; în
ce măsură spectatorul (care cunoaşte în
genere personajele şi întîmplările, fie din
roman, fie din excepţionala realizare cine

matografica a lui S. Gherasimov) pleacă
eu o imagine mai vie, mad puternică despre
eroicul tineret sovietic.
îndeplinirea acestei cerinţe majore ar fi
fost posibilă numai în cazul unei perfecte
unitati de concepţie a creatorilor spectaco
lului. Din pacate, conrururile eroului colectiv sînt mereu întrerupte în spectacol,
toemai de această lipsă de unitate.
Se percepe prea puţin lin:a mare, directoare, unnărită de Tegie de~a lungul întregii
acţiuni. în fond, nu interesau atît rigurozitatea şi minuţiozitatea imaginii scenice.
Trasaturile moralle, ca dragostea de patrie,
ura imporriva duşmanului cotropitor, eroismul si puterea de sacrMdc'u, sînt elementele
ce se cer accentuate în spectacol si nu multiplele aspecte subsidiare ale dramei. Scena
execuţiei trădătoruluj Ignat Fomin, de pildă,
nu interesează numai prin isteţimea şi abilitatea cu care acţionează t:nerii, ci este
importantă prin impresionantul act de jus"
tiţie populară pe care-1 reprezintă. în spec
tacol se dau detalii inutile, care congestionează sensul tabloului. în text, scena este
foarte scurtă, dar prin aceasta mai elocventă.
Este foarte adevărat că laconismul tablourilor trebuie să stimuleze fantezia iregizorului.
Dar, apHcată doar pe elementele formale
ale acţiun'i, ea nu face decît să deplaseze
accentui către accesorii de prisos.
Putin elocvente mai putem socoti, apoi
atît preludiul cît şi tabloul final al specta
colului, în care membri! Tinerei Garzi, stìnd
pe un practicabil înalt şi ţinînd un drapel
in mina, cìnta marşul organizaţiei lor. Este
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un fel de recomandare că vom asista la o
piesă eroica şi un fel de concluzie că am
asistat la o astfel de piesă. Dar, de aceastâ
„formula" scenica ne puteam uşor dispensa
în cazul unei tratări valoroase, in adiîncime.
Semnificaţia Tinerei Garzi este atît de cu~
noscută, încît nu era necesară o explicaţie
oarecum lipită şi destul de conventional şi
rece realizată, a sensului piesei.
în general însă, concepţia regizorală
la acest spectacol se manifesta
prin
lipsă de unitate. MaTea majoritate a
scenelor dau impresia că au fost autonom
nu numai elaborate, dar şi gînd'te, pierzindu _ se din vedere faptul că ficcare fragment
sporeşte cu un element nou profilul moral
al membrilor Tinerei Garzi.
Luată în sine, scena din tre Vanea Zemnuhov (G. Păunescu) şi Klava (Doina Serbali)
— de pildă — este plină de candoare şi
gingăşie. Dar n'ci la Fadeev, si nici la
Ohlopkov, episodul acesta nu se rezumă la
o scena „nostimă". Interesează nu atît dră gălâşenia minora a Klavei sau nai vita tea
lui Vanea cît, în primul rind, forţa interioară a tinerïior, profunz:mea sentimentelor
lor, pasdunea care le anima iubirea, si care
vor justifica ura putemica pe care o nurresc
faţă de cotropitori, de asemenea sacri ficiul
lor final.
Acelaşi lucru îl putem spune despre ta
bloid în care Oleg Kosevod. îl înfruntă pe
Friedrich. Luată séparât, scena este amuzantă. Sortin Balaban îşi şarjează însă personajul, reailizînd o caricatura gratuita, care
dimdnuează bravura lui Oleg. Nemţii zugră viţi de Fadeev, desi ridicoli, sînt prezentaţi
în permanenţă ca nişte oameni periculoşi
şi nu ca nişte caraghioşi inofensivi. Satira
din spectacol însă, depăşind anumite limite,
nu-si mai păsitrează eficienţa.
Aceeaşi lipsă de unitate o remarcăm şi
în interpretare.
Tinăra Garda este o piesă Care, prin
excelenfă, cere din partea interpreţilor ei
traire autentica şi omogenitate. Fără aportul
fiecărui interpret, nu se poate dezvolta eroul
oolectiv, cu forţa şi la dimensiunile necesare,
eficiente. în genere, inegalitatea în interpre
tare nu impietează asupra eljementelor par ticulare din imaginea eroului (eie se contu -

Fragment

din

ultimtil tablou

rează în spectacol), ci tocmai asupra trăsă tuirilor sale dominante. Aceste trăsături se
transmit estompate si, în felul acesta, de
naturate. Nu o denaturare de sens, ci mai
mult de intensitate şi de proporţii, dar în
ultima instantă, ne aflăm tot în fata unei
denaturări.
Eroismul, trăsătura comună şi princpala
a consomolistilor din Krasnodon, e desenat
în spectacol prin spontaneità tea şi entu"
ziasmul cu care aceştia hotărăsc o acţiune
majora. E prins, astfel, un aspect specific
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al eroismului oamenilor foarte t'neri care
încearcă un procès rapid de maturizare. în
momentul însă in care eroismul trebuie sa
se releve in acţiuni (scena eliberării prizcr
nierilor sau a executàni lui Fomi-a), el e
golii de contìnui : omul dispare, ìnlocuit
de acţiunea scenica. De aceea, sentìmentul
profund care ii anima pe tineri ajunge mai
puţin viguros la spectator ; adică sentìmentul
de dăruTe şi preţuire a vieţii adevărate,
care se mărtunseşte nu prin renunţare, ci
prin luptă (ceca ce constituie de fapt noul
contìnut al eroismului).
De asemenea, vitalitatea — ca trasatura
dominantă a acestc* eroi, copii încă la
inceputul p'esei — apare, nu~i vorbă, in
spectacol (de remarcat spontaneitatea tinerească din scena sărbătoririi zilei de 7
Noiembrie) ; dar de cele mai multe ori,
fiind, cum se zice, lucilată, trăsătura aceasta
nu da senzatìa de revărsare a unui flux
interior continuu.
ìn genere, eroul colectiv are un aspect
oarecum static în acest spectacol. Toată
dezvoltarea conştiinţei lui, pina la limitele
ei supreme, se cerea marcata in plină creştere, in plin procès de maturizare. (Faza
de copilărie, urmată de cea a nehotărîrii
in fata alegerii unui drum ; apoi certìtudinea alegerii lui, fază care face loc, la
rindul el, celei de îndoială inaintea crun tului interogatoriu, sint trepte de dezvoltare
a conştiinţei, care ar fi oferit in acelaşi
timp actorilor o evolutìe de la schita de
intentìe, la tablou.) Àsadar, proporti le urnanului sînt micşarate, in spectacoiul de la
Teatrul Tineretului, tocmai prin atenuarea
intensităţii trâsăturikxr dominïante ale omului :
eroism, vitalitate, conştiinţă înaltă, care se
constituie in spectacol eel mult ca pete de
culoare pe tabloul Tinerei Garzi si nu compun
erouH colectiv in toată plenitudinea ttrăsăturilor lui, in toată monumentali ta tea lui.
Neexistind acest ,,erou", tragicul se diluează, imaginea lui îşi pierde oarecum fondul,
din cauza firavei suduri din tre ,,vechea
garda" — ilegaliştdi Valko (M. Gingulescu),
Şulga (C. Girbea) — şi membrdi Tinerei
Garzi. Din nou, lipsa de uniitate, care rupe

planul commi pe care cele două generatii
trebuiau să se întilnească. Deoarece, ìn
hipta in care sint angrenatì, unii se maturizează, iar vechea garda este cuprinsă
de elan şi entuz'asm tineresc. Scena dintre
Valko şi Şulga (una din minunatele realizări ale romanului si ale piesei) este plinâ
de lirism si entuziasm tineresc şi nicidecum
o discutte între doi bătrîni ce - şi deapănă
finii am'ntiriloT, aşa cum reiese din spec
tacol.
O lipsă a unităţii de stil e si in concepţia
scenografica
(M. Rubingher). Observăm
două tendinţe : una care creează mult spfaţiu,
oferind (prin utilizarea aceloraşi practicable,
cu scopuri diferdte) locuri bune de joc,
cu înclinaţie spre verticalitate şi monumen
tal („Acasă la Oleg", „Ëliberarea prizon'erilor", „preludiul" si „finalul"), şi alta care
rezolvă ingrat oadrul plastic, oamenii fiind
înghesuiţi şi, prin aceasta, minimalizaţi
(„Acasă la Liuba", „Beciul poliţiei").
Mergînd pe linia stilizării, scenograful a
impus un anumit laconism cadrului scenic,
dar procedìnd nu prin concentrarea esentìalului, ci prin reducerea la citeva eiemente
de multe ori neconcludente, a sărăcit puterea de expresie a acestui cadru, impiedicìnd
irealàzarea atmosferei vii (de exemplu, ta"
bloul „Nufărul").
Faptul a influenţat nu numai asupra
rellefării eroilor, dar si asupra
ritmului
spectacolului, care s~a mentìnut la freamăt
exterior, in loc să ajungă a ne convinge
de autenticitatea unor momente dramatice.
ìn concluzie, Hpsa de omogenitate a interpretàrilor si lipsa unitătii concepţ:ei re*
gizorale si scenografice au avut ca irezultat
transmiterea unei imag : ni prea putin con
cludente a tineretului sovietic. între spec
tator şi scena s_a aşternut o ceaţă, care
şterge contururile şi colorează cenuşiu eroii,
iar acestia, prezentaţi la scară redusă, nu
izbutesc sa atinga proportiile impresionante
ale tinerilor din romanu) lui Fadeev. De
aceea, nici nu am urmărit ìn parte vreo
interpretare actoricească.
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UN TEATRU ÎŞI CAUTA PROFILUL
Teatful SătitioMu*ical t Nuntâ la mSnastire de R. B. Shefidan

Cu Frumoasa din Sevilla, devenită peste
vară, şi nu prea ştim pentru ce considerente,
Nuntă în mânăstire de Richard Brinsley
Sheridan (care a scris de fapt o opera
comica, The Duenna), teatrul care îşi zice
Satiric-Musical, fiind de fapt de revistă, a
mai parcurs o etapă pe calea căutărilor sale,
atit de rar fructuoase, de a-si gasi un profil.
Pentru că este un teatru satiric, conducerea s-a gîndit probabil ca, in alcătuirea
repertoriului, să se orienteze şi catare un
scriitor satiric clasic. L-a ocolit pe Caragiale pentru că-1 joacă Naţionalul din Bucuireşti şi s-a oprit la Sheridan, scriitOT
satiric englez de acum o sută si aproape
cinc'zeci de ani, pentru că e jucat ceva mai
departe, la Naţionalul din Iaşi. Dar Tea
trul Satire e si Muzical, iar Sheridan nu
e. Aşa că s-a recurs la inspiraţia lui Elly
Roman, spre a se suplini această lipsâ a
autorului englez, si, cu adăugirile şi străidaniile de rigoare, s-a obţinut, pina la
urmă, o p a r o d i in sdì revuistic, după She
ridan. Din acest experiment, toată lumea
a avut de învăţat cite ceva. Sheridan (1751
— 1816) va fi aflat poate ce este aceea o
revista, pentru că pe vremea lui nu se făcea,
iar Teatrul Satiric-Muzical poate afirma
acum că ìl are in repertoriu si pe Sheridan ;
numai noi nu am ajuns să desluşim... care
este profilili acestui teatru.

invocarea muzicii se face mai mult din nevoia de a se da culoare locala (ceca ce,
în treacăt fie zis, ar determina ca această
piesă să devina mai curînd o melodrama,
lucru ce se întimplă cliiar şi la Teatrul
Satiric-Muzical). Dar distribuţia aleasă de
regizorul Nie. Dinescu şi condusă în scena
să joace în concepţia acestu'a despre piesa
marelui scriitor satiric englez, a redus textul
la o simplă şi neesenţială trăsătura de
unire ìntre diversele şi inspiratele melodii
de producţie autohtonă.
Textul e jucat de multe ori la rampa,
in fata cortinei, ca o justificare, sau mai
degrabă ca o umplere a t'mpului necesar
schimbării decorului ìnapoia perdelei. Nimic
din acea preocupare de a aprofunda caracterul personajelor. Don Jerome (Al. Gio
vanni), de pildă, nu este nici ridicol, nici
retrograd ori samavolnic, ci un sărm.in
Puiu Călinescu
(Duenna)

Piesa, recunoaştem, nu este nici pe departe
dintre cele mai reprezentative ale scriitorului englez, fiind bazată pe o intriga mi
nora, unele caractère apărînd destul de
conventional, iar situatole ìndeajuns de
groteşti şi de facile.
Sheridan a vrut să biciuiască unele din
moravurile vremii si anume : samavolnicia
unor părinţi care, din spirit mercantil, îşi
măritau fetele urmărind interesul, dar sacrificìndu-le dragostea. Autorul se foloseşte
de acest aspect obişnuit in societatea in
care tră'a el, spre a caricaturiza tipuri frecvente. Linia satirica a piesei este consecventă, desi situaţiile sînt adesea, aşa cum
spuneam, facile. Dar Frumoasa din Sevilla
e tot usi o piesă cu acţiune, atita cita e, cu
o desfăşurare care cunoaste gradaţie, inten'
sitate şi deznodămînt. Personajele îşi au o
caracterizare drama tică şi un destin, iar
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(Mendoza)

şi

lana

Costa

De ce, apoi, acea ingroşare maxima, care
nu duce la satira sau caricatura, ci direct
la trivialitate, in scena de la mănăstire din
actul III, unde călugării sînt n şte beţivani
deghizaţi în straie popeşti ? Automi a surprins trăsăturile negative şi a supus tăişului
observaţiei sale satirice, moravurile unor
călugări reali (ipocriti, iezuiţi, dar reali) şi
nicidecum ale unor impostori deghizaţi in
călugări.

Al. Giova/ini in Don Jerome

ramolit, care nici màcar nu are glas să-şi
cìnte cele cîteva intervenţii melodice cu
care 1-a ìnzestrat compozitorul romin. Mendoza (Puiu Câlinescu) este poate cea mai
jaln'că apari tie în acest speetacol. Interpretul
şi-a masacrat — pur si simplu — rolul.
Mendoza — in concepţia lui Sheridan — reprezintă tipul de aventurier, atit de obisnuit
acelei epoci, al logodnicului de meser'.e, ìnfumurat şi mărginit, gata să săvirşească
orice mîrşăv'e de pe urma căreia ar putea
castiga ceva. Scriitorul 1-a surpr'ns pe Men
doza in lumina plină a vervei lui satirice şi
ni 1-a înfăţişat ca atare. De ce, atunci,
Puiu Călinescu face din acest personaj un
cabotin, un clovn, care smulge aplauze prin
comicăr ile lui iettine şi g'umbuşlucurile de
bìlci la care recurge ?

între intenţia satirica cu care Sheridan şi-a
privit personajele şi compoziţia lircă a compozitoruilui Elly Roman s-a interpus stăruitor
regizorul de estrada Nic. Dinescu. EÌ i-a
condus pe interpreti la rampa, spre a le satisface porn'rea profesională de a-şi descărca
sentimentele în melodii uşoare. în acest sens,
recunosc calităţile cu totul deoseb te ale
Mihaelei Corani, care nu a putut să f:'e, din
motivele generale arătate mai sus, o Donna
Luisa, dar este o exceòenta interpreta de
muzică uşoară, pe deasupra înzestrată şi cu
calităţi actoriceşti (din pacate, neexploatate în
această piesă decît în mică măsură). De asemenea, Jeni Săndulescu dispune de mult mai
mult dramatism decît i s-a solicitât. Ea a
ìnoercat pe-alocuri să constru : ască din episodicele ei apariţii, un rol, fără să aibă prea
mult prilejul de a-1 axa şi pe o acţiune.
Jana Costa, în Duenna, a căutat şi ea să
sichiţeze un caracter acestui personaj. Şi, în
genere, am remarcat o mult mai susţinutâ
preocupare a interpretelor de a adìnci si sublinia linia Tolului, decît au făcut-o colegi
lar actorii, care s-au mărginiit să ramina, în
cea mai mare parte, ceca ce sînt : actori de
revistă. Dar cu asemenea interpreti, nu
poate fi jucat un clasc, cu o regie ca aceea
a lui N. Dinescu nu se poate aborda o
piesă din repertor'ul universal şi, în definitiv, cu un astfei de spectacol, teatrul care-I
găzduieşte, nu poate dovedi că este satiricmurcal, ci, în continuare, o scena în căuStare de profil.
Nimtă la mânăstire este de aceea un expe
riment nefericit, ratat, iar cei în drept ar
trebui cìt mai degrabă să tragă învăţămintele, după ce cortina va fi căzut definitiiv peste acest spectaco'l,, diacă nu §i
mai ìnainte.
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Teatful de Stat din Petfoşani : Ruptura de Boris Lavfeniev

nunţa, în definitiv, la a privi în perspective
şi în esenta sa, această lucrare clasică a
dramaturgiei sovietice.
Pentru că Ruptura, pe fondul social, face
analiza unor complexe procese ale psihologiei
individului în fata problemelor ce privesc
colectivitatea, urmăreşte drumul pe care
1-au parcurs o seamă de oameni cinstiţi
(unii ofiţeri din fosta armata) care au
îmbrăţişat, desi cu o oarecare şovăială la
ìnceput, dar cu sinceritate şi devotament pina
la urmă, cauza revoluţiei. Iar în aoeastă
evoluţie a lor, au fost ajutaţi de oameni ca
marinarul Godun, un foarte izbutit portret
de comunist, om profund şi complex, care
îmbină cele mai nobile trăsături de caracter
ale revoluţionarului bolşevic. Prin el se deschide o perspectivă de cunoaştere a acelor
calatati ce sont dominante la oamenii noi,
pramovaţi de revoluţie pe primul pian al
societăţii socialiste.
Greşeala pe care a săvîrşit_o regizorul
Constantin Dinischiotu de la Teatrul de
Stat din Petroşani, atunci cînd a pornit la
montarea Rupturii, a constat în primul
rînd în faptul că nu a căutat să adînceascâ
personajele pe toată gama manifestărilor
şi semnificaţiilor lor. Regizorul nu le-a su"
gerat si nu fe"a urmărit în toatâ amplitudinea pe care se desfăşoară eie de_a lungul
piesed; şi n-a izbutit să facâ acest lucru
pentru că le-a unilateralizat, neglijînd pro
cessi lor lăuntric, procesul psihologic, care
trebuia apoi să se proiecteze pe fondul de
fresca al elementelor istorice.
în al doilea rînd, preocupat în mod evi
dent de aspectul exterior, de atmosfera, d*
documentar şi de — as fi tentât s~o numesc
as-tfel — culoarea epocii, regizorul din Valea
Jiului n _ a urmărit decît să_şi pregătească
spectatorul pentru momentul final, pe care
1-a considérât culmea evoiutiei dramatice a
piesei, acela al pornirii orucişătorului „Zaria
Svobodî" la asaltuil Petersburgului. El a
împărţit personajele în doua tabere, albi şi
negri, sau pozitivi şi negativi, fără alte
nuanţe (decît, poate, vaga incercare de a
schiţa un anarhist), fără ca, de pildă, să'i
găsească lumina cea mai propice persona-

Două problème esenţiale, de a căror rezolvare atîrnă însăşi reuşita spectacoLului,
îl confruntă pe regizorul ce încearcă trans"
punerea scenica a Rupturii de Boris Lavreniev : în prlmiul rind, crearea acelei at
mosfere străbătută de patos revoluţionar şi,
condiţionată de aceasta, imprimarea rit"
mului năvalnic care a animât, a dinanrzat
masele pentru care salvele „Aurorei" şi
,,Zariei Svobodî" au fost semnalul dezlânţuirdi furtunii. în al doilea rînd, o riguroasă, o amănunţită conturare a personajelor, prin folosirea unei palete bogate în
nuanţe, spre a se putea reda în felul
acesta varietatea tipurilor ce reprezentau tendinţele atît de contradictorii ce se înfruintau
în perioada care a précédât asaltul final
al revoluţiei.
Fără fondul puternic, dominât de spiritul
revoluţionar al epocii, şi, mai aies, fără caracterele atît de viguros descrise de Lavreniev,
Ruptura (care semnifică prin însuşi titlul
ei un procès de dezmembrare prin violenta,
procès care în piesă porneşte de pe planul
relaţiilor de familie dintre Tatiana şi sotul
ei, von Stube, si se profilează pe întregul
plan social) nu se poate valorifica. Şi nu se
poate valorifica, mai aies pentru că această
•& piesă nu este numai o fresca, un documentar, cum o cred unii (şi a crezut-o
pare-se si regizorul Dinischiotu) — tentati
de ideea că autorul a exploatat o pagina din
istoria Revoluţiei din Octombrie şi atìta tot
— ci este, în acelaşi timp, o piesă agita'
torică şi o dramă a conştiinţelor, în sensul
eel mai larg cu putinţă, o piesă în care
evenimentele anului 1917 capata o valoare
exemplară şi nu ràmîn în cadrul acelor zik
istorice, ea generînd un suflu eroico-revoluţionar pe care îl găsim în însuşi climatul
epocii traite de noi înşine.
De aceea, socotesc că a concepe specta*
colui cu această pdesă ca pe o incursiune în
istoria nu prea îndepărtată (şi astfel a
fi preocupat doar de cadrul general, imprimìnd spectaco^uliii un caracter numai de
fresca, dominata de ideea acelui atac armat
ce a dat lovitura f:nală), înseamnă a re 5 — Teatrul nr. 12
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jului Bersenev, care este de ila început foarte
pozitàv, pentru ca în momentele de şovăială
să devina foairte negativ, si nicidecum ceea
ce era, un om cinstit, dar încă nu suficient
de bine orientât. Regia a axât întreaga desfăşurare mai mult pe elementul dinamic aï
acţiunii militare ce se anunţa, şi a neglijat
chiar
conflictul lăuntric al personajelor,
lupta ce se dădea in eie între nou si vechi,
fapt care a r fi ajutat la conturarea lui
Bersenev eu o mult mai mare profunzime si
cu mai multa autenticitate.
Dar chiar şi aşa, optînd pentru o vi"
zi une ca aceea pe care si* a ales _ o, regia
a
greşit atunci cînd nu
a
imprimat
spectacolulud riitm şi o gradaţie în inten sitate, toemai ca prin aceste d e m e n t e măcar,
să-şi justifiée ooncepţia la caie se oprise şi
să ne trezească în sfîirşit emoţia aşteptării
acestui asalt eroic, monumental, deschizător
de epoca. Dinischiotu, dimootrivă, a lăsat
mai tot timpul ca spectacolul să se depene
molcom şi placid, în u n d a învăluitoare a
unor discutai n u prea aprinse, nici prea e x pliche, şi deci nici foarte interesante, purtate de nişte personaje, nici eie cu o fizicr
nomde individuala prea bine conturată, totul
petrecîndu-se eu o răbdare şi o încetineală
ce n u prevesteau maire lucru.
De aceea, marinarul Godun
(Vladimir
Jurăscu) a fost n u un revoluţionar cu un
crez si un ideal pentru caie luptă, un om
conştient si luminat care le inspira celor
din jur încredere, fiindu-le călăuză, ci a
fost u n révoltât,
u n temperamental
fără
ponderea clarităţii ideologice. (Şi faptul a
fost eu atît mai izbitor, eu cît actorul Jurăscu a avut el însuşi un ait stil si mai
aies un ait ritm de joc decît partenerii sai,
creînd o insolubilă discrepanţă în spectacol.)
I n fata comandorului Bersenev (Gheorghe
Iordănescu),
marinarul Godun nu poate
opune mai mult decît un fel de suprema
nesupunere, o atitudine aproape de fronda,
ce ni se pare greu de acceptât, dar nu si
o greutate morală şi spirituală, în jurul
căreia, pînă la urma, se creează adevâratul
nucleu de revoluţionani de pe crucişătorul
„Zaria Svobodî".
La rîndul său, comandorul Bersenev ne"a
apărut, în interpretarea lui Gheorghe Iordănescu, conturat mai mult prin slăbiciunile si îndoielile lui, decît prin acele trasa
turi morale care atîrnă atît de greu în cump ă n ă şi care, la drept vorbind, determina
pina la urmă adeziunea comandorului la
cauza revolutiei.

Palidă este si o alta laturà a acestui
spectacol, prietenia dintre Godun si Tatiana,
soţia ofiţerului contrarevoluţionar von Stube.
Această latuTă a piesei esite deosebit de
importantă, atît pentru întregirea portretului
maral si spiritual al lui Godun, cit si pen
tru necesitatea de a pune în valoare un alt
personaj d n bogara galerie a piesei, pe
Tatiana, D a r regia, neglijìnd acesit aspect,
a redus-o pe Tatiana (Anca Ledunca), aproape la u n personaj limar, o fiinţă ce
părea ftizică, străbătută de rare străfulgerări
de revolta. Gestul eroic pe care-I săvîrşeşte
în final, oînd fuge să dea de veste despre
complorul menit să arunce in aer crucisatorul,
apare oarecum ca u n act de desperare dictât
de dorinţa de a-si salva tatăl si pe Godun,
si mai puţin u n act pornit dintr-o con vingère cu temei uni ideologice.
Dezechilibrul spectacolului porneşte mai
ales de la distribuirea in aromi lui Stube
a unui actor cum este Ion Pavlescu. Regia
a săvîrşit aci — şi n u am deloc de gînd
să-i fac vreun procès de intenţie — o greşeală atunci cînd d~a opus lui Jurăscu în
Godun pe Ion Pavlescu în Stube, Pavlescu
fiind u n actor de mult mai mari posibilităţi,
care şi - a construit personaj ul e u cea mai
mare minutie. Trăind efectiv si conturînd eu
multă migală toate trăsăturile şi contururile
acestui personaj, făcînd din S tube mai întîi
un portret (ceea ce ar fi contrazis intentiile de a face din piesă un spectacol docu
mentar, o fresca, şi ar fi obligat în égala
măsură la conturarea, eu aceeaşi minutie,
a oelorlalte personaje) si apoi, dîndu-i o
mare prezenţă şi prestanţă scenica, Pavlescu
a déterminât pina la urmă, si în mod practic,
o d o m i n a t e a acestui personaj negativ,
asupra personajului pozitiv, Godun. î n ultima
analiză, von Stube a fost un personaj ne
gativ, prin anumiite manifestări şi atitudini
decadente şi reprobabile, dar nu a fost un
personaj hidos, prin ideile pe care le pro
paga, prin pornirdle retrograde şi prin des compunerea morală pe care o trăieşte.
Aceasta s _ a putut întîmpla pentru că, de
fapt, elementul de comparaţie Godun si
cioenirea de idei nu au avut loc.
î n sfîrşit, piesa s _ a desfăşurat în sceno
grafia semnată de Tadeu Arsénié, în pr'r
vinţa căreia vom spune că a împărtăşit cu
oonsecvenţă şovăiala regiei spectacolului. A
vrut, adicà, să fie sugestivă şi să utilizeze
simplitatea
si stilizarea în decoruirile de in
terior, pentru ca apoi să fie verista, în sce*
nele de pe crucişător.
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FINALA CONCURSULUI BIENAL
„I. L CARAGIALE"
PREMISELE SUCCESULUI

acestor concursuri şi să constat că fecare
din eie a însemnat un real pas înainte, arit
în antrenarea unui număr din ce ìn ce
mai mare de participanţi, oît şi în formarea
gustului lor artistic.
Recentul concurs a adus ìn fata publicului bucureştean, ìn urma unei mai atente
selecţii regionale, numai spectacole lucrate

De cuxînd s-a desfăşurat într-o atmos
fera calda şi emoţionantă finala prdmului
Festival bienal de teatru de amatori „I. L.
Caragiale".
Ca membra in juriu, am avut prilejul
să urmăresic, chiar de la înfiinţare, evoluţia

Scena din „Oaspetele din faptul serti"
(Casa de cultura ,,Fr. Schiller" din Capitala)
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Scena din „Valea dantelată"
(Cdmlnul cultural Blcălat, raionul Huedin, regiunea Cluj)

cu grijă şi pricepere, unele cu decentri,
costume şi recuzită proprie.
Munca plină de rîvnă a partìcipantilor
si cizelarea artistica data de instructori,
multi dintre e: artisti ai teatrelor de stat, au
scos la lumina rampei autentice talente de
teatru si au adus in finala concursului interpretări demne de lauda. în general, aceste
talente au apărut acolo unde la baza muncii
colectivelor de artisti amatori au stat sdnoeritatea si simplitatea, evitìndu-se copierea spectacolelor cu aceleaşi piese reprezentate de
teatrele profesioniste si unde, in alegerea repertoriului, a existât orientarea carré piese pe
misura posibilităţilor colectivului. Dimpotrivă, cu toate eforturile evidente si chiaT cìnd
s-au manifestât talente, acestea nu s-au putut
aiirma acolo unde si-au folosit clişee, unde au
stăruit ambiţii personale, izvorite din dorinţa
de a bate recordul sau de a nu pierde o calificare anterioară, sau, mai grav, acolo unde
in munca artistica a colectivului a fost preţuit teatrul învechit şi nefolositor.
D'n colectivul Căminului cultural al comunei Izvor, raionul Roman, care a

prezentat piesa Bucuroşi de oaspeţi de
Gheorghe Ţenţulescu, am lemarcat interpretarea lui Gh. Averescu, plină de haz
naturai şi sănătos, subliniată de public
aproape la fiecare implica, prin risete şi
^apLauze la scena deschisa ; din colectivul
Căminult^i cultural Budisitteni-Topoloveni,
regiunea Piteşti, care a prezentat Nemaipomenita furtunà de M. Davidoglu, am reţinut
ixiterpretarea data Veronei de Victoria Fintineru, interpretare caracterizată printr-un
puternic simţ al măsurii şi o mare putere
dramatică. Imbinarea de duiosie si dìrzenie,
de dragoste şi ură, din jocul lui N. Conachi
in rolul lui Stelu din piesa Fata tatii cea
frumoasă de I. Ghelu (prezentată de Casa
de cultura Tg. Ocna, raionul Bacău), a
convins şi entuziasmiat publicul. Am remarcat de asemenea umorul şi verva Iolandei Marksteiner de la Căminul cultural
din comuna Prejmer, raionul Codlea, inter
preta soţiei din piesa A douăsprezecea boalà
de Irmgard Schultz, precum şi autenticitatea
artistica a celor trei interpreti principali din
Tìrgul inimilor de Tibenu Vorn'c (Mihai
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Scena din „Fata tatii cea frumoasă"
(Casa ratonală de cultura Tg. Ocna, raionul Bacău)

repertoriu mai variât. Lipsa de varietate a
repertoriului a impiedicat ca acest concurs
să se bucure de succesul denlin pe care
1-ar fi méritât, ţinînd seama de efortunle
depuse de Ifiecare echipă in parte. De
aceea, o privire critica mai ampia si mai
aprofundată asupra tematicii lucràrilor dramatice destinate teatrelor de amatori e
neapărat necesară şi credem că presa de
spec'alitate — ca şi forurile răspunzătoare
— nu vor întîrzia' s-o faca, pentru ca —
in viitor — satisfacţia uriaşului public căruia se adresează sutele de mii de actori
amatori să fie depl'nă şi rodnică.
Se impune ca autorii nostri dramatici sâ
dâruiască echipelor de amatori piese axate
pe problemele majore ale actualităţ'i, piese
optimiste, constructive, pUne de lumina si
de voie bună, care să pună in valoare can
tatile artistice native ale poporului nostru
şi frumuseţea unanim recunoscută a folclorului.

Dragomir, Ana Vela şi Victoria Bica),
piesă prezentată de echipa Căminului cul
tural din Armeniş, raionul Caransebeş. S-a
relevât încă o data cu această ocazie, eficacitatea acelui Lnstructaj artistic care tine
seamă de calităţile initiale ale amator lor
şi nu le alterează, ci le dezvoltă pe drumul
lor firesc, pina la un nivel artistic de
mare valoare. S întem mulţumiţi că in cazul
de faţă instructorul este un tînăr absolvent
al Ins-titutului de Teatru „I. L. Caragiale"
d'n Bucureşti, actorul Victor Cimbru de la
Teatrul de Stat din Timişoara.
Finala Festivalului a înregistrat şi in
rindul recitatorilor realizări valoroase : Octavian Andronache de la Casa raională din
Galaţi si Aurora Brìnzei de la Casa raională
din Sibiu care, pe lîngă voce frumoasă. o
rostire curata şi o frazare îngrij tă, caldura
şi patetism, necesaire rostirii versurilor, au
dovedit — ceea ce e tot atît de important
— şi o deplinâ înţelegere a textului.
Ceea ce ar fi ridicat aces* concurs pe
culmi mai inalte, ceea ce aar fi stirnit un
entuziasm general, ar fi fost alegerea unui

Sandina
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Scena din „Nemaipomenita furiunà"
(Căminul cultural Budişteni, raionul Topoloveni, reg.

Piteşti)

în primul rìnd, relev ca pe un deosebn
succès al iinalei, n velul plastidi spectacolelor prezenlate. Am avut siatisfacţia de a
vedea pâpuşi şi decoruri frumoase, e liberate
de infìuenta negativa
a naturalism ului.
Păpuşile din spec acolul Prima lecţ e al Casei
de cul'ură Bistriţa, ca şi cele din spectacolul Bursucel Invaia carte din Roman, sau
ale èchipei laureate din Giurgiu, insumau
cai tăţi preţioase : o linie de stilizare
care exprima esenta caracterului personajului,
o unitale organica intre tratarea plastica
a păpuşii şi a decorului şi, în sfîrşit, gust
şi pricepe-e in alegerea materialelor folosite
în confecţionarea păpuşilor. Colectivele din
finală, în marea lor majoritate, au arătat că
posedă cunoştinţele de bază ale meştejugului,
că au maturi'ate, reuşind să creeze papuşi
care au devenit adevărate persona je de
teatru, M decoruri simple, neîncarcate.
Tend nţa de caracterizare a personajului
prin păpuşă eìte urmată de un efort susţinut (care s-a făcut remarcată la mai toate
co'ectivele din f naia) de a presenta personajul şi prin vorbire. Interpréta s-au
străduit să caute şi să redea cu'oare, ritm
şi specificita*e voc'lor, să selecteze vocile
po!r'vit acestor cerinte de bază în:r-o
caracterizare prin vorbire. (Trebuie félicitât

PĂPUŞARII AMATORI, ÎN FINALĂ
In friala primului Concurs bienal al
teatrului de amatori „I.L. Caragiale" care
s-a ţinut între 8—11 decembrie 1958, la
Bucureşti, alături de formaţiile de teatru dra
matic, de recitatori şi e titori artistici, s-au
prezentat şi şapte echipe de păpuşari. Eie
reprezintă cele mai bune colective care au
lost selecţionate de-a lungul etapelor concursuìui din cele peste 250 de echipe care
au concurat în bienală. Creşterea simţitoare
a numârului echipelor de păpuşari amatori
in căminele săteşti sau în casele raionale
de cultura arata o îmbucurătoare sporire a
înţelesului şi a preocupàrii amatorilor pentru arta păpuşărească.
Confruntarea lor, in cadrul finalei de
la Bucureşti, a prilejuit nu numai satisfacţia unei prim'ri călduroase din partea
publicului mie si mare din Bucureşti care
a umplut pina la refuz, zi de zi, sala de
speC-acol, ci a constituit si un interesant şi
preţios schimb de experr'enţă, la nivelul
celor mai bune echipe de ama'ori din ta a.
De asemenea, întrecerea a ridicat problème
care pot fi considerate esenţiale pentru dezvoltarea artei păpuşăreşti la amatori.
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in primal rind colectivul din Giurgiu pentru
armonioasa interpretare vocală.) Desigur că
n-au fost absente nereuşitele. S-au pu tut astfel observa adesea persiistenţele concepţiei
greşite a unora, de a vorbi „aşa cum
vorbesc copiii" sau de a-si preface vocea,
fără a o apropia de oaracterul personajului.
(De pildă, în spectacolul celor din Roman
Bursucel invaţă carte.) Rezultatul este fais
şi neconvingător. Dar, important este că
a apărut eu insistenţă această preocupare,
care nu va putea să nu dea roade.
Din pacate, elemental oel mai important
care ajută la realizarea personajului : mînuirea, a fost sub posib lităţile colectivelor. Este
de dont ca ridicarea măiestriei mînuirii
păpuşii să stea în centrul atenţiei instructorilor artìstici şi a păpuşarilor amatori.
Păpuşa se exprima prin acţiune, aceasta
este marea ei fortă, mijlocul ei cel mai
puternic de a comunica într-un mod concis
gîndul şi simţirea personajului. Acţionînd,
păpuşa este vie, convingătoare, iar munca
cea mai pasionantă în crearea rolului este
munca păpuşarului de a născoci, alege şi
realiza pentru păpuşă acţiuni care să
sedata la iveal'ă şi să sublinieze conţinutul
de idei şi sentimente al rolului, al piesei.
Aci se găseşte şi izvorul bogat al satisfacţiei artistice atît a păpuşarului — cît si a
publicului !
De pildă, în teatrul popular : cînd Vasilache îl bate pe jandarm şi pe popă, el ex
prima într-o forma conciso şi clară poziţia
faţă de societate a eroului, iar publicul înţelege şi aprobă pe Vasilache toemai pentru
felul sa.a lapidar de a rezolva problema.
Farà îndoială că un roi însemnat îi
revine textului dramatic. Păpuşa nu suportă
replici şi dialog lung, încărcat ; în asemenea
cazuri, ea îşi pierde farmecul şi viaţa ar
tistica îşi slăbeşte mesajul. Şi cu multa
parere de rău constatăm că puţinele piese
oferite colectivelor de amatori sînt sărace,
atît ca tema, dar mai ales ca posibilităţi
păpuşăreşti. Acţiuni fade şi generale, personlaje si conflicte palide, o replica terna
apreste, in loc să ajute pe mînuitor să
ajungă la o interpretare păpuşărească. Sînt
puţine piese care să atace problemele contemporane ale satului de azi, ale uzinei.
Faptul lacesta trebuie cu atît mai puternic
ìndreptat, cu cît ştim din deplasările pe
care le face Teatrul „Ţăndărică" la sate, cît
de mare este numărul şi cît de deosebite
sînt interesul şi bucuria ţăranilor de toate
vìrstele, care urmăresc spectacolele cu
păpuşi, chîar atunci cînd eie se adresează
cu totul altei vìrste, copiilor de şcoală.
Finala Festivalului bienal de teatru a demonsitrat aşadar necesitatea ca alatori de
materiale despre termica construcţiei păpuşii

şi a mînuirii ei, Casa Centrala a Creaţiei
Populare să stimuleze scrierea şi să editeze
cît mai multe scenete ori piese scurte in
măsură să constituie atît ca tematica, cìt
si ca posibilităţi de inscenare, o serioasă
bază literar-dramatică pentru munca şi pasiunea artistica a amatorilor. Nu trebuie
ocolită in acest scop nici tradiţia păpuşaitilor populari, tradiţie care radicata la mijIdacele şi cunoştinţele actuale despre păpuşă
să capete noi valente artistice si sociale
caracteristice şi potrivite timpului nostru.
Vom ajuta in chipul acesta la îmbogăţirea
vechii noastre tradiţii a teatrului popular de
păpuşi.

Stefan

Lenkisch

DE SUCCESELE AMATORILOR
RĂSPUND PROFESIONIŞTII
îrttre ecbipele de teatru de amatori si oamenii de teatru profesionişti exista o legatura
pe care o remarcăm îndeosebi cu prilejul
concursurilor de mai mare amploare. In masura in care echipele de amatori sînt sprijinite cu seriozitate şi perseverenţă de către
prof es ioni stì. sînt şi roadele pe care le pot
culege. De unul din numeroasele exemple
care demonstrează ace&t lucru ma voi ocupa
mai jos.
Echipa de teatru a Căminului cultural din
Budişteni (laureata a celui de a<l IV_lea
concurs) a cucerit amili acesta locul I la
finala Festivalului bienal de teatru „I. L.
Caragiale" prezentìnd piesa Nemaipomenita
furtunà de M. Davidoglu. Aceasta poate
părea o simplă ştire. E însă mult mai
mult. Ea dovedeşte pasiunea şi perseverenţa
in munca artistica a unui coleotìv de actori
amatori, dar în acelasi timp ne vorbeşte şi
despre oel care, cu dragoste şi cu înţelegere, îndrumează paşii nu totdeauna s^'guri
ai acestor începători. Este vorba de Gh.
Lascu, un pedagog încercat, pe caire publicul
din Piteşti l_a aplaudat de multe ori atunci
cînd a apărut pe scena. De ani de z:le,
actorul Gh. Lascu se dedica mundi de
ìndrumare a artiştilor amatori şi iată că
rezultatele nu s~au lăsat aşteptate. Exemplul
său a fost urmat si de re?,-zorul Ovidiu
Georgescu (care instru : nd echipa Casei de
cultura din R. Vilcea a obţinut locul III)
şi de actorul Gh. Stănescu, care a instruit
echipa Casei de cultura din Drăcăşani.
Actor ca Dem. Psatta, Gh. Buciu. Gh.
Zămescu. M. Petrican ajută la instruârea
unor echipe ale căminelor din regiune, după
cum alţid sprijină echipele de teatru sau
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hrigăzile artisti.ee de agitaţie ale întreprinderilor din oraş.
De altfel, pentru că unele raioane stìnt
prea îndepărtate, au fost organizate pînă
acum douâ brigăzi de actori în raioanele
Drăgăneşti, Potcoava şi Vedea, care au stat
acolo o perioadă mai lunga, au organizat
cîteva brigăzi airt^stice de agitaţie, le~au
instruit şi, acolo unde a fost necesar, le-au
ajutat şi la elaborarea textelor. Au făcut
eu succès această muncă actordi Marin Ale"
xandrescu, Constantin Bulacu şi Gh. Ionescu.
O iniţiativă demnă de urmat este invi-

tarea echipelor care s"au clasat la faza re
gionali a concursului, sa dea spectacole lunea
(zi de repaos a actorilor) chiar in sala
teatrului din Pi testi. Astfel, echipa Carni nului cultural Budişteni a prezentat Nemai"
pomenita furtunà de Mihail Davidoglu, iar
cea a Casei de cultura din Drăgăşani, O ìntìmplare de Horda Lovinescu.
Chemarea lansată de comitetul executiv
al Sfatului Popular Piteşti : „Nici un actor
profesionist farà echipă de teatru sau irigadà
artistica de agitaţie" are într-adevăr ecou.

L. M.

B I E N A L E I

L A U R E A T I I
Cornine culturale saresti
Premiul I — Medalia de aur si titlul de
,,LauTeat al Festivalului u echipei de teatru a
Căminului cultural din connina Budişteni,
raionul Topoloveni, xegiunea Piteşti, pentru
speotacolul cu piesa Nemaipomenita furtunà
de Minai 1 Davidoglu.
Premiul II — Medalia de argint echipei
de teatru a Căminului cultural din comuna
Armeniş, raionul Caransebes, regiùnea Timişoara, pentru spectacolul cu piesa Tìrgul
inimilor de Tiberiu Vornic.
Premiul III — Medalia de bronz echipeloT
de teatru ale càminelor culturale din cornunele : Isvor, raionul Roman, regiùnea Bacàu,
pentru spectacolul cu piesa Bucuroşi de
olaspeţi de Gh. Ţenţulescu si acela din
Bicălat raionul Huedin, regiùnea Cluj (limba
maghiară) pentru spectacolul Valea dantelatà
de Kormos Gyula.
Menţiune—Căminului cultural din comuna
Murighiol, raionul Tulcea, regiùnea Constan
ta (limba ucraineană).

Case raionale de cultura
Premiul I — Medalia de aur si titlul de
„Lauréat al Festivalului" echipei de teatru a
Casei de cultura din Tg. Ocna, regiùnea
Bacău, pentru spectacolul cu piesa Fata tatii
cea frumoasà de I. Ghelu.
Premiul II — Medalia de arg:nt echipei
de teatru a Casei de cultura „Friedrich

Schiller" din Capitala (limba germana) pen
tru spectacolul cu piesa Oaspetele din faptul
serii de Horia Lovinescu.
Premiul III — Medalia de bronz echipei
de păpuşi a Casca raionale de cultura don
Rìmndcul Vilcea pentru spectacolul ...Escu de
Tudor Muşatescu.
Menţiuni— Ech'pelor de teatru ale Caselor
de cultura : , ,N. Bălcescu * din Capitala pentru
spectacolul cu piesa A furat-o pàdurea de M.
Leonard ; Dej regiùnea Cluj (limba maghiară)
pentru spectacolul cu piesa Citadela sfàrì~
mata de Horia Lovinescu.

Teatre de pâpuşi
Premiul I — Medalia de aur şi titlul de
„Lauréat al Festivalului" echipei de teatru
de păpuşi a Casei raionale de cultura din
Giurgiu pentru spectacolul cu piesa Bursucel
invaţă carte de St. Horia si T. Bogdan.
Premiul II — Medalia de argint echipei de
teatru de păpuşi a Căminulud cultural din
comuna Poian, raionul Tg. Secuiesc, Regi
ùnea Autonoma Maghiară, pentru specta
colul cu piesa Cocoşelul neascultàtor de
Huniade.
Premiul III — Medalia de bronz echipei
de teatru de păpuşi a Casei raionale de cul
tura din Bistriţa, regiùnea Cluj, pentru
spectacolul cu piesa Prima lecţie de Ana
Ioniţă şi Gh. Teodorescu.
Menţiuni — Echipelor de teatru de păpuşi ale Caselor raionale de cultura din
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Roman, regiunea Bacău pentru spectacolul
cu piesa Bursucel invaţâ carte ; Botoşani,
regiunea Suceava pentru spectacolul cu piesa
Iepurele şi vulpea de V. Novoseleţkaia şi a
Căminul cultural „T. Vladimirescu" din
raionul Lenin, Bucureşti, pentru spectacolul
cu piesa Cu şi farà de Iacob Ludmila.

Recitatori
Premiul I — Medalia de aur si titlul de
„Lauréat
al
Festivalului " : Andronache
Octavian de la Gasa raională de cultura din
Galaţi, care a récitât Lazăr de la Rusca de
Dan Deşliu.
Premiul II — Medalia de argint xecitatorilor : Aurora Brìnzei de la Casa raională de cultura din Sibdu, regiunea Stalin,
care a récitât Nebuna de Gh. Coşbuc, şi
Popescu Anghel de la Căminul cultural orăşănesc ,,30 Decembrie" din Craiova, care
a récitât Noapte de mai de Gh. Topìrceanu.
Premiul III — Medalia de bronz recitatorilor : Maria Voronca de la Casa raională de cultura din Lugoj care a récitât
„Pentru pace" de Sen Alexandra, Viorica
Pop de la Casa raională de cultura din
Salonta, regiunea Oradea
(limba maghiară) care a récitât Barzii din Wales de
Arany Jânos ; Anca Andreescu de la Casa
raională de cultura „1 Mai" din Bucureşti,
care a récitât Vacanţa de Maria Banuş.
Menţiuni — Eufrosina Tîrlea de la Casa
raională de cultura din B ir lad care a récitât
Blestem de N. Labiş ; Romeo Muşeteanu
de la Casa de cultura a raionului „N.
Bălcescu", Bucureşti, care a récitât 19 07
de N. Nasta ; Steinberg Eleonora de la Casa
de cultura „Baruh Berea", Bucureşti, care
a récitât Ali fiul Felahului de Schechter.

Premii speciale
penfru interpreti şi instructori
1) Gheorghe Averescu de la
cultural din comuna Isvor, raionul
regiunea Bacău ;
2) Nicoleta Toia, de la Căminul
din comuna Isvor, raionul Roman,
Bacău :

Căminul
Roman,
cultural
regiunea

3) actorului Silviu Stinculescu, instructor
al echipei de teatru a Căminului cultural
din comuna Is vox, raionul Roman, regi
unea Bacău ;
4) Marioara Dascălu de la Casa raională de cultura din Fălticeni ;
5) Ion Dumitru de la Casa raională de
cultura din Fălticeni ;
6) actorului Cimbra Victor Oddio, instructorul echipei de teatru a Căminului cul
tural din comuna Armeniş, raionul Caransebeş;
7) actorului Costei Cons tan tinescu pentru
instruirea echipei de teatru a Casei ra ; onale
de cultura din Tg. Ocna, regiunea Bacău ;
8) Anastasia Casencu, instructoarea echi
pei de teatru a Căminului cultural din co
muna Murighiol, raionul Tulcea, regiunea
Constanta ;
9) Iolanda Marksteiner de la Căminul
culturali din comuna Prejmer, raionul Codlea.
regiunea Stalin ;
10) Vasile Pirvu de la Casa raională de
cultura din Sebeş ;
11) actorului Petricà Vasilescu pentru instruirea echipei de teatru a Cased de cultura
„Friedrich Schiller" din Capitala ;
12) actorului Gogu Lascu pentru instruirea echipei de teatru a Căminului cultural
din Budişteni, regiunea Piteşti ;
13) Valeria Savu de la Casa raională de
cultura „N. Bălcescu" din Capitala ;
14) Cornei Chira de la Casa raională de
cultura ,,N. Bălcescu" din Capitala ;
15) Arsenie Tadeu, regizoral echipei de
teatru a Casei raionale de cultura „N
Bălcescu" din Capitala ;
16) Florea Bonar de la Căminul cultural
„Leonte Filipescu", raionul,,T. Vladimirescu"
din Capitala ;
17) Elena Paul'c de la Căminul cultural
,,30 Decembrie" ;
18) Nicu Calangiu, interpretul rolului Va
sile Poalelungi din piesa Nemaipomenita for
tuna de M. Davidoglu, prezentată de Căminul cultural „30 Decembrie" din Craiova ;
19) Ana Dobrescu, interpreta rolului Ioana
din piesa Nunta Ioanei de Valeriu Luca, de
la Casa de cultura orăşenească din Oraşul
Stalin ;
20) Alexandru Misiuga, instructoral echi
pei de teatru de păpuşi al Casei raionale de
cultura Bistriţa, regiunea Cluj.
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O LOV1TURĂ DATA SENZATIONALULUI
Teatful „Tandafica" ; Mina cu etnei desete de Mifcea Cfişan si Al. Andy

Parodierea literaturii de senzaţie pe scena
teatrului de păpuşi este o tema nu lipsiită
de interes. Cu mijloace spécifiée se releva
pregnant resorturile acestei Hteraturi, caracterizată prin excluderea ideilor logicii şi bunului simţ. Spectacolul Teatrului „Ţăndărică" ilustrează, cu o ironie de foarte bună
calitate, stereotipia personajelor, tipologia
lor redusă la olişee, in eluda (şi totuşi
in virtutea) imensului număr de aventuri prin care evoluează. Tocmai păpu"
şile sînt în cea mai mare măsură indi
cate sâ execute caricatura îigurilor ,,clasice" din arsenalul „literaturii" de acest
tip : ultramisteriosul domn care-şi semneazà
crimele cu o plictisitoaxe ostentaţie ; atotdescoperitorul detectiv ale cărui geniale idei
sînt anunţate printr-o grotească paradă muzicală ; faimosul sàu prieten doctor ; suava
îiică a victimei etc.
Mina cu cinci degete (!) traduce destul
de fidel falsa senzaţie, gratuitul comicsurilor, tenebrosul fabricat, parodia detaşîndu-se simţitor de scenariul unui roman
poliţist ca atare.

Falsul curaj, falsa dnteligentà, falsa inventivitate găsesc un corespondent plastic
dintre cele mai remarcabile in oonstrucţia
şi animarea păpuşii ; de remarcat că imobilitatea mimicii, considerata handicap in
atitea alte spectacole ale genuini, serveşte
aici evidenţierii conţinutului preconizat al
personajelor.
Capul misteriosului domn X este un cilindru cenuşiu, avìnd ca singur semn cóstinctiv plasturele in cruce ; „The Bob",
polkemanul, nu are cap ci o caschetă goa"
lă ; fizionomia celebrului detectiv dispare
ìntre o uriaşă pipa şi o vasta şapcă cadrilată... Peste tot, o stilizare îndrăzneaţă,
depăşind obisnuitul desen al teatrului nositru de păpuşi, dar ìn fericit acord cu
ideea urmărită de text.
Realizatorii spectacolului au méditât sé
rias la caracterul iraţional al literaturii pe
care si-au propus s-o satirizeze. Au exclus
limbajul articulât care presupune — nu-i
asa ? — judecată logica, ìnlocuindu-1 cu sim
ple scheme sonore ce sugerează de minune

Detecttvul în urmărire
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primitivismul protagoniştilor în bizar con
trast cu cadrul ultraitehnicizat al civilizaţiei atlantice care-i produce.
Autorii şi regia au respectât cu stricteţe
„regulile" genului şi, in acelaşi timp, le-au
redus la absurd, ceea ce reprezintă tocmai
trăsătura de bază a unei parodii.
. Ca atare, spectacolul se remarca prin viteza cinematografica a acţiunii, utilizarea
variata a locurilor de joc si ritmul trépi
dant, corespunzător atîtor crime monstruoase, urmăriri pasionante, bătăi crîncene şi
deghizamente imprevizibile.
Eroii îşi aprind ţigara trăgînd un foc de
revolver, „sting luna" cu o alta împuşcătură, atunci cînd lumina îi incomodează.
suplinesc lipsa podului lăsînd aurtomobilul
să treacă peste trupul lor şi, in general,

fac u% de toate gagurile recuzitei de specialitate»
Fantezfà şi tetanica se lajută Ireciproc,
intr-un spectacol care aduce nu numai demascairea şabloanelor literaturii poliţiste ci
si a ridicolului ei.
După părerea noastră, demascarea efecteloT
dăunătoare, pe care respectiva maculatură
le contine, s-ar fi pu tut relief a şi mai
adîncit. Nu ìncape însă îndoială că Mina
cu cinci degete justifică întru totul înalta
distincţie obţinută la Festival. Spectacolul
reprezintă pentru colectivul condus de Margareta Niculescu un strălucit succès, de la
nivelul căruia viitoaTele premiere ale Teatrului „Ţăndărică" vor fi aşteptate cu nerăbdare şi de un public adult, cîştigat o
daită pentru totdeauna.

Ştefan
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BASMUL S-A ÎNVECHIT ?
Teatful de Pâpuşi din Ofaşul Stalin: Cenilşâreasa de If ina Bădescu (după Ffaţii Grimm)

Autorii p'eselor de teatru de păpuşi au
recurs des la vechile poveşti eu zmei si zîne.
Verificate de timp, de lacrimile sau surîsul
miilor si miilor de copid care le - au ascultat
de_a lungul veacurilor, aventurile eroilor atît
1
de dragi si lupta lor eu duşmanii cumpliţi
le-au oferit, generos, premisele succesului.
Irriaginaţia autorilor acestor piese s-a limi
tât de aceea, adesea, la organizarea mate rialului ce se cerea prezentat piasse micilor
spectatori. De cele mai multe ori însă, textul
a rămas sărăcit, lipsit de strălucirea originalului. S_a ajunis, astfel, la două-trei versiuni dramatiziate aie Scufiţei roşii, la alte
vreo două aie Traistei fermecate, la nenumărate „adaptări", „repovestìri", „scenarizari",
„draonatizări ", „prelucr'ări " etc. d : n alte
basme.
O asemenea dramatizare a înfăţişat dc
curînd Teatrull de Păpuşi din Oraşul Stalin.
Am văzut în frumoasa sala de spectacole,
recent inaugurata, a acestui teatru, povestea
Cenuşăresiei (dramatizată de Irina Bădescu).
Basmul fraţilor Gnimm păstrează, vzibil,
înţelepciunea poporiului, primul şi adevàratul
lui creator.
Numai că „dramatizarea" Irine' Bădescu
se reduce la expunerea rezumativă a bas mului de la care s-a inspirât, fără nici o
contribuţie personali si... farà artă. Scena
bailului, de pildă, cu totul lipsită de stră"
luoLre, este searbădă. Caracterele personajelor
nu sìnt conturate. Dialogul este adesea atît

de încîlcit, încît făară cunoaşterea prealabilă
a basmului ar fi anevoie să pricepi fabula.
Pornind de la o dramatizare lipsdtă de har,
păpuşarii din Oraşul Stalin au fost în chip
fiiresc handicapaţi, în strădania lor de a orea
un spectacol de vrednică ţinută artist că. Am
putut sezisa, de pildă, încercările unor mînuitori şi interpreti "vocali de a cauta nu anţare in rostirea unui text şi în prezen*
tarea unor situaţii plate : Eliza Constantin
(Cenuşăreasa), Alina Ţepordei (Prinţul),
Victoria Temelie (Matusa), Gheorghe Popiţă
(Măscăriciul).
Regia (Sabina Metta), corectă in animarea şi dirij area păpuşilor, n _ a putut face
nimic pentru îmbunătăţirea materialului dra
matic. I-am reprosa uneori soluţii încărcate,
înţelese poate de un spectator matur, dar în
nici un caz de copii. I-am reprosa mai cu
seamă însăşi alegerea sau acceptanrea acestei
dramat'zàri. Scenografia ^Maria Dimitrescuì
a găsit, în bună măsură, o forma potrivitâ
de expresie, eu excepţia Măscăriciului —
lipsit de rel'ef si p : erzînd din farmec pe
scena — si a păpuşilor-andmale.
După vizionarea acestui spectacol, se naşte
intrebarea : s - a învechit oare basmul ? Nu.
Dair este timpul sa firn ex'genţi şi faţă de
dramaturgiia proprie teatrelor de păpuşi. Faza
înlcercărilor e depăşită. Avem astăzi în
tara mînuitori pricepuţi şi reg'zori talentati.
Pe cînd si dramaturgi ai genului, pe misura
lor?
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VICTOR ANTONESCU

Moraru ş.a. Ultimul rol pe care 1-a deţinut
a fost Conu Barbai din Matei Millo de
Mircea Ştefănescu.
Pentru laborioasa sa activitate, pe care
guvernul si partidul i-au pretuit-o, actoral
Victor Antonescu a primit titlul de artist
emerit al R.P.R. fiind decorat cu Ordinul
Mundi.
Victor Antonescu a fost, pe lîngă un
ìnzestrat actor, un entuziast şi întreprinzător
organizator de turnee, ìntr-o vreme cìnd asemenea initiative erau legate de mari ri scuri
si uneori de adevărate prăbuşiri financiare.
Crezînd cu pasiune neclinrită în menirea
culruralizatoare si educativa a teatrului,
Victor Antonescu a luptat pentru a dezvolta gustul pentru frumos al pubi cului
nostra de teatru. El a organizat peste 40
de turnee de o exemplară ţinută artistica.
Dintre acestea merita a fi mentionat cu
precadere, cel intreprins în 1913 în Trans'lvania — pe atunci provincie a imperiului
habsburgic — turneu consemnat in presa
vremii drept un adevărat triumf, drept o
splendida afirmare a valorilor teatrale romîneşti, ignorate pina atunci peste hotare
şi — din pacate — oropsite la eie în ţară.
Din trapa condusă de Victor Antonescu
făceau parte, pr'ntre altii, Maria Ciucurescu,
Ion Brezeanu şi G. T mica.

S-a stins din viaţă, în vîrstă de 81 de
ani, Victor Antonescu, unul din vechii slu~
jitori ai primei noastre scene dramatice.
încă unul din glorioasa falangi a celor
care, înfruntînd lipsa de interes si chiar
dispreţul arătat de regimul burghezo-moşieresc artei actoriceşti, au făurit prin pasdunea
lor pentru scenă şi prdn adm'rabilul lor
spirit de sacrifichi, luminoasa tradiţie a
teatrului romînesc, cu care ne mìndrim
astaci.
Timp de peste 40 de ani. Victor Anto
nescu a fost soc'etar clasa I al Teatrului
National din Bucureşti, jucînd zeci de roluri,
în care s~a dovedit un vaioros interpret, un
iscusit me^tesugar al amănuntului scenic,
un discret, minuţios şi neostenit tălmăcitor
al sensului rolurilor jucate, fapt care "a
créât de timpuriu un binemeritat prestigiu,
consolidât de fiecare nouă creaţie a sa. Din
noianul acestor roluri se înscriu ca fru"
moase biruflnţe artistice : Caţavencu dòn O
scrisoare pierdută de I. L. Caragiale, Leo
nida din Conu Leonida fata cu reacţiunea
de I. L. Caragiale, Luca din Azilul de noapte
de Maxim Gorki, Pokmius din Hamlet de
Shakespeare, Banul Miked din Vla;cu Vodà
de Al. Davila, revizorul scolar din Institw
torii de Otto Ernst, si multe altele.
După 23 August 1944 şi în perioada
care a ùrmat, Victor Antonescu s~a dedicai
cu acelaşi entuziasm, care-i caracterizează
începuturile artstice, împlinirii menirii sale
de actor, calitate care abia în regimul nos
tra democrat-popular capata un nou conti
nua o nouă etica. Povara anilor nu l"a
ìmpiedicat pe Victor Antonescu ca, desi
aproaoe octogenar, să ţină pasul cu cei
tineri si, cot la cot cu aceştia, să contri buie la promovarea artei scenice rea lis tsocial!ste. Victor Antonescu interpreteazà pe
scena Teatrului National rolurile : colonelul
Solomon din Balcescu de Carni Petrescu,
Holm din Cei din Dangaard de Andersoir
Nexô, Stepan Ivanovici Korobcin din Rr
vizorul de Gogol, Nae Zabalon d~:n Pentru
fericirea poporului de A. Baranga şi N.

încă din fragedă tinereţe. Victor Anto*
nescu a avut multiple preocupări artistice
şi culturale. Elev de liceu, in oraşul său
natal Turnu - Severin, Victor Antonescu s-a
impus printro merituoasă act vitate pubi cistica, ca traducător şi ziarist. Traducerile
sale din Zola şi Turgheniev, apărute in
„Biblioteca pentru toţi", sub pseudonimal
Vicant, au fost bine primite la vremea lor.
Este interesant să arătăm că, în acea pe
rioada, Victor Antonescu a înfiinţat —
împreunà cu cîţiva colegi de şcoală — un
cenaclu literar socialist, pe lingă clubul
socialist din Turnu-Severin, al cărui se
cretar era.
Victor Antonescu ramine în amintirea ce
lar ce 1-au cunoscut, una din luminoasele
figuri ale teatrului nostra, căruia i-a dedicat
ìntreaga sa viaţă, întreaga sa putere de
muncă.

S.
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Massler

UN SPECTACOL EMOTIONANT
Un spectacol emoţionant reaUzat de un
'^.nsamblu de amatori1 în sala Teatrului Na
tional.
Pentru că diincoio de simpla reprezentaţie,
spectacolul mai avea pilduitoare semnificaţii
pornind chiar de la text !
Poet de mare talent, Ianis Ritsos, a creat
un text plin de poezie revoluţionară
(Dincolo de umbra chiparoşilor), oglindind
lupta pe care locuitorii Atenei au dus-o in
timpul ocupatied hitleriste, sub conducerea
Partidului Comunist, ìmpotriva cotropitorilor
fascisti. Scrisă într-o maniera care ne aduce
aminte la fiecare sfîrşit de act, de tragedia
antica (apariţia corului mameloT ce si-au
1 Spectacolul dat de Consiliul Centrai si
filiala din Capitala a Asociatiei Emigranţilor
Politici din Grecia in R.P.R. Ansamblul a
fost complétât cu patru actori greci prega
titi ìn Institutul de Teatru „I. L. Caragiale".

trimis fiii sa lupte pe baricade), dramaturgul
nu se opreşte la o constructie dramatică
obişnuită. Piesia e străbătută de la un capăt
la altul de un personaj poetic, simbolic,
„Umbra", întruchipînd poporul grec, care
nu se poate manifesta la lumina din pricina
opresorilor, dar care luptă totuşi pentru
libertate, cu ochid deschisi, zi şi noapte.
Apariţiile „Umbreà" sont fiecare in parte
un poem în proză. „Umbra" cìnta vitejia milenară a popomilui grec, . tira ìm
potriva
cotropitorilor
fascisti,
năzuinţa
către libertate, carré o lume mai bună...
Scende „Umbrei" alternează cu scene dramatice care povestesc despre o ìntìmplare
obişnuită pe accie timpuri ìn orice f amili e
afiata sub jugul fascist. O marna care-şi
pierde unul după altul fili in lupta ìmpo
triva opresorilor. Unul e exécutât de siguranţă, altul moare pe baricade in lupta de
eliberare a Atenei, iar al treilea e inchis in
lanţuri ìntr-o ìnchisoare politica. Trei băieţi,
trei comunisti...

Scena din spectacolul ..Dincolo de
lanis Ritsos
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umbra chiparoşilor" de

Ne afiăm deci nu in fata unei piese obişnuitie. Avem de-a face cu un poem dramatic
cîntând măreţia luptei pentru libertatea
poporului grec, tinzînd să păstreze ca formă
tiparul tragediei. Destinul e aici însă in
mîinile oamenilor, iar ziua de mîine se arata
plină de promisiuni. Cu toate câ au pierit
mulţi luptători, cauza poporului e castigata.
Soarele va lumina mîndru, drumul de moine
al poporului grec.
Regizorul lands Veakis a inţeles virturile deosebite ale piesei si a transpus pe
scena poemul dramatic, punindu-i in valoare
tocmai poezia tragica. Montìnd spectacolul
pe un decor neutru (decorator Elena Pătrăşcanu) — trepte cu o platformă pe care se
puteau instala panourile necesare acţiunii
propriu-zise, dar care se putea foiosi perfect
ca un decor de tragedie antica (cìnd era
fără compLetările ce sugerau o încăpere
moderna) incit corul sie putea misca statuar,
plastic, grupindu-se in diferite formati] —
regizorul a reuşit să transmită din plin fiorul
tragic al poetului, dar şi inaltul său mesaj
politic.
Distribuţia omogenă a pus in valoare
calităţile tinerei actriţe Dumdtra Papaioanu,
interpreta mătuşii Kali (mama care-şi pierde
fiii). Am preţuit suavitatea şi totuşi combativitatea Sofiei Gogu, alături de un joe
simplu şi emoţionant al actorilor Gh. Ghindidis şi Miţos Şiukas. Dintre amatori s-au
remarcat cu deosebire lana Kalodiki, Costas
Dilas şi Elena Hristodulo.
Exista in această echipă de amatori întàriţi de un mie grup de tineri actori, un
entuziasm şi o pasiune autentica pentru
teatru.
Pasiunea lor pentru teatru a fost însă Lmbinată permanent in acest spectacol, cu o
poziţie personală faţă de evenimentele din
piesă, care animau ura sau dragostea lor
fata de diverse personaje.
Pasiunea care crisitaliza poziţia lor de
clasă s-a transformat in fata spectatorilor
în emoţie, luptă, durere şi o imensă bucurie
in finalul piesei. Si aceasta mai ales a
făcut spectacolul si mai emoţionant !

M. Raicu

UN DECENIU DE ACTIVITATE
în cursul acestui an mai multe teatre din
ţară au sărbătorit un deceniu de la infiinţarea lor. Printre acestea se numără şi Teatrul de Stat din Arad.
In cei zece ani de activitate, Teatrul
de Stat din Arad si-a făcut o datonie de
onoare din sarcina de a atrage la specta"
colele sale un număr cît mai mare de
oameni ai muncii, iar in ultimii cinci ani,
a devenit régula organizairea de spectacole
in cartierele muncitoreşti ale oraşului si in
cluburile marilor uzine din localitate. Co _
lectivul de reglune al teatrului a reprezentat
nenumărate piese si in fata a zeci de mii
de ţărani muncitori. De mullite ori, deplasèrile teatrului in satele din regiune au
avut un adevărat caracter de pionierat,
dindu-se spectacole in sate in care nicicind
nu trecuse vreun ansambki teatral.
Faptul că un mare numàr de actori au
instruit, cu înţelegere şi pasiune, pe arrostii
amatori din oraş, a apropiart si mai mult
colectivul de teatru de oamenii muncii.
Trăsătura cea mai de seamă cu care se
mîndreşte activul teatrullrui este strădania de
a promova cu precadere dramaturgia ro~
mînească, clasică şi contemiporană. Din cele
70 de premiere pe care le~a prezentat de~a
lungul existentei sale, Teatrul de Stat din
Arad, mai bine de 30 au fost cu piese
originale romîneşti. Minerii si Cetatea de
foc de M. Davidoglu, Cumpàna,
Oameni
de azi, Vadul nou şi Cei de miine de Lucia
Demetrius, Citadela sfârîmată şi Hanul de
la ràscruce de Horia Lovinescu, Ziua cea
mare de Maria Banuş, Mielul turbat de
Aurei Baranga, precum si alte lucrări vakr
roase ale n o i noastre dramaturgii au căpătat rìnd pe rìnd viaţă pe scena teatrului
arădean.
Dintre actorii care au întruchipat perso
na] eie acesitor opere dramatdee, se cuvine
să amintim pe Ştefan Ciubotăraşu, artist
emerit, Elena Bodi, artista emerita, Nicu
Antoniu, Florica Demion, Romeo Lăzărescu^
Nucu Mihuţă, Dinu Gherasim, Lulu Savu,
Zaharia Volbea, Olimpia Didilescu, Silvia
Tabacu, Ion Negoiescu.
In pragul trecerii in cei de al unsprezecelea an al existentei sale, colectltvul tea
trului şi_a reinnoit angajamentul faţă de
partìd si guvern, de a sluji cu dragoste si
pasiune opera de educare a poporului muti;
citor, de a~şi inscrie cu consecventă eforturile creatoare pe linia realismului socialist.
îi urăm să-şi împlinească cu cinste angajamentul.
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DOMNUL OSSIA TRILLING
FATA CU REALISMUL SOCIALIST

decoratori şi pubiicişti din diferite tàri so
cialiste. VizMnd tara noastră, domnia-sa
şi-a mărturisit cu promptìtudine impresiile
in paginile unor reviste romîneşti, continuînd
mai apoi să informeze cititorii, prin corespondenţe trimise din străinătate şi publeate
fie în „Contemporanul", fie în revista ,.Tea
tini ", asupra unor evenimente demne de
reţinut din viaţa teatrală internaţională.
Socoteam că înţelegerea sa asupra drumului pe care se îndreaptă teatrul nostru, sinceritatea şi buna-credinţă ce i-au fost apreciate, nu se vox dezminţi. lata însă că articolul Evoluţia regiei m Europa ràsàriteanà,
publicat sub semnătura sa în „Le Théâtre
dans le Monde", ne prilejuieşte o surpriză :
di. Trilling nu ne cunoaşte.
Domn : a-sa citează o seamă de succese ale
mişcării teatrale din tarile socialiste si nu
se poate abţine de la elogii. Ar fi si foarte
greu să o facă ; opinia publică din occident
a luat, nu o data, contact cu arta noastră şi
— ìmpotriva tuturor calomniiior şi răstălmăcirilor fabricate în oficine cu certe obiec
tive denìgratoare — nu s-a putut retine să
remarce si să admire înalta valoare şi ţinută
artistica a operelor realizate sub egida realismului socialist. Ni se pare de aceea că,
pe drept si animât de simţul realităţilor, di.
Trilling trasează o Unie de unire între „perioada actuală din istoria teatrului rus" şi
,,era Sputnikului" ; că apreciază Teatrul
Mare Academic din Mostcova pentru meritul
de a fi „ansamblul cel mai calificat şi eu
oea mai înalta experienţă din lume" ; că
găseşte cuvinte de lauda la adresa unor
colective şi figuri proeminente de creatori în
arta spectacolului din Uniunea Sovietica si
din ţările de democraţie populară, printre
care si tara noastră. „Speranţele ce le-a
trezit vizita Teatnxlui National din Bucuresti... la Festivalul de la Paris în 1956 —
notează printre altele criticul — nu au fost
înşelate. Romînia... dispune de o gamă de
interpreti exceptional de bogată şi completa."
DI. Trilling vorbeşte în continuare de „imaginaţia poefcă" ce s-a putut constatn in
mod special la punerea in scena a Bâdăranilor lui Goldoni, realizată d^ Sica
Alexandrescu, prin care „Teatrul National
din Bucureşti şi-a cîştigat o presa de aur la
Festivalul Goldoni din Veneţia, în 1957".
** *
Subl'niind valori şi succese însemnate privind „evolutia regiei în Europa răsăriteană".

Oricine nutreşte înţelegere şi preţuire pentru succesele artei noastre si a ţărilor vecine frăţeşti va fi plăcut surprins să afle
ca o publicaţie de specialitate din occident,
„Le Théâtre dans le Monde", care apare sub
auspxiile Institutului International de Teatru, cu concursul organizaţiei U.N.E.S.C.O.,
se ocupă pe coloane ìntregi, bogat ilustrate,
de peisajul teatral al ţărilor socialiste. Nu se
întîmplă prima oarà ca „Le Théâtre dans
le Monde", siau alte reviste apusene, să se
facă ecoul interesului deosebit puartat producţiilor artistice şi evenimentelor teatrale d n
Uniunea Sovietica si din tarile de démo
cratie populară. înaltul nivel de dezvoltare
artistica atins de colectivele si oamenii de
■creatie din teatrale acestar ţări este pfea
evident, în pofida oricăror granite şi distan
te, pentru a putea fi escamotât. De data
aceasta1, punctele de vedere expuse nu au
doar caracterul unor simple informări, ci se
cuprind ìntr-un ampia artical de sinteză.
Atît redacţia revistei — în nota sa introductivă — cît şi autorul articolului, di.
Ossia Trilling, ste déclara domici să se con
sacre unei obiectivităţi fără prihană, scopul
urmărit fiind o prezentare şi analiză „tehnică" a trăsăturilor care caracterizează regia
teatrală în tarile noastre. Aşa se traduc,
eel putin în cuvinte, intentiile editorilor si
aie autorului. Faptele — respectiv analiza
propriu-zisâ — pun însă, din pacate, la
îndoială temeinicia acestor intenţii.
Domnul Ossia Trilling — vicepreşedinte
al Asociaţiei Internationale a Criticilor de
Teatru — este cunoscut ca o personalitate
activa în domen'ul legăturilor culturale dintre popoare. Domnia-sa a călătorit mult, a
cunoscut numeroase ţări, dornic s»ă afle şi
să înteleagă gradui de dezvoltare, elementele caracteristice şi dixecţiile mişcarii. realizărilor şi instituţiilor teatrale, răspîndite pe
meridiane diferite. în călătoriile sale n-a
ocolit răsăritul Europei ; dimpotrivă, sincer
m'şcat — după cum a declarat-o — de
avîntul şi perspectivele artei teatrale din
această parte a lumii, di. Trilling a stabilii
şi relaţii colegiale cu regizori, autori, actori,
1 ,,Le Theatre dans le Monde", voi. VII,
nr. 3.
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terea populară, îşi castiga faimă europeană
cînd „li se lasă mina libera" etc., etc.
Nu se cere prea multa perspicacitate pentru a citi, îndărătul unor atari afirmaţii,
intenţia de a polemiza cu principiul partinităţii comunistie a artei in orìnduirea socialista,
cu caracterul popular al acestei arte, cu
reaLsmul socialist ca metodă de creaţie.
Trebuie să o spunem deschis : asemenea
ìncercari vădesc credinţa turistului, pornit cu
idei preconcepute să ne viziteze, că aceste
idei pot fi convingătoare ìmpotriva realităţilor şi pot, respingînd realităţile, să fie
oferite drept realitâji. Şi pentru ca aceste
idei să nu para prea strigător preconcepute,
dl. Trilling născoceşte la tot pasml mori
de vînt cu care se infranta. Menţionînd
suoeese de necontestat aie teatrului ţărilor
socaliste, dl. Trilling încearcă, de pildă, să
sépare aceste succese de fundamentul lor
istorie, social si estetic, cu alte cuvinte, sa
r u p i cauza de efect, ba — mai mult — să
opună efectul cauzei care 1-a provocat.
Răsturnînd realitatea, dl. Trilling pretinde
câ minunatele realizâri aie artei noastre
teatrale sînt tot atîtea ascuţişuri îndreptate
ìmpotriva realismului socialist, ìmpotriva conducerii de către partid, ìmpotriva orînduirii
de stat. Domniei-sale îi vine peste mina
să înţeleagă, şi eu atît mai greu să admitâ
şi să convină, că în societatea socialista,
dezvoltarea culturii artistice nu poate fi concepută în afara, si nicidecum ìmpotriva
ideologici, politicii şi intereselor statului de
muncitori şi ţârani, ca arta se adreseazâ
aici majorităţii, că aid, arta a încetat să
mai fie o chesriune individuala a unor
„iniţiaţi", rupţi de popor ; că libertatea de
creaţie a artistului îşi găseşte expresia cea
mai deplină în conjugarea artei cu cauza
generala a proletariatului. „Liberalizarea ar
telor" ? Aeeasta esrte o vorbă goală, lipsită
de conţînut, de care dl. TrilUng pare sa
nu-si dea seama. „A trai in sotietate si a fi
liber de sodetate — spunea Lenin — este
un lucra imposibil. Libertatea scriitorului, a
pictorului, a actorului burghez este doar o
dependenţă camuflată, sau care se camuflează făţarnic, faţă de sacul cu bani, fata
de corapţie, de ìntretinere. Si noi, socialistìi, demascăm această făţărnicie, smulgem
fiirmele false... pentru a opune literaturii
făţarnic-libere, in realitate legata de burghezie, o literatură ìntr-adevir libera, legata
in mod deschis de proletariat" 2 . Aceste cu
vinte ale lui Lenin, critica artistica din ocddent ori le ignora, ori se jenează să le
ninoască. în Iocul lor se folosesc argumentele individualismului, ale „libertăţii" anarhìce ìn creatie, cu care sînt narcotizate şi

di. Ossia Trilling si-a pus de acord cu calitatea de necontestat a faptelor. Numai că,
invitât să serie un articol de analiză şi generalizare, criticul urta faptele şi dezbracă, prin
surpriză, mantia obiectivităţii şi lentilele observàrii lucide, hotărît parca să răstoarne in
absurd şi in denigrare adevărul propriilor
lui constatări şi preţuiri. în adevăr, domnia-sa vorbeşte de un „reviriment" al xegiei
est-europene, care ar fi determ : nat succesele
recente ale teatnilui ţăriior socialiste. Care
este însă, după domnia-sa, substratul acestui
„reviriment" ? Cititorii revistei „Le Théâtre
dans le Monde" sint invitati sa vada ìn
acest „reviriment" nu ştiu ce poziţii refrac taTe, de fronda, ale oamenilor de teatru din
Uniunea Sovietica, de la noi şi din celelalte tari ale lagărului socialist : faţă de
politica culturali iniţiată sii sprijindtă de
guvernele acestor ţări, faţă de metoda realismului social'st, care domina in tarile socialismului orice procès de creaţie artistica.
Consecinţa acestei poziţiii „antioficiale" ar fi
— ìn gìndirea domnului Trilling — cucerirea ,4ndependentei in creaţie" de carré
,,art;ştii autentici", şi de ad, o prima concluzie : arta admirată de dìnsul si de opinia
publdcă a occidentului nu e arta reali stsocialistă, ci pasănrte, o artă ruptă, el'berată de realism-socialist. Şi apoi, o a doua
concluzie (de subtext) : născut ìmpotriva
realismului socalist, revirimentul artei tea
trale din lumea socialista demon strează în
fond eşecul metodei realist-socialiste. Oricît
de absurde, acestea sînt în fond, punct eu
punct, sensul şi obiectivul pledoar'e ; cu apa
rente obdective, „tehn'ce", ale studiului d-lui
Ossia Trilling. în faptul câ, de pildâ, a fost
invitât să urmărească activitatea Teatrului de
Satira din Sofia, di. Trilling vede un „mesaj"
pe care a fost poftit să-1 transmită „în lumea
larga". Şi, „acest mesaj — noteazà criticul
— dacă nu greşesc (justificată prudenţă !) ar
fi: guvernul (al R. P. Bulgaria — n.n.) nu
mai doreşte să facă presiuni asupra teatrului ;
actorii sìrrt relativ liberi să-si exerseze profesia pe masura talentului lor. Tradiţia „conservatoare" (ghilimelele sînt ale autorului —
n.n.), care trebuia susţinută de la război
încoaoe, nu va mai fi impusă. Se va lăsa cìmp
liber mişcărilor artistice, descătuşate de misticismul unui realism démodât" (dixit !). „Mesajul" acesta, pe care di. Trilling s-a simtit
chemat să-1 transmită lumii, se completează,
in alte rinduri ale studiului său, cu afirmaţii generalizatoare, de tipul acesteia : situaţia actuală a teatrului (socialist, desigur !)
„reflectă tendinţa generala către Uberalizarea artelor". S au de tipul aceleia ìn care
unii regizori, crescuti şi consacrati de pu-

* V. I. Lenin, Organtzafla de partid si literatura de partid.
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multe minti de bună-credinţă din occident.
Iar di. Trilling se face purtătorul acestor
argumente, socatind că poate „desfiinţa"
printr-o trăsătură de condei, realismul so
cialist şi rolul metoded realist-socialiste in
arta spectacolului la noi. Nu este nevoie să
ne străduim a-1 lumina a'ci pe criticul studiului Evnluţia regiei m Europa răsăriteană,
cu cons'deraţii de ordin teoretic şi practic,
fiindcă însuşi domnia-sa, ne : zbutind să acorde
adjectivele folosite cu faptele relatate, se
contrazice copios, denunţînd falsitatea propriilor sale af'rmaţii. lata doar cîteva exemple :
DI. Trilling prezintă regizori de frunte ai
teatrului sovietic, încercînd să creeze impresia
că recentele lor montâri, de mare răsunet,
sînt rezultatul ..Fberalizării", al „mdependenţei" faţă de „misticismul unui realism dé
modât" ; că eie sînt rezultatul reactiei „impo
rriva tipului (pasămite ! — n.n.) ucigător de
plictioos al punerii in scena realist-socialiste".
In spectacolele lor, Trill ng saluta remvierea „meyerholdismului", a simbolismului,
a expresionismukd, a lui Maiakovski, „expresdonisrul" (!) Trecem, o clipă, peste ar
bitrarmi etichetărilor. „Valentin Plucek —
serie criticul - n u d a auscultare decit de forma
ucazurilor estetice oficiale." Ravenskih a fost
„atacat... pentru arealizarea sa simbolista"
(este vorba de spectacolul Puterea ìntunericului). Tovstonogov este citât ca un promotor
al „politicii de independenţă". Dar di. Trilling
adaugă, fără să simtă că faptele îi contrazic
linia de gîndire : „Ravenskih a cîştigat totuşi.
cu acest spectacol, premiul întîi la concursul
tea trai de la Moscova din iarna trecutâ. Şi
Plucek, de asemenea"... „în ce-1 priveşte (pe
Tovstogonov), autorităţile au recunoscut talentul său, decernìndu-i anul acesta un prer-uu Lenin". Pentru cei mai naivi dintre cititorii sai, domnul Trilling poate să se prezinte drept obiectivitatea întruchipată, un spi
rit dezinteresat, care nu ascunde nimic. ìn
fond, pasajele citate dezvăluie absenta logicii
şi caracterul gratuit al afirmaţiilor sale. Ţinem să-1 asigurăm pe domnul Trilling că aceeaşi „oficialitate" a décernât cea mai înaltă
distlncţie pentru literatură şi artă şi premiile
ìntii la un concurs unional de teatru, „persecutaţilor"
şi „nedreptăţiţilor"
regizori
amintiţi mai sus. Unde a văzut, oare, di.
Ossia Trillng prăpastia care s-a càscat ìntre
creatori yi linia partidului, ìntre metoda
realismului socialist şi activitatea lor artìsti
ca ? Ori, poate în această poziţie antagonică
în care se află punctul de vedere al criticumi
şi faptele, di. Trilling nu găseşte util să
caute explicaţie ? Piatra „independents de
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creaţie", prigonită pasămite in ţarile socia
liste, a fost aruncată în balta. Ridice-o alţii,
dacă socotesc că e nevoie.
Domnului Trilling îi sînt, după toate aparenţele, necunoscute principiile realismului
socialist. Domnia-sa îşi îngăduie însă să
vorbească despre eie cu uşurinţă, ca să nu
zicem cu suficienţă şi cu dispreţ. Domnia-sa
adopta tonul penibil al foilor deschis-duşmănoase si al microfoanelor de la „Europa Li
bera" sau „Vocea Americii". Cu aceste foi
şi cu aceste microfoane discuţia este inutilă.
Cu reaua credintă e imi til să di scuţi. Dar
di. Trilling şi-a arătat adesea buna-credinîă.
Şi domniei-sale e indicat sa i se atragă
atenţia în primul rînd că : ceea ce întelege
domnia-sa prin „independenţă" în activitatea
unor artisti, atribuindu-i semnificaţii răstuTnate, este în fond expresia vie a ataşamenmlui
lor liber — realmente liber şi întreg — faţă
de metoda realismului socialist, faţă de linia
politica şi culturală a partidului, faţă de
cauza muncii, efartuiilor şi luptei poporului.
în al doilea rînd că ceea ce socoteşte dom
nia-sa încumetare împotriva „tipului ucigător
de plicticos al punerii în scena realist-socia
liste" este în primul rînd, fata de realismul
socialist, şi o conf uzie — confuzia f olosită de
obicei de detractorii artelor din tarile socia
liste, care atribuie realismului socialist tra
saturile caracteristice artelor de gang si naturalismului : piatitudinea şi vulgarul. Apoi,
că ceea ce saluta şi preţuieşte domnia-sa în
realizările „independenţilor" — varietatea şi
indrăzneala stilistica, „principiul selecţiunii
ìn locul imitatiei" ; reflectarea prin sugestie
„mai rnuit decìt prîn imitaţie sau reprezentare" — sînt în realïtate toemai obiectìvele expresivităţii artistice reclamate şi ìnlesnite de metoda realist-socialistă ; că nimic
nu e mai propriu realismului socialist decìt
orizonturile largi spre càutarea celor mai va
riate si mai multilaterale mijloace de expresie
in reflectarea vieţii şi lumii. Numai că varie
tatea si multilateralitatea expresiei nu pot
sta în aer, dezrădâcinate, nu se pot manifesta
haotic, lips ite de sens. O concepţie uni tara —
unica — le sta la bază : concepţia clasei
muncitoare despre viaţă si lume.
Dacă ar înţelege acest principiu călăuzitor
al artelor şi literaturii socialiste, domnului
Trilling i s-ar deschide şi o alta perspectivă :
aceea a discuţiilor libere, a dezbaterilor
creatoare, ìn cadrul cărora artiştii socia
listi sînt îndemnaţi să desfăşoare dueluri de
idei şi confruntări de opinii, ìntr-un spirit
constructiv şi nu destructiv. în acest sens,
întreaga suflare teatrală din Uniunea So
vietica a participât la discuţiile despre sistemul lui Stanislavski. în acelaşi sens, s-au
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purtat dezbateri asupra personaJităţii regizorale si pedagogóce a lui Meyerhold, ceea
ce 1-a făcut pe dl. Trilling să-şi imagineze
că este vorba de o „reacţie contra tipului
ucigător de plicticos al punerii in scena
realAst-sociaiiste ".
,
Direcţiile de interpretare a moştenirii
acestui mare om de teatru au fast — în
cadrul acestor dezbateri — limpezite. Şi eie
ii pot sta la dispoziţia d-lui Trilling. Deschidă domnia-sa, bunăoară, revista sovietica
„Teatr". Va citi açplo în numărul 3/1956 :
„Meyerhold este un căutător pasionat si
neobosit, un artist comunist, chemat şi mobilizat de revoluţie, un constructor al tînărului
teatru sovietLc, primul care a dezvăluit spectatorilor dramaturgia lui Maiakovski, educatorul unor actori minunaţi, care joacă şi
astăzi în teatrul nostru. Trebu : e să luăm tot
ce e mai bun din moştenirea remaircabilului
regizor, să facem ca experienţele, căutările şi
reflexiile lui să devină un bun al cercurilor
teatrale şi să folosim bogata lui experienţă
şi imensa lui măiestrie în procesul construisrii
teatrului sovietic.
Trebuie totodata să dezvăluim şi contradkţiile acute din creaţia lui Meyerhold, să
separăm din ea tot ceea ce a rămas pina
astăzi necesar, preţios si viu, de numeroasele
greşeli ce au existât în concepţia des pre lume
şi în creaţia marelui reg'izor, de elementele
formalismului, ale sociologismului vulgar şi
ale pseudoinovaţiilor".
Unde a văzut di. Ossia Trilling, în sp'tritul
aces tei luări de poziţie, „reacţia" de care
vorbea ? Mai cu seamă, cum de a putut dl.
Trilling să se sprijine pe Meyerhold în
ceea ce numeşte şi preţuieşte domnia-sa ca
formalism în rezolvările artistice ale unor
regizori, cìnd însuşi Meyerhold proclama ca
temei al artei sale că problema formel, a
„tehnologied", nu poate fi niciodată abor
data în afara contìnutului de idei al operei
dramarice, al veridicităţii artistice. „Cum tre
buie abordată problema tehnologiei ?" se ìntreba, în adevăr, Meyerhold, pe care Trilling
îl invoca adesea. „Niciodată — răspundea
tot el — detaşată de problemele din domeniul gìndirii... Pe primul loc noi punem
ideea... în primul rand, concepţia despre
Lume."
* **
Problemele discutate de domnul Triïling
sînt multe şi variate. Nu putem poposi ìndelung lîngă fecare. Socotim ca aplecarea
noastră asupra cìtorva pareri si idei profesate de domnia-sa poate arunca destulă lu
mina asupra ìntregului studiu al domniei
sale.
în timpul călătoriei în tara noastră, di.
Ossia Trilling a publcat în revista ,,Con-

temporanul" unele Impresa despre teatrul
romìnesc. A exprimât cu acest prilej, pe
cìteva coloane, şi bune şi relè la adresa
spectacolelor văzute în Capitala. „Impresiile"
se ìncheiau astfel : „Nu este uşor sâ uhi
(s.n.) că azi Romìnia are zeci de teatre (în
patru limbi), în timp ce altădată acestea
puteau fi numărate ipe degete ; că nu exista,
ca în Angina, o problema a şomajului actoricesc ; că actordi, scriitorii şi artiştii sînt iubiţi
si onorati şi — aproape că mi-e teamă s-o
spun — chiar răsfăţaţi . Frumoase cuvinte si
înţelepte observaţii ! Se desprinde din eie o
concluzie firească : procesul de dezvoltare al
teatrului romìnesc, astăzi, are irădăcini adînci,
în însăşi baza socială a nodi orînduiri 3 .
în septembrie 1957, în revista engleză
„Theatre World", di. Ossia Trilling relua
unele din aceste idei, într-un articol despre
teatrul în Republica Populară Romina, pigmentate cu comentarii de cronicar dramatic.
Acestt material a fost reprodus aproape in
tegral în studiul Evoluţia regiei în Europa
răsâriteană, publicat de di. TriHing în ultimul
număr al revisted „Le Théâtre dans le Monde".
Dacă urmărim filiera celor trei mărturii,
vom constata, nu fără dezamăgire, un fapt
îxitristătof : domnul Trilling a uitat, cu
toate acestea ! Pe măsură ce timpul s-a
aşternut, conturul amnntirilor s-a înceţoşat,
impresiile s-au ìmputinat, exactitatea infonmaţiilor culese a ìnceput sa penduleze
între vag şi neadevăr. Ne vom referi, bineînţeles, la ultimul dintre materialele enume
rate si, din acest material, la cele comunicate
despare teatrul nostru.
Din paginile rezervate teatrului romìnesc
nu lipsesc, în acest ultim articol, aprecieri
elogioase. Eie sûnt însă umbrite de inexactitatea unor informata si de caracterul
denigrator al altora. Unele din acestea dovedesc că dl. Ossia Trilling a fost pur şi
simplu distrat, Tăscolindu-şi amintir'le. El
precizează, de pildă, că în Reţeta ferwirii
„Radu Beîigan zugrăveşte incisiv un portret
de soţ rătăcit"
(Marin Vuia). Sîntem
m : raţi că dl. Trilling, care şi-a mărturisit
nu o dată admiraţia pentru Beligan, pe caTe
1-a văzut evoluînd la Paris, Veneţia şi mai
apoi la Rucureşti — în mai multe spec3 Clu'ar finalul studiului din ..Le
Théâtre
dans le Monde" vorbeşte cu un entuziasm
neretinut despre „teatrele care se nasc (în
democrazie populare) ca ciupercile" şi des
pre spectator» care „dau năvală la teatre,
umplîndu-le pînă la reîuz". Doar că acest
entuziasm şi marile perspective pe care le
vedea deschizîndu-se teatrelor din răsăritul
Europei, pentru ca nu cumva să para inconsecvente eu analiza, sînt, fireşte, subordonate „condiţiei independentei de curînd cucerite" etc. etc..
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nostri. Ne e penibil să-1 invităm pe dl.
Trilling la dezbaterea în comun a noţiunii
de cinste in domeniul profesiunii de ziarist
şi cronicar, şi ne-ar fi şi mai pen bil să-i
punem la îndoială cinstea prolesionala. Socotim insà util să repunem in picioare
memor a şub.ezită a colegului şi corespondentului nostru. (O facem cu propriile lui
notaţii.)
în piesa lui Mirodan, confl'ctul ia naştere din lupta redactorului-şef — Cerchez
— si a colaboratorilor săi apropiaţi, toemai
pentru scoaterea la lumina şi pentru izbìnda
adevărului, imporriva persecuţiilor apUcate
unui corespondent voluntar, împotriva wdor
care vor să escamoteze adevărul, şi nu de
teama de a-şi perde slujba, ci cin int?-ese
şi cu scopuri mult altele. Să-şi amintească
di. Trilling că Tomovici, ..eroul" care
„escamotează", in Ziariştii, adevărul, nu e
redactc.-şef al ziaruiui pentru tineretui co
munist, şi că acţiun le lui sint expivsia
directă a duşmanului regimului, a di.şmanului poporului, a duşmanultii adevàrului,
a diuşmanuiuii, cum ar serie domn a-sa,
tout court. în articolul din „Theatre Wo'ld",
ală f uri de pasajul similar celui pjmenit
mai sus, se mai aflau cîlteva rïnduri :
„Contrar lui, într-un roi interprétât eu
strălucire de Radu Beligan, se alla «eroul
pozitiv», colegul de redacţie, care va in
franta orice rise numa' ca adev.nr.il să
iasè la ivealà". Desi apare şi a:ci ir.exacftatea că Tomovici ar fi în piesă redactorulşef al z arului, natura conflictului cs*e mai
bine sezisată şi prezentată. în v'ee caz,
mai aproape de adevăr, de realitate şi,
poate, de amintirea în'reagă a cronicarului.
***

tacole —, a putut confunda atît ie uşor
pe Beligan cu Geo Barton, intreprelul real
al rolului citât. în articolul publicat ante
rior in „Theatre World", di. Ossia Trilling
arăta că a văzut Reţeta fericirii în ..înterpretarea lui Geo Barton, în rolul soţului, şi a lui Radu Beligan în rolul prietenului acestuia".
Cînd am ntirea se destramă, dar sensul
ei general rămîne, poţi cîrpi povestirea cu
adaosur' personale. Aşa s-a întîmplat cînd
di. Ossia Trilling a subliniat aportul lui
Liviu Ciulei la montarea Omului care aduce
ploaie, în care regizorul ar fi „suprimat
cadmi scenei, înlocuind rampa printr-un
rasad de cactuşi". (Nu e o scăpare a memoriei, din cale afară de supărătoare,
faptul că dl. Trilling plantează din iniţiativă personală cactuşi pe scena Munie palului, la această piesă. Dar am reprodus
fragmentul pentru că este întrucîtva edificator.) Cînd se refera însă la tematica unor
piese originale, şi amintirea dă semne de
desrtrămare, cîrpăcirea memoriei cu sensuri
care răstălmăcesc conţinutul unor atari piese,
capata dimensiunea mai mult declt supărătoare a dezinformârii, dacă nu mai mult şi
mai grav. Setos să vada în orice succès,
rezultatul „inde pendent ei" faţă de regim,
dl. Tr lling socoate că poate interverti în
voie termenii cruciali ai unei pese ca Z.'ariştii de Mirodan, eu nevinovăţia cu care a
intervertit, fără prea grave consecinţe,' distribuţia in Reţeta ferie.rii. Ziariştii ne înfăţişează, astfel, după di. Trilling, ,,pe redactorul-şef al unui ziar comunist pentru
tineret, înceroînd să escamoteze adevărul
Ide frică să nu->şi piardă slujba". Este,
desigur, aici, un tur de prest digitaţie ideo
logica. Ideea piesei a fost întoarsă sp:e
dreapta cu 180°, ìnspre contrariul ei.
Astfel, pe lîngă o ştire care dezinformează,
se lansează — într-un subtext cusut cu
aţă alba — şi calomnia că es e o prmejdie
a se >rosti adevărul şii că el ar fi pasămite,
primejduit in tara noastră. De la aprecierea
unei p : ese, pentru caracterul ei lipsit de
propaganda „suprapusă în favoarea noului
megiim" popular, la aprecierea celeilalte,
pentru caracterul ei denigrator al regimului
(caracter, în chip calomnios inventât de
semnatarul studiului apărut în revista gira'ă
de U.N.E.S.C.O.), se ìntinde un drum
clair, cu ambiţie urmăr t de dl. Trilling :
drumul care duce (chiar prin mijlocirea
răstălmăcirii) la descoperirea cu orice prêt
a unei anumite „independenţe " în c-eaţia
şi a dramaturg lor, nu numai a regizoriìor

în dorinţa de a merge pînă în adînouri
cu analiza arter* teatrale din ţăriîe socialismuVii, dl. Trilling — după ce constata
saltul sp^e „independenţă " al regizoriìor
din aceste ţări, faţă de învăţâtura, pasămite,
învechită a lui Stanislavski — se ocupă şi
de problema originalităţii în arta teatrală. Dl.
Trilling constata adesea, in această problema,
că originalitatea e deiicientă la regizorii din
tarile rà'saritului e u opean. Şi exclarrtă :
„lipsa de originalitate (la unele teatre,
n. n.) se diatorează farà îndoială izolării
culturale de occident" ; cu a l e cuvin:«r, a
neputintei occidentului de a înrîuri artele
noasrtre. Admi em că unii artisti şi unele
colective teatrale din tarile socialismului nu
dau dovadă de originalitate. Admitem, de
asemenea, că este nedo-ită izolarea oamenilor nostri de cultura de cei d n occident.
Dar, mai intìi : cine e vinovat că asemenea
izolare se face manifesta ? Statele noastre
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promoveaza o politica de coexistenţă şi
întrecere paşnică, de prietenie cu popoarele
tururor ţărilor d n lume, inclusiv cu cele
apusene. Dacă schimbul de legături culturale
este totuşi anevoios, nu cumva aceasta se
datorează unor factori care socotesc, în
condiţiile politicii „pe marginea prăpastiei",
că schimbul prea accentuât de idei şi de
exper enţă între artiştii nostri şi cei din
apus ar pu tea avea rezultate nedorite pentru cei din urmă ? Că înrîuririle s-ar pu tea
opera şi d'nspre răsărit spre apus ?
Caci, să nu ocolim realităţile : crede
serios domnul Trilling că original tatea, în
materie culturale, să zicem, este un monopol al occidentului ? DI. Trilling a călătorit mult prin tarile noastre şi a avut
prilejul sa afle cìte oeva despre aria răsăritului soc alist. De pildă că realismul socialist a dat in dramaturgie pe Gorki, Maiakovslci, Brecht şi că operele lor au dcpăşit
granitele, una după alta ; că orinduirea
socialista a creat climatul ideologie şi ar
tiste ce a permis desăvîrşirea căutărilor
creatoare ale lui Stanislavski, fata de care
dL Trilling păstrează destule rezerve. Nu
însă si artisti autentici, de pe toate meridianele, care văd in contr'.buţiile teoretice
si practice ale lui Stanislavski, desfăşurate
pe terenul realismului scenic, uriaşi paşi
înainte. în prefata la ed'ţia franceză a
Mundi actorului cu sine insuşi, Jean V lar
— pe care di. Trilling il apreciază îndeosebi,
şi pe bună dreptate — subliniază : „Air fi
inutil să se arate in această prefata —
intreaga măreţie a influente: sale. Ea dăinuieşte de peste 70 de ani. Si nu are sfîrşit.
Mii de spoetatoli care se due seara la
teatru, la New York ca si la Moscova, la
Roma ca şi la Paris, la Berlin ca şi la
Londra, nu ştiu că ceea ce îi entuziasmează
pe scena, începînd cu jocul actorului si
sfîrşind cu ansamblul, porneste ìntr-o mare
măsură de la teoria lui Stanislavski". Am
putea cita şi alte ; lustre mărturii, printre
care acelea ale compatriotului d-lui Trilling,
marele actor Redgrave, dacă nu am fi
convinsi că crticul atît de rezervat le
cunoaşte. Trecem cu vederea, cu toată mo
destia, că italienii au recunoscut singuri că
au de învăţat de la no\ cînd joacă Goldoni,
şi ca Tea+rul Natiunilor a inscris printre
marile sale reuşite, tuitneull ansambluiui
Teatrului National romînesc. Dar il ìntrebâm iarăşi pe di. Trilling : Crede di. Tril
ling că într-adevăr teatrul nostru suferă
de lipsă de originala tate ? Şi că această
lipsă se datoreşte neapărat ,,'zolării" noas
tre de arta apusului ? Crede domnia-sa că
din cauza valorilor antirealiste pe oare
le-am répudiât dintre valorile artistice ale

apusului, nu exista între arta noastră tea
trale şi arta occ*dentului nici o punte de
unire ? Nu cumva dl. Trilling socoteşte
original ceea ce noi numim antiartistic ?
Tare ne temem cà da.
„Le Théâtre dans le Monde" a solicitât
d-lui Ossia Trilling o analiză „tehnică".
înţelegeam, prin aceasta, o analiză de specialitate, dispusă să ţină seamă de criteriile
impuse de modalitatea artistica a teatrului.
Şi aşteptam din partea unei asemenea analize, judecăţi de valoare asupra reprezentaţiilor teatrale, emise din punctul de vedere
şi în funcţie de conţinutul de viaţă care
le-a generat si al mesajului care le justifică. La domnul Trilling, analiza „tehnică"
ramine, de cele miai multe ori, la înţelesul
literal al termenului.
Aşa fiind, ruptă de resorturile adìnt
umane care stăpinesc la noi orice creaţie
artistica, ba adesea chiar vădit ostila acestor
resorturi, analiza „tehnicà" a d-lui Trilling
operează cu o singura măsurătoare : cu
măsurătoaTea formelor goale, a tehnicităţii
pure, libera de idee, refuzată de sensuri
constructive, în d.vorţ déclarât cu vreo misiune sociale, educativa. Fireşte, din punctul
de vedere al unei atari misuratori, nu putem
fi, nu vom f:, dar nici nu voim să firn
originali. Ne pare numai orău, la ìncheierea
comentariilor pe care din stima pentTU dl.
Trilling le-am făcut studiului său din „Le
Théâtre dans le Monde", că siîntem nevoiţi
să întărim primul nostru gìnd despre domniasa, după cirlrea studiului. Dl. Tr lling a
călătorit mult prin tarile noastre ; a văzut
mult teatru în ţările noastre. Dar dl. Tril
ling nu ne cunoaşte. Ori, dacă ne cunoaşte,
nu ne înţelege. S au — dacă ne întelege —
nu-i place ce-a înţeles cunoscîndu-ne. De
aci şi studul domniei-sale, într-o rev'stă
editata de foruri internationale, cu scopuri
nobile ; studiu care, în esenta sa, dezinformează cititorii. Ceea ce e eel puţin surprinzător pentru un „tehnician", dacâ nu
dezamăg'tor pentru un prieten...

Emil

Mandrie

DEFAIMĂTORII DE PROFESIE
DE LA J.UZERNER NEUESTE
NACHRICHTEN"
Despre reporterul spécial Caracudi de la
ziiarul „Revolta Naţională", n-ar fi auzit
nimeni dacâ marele Caragiale nu 1-ar fi
făcut nemuritor, zugrâvind arta sa de a
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publica ştiii senzaţionale culese... din Cismigiiu, în clipe de reverie.
Poate câ nici despre gazetuţa elveţiană
,,Luzerner Neueste Nachrichten" n-am fi
aflat niciodată, dacă ea nu s-ar fi încumetat
să publiée în număral din 27 octombrie a.c.
noutăţi culturale din Romînia. Dar să vedeţi
ce fel de nourăţi.
Pasămite, în Romînia s-ar fi luat recent
nişte severe măsuri imporriva programelor
unor cabarete, f apt care ar fi avut consecinţe
de-a dxeptul tragice. Cităm din „Luzerner
Neueste Nachrichten" : „în timp ce scende
romîneşti se plîng de numărul scăzut al
spectatorilor, cabaretele erau totdeauna aglomerate şi biletele erau vîndute cu săptămîni
înainte. Biletele pentru „Lido" sau „Victoria a
puteau fi obţinute numai la negru. Această
situaţie s-a terminât".
Reţinem deci in primul rând din inspirata
notiţă că „scende romîneşti se plîng de
numărul scăzut al spectatorilor". Dacă
automi notiţei ar trai în lumea de basm a
lui Pinocchio, nici nu ax fi avut râgazul să
înşurubeze capacul stiloului şi profilul i s-ar
fi modelât după Cyrano în ceea ce prives te
apendicele nazal. Pentru că automi notiţei
minte fără pic de jenă.
Publicaţii de ceva mai mare răspîndire şi
renume decît minuscula „Luzerner Neueste
Nachrichten", de pildă londonezul ziar
„Times" scria anul trecut — la 31 iulie —
în coloanele sale : „în fiecare seară sute
de spectatori dezamăgiţi se învîrtesc în jurul
caselor de bilete şi întrebarea „N-aveţi un
bilet în plus ?", care e de altfel şi titlul
unui spectacol, poate fi auzită de-a lungul
Bucurestiului, înainte de ridicarea cortinei,
la intraxea tearrelor".
Am putea cita zeci de declaraţii în acelaşi sensi, ca acele aie lui Claude Planson,
director artistic al Teatrului Naţiunilor,
Mihail Kounelakis, dramaturg grec, Arnaldo
Fratelli, publicist italian, Kamaladevi Chattopadhyay, preşedinta {secţiei indiene de
teatru din cadrul U.N.E.S.C.O., ş.a.m.d., dar
consdderăm că marea pasiune pentru teatru
a publicului nou romìnesc — circa 8 milioane spectatori in 1957 faţă de 1 milion si

cinci sute de mii în 1938 — este atît de
evidenti încît e de prisos să adaugăm un
singur cuvînt. După cum, înaltul nivel atins.
de teatrul romìnesc, de la eel dramatic pînă
la eel de păpuşi, a făcut atîta vîlvă peste
hotare, îndeosebi cu prilejul festivalurilor
internationale şi al unor turnee, încît este
exclus ca să nu se fi auzit de aşa ceva pînă
si la Lucerna.
Cît priveşte marele succès al programelor
cabaretelor „Lido" şi „Victoria", ne cam
lipsesc argumentele pentru polemica, în
această chestiune, din simplul motiv câ cele
două cabarete exista, cu programe cu tot,
doar în imaginaţia înfierbîntată, în ciuda
climei temperate de pe malul lacului celor
Patru Cantoane, a celor de la „Luzerner
Neueste Nachrichten" ! Din fericire pentru
legendarul Wilhelm Tell, în epoca respectivă
nu ar fi putut să apară ziarul din Lucerna.
Dacă ar fi apărut şi ar fi fost la fel de
documentât ca astăzi, chitoni sai ar fi aflat
pesemne că mărul a fost ridiche, iar arcui
cu săgeţi bătător de covoare. Aceste inadvertenţe fata de realitate ar fi fost infime faţă
de cele create de ziar astăzi. Pentru că
„Lido" şi „Victoria" sînt, după cum bine
se ştfe, nişte simple restaurante din Bucureşti. „Lido" e bine cunoscut de toţi oaspeţiî
străini care ne vizitează tara, pentru că funeţionează în cadrai unui hotel international.
La aceste restaurante cìnta orchestre, iar
consumatorii, care nu au nevoie de nici un
fel de bilet de intrare, pot dansa. Prin ur
inare toate amănuntele, inclusiv programele,
biletele la negra vîndute cu săptămîni îna
inte, se pot obrine numai la ziarul din Lu
cerna. Acel ziar, amator de senzaţional, adaugâ în notita sa detalii despre grozăviile
ce se petreceau la cabaretul „Victoria" :
reprezentaţii secrete, reprezentaţii unde nu
aveau accès decît invitati bine triaţi !
Ce comentariu am mai putea face in lega
tura cu acest transport suplimentar de inepJii remorcat de locomotiva „Luzerner Neu
este Nachrichten" ?
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Saşa

Georgescu

nauEDQ
STIRI DIN U. R. S. S.
Toamna aceasta, teatrele din Moscova au
prezentat o seamă de noi spectacole inchinate
oelor două mari evenimente sărbătoreşti : cea
de a 41-a aniversare a Mani Revoluţii Socia
liste d n Octombrie si cea de a 40 - a aniversare
a Comsomolului.
în ajunul celei de a 41~a aniversări a Re_
voluţiei d n Octombrie, in vechiul Kremlin,
s - a deschis un nou teatru.
Trecìnd dincolo de poarta Spaski, spectatorii descoperă o impunătoare clădire cu două
etaje. Sala de spectacol, cu o capacitate de
1200 de locuri este dispusă in amfiteatru,

Faţada

Teatrulul

din

Kremlin

O. Knipper-Cehova, artista a poporulul
a U.R.S.S.

ceea ce contribuie la o bună vizionare a spectacolelor.
Pe scena noului teatru din Kremlin vor fi
prezentate spectacolele teatreilior dramat'ce şi
museale, ca si diverse concerte.
Unul din cele mai bune specttacole ale Teatrului de Artă — Orologiul Kremlinului de
N. Pogodin — a inaugurât sala. De asemenea, au apărut participanţii decadei artei ?i
literaturii R.S.S. Kazahe, precum şi colectivele
teatrale din R.S.S. Bielorusă, care au sărbătordt pe aceasta scena cea de a 40-a aniversare
a R.S.S. Bieloruse. Urmează a ntei fi pre
zentate in aceasta stagiune spectacole ale
Teatrului Academic de Dramă ,,A. S. Puşkin"
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din Leningrad, precum şi aie teatrelor mos
covite „V. Madakovski , „E. Vahtangov \
Mossoviet.

Olga Knipper-Cehova a participât la primul spectacol dat de Teatrul de Artă la
14/27 octombrie 1898, cu piesa Ţarul Feodor
Ioanovici de A. K. Tolstoi, in care a deţinut
roluil Irinei. La 22 octombrie 1958, Tea
trul de Artă din Moscova a prezentat in
cinstea sărbătorited Olga Knipper-Cehova,
spectacolul Trei swrori de A. P. Cehov.

***
Pirintre nolle spectacole prezentate pe sce
nette Moscovei in ultimele limi, o atenţie deo"
sebită a suscitait eel al Teatrului Mossoviet
cu piesa Zàri de necuprins de N. Virta, in
regia lui I. Zavadski, artist al poporului al
U.R.S.S. Acţîunea piesei se desfăşoară în
zilele noastre, ìntr-unul din colhozurile
R.S.F.b.R. Eroul principal este agronomul
M. I. Hijneakov. Aflindu-ae în colectivul
de conducere al unui colhoz codas, el reu~
seste, datorită perseverenţei sale, să cìstige
încrederea oamenilor şi să transforme co*
lectivul intr-un colhoz fruntaş ce păşeşte
spre „zările de necuprins" ale comunismului.
Piesa lui N. Virta, pătrunsă de irealiismul
vieţii şi de patosul eroic al constructorilor ei,
pasionează publicul spectator. Talentatul re gizor I. Zavadski a găsit modalităţi scenice
expresive pentru prezentarea realista a acestui
spectacol. Actorii V. Mareţkaia, A. Dubov,
M. Sidorkin, B. Novikov, G. Slabiniak si
T. Cerneva transmit prin jocul lor viu, prin
deosebita lor prezenţă scenica, fondu! ìnaintat de idei al piesei.

***
Pe lîngă Institutul de Stat de Artă Dramatică „A. N. Lunacearski" s-a deschis recent,
la Moscova, un teatru de studio. Aoeastă iniţiativă dă prilej studenţilor şcolilor de teatru,
ai şcolilar-studio şi ai insrtitutelor sa prezinte pe scena spectacolele lor practice.
Absolvenţii Institutului de Stat de Aria
Dtfamatică şi-au susţinut alci spectacolele de
diploma, Vassa Jeleznova de Gorki (şcoalastudio a M.H.A.T.-ului), Şase inimi şi Tania
de Arbuzov (studenţii Institutului afiliaţi
teatrulud „E. Vahtangov").

A.

Krupnov

TEATRUL INDEPENDENT
Î N ARGENTINA

•**
Ca să ne putem face o idee despre situaţia
teatrului in Argentina, e bine să se şt'e
mai întîi că activitatea sa se desfăşoară pe
două planuri. Unul are drept baza, ca in
toate statele din occident, exploatarea comercială a spectacoleiiox. Celălalt tinde către
ridicarea nivelului, cultural al populaţiei de
rind şi are drept temei creaţia naţională,
autohtonă, organizarea acestui teatru neavìnd nimic comun sau asemănător nici cu
micile teatre (littles theatres) din Statele
Unite ale Americii de Nord, nici cu aşa-zisele
teatre de buzunar din Europa apuseană.
E vorba de o ,,mişcare tt care se pretinde
independentă şi care a fost dniţiată acum mai
putìn de un sfert de secol. Naşterea acestei
mişcări teatrale a fost determinata de diferite
împrejurări. Printre cele mai semnificative
socotim faptul că masa poporului şi a cercurilor progresiste ale intelectualităţii au simţit
nevoia de a recur gè la mijloace de expresie
artistica dezlegate de servituţile „artei" buleviardiere. Teatrul argentinean intrase ìntr-o
criză de valori ; se făcuse necesară stabilirea
unui contact întâritor cu marile creaţii ale
dramaturgiei universale. Tara trecea printr-o
grava criză economica, ilar spectacolele tea
trale nu puteau fi la îndemîna păturilor
populare, săirace ori sârăcite.
lata pe scuri ambianţa si izvoarele care au
stat la originea teatrului independent in

Cu ocazia sărbătoririi celei de a 40 _ a a v 
versari a Comsomolului leninist, teatrele din
Moscova au prezentat in premieră şi reluàri,
peste 30 de spectacole. Eroul acestor spec"
tacole este minunatul tineret sovietic şi ac ţiunile sale de vitejie şi ero-sm, săvîrşite in
ardi Marelui Război de Aparare a Patriei, ca
şi in munca constructivă cotidiană a timpului
de pace. Prin.tre spectacolele care au văzut
lumina rampei cu acest prilej notăm : Blana
de urs, comédie de A. Borşciagovski, acărei
acţiune se petrece in indepartatul orient so
vietic, Tovarăşi romantici de M. Soboi, piesă
despre viaţa şi munda comsomoliştilor mosco
viti în îndepărtatele locuri ale pămînturilor
nedesţelenite ; Necunoscutul, tot de M. Soboi,
piesă inchinata eroismului arătat de tineretul
sovietic in zilele Marelui Război de Apa
rare a Patriei, si piesa tînărului dramaturg
I. Lipkovici, Caracter nesuferit, ai cărei eroi
siìnt tinerii tàietori de lemne din Siberia.

***
Numele artistei poporului Olga Knipper Cehova este cunoscut nu numai in Uniunea
Sovietica, ci şi peste hotare. în toamna aces
tui an, decana Teatrului de Artă din Mos
cova a ìmpUnit 90 de ani. Acest jubileu a
coincis cu cel de 60 de ani al Teatrului de
Artă.
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rarhizeze spectacolele, să ţină seama de exigenţele sporite aie spectatorilor în akătuirea
repartoriilor.
E de asemenea necesar sa se ştie că, în
teatrele independente, lucrează studenti, funcţionari, muncitori — adică oameni care nu
tra'esc efectiv de pe urma teatrului — şi că
echipele artistice alcătuite de aceştia se dez*
voltà fără nici un ajutor economie, fie ofioial,
fie particular.
Componenţii ansamblurilor îşi susţin pe
cont propriu „teatrul", suportînd personal da
toriale apăsătoare provenite din piata chiriilor exorbitante ale sălilor în care joacă, ca
şi din procurarea materialelor de ob'cei foarte
scumpe folosite în montări, deoarece aceste
datorii nu pot fi acoperite din preţul scăzut
al bdletelor de intrare (20 de centime, faţă de
2-3 pessos, preţul bdletelor pentru spectaco
lele din salile comerciale).
Ansamblurile independente sînt grupate ìn
Federaţia Argentineană a Teatrelor Indepen
dente (FATI), organizaţie care apără inte
sesele afiliaţilor săi. Această asociaţie editează o publicaţie periodica în care sînt lămurite diferite problème de ordin artistic şi
tehnic şi ìn care se fac — de asemenea —
relatările privind activitatea ansamblurilor.
Asociaţia sprijină colectivele in formare ;
uşuorează schimburiLe intre grupările din
Buenos Aires si cele din provincie si realizează o acţiune de ajutarare sodala reci
proca ìntre aderenti.

Argentina, teatru de conţinut, de înalt nivel
art s tic, şi la îndemîna tuturor.
Urmărind prog.ramatic aceste objective, cele
din tu' colectìve ale ,,mişcării independente"
_
şi au aJcătuit un repertoriu in care se intìl nesc piese de valoare din toate timpurile şi
locurile, de la Oedip rege La Fîntîna turmelor
şi de la Imparatili Janes la Inspectoral.
Teatrele independente s-au instalat in
localuri de dimensiuni reduse, obţinute însă
şi eie in conditii dintre cele mai grêle. ìn
majoritatea lor, respectivele localuri de tea
tru trebuiau să fie amenaj ate in foste piivniţe
sau garaje, in care se asiguira, cu puţinele
resurse băneşti de care dispuneau colectivele,
minimul necesar din utilajul modem al unui
teatru. Organizarea interna a teatrelor inde
pendente s*a bucurat de la ìnceput de un
caracter democratic, iar scopurile către care
tindeau au fost ìn chip firesc depâşite, în
sensul că publicul începuse să se îndepărteze de manifestable teatrale decadente comercialiste, ca si de fiLmul de senzaţie ; tinerele generaţii începură şi eie a fi atr'ase de
spectacolele „independente". Dramaturgia argentineană autohtonă îşi găsise un teren de
promovare şi, în sfîrşit, în sînul grupărilor
independente se întemeiară cursuri de şcolarizure artistica pentru a forma promoţii noi de
actori, directori, tehnicieni şi scenografi.
Activitatea teatrelor independente a contri
buii la formarea unor spectatori exigenţi,
care obl'.gă actualmente pe impresari să ie-

Carlos Carlini,
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văzut de Drag

Deşi luptă permanent cu puţinătatea mijloacelor financiare, fund nevoite să facă fata
constantelor presiuni ale impresarilor, ca şi
relei voinţe a oficialităţilor şi crizelor econo"
mice, teatrele independente au putut totuşi
să reprezinte într-o formă demnă pe : Sofocle,
Eschil, Euripide, Aristofan, Lope de Vega,
Cervantes, Tirso de Molina, Rojas, Shake
speare, Ben Jonson, Goldoni, Machiavelli.
Molière, Racine, Corneille, Musset, Cehov,
Gorki, Dostoïevski, Ibsen, Schiller, Pirandello,
Caragiale, Sartre, Camus, Elliot, Rattigan,
Li-Chih-Hua, Miller, Tennessee Williams,
Garcia Lorca, Brecht ş.a. precum şi lucrările
autorilor latino-americani şi argentin'eni, mai
de seamă.
După cum se poate vedea din numele auto
rilor reprezentaţi, teatrele independente nu se
supun, în ansamblu, unei Unii estetice deter
minate.
Acest caracter eclectic al repertoriului nu
reprezintă însă defel încercarea de a echili bra două concepţii total deosebite despre
artă, ci doar semnele unui stadiu artistic
încă neclarificat. Caci, cele mai multe teatro
independente prezintă lucrări care oglindesc
aspecte şi problème din viaţa cotidiană, care
dezbat speranţele omului sau afirmă credinţa
lui ìn viitor, care exalta sientimentele de libertate şi dreptate, care arborează devize pasnice şi intonează imnuri de dragoste şi
respect omului. Acestea sînt în fond operele
cu care teatrele independente se achită de
scopurile propuse de creatorii lor şi de intransmutabila datore a artistului : să dăruiască airtă poporalui.

Marcella

Sola

şi Carlos

fapt (amănunt care spune mult), teatrul a
fost „salvat" de doi miliardari... americani.
Nu toate teatrele, însă, au vechimea şi tradiţia Teatrului „St. James" şi unele au tre*
buit să se închidă definitiv. Altele s-au
inchis — chipurile — „provizoriu", dar cine
nu cunoaşte vorba franţuzească cum că ceea
ce-i provizoriu dăinuieşte ? în sfîrşit, o bunà
parte din teatre au fost transformate în cinematografe — printre care şi gloriosul teatru
Palace.
Nu se poate misura această situaţie dra matică a teatrelor din Anglia la adevăratele
ei proporţii, decît dacă se ţine seama cà,
aproape eu un veac în urmă, cînd în cele mai
mari métropole ale Europei puteai sa numeri
teatrele pe degete, la Londra existau 40 de
teatre. Si acum...
S-au dezgustat englezii de teatru ? La drept
vorb:nd, ar avea toate motivele.
Piesele reprezentate la cea mai mare parte
din teatre nu stîrnesc interes, nu reuşesc să~l
scoată pe englez d : n „home "ml lui. Englezul lasă ca experimentele să se facă pe
pielea altuia. El nu-i amator de extravagante.
Spectacolul, de exemplu, eu Le balcon, piesa
lui Jean Genêt, unul din tinerii „avangardişti" francezi, a provocat la Londra
scandal şi a cazut. Iar acum cîteva luni,
Teatrul Royal Court a respins piesa Moartea
lui Dumnezcru a unui tînăr scriitor londonez,
pe nume Colin Wilson, „care se crede un
nou Shaw" (cum a zis despre el dramaturgul
Ronald Duncan). Piesa a fost respinse,
desi avea multe sanse să aducă lume (eel
puţin la premieră), nu numai pentru că acest
Colin Wilson şi~a făcut faima cu o primă
carte, de critica literaTO-filozofică,
The
Outsider, ci mai cu seamă pentru că presa
londoneză a făcut în jurai numelui său vîlvâ
eu doua ocazii : o data, cînd noul Bernard
Shaw obişnuia să doarmă noaptea întrran
sac de piele în parcul Hampstead, şi a doua
oarâ, cînd tatâl furios al tinerei sale ,,prietene" ha ameninţat cu o corecţie în public.
...Şi trebuie să precizăm că Royal Court e
totuşi un teatru „experimental , care l~a
lansat şi pe John Osborne, iar piesa de mai
sus îi fusese comandata lui Colin Wilson.
De ce i-a respins teatrul această piesă care
se petrece în ànul 2.000, cînd — potrivit
subiectului —, face furie războiul atomic şi
cînd un dictator dement e supus unor
dispute... religioase ?
„Pentru că — a fost răspunsul — piesa
e lipsită de vitalitate dramatică."
De aceea, nici Scaunele lui Ionesco, jucate
de Engl ; sh Stage Company pe scena aceluiaşi teatru Royal Court, n-a izbutit să
umple fotoliiile din sala. Cînd piesa nu-i o
trăsneală, ea îndeamnă la rrăsneaJă. Aşa, la
Phoenix- Theatre se reprezintă o piesă cu
o acţiune inverosimilă : Six months grace

Carlini

TEATRUL ÎN ANGLIA : CRIZĂ FI
NANCERA SI DE PRODUCŢIE
Este un fapt necontestat că, ìn Anglia,
teatrul trece printr-o puternică criză. O
dublă criză : financiară şi de producţie. în
adevăr, majorarea din ultima vreme a taxelor
pe spectacole şi, implicit, ridicarea preţurilor
la bilete au dus la închiderea mad multor
teatre.
Eria să dispară şi Teatrul „St. James",
vechi de peste 130 de ani (cu o sala de 1.200
de locuri), daca vestita actriţă Vivien Leigh
n_ar fi venit ìn Camera Comunelor, unde
se hotăra dărîmarea acestui teatru, şi, călcînd
peste toate regulamenteie şi tradiţiile secu*
lare, n - ar fi strigat de la tribuna publicului :
,,Ceea ce vreţi să faceţi este un act incalificabil de samavolnicie şi barbarie" (tex
tual). Aceasta a stìrnit o mişcare de opinie
care a déterminât Camera Lorzilor să invaTdeze hotărîrea Camerei Comunelor. Dar, de
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(Şase luiii grafie) de Robert Morley şi
Dundas Hamilton (ca şi cum air fi fost
nevoie de eforturile conjugate ale cìt mai
multora pentru a ìndeparta acţiunea de verosimil). E varba în piesă de proprietari
unei firme de import care, ìn urma unui
rămăşag à la Mark Twain, lasă pe rimp de
şase luni conducerea treburilor comerciale
pe seama femeilor lor. Acestea fac nişte
trăsnăi care ar fi trebuit să duca la ruina
chiar Banca Angliei, si cìnd colo afacerik
incep' să mearga acum mai bine ca ìnainte...
La Cambridge-Theatre se reprezintă Silver
Wedding (Nunta de argint) de Michael
Clayton Hutton, unde e vorba de o ,,mater
familias" care proiectează un divorţ şi o fuga
cu un (bineinţeks) american, cunoscut de
curind, si asta tocmai in ziua nunţii ei. de
argint.
La Westminster-Theatre (ce nume pompoase şi angajante : 'Westminster — numeìe
parlamentului, Cambridge — faimoasa universitate, Royal Court — Curtea Regala !...), alta
stupiditate : Dear deliquent (Scumpul delicvent) de Jack Popplewell, in care nepotul şi
unicul moştenitor al unui unchi foarte bogat
surprinde in apartamentul său o hoaţă, fiică
de tîihar ea însăşi. Hoaţa reuşeşte să-i fure
băiatului... mintile şi face d'n el un com
plice, care rupe logodna cu domnisoara din
societatea distinsă si se lasă atras de fata
de soi rău in fel de fel de aventuri.
lata in jurul căror eroi se învîrteşte in
Anglia dramaturgia originala la 342 de ani
de la Shakespeare : asasini nedescoperiţi,
mari comercianţi cărora li s*-a urît cu bi
nde, delicvenţi de drept cornuti, femei care
la vìrsta bunicii fac prost : i de feriscane istericoase, ş.a.m.d.
Repertoriul originai e complétât cu tra
duced : Dinner with The Family (Cină în
familie), o adaptare după comedi lui
Anouilh, Rendez-vous de Senlis ; Oui de
Felic'en Marceau, despre care s-a voribit
atîta, si o ineptie lacrimogena de doi autori
elveţieni : Oh, my papa (Vai, tăticule !)
Pentru a regăsd actualitatea, problemele
zilei, trebuie să ne refugiem ìn... mitologie,
cum e cazul piesei The rape of the belt
(Răp'rea centurii), al cărei autor, Benn W.
Levy, wind să satirizeze pacatele lumii
dolarizate si in special încHnaţiile ei spre război, şi-a luat ca erou pe miticul Hercule şi ca
pretext, lupta lui ìmpotriva amazoanelor spre
a rapi Centura pe care regina lor o avea de
la zeul Marte, tatăl ei. Din aceste întîmplărî
mitice, automi a făcut o paese ce se joacă
la Piccadilly...
lata aproximativ situaţia. Bine că a
rămas, deocamdată, neântinat Stratford-uponAvon.

„DIPLOMAŢII" DE PETER KARVAŞ
Tînărul şi multilateralul scriiitor slovac
Peter Karvaş — prozator remarcabil, cronicar subtil şi apreciat autor dramatic —
şi-a consacrât şi îşi consacra activitatea
aproape in întregime actualităţii. Actualita
tea îi oferă un cìmp de inspiraţie rodnic si
nelimitat, pe care scriitorul il fructifică cu
migală, cu mijloace variate, ce-i definesc ìntreaga creafie şi-i configurează in trăsături
precise personalitatea artistica.
Peter Karvaş s-a născut acum treizeci şi
opti idfe ani iìn or-açelul slovac Banska
Bistrica, astăzi important centru economie şi
cultural, aflat in phnă dezvoltare, dar pe
atunci localitate vitregită şi neînsemnată.
Aiirrnindu-se încă de pe băncile Universităţii
din Bratislava, ca un talentat autor de
schiţe si actìv cronicar teatral, Peter Karvaş
trăieşte o viaţă intensa, in care lupta pentru
ideile nobile ale libertăţii şi socialismului
înseamnă o continua şi generoasă dăruire.
Vâdind un patriotisrm fierbinte in fiecare
rìnd pe care-I scria, tînărul Karvaş parti
cipa şi direct, cu arma in mina, la eroica
xăscoală a poporului slovac ìmpotriva cotropitorilor hitleristi. După eliberare, luptător
neobosit pe frontul ideologie, Peter Karvaş
conduce secţia de teatru a postulili de radio
Bratislava şi secţia literară a Teatrului Na
tional Slovac.
Karvaş a publicat pina acum numeroase
lucrări : Podul, Lipsesc pontoanele, Cu jumàtate glas, Cu noi şi ìmpotriva noastră,
precum si primele două volume (Aceastà
generatie şi Generaţia ìn ofensivà) dintr-o
trilogie inchinata frămiîntărilor şi forţei in
creştere a poporului slovac, ìncepìnd din
perioada ameninţării hitleriste pina la eliberarea de sub jugul nazist. Dar, in afară de
acestea, au mai văzut lumina tiparului sub
semnătura lui Karvaş nenumârate schiţe,
cronici si materiale de presa. în sfìrsit,
ìnamte de a fi scris Diplomata, Peter
Karvaş a mai dăruit scenelor patriei lui nu
mai puţin de şase piese de teatru. Este
vorba de piesele din tinereţe, Meteorul, ìntoarcerea la viaţă şi Bastionul, scrise ìntre
1945 si 1948 şi de remarcabilele lucrări
dramarice : Oamenii de pe strada noas1râ,
Inimă plină de bucurie şi Pacientul 113,
scrise in anii ce au urmat. Sìnt piese compuse cu un deosiebit meşteşug, ce aduc in
fata spectatorilor oameni adevăraţi, tipuri
reprezentative ale societăţii cehoslovace de
astăzi, conflicte tipice problemelor şi frămîntărilor zilelor noastre. Apreciate in unanimitate pentru actualitatea stringente a temei
si remarcabila măiestrie artistica a scriitcrului, unele din eie şi-au cucerit preţuirea şi

/. Flavius
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simpatia şi dincolo de granitele Cehoslovaciei. iNe gindim ìn special la piesele
Oamenii de pe strada noastrâ, Teprezentată
cu succès ìn R. D. Germana şi in Polonia
şi mai ales la recenta şi savuroasa comédie
Diplomata, jucată concomitent, in ultima
vreme, după cite ştim, ìn Cehoslovacia,
Uniunea Sovietica, Polonia şi R.D.G.
Piesa de tearru Diplomata nu face decìt
să conforme o data mai mult personalitatea
lui Karvaş, care se caracterizează printr-o
pătrţunzătoare lucddiitate şi neabătută combatàvitate partinică. Este o comédie izbutită,
care - şi ia tema şi persona jele din mediul
diplomatìei britanice şi le itrimite apoi ìn
misiune in Oriental arab.
Impartita traditional, in trei acte, Diplo
mata nu numără mai mult de şapte personaje, dintre care şase diplomati englezi,
reprezentìnd fiecare in parte trăsături felurite ale unei aceleiaşi lumi, caracterizată prin
nepasare, prostie, rapacitate, viclenie, usuratate si crinia. Cel de al şaptelea personaj,
„omul din Orientul arab", pare destul de
naiv ca să poată fi originea unei catastrofe
politice a diplomatici britanice, dar in fapt,
este capabil să o dezlănţuie.
Fundamentala problema a piesei o constiituie credinţa personajului Cox, ambasadorul maiestăţii sale britanice, erou tragi-co
mic care, sosit in lumea araba, e slincer
pornit să socotească realizabile plăsmuirile
lui idealiste despre ,,conlucrarea u dintre co
lonia şi metropolă, pentru a ajunge conştient,
in cele din urmă, pe poziţia celorlalţi reprezentanţi ai colonialismului şi a continua
apoi pe aceasta cale. Partenerul său, ,,omul
din Orientili airab" sau, mad precis, dr-ul
Şamardal, buturuga mica in calea uriaşului
car al misionarismului cu care se crede
inzestrat Cox, desi este tot atît de paradoxal
ca ş_i ambasadorul (e in stare să creadă că
adevărul este adevăr şi pentru imperialisti),
se arata totuşi capabil să-şi dea seama că
„ceea ce e adevărat la Westminster, nu este
adevărat in Tuweik", exprimînd astfel ideea
de bază a piesei. Trebuie adăugat că Şamardal este un băştinaş distins şi cultivât, eu
studii în Anglia, nu prea deştept, dar entuziasmat de idealuirile clasice ale umani smului pe care le trădează copios snobii săi
amici din Marea Britanie, fapt ce-d fringe
linia firească a evolutiei, in sens cu totul
opus însă evoluţiei pe care o urmează am
basadorul Cox.

Peter Karvaş a izbutit să dea subiectului
său, „faptului" său diplomatic de mare şi
bogata actualitaite şi semnificaţie, o asemenea
desfăşurare (in limita unor mijloace extrem
de simple), încît spectatorul este nu numai
cucerit de surpriza care se lasă purtată de
la un act la altul, ci si molipsit de umorul
care sta la pîndă in spatele fiecarei replici.
Neprevazutul se află pe treapta cea mai de
sus in piesa lui Karvaş, care demonstrează
într-o mandera cu totul personală ipocrizia,
putreziciunea şi tendinţele criminale ale unei
diplomaţii, in care zìmbetul marcheazâ lovitura din umbra, iar plecăciunea, rapacitatea.
Este o piesă care a atras atentia presei si
a cronicarilor de specialitate. Revista „Divadlo" considera că marele merit al DiplomaUlor constò in lămurirea si demascarea
cu mijloace comice, spumoase si elegante, a
unui fenomen istorico-social, atìt de actual,
ca acela al şubrezeniei poziţiilor colonialiste.

Jean

Grosu

DRAMATURGIA ROMÎNEASCĂ
PESTE HOTARE
în R. D. Germana
După buna primire făcută piesei Nota
zero la purtare de către publicul sovietic,
care a văzut _ o reprezentată la Teatrul Comsomoiului din Moscova, ziarele din Berlin şi
Leipzig ne _ au adus de curìnd vesti si despre
felul cum a fost primită comedia lui Virgil
Stoenescu şi Octavian Sava, de către publicul
german care a vazut _ o jucată simultan la
,,Teatrul Prieteniei" din Berlin şi la „Tea
trul Tineretului" din Leipzig.
Astfel, cronicarul ziarului „National Zeitung" se exprima in următorii termeni despre
piesa si spectacolul berlinez dat de „Tea
trul Prieteniei" :
„Trebuie să fii lipsit de inimă şi pe dea supra surd, ca să nu vezi şi sa nu auzi la
vizionarea noului spectacol al „Teatrului
Prieteniei", cum tineretul berlinez se regăseşte, cu bucurie, in eroi piesei, ale căror
conflicte se aseamănă atît de mult cu ìn"
tìmplarile lor". Şi mai departe : „A pune in
scena această piesă de tineret, cu o actiune
pasionantă şi cu romantismul ei Tevoluţionar,
este o sarchia mentore".
La rindul său, ziarul „Neue Zeit" arata :
,,Nota zero la purtare... demonstrează că cei
doi autori cunosc psicologia spectatorului
tînăr. Ei captivează pr ; ntr-o atmosfera şcolărească autentica, au umor, ba vorbesc chiar
şi despre dragoste. Piesa conduce, farà osten tatie, spre recunoasterea ideii de disciplina
şi progres".

Diplomata nu prezintă propriu-zis lupta
de eliberare a arabilor, ci mai degrabă
fringerea diplomatici britanice de zndul arab.
Este o savuroasă desfăşurare de situaţii satirice din care se desprinde falimentul filo
sofie şi moral al colonialismului.
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£M aspect al salii de lectură a Asociaţiei Italia—Romînia din
Roma, In timpul lecturli piesei „Titanic vais" de Tudor Musatescu, in regia lui Carlo Di Stefano

De asemenea, multe alte ziare si reviste
germane (printre care „Neues Deutschland",
„Junge Welt", „Berliner Zeitung" etc.) publică ample cronici, artico le si fotografii
despre spectacolul cu piesa Nota zero la purtare, la teatrele din Berlin si Leipzig.

Ahmed Hamrouche, directorul Teatrului
National din Cairo, care a vizitat R.P.R.,
duce o activitate bogată de popularizare a
ţării noastre in Egipt. El este unul din prin
cipali! animatori ai promovării dramaturgie!
romîneşti pe scenele egiptene.

La Cairo...
Pe alte coordonate geografice, dramaturgia
noastră este de asemenea prezentă. Teatrul
National din Cairo a pus in scena încă de
acum un an O scrisoare perduta de I. L.
Caragiale, spectacol care s*a bucurat de un
Temarcabil suicces in irìndul spectatorilor
egipteni.
Capodopera mareiui nostru Caragiale a mai
fost prezentată de acest teatru si la Damasc
cu prilejul Tìrgului International din toamna
acestui an.
Pe de alta parte, Ultima ora a lui Mihail
Sebastian urmează să fie pusă in scena în
cursul lunii ianuarie 1959, tot de carré Tea"
trul National din Cairo.
Profesorul universitar dr. Mandur, critic
Iriterar şi membru al Asoc;aţiei de prietenie
egipteano-romînă, lucrează in prezent la traducerea piesei Citadela sfărîmată de Horia
Lovinescu.

La Roma...
Dramaturg.a romînească devine tot mai
cunoscută şi apreciată in lume. După con*
tactul, aproape necesar si firesc, cu comediile lui Caragiale, publicul din srtrăinătate
face cunoştintă cu Mihail Sebastian, cu
Horia Lovinescu, cu Aurei Baranga si alti
scriitori contemporani. Fenomenul s-a verificat
si in Italia. După O scrisoare pierdută, după
„Tecitalul" Caragiale, după Ultima oră, iată
punindu'se in scena comedia lui Tudor Mu*
şatescu, Titan:c vais. în fotografia de mai
sus, actorii grupaţi in jurul entuziastul(ui regizor Carlo Di Stefano — devemt spe
cialist in teatru romìnesc — ìsi citesc rolurile
din Titanic vais.
Preluda la reprezentarea scenica, aceste
lecturi artistice constiruie un imediat sì
eficace mijloc de popularizare a valorilor
noastre teatrale.
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ÎNTÎLNIRE CU OAMENl DE
TEATRU DIN R. D. G.
Sosit în tara noastră pentru a cunoaşte
realizările teatrului romînesc, grupul de
oameni de teatru germani alcătuit din :
Ewa Zapff, director al Teatrelor dramatice
din Ministerul Culturii al R.D.G., KarlHeinz Hafranke, dramaturg al Teatrului
Prieteniei din Berlin, şi Karl Heinz Miiller,
dramaturg al teatrului din Potsdam, a vizitat eu acest prilej şi redacţia revistei
„Teatrul".
A avut loc — eu această ocazie — o discuţie asupra problemelor actuale aie teatrului
german, la care au participât pe lîngă mem
bri! colectivului nostru redactional, creatori
din teatrele bucureştene, act visti ai D ; recţiei Teatrelor din Ministerul învăţămîntului
şi Culturii.
Discuţia a atins tangential unele problème
ca : specificul profilului teatrelor pentru
-copii si tìneret sau folosirea actorului-copi 1
in rolurile de copii, acordìnd mai mult
spaţiu dezbaterii repertoriului teatral în
R.D.G. şi „problemei Brecht".
Relativ la repertoriu, oaspeţii au arătat câ
circa 30% dintre piesele reprezentate pe sce
n d e teatrelor germane sont inspirate din
actualitatea socialista. Desi nu au fost create
ìncà marile opere dramatice ale construcţied

socialismului in R.D.G., desi ini'uenţa brech
tiana deosebit de puternic resimţită de linerii
dramaturgi ascunde uneori pericolul epigonismulud — majoritatea dramaturgi lor ger
mani răspund cu promptìtudine celor mai
ìnsemnate comandamente actuale, creìnd piese inspirate din realitatea patri-ei lor. (Unele
dintre aceste piese legate de o problematica
foarte specifica R.D.G. — piese ,,de utilitate" — nu pot fi reprezentate dincolo de
hotarele ţării.) Oamenii de teatru germani
recomandă însă succesele ìnregistrate de pildă
cu Cercul diavolului de Hedda Zinner şi
ultima ei piesă Ca orice caz dubios,
Uliţa satului şi Spărgătorul de norme de
Matusche etc.
Era şi normal ca in centrul discuţiei să se
situeze opera dramatică şi spectacolul brechtian, nu numai fiindcă reprezintă problemecheie în teatrul realist-socialst german, dar
şi pentru că acestea ridica în momentul ac
tual ìnsemnate problème criticii şi, mai ales,
practicii noastre teatrale.
Oamenii de teatru germani au atras din
nou atenţia asupra pericolului dogmatizării
concepţiei teoretice brechtiene (mai aies în
condiţiile în care această concepţie reprezintă un sinuoa şi continuu drum de autoperfecţionare). subliniind posibilitatea înscenării eu succès a operelor marelui dramaturg
şi în alt stil realist decît eel preconizat de
autor (măr+urie stă varietatea înscenărilor
brechtiene din Germania).

Oaspeţi din R.D.G. In vizitâ la revista „Teatrul". De la stinga
la dreapta : Karl-Heinz Mailer, Ewa Zapff, Karl-Heinz Hafranke
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DOVADA UNEI MUNCI RODNICE

23 no'embrie 1958, în care s-au transmis
fragmente din concureul teatrelor dramatice
la care aţi participât şi dv. cu piesa de
teatru Răzeşii lui Bogdan, audiţie care ne-a
entuziasmat mult ; ţinînd seama că acţiunea
se petrece pe malul rìului Siret — deci pe
undeva prin partile noastre — şi tratează
problema socializàrii agriculrurii, acţiune care
in raionul nostru se desfăşoară din plin...
vă rugăm foarte frumos să ne sprijiniţi în
munca de pregătire a acestui spectacol... prin
aceea de a ne tràmite textul piesei, pe care
momentan nu-1 găsim în librării. Pe tovarăşul
regizor, personal il rugăm să ne facă unele
recomandari cu privire la modul de inter
pretare, decor, şi ceca ce considera dinsul că
ne va ajuta la pregătirea acestei piese de
teatru" (comuna Liestì, regiunea Galaţi).

Succesul obţinut de colectivul Teatrului
Muncitoresc C.F.R. din Bucuresti in turneul
întreprins in unele comune şi sate cu spectacolul Răzeşii lui Bogdan de Ernest Maftei
este puternic reliefat si de scrisorile membrilor diieritelor cămine culturale şi case
raionale de cultura, adresate teatrului. Ei
apreciază această piesă' în special pentru
mesajul ei înaintat, pentru problemele ma
jore pe care le dezvoltă, în concordanţă cu
cele mai arzătoare frămîntări ale momentului actual din lumea satelor. Eficienţa, în
acest caz, înseamnâ „consolidarea şi mărirea sectorului socialist" — după cum afirmă succint tovarăşii din comuna Lieşti (raionul Galaţi).
Măiestria şi sincera dăruire a actorilor
bucureşteni au stîrnit deopotrivă entuziasmuî
celor care d-au văzut în turneu şi al celor care
au ascultat la radio fragmentele transmise de
la Festivalul teatrelor drama tice.
„Am
fosrt profund
impresionaţi de felul în
care Teatrul Muncitoresc C.F.R. Giuleşti a
pregătit şi a prezentat în cadrul acestui festi
val piesa de teatru care tratează problema
actuală a satului nostra", — scriu membrii
Casei raionale de cultura din Adjud ; dar
cei de la Căminul cultural din comuna
Avxam Iancu (raionul Cìimpeni, regiunea
Cluj) îsi exprima recunoştinţa pentru străcLuiia rodnică a actorilor : „în primul rind
vă mulţumim pentru munca depusă de dv.
pentru prezentarea piesei Răzeşii lui Bogdan
de Ernest Maftei".

Textul piesei îl solicita şi cei de la Căminul cultural din comuna Tatar usi (raionul
Paşcani, regiunea Iaşi) : „Vizionarea piesei
de teatru Răzeşii lui Bogdan, care a fost
prezentată în oraşul Paşcani, ne-a întărit
convingerea că ar fi foarte nimerit de pus
în scena şi în comuna noastră. Pentru acest
lucru venim eu o mare irugăminte la dv.
aceea de a ne trimite un exemplar cu textul
piesei" ;... şi ced de la Casa
raională
de cultura din Adjud : „Vă rugăm să ne
împrumutaţi pentru studiul cercului dra
matic al Casei noastre de cultura această
piesă de teatru prezentată de colectivul tea
trului dv. " ;... şi cei de la Casa de cultura
din Călăraşi : ,,în vederea îmbunătăţirii
repertoriulud la Casa de cultura din Calarasi, pentru a axa acest repertoriu pe pro
blemele actuale, specif ice raionului nostru,
vă rugăm
tovărăşeşte să ne împrumutaţi
textul piesei Răzeşii lui Bogdan de Ernest
Maftei".

In dorinţa de a pregati şi interpreta
această piesă pe scende lor de amatori, ta
rami muncitori din diferite comune au cerut
ajutoxul teatrului. „Sintem un colectiv de
salariati organizati intr-un cere dramatic pe
lîngă Sfatul Popolar Raional. Ascultìnd emisiunea „Teatru la microfon" din ziua de

... Cînd teatrul e ancorat profund în actualitate, menirea lui educativa este împUnită.
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Prima se refera la imperativul actualităţii.
Pornind de la premisa că ..isorialismul este
o epoca cu vocaţie dramatică" (M. Petroveanu), teatrul îşi certifica viabilitatea în
funcţie de răspunsurile pe care le dă ìntrebărilor epodi, în funcţie de permeabilitatea
sa la pulsul clipei. Sterdlitatea si evazdonismul
nu fac corp comun cu realismul socialist,
„întîlnindu-se faţă în faţă cu oamenii care
txăiesc astăzi, textul dramatic nu-şi poate
permite să conferenţieze, mai mult sau mai
puţin subtil, pe teme generale" (Vicu Mindra, „Scriitorul de teatru"). Teatrul trebuie
să fie o replica militantă, în măsură de
tr a-i influenţa pe oameni, a-a face să-şi înţeleagă existenţa, a-i ajuita să se depăşească...**
(Paul Georgescu, „Genul dificil"). Şi acest
hicru este posibil numai în măsmra în care
artistul — în cazul de faţă dramaturg —
jsimte, descoperă, cunoaşte şi redă noul.
Ajungem astfel la esenta realismului socialist despre care Aurei Baranga vorbeşte în
articolul său, prin prisma propriilor căutări
şi expeniente de creaţie.

O BINEVENITĂ CONTRIBUEE
Evoluţia teatrului nostru cunoaşte astăzi
un moment de reîmprosipătare şi regrupare
a fortelor, în sensul déterminât de dezvoltarea istorică a societăţii. Este momentul
premergător aniversării festive a 15 ani de
la eliberare.
„Gazeta Literară" a consacrât numărul
50/248 din ll/XII/958, în întregime,
teatrului.
Cititoiii
vor
fi
fost
suriprinşi,
iar
specialistni,
cu
atît
mai
mult, intrigati. în siéra preocupărilor
sale obişnuite teatrul ocupă un loc
ceva mai restrâns în funcţie de profilul
gazetei. Excepţia a demonstrat că nu aceasta
este şi înseminătatea care i se atribuie. De
aceea, redacţia expune dintru început punctui
său de vedere : „Teatrul nu e, "mainte de
orice, nici sala, n:ci decor, nici interpretare,
nici regie, nici casa, da, nici casa... teatrul
ieşit din sămînţa cuvîntului, este pentru noi,
"mainte de orice, literatură". Precizarea nu
contine aici o justificare în sine, ci, mai
aies, stabilirea — sau restabilirea — unui
vechi şi banal adevăr, uitat sau pomenit
uneori de circumstanţă, potrivit căiruia sarcinile principale aie teatrului sont „sarcinile
Hteraturii în ansamblul ei". Solicita astfel o
oonfruntare de opinii la nivelul bazei mate
riale a teatrului, acolo unde se află impian
tate rădăcinile. Deci, la esenta. Din acest
punct de vedere determinarea teatrului în
raporturile sale estetice cu realitatea este
mad mult decît oportună. Este imperioasă.
Din materialul bogat, insérât în paginile
„Gazetei Literare", la care şi-au dal contri buţia critici şi dramaturgi de seamă, desprindem — ca principale şi cu rezonanţă
imediată — două idei călăuzitoare.

Cea de a doua idee demonstrează necesitatea exprimării cìt mai pregnante a conţinutului nou, socialist. în spiritul acestei exigenţe, Vicu Mîndra pledează în articolul
„Scriitorul de teatru" (continuât în numărul
următor cu „Contemporaneitate") pentru revoluţionarea mijloacelor de expresie dramatică,
în sensul renunţării la vechile tipare ale
dramei burgheze şi abordărid unor formule
noi, corespunzătoare esenţed umane a sodetăţii socialiste, întrucît — cum spune Al.
Mirodan în a sa referire pătimaşă la „tea
trul scurt" — „de ieri pina azi, prin revoluţie, nu s-au schimbat numai timpurile, s-a
schimbat şi timpul" şi spectatorul contem
porain „cunoaşte alt ritm al zi lei, mai dens
si mai intens". Pogodin, acum 20 de ani,
punea aceeaşi problema în fata dramaturgilor sovietdoi. în peisajul dramatui^giei
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'noastre actuale ea se recunoaşte ca .funda
mental.
Ceea ce remarcăm îndeosebi este operativi^atea numărului. într-un moment cînd în alte
publicaţii de specialitate, rodul creaţiei dra•naturgului nu beneficiază de lumina tipanilui, „Gazeta Literară", singură, publi■:k două fragmente din piesele aliate în lucru
fReţeaua subterană de Mihai Beniuc şi
Passacaglia de Titus Popovici) şi o lucrare
inedita, datînd de pe la ìnceputurile teatrului romìnesc ìnainte de 1834 — intitulată
Sfatul fallii
şi atribuită vornicului N.
Dimachi. Intr-un moment cind destinele teatrului se conturează pe două direcţii distincte
in arena internaţională, „Gazeta Literară"
dedica o pagina oonfruntării răsăritului cu
ipusul prin cele mai ilustrative personalităţi

teatrale : Maiakovski, Brecht — de o parte, '
Beckett, Ionesco -» de cealaltă parte.
Teatrul realist şi antiteaitrul sìnt supuse astfel unei oglindiri de principiu. în sfîrşit, în
tr-un moment cînd practica oamenilor de tea
tro revendică întrebări şi sugestii curente,
„Gazeta Literară" procedează la o anchetă
prin tre cei mai fecunzi dramaturgi si lansează, în termeni succinti şi direcţi, o serie
de opinii interesante privind solutionarea
unor problème imediate („Note", „Gazeta
Literară recomandă ", „Gazeta Literară întreabă", „Gazeta Literară roagă").
Este, in ultima analiză, o intervenţie s>alutară şi la obiect. S au, împrumutînd cuvintele
„Contemporanului" — pentru teatru şi problemele lui. o binevenită contribuţie.
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EVENIMENTE TEATRALE DIN R. P. R. ÎN 1958

25 ianuarie

— Centenarul lui Barbu Ştefânescu Delavrancea. Teatrele din ţară sărbătoresc

evenimentul reprezentînd piesele : Apus de soare, Viforul

şi Hagi

Tudose.

6 martie — Se sărbătoreşte jubileul Teatrului Armatei, care a prezentat pina acum 5.000
*de spoetacele eu 70 de piese.
17 — 21 martie

— Turneul Teatrului de Stat „Valea Jiului" din Petroşani la Bucureşti eu

spectacolele : Revizorul,

Maralitatea

doamnei

Dulska

şi

AfacerişUi.

18 martie — A ineetat din viaţă Ovid Brădescu, artist emerit al R.P.R.
25 martie

— A ìncetat din viaţă Constantin Ramadan, artist al poporului.

29 martie — Teatrul de Stat. din Ba'a Mare sărbătoreşte cinci ani de la înfiinţare.
29 martie — Teatrul de păpuşi în limba maghiară din Tg. Muxes sărbătoreşte al 2.0Q0-lea
«pectacol. înfiinţat acum nouă ani, teatrul a prezentat 40 de premere, care au fost vizionate de
400.000 de spettatori.
3 aprilie

— Jean Malie, secretar generai al Uniunii Internat'onale a Marionetiştilor şi

director al Teatrului Centrai de Păpuşi din Praga, ne viztează tara.
7 aprilie

— S-a deschis ìn sala Ateneului finala celui de al treilea Fest'val republican

ai elementelor fruntaşe din scolile şi instìtutele de arra, organizat sub ausp'ciile Ministerului ìn'văţămintului şi Culrurii.
14 aprilie — Nikolai Serebreakov, directorul Institutului de Teatru din Leningrad, ne vizilează tara, in cadrtil u n u i schimb de experienţă.
18 aprilie—4

mai — Turneul Teatrului

Mie Academic de Stat din Moscova, care to pre

zentat la Iaşi şi la Bucureşri spectacolele : Lupii
^paneikovo

si

şi oile, Aripi,

Puterea

ìntunericului,

Satul

Ste-

Port-Arthur-

10 mai — Finala Concursului iormatiilor artistioe studenţeşti.
15 mai— 1 vunie — Festivalul International al Teatrelor de Păpuşi şi Marionete.
16 mai — Artistul emerit G. Ciprian e sărbătorit pentru ìmplinirea a 50 de ani de aciivitate actoxicească.
26 mai — Deschiderea celui de! al VI-lea Congres UNIMA (Uniunea Internaţonala a Ma
ri onetistìlor).

7 — Teatrul nr. 12
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1 iunie — Se implinesc 10 ani de la iniiintarcja Teajtrului din Sibiu ca secţie a Teatrului Poporului din. Bucureşti.
15—23 iunie — Turneul Teatrului National „Vasile Aiecsandxi" din Iaşi la Bucureşti
cu spectacolele : Mutter Courage, Despot Vodă, Uraganul şi Şcoala bìrfeliior.
17 iunie — Teatrul de Stat din Timişoaira prezintă in premieră pe ţară piesa
gangsterul

si necunoscutul

18—30

iu\nie — Turneul Teatrului National din Cluj la Bucureşti cu spectacolele :

malion,

Viforul,

CSf

1 — 2 iulie

critica

Dansaioarea,,

de Victor Bîrlădeanu.

Maria

Stuart,

Hecuba,

Arboreie

genealogie

şi Mâsurâ

pentru

Pyg

màsurà.

— Consfătuirea armala a oamenilor de teatru

13 iulie — „Scìntela" publică articoluL Pentru ìntàrirea
literarà.

principialitàtii

marxist-leniniste

in.

15 august

— A incetat din viaţă regizorul Victor Bumbeşti.

22 august

— Se inaugurează noul local al Teatrului de Stat din Turda.

23 august

— Se irtaugureaza ai 36-lea teatru din ţară, Teatrul de Stat din Botosan-

14—15

septembrie

20 septembrie—20

— Teatrele din ţară L* deschid. stagiuneaoctombrie

— Turneul Teatrului National „I. L. Gàragiale" in Uniunea.

Sovietica, cu spectacolele : O scrisoare pierdutà,

Anii Negri, Steaua farà nume, Bădăranii

şi Re-

vizorul.
22 septembrie

— Teatrul Muncitoresc C.F.R. prezintă in prenderà piesa Ràzesii

lui Bog-

dor. de Ernest Maftei.
4—12 octombrie
Ami negri, Viforul,

— Turneul Teatrului de Sjtat din Timişoara la Bucureşti, cu spectacolele

Ploşniţa

şi Dansatoarea,

gangsterul

şi

necunoscutul.

H octombrie — Se deschide secţia din Piatra Neamţ a Teatrului de Stat din Bacău eus
piesa Arboreie genealogie de Lucia Demerrrusi
fàft2 — 24 octombrie
14 octombrie

— Festivalul teatrelor dramatice-

— Soseşte in tara, la invitatìa I.RJl.C.S'., Marcella Sola, directoarea Teatru

lui M e Liber din Buenos Aires, inrpreună cu un grup de ziarişti şi critici de artă argentinieni.
17 octombrie

— Colectivul Teatrului de Papuşi din Craiova pleacă in tornea in R. P~

Bulgaria cu spectacolele : Evantaiul,
21 octombrie
Ciu Yuan

de Go

9 noiembrie

Domnul

Goe, Găinuşa harnică şi Prima

lecţie.

— Turneul Teatrukii de Stat J r e Oraşul Stalin la Bucureşti cu spectacoluj.
Mo-jo.
— Teatrul de Stat „Valea Jiului" din Petroşani împlineşte 10 ani de activi-

tate, in cursul càrora a prezentat 3.200 de spectacole cu 76 de premiere, v'zionate de un m lion
de spectatori.
11—12
fide

noiembrie

— Turneul Teatrului de Stat din S'inu la Bucuresti cu spectacolul

Su-

tari de Camil Petrescu.
13 noiembrie

— A meetat d n viaţă artistudl emerit Victor Antonescu.

16 noieinbrie

— Teatrul de Stat din Arad sàrbàtoreste 10 ani de activitate.

25 noembrie

— Turneul Teatrului Secuiesc de Stat din Tg. Mu-eş in R.P. Ungarà cu

spect'icole'e : Ultima

ora, Omul

care aduce

ploaic,

Budai

Nagy

Antal,

Vassa

Jeìeznova

şi

învătătOarea.
H—10 decembrie

— Finala Festivalulud bienal ,,I. L. Caragiak" al echipelor de teatru

de amatori.
www.cimec.ro
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Anul III
1 9 58
GENERALITAŢI
Estetica, fllozofie, tehnică dramatică ; teatrul şi viaţa politica şi socială ; pnMicul
ANTON IU (Costache) — In prag de noua stagiune, nr. 9.
BARBUTA (Margareta) — Spiritul de pairtid şi eficienţa mesajului, nr. 7.
CAZABAN (Jules) — Dincolo de filele calendarului, nr. 1.
CIU YAN —Linia revizionistà in literaturà si artà, nr. 8.
DAVIDOGLU (Mdhail) — Revoluţia şi creaţia noastrà, nr. 10-11.
DEMETRIUS (Lucia) — Revoluţia $i creaţia noastrà, nr. 10-11.
FLOREA

(Virgil)

— Despre

situaţia

şi sarcinilc

imcdiatc

in domeniuì

GUS (M.) — Aria şi democratia, nr. 5.
LOGHIN (George Dem.) — Varietatea soluţiilor scenice, nr. 2.
POPESCU (Horea) — Revoluţia şi creaţia noastrà, nr. 10-11.
SILVESTRU (Valentin) — Formele comicului, nr. 4.
TÀUTU (Nicolae) — Revoluţia si creaţia noastrà, nr. 10-11.
TORNEA (Florin) — Spre imaginea teatralà, nr- 3
,,
,,
— Ràspunderea dramaturgului, nr. 4.
„
„
— Caracter popular şi exprès i artistica, nr. 10-11.
— ìndemn mereu viu, nr. 4.
—
— Teatru şi partinitate, nr- 5—

—

—
—
—
—

Dramaturgii şi noul comunist, nr. b.
Orientare ideologcd si pmcOcà teatralà. nr. 7.
23 August ne angajeazu, UT. 8.
Pc drumul Marelui Octombrie, n r 10-11'■
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dramaturgiei,

nr- 12

TEATRE SI ANSAMBLURI
I storie

Rominia

ALEXANDRESCU (Mircea) — însemnàri despre Teatrul C.F.R. Giuleşti, nr. 7.
BARBUTA (Margareta) — în căutarea profiiului — însemnàri despre Teatrul National din
Craiova, nr. 5.
FLÒREA (Mihail) — Volume pretioase dar ignorate (recenzie la volumele „Date informative
asupira Teatrului National"), nr. 4.
FL. (M.) — La infiintarea unui nou teatru (Teatrul de Stat din Botosani), nr. 8.
LOGHIN (George Dem) — Un prilej de conjrunt-are rodnică (Festivaiul teatrelor dramatice),
nr. 10-11.
POPOVICI (Al.) — In cautarea profilului — Note despre Teatrul National din Cluj, nr. 6.
SILVESTRU (Valentin) — Proiecte de reforma teatrală (Din trecutul Teatrului National Bucuresti), nr. 3.
T. (FI.) — Un prilej nu numai de pioasà meditatie (La 125 de ani de la infiintarea Societàri
Filarmonice), nr. 5.
w —
— Un deceniu de activitaie (Teatrul de Stat din Arad), nr. 12.
«^v^"~~ Premierea unor oameni de teatru, nr. 2.
Jos
—
— Consfàtuirea oamenilor de teatru, nr. 7.
—
— Consfàtuirea oamenilor de teatru — învăţăminte, nr. 8.
jfà*'
—
— Laureata Festivalului teatrelor dramatice, nr. 10-11.
U. R. S. S.
DELEANU (Horda) -

Teatrul Mie, nr. 6.

Reprezentaţie : regie,decor, lumina, distribuţii etc.
ALTERESCU (S : mion) — Unilate de conceptie — varietale in mijloacele de expresie (Festivaiul
teatrelor diramatice), nr. 10—11.
BARBUTA (Mangareta) — Conţinutul ideologie al mundi regizorului
Note despre regia noastrà pe marginea stagiunii trecute, nr. 9.
FLORIAN (Càlin P.) — IntiVnire cu Maiakovski — Pe fimi ideilor fundamental,
nr. 2
GHEORGHIU (Mihnea) — Mesajul dramatic in arta scenografica (Festivaiul teatrelor drama
tice), nr. 10—11.
PAVEL (Amelia) — Ilustratii scenografice la teatrul lui Caragiale, nr. 3.
POPESCU (Horea) — Intilnire cu Maiakovski — De la spectacol la conceptie, nr. 2.
Di recti e si administrât ie
ALEXANDRESCU (Mircea) — La masa secretarilor literari, nr. 3.
C. (E.) — Actori, transferuri, perturbàri in répertoria, nr. 7.
POPOVICI (Al.) - O.S.T.A. şi tumeele, nr. 7.
POTRÀ (Flonian) — Cuvinte şi fapte : Din activitatea consiliului artistic al Teatrului National
„I. L. Caragiale", nr. 6.
RAI CU (Minai) — Cum lucràm cu autorii dramatici... (Discuţii) nr. 12.
ZAMFIR (T.) - Respect lumeelor, nr. 8.
Repertorio
FLAVIUS (I.) — Ce fel de Shakespeare jucàm ?, nr. 6.
MANDRIC (Emil) — Repertoriul noii stagiuni şi perspective^ ei, nr. 9.

ACTORUL
(Viata profesionalâ, artâ şi termica, pedagogie etc.)
AL. (M.) — Cu tinerii actori despre roluri şi distribuii
ANTONI U (Costache) - Actorul-ceiàtean, nr. 3.
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(Discuţii), nr. 6.

ATANAS1U (Niki) — Etica comunista, condiţie a creaţiei arlistului, mr. 9.
COVALI (Eduard) — Birlic, comicul, rrr. 3.
DELEANU (Horia) — DAerot sau Réjane, nr. 3.
„
„
— Schimbul de azi, nr. 5.
„
,,
— Lenin la noi, ntr. 6.
FLOREA (Mihai) — Un fiu al Teairului National din Bucureşti (reoenzie la vahimul „Aristide
Demetriade, un mare actor... un caraeter", E.S.P.L.A.), rar. 7.
JACOB (Raluea) — Evocarea unei actrite (recenzie la volumul „Aristiizza Romanescu , E.S.P.L.A
1957), nr. 4.
MARTIAN (Al. POP) - Talent si cultura, nr- 3.
, POPOVICI (Al.) — Maestra in figuraţie, nr. 10-11.
-fi?"RUSU (lEe) — Măiestria lui Ion Manu, nr. 4.
' SILVESTRU (Valentin) — Coordonate ale interpretàrii realist-socialisie (Feativalul teatrelor dramatìce), nr. 10—11.

BIOGRAFII
BOTEZ (N. Luchian)' — Aurei Ion Maican, nr. 2.
CIUBOTÀRASU (Stefan) — La capatimi unni mare actor (C. Ramadan), nr. 5.
F. (I.) — Theodor Kiriacoff-Suruceanu, nr. 6.
FLAVIUS (I.) - Ion Sava, nr. 1.
MANU (Emil) — Iosif Vulcan, nr. 3.
MARTIAN (Al. Pop) — Un devotat al poeziei dramatice (Victor Bumbeşti), m. 9.
MASSLER (S.) — Victor Antonescu, nr. 12.
P. (Al.) — Cu Kiriţescu despre... 70..., nr. 5.
POPA (Tudorel) — Mihai Popescu, nr. 2.
PORUMBACU (Veronica) - Sara Manu, nt. 5.
SEBASTIAN (Lascar1) — La moartea lui N'iculescu-Buzàu, nr. 1.
TELEAJEN (Sandu) — Note despre George Mihail Zamfirescu, nr. 4.
TEODOREANU (Al. O.) — O amintire şi citeva insemnări despre Niculescu-Buzàu,

nr. 3.

Calendar
Bacalbaja (Ion C), nr. 5.
Bulandra (Tony), nr. 3.
Bulfinski (Romald), nr. 1.
Burada (T.) nr. 2.
Cîmpineanu (Ion), nr. 6.
Delavrancea (Barbu Ştefănescu),
Enescu (Vasile) nr. 5.
Iosif (Ştefan O.), nr. 6.
Popescu (Mihai), nr. 2.
Sturdza (Petre I.), nr. 1.
Tardini (Fanny), nr. 4.
Toneanu (Vasile). nr. 3.

va. 4.

ISTORIA LITERATURII DRAMATICE
Romilda
BARBUTA (Mairgareta) — AclualUate şi teatru, nr. 3.
CÀLIN (Vera) — Un curs universitar (recenzie b volumul „Istoria teatrului universal" do
Octav Gheorghiu), nr. 5.
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LUCA (Eugen) — Pretextul actuaiitâţii, nr. 5.
BARANGA
(Aurei)
MICU (Dumitru) — Valori realist-sociaJiste in drama. Teatrul lui Aurei BasrvmgpL Intrigò, eroi,
semnificaţii, nr. 8.
BÎRLĂDEANU
(Victor)
NICOARĂ (Eugen) — în càutarea adevàrului (Dansatoarea, gangsterul şi necwwscutul),
nr. 9.
BRATOLOVEANU
(Liviu)
TORNEA (Florin) — Valoarea umana in evocarea revolutionară („Zile de februarie" ) , nr. 5.
DAVIDOGLU
(Minai!)
Davidoglu,
MANCAŞ (Mixcea) — Valori realist-socàarjste în drama. Omul nou in opera lui M.
nr. 9.
DEMETRIUS
(Lucia)
•
ZALIS (H.) — Valori realist-socialiste i n drama. Teatrul Luciei Demetrius, n r . 6.
FULGA
(Laurenţiu)
MANDRIC (Emil) — ïlesterul Manole, nr. 7.
PETRESCU
(Camil)
TORNEA (Florin) — Subtextele „Sufletelor tari", nr. 2.
—
— Autorii nostri dramatici in plină creaţie, nr. 12.
Fragmente
Lovinescu (Horia) — Surorile Boga.
Teodoru (Const-) — Partea leului'

din

pissele

ăramaturgilor .-

Cehoslovacla
GROSU (Jean)

— Peter Karvaş

şi noua

lui piesâ „Dipk»maţii\ nr- 12
Franta

ANOUILH
(Jean)
TORNEA (Florin) — Anouilh

şi ,,Invilaţie

la costei',

nr. 7.
Germania

WOLF
(Friedrich)
BERLOGEA (Ileana) — Invtiaîie

la lectura lui Friedrich Wolf, nr. 4.
U. R. S. S.

POGODIN
(N.)
DELEANU (Horia) — Citind o noua piesâ despre Lenin („A trela patetica"), nr. 10-11.
VIŞNEVSKI
(Vsevolod)
POTRÀ (Florian) — Sinteza poetica a revoluţiei („Tragedia optimistă"),
nr. 1.

RELATII INTERNATIONALE, TURNEE, LITERATURĂ COMPARATA
ALEXANDRE S OU (Mircea) — Contruntare
interriaţională
(recenzJe la volumul ,, Teatrul
National ,,I.L.Caragiale" la Paris" de Valentin Silveatru), nr. 1.
ALEXANDRESCU (Sica) — Ce am invăţat de la teaţrul sovietic, nr. 9.
CALIN (Vera) — Anxietate şi néant — Pe marginea unor piese aie Apusului, nr. 6.
LUPAN (Radu) — Soluţia mistica în drama Apusului, nir. 8.
^IANDRIC (Emil) — Doninul Ossia Trilling fata cu realismul socialist, nr. 12.
TRILLING (Ossia) — A doua stagiune a Teatruiui Naţiunilor, nr. 9.
—
— Sebastian din nou la Teatrul Naţiunilor, nr. 3.
— Laude preţitfase (turneul Teatruiui ,,Ţăndărică" în Republ'ca Cehoslovacă), nr. 2.
—
— Universalitatea lui Caragiale („O scrisoare pierdută" la Rotterdam şi
Anvers), ni*. 3.
—
— Dramaturgia romineascà peste hotare, nr. 12.
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Turneul Teatrului N a t i o n a l „ I . L. C a r a g i a l e " în U. R. S. S.
ALEXANDRES CU (Sicà) — Drumul teatrului nostru e bun, nr. 10-11
BELIGAN (Radu) — întilnirile mele cu Hlestakov, nr. 10-11.
CALBOREANU (G.) — Cu Minai Buznea în Uniunea Sovietica, nr. 10-11.
FINTEŞTEANU (Ion) — Ce nu au văzut spectaîorii (nr. 10-11).
R O P O V I C I (Al.) — Spre noi performante, nr. 9.
ŞAPS (À.) — Vă mulţumesc, prieténi dragi, nr. 10-11.
T O P O R K O V (V.) — Mindria artei scenice romîneşti, nr. 10-11.
—
— Spicuiri din presa sovietica, nr. 10-11.

Turneul Teatrului Secuiesc din Tg. Mures în R. P. Ungarâ
MIKLOS "(Tompa) — O calatone după 12 ani..., nr. 12.
S I L V E S T R U (Valentin) -*■ Succesul în lumina opiniei publiée

teatrale

maghiare,

nr. 12
AngUa

FLAVIUS (I.) — Teatrul în Anglia : criză ţinanciarâ şi de producţie,
T R I L L I N G (Ossia) — Furtuna de Shakespeare la Stratford-upon-Avon,

nr. 12.
nr. 1.
Argentina

SOLA (Marcella) şi CARLINI (Carlo) — Teatrul

independent

in Argentina,

nr. 12.
Austria

S T A I C U (T.) — Gratuitatea

unei profesii de credinţă

(„Maske und Kothurn", 1-3 1957), nr. 4.
Belgia

ALEXANDRESCU (Sica) — Impresa

de teatru din Belgia şi Olanda, nr. 2.
Bulgaria

MACE.DONSK! (L.) — Un ghiă preţios (Revista bulgara „Teatîr") nr. 4.
—
— Trecere în revistă a repertoriului teatrelor bulgare, nr. 6.
—
— Noua stagiune a teatrelor din RJP. Bulgaria, nr. 10-11.
Cehoslovacla
BARBUTA (Margareta) — Praga teatraiă, nr. 6.
<3ROSU (Jean) — Seminar cu tineri la o aniversare, nr. 9.
„ — Clasicism şi actuali^ate în repertoriile
nr. 10-11.

a doua

mari

teatre

cehoslovace
Elveţta

X5EORGESCU (Sa^a) — Defăimătorii

de profesie de la „Luzerner

Neueste Nachrichten",

nr. 12.
Franta

BARBUTA (Margareta) — Conspiratia minciunii — Spicuiri din repertoriul parizian, nr. 10-11.
LUPAN (Radu) — Antiteatrul lui Eugène Ionesco, nr. 9.
'MARIAN (Paul B.) — Charles Dullin, omul de teatru (recenzie la ivolumul „Souvenirs et notes
de travail d'un acteur", Iintier, Paris, 1946), nr. 1.
M
,,
-,,
— Molière définit de el însuşi (recenzie la valurnul „Molière par lui-même",
editura „Le Seuil", Plaris 1957), nr. 5.
STAICU (T.) — Paris '58 şi cavalerii iraţionalismului,
nr. 7.
Germania
D. (V.) -între
Gorki şi Brecht, nr. 1.
—
— ïntîlnire eu oameni de teatru din R.D.G.,. nr. 12.
S P E R B E R (Alfred MarguL) — „Poet al naţiunii, al păcii şi al socialismului"
— La moartea lui
]ohannes R. Bêcher, nr. 10-11.
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Grecia
T. (S.) — M i h a i l K o u n e l a k i s : „între viziunea

omniui d'&'aà şi. viziunea antica",

nr. 1.
ItaUa.

.
DI STEFANO (Carlo) — Creaţia dialectală şi perspectivele teatrului italian, nx. 1
—
— Caragiale „reintilnit" la Roma,, n u 10—11.
P (FI) — Timpul şi societatea lui Goldoni (recenz'e la. voltimele „Carlo Goldoni e la sua.
poetica sociale"), nr. 3.
t

Iugoslavia
DĂSCĂLESOU (Angela) — Un indreptar peniru studenti
Academiei de Artă Dramatică din Liuihliana), nr. 3.

(recenzie la buletine!e lunare ale

*

•

-•
Olanda

ALEXANDRESCU

(Sica)

— Impresii

de teatru din Belgia şi Olanda,

nr. 2..
Polonia-

ZAICIK (Olga) — Claritate şi sobrietate

(recenz'e la revista polonezâ „Juirnalul teatral"), nr. ?..
S. U. A.

ALEXANDRESCU (Mircea) — Tendinee
D. (V.) — Sarmane Shakespeare !, nr. 1.
S. (T.) — Teatrul luat in balon, nr. 5.

in dramaturgia

americana,

nr. 2.

U. R. S. S ALTER.ESCU (Simion) — Serile Moscovei. . . serile Lăningradului, nr. 3.
DELEANU (Hor!a) — Moscova —Leningrad '58. Personalităţi regizorale :
Tovstonogov, nr. 7.
Ohlopkov, nr. 8.
Akimov, nr. 9.
FLORIAN (Călin P.) — Teatre de tineret, teaire cu tinereţe, nr. 10—11.
KRUPNOV (A.) - A 60-a aniversare a M .H .A.T .-ului, nr. 10—11.
KRUPNOV (A.) - Stiri, din U.R.S.S., nr. 12.
MAROSIN (Svetlana) — Noua stagiune in U.R.S.S., nr. 10-11.
MIHAILOV OM.A.) — Sardnile
teatrului sovietic in etapa aditala (Raportul ministxuhii
Culturii al U.R.S.S. la Consfătudrea oamenilor die teatru sovietici), nr. 10—11.
PIM'ENOV (V.) — Impreună cu poporul, in slujba poporului (Pe marginea Consfatuirii un'onaJe a oamenilor de .teajtru din U.R.S.S.), nr. 10-11.
VÎNTU (Victor!) — Nikolai Ohlopkov: „Spedatomi,
oaspetele actorului", nr. 4.
VLAD (D.) — Roadele unui concurs, nr. 2.
►>-•-** —
— M.H.A.T. la Londra, nr. 4.
—
— M.H.A.T. la Londra si Paris. Un turneu de mare stràlucire, nr. 8„
—
— N. M. Gorceakov, nr. 9.

TEATRU NEPROFESIONIST
Teatro de amatori
CORNEA (N.) — în preajma celui de al 5-lea concurs al brigàzilor artistice de agUatie, nr. 10-11.
MANDRIC (EMIL) Amatori, repertoriul lor ţi aitele, nx. 6.
M. (R.) — Un spectacol emoţionant („Dincolo de uimbiti chiparoşiloT", in interpretarea artiştilor
amatori greci), nr. 12.
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Concursul bienal de teatru „I. L. Caragiaïe"
LEtNKISCH (Şt.) — Pâpuşarii amatori, in finalâ, nr. 12.
M. (L.) — De succesele amatorilor răspund profesioniştii,
nr. 12.
N. (E.) — Bucureşti : Perspective remarcabile, nr. 10—11.
R Î N C U (George) — Roman: O serioasà verificare, nr. 10-11.
STAN (Sandina) — Premisele succesului, nr. 12.
—
— Laureata Bienalel, nr. 12.
Teatru scolar şi universitar
CRIŞAN (Mihai) — Se îndreaptâ

unele greşeli, nr. 10-11.

Concursul formatiilor artistice studenjeşti
(Cronici la spectacolele prezentate în cadrul concursului
Casa de Cultura a Studenţilor „Grigore Preoteasa" :
Mitica Popescu
Acolo departe...

(C. Petrescu), nr. 5.
(M. Ştefănescu), nr. 5.

Casa de Cultura a Studenti lor din G a Iati :
Patima roşie (M. Sorbul), nr. 5.
Casa de Cultura a StudenţUor din Iaşi :
Trei generata (Lucia D e m e t r u s l , nr. 5.
Universitatea ,,C. I. P a r h o n " :
Roata norocului (Fraţii T u r ) , nr. 5.

ESTRADA, PĂPUŞI SI MARIONETE, CIRC SI MUSIC-HALL, PANTOMIMA
Estrada
CASSIAN (Nina) — Cintece şi cuvinte

in teatrul de estrada, nr. 8.

Circ
P. (Al.) — „Circus" nu, nici „Magazin", rur. 8.
„ '
— Bravo Ţăndărică ! nr. 10—11.
■«»

Păpuşi şi marionete
GHENEA (C.) — Din trecutul t<eatrului nostru de pâpuşi, nr. 5.
HOBANA (Ion) — Repertoriul : problema nr. 1 şi la ..Ţăndărică",
nr. 8.
NICULESCU (Margaret») - Vivat UNIMA, nr. 3.
R Î N C U (G.) — Despre teatrul de păpuşi (recenzie la v o l u m u l : „Despre teatrul de pepasi"
de Margnreta Niculescuì, nr. 4.
U T H A \fYAT - Păpuşile birmane, nr. 4.
■

Festivalul International al Teatrelor de Pâpuşi şi Marionete
BRESLAŞU (Marcel) — Bucuroşi de oaspeţi, nr. 5.
—
— „Ţăndârică" va fi gazdâ, nr. 4.
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—

— Cuvinie pentru festival (Max Iacob, A. M. Julien, A. Zajotti, Dr. H. R
Puschke, J. Villafane, Maria Signorelli), nr. 5.
—
— Cronici de la Festivalul International al Teatrelor de Pâpuşi şi Marionete
(Franta, R.P. Poiana, Anglia, R.D. Germana, R. Cehoslovacà, Austria, R.F.
Germana,
R. P Bulgaria, F.nlanda, R. P. F. Iugoslavia, Olanda, R. P. Mongola, Japonia, R. P.
Romina), nr. 7.

Cronica
„Ţăndărică'* — Bucureşti
Ursuleţii veseli (PoLvanova), nr 2.
Micul Muck (T. M. Petcuţ), nr. 2.
Màriuca şi merele de aur (Costei Popovici;, nr. 4.
Gàinusa harnicà (Leda Miieva), nr. 4.
Mina cu 5 degcie (Al. Andy si M. Crişan), nr. 12.

*

Bac lu
lspràvlle lui Pacala (G. Baron), nr. i .
întimplări
dintr-un album (Al. Popovici), nr. 3.
Craiova
Evaniaiul (Goldoni), nr. 4.
Prima lecţie (Ana Ioniţă şi Gabriel Teodorescu). nr. 4.
Gàinusa roşie (Leda Mileva), r r . 4.
Jaşi
Cocoşul, ciinele şi vulpea (St. Teodoru), nr. 1.
Poamele vràjite (T. M. Petcuţ), nr. 1.

•
Oraşul Stalin
Crnusàreasa

(dramatizare de I. Bàdescu), nr- 12

.Scoala din pàdure

(G. Landau), nr. 4.

RAPORTUL TEATRULUI CU ALTE ARTE SAU TEHNICI
BELIGAN (Radu)
DAVID (N.)
G H E O P V G H I U (Mihnea)
TOSCANI (N. Al.)
ZIRRA (Mihai)

^

Este tealrul

undelor

un gen sau un mijloc ' (Discutii), nr. 2.

CIULEI (Liviu)
DAQUIN (Louis)
Ac,on
d
de
fdm
FINTEŞTEANU (Ion)
* tearU
" ^10"
O T T (Willried)
RADNEV (M.) — In aîenţia scriitorilor : Teatrul la televiziune,
\T. (FI.) —Alàturi de ,,corespondenţe", nr. 2.
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)lscu
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nr- 12

nr

-

4

"

TEORETICIENI SI CRITICI DRAMATIC!
CUCU (Silvia) — Tudor Vianu si teatrul, nr. 3.
ESRIG (David) — Recitind scrierile estetice ale lui Camil Petrescu, nr. 5.
LUCA (Eugen) — 0 contributie meritorie la dezvoltarea teatrului nostru (recenzie la volumul
„Insemnări despre literatură şi teatru" de V. Mìndra, E.S.P.L.A. 195S), nr. 10-11.
MILORIAN (Sergiu) — Un neştiut prieten al teatrului (recenzie la vokunuJ „Odobescu şi
teatrul" de Scarlat Froda, E.S.P.L.A. 1957), nr. 1.

STUDII DE LITERATURĂ DRAMATICĂ
3RATU
(Horia) — Actualitatea
— izvor al varietăţii si multiplicităţii
siilurilor, nr. 12.
MANDRIC (Emil) — Inspiratori de drama, nr. 10-11.
MARTIN (Aurei) — Note despre dramaturgia actuală cu tematica istoricâ, nr. 1.
RIMAN (Ëmil) — Notata la problema conflictului, nr. 1.
SOLOMON (Dumitru) — Drama cu tema patrioticà, nr. 8.
„
— Al. Mirodan şi unele problème de constructie a dramei realist-soc oliste,
nr. 10-11.

CRITICA DRAMATICĂ
DELEANU (Hoxia) — Iarasi despre critica dramaticà, nr. 1.
IOSIF (Mira) — De ce dibuiri şi echivocuri ? (întrebări pe marginea unei anchete a revistei
„Tribuna"), nr. 8.
TORNEA (Florin) — Mita in sac, nr. 1.
„
— Realitate, inténtie, realizare, nr. 4.
„
,,
— Problème şi sarcini ale criticii noastre dramatice, nr. 9.
— O binevenită contribuţie („Gazeta Literară" despre teatru), nr. 12.

Cronica
BUCUREŞTI
T E A T R U L ?
Arm atei
Traçed'a optimistà (Vs. Vişneviki), nr. 1.
Pupâza din tei (Ion Dămiian), nr. 3.
Ecaterina Teodoroiu (N. Tàulu), nr. 3.
Prăbusirea (Alex. Şahighian), nr. 3.
Umbra baroanei (T. Vornic), nr. 3.
Meşterul Manole (L. Fulga), nr. 7.
Ultimul mesaj (L. Fulga), nr. 10-11.
Intervenga (L. Slavin), nr. 12.
Marea aventura a lui Tom S-nwyer (dtramatizare de St. Heym), nr. 12.
Evrelesc
lurnalul Annei Frank (F. Goodrich si A. Hackett), nr. 9.
Schimhul di' tuxipte (L. Bruckstein), nr. 10-11.
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MuDcitoresc C. F. R.
Zile de februarie (L. Bratoloveanu), nr. 5.
Râzeşii lui Bogdan (E. Maftei), nr. 10-11. '
Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografie*
Copacii mor in picioare (A. Casona), nr. 3.
Unchiul Vanea (A. P. Cehov), nr. 5.

Municipal
Uraganul (Bill Beloţerkovski), nr. 1.
A 12-a noapte (W. Shakespeare), nr. 5.
Sfinta Ioana (B. Shaw), nir. 9.
Cinstea noastră cea de toate zilele (Al. I. Ştefănescu), nr. 3
Recolta de aur (Auireï Baranga), nr. 1 0 - Ï 1 .
Dansatoarea, gangsterul şi necunoscutul
(V. Bîrlàdeanu 1 ), nr.
Omul cu arma (N. Pogodin), nr. 12.

National
Caleaşca de aur (L. Leonov), nr. 1.
Furtuna (W. Shakespeare), nr. 6.
Duşmanii (M. Gorki), nr. 8.
Anii negri (A. Baranga si N. Moraru), nr. 10-11.

„Nottara"
Hotel Astoria (A. Stein), nr. 1.
Filumena Marturano (Eduardo De Filippo), nr. 5.
Cumpàna (Lucia Demetrius), nr. 10-11.

S itiric-Muzical ,,C. T ă n a s e "
Nuntà

la mànàstire

(R.

Sheridan),

nr. 12.

Tineretului
Ne vom aduce aminte (N. Galici), nr. 1.
Inşir-te margarite (V. Eftimiu), nr. 4.
Antigona (Sofocle), nr. 6.
Viforul (B. Delavrancea), nr. 8.
Jurnalul Annei Frank (F. Goodrich şi A. Hackett), nr. 9.
Suflete tari (C. Petrescu), nr. 2.
Tineretul ride, tineretul cinta (H. Nicolaide şi J. Fulga), nr.
Ultimul tren (E. Mirea şi Kovâcs Gyòrgy), nr. 10-11.
Tinăra Garda (dramatizare de N. Ohlopkov). nr. 12.
Cravata roşie (S. Mihalkov), m. 12.
Teatro la microfon
Caleaşca de aur (L. Leonov), nir. 1.
Jurnalul Annei Frank
(F. Goodrich şi A. Hackett), nr. 1.
Aşa va fi (C. Simonov), nr. 1.
O noapte (B. Gorbatov), nr. 1.
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Uraganul (Bill Beloţerkovski), nr. 2.
Intilnire la Senlis (J. Anouiljh), nr. 2.
Institutorii (O. Ernst), nr. 2.
Paharul cu apă (E. Scribe), nr. 2.
ludecata focului (Al. Adamescu), nr. 3.
Ecaterina Teodoroiu (JN. Tăutu), nr. 3.
Bijuterii de familie (Petru Dumitriu), nr. 3.
Vînt de martie (Petru Dumitriu), nr. 3.
Teatru la televiziune
Kalhas şi Cîntecul lebedei (A. P. Cehov), or. 1.
1 Aprilie (după I. L. Caragiale), nx. 2.
Pantomima lui Ion Lucian, nr. 4.

Î N RESTUL TARI!
Arad
Tragedia optimistà (Vs. Vişnevski), nr. 1.
Ultimul tren (E.Mirea si Kovâcs Gyôrgy), nr. 10-11.
Bacău
Lenta (Sica Alexandrescu),
nr. 3.
Nemaipomenita furtunà (M. Davidoglu), nr. 10-11.
Baia Mare
Minèrii (M. Davidoglu), nr. 10-11.
Bîrlad
Nopţile tàcerii (T. Buşecan), nr. 10-11.
Ecaterina Teodoroiu (N. Tăutu), nr. 10-11.
Botoşani
Mielul turbat (A. Baranga), nr. 12.
Bătrineţe zbuciumatâ (Rahmanov), nr. 12.
Brilla
însir-te margarite (V. Eftimiu), nr. 4.
Viforul (B. Delavrancea), nr. 5.
Trei generata (Lucia Demetrius), nr. 5.
Nata zero la purtare (V. Stoenescu şi O. Sava), nr. 5.
Noptile tàcerii (T. Buşecan), nr. 10-11.
#

Cluj (T. National)
Arborele genealogie (L. Demetrius), nr. 1.
Hecuba (Euripide), nr. 3.
Viforul (B. Delavrancea), nr. 8.
Conştiinţa furata (T. Buşecan), nr. 3.
Ultimul tren (E. Mirea ţi Kovâcs Gyòrgy), nr. 10-11.
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Constanta
Zburaţi pescâruşilor (V. Iosif), nr. 3.
Anii negri (A. Baranga şi N. M o r a r u ) , nr. 10-11.
Craiova
Tragedia optimistă (Vs. Visnevski), nr. 1.
Hamlet (W. Shakespeare), nr. 9.
Arcui de triumf (A. B a r a n g a ) , nr. 10-11.
Galaţi
Tragedia optimistà (Vs. Vişnevski), nr. 1.
Mireasa desculţă (Sùtó Andrâs şi Hajdû Zolîâri), nr.
last
Despot Vodd (V. Alecs andri), nr. 5.
Anii negri (A. Baranga si N. Morta.ru), nr. 10-11.
T. E. S. Iaşl
Generaţia

dm pustiu

(L. Bruckstein), nr. 2.

Oradea
Ciocirlia (Jean Anouilh), nr. 9.
Miètili turbat (A. B a r a n g a ) , nr. 10-11.
Orasul Stalin
Domnişoara
Nastasia
(G. M. Zamfirescu),
Mielul turbat (A. B a r a n g a ) , nr. 1 0 — 1 1 .
Ciu-Yuan
(Go Mo-jo), nr.
10-11.

nr. 4.

Petroşani
H agi Tudose (B. Dela,wancea), nr. 4.
Afnceriştii. (T. Şo^maru), nr. 4.
Colivia cu sticleţi (L. Sebastian şi S. Georgescu), nr. 4
Anii negri (A. Baranga şi N. M o r a r u ) , nr. 10-11.
Ruptura
(Boris Lavreniev), nr. 12.
Piteşti
Vlforul (B. Delavrancea), nr. 2.
Mcrmolocul
(C. Sdncu si V. Niţulescu), nr. 2.
Sulfeîe de hîrtie (Dihovicinâi şi Slobodskoi), nr. 2.
Egor Buliciov si alţii (M. Gorki), nr. 12.
Ploeşti
Arborele genealogie
Zburaţi pescăruşilor

(L. Demetrius), nr. 1.
(V. Iosif), nr. 10-11.

Reşiţa
focul de-a vacanţa (M. Sebastian), nr. 2.
Vassa Jeleznova (M. Gorki), nr. 12.
Sa ru Mare
Mansarda
Scampolo

(A. Gehri), nr. 6.
OD. Niicodemi), nr. 6.
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10-11.

Surorile 1 ùnderlaki (Heltai Jenò), nr. 6.
Mielul turbai (A. Baxanga), nr. 10-11.
Sf. Gheorghe
Némaipomenita

furtunâ

(M. Davidoglu), rar. 10-11.

Sibiu
Maria Stuart (Fr. Schiller), nr. 1.
(Secţia germana)
Armele doamnei Carrar (B. Brecht), rur. 10-11.
O intimplare (H. Lovinescu), nr. 10-11.
Timişoara
Ploşniţa (V. Maiakovski), nr. 2.
Dansatoarea, gangsterul şi necunoscutul (V. BirLàdeanu), nr. lJ.
Anii negri (A. Baranga şi N. Moraru), nr. 10-11.

~f'"'

Maghiar
Vulpea si sirugurii (G. Fgueiredo), nr. 8.
Ultimul tren (E. Mirea si Kovacs Gyòrgy), nr.

10—11.

German
Dupa furiunà

(J. Szekler), nr. 2.

Tg. Mureş
Dona Diana (Moreto), nr. 1.
Vassa Jeleznova (M. Gorki), nr. 2.
Ultimul tren (E. Mirea şi Kovacs Gyòrgy), nr. 10—11.

Tutta
Filumena Marturano (Ed. De Filippo), nr. 5.
Misterul de la Hotel Poiana (Sadi Rudeanu şi Atanasiu-Atlas,», nr. r\
Domnişoara Nastasia (G. M. Zamiirescu), nr. 6.

VARIA
AVIAN (I.) - Capul de afi§, ntr. 4.
AL. (M.) — Instantaneu irìarin, nr. 9.
B. (M.ì - Ce face Naţionaîul ?, nr. 4.
BUMBEŞTI (Victor) — Disfiribuirea şi dublarcc rolurilor, nr. 3.
DELEANU (Maria) — Arhitect şi zidar, nr. 4.
— Non multa..., nr. 2.
FLAVIUS (I.) — Clteva intrebâri dupà „A 12-a noaptc", nr. ">.
¥ 1 (I.) - Glasurile, nr. 7.
GEORGESCU (Saşa) — Ambalaje pentru cìrlige, nr. H.
MOLDOVAN (Nic.) - Afi§... afise... nr. 3.
MIHAIL (T.) - Rock-and-roll la Deta !, nr. 9.
„
„
— Portretul unei directoarc de càmin cultural,

///
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nr. IO 11.

(Al.) — Festival Gorki, nr, 1,
— Replica provincialà, nr. 2.
— Spectacole degradate, nr. 8.
— Muz.cà de sala, nr. 10-11.
— Sprijin „colegial", nr. 10-11.
— Un exemplu, nr. 8.
— Doua genuri diferite, nr. 2.
P. (FI.) — focul de-a concursul, nr. 1.
— Veşmîntul la repetiţie, nr. 6.
— Spiritul critic al directorului nr. 6.
POPA (Tudorel) — Ce e bine şi ce n-ar fi ràu... nr. 5.
RAŢIU (Iuliu) — Ţăranca^actriţă, nr. 7.
S. (V.) Proiect de dictionar teatral auxiliar, nr. 10-11.
SEBASTIAN (Lascar) — Dezbateri negcUiviste ? (In legatura cu discuţiile în jurul comédie:,
purtate în revista „Oktiabr"), ni 10-11.
TEODOREANU (Al. O.) - Regizorul, nr. 1.
,,
..
— Ver sul pe scena, nr. 2.
— Text şi spectacol, nr. 4.
—
— Ecouri pe marginea Congresului de la Veneţia, nr. 2.
—
—Un inédit al lui Minati, Sebastian, nr. 4.
0——— Concursul de dramaturgie inchinai celei de a 15-a aniversàri a eliberàrii
patrie., nr. 12.
—
— Tribuna cititorului, nr. 6.
—
— Tribuna spectatorului, nr. 12.
—
— Clasr-obscur, nr. 1.
—
— Stiri din strâinătate, nir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
—
— Evenimente teatrale din R.P.R. în 1958, nr. 12

INST1TUTULU1
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Coperta I : Tanai Beltà (Magda) şi Lohinszky Lorànd (Prof.
Andronic) in Ultima ora, — Teatrul Secuiesc de Stai din
Tg. Mureş
Coperta IV: Coca Andronescu (Pantofăreasa) şi Mihail Fotino
(Pantofarul) in Minunata pantofăreasâ — Teatrul National
„/. L. Caraglale".

REDACŢIA SI ADMINISTRATE
Str.

Constantin

Mille

nr. 5 - 7 - 9

— Bucureşti

TeL 14.35.58

Abonamentele se fac prin iactorii postali şi oiiciile
postale din ìntreaga t a r a

PREŢUL UNUI ABONAMENT
15 lei pe tre! luni, 30 lei pe şase luni, 60 lei pe un an

www.cimec.ro

www.cimec.ro

