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I LUCIfl STURDZA BULflNDRA I
Ministerul Invăţămintului şi Culturii, Sfatul popular al Capitalei, Asociaţia
oamenilor de arta din instituţiile teatrale şi muzicale şi Teatrul Municipal anunţă
eu profundă durere încetarea din viaţă a artistei poporului Lucia Sturdza Bulandra.
Născută in oraşul laşi, in anul 1873, Lucia Sturdza Bulandra a urmat cursurile
Facultăţii de litere şi filozofie din Bucureşti, pregătindu-se pentru cariera de profesoară, pe care a şi exercitat-o timp de ciţiva ani. Atrasă de arta scenică, debutează în teatru in anul 1898, pe scena Teatrului National din Bucuresti, afirmindu-se într-o série de roluri. Ea a urmat apoi Conservatorul, la cursurile marii
actriţe Aristizza Romanescu.
Compania de teatru pe care a intemeiat-o in 1914 impreună eu soţul său,
actorul Tony Bulandra, a jucat un roi important in arta teatrală romînească prin
(imita artistică a spectacolelor sale şi principale înaintate pe care le-a promovat.
Devotamentul şi dragostea adîncă a Luciei Sturdza Bulandra pentru o artă
teatrală pusă în slujba poporului şi-au găsit deplina afirmare in anii regimului
democrat-popular. însufleţită de un fierbinte patriotism, Lucia Sturdza Bulandra,
eu căldura şi entuziasmul care o caracterizau, s-a alăturat din primele zile luptei
poporului sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn pentru făurirea unei vieţi
noi şi a unei culturi socialiste.
în anul 1947, Luciei Sturdza Bulandra i se încredintează conducerea colectivului artistic al Teatrului Municipal.
Cu o uimitoare putere de muncă, eu o énergie neobosită impletită eu o cultură bogată şi cu o vocaţie artistică demnă de marile figuri aie teatrului rominesc,
Lucia Sturdza Bulandra şi-a inchinat întreaga activitate slujirii teatrului realistsocialist, educării artistice a noului public de oameni ai muncii. Lucia Sturdza
Bulandra s-a situât în primele rînduri aie oamenilor de artă în eforturile pentru
promovarea dramaturgiei originale de actualitate. Ea a militât neobosit pentru
apropierea teatrului de masele de spectatori, organizînd şi participînd la numeroase spectacole date în uzine, la sate, in diferite oraşe ale ţării.
Paralel eu munca de conducere a Teatrului Municipal, Lucia Sturdza Bu
landra si-a încununat suita marilor realizări actoriceşti anterioare cu noi izbînzi,
mărturii aie unui talent generos de o nedezminţită tinereţe artistică. Vor rămîne
neuitate creaţiile sale din piesele „Vassa Jeleznova" de Maxim Gorki şi „Padurea"
de A. N. Ostrovski, „Citadela sfărîmată" de Horia Lovinescu şi „Arcul de triumf"
de Aurel Baranga, „Doamna Calafova" de Vojtek Tach şi ..Profesiunea doamnei
Warren" de Bernard Shaw, „Nebuna din Chaillot" de Jean Giraudoux, „Mamouret"
de Jean Sarment şi „Menajeria de1 sticlă" de Tennessee Williams.
Aflindu-se în primele rînduri aie mişcării noastre teatrale, Lucia Sturdza
Bulandra a condus, în calitate de preşedintă, Asociaţia oamenilor de arta din
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instituţiile teat rale şi muzicale. Ea a desfăşurat totodată o bogată activitate pe
tărim obştesc, ca deputată in Marea Adunare Naţională şi in Sfatul popular al
Capitalei, ca membra in Comitetul national pentru apărarea păcii. Prin intreaga
ei activitate de artist-cetăţean, Lucia Sturdza Bulandra a fost una din personalităţile celé mai proéminente ale vieţii noastre culturale, cunoscută şi hi bit a de
mase largi de spectator!.
Timp de peste 60 de ani, Lucia Sturdza Bulandra a slujit cu devotament
teatrul romînesc, fiind pătrunsă de dorinţa fierbinte de a contribui la progresul
mişcării noastre teatrale.
Pentru excepţionala sa activitate artistică şi cetăţenească, statut democratpopular i-a conferit numeroase ordine şi medalii, intre care Steaua R.P.R. clasa I-a
şi Ordinul Muncii clasa I-a, precum şi înaltul titlu de Artist al poporului şi laureată a Premiului de Stat.
Incetarea din viaţă a Luciei Sturdza Bulandra este o pierdere grea pentru
mişcarea noastră teatrală, Marile sale creaţii actoriceşti, exemplul vieţii ei de
neobosită dăruire in slujba artei teatrale închinată poporului, pildă vie de atitudine cetăţenească, vor constitui pentru totdeauna o pagina de seamă in istoria
teatrului romînesc.

Ministerul Invâtâmîntului şi Culturii
Sfatul popular al Capitalei
Asociafia oamenilor de artâ din institutiile
teatrale şi muzicale (A. T. M.)
Teatrul Municipal

S-a stins Lucia Sturdza Bulandra.
Cînd am văzut-o pentru prima oară, eram o fetiţă. Aduceam cu mine în
faţa sa, în vremea aceea cînd teatrul era rezervat doar unei anumite lumi,
toată sfiiciunea pe care o putea avea un copil venind dintr-o lume foarte modestă,
şi care bătea la uşile Artei. Ochii ei nu s-au oprit la vesmînt, la înfăţişare. I-am
devenit éleva. Aceasta spune totul despre personalitatea marii disparute.
în anul al doilea, tot din mîna sa şi sub îndrumarea sa, am primit roluri
cu greutate. La sfîrşitul cursurilor, după absolvire, am păşit pe scenă alături de
ea, în teatrul companiei Bulandra. Momentul dureros pe care-1 trăiesc astăzi la dispariţia marii mêle profesoare face amintirile şi mai vii. Am crescut sub îndru
marea sa ca elevă, şi alàturi de ea ca artistă, într-o disciplina severă a muncii
închinate în întregime, fără precupeţirea efortului, artei, misiunii de slujitor al
teatrului. Viaţa rnea s-a desfăşurat în spiritul învăţăturilor pe care mi le-a dat
aceea care azi a plecat dintre noi, dar a cărei memorie este vie şi va trăi în ceî
care au cunoscut-o şi în cei care o vor cunoaste în viitor din istoria teatrului nostru.
Am întîlnit-o pentru ultima oară — sînt cîteva zile — la Plenara Comitetului
national pentru apărarea păcii.
în mintea şi inima mea, momentul cînd am văzut-o întîia data şi cel în care
am văzut-o pentru ultima oară sînt capetele unui drum de viaţă, drept. frumos,
luminos.
Şi odată cu lacrima şi omagiul meu pentru aceea care rni-a fost profesoară,
îi aduc şi mărturisirea că trăieşte şi va trăi prin exemplul pe care ni 1-a dat
cu viaţa sa de muncă şi devotament netărmurit, puse în slujba teatrului romînesc.

Aura Buzescu
arlistâ a poporului

Artista poporului Lucia Sturdza Bulandra a umiplut eu pirezenţa marii sale
personalităti aproape un întreg veac al teatrului romînesc. Ne părăseşte după ce
a strălucit şi a înnobilat profesiunea noastră de artă — teatrul !
Viata sa nu ne apare mai puţin extraordinară decât opera sa. Această parte
a vietii sale, cea de pe urmă — dar cea mai fecundă, epoca eroică, după cum o
www.cimec.ro

numea ea însăşi, epoca vieţii noi a Luciei Sturdza Bulandra —, a fost şi aceea
la care a ţinut mai mult.
Ne-a fost dat să fim martorii contemporani ai transfigurării unui mare
artist în ultimii douăzeci de ani. Ce splendid exemplu de artist, cetăţean şi pa
triot ! în acest climat nou de viaţă, ne-a fost dat să-i vedem adevărata inimă —
ce-a fost in stare să primească imensul val de iubire al poporului, ca apoi sa-1
reverse in opera de artă şi in munca obştească, zi de zi.
A iubit oamenii şi toate marile «preschimbări ale vieţii. Moştenirea ce-o lasă
întregului teatru romînesc este imensă. Generaţiile ce vin vor şti să o păstreze eu
veneraţie. Ca unul din mulţii săi ucenici, păstrez o adîncă recunoştinţă Luciei
Sturdza Bulandra, care, acum mai bine de patruzeci de ani, mi-a condus primii
paşi — stîngaci — pe scenă.

George Vraca
artist al poporului

Marea artistă şi animatoare, profesoara atîtor generaţii valoroase de actori,
a plecat dintre noi. Dăruirea ei pentru această nobilă meserie, puterea ei de muncă
şi exemplul ei personal vor ramîne pentru noi, elevii ei, de la care am primit
primele îndrumări in această artă, precum şi pentru generaţiile viitoare, o făclie
vie, un îndemn la luptă, un exemplu de disciplina şi abnegaţie. Artistă, profe
soara şi luptătoare, eu o înaltă etică cetăţenească, ea a promovat generaţii de
actori si scriitori contemporani, a luat parte activa la viaţa tumultuoasă de după
23 August, ca deputată, ca membra a Comitetului national pentru apărarea păcii
şi, în ultima vrerne, ca preşedintă a Asociaţiei oamenilor de artă din instituţiile
teatrale şi muzicale. în această muncă de colaborare de la A.T.M., personal am
avut mult de învăţat de la ea, sfaturile ei fiindu-ne intotdeauna indreptar. Foarte
exigentă faţă de nivelul artistic al spectacolului, atît pentru conţinut cit şi pentru
forma, Lucia Sturdza Bulandra a militât pentru arta noastră realist-socialistă,
educînd colectivul pe care-1 conducea, cît şi pe noi toti, în spiritul măreţei epoci
pe care o traim, cerîndu-ne să fim demni artişti şi cetăteni. S-a dăruit pînă în
ultima clipă publicului pe care 1-a iubit — chiar în această ultima vară, întreprinzînd un lung turneu în toate regiunile tării. Exemplul viu pe care ni 1-a
lăsat îl vom păstra eu abnegatie, ridicînd arta noastră pe culmile dorite de ea
şi de poporul nostru muncitor.

Niky

Atanasia

artist emerit,
vrïm-secretar al Asociaţiei oamenilor de artă
din institutiile teatrale fi muzicale

Cine a cunoscut-o pe doamna Bulandra nu şi-o poate imagina în repaus.
Sfîrşitul a surprins-o între doua spectacole şi în plină pregătire a noii stagiuni.
Nu ştiu care sînt ultimele cuvinte pe care le-a rostit, dar sînt convins că ele
erau în legătură eu teatrul. Viata ei s-a confundat eu teatrul. A condus teatre,
a créât actori, a lansat autori, a înscenat, a tradus, a citit, a visât, a luptat.
Totul pentru teatru. O pasiune exacerbată, un exemplu unie de devotament, tenacitate, întelepciune şi putere de muncă, de nelimitată curiozitate intelectuală.
Dar existenţa ei prodigioasă a devenit în anii puterii populare aproape legendară. O a doua tinerete a cunoscut decana scenei romîneşti stînd în fata publi
cului nou, care a cinstit-o eu o pretuire şi o dragoste pe care nu le cunoscuse înainte.
Astă-vară, după un spectacol ou Mamouret, pe litoral, m-am dus la cabina
fostei mêle pirofesoare, să-i sărut mina. La plecare, am văzut o scenă unică : sute
de spectatori o aşteptau în fata intrării actorilor pe doamna Bulandra. La aparitia ei, au izbucnit aplauze furtunoase. Cu greu mi-am croit drum prin mulţimea
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care îi adresa cele mai călduroase şi mai emoţionante urări. Nu mai văzusem o
asemenea dovadă de preţuire a unui actor. O astfel de manifestaţie — şi doamna
Bulandra o ştia bine — nu i-ar fi făcut-o niciodată publicul burghez.
Ne vom obişnui greu eu lipsa dintre noi a Luciei Sturdza Bulandra. Era
o prezenţă puternică. Toţi am învăţat cîte ceva de la ea. Exemplul ei a strălucit
şi a impus. îi sărutăm respectuos mîna.

Radu Beligan
artist emerit

De Lucia Sturdza Bulandra, profesoara, indrumătoarea, colega şi directoarea
mea, în decursul anilor, m-a légat în primul rînd un sentiment de caldă apropiere, împletit eu respect şi admiraţie. Vor trece mulţi ani pînă cînd o altă figura
reprezentativă a teatrului romînesc va putea égala copleşitoarea ei personalitate.
Ea a însemnat o remarcabilă prezenţă în teatrul romînesc şi în mişcarea teatrală de peste hotare, aducînd glorie şi cinste scenei şi ţării noastre. Această credinţă a făcut-o să fie prezentă, activa, caldă şi ţînără sufleteşte, pînă la ultima ei
suflare.

Fory Etterle
artist emerit

Sînt încă sub impresia puternicei emoţii pe care a produs-o, în întreaga
lume teatrală din tara noastră, dispariţia Luciei Sturdza Bulandra. îndrăznesc a
spune că pentru mine e o emoţie deosebită. într-adevăr, rni-am început cariera
artistică la Compania Bulandra-Storin-Maximilian, iar, din 1947, de la înfiinţarea
Teatrului Municipal, am colaborat pe scenă, şi în cadrul direcţiei, eu decana tea
trului nostru.
Din marea sa personalitate, ceea ce impresiona pe toţi, ceea ce rămîne ca
un exemplu viu pentru oamenii de artă este, fără îndoială, pasiunea ei nemărginită
pentru teatru, ca şi neobosita ei activitate, marea ei disciplina, înalta ei etică
profesională.
O altă trăsătură însemnată a fost deplina ei adeziune la transformante
revoluţionare din ţara noastră. Alături de toţi oamenii noştri de seamă din domeniul culturii .şi al artelor, Lucia Sturdza Bulandra a înţeles sensul înalt al
revoluţiei culturale la care a contribuit eu marele ei prestigiu.
Cu Lucia Sturdza Bulandra, teatrul romînesc pierde un mare artist-cetăţean.

Béate Fredanov
artistd emerită

în viata noastră teatrală lipsa doamnei Bulandra nu e dintre acelea care
se pot şterge uşor.
Făcea parte din acea admirabilă galerie de vîrstnici care, imediat după 23
August 1944, a dat intelectualităţii noastre exemplul înţelegerii lucide a istoriei şi
a datoriilor intelectualului. Şi de atunci, pînă în clipa morţii, a continuât să servească cu aceeaşi fantastică putere de muncă, de dăruire şi pasiune, care a făcut
din ea un simbol de vitalitate şi tinereţe.
Moartea a fulgerat-o fără s-o poată îngenunchea, cortina a căzut pe o apoteoză. De dincolo de fiinţă, surîsul maliţios al doamnei Bulandra continua să
iradieze, subliniind cu satisfacţie şi această ultima, definitivă, victorie a ei.
www.cimec.ro

Horia Lovinescu
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SIMB0LU1
REALIST
TEATRU
DIN MUNCA REGIZORULUI LA SPECTACOLUL „MARELE FLUVIU
ÎŞI ADUNĂ APELE" PE SCENA TEATRULUI PENTRU TINERET SI COPII

oemul dramatic Marele fluviu îşi adună apele poartă în el un
mesaj amplu : vorbind despre perioada de ilegalitate a partidului
nostru, Dan Tărchilă subliniază eu căldură, sinceritate şi patos
cetăţenesc, forţa morală a partidului, care, în condiţiile unei prigoane sălbatice, nu a renunţat nici o clipă la lupta sa nobilă închinată eliberării poporului, întărindu-se permanent prin intrarea în
rîndurile sale a celor mai buni reprezentanţi ai clasei muncitoare, ai poporului, şi prin eliminarea trădătorilor.
Esenţială pentru realizarea spectacolului, pentru determinarea mijloacelor
de expresie ce urmau să fie fructificate în spectacol, a fost detectarea genului
dramatic în care se încadra textul : Marele fluviu fiind un poem dramatic, este
scris într-o maniera cinematografică, utilizînd o tehnică dramaturgică modernă.
Valenţele ideologice şi artistice ale textului ne indicau drumul pe care-1
aveam de urmat : realizarea unui portret de luptătoare comunistă, făcînd parte
integrantă dintr-un poem dramatic bogat în poezie, metaforă, simboluri réaliste,
care să fie, în acelasi timp, patetic şi monumental, pe masura epocii istorice
reflectate.

Din aspectele multiple aie muncii noastre, mi-aş permite să mă opresc asupra preocupării de a créa un spectacol bogat în simboluri, de esenţă profund
realistă, absolut necesare pentru realizarea acestui poem dramatic pe care-1
doream saturât de un înalt potential de expresivitate artistică.
Posibilităţi de ridicare la rangul de simbol sînt ascunse în fiecare din marile componente artistice aie spectacolului de teatru. începînd eu arta actorului,
scenografia, luminile, muzica şi terminînd eu sonorizarea, în toate acestea se
găsesc ample posibilităţi de creare a simbolului realist. Şi eu atît mai mult în
folosirea complexé, multilatérale, a lor. Mi-aduc aminte de discuţiile care au
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Scenă din finalal părţii I a spectacolulai „Marele flavin tfi adnaa
apele" — Teatrul pentru Tineret şi Copii
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avut loc în colectiv pe marginea scenei morţii lui Milan. El moare pentru partid
dar nu este membru al partidului. Moartea lui a fost însotită de masurilê
emoţionantului mars funebru eu care sînt conduşi eroii clasei muncitoare.
Prin aceasta, moartea lui a încetat să fie o moarte oarecare, ea s-a trans
format în moartea unui om care îşi dă viaţa pentru ideile comunismului.
Forta de generalizare şi de emoţionare a crescut, iar moartea lui Milan a
căpătat caracterul de simbol.
Lumina (inclusiv întunericul şi semiîntunericul) nu poate deveni în spectaoolul nostru un mijloc de expresie simbolică ? Ba da ! Deţinutele în închisoare
se plimbă în cerc, în cadrul unui cerc de lumină. Pe marginea cercului de lu
mina — în umbră — se învîrtesc gardienele, din întuneric răsună glasul plin
de ură şi de neputinţă al gardienei-şefă. Imi amintesc de seeventa nunţii Caterinei : grupul de nuntaşi închină, mîinile se ridică şi cioenesc paharele ; toţi sînt
plini de fericire şi veselie. Grupul de oameni, mîinile lor, paharele eu vin sînt
luminate puternic, concentric. In prim-plan, în umbră, apar cei trei poliţişti care-1
vor aresta pe Victor şi care tind să pătrundă în lumină.
Oîte posibilităţi nu ascunde mişcarea personajelor (atitudinea, gestul, compoziţia mişcării grupurilor) pentru exprimarea simbolică !
Caterina se întîlneste eu partidul, reprezentat prin meşterul Eliad, şi, împreună eu el, urcă panta : „Drept înainte, Caterino !" Apoi vine momentul cînd
va urea singură drumul vieţii, al luptei revoluţionare, la îndemnul bătrînului
muncitor Oniga.
Fiecare din aceste doua momente şi, mai aies, judecate în unitatea lor, capătă finalitate şi valoare de simbol.
Un element de decor, aflat în centrul preocupării de a îmbogăţi viaţa per
sonajelor şi mijloacele de expresie, se poate transforma într-un simbol profund
emoţionant şi eu o mare forţă de evocare.
Să ma refer la usa casei Oniga. In cadrul uşii s-au cunoscut şi s-au privit,
ochi în ochi, Caterina şi Victor ; în cadrul aceleiaşi uşi s-au petrecut momentele
lor de dragoste ; în uşă primeste Caterina veştile referitoare la Victor ; în_ singurătatea şi slăbiciunea ei, mîngîie locul unde stàtea Victor şi, tot de-acolo,
alungă fără vorbe pe Minai, care se sprijină de canatul uşii pe care se sprijinea, cîndva, Victor.
Mi-aş permite să mă mai opresc asupra cîtorva momente de mişcare, de
organizare a mişcării unui grup de personaje, care să capete forţă de simbol.
Este vorba de secvenţa judecării Caterinei.
Conform unei logici obişnuite, centrul scenei trebuie să fie ocupat de judecător. întotdeauna, judecătorii ocupă centrul sălii unde se ţine o judecată. Cate
rina este, însă, aceea care în spectacol ocupă centrul scenei, în boxa acuzaţilor.
In dreapta sa 1-am aşezat pe judecător. Iar în stînga, pe cei patru martori ai acuzării. Judecatorul este păzit de doi jandarmi. De ce ? Ei trebuiau doar s-o păzească pe Caterina !
Nu ! Adevăratul judecător este Caterina, după cum adevăraţii acuzaţi sînt
judecătorul şi martorii acuzării, ca reprezentanţi ai unui sistem social acuzat.
In momentul de culme dramatică, Caterina sparge boxa acuzaţilor şi vine
spre public, vorbindu-i, mobilizîndu-1.
Prin acest gest simbolic, ea prevesteste eliberarea ce se apropie.
Iar în final, toată cutia scenei se deschide, din toate părţile irupînd în scenă
corul vorbit, purtînd steaguri roşii şi tricolore, concretizînd Eliberarea, 23 August.
Pentru ca mişcarea scenică să capete potenţe simbolice, ea trebuie să se
detaşeze de acţiunile mărunte, nesemnificative, să tindă spre exprimarea esenţialului, semnificativului.
* ♦ *

Cu atît mai mult devine mai pregnant simbolul atunci cînd, spre realizarea lui, tinde să se concentreze întreaga complexitate a mijloacelor de expresie
spécifiée teatrului.
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N. Tomazoglu (Lăutarul) şi Andrei Codarcea (Von Krisch) îa „Mirele flnviu îşi adună apele"
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Partea a Il-a a spectacolului nostru începe eu secvenţa „Podul Grant".
în această secvenţă, esenţialul constă în vehemenţa eu care noi condamnăm
criminalul război antisovietic şi cum înfăţişăm poziţia diferitelor clase faţă de
acest război.
Dacă prima parte a secvenţei se putea foarte bine petrece pe podul Grant,
momentul declanşării războiului nu 1-am mai putut concepe localizat pe pod.
Simţeam nevoia să generalizez acest fenomen, să-1 desprind din cadrul concret al
podului Grant, să-1 ridic la proporţile întregii ţări.
De a d , în mod organic, s-a născut ideea ca întregul schelet care sugera
podul Grant să se ridice încet si, odatà eu dispariţia lui, întunericul să coboare
şi să apese asupra oamenilor care stau îngenunchiaţi pe scenă, luminaţi fiecare
de cîte un fir de lumină.
Clopotele grave, triste, care sună, fragmentul din Simfonia Leningradului de
Şostakovici, care sugerează înaintarea hitleristâ, semnalul de atac dat de o trîmbiţa agresivă, craniile şi crucile de morminte proiectate pe fundal — toate aceste
mijloace de expresie au tins să realizeze simbolul artistic al războiului, al întunericului şi nenorocirilor aduse poporului nostru. Pentru ca, în momentul în
care Caterina vesteşte înfrîngerile trupelor hitleriste, victoria de la Stalingrad,
fragmentul care sugerează retragerea hitleriştilor, din aceeaşi simfonie a lui
Şostakovici, şi zgomotele să trezească puternic şi emoţionant în noi imaginea
apropierii Eliberării.
Rezolvările puternic, emoţionant simbolice, cu forţă de generalizare, nu ar
fi fost posibile fâră poziţia cetăţenească, plină de combativitate, a întregului
colectiv.
Aceasta a déterminât o fructuoasă activitate a fanteziei noastre.
Să reflectez puţin şi asupra unui alt moment din spectacol : Doftana, finalul
părţii întîi a spectacolului.
Plantaţia iniţială a decorului şi mobilierului era următoarea :

Decorul era aşezat pe o pantă care, în partea sa din fundul scenei, atingea
aproape 1 m înălţime.
Gîndindu-mă mai adînc la ceea ce vrem să demonstrăm în această secvenţă,
mi-am dat seama că plantaţia era greşită şi că mai bine ar fi invers : fotoliul
directorului închisorii 1-am pus în faţa mesei, cu spatele la public, şi celé doua
scaune le-am mutât în planul III.
6
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Rezultatul :
Caterina şi Victor au fost ajutaţi în afirmarea superiorităţii lor morals
momentele lor au căpătat un caracfer monumental.
Forţa morală, tăria de caracter a comuniştilor au căpătat valoare de simbol.
Pe lîngă aceasta, am dorit să mai sugerez ceva în această secvenţă. Ca
terina şi Victor sînt permanent despărţiţi, unul de celălalt, prin masa care stă
între ei, prin aşezarea scaunelor, prin mişcarea pe care am fixat-o.
Toate acestea subliniază puternic depărtarea şi izolarea fizică, concretă.
In contrast eu această prăpastie, care-i desparte, gîndurile lor, imprimate pe
banda de magnetofon, cît de apropiate sînt ! Putearn să realizăm efectul de depărtare la imprimare... insâ pierdeam simboliil care se créa prin acest contrast :
„Nimeni şi nimic pe lume nu poate infringe pe comunişti".
Şi ce bine, ce perfect se înţeleg cei doi ! Dragostea lor mare şi puternică
obligă gîndurile lor să se împletească într-un dialog, să se înţeleagă.
Iar cîntecul Doftanei se aude cântat încet de către deţinuţii comunişti, ca
şi cum întreaga închisoare îi priveşte, îi înţelege şi le proteguieşte dragostea.
Ca apoi, în momentul ciocnirii lui Victor eu directorul Doftanei, acelaşi cîntec
să izbucnească năvalnic, expresie a solidarităţii şi mîniei comuniştilor.
Dorind sa ridic la calitatea de simbol artistic conducerea luptei ilegale a
partidului de către comuniştii închişi la Doftana, 1-am introdus pe Victor ca un
corifeu al corului vorbit de la finalul părţii întîi.
Neîndoios că aceasta era împotriva logicii obişnuite, mărunte (Victor era
doar întemniţat !) ; aceasta corespundea însă, pe deplin, unei realităţi politice a
epocii şi sensului noţiunii de simbol realist.
Simbolul, pentru ca să-şi găsească utilizarea sa amplă în spectacolul realistsocialist, cred că trebuie să îndeplinească trei condiţii :
— să conţină ideile epocii noastre ;
— să fie înţeles de spectator ;
— sa aibă o puternică încărcătură emoţională.
In spectacolul de teatru, simbolul se realizează ca o expresie concentrate,
densă, a unor idei şi sentimente ample, transfigurate prin mijloacele de expresie
spécifiée spectacolului de teatru şi supuse unui procès de selecţie, de înlăturare
a tot ce e întîmplător, neinteresant, neimportant.
Simbolul realist posedă marea calitate de a isca în mintea spectatorulul
asociaţii de idei, reprezentări complexe de idei şi sentimente. In simbol se reflectă întregul, exprimat sintetic, concentrât ; de aci, bogăţia de idei, pe care
trebuie s-o conţină, şi mijloacele artistice simple, sugestive, inteligibile.
...Sînt cîteva din concluziile pe care le-am tras din munca mea de punere
în scenă a spectacolului Marele fluviu îşi adună apele.
www.cimec.ro
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m privit totdeauna eu admiraţie pe acei dintre colegii mei
regizori care sînt în stare să
exprime eu uşurinţă, în scris,
ideile lor teoretiee în legătură
eu meseria noastră. Şi nu mă
pot opri să mărturisesc că
aeum, în faţa hîrtiei albe, simt aceleaşi emoţii ce mă încearcă ori de
cîte ori deschid prima pagina a unui
caiet de regie, eu singura deosebire
că îmi este incomparabil mai uşor
să alcătuiesc un caiet de regie decît
să scriu un articol, la gazetă, despre
munca regizorului.
în febrila cercetare a materialului documentar pentru acest arti
col, am dat de primul meu caiet de
règle, lucrat aeum zece ani la piesa
Schimbul de noapte, a lui Ludovic
Bruckstein. Este, într-adevăr, un
caiet de regie exemplar : migălos,
el nu pierde nici un detaliu tehnie
necesar unui spectacol. Nu cred să
mai fi întoemit de atunci, eu atîta
conştiinciozitate, un caiet de regie.
Şi totuşi, trebuie să constat că îi lipseşte ceva — esenţialul : soluţiile şi
indicaţiile regizorale în legătură eu
creaţiile actoriceşti din piesa respeetivă. Am învăţat, de la Schim
bul de noapte încoace, că sarcina
prima a teatrului este munca eu actorul. Cred că pierdem foarte des
din vedere această cerinţă însemnată. Mulţi regizori îşi rotunjesc
aşa-zisa concepţie regizorală inde
pendent de actor şi, de foarte multe
ori, independent chiar de autor. La
spectacolele realizate pe asemenea
„conceptii", putem auzi părerea
unor snobi din lumea artei : „Foarte
interesantă concepţie regizorală —
păcat că n-a avut actori..." La un
spectacol din Capitală, în foaier,
un coleg mi-a spus : „Slab specta
col ; dar regizorul a vrut totuşi să
spună ceva eu acele draperii..." Acum cîţiva ani, la o decadă teatrală,
mi-a fost dat să aud în jurul unei
reprezentaţii, următorul dialog: „Ce
se spune despre spectacol ?" „Se
pare că este o regie foarte modernă
— decoruri transparente, lumină ingenioasă, şi se joacă şi în fosă..."
Concepţia regizorală-scop
în
sine este o boală a copilăriei a
tinerilor regizori. Am trecut mai
toţi prin ea. Este dovedit că nimic
nu-1 poate înlocui într-un spectacol
pe actor. Acesta este unul din fac-
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torii primordiali — dacă nu chiar unicul — în transmiterea ideii autorului şi a concepţiei regizorului. Ni se întîmplă de multe ori să dăm peste unele piese foarte ispititoare pentru pos bilităţile de rezolvare regizorală şi le alegem, de aceea, fără
să ţinem seama că în colectivul teatrului lipsesc actorii necesari pentru o justă distribuire a rolurilor existente în piesâ. Am comis cîndva asemenea greşeală introducînd în repertoriu piesa lui Sebastian, Jocul de-a vacanţa, la Teatrul din Satu Mare.
Sau, chiar în stagiunea trecută, propunînd drama lui Garcia Lorca, Casa Bernardei
Alba la Tîrgu-Mureş.
Tot ce este în afara actorului : muzică, lumină, efecte etc., etc., poate veni
în folosul, dar, nicidecum, nu poate înlocui în mod hotărît forţa principală a
unui spectacol — munca regiei cu actorii.
Sînt sigur că mulţi îşi amintesc de spectacolul foarte bun al Teatrului
din Baia Mare, Inspectoral de poliţie, pus în scenă de Korea Popescu. Unul din
elementele principale aie decorului, foarte bine realizat, era plafonul : acesta cobora încet, în cursul spectacolului. Era o rezolvare ingenioasă a unui simbol. Mă
întreb însă : dacă spectacolul ar fi fost lipsit de această rezolvare ingenioasă, ar
fi fost oare périclitât nivelul acestuia ? Cred că nu ! Substanţa spectacolului
era fructul muncii actorilor conduşi în chip exceptional de mîna regizorului. Sau,
să întoarcem exemplul. Decorul foarte bun al spectacolului Oameni care tac (la
Teatrul de Stat din Botoşani) putea oare compléta golul existent în munca actoricească ? Cred că nu !
Oricît s-ar dezvolta tehnica — radioul, filmul, televiziunea —, ea nu va
ajunge niciodată să redea cu aceeaşi e&cienţă, ceea ce oferă teatrul, cu graiul
său viu, cu pasiunile omenesti care se nasc seară de seară în văzul a mii de spectatori, oglindind frumuseţea realitàtii vieţii şi realizînd efectul nemijlocit al sentimentelor omeneşti.
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Sîntem noi oare în stare să obţinem decoruri proiectate, ca în cinematografie, sau să obţinem efecte de lumină cum le obţin operatorii filmelor? Avem
oare posibilitatea să creăm pe scenă monta je muzicale ori efecte de zgomot aşa
cum o au tehnicienii radioului ? Cred că niciodată ! Noi putem în schimb să mişcăm pasiuni omeneşti şi să dăm viaţă sentimentelor cum nid. o altă artă nu
poate s-o facă.
Esenţa artei noastre e : ideea dramaturgului, luminată pentru scenă de concepţia regizorului şi dobîndind viaţă prin cuvîntul actorului.

Regizorul-artist începe să apară acolo unde — prin interpretarea textului
dramatic — el transmite şi ideile lui proprii. O sonată de Beethoven e într-un fel
interpretată de Oistrah, în ait fel de Menuhin ; aceeaşi temă de război este prelucrată în chip diferit de către Ciuhrai sau Gherasimov.
Am văzut eu toţii că aceeaşi piesă — Poveste din Irkutsk — este total deosebită în concepţia lui Ohlopkov, faţă de cea a lui Simonov.
Dacă îmi amintesc bine, M. I. Kedrov, regizorul principal al M.H.A.T.-ului,
mi-a spus într-o convorbire : „Stilul spectacolului este însăşi natura autorului"...
Eu aş adăuga : „...şi personalitatea regizorului". Aş îndrăzni să declar : „Regizorul
să nu accepte o piesă eu care nu simte că are ceva de spus". Ştiu că, mai aies în
provincie, e foarte greu de realizat acest lucru. De multe ori se întîmplă ca un
director să-ţi dea luni o piesă, cerîndu-ţi ca joi, neapărat, să începi repetiţiile.
(Şi îţi fixează şi data premierei peste 23 de zile.) Bineânţeles, în acest caz, nu mai
exista adîneire, idei, coneepţie. Şi dacă te gîndeşti ce înaltă este exigenţa faţă
de munca regizorală !
Această cea mai tînără artă, acum
cîteva decenii, abia a existât. Regizorul
vechi era doar un tehnician ori, în cel
mai bun caz, organizatorul unui spectacol.
în zilele noastre, regizorul, afară de ta
lent, mai trebuie să fie înzestrat eu o sé
rie de alte calităţi : nivel ideologic ridicat,
o vastă cultură generală, simţ pedagogic,
capacitate organizatorică, simţ dezvoltat
al criticii şi autocriticii, cunoştinţe medii
de muzică, orientare în arte plastice, şi
nulte, multe altele. Fără acestea nu poate
exista un artist adevărat. Şi toate aceste
calităţi... la un singur om ! Sâ nu ne
mirăm deci dacă se pune atît de larg
şi de insistent în discuţie problema regiei, a regizorului, a dezvoltării tinerei
generaţii de regizori. Individualitatea unui
regizor, din cauzele sus-arnintite, se formează încet şi într-un timp îndelungat.
Nu prea cunoaştem tineri regizori care să
iasă de pe băncile Institutului, înarmaţi
eu toate aceste calităţi, cum a ieşit Pallas
Athena din capul lui Zeus.
Anii, succesele şi insuccesele întăresc
regizorul, îi formează personalitatea, îi
releva calităţile individuale. De aceea, socotesc, e bine să se creeze în teatru un
climat prielnic pentru căutări, frămîntări
creatoare, încercări. Nu ne putem plînge
is
că tinerii noştri regizori n-au folosit din
s
plin putinţa de a căuta şi îndrăzni. Aş
vrea să amintesc cîteva spectacole în ca
re regizorii au dat dovadă nu numai de
talent, dar şi de vederi originale, de în-
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drăzneală în rezolvări : Brigada I-a de cavalerie — regia Radu Penciulescu ; Domnişoara Nastasia şi Aristocraţii — regia Horea Popescu ; Mielul turbat — regia
Farkas Istvan ; Ferestre deschise — regia Minai Dimiu ; Prima întîlnire — regia
Ion Cojar ; Domnul Puntila şi sluga sa Matti — regia Lucian Giurchescu ; şi
multe alte spectacole.
După părerea mea, munca regizorală a lui Horea Popescu la piesa Ochiul
aîbastru de Paul Everac a fost mult prea sever judecată. Individualitatea acestui
tînăr regizor s-a format în faţa ochilor noştri. Drumul lui e marcat de spectacole
ca Domnişoara Nastasia, Baia, Aristocraţii. După părerea mea, spectacolul eu Ochiul
aîbastru este demn de celé amintite mai înainte. Numai că, de data aceasta, regizorul nu a avut la îndemînă un material dramatic pe măsura cedorlalte piese. Prea
mari au fost dimensiunile scenice faţă de consistenţa artistică şi ideologică a lucrării literare. în comparaţie eu monumentalitatea regiei — pe care as putea-o asemui eu o cantata muzicală — partitura care i-a stat la dispoziţie a fost mai slabă.
Horea Popescu a lucrat îndrăzneţ şi eu multă fantezie. La astfel de ocazii sîntem
datori — oricît de coproducători am fi — să despărţim munca regizorului de cea
a autorului ! Dacă un muzician compune o lucrare slabă, numai bunăvoinţa este
lăudabilă. Oricît de excepţională ar fi orchestra, şi oricît de talentat dirijorul,
lucrarea respectivă nu poate să fie interpretată aşa fel încît ea să aibă efectul
unei simfonii de Beethoven. Părerea rnea este că Horea Popescu s-a dovedit, şi de
data aceasta, un dirijor foarte bun !
Nu spun aceasta ca să cocoloşesc greşelile noastre. Dar cred că se cere să ne
apropiem mai îndrăzneţ de acei regizori care realizează ceva nou şi să analizăm.
mult mai temeinic rezultatele lor, punînd sub microscop nu numai greşelile, ci şi
ceea ce e bun în munca lor. (Atenţiune : nu vorbesc despre acei regizori „inovatori"
care, în stagiunea viitoare, în spectacolele ce se vor monta, vor plasa doua piane
pe scenă şi un pod spre public.) Regizorii despre care vorbeam creează prin prisma
personalităţii lor, spectacole bogate în idei.
Şi dacă vorbim de căutare şi îndràzneala, nu pot să nu arnintesc despre munca
teatrului din Satu Mare. Dacă putem numi ceva nou, interesant şi îndrăzneţ, apoi
munca acestui colectiv îndeplineşte eu adevărat aceste calităţi. Ştim eu toţii cum
s-a format acest teatru, acum opt ani, la iniţiativa a 18 absolvenţi ai Institutului
de Teatru, eu sprijinul comitetului regional de partid al regiunii Baia Mare. Acest
mănunchi de viitori actori era însufleţit de gîndul creării unui teatru nou, socia
list. Care erau trăsăturile lui principale ? în primul rînd, o concepţie unitară,
revoluţionară, partinică, despre muncă şi despre rolul artei. în al doilea rînd,
bazele ştiinţifice ale artei actorului, însuşite la Institutul de Teatru, limbajul teatral
comun. în al treilea rînd, baza intelectuală a muncii actoriceşti. Teatrul în care a
lucrat acest colectiv a devenit curînd un laborator al experienţelor, al muncii însufleţite, al visării. Am făcut şi multe copilării, dar seriozitatea eu care priveam
munca artistică, dragostea faţă de teatru ne-au adus serioase succese în muncă.
Eu, ca tînăr regizor, am muncit, am învăţat, şi am crescut împreună eu tinerii
actori. Viaţa noastră se lega indisolubil de munca teatrului. Cu elanul caracteristic tineretului, eu sensibilitatea faţă de orice e nou, am încercat să facem
artă pasionată, contemporană. Am ajuns la concluzia (nu era invenţia noastră)
că baza muncii teatrale este munca ştiinţifică. Nu vreau cu aceasta să diminuez
efe|ctul pasiunii în teatru, din contra ! Dar pasiunea, sentimentul, pe scenă, trebuie să fie rezultatul unei munci îndelungate a raţiunii.
Mă întorc cu gîndul la ziua cînd, acum 15 ani, am intrat pentru prima data la
cursul de arta actorului, la conservator. Profesorul m-a întrebat cum mă cheamă
şi xni-a dat un text. „Ai să joci rolul lui Dumnezeu în Tragedia omului de Madach".
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Se începu repetiţia. Apuc să citesc rolul lui Dumnezeu. Profesorul mă întrerupe :
„Nu e bine ! Cu mai multă pasiune !" Am încercat atunci să-mi închipui „pasiunea" cu care ar fi rostit textul însuşi Domnul, Dumnezeu... Şi am început să
ţip !... Aşa a început cariera mea de actor.
Dacă mă gîndesc la acele vremuri, e pentru a sublinia marele efect pe care
1-a avut asupra mişcării noastre teatrale, studierea pe scară largă a metodei lui
Stanislavski. De pe băncile Institutului au intrat în teatréle noastre o série de
tineri actori şi regizori care sînt nu numai culţi, inteligenţi şi sensibili la ceea ce
este nou, dar pentru care arta teatrală e de neconceput fără metode ştiinţifice.
* *•
Cred că noul în teatru trebuie căutat în conţinutul muncii noastre. Acest
conţinut are la bază textul pieselor. Poziţia regizorului şi a actorului faţă de
acest text détermina — după părerea mea — noul în spectacolul teatral. Am să
încerc să dau cîteva exemple : au trecut mulţi ani de cînd am văzut spectacolul
Platon Krecet la Teatrul National „I. L. Caragiale". Totuşi, după atîţia ani, nu
pot să uit creaţia deosebită a maestrului George Calboreanu în rolul lui Berest.
Iată ce numesc eu o creaţie actoricească contemporană. Omul înaintat al vremurilor noastre, uman, adevărat conducător, era zugrăvit de actor şi regizor cu
o simplitate şi veridicitate rare. Am ramas cu impresia că actorul a înfăţişat
mult deasupra textului piesei, atitudinea, gîndurile şi viaţa personajului. Ceea ce
a făcut atunci maestrul Calboreanu, nu mai era — cum se spune — „teatru" ; era
teatru în sensul eel mai adevărat, eel mai frumos al cuvîntului. La fel, creaţia
regizorală şi actoriceasscă a lui Mamlock, aşa cum a realizat-o Kovacs Gyôrgy,
cu o deosebită inteligenţă şi atitudine politică.
în spectacolul Ferqstre deschise, exceptional regizat de colegul meu Mihai
Dimiu, am reţinut o mică scenă, poate nu cea mai interesantă sau hotărîtoare
pentru soarta întregului spectacol. Dar mie, ca regizor, mi-a plăcut foarte mult :
directorul întreprinderii (Albani) îl întreabă pe tînărul muncitor (C. Stănescu) :
„Va să zică vrei să te mulţi la o altă secţie ?" Băiatul răspunde : „Da". „Aveţi voi
acolo o bandă ?" — întreabă directorul — şi băiatul răspunde : „Da". Textul
nu spune multe (poate n-am redat exact). Actorii au transmis aceste replici — sînt
sigur că nu fără aportul regizorului — în cîteva secunde, pline de adevărul
vieţii, de poezie, de umor. Atitudinea directorului era plină de dragoste, de sen
timent părintesc faţă de tînăr. Actorul spunea fără cuvinte, doar în gînd : „Pe
vremuri, şi eu am fost tînăr muncitor. Ehei... cum trece vremea !" Se prefăcea
că este sever. In fond, îl invidia parcă pe băiatul acela drăguţ. Nu pot însira,
amănunt cu amănunt, cîte au reieşit din atitudinea (jocul) celor doi interpreţi.
A fost o scenă plină de adevărul micilor momente aie vieţii cotidiene. Subtextul
a fost sondât însă pînă în zăcămintele lui celé mai bogate, încît, din celé cîteva
replici, s-a extras o nebănuită forţă de comunicare umanista. O scenă aparent
cotidiană s-a umplut de poezie...
* **
In munca mea regizorală, cuvîntul „cotidian" joacă un roi deosebit Am fost
tntotdeauna de parère că cotidianul nostru este plin de irumuseţe şi că această
frumuseţe trebuie arătată prin orice mijloc artistic pe scenă. Nu vorbesc de co
tidianul plat, care naşte cenuşiul în spectacol. Vorbesc de rezolvări aie cotidianului de tipul celora date de Dimiu în spectacolul Ferestre deschise. Ca toţi
regizorii, m-au interesat foarte mult acele piese în care se vorbeşte de proble-
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mêle zilelor noastre. Actualitatea este cea mai interesantă nu numai pentru pu
blic, dar şi pentru creatori. Să regizezi o piesă de Cehov sau Shakespeare este o
sarcină foarte frumoasă şi atrăgătoare. Dar cred că nu se poate compara eu
emoţia de care ai parte cînd lucrezi la o operă încă nevăzută de nimeni. In
cariera mea de regizor şi conducător de teatru, multe, dar nu destule piese au
văzut lumina rampei la teatrul unde lucram. Zile obişnuite de Fôldes Maria,
Avansarea şefului de Eugen Naum, Nuntă mare de Simon Magda, Edifie spéciale
de Mariana Pîrvulescu...
Ultima mea lucrare a fost rnontarea piesei ZiarişHi pe scena Teatrului Secuiesc din Tg. Mures. La această piesă am mai lucrat eu vreo doi-trei ani în
urmă, la Teatrul Maghiar din Satu Mare. Cu acel prilej, spectacolul nu m-a satisfăcut din nici un punct de vedere. însăşi alegerea piesei şi traducerea ei s-au
făcut în mare grabă ; nu avusesem la îndemînă altă piesă pentru deschiderea
stagiunii... Eu însumi am studiat prea puţin textul lui Mirodan şi mi-am format
o concepţie destul de neclară despre spectacolul pe care urma să-1 înscenez.
Cred că atunci cînd nu toţi componenţii teatrului sînt însufleţiţi de un singur
gînd, cînd ei nu-si aduc total contribuţia la realizarea unui spectacol, acel spectacol nu poate să ajungă la succès. Dar mai aies regizorul are datoria să mobilizeze pe actori, ca şi întreg ansamblul teatrului, în vederea unei bune reuşite a
spectacolului. în cazul de mai sus, eu nu am fost animatorul care, prin exemplul
personal, să însufleţească şi să unească forţele teatrului pentru
crearea
spectacolului.
In stagiunea trecută, lucrurile s-au îniâmplat însă altfel ! Discutînd în ca
drai colectivului despre o piesă cu care să putem sărbători aniversarea a 40 de
ani de la înfiinţarea P.C.R., s-au ivit mai multe propuneri. Piesa Ziariştii a fost
tot mai insistent propusă. Eu nu uitasem insuocesul meu regizoral şi am acceptât
cu conştiinţa nu toemai împăcată să pun piesa în scenă. Dar unele discuţii cu cîţiva
dintre viitorii interpreţi mi-au înlesnit cristalizarea unei idei care a devenit mai
tîrziu baza concepţiei noastre comune asupra spectacolului. Această concepţie
era legată de acel cotidian despre care vorbisem mai înainte. într-o zi oarecare,
într-un oraş al Republicii noastre, fără a realiza fapte mari eroice, un grup de
tineri însufleţiţi de ideile vremurilor noastre luptă pentru adevărul unui om
abia cunoscut de ei. Problema a devenit din ce în ce mai interesantă pentru noi.
Nu vom prezenta figuri de supraoameni care săvîrşesc fapte de eroism ; vom
prezenta oameni pe care-i întîlnesti în orice întreprindere, care se ceartă între
ei, fumează, se agita — dar care, dincolo de ticurile şi deprinderile lor personale,
sînt cu toţii purtători ai unei idei urnane, înaintate. Am căzut astfel de acord,
discutînd mult cu actorul Lohinszky Lorand — interpretul lui Cerchez —, ca
tînărul pe care-1 va întruchipa să fie un tînăr ca toţi ceilalţi, dar să transmită de
pe scenă, cu multe, variate mijloace, caracterul conducătorului ce nu se lasă
intimidât de anumite împrejurări.
Oricum, după esecul regizoral suferit cu cîţiva ani în urmă, era firesc să
cred anevoie într-un succès al spectacolului.
Cu toate acestea, pe măsură ce avansam cu repetiţiile am constatât cu
bucurie că atmosfera viitorului spectacol se conturează. Acuma, cînd încerc să
aflu şi să analizez cauzele, îmi dau seama că aceasta s-a datorat în primul rînd
însufleţirii cu care au lucrat majoritatea actorilor şi efortului maxim depus de ei
pentru reuşita spectacolului.
Regizorul e dator să spună la fiecare repetiţie ceva nou actorului. El trebuie
să-i dinamizeze, să imprime elan colaboratorilor lui. La rôndul său, însă, şi
regizorul simte nevoia stimulului izvorît din dăruirea actorilor. Eu n-am fost
văduvit de asemenea stimulent. Lohinszky Lorand, interpretul lui Cerchez, a
fost în această privinţă nu numai un „redactor-şef" dinamic, dar şi un animator
al colectivului actoricesc.
Zi de zi am găsit âmpreună ceva nou, în măsură să îmbogăţească caracterul
complex al eroului. Dar şi ceilalţi interpret au luat parte în chip activ la munca
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creatoare a colectivului. Tamas Ferenc, de exemplu, s-a străduit nespus de mult
să contureze cît mai veridic figura carieristului Tomovici, pe care-1 interpréta.
Am căzut dintru început de acord să nu demascăm din capul locului figura
personajului. Oamenii de teapa lui sînt foarte periculoşi, dar — sau tocmai pentru
că — se camuflează dibaci. Ei sînt aparent foarte „politici", foarte „principiali",
vorbesc foarte calm ; nu-şi dau uşor arama pe faţă.
Şi la una din repetiţii, cînd pe scenă era gălăgie mare (se certau „redactorii" de la „Viaţa tineretului"), se face deodata auzită o voce calma — vocea
prudentă a lui Tomovici. Toţi au ramas locului. Discuţia aprinsă s-a stins brusc
şi, spontan, privirile s-au întors spre Tomovici. După o scurtă şi încordată pauză,
actorul Tamas şi-a continuât replica, tot foarte domol, măsurîndu-şi fiecare cuvînt.
Atitudinea lui netulburată, calmul şi siguranţa eu care-şi comunica ideile
aveau menirea să pună pe oricine pe gînduri : nu are cumva dreptate acest om ?
Şi iată, peste cîteva minute, cînd cineva îi adresează nu ştiu ce frază, care-1
atinge în persoana lui, Tomovici sare ca ars, se enervează, urlă, umblă agitât.
Spectatorul urma să-şi pună o nouă întrebare : ce este eu acest om ? De obicei
e calm, nu ? De ce-i sare ţandăra cînd este vorba de el ?... Astfel, actorul — prin
propria lui personalitate şi concepţie — a reuşit să adauge foarte mult rolului.
Dezvăluirea individualităţii şi atitudinii unui personaj trebuie să se facă treptat.
Tamas Ferenc, în rolul lui Tomovici, s-a achitat exceptional de această sarcină.
Redactia îşi trăieşte munca de toate zilele. Dar cîtă frumuseţe, poezie, găseşti în munca zilnică a unui colectiv ! Noi trebuie să descoperim această poezie
a cotidianului, să înfăţişăm pe scenă viaţa noastră în complexitatea ei. Tinerii
ziarişti au luptat pentru cinstea unui om. Dar dacă odată eu reabilitarea lui Ion
Gheorghe se termina piesa, viaţa îsi continua cursul şi zilele următoare vor aduce
noi bucurii, noi lupte, noi sarcini pentru tinerii noştri eroi.
Acesta este mesajul piesei şi cred că spectacolul nostru a izbutit să aducă
ceva din această idee pe scenă.
Recitesc articolul şi observ că am intrat în discutarea multor problème, fără
să fi ajuns să le adîneesc. In sfîrşit, dacă îndrăzneala în munca eu piesa este
una din sarcinile principale aie regizorilor, trebuie să îndrăznesti şi cînd discuţi
problemele teoretice aie meseriei taie — chiar dacă nu o nimeresti în plin.

Harag Gyôrgy

Moment din spectacolul „Mielul turbat" — Teatrul Maghiar de Stat din
Satu Mare
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Cînd, cu două luni în urmă, am încercat s-o reduc pentru a
O face să încapă în dimensiunile unui spectacol normal, am conH H ^ £ M |
statat cu surprindere că lucrul nu e deloc uşor şi că, în afara
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " unor replici mai stufoase, nu puteam tăia nimic. Aceeaşi dificultate au încercat-o şi alte persoane răspunzătoare de reuşita prezentării piesei.
Totuşi, cînd am ieşit de la spectacolul din Sala Palatului R.P.R., am constatât,
a treia oară surprins, că el durase trei ore şi un sfert şi că, odată cu îmbunătăţirea manevrelor, putea fi încă restrîns.
O piesă nu-si pierde o treime din respiraţia ei, fără ca lucrul acesta să nu
lase urme. E adevărat că ninieni nu mai e inclinât în mod firesc să stea la teatru
patru ore (decît dacă piesa se cheamă Regele Lear sau Mamouret), dar pentru
cine nu înţelege tot ce se întîmplă de fapt pe scenă, şi doua ore sînt plictisitoare.
E greu de crezut că o piesă e prevăzută cu atîta lest pentru ca aruncarea lui să-i
facă navigaţia mai uşoară.
Spectacolul avea o factura îndrăzneaţă, într-un fel noua, fiind conceput pe
anvergura mare a unei scene neteatrale. Calităţi regizorale deosebite s-au făcut simţite în culoare, în ritm (mai aies în ritm !), în compunerea meşteşugită a grupurilor,
în pitorescul unor situaţii şi mişcări, în asamblarea la o proporţie nemaivăzută la
Bucureşti, în invenţii suculente. Aparatajul regizoral, convergenţa tuturor factorilor au cerut un meşteşug şi o putere de muncă rar întîlnite la un singur om, un
simţ fin al valoraţiei, un „ochi" în fine. Efortul făcut de întregul colectiv faţă de o
sarcină atît de mare şi de noua a fost considerabiL
Ca autor încerc un sentiment de recunoştinţă pentru toată această dăruire
artistică, în care s-au investit talent şi muncă, precum şi o doză netăgăduită de
curaj. Montarea pe o scenă de 30 de metri deschidere e opera de pionierat.
Dar toemai condiţiile grandioase aie scenei au impus inevitabile sacrificii pe
care nu pot să nu le enregistrez în măsura în care afectează în mod important
conţinutul piesei mêle.
Ochiul albastru uneşte în dezbaterea unor problème de viaţă mai multe
medii, cu mentalităţi diferite, cu preocupări morale diferite, cu tonuri şi ritmuri
diferite. în edificiul contrapunctic tonurile grave, cu oarecare inflexiuni tragice,
corespunzătoare aeţiunii, se întîlnesc în special la ţărani, celé „diurne" la familia
inginerului Popescu, iar tinerii sînt animaţi de vioiciune şi voie bună; dezbaterea
ţărănească inuşcă mai adînc în grosimea vieţii organice, cea a intelectualilor merge
pe nuanţe şi contorsiuni mai subţiri, cea a tinerilor pe pulsaţie şi căldură. Aceste
ritmuri se succed, schimbînd lungimea de undă a atenţiei şi făcînd deci din variaţie un principiu de înaiintare a piesei.
Montarea simultană, singura care răspundea structurii Sălii Palatului, a ni
velât aceste diferenţe aducîndu-le pe un unie nivel optic, şi a lipsit astfel piesa
de dimamica inerentă compozitiei ei. Coexistenţa planurilor integrate unui ansamblu monumental a topit diferenţele între ele, şi contrapunctul a ramas numai figurativ, formai.
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Aceeaşi concepţie a simultaneităţii a dus fatal la stilizarea cadrelor (locurilor
de joe) şi a influenţat înseşi situaţiile jucate nu numai în stilul lor, dar chiar in
substanţa lor, cum voi arâta mai jos. Tot stilul jocului a devenit reprezentativ, a
„bénéficiât" de un efect de distanţare eu totul strain de piesă.
Pentru a fi vâzute, o seamă de scene şi gesturi au trebuit marcate exagérât,
în contradicţie eu Lnia lor naturală; o seamă de mişcări au fost majorate sau chiar
inventate arbitrar, în funcţie de interstiţiile mari aie scenei. Spectaculosul s-a
plasat în mişcare, avantajînd secţiunile piesei care comportau mişcare (ca baraca
tinerilor) ; în schimb, în mod corelat.v, secţiunile care comportau gînd frâmîntat,
rostire aşezată (şi în special partea ţărănească) au pâlit eu totul, decimînd sensurile înscrise în text, fâcîndu-le plictisitoare.
Mişcarea imprimată secţiunii centrale, într-un tot care a devenit forţamente
omogen prin stilizarea decorului, nu a pus numai în umbră problematica celorlalte două secţiuni, dar în mod inevitabil le-a biciuit ritmul, pentru a nu créa
discrepance, şi cum acelea nu se pretau, prin substanţa lor, unei accelerâri prea
mari, s-a obţinut impuis onarea lor pe seama substanţei înseşi, tăindu-se din re
plie le care stăteau în calea mişcării. Tablourile au devenit simpli vectori, care
arâtau „ce se întîmplâ", dar nu şi „cum se întîmplă". Gîndul, ideea care nu erau
acţiune plecau dintr-însele.
Tablourile piesei nu au numai diferenţe de ton de la secţiune la secţiune,
ci şi, în cadrul aceleiaşi secţiuni, de la timp la t mp. Piesa încearcâ sa uneascâ
b ografiile unor oameni, surprinzîndu-i în perioade şi atitudini care diferă în timp,
în aşa fel încît fiecare tablou trebuie (şi poate) 6â fie stilistic altceva. Decorul
stilizat, plantât odată pentru totdeauna în cadrul montării simultané, a anulat
şi această funcţie a timpului, închizînd actorului posibil.tatea de a fi crezut mai
tînâr sau mai bâtrîn; resursele sale de joc s-au lovit de implacabilul scenografic,
care era mai vizibil decît modulaţiile fetei.
Ca pentru a arăta mai bine câ lucrul e „jucat", pus înainte conventional,
manevrele s-au făcut la vedere, ceea ce a anulat şi ultima umbră de iluzie a trâirii
veridice şi a fâcut aproape ndicole tribulaţiile ţărăneşti, amestecate eu şarpantele
şantierului şi interlocate de mişcarea maşiniştilor. In asemenea condiţii, cine ar
mai fi putut crede în drama strămutăni, de exemplu ?
(O asemenea concepţie suporta, desigur, şi muzica plasată sus pe pod'u, care
ducea unificarea şi mai départe. Ea astupa ceva din marele hâu al scenei, dar
alături de celelalte enumerate, căsca oarecare hâuri în decurgerea ideii dramatice,
convertind-o în spactaculos, „sprijinind-o" pentru a contracara vitregia comunicativităvii.)
Acest mod de reprezentare, grandios, extins, s-a unit cu concepţia spectacolului „scurt", care nu trebuie să oboseascà un public suprasolicitat deja prin mişcările continue de pe scenă.
Dar după cum, ceea ce „s-a armonizat" s-a aplatizat, tot astfel ceea ce „s-a
scurtat" s-a golit.
Menţionez încă o data, pentru claritate, că aceste condiţii de reprezentare,
eu urmârile ce decurg din ele, mi se par în raport cu scena inevitabile, câ în condiţi le date nu îmi pot imagina o altâ montare mai bunà decît aceea a lui Horea
Popescu, şi adaug câ eu însumi am subscris, cu bucurie şi stăruinţă, ca reprezentarea sa aibâ loc pe scena Palatulul, neîntrevâzînd discrepanţa ei cu modalitatea piesei.
Continuu sa cred câ, luat în sine, spectacolul e deosebit de interesant şi cà
experienţa mérita sa fie fâcutâ.
Pe de altâ parte, nici alternativa „succesiunii" n-a putut fi mai convingâtoare
în versiunea Teatrului National din Iaşi, care a prezentat la Decadà un spectacol
puţin reuşit, cu mari şi arbitrare inLdelităţi faţă de text, din care unele îi sînt
direct imputabile.
Nu e de mirare astfel câ numeroşi spectatori n-au înţeles din intenţiile dra
matice ale piesei sau din factura ei, atît cît se pare câ au înţeles cei care i-au
citit textul.
**•
Dar asta nu înseamnâ câ în text toate ideile sînt împlinite. O seamâ din
intenţiile mêle n-au ajuns la desăvîrşire, pierzîndu-se nu numai de la punerea în
scenă la spectacol, ci chiar înainte. Alte defecte rezidă în concepţia însâşi.
2 — Teatrul nr. 9
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Actul dramatic prin excelenţă al Ochiului albastru, singurul, este înfruntarea
dintre Partenie, Aglaia, Corina şi Tudor în cadrul „muncii de lămurire" pe care
ultimii doi o due cu cei dintii, la B caz. Aici ajung toate firele dinainte, de aici
pleacă mai départe toate celelalte. Trei medii se întîlnesc aici care trebuie să se
influenţeze. Ca să arăt cum s-au întîlnit şi de unde vin, am scris întreaga întîia
parte. Este momentul scurt, central, din care trebuie să iasă scîntei.
La Bucureşti, scînteile n-au ieşit. (Nici la Iaşi, dar acolo din alte cauze.) E
posibil ca personajele, în text, să nu spună bine, să nu spună tot, sau să nu spună
esenţialul din ceea ce au de spus. Dar mă îndoiesc câ, punînd replici de o sută
de ori mai bune, un astfel de tablou nodal să poată fi jucat vreodată în unghi
lateral de scenă, pe panouri stilizate, cu tot restul descoperit la vedere.
Este în acest tablou o mecanică a apropierii şi depărtării sufleteşti, a
alianţelor de moment între doi oameni supăraţi şi alţi doi care nu se cunosc, cu
luări de poziţii şi schimbări balansate într-o parte şi într-alta, lucruri care —
în imaginaţia mea — cer o fineţe şi o complexitate excepţională a regizorului şi
actorilor, şi care nu suportă în nici un caz condiţiile montării din Sala Palatului.
In fiecare din protagonişti lucrează nişte forţe care n-au putut fi puse deajuns în évidente la acest spectacol şi au anémiât astfel fondul de idei al piesei.
Destinul lui Partenie, de pildă, a rămas obscur. Parten e nu este dintre acei
ţărani care au plecat prin efectul convingerii, ci prin acela al izolării. Izolarea
lui e tratată progresiv : pleacă oamenii din sat, întîi cei conştienţi, dar apoi, surprinzător, şi cei obtuzi; se mută biserica, şcoala, cimitirul; propria lui moştenitoare,
Minodora, pleacă îndărăt la şcoală repudiind averea, temeiul însuşi al îndărătniciei şi complicaţiei lui ; în fine, pleacă ibovnica. Ce-1 mai reţine ? Umbra soţiei
lui sinucigase ? Aici dă atacul tînărul Tudor, cînd îi spune : „nevasta nu ţi-i în
fîntînă ... ci în groapă". Cu alte cuvinte, nu sînt umbre în sens sp ritualist, ci sînt
osem nte în sens materialist, şi acelea s-au mutât. Ce-1 mai rétine ? „Ideologia"
bătrînului Doroftei ? Dar e anhistorică, tautologică, fără raport cu obiectul, un fel
de metafizicâ rudimentară care îşi demonstreazâ vacuitatea în fata ochilor lui
Partenie. Ce-1 mai reţine, în sfîrşit ? Nimic.
într-un cadru populat ca cei al Sâlii Palatului, cu baraca tinerilor alături şi
muzica deasupra, cu decoratori schimbînd panouri la vedere, cu o vatră fţăjr'ă
nească abia sugerată şi o ogradă redusă la un prun figurativ, fără un sat în spate
care să se rărească, acest element al izolării crescînde a lui Partenie — element
motor în acţiune — avea să se piardă fatalmente, lâsînd în urma lui nedumeriri.
Inertia la strămutare e data nu numai de proprietatea bunurilor, ci şi de
„umbre", adică de amintiri, din care cea mai tenace mi s-a parut aceea a mortii
violente. în Partenie am ales délibérât acest caz-Lmită pentru a da rezistentei
sale o structura mai complexâ.
O altă intenţie care n-a ajuns la împlinire este cea a spaimei, şi se leagă de
Agla a. Literatura şi filozofia burgheză apuseană fac un trafic masiv al noţiunii
de spaimă sau angoasă, încercînd să demonstreze că ea constituie fie un dat fun
damental al condiţiei umane, fie un impas inexorabil ivit prin adîneirea conştiinţei
de sine. Această teză încătuşeazâ omul într-o psihoză a nesiguranţei, şi-i oferă ca
derivativ moartea, anarhia, extazul religios etc., adică tot atîtea soluţii de
descompunere.
Am vrut să analizez conceptul de spaimă în lumina învătăturii noastre materialist-dialectice. Adîncită într-un sat fără lumină, printre rămăşite de superstiţii
şi credinţe primitive, vag spiritualiste, dominatâ de umbra demonică a „sfîntului"
Doroftei, de o cucernic e blajină şi crudă, obsedatâ de sinuciderea soţiei lui Par
tenie, la care asistase fără să intervină, Aglaia trăieşte simultan spaima remuşcării, a vinovăţiei legăturii cu Partenie şi a nesigurantei în faţa v itorului. I-am
destinât acest marasm alegînd, ca şi în cazul lui Partenie, nu tipul cei mai freevent,
ci tipul-limită. Am pus îndărătul ei unele pract ci încă nelichidate, de la periferia
moralâ a satului, un blestem al unei rude de-a lui Partenie, răposate fără de
vreme, unele aluzii obscure la tranzactii patrimoniale necinstite între alţi înainteşi, ceva d n mîlul acestui lac de acumulare, supus curâţirii. I-am dat spaima,
angoasa. Am folosit conceptul de „beznă a satului" şi pe cei de „eternitate a satului"
la o putere sporită spectaculară, majoratâ în sens romantic, pentru a-mi putea
urmâri demonstraţia realistă. Căci, ce demonstreazâ Aglaia decît ieşirea din
spaimă, prin contactul cu social smul ? Mai întîi este lumina, claritatea fizică,
electrică, împrăştietoare de umbre. Apoi, este clarificarea Aglaiei cu Minodora,
acceptarea statutului ei de ibovnica, curmarea unui fais diferend pentru pămînt
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eu o moştenitoare care nu vrea moştenire. Apoi, clarificarea eu ea însăşi asupra
cauzelor legăturii eu Partenie. Apoi angajarea ei ca salahor la demolarea propriului ei sat, în dispreţul superstiţiilor. Apoi, emanciparea de Doroftei, ieşlrea dinlr-o
spaimă ancestralâ, a morţii, a blestemului, a bàtrînului, a tuturor otrăvurilor
mistice. De aci, destinul Agla ei se precizează (un om al şantierului o cere în câsătorie, reabilitînd-o ; un tînăr îi oferă exemplul integrării rapide într-o viaţâ eu
totul noua ; un medic îi salvează copilul, înlăturînd ipoteza mistică ; în curînd
renunţă să mai fie servitoare particulară, apoi chiar spălătoreasă pe şantier, şi o
vom găsi muncitoare în altă parte). Ceea ce este însă esenţial la Aglaia e desprinderea ei anevoioasă dintr-o lume mai mult sau mai puţin limitată, ieşirea ei din
impas, depăşirea spaimei. Aglaia e replica socialistă la toate acele colcăieli putrede
ale ideologiei burgheze, care edicteazâ neputinţa în faţa spaimei de néant. Nu
exista — spune evoluţia Aglaiei — o „beznă a satului", nici o „eternitate a satului",
iar conştiinţa de sine nu duce la disoluţie, ci la făurirea unui destin mai bun.
Pe de altă parte — adaugă autorul — hdrocentrala nu e numai industrializare şi
irigaţie, ci şi împrăştierea umbrelor şi fantasmelor din minţile unor oameni mai
înfundaţi, substituirea unui univers mistic, demonologic, eu un univers fiZic,
rational.
Inlăturînd premisa de spaimă a Aglaiei, reprezentarea incompletă a piesei a
sărăcit inevitabil evoluţia personajului şi, în acelaşi timp, mesajul lui artistic şi
politic. în spectacol, Aglaia se révolta fără nici o noimă pe Doroftei, de vreme
ce, raportul anterior de subjugare prin spaimă, dezvăluit în cursul retrospectiv
al piesei, rămîne necunoscut. Creşterea în demnitate a acestei femei nu poate fl
marcată, şi caracterul ei, tratat sporadic, capâtă bruscheţi inexplicabile.
Mă îndoiesc însă că o concepţie monumentale şi inevitabil parcelară a
spectacolului ar fi putut îngloba şi face să trăiască pe scena Palatului, eu expresivitatea cuvenită, spaima Aglaiei, în timp ce se pregăteau vizibil acţiunile celelalte. Şi iată o idee care se pulverizează...*
In Doroftei am încercat anal za unui misticism de factura ţărănească, adică a
unei racile împotriva câreia se înscrie întregul nostru progrès ştiinţific şi tehnic şi
pe care o vom înfrînge eu cit o vom demasca mai limpede, mai convingâtor. In
intenţia mea, Doroftei e o opera de demascare. Sub aparenţa blajlnităţii lui, stâ
indolenţa, şi sub indolenţă, cruzimea. Omul care nu taie o găină, favorizează o
sinucidere. Sub aparenta schivniciei lui stâ vagabondajul. E misterios. sibilinic ca
un hierofant, exersînd o anumită vrajă asupra credul lor — în fond se răzbună
pentru indigenţa lui extreme. Aparentul lui indiferentism e una din formele cele
mai tenace ale reacţionarismului. In fine, înţelepciunile lui funcţionează „în sine"
dincolo de cont ngenţe, şi asta le face glisante şi primejdioase. Bigot fără sa fie
religios, inert fără să fie contemplativ, luînd culoarea pàmîntului şi apârînd fără
veste, Doroftei e un adversar redutabil, răspunzâtor de destinul lui Partenie, al
soţiei lui şi al Aglaiei. Dacă Aglaia, Partenie şi ceilalţi pleacă spre o viaţă nouă,
Doroftei rămîne : el e vechiul care se îneacă.
Nefiind atît un destin, cît mai aies un simbol, Doroftei urma să ocupe un
loc central în piesă, aceasta terminîndu-se eu moartea lui. In condiţiile reprezent ă r i , el a ocupat un colţ periferic, parazitînd întregul ca un apendice inutil şi
dizolvînd toată problematica legată de el. Demascarea lui a parut superflue faţă
de puţinâtatea lui funcţională, deşi era terenul unei lupte ideologice importante.
Nu-mi vine să cred că o secţiune a piesei care pune problema instinctului
de proprietate, pe aceea a spaimei şi pe aceea a duşmanului ideologic poate fi con
siderate intimiste, cum au apreciat unii cronicari.
Am adus pe scenă „triunghiul" din familia Popescu pentru a arăta că şi
această formaţie, veche de cînd lumea, a suferit modificări substantiale. Cei trei
oameni care se confruntă, départe de a fi frivoli, o fac la înălţimea unei problème
fundamentale pentru ei : aceea a împlinirii lor umane. E vorba deci de deplinătatea
lor ca oameni, la care aspiră toţi trei. Inginerul Nistor se simte de o vreme infecund ca tehnician (de birou) şi ca om (care n-a iubit încă). Inginerul Popescu se
simte la un moment dat — pentru un singur moment — nedeplin ca tehn cian (crezînd că nu poate lâsa o amprentă personală) şi ca om (crezînd că nu poate fi tatâ).
Corina se simte nerealizatâ şi ca femeie şi ca om. Momentele piesei fixează angajamente şi atitudini, răspunzătoare pentru viaţă (venirea pe şantier, refuzul maternitaţii, infiltrarea de individualsm), punînd problema vieţii în întregul ei pentru fie* Dczvcltarca artistică a acestei idei avea, poate, In text unele stridente ce se puteau remédia.
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care din protagonişti. Spectacolul a reţinut numai schemele relaţiilor şi ale acţiunii,
nu şi determinantele sufleteşti profunde, crizele de „tot sau nimic" aie personajelor.
Ca atare, demersurile lor au devenit banale. Prin aerarea spaţiului şi efectul demonstrativ de distanţare, drama inginerului Nistor s-a volatil zat, a inginerului Popescu
s-a redus la beţia pitorească, a Corinei, la bovarism. încleştarea acestor trei oameni
pentru propr a lor fericire a ramas eu totul «nedramatică.
Dacă adulterul e o rămăşiţă mic-burgheză, o urmă a vechiului în relatiile
dintre sexe, în schimb, obstacolele morale şi sociale care se opun adulterului,
şi în care se exprima de fapt noul, sînt tot mai puternice. Prezentarea problemei
în această lumină mi s-a parut utilă. Morala socialistă poate bara tentativa de
adulter, idealurile de v!aţă care stâruie pe un şantier o pot anihila. în căutările
ei, dupa ce s-a apărat împotriva şantierului, refuzînd maternitatea cerută de Po
pescu, Corina ia şantierul în apărare împotriva lui Nistor. E un baraj. Evident,
toţi trei greşesc, şi profund ; în fiecare din ei se produce o recrudescente nvcburgheză ; lupta eu vechiul, lupta de clasâ, e strămutată pe acest tărîm moral. Dar
barajul exista şi funcţionează. El va creşte odată eu celălalt, al Bistriţei, şi dacă
lucrul acesta n-a reiesit suficient — pentru Popescu — e o lipsă a textului.
Ex'stă în aparenţă o similitudine între Corina Popescu din Ochiul albastru şi
Rina Calistrat din Ferestre deschise, amîndouă avînd în comun o anumità plictisealà rezultînd din inadaptarea la viaţa de şantier. Dar Corina nu e o dezabuzată, ea nu pleacă spre adulter ; ea se luptă eu toate mijloacele împotriva adul
terului. şi odată intrată în muncă, o face eu pasiune, ca spre a răscumpăra lunga
inadaptare. Pe parcurs, Corina se activizează şi îşi spune ei însăşi, imperfect, dibuielnic, dar sincer, ceea ce se pregătea să spună profesional altora. Maternitatea
ei neconsumată se revarsă asupra unui băiat strain, într-o prietenie curată şi deschisă, de tip nou. Ajutînd la construirea altora, ea se construieşte pe sine, din
mers, asemănătoare atîtor constructori. Ataşată, la început eu timiditate, unei
echipe de agitaţie, ea îndreptăţeşte perspectiva că ulterior se va intégra ca factor
viu in construirea socialismului. Astfel, diagrama ei are altă dezvoltare şi amplitudine decît a Rinei Calistrat, care rămîne, comparativ, o s'mplă schiţă.
N-a fost în intenţia mea să concentrez în Corina Popescu sarcina principale
a ducerii muncii de lămurire la Bicaz într-o problème aşa de importantă ca aceea
a strâmutârii. E s gur că această muncă a fost dusă eu competenţă şi eficacitate
de organe politice şi că ea a rodit. Am vrut să arăt că o acţiune politică poate
antrena, activiza şi dinamiza chiar oameni de la periferia ei, mai puţin orientaţi
politiceşte, făcîndu-i sămediteze asupra ţelurllor şi să le înţeleagâ, să şi le însuşeascâ pentru viaţa lor personală. Am mers din nou la cazul-limită, aducînd la confruntare pe Corina care-doreşte-să-plece, şi făcînd ca tocmai ea să-1 îndemne la
mutare pe Partenie care-doreşte-să-rămînă ; pe Corina care refuza organic „viaţa
nouâ" dintr-însa şi făcînd ca tocmai ea să-i vorbească Aglaiei de viaţa nouă.
Această confruntare nu e lipsită de învăţăminte pentru toţi. Chiar dacă ţăranii
nu vor fi sensibili la argumentele încă şubrede ale Corinei în prima zi a
muncii ei de teren, ei vor simţi însă în cuvintele ei patosul sincerităţii, al descoperirii. şi vor fi omeneşte mişcaţi. Momentul acesta de trecere de la o muncă
pur profesională (Corina e funcţionară la grupul de strămutare şi iese pe teren
pentru evaluări) la o muncă poltică mi s-a parut a fi vrednic de marcat.
De asemenea, Tudor Chiricuţă e încă un slab agitator atunci cînd apare la
Partenie să-1 îndemne la strămutare. Dar faptul că, după ce s-a bucurat de ospitalitatea lui Partenie şi 1-a apropiat în gînd de imaginea propriului său tată, acest
bâiat. care nu e un insensib'l, vine tocmai el să-i pledeze cauza strămutării şi a
ochiului albastru, mi se părea că dénota în evoluţia lui, o înţelegere mai înaltă
a rosturilor lumii noi în care abia intrase, o activlzare politcă de eel mai mare
preţ, rnai importante, într-un fel, în această împrejurare, decît însesi argumen
tele expuse.
Activizarea lui Tudor se înscrie în evolutia acestui personaj, a cărui fire,
amestec de candoare şi bravadă, al cărui destin necăjit şi fugace bîjbîie în căutarea luminii (de unde şi simbolul tunelului). Am evocat prin el, şi odată eu el,
aspecte din v'ata brigadierilor de pe şantier şi am ales pentru aceasta ceea ce mi
s-a parut mai important. Momentele pe care am încercat să le narez sînt : prima
zi a ve*nirii pe şantier, apoi prima integrare morală în colectiv, munca de educare,
bâtâlia pentru steagul de producţie, primirea în organizaţia U.T.M. Nu-mi vine să
cred că în viaţa unui tînăr sau a unei colectivităţi de tineri de pe un şantier, aceste
momente sînt secundare, neesentiale, asa cum le considéra un cronicar.
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N-a fost aşadar în intenţia mea să ilustrez prin Tudor sau prin Corina modul
cum s-a dus munca de lămurire la Bicaz, fiindcă n-am scris o istorie a Bicazului,
■ci o istorie a unor oameni de acolo care, în contact eu ideile comuniste, au devenit
mai buni, şi-au schimbat viaţa, au înfrînt în ei propriile lor slâbiciuni. Comuniştii
nu sînt în adevăr prezenţi în piesă în proporţia şi ponderea realitâţii, dar progresul cîtorva oameni (comunişti şi necomunişti) spre comunism este ideea călăuzitoare a piesei. Nu vedem, aşadar, şi asta e o greşeală, munca şi lupta principalelor forte comun ste de pe şantier, dar vedem unele efecte pe care viaţa de şantier. animate de ideile vremii noastre, le-a avut în existenţa cîtorva oameni. Ceea
ce comperajul improvizat al spectacolului de la Bucureşti numea „problème", sînt,
de fapt, aceste translaţii ale unor destine de la individualism şi amorfism social
(şi politic), la o poziţie conştientă, convergentă în matca societâţii noastre. Aglaia,
Corina, Tudor, în contact eu mediul şantierului, devin oameni într-un sens mai
înalt, energiile lor se convertesc, aşa cum apa Bistriţei se schimbă în luminâ. Şi
iatâ, explicat şi simbolul principal al Hidrocentralei care este convertira, transformarea. Nu m-am putut încumeta să scriu o epopee a construcţiei Bicazului,
dupa cum n-am scris nici o epopee a construcţiei Hunedoarei. Acolo am centrât
piesa pe o secţ une reală, bătălia pentru cocs, aici am centrat-o pe un simbol,
transformarea energiilor, orizont mai amplu dar mai puţin concret. Acolo, comunistul Urlea anima coeseria şi colocatarii; aici, utemistul Lucâcel instruieşte şi
activizeazà tnerii din brigadă. Nici tinerii din Baracă nu sînt aleşi pentru a fi cei
mai desăvîrşiţi, nici inginerul Popescu pentru a fi cel mai reprezentativ ; sînt, ca
şi colocatarii de la Hunedoara, oameni între oameni. Dar, pe cînd la Hunedoara
pretenţiile dramaturgului nu păreau a depăşi un reportaj şi, deci, un moment din
viaţa ur aşului Combinat, la Bicaz, unele tablouri sintetice creează impresia că
s-a urmârit, de fapt, o cronică exhaustive, totală, a marii hidrocentrale.
Urmărind firul dest nului unor personaje îndârăt şi înainte, m-am pomenit
învăluit de propria mea operâ care, suprapunînd la un moment dat începutul personajului Popescu eu începutul hidrocentralei, reclama dreptul de a reprezenta
însăşi istoria Bicazului — ceea ce era dincolo de puterile mêle artistice. Din faptul
că am câzut în această capcană compoziţională, decurge şi falsa impresie că ingine
rul Popescu ar fi un personaj central al şantierului, atunci cînd el a fost gîndit
ca un inginer printre alţii — de unde şi numele — făcînd măsurători în prima zi,
conducînd un sector lim tat mai tîrziu, aspirînd să devină şef la închiderea barajului. Prezenţa lui în prima zi îi creează însă o falsă aura de condueâtor şi
aceasta implică anumite râspunderi eu care personajul nu e totdeauna conseevent.
Participarea lui la solemnitatea ïnchiderii barajului — care are o corespondents
certâ istorcà — a agravat încă această impresie de cronică, şi deci şi sarcinile care
decurg din ea.
***
Aş vrea să mai spun cîteva cuvinte despre construcţia piesei. O prima parte
merge de-a-ndăratelea, a doua merge normal, înainte. Mersul de-a-ndâratelea are
menirea sa dezvâluie treptat identitatea personajelor şi să analizeze cauzele înfruntàrii lor într-un mod gradat, progresiv. Nu mi se pare totuna, dacă prezint
întîi un moş blajin. inofensiv, dat afarâ inexplicabil de o Aglaie ciudoasâ, şi arât
pe urmă că moşul e de fapt o viperâ şi câ o intimida pe Aglaia, sau dacâ prezint
din capul locului un moş pervers şi o Aglaie înspàimîntatâ, demascînd initial ceea
ce constituie surpriza progresiunii dramatice. Ruptura d ntre Aglaia şi Partenie
mi se pare preferabil să fie explicatâ dindărât — de cauze care o prez'ntâ în altă
lumï.nâ — decît anunţatâ dinainte. O altă lumină aruncă asupra beţiei lui Popescu
faptul că soţia lui, anterior, a refuzat sa devina mamâ, şi o altâ luminà asupra
acestui refuz, venirea romanticâ a Corinei, anterior. Modalitatea timpului invers
e liniară, fără inconveniente, şi în plus n-am născocit-o eu. Ea slujeşte foarte bine
simbolul lacului de acumulare, adicâ al prospecţiunilor în zonele de v'atâ acumulate, tot mai adîne, ca un foraj. Ea nu cere decît o explicitare regizoralà,
printr-un mijloc scenografic, gâs t, şi astfel de mijloace se găsesc. (Descreşterea
barajului sau a tunelului ar putea să fie unul dintre ele.) Textul vorbit e ultimul
expedient la care cred câ trebuie sa se recurgă.
Spectacolul bucureştean inversînd o parte din involuţia tablourilor primei
pârţi şj menţinînd involuţia altora în căutarea unei structuri de echilibru pentru
un text împutinat, a déstructurât de fapt plesa care avea două direcţii clare şi
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i-a créât unele suprapuneri confuze care au trebuit explicate printr-un comentariu ad-hoc absolut circumstantial. De altfel, întregul text al comperajului s-a
adaptât rigorilor spectacolului, dominât el însuşi de rigorile sălii.
Un spectacol care ar fi avut posib litatea să cuprindă întregul registru al
piesei în ord nea indicate de autor, ar fi vădit, cred, mai puţine inconveniente.
E interesant că tocmai tablourile „de cronică" *, destinzînd peste măsură
timpul acţ unii, au créât dificultăţi aşezării în ordine a spectacolului, cum au créât
dificultăti şi conţinutului care, fără ele, ar fi ràmas ceea ce spuneam mai sus : povestea unor oameni de la Bicaz. Sau, minus culoarea locală : povestea unor oameni
de \E o hidrocentrală. Sau, decupînd mai départe: povestea unui băiat, Tudor
Chiricuţă.

Acestea sînt celé trei intenţii creatoare care s-au aglomerat în Ochiul albasiru, şi care alternativ ar fi putut fi duse la o mai bună î m p l n i r e : fie o piesă
Tudor Chiricuţă, de structura cursiv-biografică, fie o piesă a hidrocentralei, ca simbol şi a simbolurilor subsumate (lac, baraj, tunel), restrînsă în timp şi în gestică la
întîmplârile cîtorva oameni ; fie în sfîrşit, o adevărată cronică a Bicazului şi a
Hidrocentralei V. I. Lenin, avînd în central ei oamenii cei mai înaintaţi şi în
tîmplârile dramatice celé mai semnificative.
Nefixarea statornică pe una din aceste posibilităti (din care primele două îşi
gâseau substanta în structura actuală a piesei) nu trebuie pusă numai şi numaidocît pe lpsa de cunoastere a vietii şi de discernere a esenţialului, ci, într-o
bună măsură, pe dorinţa năvalnică, grăbitâ, de a îmbrătişa cît mai multe din
procesul construirii socialismului (şi al transformàrii oamenilor), din episoadele
mai centrale sau mai marginale ce releva acest fenomen, care nu se bucură încă
în dramaturgie de o reprezentare suficient de amplâ.
O adîncire necontenită a vieţii, o situare tot mai în inima problemelor ma
jore în spiritul partinitătii, o cumpănire atentă a posibilitătilor mêle creatoare în
raport eu tema propusă — iată ce trebuie să desprind pentru m ne din Ochiul
albastru, pentru ca ideile şi intenţiile artistice viitoare să poată fi mai bine
împlinite.

Paul Everao

* Printre altcle, fi tabloul evocării perioadei de turbulenţă romantico-anarhică a tinerilor brigadieri,.
tablou eu adevârat secundar, episodic.
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COSASU

-

PERSONAJELE:

CONSTANTIN DINU

25 de ani, strungar la Cisnădie, in drum
spre inginerie, plecat din comuna Cioceni ;

SIMINA IONIŢA,

25 de ani, pentru
la serai ;

DOROBANŢU,

secretarul comitetului
tid, 37 de ani ;

MARCU FUIORESCU, pictor
58 de

care
ani;

el Niţă şi

„ridicâ

profesoară

orăşenesc
nivelul

de

par-

poporului",

GHEORGHE ISAIA,

responsabil sportiv ; pentru marea masă
a salar'mţilor, nea îsaia, 50 de ani ;

MARIA CERNEA,

activiste graţioasă
de ani ;

LILLY GIGEA,

casieriţă suavă, la restaurantul
mat, 25 de ani ;

DOAMNA

marna lui Lilly, 58 de ani ;

GIGEA,

la sfatul

popular,

25

eu tono-

MIRCEA,

portar la hotel, absolut moral, 55 de ani ;

IGNAT,

un strungar care nu vrea să devina
giner, 25 de ani.

in-

Un miliţian, pe care nu-1 întrece nimeni la istorie şi geografie ;
un chelner impertinent ; reporterul staţiei locale de radioficare,
26 de ani ; o ninsoare surprinzătoare, veche de cînd lumea ;
trei oameni de zăpadă ; o casieriţă care citeşte „Roşu şi negru" ;
^
un om de servlciu la sfat.
Açtiunea se petrece în zilele noastre, într-un oraş de munte.
Ea nu trebuie însoţită de hohote de ris homerice. Autorul so
licita surîsul permanent, şi atît, ceea ce — ràmîne între noi —
e foarte mult.
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IGNAT (s-a îmbrăcat) : Uite-te la
t u r n şi fă scâderea ; dragă Dinule»
ciau...
DINU (indicînd totul pe ceas) : P î n ă
la şase, facem legea lui Ohm, de la
şase — funcţii trigonometrice. L a
şapte...
(il privesœ
peniru
prima
oară atent pe Ignat, din cap pînà
în picioare.)
IGNAT (CU dezinvoltură) : lei ziarul
ăsta... şi la revedere !
DINU (uimit, moale) : Ciau, Mielule...
I G N A T : Nu aşa ! Nu ciau... ai văzut,
sînt 400, toţi lei. N-are rost să mai..A
DINU : Ciau, Mielule...
I G N A T (sincer) : A m căutat să v ă d
pe care pot să-1 iau. Care-i slab la
chimie, e tare la matematică. D a r
cîţi nu stau bine la toate ?
DINU : Ciau, Mielule.
IGNAT (concret, omeneşte) : Tie la
matematică nu ţi-e frică ?
DINU (furios) : Ştii ce înseamnă ciau ?
IGNAT (luîndu-şi
geamantanul) : Ai
ceva de spus acasâ ?
DINU : Lasă-mi nişte „Mărăşeşti".
I G N A T : Să-i spun ceva Siminei ?
(Buzunărindu-se
febril.) N-am.
DINU (supărat) : La revedere !
(Ignat
pleacă.)

O camera de hotel, modestă, eu două p a t u n .
La masă învaţă îmbrăcat, dar în papuci de casă,
eu o bască pe cap, trăgînd dintr-o „Mărăşească",
Constantin Dinu. Unul din paturi a rămas în
penumbră, dar se ghiceşte acolo, sub pătură, un
om care doarme.
De-afară, fereastra fiind deschisă, se aude
désirant ,,Ciau, ciau, bambina..." Dinu nu suferă ; bagă capul între umerii puternici şi-şi trage
basca pe frunte. Melodia continua. Ignat s-a ridicat în capul oaselor, dă pătura deoparte, cu
un gest brusc, şi se imbracă rapid, stînd pe marginea patului.

IGNAT (fredonînd) : „Un baccio a n cora"... Ştii ce înseamnă „un baccio
ancora"?
DINU (fără să se mişte) : Te-ai trezit ?
IGNAT (imbrăcîndu-se)
: Ştii, sau nu
ştii?
DINU : Spuneai să te trezesc la cinci...
IGNAT : î n c ă un sărut, asta înseamnă — încă un sărut... Nieiodată nu
ţi-au plăcut materiile umanistice.
DINU (morocănos) : Ce ai ? Aşa se tre_
zeşte omul din somn ?
IGNAT (in oglindă) : Nici n-am dor
mit.
DINU (răbdător) : Dar ce-ai făcut ?
IGNAT : Am visat.
DINU : Uite ce se întîmplă... (Impe
rative E patru şi cinci.
IGNAT : E patru fără douăzeci şi
cinci.
DINU : E patru şi cinci.
IGNAT : Dacă Lilly a pus „C : au, ciau,
bambina", e patru fără douăzeci şi
cinci...
DINU : Ce legătură a r e ?
IGNAT : Am rugat-o să m a trezească
la patru fără douăzeci şi cinci, să
prind acceleratul d e patru. (Se apleacă şi trage de sub pat
geamantanul.) N-am dormit toată noaptea,
n u poţi să ai încredere în femei. O
ştii pe Lilly ?
DINU : O ştiu.
IGNAT : N-o ştii. Şi eu credeam c-o
ştiu, d a r uite că la patru fără douăzeci şi cinci a pus „Ciau, ciau, b a m 
bina..." Voia, mai întî', să mă strige... Fii fată serioasă (lui Dinu), cum
o să m ă strige noaptea în stradă ?
I-am spus să-mi pună „Dansul orelor". Ai auzit vreodată „Dansul orelor" ?
D I N U : Nu.
IGNAT : E o fată cultă.
DINU : E patru şi zece, după ceasul
meu.

DINU (către noi, frecindu-se
cu bas
ca) : Acum, ce fac ? (Sare la fereas
tra.) Mielule... mai... stai... nu fi...
n - a r e rost... Mielule...
LILLY (in uşâ, in penumbră,
apărută
pe nesimţite) : A plecat d o m n u l Ig
nat ?
DINU (tot la fereastra) : Desteptule...
vino înapoi... vino, n-auzi ?... caraghiosule... (pentru eli
parazitule...
(Către noi.) Ei, ce facem ?
LILLY (mereu suavă) : Domnul I g n a t
a plecat ?
DINU (realist) : Parcă nu ştii... nu i-ai
pus d u m n e a t a „Dansul orelor", domnişoară Lilly ?
LILLY (care ţine la nuanţe) : „Ciau r
ciau, bambina..." Nu v-a plâcut ?
DINU : Nu.
LILLY (tct timpul suavă) : Nu vă pla
ce muzica uşoară italiană ?
DINU (aşezîndu-se
să înveţe) : F o a r t e
mult.
LILLY : Şi mie... d e patru zile de cînd
avem tonomatul, plec acasă la patru
dimineaţa... toţi pleacă, r ă m î n la
tonomat şi consum tot m ă r u n ţ i ş u l d e
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50 de bani... Piove... Farfale... mé
rita, nu ? (Dinu tace.) Auzim atît de
rar muzică bună.
DINU: Nu.
LILLY : Ce nu, domnule Dinu ?
DINU : Nu auzim atît de rar muzică
bună...
LILLY : Credeţi ?
DINU : Da.
LILLY (mergînd prin camera, égal
suavă, pe „bandă") : Eu sînt de altă
parère... După ce toată ziua n-aud
decît castroane şi furculiţe, măcar
noaptea să aud un cîntec frumos...
N-am putut sta pe şantier, pentru că
nu era muzică. (Dinu: „Ttţţţ".) Am
făcut şcoala tehnică meteorolog'că.
Discutam eu natura, eu vîntul, cu
aerul... Nu vi se pare romantic ?
(Dinu tace.) Aşa am crezut şi eu. Am
stat pe şantier doi ani — n-am avut
parte de nici o bucurie. N-aveau
nici măcar magnetofon. Aveau o
singură fanfară pe care o aduceau
la fiecare reun'une. Vă place fanfara ? Eu nu pot să o suf ăr ! Ce se
poate dansa dupa fanfarâ ? Abia introduseseră un curs de dansuri mo
derne ; dansau în cizme. Marna m-a
chemat acasă... Scot cu 300 de lei
mai puţin, dar mérita. Am răbdat
foarte multe, dar acum a venit tonomatul... Şi lucrătorii din comerţ sînt
oameni, nu ?... (Dinu tace.) Eu am
spus totdeauna mamei că dumneavoastră, muncitorii, sînteţi mai atenţi
decît contabilii. Nu am prejudecăţi,
aş merge cu un muncitor pînă în
faţa lui Dumnezeu. Vă place să vă
plimbaţi noaptea, prin parc, cînd e
toamnă ? Să nu vorbiţi nim'c şi să
călcaţi frunzele în picioare... La
„Popular" schimbă filmul, auziţi (se
aude, în liniştea oraşului, cum jos,
la cinematograf, cineva bate afişul
noului film). Ştiţi ce vine ? „Război
şi pace" ! Aţi văzut „Iartă-mă" ?...
Ce film ! Mie-mi plac numai dramele... îmi place să plîng la un film
şi bărbatul să-mi dea batista lui,
să-mi şterg lacrimile. Domnul Ignat
mi-a dat-o o data pe-a dumnealui...
la „Vagabondul"... Avea o bat stă foar
te curată, îl vedeam pentru dumnea
lui, a patra oară. (Părăseşte fereastra,
revine suav lîngă el.) Imi place că
nu mă întrerupeţi, lăsaţi femeia să-şi
descarce sufletul... Sînteţi foarte atent la ce spun şi vă prefaceţi că
învăţaţi. (Spirituală.) Sau poate sînteţi ca Napoleon, faceţi două lucruri deodată, mă ascultaţi şi învăţaţi ? (Dinu e imobil. Lilly, lăsînd

deoparte şi analiza, şi suavitatea,
trece, firesc, la ale lumii.) Nu înţeleg ceva, domnule Dinu. De ce, dacă
scoateţi 1800 de lei în producţie, ca
strungar — cum mi-a spus domnul
Ignat —, mai aveţi nevoie si de bâ
ta a asta de cap cu examenul? Vă
cheltuiţi şi banii pe hotel, că şi asta
costă, nu ? V-aţi luat şi concediu fără
plată şi cine ştie dacă mérita... (In
baza compătimirii, se aşază pe pat.
Deodată, ceva fîşîie sub ea. Save,
speriată.) A, un şoricuţ ? (Şi ridică
un carton alb, mare, pe care scrie
„Trebuie".) O lozincă ? Vă înveliţi
cu ea ?
DINU (viu) : Da. Peste tot am scris
„Trebuie" : pe bec, pe haine, pe
cutia de „Disiol".
LILLY (descoperă pe bec, pe balonseide, peste tot, „Trebuie") : Credeţi
în lozinci ?
DINU (tot mai viu) : Da.
LILLY (automat) : De ce ?
DINU (imediat) : Pentru că mi se pare
romantic, domn şoară Lilly...
LILLY (la cinci dimineaţa, bate din
palme, încîntată) : Ştiţi ce înseamnă
romantic ? Bravo ! Eram convinsă
că nu ştiţi ! De ce n-aţi spus mai
repede cuvintele astea ?...
DINU (neted) : Pentru câ gîndesc
greu... Gîndesc greu, domnişoară
Lilly...
LILLY : Lăsaţi, nu e grav.
DINU (rezumînd
tctul) : Greu, dar
bine...
LILLY (cu totul materna) : Trece...
(Dinu se freacă cu basca pe frunte
— gestul lui —, ne priveşte şi se
aruncà pe carte.)
(Boxa portarului. Se bate în usa. Panoul cu chei începe să zumzăie dezarmonic.
Portarul tresare,
opreşte
cheile cum ar opri un radio şi deschide usa. Apare Marcu Fuiorescu,
înalt, îmblânit, cu mîinïle ocupate de
geamantane, şevalete pentru pictură,
tablouri. Oarecare burticică, privire
alunecoasă de la agresiv la viclenie,
dus şi întors.)
FUIORESCU : Ascultă, tinere, de ce
dracu' nu deschizi ? Asculţi muzica
sferelor ? Dâ-mi un pat.
PORTARUL (cu blîndeţe) : N-am.
FUIORESCU : Tinere !
PORTARUL (cu o blîndeţe care ştie
ce vrea) : N-am.
FUIORESCU (se duce la panou — impulsiv, autoritar, brutal) : Da' astea
ce-s ?
PORTARUL : Camere în reparaţie.
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FUIORESCU : Lăsaţi, domnişoară, veţi
servi masa... ca o prinţesă... (la
unul din tablourile sale, o ţigancă
vulgară de gang, şi il pune pe noptierà, rupe un pui şi-i dâ să bea.
Lilly bea din sticlă.
Fuiorescu îi
admiră gîtul.) Aveţi un gît délicat...
LILLY : Mulţumesc. E de dumneavoastră ? (Bate eu unghia în sticla
tabloului.)
FUIORESCU : Imhî. (Cu capul
către
Dinu.)
întrebaţi-1 dacă nu vrea
ţuică.
LILLY : Vrei m ă c a r o ţuică, domnule
Dinu?
DINU : Nu.
LILLY : Nu vrea.
FUIORESCU (ocupat eu un os) : De
ce?
LILLY (ştafetă supusă) : De ce ?
DINU : Nu-mi place tabloul, domnişoară Lilly...
LILLY : Nu-i place ţiganca dumneavoastră.
FUIORESCU : Păcat. (Lilly,
privire
imputativă,
către Dinu, după
care
revine la festin.)
LILLY : Călătoriţi mult ?
FUIORESCU (mîncînd) : Foarte mult.
Azi aici, mîine-n Focşani... Se construieste mult, oamenii au bani, nu
poţi lăsa peretii goi... Rid c nivelul,
dommişoară. Fiecare a r e nevoie de
un tablou pe perete. Şi atunci, ven i m noi.
DINU (sec) : Care noi ?
FUIORESCU : Noi, pictorii...
DINU (sincer dispreţ) : Pictorii cu ţigănci ca asta ?
FUIORESCU (negustor) : Ţiganca asta
mi s-a cerut de nu ştiu cîte ori...
DINU (simţind falsul) : Ştiu eu cine ţi
le-a cerut !
LILLY : Chiar e splendidă... După natură?
FUIORESCU : Aş ! P u r ă imaginaţie... •
Forţa mea sînt ţigăncile. Am a v u t
o perioadă cînd lucram raţe. (Rupînd cu greutate din pui.)
Natură
moartă. Eram foarte tare în raţe.
Dar nu s-a mai cerut, nu ştiu de ce.
Se mănîncă foarte bine.
LILLY : Totuşi, aţi scos bani frumoşi.
FUIORESCU (gură plină, făcînd
un
gest cu mîna că trece peste asta) :
Dumneavoastră ?
LILLY : Casieriţă... Jos, la „Gloria".
FUIORESCU : Parcă era alta...
LILLY (tristă) : Au luat-o la trust. A
ajuns foarte bine. (Biruind
invidia,
ea fiind o suavă.) Acum avem şi noi
un tonomat.

FUIORESCU (imperativ) : Tot hotelul
e în reparaţie. Dar astea ?
PORTARUL : Aşteptăm o delegaţie.
FUIORESCU : Mă, eu te reclam la
sfat. (Şi, automat, scoate o hîrtie de
25 de lei.)
PORTARUL (la fel de automat) : Nu,
că noi nu ţinem direct de sfat. (la
hîrtia.) L a c a m e r a 25 — un pat. E
un băiat care învaţă, nu vă d e r a n jează. (Nu se aude decît
scîrţîitul
uriaş al paşilor lui Fuiorescu,
care
intră în camera
fără să bată la
uşă.)
FUIORESCU : Portarii ăstia sînt inconştienţi... (Scoate din valiză
papucii de casă, se face comod.) Fuio
rescu, Marcu Fuiorescu, pictor, peisagist... grafician... desenator... portretist... (Cuprinzîndu-i
dintr-o
privire.) V-am deranjat ?
DINU (clar) : Da.
LILLY (profitînd,
pentru
a
râmîne,
direct amfitrioanâ) : Nu.
FUIORESCU (se întinde şi se priveşte,
mişcînd picioarele) : Cine a dormit
în patul ăsta ?
DINU (clar) : Un tovarăş de-al meu.
FUIORESCU : Nu pot dormi în acest
pat.
LILLY (spre suavitatea
ei iniţială) :
De ce ? Era un băiat foarte curât.
FUIORESCU: Ştiu, dar...
LILLY : Vă e somn ?
FUIORESCU : Nu. (Fârâ nuanţe.) Mi-e
foame...
DINU (violent antipatic) : Dom'le, învăţ, nu dau masa.
FUIORESCU (întinde spre el un pa
cket) : Pui. Pui de găină...
LILLY (casnicâ) : Nu te poţi m u t a
mai încolo ?
FUIORESCU : Uite, o bună remarcă
de soţie.
DINU (scurt) : Nu. (Gest clasic eu
basca.)
FUIORESCU (decis): Tinere, crezi că
eu n-am concepţie ?
DINU : Ba da. Ai.
FUIORESCU (cîntărind
pachetul
eu
pui de găină) : Am fost elevul unui
elev al lui Ibrăileanu. Ai auzit d e
Ibrăileanu ?
DINU : Da.
LILLY (fericită) : Ştii cine a fost
Ibrăleanu ?
DINU (fără menajamente) : Ştiu, dar
nu vreau să spun. Mîncaţi în altă
parte... pe noptieră. Aici învăţ...
FUIORESCU : Şi eu a m dat examene,
tinere...
LILLY : Nu e comod pe noptieră.
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asalt) : Domnule Dinu... aveţi vreo
pilă?
DINU (càtre noi) : Luaţi-o, vă rog,
luaţi-o de aici, că o omor...
LILLY : Dacă daţi la construcţii —
domnul Fuiorescu are ceva...
DINU (exaspérât) : D-şoară... (Brusc,
ţipă.) Lăsaţi-mă să învăţ... după-masă
am scrisul...
FUIORESCU : Pentru asta nu trebuie
să fiaceţi femeile să sufere... femeile
sînt folositoare înaintea examenelor... eel puţin asta-i concepţia mea...
(Pregătindu-se de bărbierit, săpunindu-se.) Am avut şi eu examen. Voiam să iau un centru de răcoritoare... în ţara noastră (cu simt po
litic), pentru orice se dă examen.
Practic : ştersul tejgheLei, tumarea
siropului, turnarea sifonului. Teoretic : igienă, anatomie, istorie... (Gest
rezolut cu pămătuful.) Teoretic eram
bine pregătit, avusesem prăvălie de
pompe funèbre, pe Griviţa, am cedat-o statului. Mortalitatea scade,
ce să mai fac cu pompele mêle fu
nèbre ? Sănătate şi pace bună. Mă
încadrez cinstit. (începe să se radă.)
Deci, fac cunoştinţă cu responsabila
trustului, mă duc cu ea la cinema,
la zahana, la restaurant, eram un
om potent. (Admira obrazul drept,
ras. Trece la celălalt.) Şi prezentabil. Mă îndrăgostesc de tovarăsa...
Ea de mine... Eram asigurat. (Ştergîndu-şi faţa.) De asta te sfătuiesc
şi pe dumneata, te văd crud, o femeie e absolut necesară înaintea
examenelor.
DINU : Şi atunci, dumneata de ce n-ai
reuşit ?
FUIORESCU (spăşit) : Am avut erizipel. M-am urîţit, domnule dragă.
Nu mai eram acelaşi. Pe tovarăşa
aceea a mutat-o de acolo, nu am
mai găsit-o, au dat altuia centrul.
Unuia care nu auzise de Waterloo.
Cine a ajuns să servească siropul
în tara romînească... (Lui Lilly.}
Sîntem pentru o societate în care
pînă şi ultimul măturător trebuie
sa fie cuit. Nu ? (Lui Dinu.) Mai
sînt greşeli, de ce să nu recunoaştem ? Dar dumneata eşti tînăr,
proaspăt. Trebuie să fi reuşit primul la... vizita medicală... Ascultă-mă
pe mine, nu fi fraier... Asta-i lozinca mea : eşti tînăr, frumos — nu
fi fraier !
LILLY (extatică) : Domnule Fuiorescu,
faceti portretul domnului Dinu...
(Lipindu-se de umărul lui, suavă.)
Ar face frumos, în expoziţie, un por-

FUIORESCU (eu capul spre Dinn) :
Şi el?
LILLY (suavă, intima, ca Dinu să
audă şi să n-audă) : Muncitor, cîştigă bine, are situaţie. Dă examen,
într-un an e inginer şi-1 trimite oriunde. Aş pleca eu el. Ştiţi cum e...
FUIORESCU : Servit un fursec. Sînt
făcute eu un;, se topesc în gură...
LILLY : Are multă amblţie. Nu vă
uitaţi că n-are manière. (Şi mai intim.) In toată camera a sens „Tre
buie". (Conducînd privirea lui Fuiorescu.) Pe pat, pe bec, pe balonseide... E puţin nebun, dar oricărei
femei îi plac nebunii, nu ? Poate îl
trimite în Vietnam (specialists să
monteze o hidrocentrală...
FUIORESCU (realist) : Dă la construc
t s ? Aş putea să-i aranjez ceva.
LILLY (metafizică) : Nu ştiu. (Lui
Dinu.) Dai la construcţii ?
DINU : Gama, Beta, Delta...
FUIORESCU : La piscicultură. N-am
pe nimeni acolo.
LILLY (inapoi la ale ei) : în Vietnam
nu sînt peşti ?
FUIORESCU (mereu amabil):Va place
Asia ?
LILLY (suavă, vezi bine) : Toată Asia.
FUIORESCU : Nu preferaţi Europa ?
Altă civllizaţie... In Cehoslovacia,
aţi vedea Praga.
LILLY (mai luind un fursec) : Aş începe cu Asia. El ar fi toată ziua pe
Fluviul Galben, eu m-aş plimba eu
lotca...
FUIORESCU : Asta-i China...
LILLY : Nu contează. L-ar trimite
după aia în Vietnam, pe urmă în
India... Avem legături eu India, nu-i
aşa ?
FUIORESCU : Multe.
LILLY : Voi vizita pagodele, îmi voi
lăsa pantofii afară...
FUIORESCU (arătînd spre Dinu): Cum
stă eu familia ?
LILLY : Nu ştiu. (Drum la Dinu.)
Cum stai cu... familia ? (Insistentă.)
Spune-mi.
DINU (rar şi confidential) : Mama are
două moşii în Bărăgan.
LILLY (fericită, lîngă Fuiorescu) : E
spiritual, e puţin nebun, dar e spi
ritual...
FUIORESCU (arătînd interes) : Are
pile?
LILLY (meditativă) : Ulte, asta nu
ştiu...
FUIORESCU : Asta-i eel mai impor
tant...
LILLY (în vîrful picioarelor, ultim
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DINU : Păi, vezi !
FUIORESCU : Da, d a r la chimie era
tufă, şi datorită m i e a intrat.
LILLY (suspin-şoaptă) : Ador icrele cu
şampanie.
FUIORESCU : I-am zis : intri cu capul
sus, eu pieptul înainte. Nu intri umilit, nu t e fofilezi. Capul sus. Nu-ti
pasă de n'meni. Tovarăşe, sînt „eutare", m ă cunoaste tovarăşul cutare,
aţi auzit d e dumnealui. Trebuie să...
contribui, să fac, să dreg, să sprijin,
să m ă dezvolt... Amîndoi avem o
gură, amîndoi vorbim
romîneşte,
totu-i să nu fii fraier.
(Privindu-l,
chipurile, pentru portret.) Şi nu esti
(arâtîndu-i
şi lui Lilly) : ochi inteligenţi...
DINU (serios, foarte serios) : Dacă nu
se face linişte, chem miliţia pentru
sabotarea eforturilor clasel muncitoare... (Câtre noi, singurii
prieteni.)
Ce m a fac cu ăştia ?

t r e t de t î n ă r muncitor... lîngă ţigănci, lîngă n a t u r ă m o a r t ă !
FUIORESCU : Acceptaţi să vă f ac portretul ?
DINU (neputînd
reprima
un
orgoliu
omenesc) : Orice — n u m a i să fie linişte...
LILLY (aşezînd şevaletul) : Vreau să
a m o amintire... m i e n u - m i place să
uit !
FUIORESCU (uşor, spre ea) : Vă costă
două sute...
(„Dansul orelor" în boxa
portarului.
Apare Simina, păşind pe mélodie.
Nu
întreabă nimic, ascultă
cheile.)
PORTARUL (treaz) : T o v a r ă ş a ? (Si
mina tace.) Tovarăşa ?
SIMINA : Ssst ! N-auzi ?
P O R T A R U L (précipitât) : N-am... Nu
aud... Ce doriţi ? N-avem t i m p d e
pierdut... N-avem caimere.
SIMINA (pe „Dansul orelor") : Tovarăşul Constantin Dinu e aici ?
P O R T A R U L (oficial) : I n v a ţ ă d e dim i n e a ţ ă pînă seara.
SIMINA : A r e linişte ?
P O R T A R U L : Perfecta... sîntem cel
m a i liniştit hotel din ţară... vizavi
e un atelier de r é p a r â t motociclete,
dar tovarăşul nu aude.
SIMINA : Cum, nu a u d e ?
PORTARUL (o ultimă
explicaţie) :
P e n t r u că e înainte d e examen. Ce
vreţi d e capul meu, tovarăşă ? Sînt
u n simplu portar. Da' dumneavoastră
cine sînteţi ?
SIMINA (simplu, eu inspiraţie) : Soţia
lui.
P O R T A R U L : Legitimaţia... (Simina îi
dă buletinul.) Nu reiese. Sînteţi (descifrînd)
Ioniţă Simina.
(Victorios.)
El — Dinu...
SIMINA (foarte normal) : Ştiu.
P O R T A R U L : Atunci ?
(Regulament.)
Vizitele în c a m e r e aie persoanelor
d e sex opus sînt interzise. î n t r e v e derile au loc în holul hotelului...
Numai în condiţii excepţionale îl
pot c h e m a jos. Dacă nu...
Sus, în

Boxa

portarului

SIMINA (deodată
furioasă,
regizînd
sperietura) : Dă-mi condica d e reclamaţii !
P O R T A R U L : N - a m creion ! (Simina
scoate stiloul.) Aşteptaţi-mă... (Pleacă pe scara care scîrţîie.)
Sus, în camera.

Bătăi în uşă

FUIORESCU : I n t r ă .
PORTARUL (cap pe uşă) : Tovarăr?ul
Dinu... soţia... (Observind-o
pe Lilly,
intră.) Ce cauţi d u m n e a t a aici, domnişoară ? E a cincea oară că te găsesc noaptea în hotel.
LILLY (suavă, desigur) : Dar acum...
sprijin... muncitorii. (Şi d'spare.)
DINU (intrigat) : Care soţie ?
PORTARUL (după Lilly) : Te reclam
la trust... de m i n e nu scapi... (Spre
Dinu.) Soţia, tovarăşe... (Dinu
sare
în
pantofi.)
(Lilly ajunge
Simina.)

jos, în hol. O vede

pe

LILLY : Doamnă, aveţi un b ă r b a t su
perb... incoruptlbil. (Pleacă.)
FUIORESCU (de la şevalet) : Nu te
speria, tinere... sînt cazuri de astea...
totu-i să nu fii fraier...
PORTARUL (om cu suflet) : Biata
fată... şi a venit de la capătul lumii...
DINU (dintr-un
sait, coboarâ
scările.
O îmbrăţişează
— nebun — pe Si
mina, o ridicà în braţe şi o învîrteşte în hol) : Ce-i cu tine, Niţă ? De
ce ai venit ?

camera

FUIORESCU : A m m a i a v u t un caz...
la Medgidia.. N-a m a i ştiut cum
să-mi mulţumească. A d a t icre eu
şampanie, la Cazinou la Constanţa,
şi m ă ruga să-1 iert.
DINU (cu o seriozitate
surprinzătoare):
Dar băiatul era pregătit ?
FUIORESCU : La m a t e m a t i c ă era leu.
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PORTARUL (hotărît împotriva
imoralităţii) : Vizitele între sexe opuse —
numai în hol.
DINU (din doi paşi în camera, ia balonseidul pe care e scris
„Trebuie"
al său, se opreşte în faţa lui Fuiorescu, febril) : Domnule... Eu, eu,
ştii al cui elev a m fost ?
PORTARUL (către
Simina,
contemplind-o) : Dumneavoastră eu ce vă
ocupaţi ?
SIMINA : Sînt profesoară !
DINU (trăgînd-o după el) : Niţă, d e ce
ai venit ?
SIMINA : Nu ţi se p a r e normal ?
DINU : Sigur. Mi se pare... normal.
(Au venit la rampa.
stins
lumina.)

In spatele

lor s-a

SIMINA : Maică-ta e bine. A venit de
la Cioceni special să-mi aducă ceasul tău.
DINU : Ştiu, 1-am uitat La ei. Mi-am
c u m p ă r a t altul. Merge eu o j u m ă t a t e de oră înainte, dar a m ceas la
turn şi fac scăderea.
SIMINA : M-a rugat doua ore să te
ajut ca să intri inginer.
DINU : Şi tu ce i-ai spus ?
SIMINA : Că n-ai nevoie de nici un
ajutor. Eşti bine pregătit...

T

A

Nu vedem pe
Militianul îşi face

B

nimeni.
rondul.

Doar

L

—

DINU : Vi s-a dat local nou la serai ?
SIMINA : Da, d a r trebuie rénovât şi
trustul nu-1 a r e în planificare.
DINU : Tot m ă g a r u l ăla e la trust ?
SIMINA : Tot.
DINU : îţi mai face c u r t e ?
SIMINA : Da. Acum a r e şi motiv.
DINU : Nu i-ai tras doua palme ?
SIMINA : Nu.
DINU (puţin
amărît) : Cum merge
echipa ?
SIMINA : Prost. N - a r e extreme. Ti-ai
f ăcut vizita medicală ?
DINU : A ieşit perfect. Plămîni d e
aur, muşchi de oţel... Om de la ţară,
crescut în mijlocul naturii, ce vrei ?
(Cu o intenţie,
acoperită,
de
revanşă.) Era o fată amabilă acolo...
rni-a spus că a m un sînge n e m a i pomenit... cristal !
SIMINA : Asa, deodată... ţi-a spus
asta ?
DINU : Asa, deodată...
SIMINA : Nu-s prea m u l t e fete a m a bile în j u r u l tău ?
(Amîndoi rîzînd, dispar in beznă, continuînd discuţia, fără să-i mai
vedem.
lncet, se luminează
decorul
parcului.
E toamnă.
Semiintuneric.
Un copac
desfrunzit.
Silueta unei gherete
pentru administraţia
debarcoderului.)

CORTINA

O

discuţia.

SIMINA : Ai o b a r b ă îngrozitoare...
De ce nu te-ai ras ?
DINU : Nu ştiam că vii...
SIMINA : Mi-ai promis să te razi în
fiecare zi... Degetele îţi miros a t u tun. Ai început să fumezi ?...
DINU : Da.
S I M I N A : De cînd ?
DINU : De cînd a m început să învăţ.
SIMINA : Mi-ai promis că n-ai să
fumezi niciodată... miroşi a tutun,
lasă-mă în pace... Ţi-am spus de
atîtea ori... dacă nu te poţi ţine de
cuvînt, dacă eşti slab, nu promite...

U

L

2

DINU (foarte tandru) : N'ţă, Niţă, nu
m ă cicăli... mi-ai promis de o m i e
de ori că n-ai să mă mai cicăleşti...
SIMINA : T u trebuie să fii cicălit...
(în
clipa
aceea, Militianul
aprinde
o lanternă şi-i luminează : Dinu e cu
capul pe umărul Siminei, care-l mîngîie pe par.)
M I L I Ţ I A N U L (plat):
Tovarăşi... Ce
căutaţi la o r a asta în parc ? Buletinele...
SIMINA (normal,
dezarmîndu-l)
: Nu
e voie ?
MILIŢIANUL : Ba da. Dar eraţi într-o poziţie...
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cată ? Credeai că-i vară ? (I-l pune
pe umeri.)
SIMINA (descoperind
hîrtia pe care
scrie „Trebuie") : Ce-i asta ?
DINU (luînd-o în braţe) : Nimic. Aşa...
a m scris peste tot.
SIMINA : Ai o umflătură pe degetul
m jlociu (îi resfirà palma) ...de la
scris...
DINU (deodată) : Ştii cine-i secretar
la oraş ?
SIMINA : Nu.
DINU : Nea Dorobanţu, de la noi, d e
la motoare. Mă duc azi dimineaţâ
pe la el.
SIMINA : N - a r e rost.
DINU : De ce ?
SIMINA (mîngîieri
pe păr) : Să nu
creadă că vii la el pentru examen.
DINU : Ei, şi ? D-aia m ă şi duc. P e
cuvînt că m ă duc.
SIMINA (imediat) : Pe cuvînt că n-o
faci.
DINU : Ba o fac ! Nu-i cer nimic rău.
SIMINA (hotărîtă) : N-are nici un
rost.
DINU : Are toate rosturile. (Pauză.)
Tu nu cunosti pe nimeni la sfat ?
E una Maria Cernea, la învăţămînt...
SIMINA : O ştiu.
DINU (interesat
la culme) : De u n d e
o ştii ?
SIMINA : A m făcut pedagogia eu ea.
DINU (neted) : Te duci la ea, c h i a r
acum de d mineaţă...
SIMINA : Nici nu mă gîndesc.
DINU : Niţă... (Simina tace.) Niţă...
SIMINA : Nu mă duc !
DINU : De ce ? Ce-i rău în asta ?
SIMINA : Este.
DINU (mîngîind-o
pe par) : Intri frumos la ea... cîteva amintiri din
şcoală... ce mai faci, cum o duci...
(ca pe o poveste, mîngîind-o)
i-am
fost profesoara la serai... dă după
m a s ă examen la fără frecvenţă... stă
mai slab la maternât că..
(Căutînd.)
SIMINA : Şi ?
DINU : Şi aveţi-1 în v e d a r e . . dacă
sînt mai mulţi eu aceeasi medie...
(Tâcere.)
SIMINA : Nu mă duc.
DINU : De ce ? Nu pricep de ce.
SIMINA : P e n t r u că nu mi se des
cende gura...
DINU : Eşti proastă...
SIMINA (fără complicaţii) : Mi-ai pro
mis că nic'odată n-ai să vorbesti
urît eu mine.

DINU : Mă mîngîia pe par...
M I L I Ţ I A N U L : Hai ! Ce m a i t u r a vura.
DINU : Să mor eu, chem miliţia...
MILIŢIANUL : Dar eu ce sînt ? Buletinele !
DINU : Nu dau nici un buletin... eram
legali, mă mîngîia pe par.
MILIŢIANUL : L a şase d i m i n e a ţ a ?
î n parc ?
DINU : Oricînd... oriunde... tot legal e !
MILIŢIANUL (altă pagina) : Ce ocupaţie aveţi ?
DINU : Strungar la Cisnădie.
M I L I Ţ I A N U L : L a Cisnădie. Uzină
fruntaşă. (Logic.) Atunci, cunoaşteţi
morala proletară...
DINU : Perfect.
SIMINA (pentru a lărgi breşa): Aveţi
o ţigară ?
MILIŢIANUL : „Mărăşeşti".
SIMINA : „Mărăşeşti".
MILIŢIANUL : N - a m auzit d e femei
care să fumeze „Mărăşeşt'".
SIMINA (dindu-i-o
lui Dinu) : Nu-i
pentru mine...
MILIŢIANUL : Foc ? (Şi coboară
in
barcă să aprindă ţigara lui Dinu.)
De ce nu vă legiferaţi ? Vă place
să vă găsească m liţia prin parcuri ?
DINU : Că pe d u m n e a t a nu te-a găsit
niciodată...
MILIŢIANUL
(biruit):
Ba da, în
1946... la Lugoj.. era o fată foarte
frumoasă... dar după aceea m-am făcut miliţian... şi m - a m însurat. Dumneavoastră eu ce va ocupaţi, tovarăsă ?
SIMINA : Profesoară...
DINU : Profesoara mea, la liceul se
rai, istorie şi geografie
M I L I Ţ I A N U L : Sînt celé m a i frumoase materii ; la şcoala noastră de
miliţie, nu mă întrecea nimeni la
istorie şi geografie.
DINU : Da ?
MILITIANUL : Dacă nu m ă făceam
miliţian, cred că-1 ajungeam pe Ta
cit... (Aşezindu-se
în barcă.) P u n e ţi-mi ce întrebări vreţi dumneavoastră din istorie...
SIMINA : Zău. nu... te cred...
MILIŢIANUL (dîndu-şi seama) : Aha !
Vă deranjez. Iertaţi-mă... cînd a u d
d e istorie, nu rezist, şi de-aia... Sa
lut ! (Pleacă. Se aude un
fluierat.
Miliţianul
îi răspunde
şi
dispare.
Zor'i albi printre
copaci).
DINU : Nu ţi-e frig ?
SIMINA : Puţin...
DINU (dezbrăcîndu-şi
balonseidul):
De
ce ai venit a s a d e subţire îmbră-

DINU :
noi.)
nu-i
ceva,
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Şi ce-am spus, Niţă ? (Către
Explicaţi-i, zău, explicaţi-i...
o fată proastă, cînd îi spui
înţelege... Sau poate nici d u m -

tînăr, prima noastră înmormîntare
de clasa întîi a unui mare députât
din opoziţie, nu cred să fi fost născută... domnul
Pandelescu-Gă'nă,
mare, mare orator... (Bătăi decisive
eu piatra în pantof.) Iubeam o
doamnă din înalta societate... a mû
rit zilele trecute... măritată, dar
turbată după mine... Avea 20 de ani
mai mult ca mine, dar nu se cunoştea...
SIMINA : Jură c-ai să fii sincer !
DINU (neatent) : De ce să jur ? Ştii
că nu te mint.
FUIORESCU : înmormîntarea trebuia
să fie o lovitură ! Ceva di granda.
Am aranjat caii, cioclii, muzica, trei
fanfare... Vă plac fanfarele ? (Intoneazâ ilustrativ un mars funebru.)
LILLY : Da.
FUIORESCU : Am rugat-o pe Celestina să ţină pumnii strînşi... ca să
reuşesc...
LILLY : Celestina...
FUIORESCU : O chema Celestina. Ea
era într-al tre lea cupeu după dric...
Mi-a jurat c-a ţinut tot timpul pum
nii strînşi... şi nu s-a gîndit decît la
mine... încercaţi pantoful !
LILLY (mulţumită de reparaţie) : Şi a
reusit ?
FUIORESCU : A fost cea mai frumoasă înmormîntare din Bucureşti.
(Se îndepărtează, luînd-o de umeri,
printre pomi.)
DINU : îi auzi ? De doua ore mă bat
la cap. (Se ridică în picioare în
barcă, ţipă.) Nu trăim pe vremea lui
Pandelescu-Gâină...
SIMINA : Pe vremea cui ?
DINU : Tu n-ai auzit ? (Reprimîndu-şi
enervarea.) M-au înnebunit !...
SIMINA (continuînd
povestea) : Un
muncitor e un om calm, normal,
chiar cînd dă examen. Trebuie să
se radă zilnic, cum face în fiecare
dim'neaţă cînd pleacă la fabrică.
DINU : Asta, în rai.
SIMINA : Să se îmbrace bine, să-şi
perie basca... să citească ziarele, să
aibă mintea limpede...
DINU : Niţă, nu mă cicăli !
SIMINA : Să-i plaça fata care-1 iubeste...
DINU (cîntat, eu ochii în sus) : Vine,
vine primăvara...
SIMINA (nu se poate mai calma) :
Nu-i vin idei urite, nu merge eu
sâru-mîna ! Unde, naiba, le-ai auzit?
DINU : Explică-mi de ce... Mie dacă
îmi explici, înţeleg... Mi-ai explicat
clima oceanică, am înţeles. Mi-ai ex
plicat războiul celor două roze, am

neavoastră nu sînteţi de acord ? De
ce ? Nu, nu-mi explicaţi... că înţeleg
şi singur... E o idee puţin trăsn tă...
Da' acum nu văd eu ce-i greşită.
Aţi văzut cum muncesc ! Stau prost
la matematică. (Pauză scurtă.) La
fizică, la chimie — sînt tare, dar
la matematica, ce dracu' fac ?... Explicaţi-i.
SIMINA : La matematică ştii, nu-ţi
băga în cap prostii. Nu ştii să dai
examen : te sperii, dev'i anormal,
uiţi sa te mai bărbiereşti...
DINU : N-am avut unde să ânvăţ să
dau examene. Dumnevoastră sînteţi
cultă, inteligentă, eu am păscut oile
pînă la 14 ani !
SIMINA : Esti tare destept.
DINU : Nu ! Sînt prost, sînt foarte
prost, băiat de la ţară...
SIMINA : Nu rîde, că nu te-ai debarasat încă de mentalitatea aia...
(Pauză.) Nu mă ai lîngă tine? Ce-ţi
mai trebuie ?
DINU : Sa ma aibă în vedere la sfat,
asta îmi trebuie... Vezi în ce condiţii învăţ... ăla fuge, deştepţii ăiialţi mă bat la cap... „Vai, domnule
Dinu, nu vă place să mergeţi toamna în parc ? Aţi auzit de Ibrăileanu ?" (Apar Lilly şi Fuiorescu.)
LILLY : Vai, mi s-a rupt tocul la
pantof... Guban de 275...
DINU : Poftim !
FUIORESCU : De ce-i 'purtaţi la serviciu ?
LILLY : Ce ma fac ? Ieri i-am luat
şi n-am mai putut să ma despart
de ei...
FUIORESCU (examinează pantoful) :
Nu e grav... se repara. Rezemaţi-vă
o clipă.
LILLY : Ştiţi să reparaţi şi pantofi ?
Ce nu ştiţi, domnule Fuiorescu ? Vă
place să vă plimbaţi noaptea prin
parc, cînd e toamnă ? Să nu vorbiţi nim'c şi să călcaţi frunzele în
picioare ? (Fuiorescu bate eu o plâ
tra în pantof.)
DINU : Ei, auzi ?
SIMINA (îl ta lîngă ea) : Mă vezi tu
pe mine deschizînd gura la sfat ?
FUIORESCU : Aş vrea să ţineţi
pumnii strînşi, domnişoară ; în dimineaţa asta mă duc la sfatul popu
lar pentru o m'că intervenţie...
SIMINA (şoaptă) : Auzi ? Poate vă duceţi împreună...
FUIORESCU : V-am spus că înaintea
fiecàrui examen e nevoie de o femeie... Cînd am inaugurât magazinul de pompe funèbre „Cruce albă
de mesteacăn", de pe Griviţei, eram
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SIMINA : J u r a că vei fi smear.
DINU : îmhî !
SIMINA : Dacă tovarăşul Dorobanţu
va vorbi pentru tine, primul câruia
o să-i p a r a rău vei fi tu ! (Dinu
tace.) Ce parère ai ? Fii sincer !
(Dinu tace. Apare deodatà Isaia.)
ISAIA : Salut tineriimea înaintată !
(Dinu — Simina,
surprindere.)
DINU : Ce-i, nea Isaia ? Cuim ne-ai
găsit ?
ISAIA : Chestie d e orientare, tovarăşe... După strigăte ! A m fost la
hotel. Unde-s cei care asaltează cetatea ştiinţei ? Portarul — element
înapoiat — nu ştia. Din cîteva amănunte, a m gîndit — a m analizat :
unde poate fi tineretul nostru ro
mantic, la şase dimineaţa ? în parc !
Iatănmă !
DINU (vesel) : Bine ai venit, nea
Isaia !
ISAIA : Fără chestii festive, tovarâsi.
Cum merge treaba? Merge? Merge?
DINU : Merge !
ISAIA : Trebuie să meargă, tovarăşe...
Uzina a avut încredere în voi...
(Direct.) De ce a dezertat Ignat ?
DINU : A plecat.
ISAIA : Cum, a plecat ?
DINU : A plecat, mi-a spus „ciau,
ciau, bambina", şi a plecat.
ISAIA (în plinâ anchetă) : Dumneata
ce parère ai, tovarâşă Simina ? Eşti
cadru didactic, trebuie să ai o pa
rère. Taci... Eu sînt mâhnit, dragi
tovarăşi. Foarte mîhnit. Dumneata
unds erai, tovarăşe Dinu ?
DINU : Eu eram în camera, învăţam.
ISAIA : Nu, tovarâşe, nu erai în ca
mera, unde-ţi era conştiinţa ? Cum
1-ai lăsat să piece, sau, mai bine zis,
să dezertez'3 ?
DINU : N-a învăţat nimic, se ţinea
după fete...
ISAIA (uman) : Asta nu e rău, tovarăşul se putea ţine după fete — nimeni nu-i interzice. Dar care-i r ă dăcina ? De ce nu învăţa ?
DINU : Spunea că îi ajunge cît scoate
în productie.
ISAIA : Şi dumneata ce atitudine ai
luat ? (Dnu refuză să intre în dia
log.) Ai ridicat din umeri ! Frumos !
Tovarăşe Dinu, nu te mai recunosc.
Ai dat înapoi. Ce parère ai, tovarăşă Simina ? Unde mai e Dinu al
nostru, fruntaşul nostru, eroul nos
tru, logodnicul nostru ?... Unde ?
Cînd ai examenul, tovarăşe Dinu ?
DINU : După-masă, la cinci, scr'sul,
care e eliminatoriu... p e u r m ă , oraluL

înţeles. Să-mi explici ce-i rău în
as ta.
SIMINA : Ştii şi singur. Cine ţi-a băgat în cap prostiile astea ?
DINU : Care ?
SIMINA : Să deschizi gura, acolo...
ca să... (Rugă.) Dinule, tu nu eşti
u n băiat rău, astea nu sînt ideile
tale... şi nu ştiu d e unde vin...
DINU : Ce-ţi place la mine ?
SIMINA (alarmată) : Tu eşti un o m
luminos.
DINU : Just. Mă simt foarte luminos.
SIMINA : Mai multă modestie, tovarăşe Dinu.
DINU : Perfect. Intru modest şi la
locul meu. Şi tu poţi sa faci la fel...
(Citîndu-l involuntar
pe
Fuiorescu.)
Amîndoi vorbim romîneşte... totu-i
să nu fii fraier.
SIMINA : Şi de unde expresiile astea
la t i n e ?
DINU (ironie răsudtă,
nu fără adevăr) : De la Fuiorescu Marcu. Il cunoşti pe Marcu Fuiorescu ?
SIMINA : Lasă glumele, eu vorbesc
serios.
DINU : Idem. Intru cînd îmi vine rîndul şi nu lungesc vorba, că omul
n-are tirnp... Noroc, tovarăşe Dorobanţu, am nevoie de sipriijnul dumitale, singur n-o scot la capăt...
SIMINA : Poţi tu sa spui asta ?
DINU : Pot. (Tare, spre lac, încercare
de Demostene.) Singur n-o scot la
capăt...
(Ecoul :
capăt...
capăt...)
Auzi ? Tovarăşe Dorobanţu, vreau să
intru la Politehnică. Stau prost la
matematică. La chimie şi fizică stau
bine, d a r la matematică, dacă iau
un 3 la teză, nu ştiu cum o scot...
SIMINA : Poti tu să-i spui asta ?
DINU : Pot ! Pot !
ECOUL: Pot! Pot!
DINU (într-un elan) : Auzi ? Tovarăşul Dorobanţu se ridică de la birou... (La o mişcare greşită în barcă,
e gâta să cadà.)
SIMINA : Vezi ? Ai căzut ! (Dinu cade
în braţele ei.)
DINU (lăsînd jocul, concluzie
realistă):
Dacă tovarăşul Dorobanţu mă susţine, nu cad.. Tu t e duci la sfat...
SIMINA : Nu ma duc.
DINU : O să cad — şi ai să-mi spui
foarte normal „adio".
SIMINA : Nu cred.
DINU : De ce ?
SIMINA : Am 50 de ani, sînt fată bătrînă, esti ultima mea şansă... (Dinu,
sărut. Tăcere.) Şi să-ţi mai spun
ceva ?
DINU : Zi !
3 — Teatrul nr. 9
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ISAIA : Bine pregătit ? La înălţimea
încrederii ?
DINU : L a IS AI A : Ai nevoie de vreun ajutor ?
Spune, tovarăşe, nu te jena. Eşti
între-ai dumitale. Ce se poate face,
se face... Să vorbesc eu tovarăşul
Dorobanţu ? (Intim.) Sînt asa eu el.„
(Gest cunoscut al degetelor.) Mai
multă sinceritate!... Mie nu mi-e greu
nimic, cînd e vorba de uzină şi
prestigiul ei. (Dinu — codeală lungă,
sub presiunea Siminei.) Deci, să mă
duc... La 9 sînt la U.C.F.S. ...avem
de luat doua extreme de la „Carbonul".
DINU (interesat) : Gigi nu merge ?
ISAIA : Gigi unu e o catastrofă, Gigi
doi e o murătură. Avem doi la
„Carbonul", băieţi din lotul de tineret, au văzut Bucureştiul, ştiu ce-i
o pasă, ce-i un dribling. Revin de
unde am plecat: la 9 sînt la U.C.F.S.
lntr-o oră rezolv, la 10 sînt la tovarăşul Dorobanţu şi discut în clar !
N-avea grijă.
SIMINA : Tovarăşe Isaia...
ISAIA : Ştiu — ştiu ce vrei sa spui !
Sîntem egali eu femeile, aşa că ce
gîndeste o femeie, poate gîndi şi un

i. bărbat. Eu 1-am făcut pe Dinu om —
eu îl fac student... Vă las... sau, mai
bine zis, vă invit la o cafea cu
lapte la „Mioriţa", la şapte se deschide. Aţi văzut magazinul ? Foarte
frumos. Nu se închide niciodată.
SIMINA (strigă) : Nea Isaia.
ISAIA (plecînd) : Fără timpi morţi !
SIMINA : Du-te după el şi spune-i că
n-ai nevoie...
ISAIA : Fără...!
DINU : Mergem la cofetăria mea să
bem o ciocolată... hai !... Şi dacă nu
vrei — nu te duci !...
SIMINA : Tu te duci la tovarăşul Dorobanţu ?
DINU : Mă duc. (Simina vrea să piece.
Dinu o reţine.) Dar... te iubesc, Niţă.
Dau examenul, plecăm la Yalta, pe
fluviile Africii...
SIMINA : Te duci singur pe fluviile
Africii. Eu plec la Cisnădie... Ştii
unde-i Cisnădie ?...
MILIŢIANUL (în rondul său) : Cisnădie ? în raionul nostru ! (Simina
pleacă. Dinu, supărat, n-o mai ré
tine. Miliţianul rămîne perplex.) Nu
era mai bine o lecţie de istorie ?
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SIMINA (citind antipatica
dintr-un
ziar) : Tragerea la „loto" are loc în
comuna Răşinari.
D-NA GIGEA : Ştiu, dar azi banul
nu mai contează... Fata mea terminase meteorologia, o fată foarte romantică... S-a dus cu ochii închişi
pe şantier. Totdeauna e bine să se
ştie c-ai fost pe un şantier... însă
e o îngrămădeală, să ferească Dumnezeu !... După noua luni, a trebuit
să se întoarcă acasă...
SIMINA : La Bucureşti s-a deschis o
spălătorie mecanică !
D-NA GIGEA : Nu ştiu, dacă-mi permiteţi, dar dumneavoastră sînteţi în
pragul divorţului ? (Simina — surpriză.) Nu vă vine să credeţi ? Dar
ochiul meu nu se înşeală. Acreală,
plictiseală, răutate la adresa semenelor. Ziarul. Semnele fenueii care
divorţează... Vă dau un sfat, în se
cret : dacă aveţi nevoie de un con-

Biroul Mariei Cemca. Simina străbate eu
nerv camera, cît mai départe însă de doamna
Gigea, care croşetează intens...
Dactilografele
tapează vesel la maşină.

D-NA GIGEA : Şi totuşi, de ce o aşteptaţi pe tovarăşa Maria Cernea ?
(Privire peste andrele.) O chestiune
personală ? (Ţac, ţac, ţac... la maşina de scris.) Păcat că nu ştiţi să
întreţineţi o conversaţie. La noi, la
Choisy Mangîru, aveam ore spé
ciale... cum vorbeşti eu un birjar
(ţac, ţac...), eu un diplomat (ţac, ţac,
ţac...), eu un chelner (ţac, ţac...), cu
un ofiţer (ţac, ţac, ţac...; Nu se mai
predă nici asta, nu-i asa ? Mai sînt
unele lipsuri în sistemul nostru de
învăţămînt. Să nu-i înveţe pe copii
conversaţie ? !
SIMINA : Copiii ştiu să converseze.
D-NA GIGEA : Totuşi, cum vi se pare
boneţica ? Am avut o mare nenorocire în familie...
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SIMINA (încearcă deocamdată
să rëzolve total prin ironie) : Da, vreo
- 14.000 d e logodnici ! Trebuie să-i
obţin transferul de pe o racheta care
pleacă în Venus, pe o racheta care
pleacă îin Marte... (Doamna Gigea —
bouche bée.) Nu-1 pot lâsa pe Venus,
eu femeile acelea îngrozitoare care
m i 1-ar putea fura, înţelegeţi ?
D-NA GIGEA (oftat) : Ar fi groaznic
să-1 pierdeţi...
SIMINA : Mi-e frică de femeile de pe
Venus. P e M a r t e e altceva...
D-NA GIGEA : Femeile sînt peste tot
la fel.

s u l t a n t perfect, căutaţi-mă. Luni,
m a r ţ i , miercuri şi vineri, sînt la t r i 
bunal, nu pot trăi fără tribunal ;
fostă soţie de magistrat, de... (revenind)
primul coridor pe dreapta,
croşetez şi servesc pe toată l u m e a
cu sfaturi şi soluţii.
(Conspirativ.)
Consiliez... Toţi m ă cunosc, pentru
că pînă în nu ştiu ce an... a m fost
chiar martoră, dar au devenit (căutînd
un cuvînt
exact)
vigilenţi...
(Feminină.)
Sînt de speriat cu v'gilenţa lor... dar eu nu pot trăi fără
tribunal. î n a i n t e vreme, a m salvat
oameni care au avut şi două înfăţişări şi erau complet distruşi. Tribunalul nu voia să le dea divorţul.
(Brusc concretă.)
Tovarăşi, n-aveţi
motiv de divorţ. Duceţi-vă acasă şi
împăcaţi-vă. (Ambalîndu-se
evident.)
Mulţi a u apelat la mine, d'speraţi.
Ei bine, după un consiliu cu mine,
a u fost eliberaţi. Mi se dau p a t r u cinci a m ă n u n t e , eu nu insist, respect
discreţia oamenilor. A părăsit do
mic liul c o n j u g a l ? Vă înjură ? E suficient să vă spună : „proasto !"...
(Ţac, ţac, tac... — comentariu.)
Vă
bate ? (Ţac, tac !) A m ghicit ! Vă
bate. E o cauză foarte la modă.
Bărbaţii bat. Bat de zvîntă. A m cunoscut doamne splendide care nu
a u putut apărea în faţa completului.
Asa vînătăi a v e a u pe...
SIMINA (energică) : Doamnă, nu a m
d e gînd să divorţez... E clar ?
D-NA GIGEA (brusc) : Ştiu... acum
ştiu pentru ce aţi venit...
(Bătaie
scurtă şi bucuroasă a picioarelor
în
podea. Complice, în şoaptă.) Aţi v e 
nit pentru o pilă ! (Simina se duce
la geam.)
D-NA GIGEA (croşetînd
în
continuare) : Să vă dau un sfat. E pentru
binele dumneavoastră. E pentru binele nostru. Plecaţi şi reveniti peste
o oră. La 11 mi s-a spus că tovarăşa
Cernea e aici, e 11 şi 10. (Plîns
uşor.) Tot pentru biata Lilly, m ă
zbat... de patru zile are şi ea un
tonomat la restaurant, mai poate
asculta o muzică, un şlagăr... dacă
mi-o ia d e acolo ? Fata se omoară,
a r fi ultima nenorocire... (Schimbare de ton.) E pentru a m a n t ? De
ce să nu a d m i t e m ipoteza ?
SIMINA (regizînd) : Da.
D-NA GIGEA : Va să zică, a m ghi
cit ? (Ţac, ţac, ţac !)
SIMINA : Da, aţi ghicit. A m un logodn'.c...
D-NA GIGEA : Mai exista azi asa
ceva ?...

(Intră
extrem

Maria
Cernea,
de gratioasă.)

primăvăratică,

MARIA : Simina ! (Sărut féminin
entuziast.) Ce faci, dragă ?
SIMINA (vesela) : Anticameră !
MARIA (băieteşte) : De ce n-ai a n u n ţat că vii ? (Considerînd-o
pe d-na
Gigea.) O clipă, şi sînt a ta ! Doam
na ? (Mică, se asazà la biroul impozant. Doamna Gigea, privire la Si
mina,
jenă.)
MARIA : Nici o grijă, d o a m n ă — e o
fostă colegă d e bancă — n u avem
secrete.
D-NA GIGEA (încurcatà, dar cu conversatie) : O, ştiu, farmecul colegelor de bancă... La noi, la Choisy
Mangîru... (deschide
poşeta,
scoate
încet un plie), a v e a m lîngă m i n e c»
fată adorabilă... (întinzînd
plicul
Mariei,
care-l
deschide
serioasâ.}
Emilia Sans-Souci Tănase... Cum sem ă n a ţ i cu fata m e a ! Noi îi s p u n e a m
Suzi...
MARIA (citind) : Graţioasei şi fermecătoarei tovarăşe Cernea îi propun e m de a interveni la trustul alimentar... (Maria rupe, rar,
scrisoarea.)
D-NA GIGEA (ritmînd pe fiecare mişcare de rupere a hîrtiei) : Dar e...
d e la... vărul... cumnatei... d u m n e a voastră !
MARIA : Ştiu.
D-NA GIGEA : Dar e un băiat a d o rabil... c u m m - a m dus la el, a şi
pus m i n a pe stilou... oameni sîntem !
MARIA : Foarte r ă u a făcut !
D-NA GIGEA : Fata m e a e supusă
unei calomn'i mîrşave... Regimul
u r ă ş t e calomnia ! Trebuie să inter
venir !
MARIA : N-o cunosc p e fata d u m neavoastră !
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D-NA GIGEA (rezonabilă) : S-o aduc
aici, s-o cunoaşteţi ? E d e vîrsta
dumneavoastră... dacă mi-o t r a n s 
fera, se omoară !
MARIA : Dacă s e omoară p e n t r u că
o transfera, nu o m a i aduceţi...
D-NA GIGEA : Adorabil... d a r zău,
oameni sîntem... numai un telefon
la trust...
MARIA : Doamnă, salariaţii trustului
a l ' r n e n t a r nu tin d e secţia d e învăţ ă m î n t şi cultură...
D-NA GIGEA : Bine, d a r vărul...
(Brusc.) Totuşi, parcă v ă cunosc d e
undeva...
MARIA : Şi eu.
D-NA GIGEA (speranţă) : Aţi fost la
căsătoria tovarăşei Ceremuşu ? Eram
în grupul d e lîngă uşă... eu a m ad us
fondantele... eu fără tribunal şi ofiţerul stării civile nu pot trăi...
MARIA : N - a m fost la căsătoria tovarăşei Ceremuşu.
D-NA GIGEA : Atunci, cred că vă
cunosc de la căsătoria tovarăşei P a ş parugâ. (Pauză.)
Bonţoi ? Ionescu ?
Poate, M a r d a r e ?
MARIA : Exact. Mardare.
D-NA GIGEA (dezinvoltă
şi
fericită,
pentru stabiUrea primului
contact) :
Atunci, dati un telefon la trust ?
MARIA : Doamnă, aş v r e a să divor• ţez ! Ce trebuie făcut ? P e vremuri,
ştiu că vă pricepeaţi ! (Maria
găseşte o clipă pentru un gest
ştrengăresc, către
Simina).
D-NA GIGEA (flatatà) : Nimic mai
simplu. Aveţi motive ?
MARIA : N-am.
D-NA GIGEA (elogios) : Fetele din
ziua d e azi. La noi. la Choisy Mangîru...
M A R I A : Credeţi că nu se poate ?
D-NA GIGEA : Vai d e mine... Ar fi
suficient să vă spună o data „mizerabilo".
MARIA : Nu-mi spune ,.mizerabilo"...
D-NA GIGEA : Nu ? Cu ce se ocupă ?
MARIA : Profesor la politehnicâ !
D-NA GIGEA : Intelectual ! Aşa se
explică. Păcat...
MARIA : De ce păcat ?
D-NA GIGEA : Mă doare cînd divorţează intelectualii. Educaţia m e a de
la Choisy Mangîru... Vrea să staţi
la cratiţă ? Subaprecierea femeii ?
MARIA : Nu ! Nu m ă lasă să schiez
si să patinez iarna...
D-NA GIGEA (preţăluind) : Nepotriv i r e de caracter, asta-i cel mai dificil. (Pauză.) N-a ridicat niciodată
p u m n u l a s u p r a d u m n e a v o a s t r ă ? Nu
v-a... atins ?

MARIA : Nu.
D-NA GIGEA : P ă c a t ! (Sună
telefonul.) După aceea, daţi un telefon la
trust?
MARIA (simplă negaţie din cap) : Alo?
D-NA GIGEA (către Simina) : E a d o rabilă... d a r nefericirea... nefericirea
nu alege...
MARIA : Da, ce vorbeşti ? A nins pe
Coştila ? Cînd ? Când vrei tu... Mîine
seară... d a r cu e x a m e n e l e ce faci ?
Alo, a l o ! Rica — cumperi
ceară,
p e n t r u schiuri... bine... alo, alo. Rica
— la prînz vin m a i tîrziu, găseşti în
bucătărie cartofii t ă a ţ i . . . (Ris, fericită, in receptor. Doamna Gigea o întreabă. cu ochii, pe Simina : „cine e?
Soţul ?" — nu poate să
înţeleagă.
Un cap al unui om de serviciu
apare
în usa
întredeschisă.)
C A P U L OMULUI DE SERVICIU : E
p e aici o tovarăşă Glgea ? O d o a m n ă
Gigea?
D-NA GIGEA (sărind) : Da, eu...
CAPUL OMULUI DE SERVICIU (uiDumneavoastră
sînteţi
o
mit) :
d o a m n ă Gigea ? (După uimire.)
Vă
boceşte fata afară...
D-NA GIGEA (panică ; strînge
lucrul
de mînă, vîrîndu-l
într-o sacoşă enormà de sportiv) : Viu, viu imed i a t ! (Cotre Simina.)
Au nenorocit-o...
MARIA (despărţindu-se.
cu greu, de
telefon) : A plecat ? O cunoaste tot
. oraşul ca pe un cal breaz, d a r n-am
stat niciodată d e vorbă cu ea... Mur e a m să ştiu ce-i în capul ei ! Ei,
a c u m ce-i cu t i n e ? Ai slăbit...
SIMINA : A m trecut sa te văd...
MARIA (antisentimentală)
:
Amintiri
din copilărie ?
SIMINA (idem) : Amintiri din copilărie !... De cînd te-ai căsătorit ?
MARIA : De p a t r u luni. Tu ?
SIMINA : Sînt logodită...
MARIA (femeie, ca orice femeie) : Ei,
b r a v o ; cu cine, tu ?
SIMINA : Cu um băiat din
uzină,
Constantin Dinu.
MARIA : B ă i a t ? Ce t e r m e n e ăsta ?
Tu ai nevoie d e băieţi ?
SIMINA (stinsă) : Asa se s p u n e pe la
noi. E b ă r b a t în toată firea.- (Ca să
arate cine-i băiatul ei,
ferindu-se,
nesigur,
dlandala, de vreo
„pilă".)
I-am fost profesoară la serai. E nebun
d u p ă geografie... Vrea să ne căsătorim şi să plecăm... la Yalta şi
Soci... A ajuns pînă la î n t r e b a r e a
a 8-a la „Cine ştie, cîştigă..." cu
fluviile Africii.
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deelar că tovarăşii au dreptate. Fata
dumneavoastră...
mă doare pentru
sufletul unei marne... a avut o^atitudine
necorespunzătoare.
Numai
înalta moralitate
a
acestui t î n ă r
muncitor d e tip nou... crescut d e
noi... (caută portretul lui Dinu), a m
omis să-1 aduc..., numai el şi prezenţa m e a au făcut ca fata d u m neavoastră să nu... Educaţi-o în spi
rit sănătos...
D-NA GIGEA (rupînd
tratativele) :
M-am adresat unei femei... bărbaţii
nu au obiectivitate.
MARIA : Doamnă, insistaţi inutil, nu
eu sînt în m ă s u r ă să apreciez şi să
hotărăsc în cazul fiicei d-voastră. Cît
prlveste scrisorica de la vărul cumnatei mêle, trebuie să ştiţi că sîntem împotriva intervenţiilor neprincipiale.
FUIORESCU : Just.
D-NA GIGEA (indicînd-o,
eu sacoşa
de sportiv,
pe Simina) : Dar pe
domnişoara cum o puteţi servi ? Colege de bancâ, nu ? Amintiri din
copilărie ? (Teribilâ.)
Las' că ştim
noi ! A venit să ceară transferul logodnicului...
MARIA : Da ? (încurcată.)
Unde ?
D-NA GIGEA (decisivă,
eu sacoşa) :
De pe Venus pe Marte, da' cine-o
crede ? (Maria ride.) Rîdeţi ! Las' câ
veţi vedea... (Represalii
imediate.)
Descurcaţi-vă singură... în procesul
dumneavoastră... Şi să văd cum...
Motive, ca să ştiţi, n-aveţi !
MARIA (umorul
ei) : Ştiu ! (Doamna
Gigea pleacà, sunà telefcnul.)
Da,
da... chiar acum... (Punînd
receptorul în furcă.) Sînt chemată la preşedinte... S.mi... zău, nu te supăra.
(Fără să-i mai pesé de
Fuiorescu.)
Vino diseară acasă la mine, stăm
d e vorbă pînă dimineaţa... Aurel
vine tîrziu, a r e examene...
SIMINA (umor violet) : Da.
FUIORESCU : Tovarăşă Cernea, eu vă
astept...
MARIA : Nu m ă aşteptaţi, nu ştiu cît
stau la tovarăşul preşedinte.
FUIORESCU (noua manevrà) : Văd în
a s t a o bruscare...
MARIA : Aveţi un ochi format ! (Iese.)
FUIORESCU : Atunci, mă vo : olînee
tovarăşului Dorobanţu...
(Imediat,
Siminei,
gâta de plecare.)
Domnişoară, nu plecaţi. Aveţi un chip
énergie... doresc o clipă de contemplare metafizică... (Apropiinduse
de
Simina, şoaptă.) Aveţi v r e o trecere
la tovarăşa Cernea ?

FUIORESCU (uşa larg data de perete,
intrare
masivâ,
eu prestanţă,
mîinile ocupate eu cite doua
tablouri
strînse
subsuoară) : Stimate tovarăşe, noroc b u n şi s ă r u t m i n a ! Al
d u m n e a v o a s t r ă pictor prea plecat —
Marcu Fuiorescu... (încearcă să ducă
raina la inimă, să scoatâ
recomandaţia, renunţă.) Vin de la tovarăşul
Dorobanţu... e într-o şedinţă... Imediat m - a m gândit să vin la d u m neavoastră. Cine-i după
tovarăşul
Dorobanţu ? Sfatul ! Cine-i la sfat,
prletena artei ? Tovarăşa Maria Cernea. Şi la Bucureşti vă ştie toată
lumea... Eu (eu capul plecat) vreau
nu numai să vă cunosc, d a r şi să
vă solicit... Pozaţi-mi ! Mîine deschid expoziţia m e a In oraşul d u m neavoastră...
MARIA : Cine v-a autorizat ?
FUIORESCU (munte
de demnitate) :
Poporul ! Orase întregi mi le-au
smuls eu ambele mîini... La Onesti,
la Bumbeşti, la Tîncabesti, la Bucureşti... cererea a întrecut oferta !
Am a t i n s proporţii industriale ! î n chid ochii (realmente)
...vă rog să-i
închideţi şi dumneavoastră... văd
omul muncii trezindu-se dim neaţa,
în noul său a p a r t a m e n t , şi ridicînd
privirea pe peretele din faţa patului.
Această femeie îl cheamă la viaţă,
la muncă, la depăşirea normei. Sub
privirile ei se spală mai bine, îşi
sărută soţia m a i eu foc, pLeaeă la
m u n e ă mai repede... (Subtil,
abia
întredeschizînd
ochii.) De ce n-aţi
fi şi dumneavoastră, acolo, în apart a m e n t u l oamenilor muncii ? 300.000
d e a p a r t a m e n t e noi, 300.000 de portrete.
MARIA (rezoluta) : Nici gînd. Mă interesează de u n d e aveţi autorizaţia
pentru desfacerea în cantităţi in
dustriale...
D-NA GIGEA (apariţie la uşă, intrare
zdrobită, rezemare de usa) : Mi-au
nenorocit-o, au transferat-o, fiţi fe
m e i e de inimă şi... chemaţi trustul !
MARIA : Doamnă, nu insistaţi !
D-NA GIGEA (contraatac):
Puteţi lăsa
calomnia nespulberată? Fata se dusese să sprijine u n t î n a r muncitor
c a r e se pregătea pentru politehnică...
FUIORESCU (dibaci) : E vorba de casieriţa restaurantului „Gloria" ?
D-NA GIGEA (speranţă) : Da, domnule.
FUIORESCU : Doamnă, sînteţi victima
unei erori. (Câtre Maria şi Simina.)
Am asistat la scenă. In numele sfatului şi al societăţii noi, trebuie să
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SIMINA (în sfîrşit, explozia
acumulată
de-a lungul întregului tablou) : N - a m
trecere la nimeni... n-am...
FUIORESCU : V-a invitât
diseară,
acasă...
SIMINA (furie crescîndă) : Nu m - a
invitât nicăieri...
FUIORESCU : A m auzit cu urechile
mêle...
S I M I N A (fortissimo) : N-ai auzit nimic...
FUIORESCU (piano) : Mai încet ! (Işi
strînge tablourile). Mai încet !
SIMINA : De ce mai încet ? A m să
strig peste tot că tablourile dumitale
sînt îngrozitoare. O a d e v ă r a t ă escrocherie ! Ce dracu' cauţi cu ele ? Ce
n e încurci ? Nu-mi trebuie nici r â 
telé, nici ţigăncile dumitale, nici divorţuri, nici boneţele...
FUIORESCU (demn) : Nu m a ocup d e
boneţele !
SIMINA : D u m n e a t a vrei intervenţii !
Nu intervin... auzi ? Nu... (Apare în
uşă Isaia.) Intră, nea Isaia, intrâ...
(Calm, aparent brusc.) Ai venit să
vorbeşti cu tovarâsa Cernea, nu ?
Să-1 faci o m pe Dinu, nu ? A m vorbit eu cu tovarăşa Cernea. Uite, asa
o gură a m deschis. S-a aranjat...
cum a m deschis gura, s-a aranjat...
Şedea acolo, eu aici... (Joacă scena
sub
ochii
uimiţi
ai celor
doi.)
„— Logodnicul meu stă prost La m a tematică... — Ce vorbeşti, Simi ? Păi,
să d ă m telefon ! Alo ! Tovarăsul p r e şedinte al sfatului ? Alo, tovarăşul
prim-secretar? Alo, tovarâşul..." I-am
aranjat şi admiterea şi exarnenul d e
stat. (Autoironia
a
liniştit-o.)
ISAIA (sever) : Tovarăşă Simina, d u m 
neata...
SIMINA (iese, calmă şi normale).
FUIORESCU (cu ţigăncile
şi
raţele
subsuoară) : Femeile din ziua de azi.
O aşteptaţi pe tovarăşa C e r n e a ? E
într-o şedinţă...
ISAIA (observînd tablourile) : Sînteţi...
pictor ?
FUIORESCU (ironie de tatonare) : Ar
tist... nu al poporului... d a r popular...
ISAIA (secret) : Nu sînt din perioada...
Rubens.
FUIORESCU : A ! Nu... influenţa Van
Gogh... Cézanne.
ISAIA (profan, care învaţă) : N - a m ajuns acolo... Raţele as tea nu-s cam
décadente ?
FUIORESCU : Astea, aie mêle, nu...
poate aie altora... altă viziune...
Dumneavoastră, tot pentru o inter
v e n u e ? î n ce raporturi sînteţi cu
tovarâsa Cernea ?

ISAIA (drastic) : Eu nu fac intervenţii, tovarăşe. Nu prea te-ai d e b a r a s a t
de vechile idei.
FUIORESCU : Noi, artiştii, n e debar a s ă m mai greu. Veniţi din producţie ?
ISAIA : Uzinele din Cisnădie, tovarăşe.
FUIORESCU (imediat) : N-aveţi n e voie de o galerie a fruntaşilor în
producţie ? (Şoptit mie.) Ceva g r a n dios ! De la intrare te întîmpinâ
chipurile celor care merg înainte !
ISAIA (simţindu-l,
in spirit de clasă,
pe escroc) : Nu-ţi dăm noi fruntaşii
pe mînă... de ei se ocupă cei m a i
buni p ctori ai noştri... D u m n e a t a
vezi-ţi mai bine de rate...
FUIORESCU : Ce aveţi cu raţele, tovarăşe ? Şi ele au un rost în v i a ţ a
omului !
ISAIA : Lasă raţele ! Dumneata, d u m 
neata personal ce rost ai în viaţa
omului ? (Intră
Maria.)
MARIA : Să trăieşti, nea Isaia !
FUIORESCU (încà o data, ca sa se
audă, dar fâra sa o mai privească) :
Atunci, ne vedem la tovarăşul Dorobanţu ! (Iese.)
MARIA : Ce-i, tovarâse Isaia ? î ţ i
plac ţigăncile escrocului ?
ISAIA : Cum o să-mi plaça, tovarăşă ?
A m ajuns la genialul Rubens şi o
să-mi plaça o rată! Altceva vreau sa
t e rog... A m un bâiat...
MARIA : De cînd ?
ISAIA : Fără glume, tovarăşă Maria.
Mă refer la un tînăr din uzină, Con
stantin Dinu. Dă scrisul după-masă...
băiat exceptional !
MARIA : Şi ?
ISAIA : Aveti-1 în vedere.
MARIA : De ce ?
ISAIA : Cum, de ce ? E fala uzinei f
MARIA : Sînt 400 de candidaţi... toţi
sînt fala uzinei ; cine-i bun, intrâ !
ISAIA : Om al clasei muncitoare.
MARIA : Toţi sînt ai clasei m u n c i 
toare, tovarăşe Isaia.
ISAIA : A plecat de la tara... îl ştiu
d e cînd a venit în uz'nâ cu o boccea... (Argumentât.)
Se căsătoreşte
cu o fată... după examen... tot de la
noi... cadru de bază, profesoară la
serai... fostă muncitoare... Simina
Ioniţă...
MARIA : Simina Ionită ? O cunosc. A
fost adineauri la mine, nu mi-a spus
nimic. Ce vrei ? O intervenţie ?
ISAIA : Eu nu fac i n t e r v e n e , tova
râsa ! Eu zic ! Parcâ nu ştii cum
sînt logodnicele ? Modeste... timide...
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eu n-am să pot deschide gura la
nea Dorobanţu... Sînt eu cam timid
d e felul meu, gîndesc greu, ati vâzut... d a r m ă debarasez de chestiile
astea... Uite, aşa o gură am să deschid... (Deschide larg gura, îi intră
fulgi, ride.) Ninge ! Dacă naturii îi
vin idei de astea trăsnite, de ce nu
m i - a r veni şi mie ?... Un telefon la
nea Dorobanţu, si gâta.

M A R I A (care a înţeles) : Lasă-le aşa,
modeste... d u m n e a t a n-ai fost niciodată logodit ?
ISAIA : Ba da. Dar e r a pe timpul
burghezo-moşierlmii. (Pauză.) De ce
nu ajuţi uzina noastră, tovarăşă
Cernea ?
M A R I A : O a jut.
ISAIA (ţanc) : Credeam că ai nivel !
MARIA : Am, da' nu ştiu de ce îmi
place să fiu principială. Imi place
aşa cum îmi place să ningă afară,
crede-mă...
(Şi fiindcă mi se pare romantic,
chiar ninge în această clipă.
ninsoare a anului.)

(Intră într-o càbinà telefonică,
începe
o mimică plină de voie bună în convorbirea cu Dorobanţu. Reporterul
staţiei locale de radioficare apare cu un
microfon în mînă, agitât, plin de idei,
căutîndu-şi
eroii. Apare Isa.a, grăbit.)

afară
Prima

R E P O R T E R U L : Tovarăse... Ninge ! E
foarte ciudat, d a r ninge. Ninge cu
fulgi mari.
ISAIA (se uită în sus) : Just !
R E P O R T E R U L : E p r i m a n'nsoare a
anului, e primul meu reportaj. Vreau
să spuneti ascultător lor noştri
ce
p a r è r e aveti despre această sărbătoare a naturii.
ISAIA (exact) : P ă r e r e a m e a personală ?
REPORTERUL (arzînd) : Ne Interesează părerea dumneavoastră personală, a omului simplu, a omului de
pe stradă... (Ii întinde
microfonul,
să vorbeascâ.) A omului care m u n ceşte. Meseria dumneavoastră ?
ISAIA : Responsabil cu m u n c a sportivă...
R E P O R T E R U L : Perfect... Numele ?
ISAIA : Gheorghe Isaia (cochet), nea
Isaia, pentru m a r e a masă a salariatilor.
REPORTERUL : Ce p a r è r e aveti, deci,
despre ninsoare ?
ISAIA (oficial) : Eu cred, tovarăşi, că
ideea tovarăsului reporter nu e rea
deloc. Ea trebuie apreciată la justa
ei valoare... Ninsoarea e un fenomen
a l naturii, care t r e b u ' e larg cunoscut... în lupta cu superstiţiile, conr
cepţiile reacţionare şi neştiintifice...
(Reporterul,
mutră pleoştită, îl lasă
baltă. Dinu iese din cabina
telefonică.)
REPORTERUL :
Meseria
dumneavoastră ?
DINU (excelentă
mină) : Strungar, în
d r u m spre inginerie.
REPORTERUL : Perfect. Ce p a r è r e
aveţi despre această ninsoare, această m a r e sărbătoare a naturii ? A scultătorii noştri a r vrea să...
(Intinde
microfonul.
Dinu
deschide
gura mare şi nu spune
nimic.)

ISAIA (sever) : F ă r ă comparaţii trase
d e păr, tovarăşă Cernea... Şi eu ţin
la principii. (Polemic.) Ca la m a m a
mea, dacă vrei să flu clar. Dar, cînd
e vorba de uzina in care a m crescut, în care m - a m dezvoltat...
MARIA : Toţi ţinem la uzina în c a r e
n e - a m dezvoltat. Toţi cei 400 de candidaţi tin la uzina în care s-au dez
voltat, plus comitetele lor de î n t r e prindere. Şi atunci, ce facem ?
ISAIA (précipitât) : Atunci, vorbesc cu
tovarăşul Dorobanţu !
MARIA : Ninge, tovarase Isa'a.
ISAIA : Tovarăşă Cernea... Mai m u l t â
maturitate !
CORTINA ALBA
Din culise, cor de grădiniţă, care
verseazà strada :

tra-

„Nu mai e verdeată,
Ninge şi îngheaţă,
Urlă vijella,
Tristă e cîmpla."
INTERMEZZO PE NINSOARE
Ninsoare, fulgi
mari.
DINU (într-un suflet, către noi) : Nin
ge, tovarăşi ! Ninge — puneţi mîna,
convingeţi-vă. Nici un fulg nu se
topeşte. Toţi sînt albi, întregi, noi.
î m i place o ninsoare ca lumea. Ce
idei poate să aibă natura, nu-i aşa ?
D mineaţa, în parc, era frig. Simina
t r e m u r a , dar apăruse şi soarele, nu
ştiu dacă ţineţi minte. E r a m la se
minar, cu toţi leii, la meditati e i
cînd, deodată, văd că afară ninge.
N - a m mai a v u t r ă b d a r e să stau un
m i n u t în clasă. La prima pauză,
a m zburat... N-aţi văzut-o pe Si
m i n a ? M-aş plimba cu ea... Ne-am
despărţit supăraţi, amărîţi... Vă daţi
seama. Nu voia să se ducă la Ma
r i a Cernea. M ă bătea la c a p că nici
ÏU
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REPORTERUL : Ascultătorii a r vrea
să ştie ce p a r è r e aveţi ca s t r u n g a r ?
DINU : A m nevoie de sprijinul d u m neavoastră...
REPORTERUL (rămîne
încremenit).
DINU : Vezi că pot ?
REPORTERUL (perplex) : Da. (Insista
eu
microjonul.)
LILLY (se apropie tandru de repor
ter) : Ce p a r è r e aveţi despre această
superbă şi neaşteptată ninsoare ?
REPORTERUL: E u ?
LILLY : Sînteţi d e m u l t la noi în
oraş ? Nu v-am m a i văzut... (Reporterul, alarmât, încearcă inutù să
scape.) Sînteţi proaspăt, nu ? Unde
locuiţi ? Staţi în gazdă ? (Se îndepărtează,
măsurîndu-l,
atentă.) Reporterii... vin şi se duc... ca fulgii...
Ah, strungarii !... (Apare
Fuiorescu,
Reporterul
i se aruncă
înainte.)
REPORTERUL : Ce meserie aveţi ?
FUIORESCU (pricepînd
repede) : Pictor... deschid o expoziţie în oraş.
REPORTERUL : Ecce homo ! Numele ?
FUIORESCU : Marcu Fuiorescu.
REPORTERUL : Tovarăşul Marcu Fu
iorescu, pictor, vă va spune cîteva
cuvinte despre ninsoarea noastră...
Tovarăşul pictor a r e cuvîntul...
FUIORESCU (improvizind
rapid) : Tovarăşi, culoarea albă e culoarea m e a
preferată, bineînţeles după cea roşie.
A m n e n u m ă r a t e tablouri în care
pictez zăpada albă căzînd pe acoperişuri roşii. Le puteţi c u m p ă r a d e
la expoziţia mea, eu vînzare, Piaţa
Bărnuţiu 5.
REPORTERUL (şoaptă) : Mai concret,
tovarăşe pictor... Ninsoarea...
FUIORESCU : Mai concret, deci. In
expoziţia m e a veţi mai pu tea găsi,

T

A
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Birou] lui Dorobanţu, pc cuvintele
reluate la un difuzor de camera.

alături de peisaje eu ninsoare, m u l t ă
natură
moartă, femei
frumoase,
muncitori în plin avînt... P r e ţ u r i l e
sînt convenabile... A i a r ă ninge liniştit, în casă a r d e focul, şi d u m neavoastră priviţi o ţigancă superbă...(Reporterai — semne de nerăbdare.
Fuiorescu
pricepe.)
înainte
vreme, tovarăşi, ninsoarea însemna
altceva !... Mi-aduc aminte, o înmormântare, cai negri, un d r i c m a s i v
negru, o ninsoare abundentă, albă...
ce contrast !...
(Reporterai
pleacă eu
aleargà spre
Simina.)

microfonul

şi

REPORTERUL : Tovarăşă, sînteţi s a l v a r e a reportajului meu... Ce mese
rie aveţi ?
SIMINA : Profesoară la liceul serai...
REPORTERUL (rapid) : U r a ! Ce p a 
r è r e aveţi despre această ninsoare ?
SIMINA : Da' ce v-a venit ? A m r ă s puns la anchete despre cărţi, des
p r e modă, dar...
REPORTERUL (xi întinde
microfonul,
culege un fulg din aer şi i-l of era ca
pe o floare) : De ce sînteţi prozaică ?
Puteţi compara toate acestea eu un
fulg?
SIMINA (ia fulgul) : Intr-adevăr. Observaţi ce perfectă e geometria unui
fulg ? Nimic nu-1 deformează. Strà bate distante imense şi r ă m î n e r o m bic, hexagonal, octogonal, perfect...
Urmăriţi-i ! Urmaţi-i ! Iub'ţi-i ! Aş
v r e a să fim curaţi ca această n i n 
soare ; limpezi — ca şi ea.
(les

amîndoi.)

CORTINA

O

L

U
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tila să te învăţ să schiezi ? Bine !
Alo ! Ma, c u m dracu' s-a format
ninsoarea asta, din senin ? (Foarte
serios.)
Vreun anticiclon ? Vreun
a e r subpolar ? Vreo depresiune ?
(Hohot de ris.) Hai, să trăieşti...
ISAIA (cap pe uşă) : Noroc bun, tovarăşe Dorobanţu !
DOROBANTU (bine dispus) : Ura, nea
Isaia ! Bucuros de oaspeţi... Ce-i eu
d u m n e a t a ? (Isaia ia loc pe scaun.)

Siminci,

DOROBANTU : Deşteaptă fată... Alo,
meteorologicul ?
Cine-i,
Năstase ?
Ura, Alecule ! Dorobanţu... Ce-i eu
ninsoarea asta năzdrăvană ?... Crezi
că o să ţină două, trei zile... ? Bra
vo, Alecule ! Atunci, să l u ă m m ă suri. Iţi place să schiezi ?... Cum
dracu' ? Lucraţi eu n a t u r a şi staţi
ca popîndăii în birou ? Vii pe Cos-
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DOROBANTU : Se duce acasă, se pregăteşte m a i bine şi a doua oarâ
intră.
ISAIA : Nu se poate !
DOROBANTU : De ce să nu se poată ?
ISAIA : Nu vreţi să interveniţi pen
t r u el ?...
DOROBANTU : De ce să intervin ?
(Isaia — din nou conspectare
a lui
Dorobanţu.) Devine inginer mai bun
dacă intervin ? O să ş t ' e mai multe ?
Ce nevoie a v e m ? Lupta pentru calitate, n e a Isaia !
ISAIA : Da' uzina ? Cum să se simtă
uzina ?
DOROBANTU : Uzina să se simtă
bine, nea Isaia. Aţi depăşit planul,
sînteţi fruntaşi pe ramură...
ISAIA : P a r c ă nu te-ai ridicat de la
noi, tovarăşe Dorobanţu.
DOROBANTU : Tocmai, că m-am ri
dicat d e la noi, nea Isaia. Dar, ia
stai. Cu t u r n a r e a la cald aţi descurcat-o pînă la u r m ă ?
ISAIA : T u r n a r e a la cald s-a rezolvat.
T e pui cu iriiginerii noştri ? Tovarăş-e Dorobanţu... în numele meu
personal, t e rog să te mai gîndesti
la ce ţi-am spus...
DOROBANTU (se duce la
fereastră.
După o pauzà) : Dom'le, ce ninge f
Nici gînd să se topească. In m u n ţ i
poate atinge j u m ă t a t e de metru. Ştii
să schiezi, nea Isaia ?
ISAIA : Te-am rugat şi eu ceva...
D O R O B A N T U : Ce ?
ISAIA : Să te mai gîndesti...
DOROBANTU : Păi, m ă gîndesc, nea
Isaia... (De la fereastră, privind
fulgii.) D u m n e a t a ştii cine s-ar simţi
eel m a i prost în povestea asta ?
ISAIA : Cine ?
DOROBANTU : Dinu ! N-ar a d m i t e o
intervenţie...
ISAIA : Ei, n - a r admite...
DOROBANTU : Nu i-ar plăcea !
ISAIA : Mai face omul şi ce nu-i
place ! Nu m i - a d a t împuternicire să
vă rog ?
DOROBANTU (întorcîndu-se
brusc. cv
faţa la el) : Nu cred. Uite, a c u m
a m vorbit cu el la telefon, şi nu
mi-a spus nimic...
ISAIA : Mai evoluează tovarăşii... nu
b a t pasul p e loc.
DOROBANŢU : Uite, nea Isaia, Dinu
trebuie să vină la mine. Eu îmi
d a u capul că nu va deschide gura
p e n t r u o intervenţie... Al te greutăţi, nea Isaia ?

Ce zici ce-i a f a r â ? Ce parère ai ?
ISAIA (fără chef) : Zău, tovarăşe Dorobanţu, fără chestii de-astea...
DOROBANTU : De ce, nea Isaia ? Hai,
zi, ce ai pe suflet ?
ISAIA : Ca d e la o m la o m ?
DOROBANTU : Ca de la o m la om.
ISAIA : Sînt m î h n i t ! F o a r t e mîhnit.
DOROBANTU : De ce, nea Isaia ?
ISAIA : Avem doi băieţi...
DOROBANTU : Bucuria casei !
ISAIA : Ce, bucuria casei, tovarăşe
Dorobanţu ? Fala uzinei ! Iau m a turitatea, la serai... m a t u r i şi politiceşte, d u p ă cum apreciem noi... Şi
îi t r i m i t e m la politehnică... cred că-i
ştii. Ignat şi Dinu.
DOROBANTU :
Cum să nu-i ştiu ?
ISAIA : Cum să nu ştii, nu ? (Lugubru.) Ignat a dezertat.
DOROBANTU (serios) : Cum a dezer
tat I g n a t ?
ISAIA : C u m ? Simplu. Azi dimineaţă
a luat trenul accélérât, a cîntat ceva
Si s-a întors la Cisnădie.
DOROBANTU : De ce ?
ISAIA : P e n t r u că nu era m a t u r !
DOROBANTU (agasare,
drum
spre
concret) : Probabil că i s-a făcut
dor d e o fată din Cisnădie... sau a
găsit pe-aici v r e u n a şi n-a mai învăţat. Il ştiu eu pe Ignat...
ISAIA : Dinu aşa zice, că a m contrô
lât chestia... In noile condiţii create...
DOROBANTU : Care condiţii,
nea
Isaia ?
ISAIA : Aie dezertării lui Ignat, nu ?
Uzina se m a i bizuie d o a r p e Dinu.
DOROBANŢU : A h a ! Şi ?
ISAIA : Tovarăşe Dorobanţu, d u m n e a ta, asa... în faţa constiinţei dumitale... cîţi ingineri s-au ridicat dint r e muncitorii d e la uzina noastră,
în c a r e n e - a m dezvoltat î m p r e u n ă ?
DOROBANTU (în problemă) : 17 !
ISAIA : Socotesti asta just ?
DOROBANTU : Socotesc asta insuficient, mai aies la voi.
ISAIA : J u s t ! Pe Dinu îl cunosti ? E
u n băiat bun ?
DOROBANTU (tot timpuî în jocul lui
Isaia) : E un băiat foarte bun.
ISAIA (înaintînd
eu ochii închişi) :
A d m ' ţ i că trebuie să iasă inginer ?
DOROBANTU : Admit... (Isaia,
zîmbet
spre victorie) ...dacă e pregătit...
ISAIA (cădere bruscă. Revenire) : Dar
dacă nu e pregătit ?
DOROBANTU : Cum să nu fie pregătit ? Dinu ? Asta dacă nu e pregătit, nu se prezintă la examen.
ISAIA : Dar dacă i-o iau alţii inainte,
mai bine pregătiţi ?
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DOROBANTU : Scrisul. Asta-i eliminatoriu, nu ?
DINU : Absolut. Şi d-aia...
DOROBANTU (orice, ca să-l
impiedice) : Mă, îmi p a r e t a r e bine c-ai
venit la examen. De cînd te b a t eu
la cap să devii inginer ?
DINU : De mult.
DOROBANTU : De mult, sigur că d e
mult, dar — de cînd ? (Dinu se gindeşte, descumpănire
deajuns de clo
ra.) Să-ţi spun eu de cînd ? A doua
zi după ce te-am luat pe inventar,
d e la nea Pericle... ţii m i n t e ?
DINU : Tin.
DOROBANTU : Mă, tu nu ţii minte...
(Se duce la fereastră.)
DINU : Ţin, tovarăşe Dorobanţu... î m i
permiteţi să fumez ?
DOROBANTU : Acum, dacă nu mai
esti al meu...
DINU (stîngaci, pe primul fum) : Ei,
nu m a i sînt... sînt al d u m n e a v o a s t r ă ,
tovarăşe Dorobanţu.
DOROBANTU
(scurtă
încruntare) :
Dacă ţii minte, spune-mi cum a fost.
(Pauză.) Vezi că nu ştii ? Atunci,
d e ce ai spus că ştii ? Să-ţi spun
eu : nea Pericle îmi spusese că eşti
afurisit, ţii m i n t e ?
DINU : Da.
DOROBANTU : Mai înjură ?
DINU : Nu, că 1-am chemat la U.T.M.
DOROBANTU (cu satisfacţie) : A venit
nea Pericle la U.T.M. ? Mai, ai d r a cului, t a r e aş fi vrut să fiu acolo...
Şi nu mai spune „boule" ?
DINU : Nici gînd.
DOROBANTU (fără idilisme) : Acum,
cum spune ?
DINU (imitînd) : „Dulceaţă a clasei
muncitoare"... (Dorobanţu
ride.)
DOROBANTU : Acum, ca să ştii, îmi
spusese că eşti un ţ ă r a n afurisit..
DINU (indignare) : Ce vorbiţi ?... I n drăznise să-mi spună... d e ce nu
mi-ati spus ?
DOROBANTU : Şi p e m i n e m-a sup ă r a t chestia asta şi i-am spus :
domnule, eu din ţ ă r a n u l ăsta scot
u n inginer. A rîs cu lacrimi...
DINU : A rîs ?
DOROBANTU : Cu lacrimi. A doua
zi, d u p ă ce m : - a i făcut vilbrochenul
ăla cumplit, ţi-am spus că n-ar fi
r ă u să devii inginer... ningea, ca
acum... ţii m i n t e ?
DINU : Da, da...
DOROBANTU : Nu ţii m i n t e nimic...
aveai memorie mai b u n ă altădată...
n'ci nu fumai... te-ai schimbat... evoluezi... poate ţi-ai luat-o şi în cap...
Àa ?...

ISAIA : N-avem extreme. Sîntem în
zona retrogradării. Gigi unu, indi
vidualist, Gigi doi...
DOROBANŢU : Gigi doi mi-a plăcut...
are sut, fente...
ISAIA : O m u r ă t u r ă ! I-a i n t r a t în
cap că e Pele ! „Carbonul" a r e doi
băieţi care vor să vină la noi... Balinte şi Cotoşmanu.
DOROBANTU (drastic,
serios) : Să
nu-i luaţi !
ISAIA : De ce ?
DOROBANTU :
D-aia,
nea
Isa : a,
d-aia... Ca să vă descurcaţi singuri !
Mîine o să-1 vreţi pe Pîrcălab, poimîine pe Ozon !
ISAIA (om din iribună) : Ce Ozon,
tovarăşe Dorobanţu, ăla m a i e jucător ?
DOROBANŢU (şi el om din tribună) :
Unde aţi avea voi unul ca Ozon ?
(Sună telefonul) Da? Tovarăşul Con
stantin Dinu. (Privire la Isaia.) Sâ
intre...
ISAIA (semne agitate) : Nu...
DOROBANTU (revine) : Alo ! Să intre,
dar peste doua minute...
ISAIA : Tovarăşe Dorobanţu, înainte
de a-ţi ura noroc bun, vreau să te
rog să t e mai gîndeşti la uzina noastră.
DOROBANTU : Cu o condiţie...
ISAIA : Care ?
DOROBANTU : Să te m a i gîndeşti şi
dumneata...
ISAIA : La ce ?
DOROBANTU : Dacă era nevoie de
intervenţia pentru Dinu. Dacă nu
putem trăi şi fără...
ISAIA (pentru prima data, ait ton la
acest
cuvînt
care-l
obsedează) :
Fără?
DOROBANTU (categoric) : F ă r ă !
(Isa;a iese. Dorobanţu
rămîne la fereastră, meditînd.
Nu la
ninsoare).
DOROBANTU (se plimba prin
came
ra) : Mai evoluează tovarăşii... N u
bat pasul p e loc... Just, nea Isaia...
Atunci, să vedem în ce direcţie a
évoluât tovarăşul Dinu.
DINU (triumfător,
gâta să facă Karcea-parcea
timiditatea) : La d u m neavoastră a m venit, tovarăse Dorobanţu.
DOROBANTU : Bine, m ă băiete, ai
lăsat paltonul acasă ?
DINU (degajat): Ţine şi aşa... (Glumă.)
Am umbrelă.
DOROBANTU : la zi, ce mai e nou ?
Cum merge ?
DINU (direct) : A m d u p ă - m a s ă scrisul...
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DOROBANTU : Şi cum e fata ?
DINU : E o fată foarte bună, a r e suflet, caracter... E fata lui nea Ioniţă
d e la asamblare... îl ştii pe nea Ioniţă ce om e ? Cristal.
(Dorobanţu
— semn eu mina că nea Ioniţă e
cristal.) Exact tat-su ! Puţin cam încăpăţînată, mai sînt şi lipsuri, dar
a venit a c u m de dimineaţă, numai
ca să fie lîngă m i n e cînd dau exa
m e n . (Poate pe aid e portiţa.) Ştie
că e examen greu...
DOROBANTU (opac) : Maică-ta a v ă zut-o ?
DINU : Cum să nu ?
D O R O B A N Ţ U : Şi ce-a z ; s ?
DINU : I-a plăcut. I-a plăcut că-i şi
cultă, şi gospodină, fată de
muncitor... a luat-o la un examen... l a
spune-mi, tovarăşă dragă, cum se
fac sarmalele... da' găluştele în supă?
Da' un cozonac pufos ?
DOROBANTU : Şi a ştiut ?
DINU : Ş n u r !
DOROBANTU (cît se poate de degajat) : Ai pus tu o pilă pentru ea.
DINU : Mă vedeţi pe m i n e ? (Rămîne
în
suspensie.)
DOROBANTU : Eu o ţiu m i n t e pe
maică-ta de cînd a venit la uzină
să-mi aducă plocon o g ă : n ă pentru
că te învăţ meseria... Ţii minte ?
Ne-am d u s toată brigada la birtul
lui Grecu şi a m pus-o pe bătrînă
în capul mesei... Şi cînd vă căsătoriţi ?
DINU : După examen... (Noua
încercare.) Dacâ nu cad...
DOROBANTU (limpede) : De ce să
cazi ? Nu eşti tu omul să cazi !
DINU (atacul cel mare) : La m a t e matică...
DOROBANTU : La m a t e m a t i c ă t r e buie să fii as! Ai cap d e m a t e m a tician ; în l^cul tău, aş ţine în buz u n a r zece ingineri. Eu, da, e r a m
slab la matematică... abia a m prins
teorema lui Pitagora. Şi ce frumoasă
e teorema lui Pitagora !
DINU : Asta-i simplu, d a ' ce m ă fac
eu...
DOROBANTU : Fii serios... tu ştii per
fect, sînt sigur, n u m a i că asa-i m a 
inte de examen, ţi se p a r e că nu
ştii nimic...
DINU : D u m n e a t a ai d a t e x a m e n e
grêle, tovarăşe Dorobanţu ?
DOROBANTU : Mă, zău că ţi-ai luat-o
î n cap... Cum să nu fi dat e x a m e n e
g r ê l e ? Eu, şt'i ce as face în locul
tău? M-as plimba, aş schia... aş citi
„Sportul popular"... m - a s duce la ci-

DINU (stratagemă,
ca să se apere) :
Nu, tovarăşe Dorobanţu, nu évoluez,
da' sînt... î n d r ă g o s t i t Indrăgostiţii
uită.
DOROBANŢU : Lasă-te d e chestiile
astea. Ai uitat, de exemplu, cînd
ţi-a plăcut p r i m a oară fata ?
DINU : Nu.
DOROBANTU : Atunci ?... î n d r ă g o s tiţii au cea m a i b u n ă memorie, cel
puţin asta-i părerea mea. Cine-i
fata ? Tot aia pe care o ştiu ?
DINU : Care ?
DOROBANTU :
Aaaa !
Sînt
mai
multe ?
Te-ai dat dracu', domnu'
Dinu. Fîşneaţa aia... Florica, sau nu
ştiu cum... ştii că nu-mi plăcea...
DINU :A, nu — a m t e r m i n â t eu ea.
S-a luat eu un inginer. I-a adus
o rochie de nylon şi ne-am despărţit. (Supralicitînd.)
N'ci n - a m
v r u t s-o m a i văd. A m ieşit eu ea
la un restaurant. L a garderobă, cînd
să-şi dea paltonul, o văd că î m b r ă case rochia d e nylon. Stai, fetiţo, nu
aşa, astă-seară nu dansez eu tine.
N-am gîndit bine ?
DOROBANTU : Şi ?
DINU : Şi, s-au căsătorit, iar după cîteva luni a alergat după mine. Ca
să vez ; cine-i femeia !
DOROBANTU : Şi tu ?
DINU : Nimic. De-al dracu', m i - a m
făcut un costum de 360 metrul...
Figura mai demnă... Cînd a m luat
„Ord nul muncii", e r a m în costum.
După aia la reuniune... Damentango!
Ramona. O vâd că m ă invita, admit.
Tot timpul se uita la decoraţie.
Cînd urcă la Ramona... ştiţi cînd ?
DOROBANTU (zîtnbet
ironie,
atotînţelegător) : Ei, sigur că ştiu !
DINU : Simt că se strînge lîngă m i n e
şi analizează stofa eu degetele. I n treabă : 360 ? 360 ! — îi spun.
DOROBANŢU : Clar ! Şi acum ?
DINU : A, e o fată foarte bună —
n-ai mai prins-o pe la noi... Profesoară la serai, la geografie şi istorie, Simina Ioniţă...
(Sentimental,
la urma urmei.) Eu îi zic Niţă.
DOROBANTU : Păi, de ce ?
DINU : E mai frumos. Cînd doi oameni se iubesc, nu-şi m a i spun pe
numele din acte.
DOROBANTU : Ştii că ai d r e p t a t e ?
Şi eu a m simţit o d a t a chestia asta,
d a r n-am ştiut cum să-i spun. O
chema Varvara. Cum să-i fi spus ?
DINU : Vara.
DOROBANTU : Ei, Vara. Nu m e r g e !
DINU (competent) : Asta îţi v i n e pe
loc şi repede... Altfel...
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nema... a venit „Război şi pace"... şi
la examen m-aş prezenta...
DINU : Da' dacă-s alţii mai buni ?
DOROBANŢU : Dacă-s alţii mai buni.
ţi-o iau înainte. (Dinu, oftat.) Te
duci acasă şi te pregăteşti şi mai
b'.ne...
DINU (deschide imediat gura, dar nu
emite nimic, stopat. Pauză clară).
DOROBANŢU (atent la gura lui Dinu).
DINU (întoarcere, sub privirea lui
Dorobanţu) : N-aţi dat niciodată exa
men, tovarăşe Dorobanţu !
DOROBANŢU : Dacă nu mai spui la
nimeni, îţi spun... (Dinu — aprobare
imediată.) Am dat examen la con
servator, la Bucureşti, în '50...
DINU : La conservator ?
DOROBANTU : Chiar acolo ; eram
membru în echipa artistică. ne-a
trimis la Bucureşti, la examen.
DINU : Habar n-am avut !
DOROBANTU (tainic) : Nimeni nu ştie,
numai nevastă-mea şi tovarăşul
Cupcea de la regiune. Am căzut.
DINU (uimit) : Aţi căzut ? Cum se
poate !
DOROBANŢU (bună şi mare bună dispoziţie) : N-am avut talent, frate
dragă. Mi-am dat seama pe loc, în
examen, în faţa comisiei. Erau cei
mai buni artişti... Am récitât ce
şt am mai bine : „Cîinele soldatului". La teză îmi dăduseră „Caragiale şi demascarea burghezo-moşierimii"... Şnur, vorba ta...
DINU (oftat) : Unde mi-ar da şi mie
Caragiale şi demascarea...
DOROBANTU : Stai să vezi. Incep :
„Rănit în războaie, soldatul cazuse,
şi-n puţine zile, chinuit mûri"... ştii...
DINU (coleg de suferinţă eu nea Dorobanţu) : „Départe de marna, care-1
crescuse şi care-1 iubi..."
DOROBANTU : Exact ! încep să trag
eu coada ochiului La feţele lor. Jale
neagră ! împuşcă-te, Dorobanţule !
Nu mai ştiam cum să termin. Mă
roagă să le récit altceva. „Stimaţi
tovarăşi, nu mai récit nim'e. Sînt
clarificat, odată eu comisia".
Au
rîs — prima data cînd au ris...
Şi mă iau, ca doctorii : că n-au intrat zilele în sac, că talentul se dezvoltă... „Ce să se dezvolte, stimaţi
tovarăşi ? Luaţi munc'tori talentaţi,
că avem sute" ; şi încep să-i prezint pe ceilalţi din echipă, cum mă
pricep. Nici pînă azi nu ştiu de ce
rideau cînd le-am prezentat echipa.
După aia, iar — că talentul se dezvoltă, că la conservator... „Stimaţi

tovarâşi, ce mai tura-vura... n-am
talent... ştiu eu ce-i eu mine".
DINU : Şi ?
DOROBANTU : Şi am plecat cum am
venit... la uzină, era atunci director
Paşcanu. Că de ce n-am vorbit eu
el, să vorbească el nu ştiu eu cine...
Ce să vorbesti, tovarăşe director ?
Crezi că dacă vorbeai, ieşea din mine
vreun Nottara ? Nu ieşea ! Şi să-ţi
mai spun ceva... (Pauză.) Mi-ar fi
parut rău. M e nu-mi place să-mi
pară rău. De nimic ce facem în viaţă
nu trebuie să ne para rău, dupa
aceea, la o analiză mai atentă, cum
se zice... Tu ce spui ?
DINU (omoară mucul ; evaziv — ştie
el ce ştie) : N-am păreri în problema asta...
DOROBANTU : Cum, n-ai păreri ? Da'
ce-i asta ? Teoria quantelor...
să
n-ai păreri ?... In problema părerilor
de rău, cum să n-ai păreri ?...
(Sună telefonul, Dorobanţu il lasă să
sune ; privindu-l mult pe Dinu, sfredelindu-l odată eu burghiul telefonului. Trece, aşa, un minut mare şi
lung.)
DINU : Nu răspundeţi la telefon ?
DOROBANTU : Nu, vreau să ştiu ce
parère ai. (Telefonul înceteazâ.)
DINU (caută prin buzunare o ţigară) :
Nu mai am ţigări.
DOROBANŢU (scoate din sertar un
packet şi-i oferă) : Ei, ce parère ai ?
DINU (aprinde ţigara) : Spuneaţi că nu
fumaţi, tovarăşe Dorobanţu... (Tăcere
din partea cealaltă, care ştie ce ştie.)
Ţineţi minte ce aţi făcut cînd m-aţi
prins prima oară fumînd la strung ?
(Tăcere.) M-aţi făcut să înghit ţ ; gara.
DOROBANŢU : Acum n-ai mai înghiţit-o ! Te-ai ajuns. (Din nou, telefo
nul. Dorobanţu- il ridică.) Da, Dorobanţu ! Cine ? Pictorul... Fuiorescu...
(Căutînd
rapid în minte.) Fuiorescu,
Fu : orescu, Fuiorescu... da, îl ştiu...
unu' înalt, voinic (pauză scurtà, apoi
eu ironie făţişă) şi „légat de popor"...
(Lui Dinu, dupa ce a pus receptorul
în furcă.) Să intre !
DINU : Da' dumneavoastră de unde-1
cunoaşteţi pe ăsta ?
DOROBANTU : Dinule, pe mine nu mă
duce eu vorba... Ce parère ai în
problema noastră ? (Bătaie în uşă.
Fuiorescu, eu tablourile subsuoară.)
FUIORESCU (plecat şi tărăgănat) :
Bună ziua, tovarăşe Dorobanţu, bine
v-am găsit...
DOROBANTU (bonom) : Ce mai faci,
maestre ? De cînd nu ne-am vă-
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zut ? Va cunoaşteţi ? (Semn
între
Dinu şi pictor.)
FUIORESCU (dibăcie nepierită,
totuşi):
E unul din eroii mei favoriţi. (lntinde tablourile
pe birou,
printrc
care portretul lui Dinu.)
DOROBANTU (mereu vesel,
lâsîndu-l
pe Fuiorescu sa înainteze) : Tu eşti
ăsta, Dinule ? (Dinu, ridicare să se
vadă. Fuiorescu,
căutare a
demnităţii.) Mă, parcă n-ai fi tu...
DINU (jenat) : Cum o să fiu eu ? Ce,
aşa sînt eu ?
DOROBANTU (interesat) : Da' cum
eşti ? (Nici un răspuns. Către Fuio
rescu, lovitură bine aplicată.) Maestre, n-ai m a i progresat !
FUIORESCU (revenire
la umilinţă) :
î n v ă ţ ă m , tovarăşe Dorobanţu, învăţămj imereu de la viaţă, d e la oamenii muneii. „Ars longa, vita b r e vis !" De aceea, a m şi venit aici,
pentru o confruntare cu ipublicul...
DOROBANŢU (dînd tot timpul
din
cap) : I n v ă ţ ă m , învăţăm... nu înveţi
c a m de mult, d o m n u l e Fuiorescu ?
FUIORESCU : Rafael a spus că toată
v ' a ţ a învăţăm...
DOROBANŢU : Da ? Asa a spus Ra
fael ? Da' parcă de dînsul s-a prins
ceva, nu ?
FUIORESCU (vezi discuţia
eu Isaia,
dind-o pe artă) : Rafael e depăşit,
tovarăşe Dorobanţu...
DOROBANŢU : De d u m n e a t a ? N-aş
crede... Dinu, ştii cu cine seamănă ?
(Şi indică tablcul lui Dinu de pe bi
rou.) Cu G e a m ă n u , sudorul pe care
1-ai fàcut la fel cu State... ăla care
era la fel eu Murzacu, betonistul...
ştii care Murzacu ?
FUIORESCU (cu totul umil) : Care era
la fel cu Mustaţă...
DOROBANTU (apreciere
etico-estetică) : Nu eşti t a r e în oameni ai m u n 
cii, meştere...
FUIORESCU (acelaşi) : Nu-i specificul
meu. Da' m ă străduiesc... m ă ataşez
de popor...
DOROBANTU : D u m n e a t a te atasezi
d e r a ţ e !...
FUIORESCU (deajuns de demn): Exact.
Libertatea ataşării. Cred câ n-aveţi
nimic împotriva raţelor...
DOROBANTU : Dimpotrivă. Nici nu
ştii cît îmi plac. Te-am văzut la Oneşti. (Fuiorescu — spre
bucurie.)...
E r a m la un prieten... c u m p ă r a s e o
ţigancă a dumitale... (Regizînd
un
cvasielogiu,
pe care Fuiorescu
nu-l
simte.) Dimineaţa, cînd m ă trezeam,
îmi a p ă r e a ţiganca în faţa ochilor...
mînea o verdeaţă...

FUIORESCU : O floare !...
DOROBANTU : Mă rog... o floare ! îi
plăcea. Rîdea. (Brusc.)
Groaznică,
domnule, groaznică ! L-am pus s-o
d e a imediat jos.
FUIORESCU (căzut din elogiu,
dar
fără să-şi piardă firea) : Libertatea
d e expresie, libertatea de gust, în
sfiîrsit, libertatea expoziţiilor...
DOROBANTU : Ce vorbesti ? Vrei o
expoz'ţie şi la noi... am libertatea de
a nu admite. Avem în fabrici expoziţii d e pictură nouă, cinstitâ. Pict u r ă cinstită, domnule Fuiorescu, e
clar?
FUIORESCU : Nu admiteţi ?
DOROBANTU : Da' ce crezi ?
FUIORESCU (scoate recomandaţia
din
buzunarul
hainei, de la piept) : Am
aici, ca să zic aşa, o apreciere pozitivă, cu rugămintea... (întinde
hîrtia.)
DOROBANTU : Nu ţine pila, mestere.
(Fuiorescu,
atunci, ultima carte. Se
apleacà càtre urechea lui
Dorobanţu, Dorobanţu admite o clipà.)
DINU (în timpul şoaptei, càtre noi) :
Àsta, cum dracu' face ? (Din nou,
càtre necunoscutul
din sala.) Nu mă
b a t e la cap, că nu pot... Ce, m ă vezi
p e m i n e făcînd... (lncearcà
màcar
gestul de a duce mina la
buzunarul
de la piept.)
DOROBANTU (foarte serios) : Atunci,
să chem Bucureştiul...
FUIORESCU : La ora a s t a ? N-o să
vă dea legătura.
DOROBANTU : la loc, să vedem... (Cà
tre Dinu.) Şi zi, Dinule, tu cum eşti?
(Ridicà receptorul, dar ţine furca apàsatà cu mina cealaltà.) Alo... alo...
Dorobanţu... Dă-mi Bucureştiul, a ş tept...
(Dorobanţu s-a intors eu spatele. Fuio
rescu — semn càtre Dinu, adicâ : „Nu
pierde momentul,
bagà pila". Dinu nu
înţelege semnul... Fuiorescu insista expresiv, refàcînd m;mic „lectio." din tabloul 1. Dinu pricepe, ia un scaun sà-i
dea în cap. Dorobanţu
se
întoarce
brusc. Dinu a încremenit
cu
scaunul
în aer.)
DOROBANTU : Ce-i, Dinule, nu t e înţelegi cu domnul Fuiorescu ? Nu aveţi viziuni comune ?
DINU : Cum, viz : uni comune, tovarăşe
Dorobanţu ? (Scownul îl mănîncă
în
palme.)
DOROBANTU : Deci, n-aveţi viziuni
comune. î m i p a r e bine, Dinule. Dar
nu aşa se discuta cu artişti ca dom
nul Fuiorescu. (Brusc, ia
receptorul.)
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Alo ! Da... Uniunea artiştilor plastici, vă rog.
FUIORESCU (salt la uşă, lăsînd totul):
Iertaţi-mă, tovarăşe Dorobanţu... o
groaznică d u r e r e de stomac... Ulcerul... drumurile... m ă întorc...
DOROBANŢU : Da' eu arta, ce faci,
meştere ? (Măturînd, eu un gest, biroul de toate ororile.) N-am chemat
nici un Bucureşti... Ştii d e cînd îl
cunosc p e stlmabilul ? E r a m secret a r de partid pe şantierul de la Iepuşoara. Cînd i n a u g u r ă m hidrocentrala, hai să facem galeria fruntaşilor. A p a r e d o m n u l Fuiorescu... Cu
autorizaţie, recomandări... Dom'le,
toţi semănau, ca unul... Sudorul cu
electricianul, betonistul cu lăcătuşul... să înnebuneşti, nu alta. La plată, 15 tablouri a nu ştiu cîte sute...
Nene, eu plătesc u n singur tablou,
plus indigoul !... Că réclama la Bucureşti... Şi a m făcut ca acum... A m
întins n u m a i m î n a spre telefon... şi
s-a muiat. A luat banii şi m i - a soptit, tot ca acum, la ureche, că el e
t a r e în raţe... Fă, dom'le, raţe... compari deosebirile între două r a ţ e cu
deosebirile între doi oameni? (Brwsc.)
Ce a fost cu Ignat ? C u m 1-ai lăsat
să piece ?

DOROBANŢU : Ce a vrut, a vrut...
DINU : Nu, spuneţi-mi, tovarăşe Dorobanţu, ce a vrut... te rog, nea Dorobanţule...
DOROBANŢU : Nu-ţi spun, nu mă
ruga. N-ai nevoie.
DINU : N - a m nevoie ?
DOROBANŢU : Cînd îţi spun... (Intră
Maria Cernea ninsă, bătîndu-se
cu
palmele peste palton,
veselă.)
MARIA : Tovarăşe Dorobanţu, ţi-am
adus p r i m a zăpadă !
DOROBANŢU: Chiar voiam să te înt r e b : l u ă m familiile şi plecăm în
m u n ţ i ? Ninge abundent...
MARIA : Aurel e cu facultatea... au
cam întîrziat cu examenele...
DOROBANŢU: Vă cunoaşteţi ? Tovarăşul Constantin Dinu, candidat la
polltehnică, dă cu Aurel, probabil...
MARIA (surprinsă) : l a t e uită ! B r a 
vo, tovarăşe! (Dînd mîna cu Dinu)
M a r i a Cernea. (Dinu — imobil) T e
cunosc — tovarăşe Dinu... Mi-a vorbit Simina d e dumneata... eşti t a r e
la geografie...
DINU (replica lui gréa) : A fost Si
mina... la dumneavoastră ?
M A R I A : Dimineaţa... (Glumeaţă.) Voia
să intervin pentru d u m n e a t a .
DINU (pe fiecare cuvînt al ex se re
trace, ia balonseidul
ca un
nebun,
juge).
DOROBANŢU : Dinule... stai mă...
M A R I A : U n d e a fugit ? A venit logodnica lui să m ă roage să-1 t r a n s 
fer de pe Venus pe Marte...
DOROBANŢU: Unde ?
M A R I A : De p e o racheta care pleacă
spre Venus, pe u n a care pleacă spre
Marte... Ce zici ce idee ? C u m ţi se
pare ?
DOROBANŢU (degajat) : C u m să mi
se para ? Romantică.

DINU (surprins) : A plecat !
DOROBANŢU : Ştiu, da' d e ce ?
DINU : N-a mai v r u t să înveţe...
DOROBANŢU : Ce zici să facem cu el?
DINU : N - a m grijă.
DOROBANŢU : Cum, n-ai grijă ?
DINU : Il ştiu pe Ignat, cu ochii închişi : dacă iau examenul şi intru,
imediat m ă urmează... A r e nevoie
de exemplu personal, asta-i tot.
DOROBANŢU : Dinule (foarte
serios),
Dinule tată, trebuie să iei examenul.
Auzi, m ă ! Trebuie... Scrie undeva
cu litere mari... în cap, pe caiet, pe
pereţi, p e .haine... u n d e ştii — t r e 
buie !
DINU : A m scris.
DOROBANŢU : Unde ?
DINU (sec): Pe haine..
DOROBANŢU (ride): Aşa-mi placi. Să
ai chef de glume... I-am spus şi lui
Isaia : Dinu ăsta...
DINU : Care Isaia ? Nea Isaia ? A fost
pe aici ? Ce a v r u t ?

(în clipa aceasta, fiindcă mi se pare
romantic şi realist, la difuzorul
instalat in camera, se anunţă lansarea unei
nci nave cosmice
sovietice.)
M A R I A (se repede spre aparat) : Formidabil !
DOROBANŢU : Ai văzut ? Spune-le tinerilor să vină cu alte glume !
CORTINA
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Restaurantul gării, la orele 3, după cum indică un ccasornic
mare
deasupra
„Casei'.
Foarte putină lume la ora asta, mesele goàle,
un chelner cam plictisit. Casierita citeşte, I.*.l!y
lîngă ea, la capătul unei discuţii,
pare-sr.
La microfonul instalat undeva, peste bufet. un
glas metalic de femeie anuntă : „La resiaurantul
gării nu servim tovarăşi în stare de cbrietate.
Pàstrati curăţenia".

U

t

.

5

a réclamât că m-a prins cu dumneavoastră... Am fost imediat destituită
şi ameninţatâ cu transferul... De dimineaţă caut... (Renunţind la rea
lism.) Caut, caut, caut... Tonomate
nu mai sînt. Secţiunea comerc ală
nu mai instalează nicăieri, m-am interesat. Farfale, Piove, Ciau !...
DINU : Aici ai tangouri.
LILLY : Vechi, demodate, nu vă daţi
seama ? (Din nou frîne.) Auziţi ? Cu
locomotive, cu frîne, de dimineaţă
pînă seară... cum o să pot trăi aşa...?
DINU : Acolo ziceai de furculiţe, de
cuţite, de farfurii...
LILLY : Rîdeţi de o fată tînără, slabă... frumoasă ! In zori, m-aţi lăsat
să mă destăinui... Eraţi romantic !
DINU (parcă cu replică) : In zori...
LILLY (salt) : O, şi dacă m-ar fi prins
cu dumneavoastră ! Dacă m-ar fi
prins !...
DINU : Ce ar fi fost ?
MICROFONUL (întrerupînd tangoul) :
Cursa nr. 4725 în direcţia Teiuş-Oradea pleacă de la linia 5. (Muzica nu
mai revine.)
LILLY (copleşitoare) : M-aş fi sacrificat ! Aş fi spus la trust : „Da, m-aţi
prins de cinci ori, dar acum eram
cu omul pe care 1-am asteptat !
Transferaţi-mă, daţi-mi preaviz, dar
îl urmez, mă sacrifie ! Mă duc cu el
pînă in fundul Moldovei ! Mă duc
cu el pînă la Dumnezeu !" Sau,
dumneavoastră, muncitorli, nu credeţi în Dumnezeu ?
DINU (obiectiv) : In fond, de ce ai
venit în camera ?
LILLY (decisivă şi febrilă ca într-o declaraţie de dragoste) : Aveţi origine
sănătoasă, domnule Dinu, primul la
vlzita medicală, sînteţi muncitor...
apăreţi în toate ziarele...
DINU (descoperire) : Aaaa ! (Precis.)
Voiai să mă ceri lui mâmica ?
LILLY (dezlăntuită) : Sînteţi inginer,
sînteţi tare, inteligent...

LILLY (cotre casieriţa care citeşte) :
Şi asta-i tot ce aveţi aici ? (Casieriţa
nu râspunde.)
MICROFONUL (răspunde de pe altà
lume) : „Folosiţi hotelul Gloria, res
taurantul deschis pînă la orele unu
noaptea. Muzicâ bună".
(Un tren manevrează afară şi frînele
lui acoperâ glasul microfonului, invadînd restaurantul. Lilly, patetică, duce
mîinile la urechi. Deodată apare Dinu,
Lilly întrerupe gestul patetic şi-l urmăreşte cum se aşază la o masă. Un
chelner se îndreaptă spre el.)
CHELNERUL : Cu ce vă servim ?
DINU : Un şniţel pane.
CHELNERUL: Băutură ? Vin? Ţuic ă ? Rom?
DINU : O apă minerală !
CHELNERUL : La vîrsta dumneavoastră ? Suferiţi de stomac ?
DINU (énervât) : Un şniţel pane şi o
apă m'nerală...
CHELNERUL : Avem un vin de regiune... (Degete pe buze.) Deliciu...
DINU (evident fără intenţia de a trece
la fapte) : Tovarăşe ospătar... vrei să
chem miliţia ?!
CHELNERUL (plin de dexteritate): Se
începe cu condica de reclamaţii.
DINU : Ad-o !
CHELNERUL (neted) : Atunci — un
şniţel pane...
LILLY (suavă, coborînd din cer pe
scaunul din faţa lui Dinu) : Bună
ziua, domnule Dinu. (Dinu — nici o
mişcare.) Vă aşteptam. (La difuzor :
„Ce noroc am avut sa te-ntilnesc".)
M-aţi distrus, domnule Dinu ! M-aţi
lăsat în voia calomn ilor domnului
Mircea. S-a dus imediat la trust şi
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tost? Ce-aţi făcut ? V-am ţinut
pumnii...
FUIORESCU (desfăcînd
geamantanul
pentru un prinz pantagruelic) : Sărut
pumnişorii,
dar... tout est perdu,
sauf l'honneur...
LILLY (vibrant) : Esec ?
FUIORESCU : Exact. Meseria ! De !
Nu poţi fi pe toate gusturile...
LILLY : Şi acum ? Plecaţi ?
FUIORESCU (servind-o eu un gest
larg. din acelasi pui, îmbucînd) :
Imhî !
LILLY (eu o ciozvirta în mina) : Vin
eu dumneavoastră !
FUIORESCU (către chelner, pe spate) :
Tinere — un borviz... (Remarcă pe
Dinu.) Ce-i eu tînărul ?...
LILLY : Nu ştiu. Vin eu dumneavoastră...
FUIORESCU (o idee): Oferiţi-i din
puţinul nostru...
LILLY (nid un drum într-acolo) : In
zori eraţi mai romantic, domnule
Fuiorescu. M-aţi aseultat, mi-aţi zîmbit...
FUIORESCU Te-ai certat eu tînăioil ?
(Chelnerul aduce borvizul.)
FUIORESCU (eschivă şi insinuare de
bàrbat) : Adio pagode ? Adio Gan
ge ? Adio lotci ? De ce ?
MICROFONUL (muzică : „Ciau, ciau,
bambina, un baccio ancora...").
LILLY (pe muzicâ, printre lacrimi) :
Ştiţi că voi fi transferata ? Ştiţi... aş
fi venit eu tine, te-aş urma peste
tot, din casă în casă... Ţi-aş găti...
Ţi-aş vinde tablourile, ţigăncile...
Toată natura moartă... (Brusc.) Nu
mă intereseaza diferenţa noastră de
vîrstă...
FUIORESCU (om sensibil) : Să ascultăm muzlca, domnişoară Lilly. (O
mîngîie pe mina.)
LILLY : N-aş fi crezut să am parte
asa de „Ciau, ciau, bambina..." (Amindoi tac ; Dinu, în aie lui.)
MICROFONUL (brusc) : Nu lăsaţi copi ii să se joace eu aragazul !

DINU (chelnerului) : Dom'le, nu ştiu
ce să mai cred eu şniţelul ăla...
LILLY (pe culmi) : Atunci, duceţi-vâ
la trust şi spuneţi că n-a fost nimic
între noi... cà e o calomnie... că nu
mă cunoaşteţi...
DINU (întoarcere
după
chelner) :
Dom'le, ce-i eu şniţelul ăla ?
LILLY : Că mă urîţi, că nu vă plac !
DINU : Dar nu-i adevărat. domnişoară Lilly!
LILLY : Nu vreţi să interveniţi pentru
mine ? Nu vreţi să puneţi o pilă şi
pentru mine ?
CHELNERUL : Vine ! Vine !
{Chelnerul
aduce şniţelul,
tacîmul,
aranjează musa, prudent, tăcut, şi
pleacă.)
DINU : Vrei o pilă ? Mă voi duce la
trust şi voi spune să te trimită la
un punct météorologie. (Didacticism
serios.) Să-ţi faci meseria, cinstit, să
te încadrezi...
LILLY (veşnicul argument) : Mai bine
„Vino pe aleea trandafirilor", decît
din nou pe şantier. Ce, lucrătorii din
comerţ nu-s oameni ?
DINU (mîncînd şi, deci, oarecum mai
binevoitor) : Mă fetlţo, sigur că sînt
oameni, dar vorba unui mare scriitor italian, sînt oameni şi oameni.
LILLY (froasată, roman de 15 lei, represalii) : Văd că nu mai gîndiţi aşa
de greu, domnule Dinu... aveţi re
plica...
DINU : Mi-a trecut, domnişoară Lilly.
LILLY : Poate că acum vreţi să-mi
spuneţi şi cine e Ibrăileanu ?...
DINU : Mare critic literar romôn, directorul revistei „Viaţa Romînească"...
MICROFONUL : Copii, consumaţi dulciuri şi citrice ! Mame şi copii, folosiţi camerele gării noastre afectate
vouă !
(Intră Fuiorescu, gâta de plecare.)
FUIORESCU : Dragi lucrători din comerţ, pictura care nu moare, pictura
care călătoreşte, pictura... va salută...
LILLY : Domnule Fuiorescu, unde aţi
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LILLY : Vin eu tine ! Ia-mă ! (Şi
pentru prima oară.) Marcule ! N-ai
inimă ?
FUIORESCU (şoaptă) : Poate se mai
pun ton ornate...
LILLY (urlet) : Nu se mai pun tonom a t e nicăieri ! (Şi tăcere.)
FUIORESCU : Que sera, sera...
(Deodatâ apare Simina, o privire din
uşă peste sala restaurantului.
Fuiorescu
•a zărit-o.)
FUIORESCU : Artistul din mine salută
virtutea !
DINU (elan) : Simina !
SIMINA : Ai mîneat ?
DINU
(luat prin surprindere) : Un
şniţel.
SIMINA : Vreau şi eu un şniţel ! Era
bun ? (Chelnerului,
apărut
imediat.)
Un sniţel bun şi un gogoşar. (Spre
Dinu.) Ce-i eu tine ?
DINU : Consum !
D-NA GIGEA (vijelioasă,
eu sacoşa
de sportiv) : Lilly, Lilly, trezeştete ! Cum pui capul pe mîna acestui
monstru ? Ridică-te !
LILLY (primul argument
pe buze) :
Marna, e pictor ! Nu voiai intelectuali ?
D-NA GIGEA (teribilâ) : E un mon
stru. Nu ma face să ma dau în spectacol ! O mamă ştie mai multe decît
o fiică! Te-a vorbit de rău la sfat!
(Lilly, privire cotre Fuiorescu să descopere dacă e monstru.)
FUIORESCU (presimţind
cà Lilly ar
putea, doamne fereşte,
să
învingă
prejudecăţile) : Domnişoară
Lilly,
ascultaţi-vă m a m a ! Mamele ştiu ce
spun !
LILLY (tragédie) : Sînteţi un monstru?
FUIORESCU : Să ne ridicăm deasupra
scandalurilor
mic-burgheze.
Domnişoară Lilly, permiteţi, în semn
de adio, sa vă ofer acest tablou...
D-NA GIGEA : Nimic ! (Fuiorescu întinde tabloul
ţigăncii.)
LILLY (răvăşită) : E tabloul... nostru !
P e care a m luat prima friptură eu
tine ! Prima ţuică !
* — Teatrul nr. ■■•

DINU (de alàturi) : Drumuri... pagode...
Guban 275, lotci !
SIMINA (speriată) : Dinule !
D-NA GIGEA (observîndu-i
pe Dinu
si Simina, sait la masa lor) : Domnule, nu-ţi permit să intervii în
dezamăgirile f iioei mêle ! Iţi intero dà deoparte, ca
zic ! (Chelnerul
s-o serveascà pe Simina.) Nu vreau
să mă dau în spectacol. (Revenind
la Lilly, energicâ.) Lilly, hai ! Ţi-am
găsit ceva... mergem urgent...
LILLY (eu tabloul subsuoară) : Unde,
marna ?
D-NA GIGEA (marna, alint) : La un
lacto-vegetarian !
LILLY (cea mai mare durere) : La
un lacto-vegetarian, marna ? Ce să
fac la un lacto-vegetarian ?
Credearn că mă-nţelegi !
FUIORESCU (duios):
Du-te, domnişoară Lilly ! E bun şi un lacto-ve
getarian...
DINU : Alo ! Incă un borviz !
D-NA GIGEA : Ii pune tonomat !
LILLY (iar realist) : Tonomat la un
lacto-vegetarian ? Rasoluri ?
Valsuri ? Sucuri ? Sîrbe ? (Plîns.) Lactate ? Romanţe ?
D-NA GIGEA (materna) : E o propunere la secţia comercială, mi-a spus
mie cineva... (eu totul materna) cineva b ' n e informat ! Sau vrei, scumpă
mamă, din nou pe şantier ? In frig...
LILLY (plins inciudat) : Da ! Vreau să
îngheţ...
(Pleacă amîndouă,
nr. 4725, însoţite
conduce afară.)

în huruitul
cursei
de pictor, care le

DINU (chelnerul aduce borvizul, Dinu
toarnă amindurora) : Să ne înecăm
amarul în borviz...
SIMINA : Ce-i cu tine ?
DINU : Mă distrez înainte de examen...
SIMINA : De ce eşti supărat ?
DINU : De ce te-ai dus la Maria Cernea ?
SIMINA : De asta eşti supărat ?
DINU : Da.
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SIMINA : Te caut prin toate restaurantele, te găsesc aici, la capătul orasului, ca să torni prostii... De ce
ai venit tocmai aici ?
DINU : De ce te-ai dus la Maria Cernea ?
SIMINA (după o pauzà) : Tu m-ai rugat. Nu m-ai rugat ? Din slăbiciune...
pentru că te iubesc...
DINU (n-aude marele cuvînt) : Dar ai
spus că nu te duci... eram sigur că
nu te duci !
SIMINA : Bine ! Dar i-am spus că
eşti pregătit, că ai să iei examenul
printre primii, că după aia plecăm
la Yalta.
DINU (pumn în masă) : Minţi !
SIMINA (din ce în ce mai dispusă) :
Nu mai vrei să plecăm la Yalta ?
DINU : Am auzit eu urechile mêle că
ai intervenit... Eram la Dorobanţu,
a intrat Maria Cernea, a spus că
mă cunoaste, că i-ai vorbit de mine...
să obţii nu ştiu ce...
SIMINA : Ce ?
DINU : Nu ştiu ce.
SIMINA : Ce ?
DINU: Nu ştiu.
SIMINA : I-am spus că vreau să obţin transferul tău din Venus în
Marte.
DINU : De unde ?
SIMINA : De pe o racheta care pleacă
în Venus, pe o racheta care... N-ai
auzit că sovieticii au trimis o ra
cheta în cosmos ?
DINU : Ce as mai pleca acum în
Marte !
SIMINA : Nu pot suferi femeile de pe
Venus !
DINU (tandru) : I-ai spus Mariei Cer
nea... că sînt bine pregătit ?
SIMINA (veselie crescîndâ) : Da. La
geografie ! Ţu ?
DINU : Eu n-am putut. Adică...
SIMINA : Adică, nu i-ai spus nimic
tovarăşului Dorobanţu. (Tot elanul.)
Ai fost demn, ţi-ai dat seama c-ai
avut o idee proastă.

DINU (ricoşînd pe regret) : Pe dracu' î
I-am spus: sînt omul dumitale, nea
Dorobanţu.
SIMINA (avînt frint) : I-ai spus tu
asta?
DINU (sarcasm rebel) : Dar ce, nu
sînt ? După aceea, m-am plimbat
prin aras, dacă vrei să ştii... De
ciudă, ca sa nu mă găseşti, să mă
distrez, să nu mai ştiu de examen.
SIMINA : De ce să nu mai ştii de
examen ?
DINU : Fiindcă mi-e teamă...
SIMINA : De ce ţi-e teamă ?
DINU : Ei, asta-i bună ! Că n-am să-1
iau ! (Simina destinsă, salt entuziast,
piruetă nebună.) Niţă ! Niţă ! Unde
te duci ?
SIMINA : Să iau un vin. Să bem !
DINU (indispus) : Pentru că n-am sa
iau examenul ?
SIMINA (febrilă) : Da ! Pentru că n-ai
să-1 iei. Pentru că ai să-1 iei... pentru
ca a venit iarna... pentru că (un
dram de seriozitate) ...ai recunoscut !
DINU : Ce ?
SIMINA : Că nu i-ai spus nimic urît
lui nea Dorobanţu... Dacă ţi-e teama, înseamnă că nu i-ai spus nimic,
că te bazezi pe puterile taie, că ţi-a
fost ruşine şi n-ai mai făcut prostia aia... Şi cît ai putut să mă baţi
la cap : Du-te ! Vorbeste-i ! Eşti
proastă ?!
,,
DINU : Niţă, eşti cea mai deşteaptă,
nu mă cicăli, uite, îmi fac autocritica... am avut şi eu o idee trăsnită.
SIMINA : Nu trăsnită, proastă ! Cea
mai proastă ! Vreau să bem...
DINU : Niţă, ai înnebunit ! Cînd mi-ai
mai propus să beau ?...
SIMINA : Niciodată ! Dar acum, a^
lungă teama, ruşinea... a venit iar
na ! Ţi-ai făcut autocritica...
DINU : Cum am să beau înainte de
examen ?
SIMINA : Da' după ?
DINU : S-ajung eu după... (Naiv.) Ştii
că nea Dorobanţu a căzut la exa
men ? Nu ride, a căzut eu „Cîinele
soldatului", la conservator ; să vezi...
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DINU (eu mina pe scaun) : Pleacă !
Pleacă, altfel aduc miliţia !
FUIORESCU : Acesta nu-i un gest
demn de un om nou, tovarăşe dragă.
îmi pare foarte rău.
DINU : Ieşi !
SIMINA : Da' pleacă, domnule... Nu
înţelegi romîneşte ?
FUIORESCU (începe să se îmbrace) :
Ai să ma cauţi, tovarăşe : Unde e
artistul care pentru un strop de
„Murfatlar" şi doua miare a vrut
să mă salveze ? Şi eu nu voi mai fi.
Voi fi la Iepuşoara, de pildă.
DINU : îmbracă-te ! (Şi se repede, eu
furie, să-l ajute.) Fugi ! Salvează-te,
că vin după dumneata, de pildă.„
FUIORESCU (împins de Dinu) : Lasămă, tovarăse, nu mă învîrti, că mă
învîrtesc şi singur !...
SIMINA (după o pauzà, între ei) : Mai
bine chemai miliţia !
DINU : Dă-1 naibii ! E bună şi distracţia. Cîteodată face mai mult de
cît un miliţian. Nu se mai învîrteşte
mult domnul Fuiorescu. Il ardem în
straturile dense aie stratosferei (şi
arata, énervât, capul).
SIMINA : Aşadar... (Privire în jur, nu
găseşte un punct de reper.) Tovarăşe ospătar...
DINU : Niţă ! Dacă...
SIMINA (ospătarului) : Un borviz, te
rog... (Lui Dinu) Borviz e bun ?
(Dinu tace.) Ce crezi că citeste casieriţa ?
DINU : Niţă, ce-i eu tine ?
SIMINA : Zi, ce carte ? (Ospàtarul le
serveşte borviz. Simina bea, dupa ce
a cioenit eu Dinu.) Să-ţi spun eu ?
DINU (concesie) : „Taina diamantelor
galbene".
SIMINA : Nu. „Rosu şi negru".
DINU : Nu cred.
SIMINA : De ce, crezi că toate casieriţele sînt ca Lilly ?
DINU (în apele lui, de unde nu poate
pleca spre ţărmul bucuriei dorite) :
A venit să mă roage să intervin
pentru ea... la trust... să n-o mute
de la „Gloria"...

(Fuiorescu reintră, îi urmăreşte de la
uşă pe cei doi, posesor al unei ultime
idei, al unui ultim „ciubuc", şi se îndreaptă spre o masă.)
SIMINA : Nu mă interesează. Nu
vreau să aud nimic trist.
DINU : Dar n-a fost trist. O să-ţi
plaça... lasă-mă să-ţi spun, e vesel...
FUIORESCU (de la masa lui, ridicîndu-se, venind la ei) : Lăsaţi-1, domnişoară... dacă-mi permiteţi (şe aşază)... Lăsaţi-1 să se amuze, la orice
înfrîngere trebuie să răspunzi eu un
zîmbet...
DINU : Ce mai vrei, domnule ? Mi-ai
dat cea mai tîmpitâ idee din viaţa
mea. Ce mai vrei ?
FUIORESCU : Să vă ajut... Eu plec.
Peste cîteva minute, am tren... ma
grăbesc...
DINU : Te aşteaptă tara... în orice
caz, e mai sănătos aşa decît o durere de stomac !
FUIORESCU : Las' că-s bune şi durerile de stomac în viaţa unui artist.
Tovarăşe, hai să trecem peste tot
ce ne desparte. Eu mai am o idee
pentru dumneata. (Dinu, reflex, pune
mina pe un scaun. Fuiorescu, imediat.) Ştiu, eşti un om puternic, dar
inteligent. Domnişoara, ce să mai
vorbim ? (Paranteză şăgalnică.) Numai ce critică tăioasă a făcut tablourilor mêle... Grosso modo. Trebuie
să iei examenul ? Trebuif. ! Ti-am
găsit un om.
SIMINA : Dar pleacă odată, domnule,
de aici !
FUIORESCU : De ce ? Pentru că vreau
sa ajut tînăra generaţie ? Ţi-am găsit un om. Intri eu el în examen.
Lucrările scrise, după cum ştii, sînt
secrete şi se sigilează. Dumneata i-o
faci pe a lui eu numele lui, cum te
pricepi, că el la oral tot nu se mai
prezintă. El ţi-o face pe a dumitale,
că e doctor în matematica... pe urmă
la oral, cînţi... Pentru chestia asta,
dacă admiţi, nu-ţi ia mult. La încadrarea dumitale — 2.000.
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SIMINA : Ţi-am spus că n u m ă interesează lucrurile triste... Nu vrei
să te distrezi ? Hai să ne d i s t r ă m !
DINU : Nu pot. T u nu vezi că nu pot?
SIMINA : Faci p a r i u că e „Rosu şi
negru" ?
D I N U (iar concesie) : Fac. P e ce ?
S I M I N A : Dacă e „Roşu şi negru",
faci ce vreau eu...
D I N U : Dacă nu e, m ă laşi în pace.
S I M I N A (pleacà la casă) : Nu vă supăraţi, ce c a r t e citiţi ?
CASIERIŢA (scurtă privire peste ochelari) : „Roşu şi negru" d e scriitorul
francez Stendhal.
SIMINA : Unde aţi ajuns ?
CASIERIŢA : Atunci cînd domnişoara
d e la Molle... (Simina — întoarcere.)
DINU (realmente
amuzat) : Ei, ce trebuie să fac ?
MICROFONUL : „Dunărea albastră".
(Muzică, primele
acorduri.)
SIMINA (evident) : Să dansezi eu
mine !
DINU (buimac) : Unde ?
SIMINA : Aici.
DINU (automat) : Cînd ?
SIMINA : Acum. (Totul pe vais.)
DINU (conştient) : Fii serioasă... (Se
ver.) Simina !
SIMINA : Să nu-mi spui Simina !
DINU : Niţă... nu dansez !
SIMINA (totul pe vais) : N-ai cuvînt...
nu ştii să ţii nici cea m a i mică promisiune...
DINU (concesie, mişcat, ca bărbaţii) :
Cere-mi orice ! (Retractare — tot ca
bărbaţii.) Orice altceva !
SIMINA : Orice ? ! Répéta după m i n e :
voi lua e x a m e n u l !
DINU : Voi lua e x a m e n u l !
SIMINA : Voi lua examenul !
DINU : Voi lua examenul !
SIMINA (pe acelaşi ton) : Mergem sa
ne d ă m eu săniuţele !
DINU : Mergem ! Să n e d ă m că săniuţele ! (Brusc.) Niţă... cînd ? Unde ?
A c u m ? După-masă a m scrisul !...
(Amîndoi
se ridicà în picioare,
în timp ce la microfon se reia

febril,
„Du-

nărea albastră",
nevreazà.)

iar o locomotivă

ma~

CORTINA ALBA
AL DOILEA INTERMEZZO P E NINSOARE, DAR ÎN AMURG
Corul grădiniţei traversează
strada :
„Nu m a i e verdeaţă,
Ninge şi îngheaţă,
Urlă vijelia,
Tristă e cîmpia —
Vîj ! Vîj ! Ce furtună...
Hau ! h a u ! — lupi se a d u n ă ,
Trosc ! trosc ! — focul face
Şi pisica toarce".
(Dinu apare, ca un bolid, în stare sa
facă şi tumbe prin
zăpadă.)
DINU : A m luat scrisul ! A m luat scri
sul ! A m luat scrisul ! (O
ilipà,
calm.) Tovarăşi... (Iar strigă.)
Am
luat scrisul ! A m l u a t scrisul ! (Linişte, mers în vîrful picioarelor,
pe
zăpadă, şoaptă.)
A m l u a t scrisul î
(Nici un ecou. Atunci, mai tare.) A m
luat
scrisul ! (Ecou distinct : am
luat scrisul!)
U n d e eşti, a m ' c e ?
Vino să-ţi dau u n interviu în mijlocul naturii... Dă-mi microfonul... Nu
eşti, sigur că nu eşti. Anul trecut m-ai
trezit noaptea din somn să-ţi v o r besc despre inovaţie. Acum, pot să-ţi
d a u cel m a i b u n interviu al vieţii
mêle, şi nu eşti. Deştepţi sînteţi !
Nu e un subiect, n u ? A m luat scri
sul ! E clar, tovarăşi ?! Poate nu e
clar ? (Ecou.) A m luat scrisul ! (Strigâtul lui în cosmos.) Nu vă place
strigătul meu ? Fiţi sinceri, sîntem
î n t r e noi ! Clne e pentru ? Cine e
contra ? Cine se abţine ? Tovarăşi,
ce e fericirea ? Nu fugiţi d u p ă chestii trase d e par ! (Definitoriu,
ca la
examen.)
O bucurie m a r e , de d u rată mai lungă sau m a i scurtă, nu
contează, d a r o bucurie m a r e se numeşte fericire. P o a t e nu vă daţi seama, dar, conform definiţiei mêle,
omul e m u l t m a i fericit în viaţă
decît îşi dă seama. (Şi deodatà.) A m
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luat scrisul ! (Ar vrea să danseze, să
zboare, dar se loveşte de trei oameni de zăpadă, apăruţi din senin.
Din capul unuia a căzut, eu un zgomot sec, un ceaun.) Iertaţi-mă, tovarăşi... Iertaţi-mă, nu v-am auzit...
Cînd aţi a p ă r u t ? Nu v-aud. E vina
rnea, sînt surd, orb, nebun, fericit.
(Omeneşte.) A m luat scrisul! î m i daţi
voie să v ă ridic pălăria ? (îi potriveşte ceaunul pe cap.) V-am lovit...
Iertaţi-mă... Aveţi dreptate...
ISAIA : Dinule, ce faci, frate dragă ?
Te strig de un ceas. Nu mai auzi ?
DINU (in opera sa, automat) : A m luat
scrisul !
ISAIA: Felicitări, d a r d e u n d e la tine
a m e ţ e a l a asta ?
DINU (acelaşi joc) : A m luat scrisul !
ISAIA (énervât) : Şi asta-i atitudine ?
Unde e m a t u r i t a t e a ta ?
(Serios.)
Cînd ai oralul ?
DINU : Luni ! (Operînd cîteva
detalii,
către cei trei.) Sînteţi mulţumiţi ?
ISAIA : Nu-s m u l ţ u m i t deloc. Te duci
şi înveţi, eu alerg imediat la soţul
Mariei Cernea, pentru oralul tău...
buzoian de-al meu, cea m a i bunà
linie, a m descoperit-o azi... las' pe
m i n e ! Tu ştii cum vorbesc eu Cer
nea ? Cu toată dragostea mea pen
t r u uzină ! E m a i b i n e decît cu
Dorobanţu, m a i în problema...
DINU (tot timpul clocotind) : Eu sînt
în problème, eu sînt problema...
ISAIA (obişnuit cu munca de làmurire.
blind) : Dinule tată, ştiu... ştiu... tu
eşti problema... d a ' eu te-am ridicat,
eu te rezolv !
DINU : Nu m a rezolva !
ISAIA (tot timpul lămurind) : Tu ştii
c e s i m p l u e ? T u nici nu şt i !
DINU : Ştiu, e prea simplu, şi nu
vreau...
ISAIA : Eu vorbesc cu Cernea. El îi
c h e a m ă pe profesori în cancelarie...
Uite, închipuieşte-ţi...
DINU : Nu-mi închipui nimic. Nu
vreau să-mi închipui !
ISAIA : De ce să nu-ţi închipui ? Eu
pentru cine m ă zbat aici? A m vreun

interes personal ? (Orator.) Tovarăşi,
v-am a d u n a t aici ca să va spun că
a v e m între noi pe tovarăşul strungar Dinu Constantin, fala uzinei din
Cisnădie, fruntaş pe r a m u r ă , vă rog...
DINU (urlet) : Să nu-i roage nimic,
auzi, nea Isaia ?
ISAIA (scos şi el din ţiţini) : De ce,
omul lui Dumnezeu ? Nu eşti fruntas pe r a m u r ă ?
DINU : P e toate r a m u r i l e din lume,
d a r n-am nevoie de intervenţii... ştiu
tot, sînt pregătlt, sînt bucuros, sînt
...fericit !
ISAIA (scîncet) : Bine, d a r e buzoian...
DINU : Nici un buzoian ! J u r a !
ISAIA (indignât) : Cum o să jur, tovarăşe ?
DINU : J u r ă că nu te duci la Cernea.
ISAIA : Tovarăşe, religia e opiu pen
tru popor. E sau nu e ?
DINU (bască
mototolită
pe
jrunte,
gest clasic) : E !
ISAIA : Atunci, cum o să j u r pe opiu ?
DINU (dezlănţuit) : J u r ă , dom'le p e
orice, d a r j u r a ! J u r a pe oamenii
ăştia de zăpadă !
ISAIA (exaspérât şi el) : Nu jur nimicï
(Dâ sa piece.) Păcat că te-am scos
din bezna neştiinţei şi ignoranţei..
(Pleacă.)
DINU (fugind după el) : Nea Isaia,
tovarăşe Isaia... (Revenind
la noi,
către noi şi către oamenii de zăpape nedă, cu care s-a împrietenit
simţite.)
Ce facem, tovarăşi ? Asta
îmi strică toată bucuria... El m - a ri
dicat ! Parcă n - a m şti cine ne-a
ridicat ? Mai multă modestie, nea
Isaia... C u m intru la oral, dacă vorbeşte cu profesorii ? Ce ziceţi ? Şi
altfel, nu-i om rău ! (In
sfîrşit.}
Dom'le, şi ce bucuros era m ! (Păşeşte, urmat de cei trei oameni de zăpadă. Apoi, volubil, sincer,
respectuos, cu jrazâri càtre oamenii
de
zăpadă.) Tovarăşi profesori, vă rog
să m ă credeţi... ţin foarte m u l t c a
examenul să-1 iau cu puterile mele,
cu capul meu.
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CEI TREI OAMENI DE ZÀPADÂ
(punîndu-şi un enorm ochelar comun) : Tovarăşe Dinu, cum eşti pregătit pentru materiile pe care eu
onoare le predăm ?
DINU (modest) : Eu zic că bine... am
luat scrisul.
TOŢI TREI : Ştim !
DINU (alarmât) : De unde ştiţi ? N-a
fost nici un tovarăş Isaia, să vă vorbească de mine ? (Negaţie.) Să vă
roage? (Negaţie.) Tovarăsi profesori,
nu-mi ascundeţi nimic.
TOŢI TREI : Nimic.
DINU : Jurati.
TOŢI TREI : De ce ?
DINU : Juraţi după mine ! Juraţi pe
zăpadă ! Vă rog respectuos, repetaţi
după mine : Jurăm...
TOŢI TREI : Jurăm !
DINU : Că nici un tovarăş Isaia...
TOŢI TREI : Că nici un tovarăş Isaia...
DINU : Isaia Gheorghe...
TOŢI TREI : Isa:a Gheorghe...
DINU : Nu a venit să intervină pentru
tovarăşul Dinu...
TOŢI TREI : Nu a venit să intervină
pentru tovarăşul Dinu.
DINU : Constantin ! Că mai sînt 400 !
TOŢI TREI : Constantin ! Că mai sînt
400 !
DINU : Dacă aş şti că vreunul dintre dumneavoastră s-ar lăsa influenţat de atitudinea neprincipială a tovarăşului Isaia — eu care, credeţi-mă, am să discut la uzină, pentru
că el e un tovarăş bun de-al nostru, iubeşte uzina, e adevărat, dar
uneori nu e modest şi nu gîndeşte
suficient —, dacă aş şti asta, nu
v-as mai putea privi în ochi, m-aş
încurca la oral şi aş cădea. Acum
cîteva ore am avut şi eu ideea asta,
să rog pe cineva să intervină pen
tru mine, ca să pot lua mai uşor
examenul. Tovarăşi profesori, mi s-a
făcut ruşine, pe loc, sub ochii lui.
întelegeti ? (Toţi trei admit cà înţeleg.) Noi, muncitorii, am fost în-

vătati de partid să fim demni, să
credem în capul nostru, care, zău,
e foarte bun, dar mai sînt rămăşite
care se bagă din cînd în cînd pe
fir, că mă plictisesc şi pe mine. Mă
jur pe basca mea (scoate basca), pe
care o am de 10 ani, de cînd am
luat primul span de pe o piesă, şi pe
care n-o s-o schimb nici în comunism, deoarece ea ştie prima şi cel
mai bine ce gîndesc, şi eu gîndesc
foarte greu cîteodată, că pînă la 14
ani am păscut oile. (Tace deodată,
privindu-i.) Sau... asta n-are importantă. Sînt foarte bine pregătit. (Către fiecare.) O să vedeti ! Dacă vreti,
întrebaţi-mă... (Toţi trei neagă.) Nu,
întrebati-mă. Cu ce corpuri se com
bina azotatul de argint... nu se com
bina eu nici un corp...
SIMINA : Dinule ! (Dinu se întoarce
normal, fără avînt, spre ea. Cei trei
oameni de zăpadă s-au retras fără
să ştim.)
DINU : Unde ai întîrziat ? (Simina
tace.) Unde ai fost ? N-ai spus că la
10 esti aici ? (Simina tace, conspectîndu-l.) Am vrut să te chem la
Maria Cernea.
SIMINA : De ce nu m-ai chemat ?
DINU : Pentru câ m-am răzgîndit
Acolo erai ?
SIMINA : Nu.
DINU : Da' unde ?
SIMINA : La cinema.
DINU (aspru) : De ce te-ai dus la ci
nema ?
SIMINA (tot timpul, ton coborît) : Am
văzut un film foarte bun, documen
t a i Cum au cucerit sovieticii polul
sud electromagnetic.
MICROFONUL : Trenul cursă nr. 4514,
în direcţia Baia Mare, pleacă de la
linia patru !
(Cortina albă se ridică, descoperind,
din nou, restaurantul gării la orele
11,40. Chelnerul şi casieriţa, concentraţi in socoteli...)
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SIMINA (in acelaşi loc) : Ai... căzut ?
DINU (nervos) : C u m o să cad ?
S I M I N A (tot elanul regăsit) : Ai luat
scrisul ?
DINU (fără chef) : Sigur câ 1-am l u a t
SIMINA (zbor prin tot restaurantul) :
Lucrători din comerţ ! A m luat scri
sul ! A m luat scrisul !
DINU (chemare la ordine, dar mişcat):
Niţă, Niţă, vino aici !
CHELNERUL (fărâ inteligenţă) : Tovarăşe... linişte... facem socoteli...
CASIERIŢA : Doi crenvurşti... trei sute
măsline...
S I M I N A (pe scaun, febrilă) : Credeam
c-ai căzut... N - a m fost la nici un
cinema, m - a m plimbat tot timpul
p r i n oraş, m - a m dus la facultate,
te-am aşteptat câteva ore ca să ieşi,
n u ai apărut...
DINU (mai mult informativ):
A m pred a t teza primul...
SIMINA : Uf, ce proastă pot să fiu...
Credeam că te-ai încurcat, că nu
ştii, şi a m plecat, ca să nu te văd
supărat. N - a m îndrăznit să întreb
p e nimeni. Ieseau unul cîte unul...
Ş:-i lăsam să piece. A m v r u t să mă
d u c la Maria Cernea acasă... m - a m
răzgîndit.
DINU : De ce ?
SIMINA : Ca să n u creadă că vreau
să intervin pentru tine, după ce ai
d a t scrisul prost.
DINU : Cum o să d a u scrisul prost ?
SIMINA : M-am învîrtit peste tot,
mi-era frică să vin aici. Cînd te găsesc, te văd abătut, vorbeşti singur,
îmi vorbeşti urît, eşti trist...
DINU : Nu vorbeam singur. Vorbeam
cu profesorii. (Simina,
rîs
obosit,
destins. Dinu, întărîtat.) Mai a m şi
oralul...
SIMINA : Şi ? Ţi-e frică ?
DINU : Mi-e frică de Isaia, să nu fi
vorbit cu ei, să nu fi intervenit pen
tru mine, la oral... D-aia n-am dat
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nici eu telefon la Maria Cernea...
Da' ce fac cu Isaia ?
SIMINA (din ce in ce mai
incandes
cente) : Tovarăşe ospătar !
CHELNERUL : Imediat !
DINU : Ce fac cu Isaia, t u n-auzi ?
Dacă vorbeşte cu Cernea, că-i buzoian de-al lui ?
SIMINA (cu gindurile auirea) : Ce să
vorbească ?
DINU : Ce dracu' nu înţelegi, Niţă ?
SIMINA (tandru) : Nu vorbi urît.
CHELNERUL (cum il ştim) : Un şniţel pane ?
DINU : Nu !
C H E L N E R U L : Nici nu se putea, sîntem pe închise. Un borviz ?
SIMINA : Un vin bun, un vin foarte
bun !
CHELNERUL : Un vin de regiune.
SIMINA : Un „Murfatlar" !
CHELNERUL (lovit in cap) : „Mur
fatlar" la ora asta, într-o gară ?
(Zbor la raft.)
DINU : Dacâ a vorbit cu profesorii,
să m ă aibă în vedere la oral, n u
m a i intru în examen, înţelegi ? Nu
mai a m nici o bucurie, înţelegi ?
SIMINA : Inţeleg, sigur că înţeleg.
DINU : Nu înţelegi nimic !
CHELNERUL (imensă dezolare) : Nu
avem „Murfatlar" !
SIMINA (énergie crescîndă) : Ş a m p a nie !
DINU (fără să înţeleagă
„Murfatlarul"):
Nlţă !
SIMINA : Vreau sa bem !
DINU : Niţă !
SIMINA : Vreau să bem, auzi ?
DINU (spre înfrîngere) : Şi ce m ă fac
cu oralul ? Dacă...
CHELNERUL (a adus şampanie,
cu
un pocnet tare a deschis sticla, le-a
turnat) : Numai pentru
sampania
dumneavoastră nu închidem !
SIMINA: Merităm! (Obsesiv, ca Dinu.)
A m luat scrisul ! (Ridicà paharul, il
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ciocneşte eu al lui Dinu.) Să bern
pentru scrisul àsta !
DINU (cucerit,
abia muind
buzele) :
Grozav !
SIMINA (după o sorbitură bună. Ameţită inofensiv, volubilă): Bea, pentru
că n-ai deschis gura, pentru că ai
fost demn. Bea pentru că ţi-a fost
ruşine. Nu-i aşa că ţi-a fost Til
s'ne ? Ce bine că ţi-a fost ruşine !
(Beau din nou amindoi.) Vreau sa
strig (şi strigă chiar), iubesc un om
care a a v u t o idee proastă şi i-a
fost ruşine... un o m demn.
DINU : Niţă ! Hai să plecăm !
SIMINA : Cum o să plecăm ?
MICROFONUL : Trenul personal nr.
4225 d i n direcţia Ciceu soseste la
linia cinci !
SIMINA (ridicîndu-se) : Hai la Ciceu !
(Dinu ride.) Hai la Ciceu ! Ştii ce a
fost la Ciceu ? Care a fost p r i m a
lecţie p e care v - a m explicat-o ?
(Chelnerului,
deodată.)
Tovarăşul
Constantin Dinu, strungar, va d e veni inginer.
CHELNERUL (peste umărul ei, sesizînd) : Nu ştiu dacă ţine d e noi...
SIMINA : Just, tovarăşe ! De el ţine !
(Şi dispare hotărîtă, eu paşi mari.)
DINU (c'mpatic) : Niţă ! U n d e te duci?
(Tandru.) Ai băut, te-ai ametit din
nimic...
SIMINA (de-afarà) : Nu-s deloc a m e ţită !
DINU : S'mina ! (Fuge după ea pînă
la uşă).
CHELNERUL (fuge după el) : P l a t a !
(Dinu
plăteşte.)
MICROFONUL : Trenul personal nr.
4225 din direcţia Ciceu soseste la
lin'a cinci !
SIMINA (la microfon) : Tovarăşi din
trenuri, din gări, din restaurante...
DINU (speriat) : Ni\k ! Niţă !...
SIMINA : Vreau să vă comunic...
DINU : Niţă ! Nu-i frumos ce faci la
ora asta.
SIMINA : Strungarul Constantin Dinu
va deveni inginer !

CHELNERUL (după
ce a
numarat
banii, lui Dinu) : Felicitările mele :
şi acum, închidem.
SIMINA (continua
la microfon) : Un
inginer bun, d e m n !
UN GLAS HÎRÎIT LA MICROFON
(intrerupind-o
brusc) : Ce-i asta, tovarăşă ?
DINU : Niţă !
SIMINA (la microfon) : D u m n e a t a nu
ţii eu noi ? P u n e - n e muz'că !
C H E L N E R U L : La o r a a s t a ?
SIMINA : La ora asta trenul de Ciceu
a plecat. Vreau să d a n s ă m !
(tncepe

un

vais.)

DINU : Vreau să dansez. O a r ?
CHELNERUL : L a o r a asta ?
(Dinu şi Chelnerul, in contratimp, scot
masa, valsind. Pe rind, in ritm
de
vais, Dinu, Chelnerul,
Casieriţa,
apoi
Simina scot restul mobilierului.
Dinu,
in dans, o conduce afară pe casieriţă.)
DINU : U n d e ati ajuns cu „Roşu şi
negru" ? Vedeti că se întoarce la
prima...
CASIERIŢA (cea mai mare noutate a
zilei) : La d o a m n a de Renal ?
DINU : La d o a m n a de Renal...
CASIERIŢA : Bine, d a r c u m poate sa
facă o asemenea prostie ?
(Concomitent,
chelner.)

Simina

il evacuează

pe

SIMINA : Dementango...
C H E L N E R U L : La ora a s t a ? ! . . . Dar e
vais.
SIMINA : D a m e n v a l s !
(Singuri in scenà, Dinu şi Simina se
indreaptă
unul către celalalt, in pas
de dans. Dar, brusc, se opreşte
muzica. Ninge.)
DINU : Nltă, ninge !
SIMINA (într-o respiraţie amplă): Hai
în Cehoslovacia, la Yalta, pe Marea
Albă !
DINU : Simina, ne-am ameţit !
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SIMINA : Nu mă cheamă Simina !
DINU : Niţă, cum o să fie Yalta în
Oshoslo varia ?!
SIMINA : Dar unde e ?
DINU : La Marea Neagră. în Uniunea
Sovietică.
SIMINA : Fais, tovarăşe Dinu. (Şi-l
pocneşte eu un bulgăr de zăpadă.)
Leningrad e la Marea Neagră, vom
merge şi vom vedea nopţile albe d'n
Leningrad, la Marea Neagră...
DINU (aruncă şi el un bulgar) : Astea-s părerile unei profesoare de
geograf ie ? Mai mare ruşinea, Niţă !
Hai acasă ! Mai am oralul !
SIMINA (aruncă un bulgăr) : Nu, de
la Leningrad, plecàm în nord, la

C

Nisa, pe Coasta de Azur. (Dinu se
apucă eu mîinile de cap. Un ţignal
indignât de miliţian. Simina, miliţianului.) Ştii unde-i Coasta de
Azur ?
MILIŢIANUL (serios): Coasta de Azur
se află în Franţa, la Mediterana,
tovarăşă profesoară. In sud...
SIMINA : Fais, tovarăşe miliţian, nota
trei ! Nisa e cel mai mare port al
Groenlandei !
DINU (dei bulgàri în Simina) : Nită,
trezeşte-te ! Tovarăşe miliţian, am
luat scrisul...!
MILIŢIANUL (edificat): Păi, de ce
n-aţi spus de la început?! Nisa...
Nisa — sigur că e în... Groenlanda !
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Al Vl-lea Concurs al îormaţiilor artistice

I

ntre 12 şi
20 august
1961 s-a desfăşurat în
Capitals finala celui de
al Vl-lea Concurs al formaţiilor artistice de amatori, la
care au participât peste 11.000
de artisti amatori. Alâtnri de
formaţiile corale, orchestrale şi
de dansuri, s-au remarcat —
prin realizările lor valoroase —
fi brigăxile artistice de agitaţie. al căror nutnâr pe întreaga tara s-a dnblat, de
la concursul
precedent din
1959, fiind astăzi de 6.439.
Peste 20 de premii şi men(iuni an răsplătit celé mai
bnne dintre brigăzile artistice
care s-an întreent în zilele fi
nale!.
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I

de amatori

SUS : Brigada artiitici de agitaţie a Casci raionale
de
culturi din comuna Negreţti.
regiunea Iaţi
(Premiul 1 fi
titlul de laureată)
JOS : Moment din programnl
prezcntat de brigada a r t i i t i c i
de agitaţie a colţului roţu al
G.A.C. „Viaţâ Noua", Sintana,
regiunea Crijana (Premiul I şi
titlul de lanreati)
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COMEDIA
SI
MMELE El

O

ublicului nostru îi place să rîdă. Aţi asistat la spectacolele de
comédie aie teatrelor noastre în serile obişnuite ? în aceste seri
sala răsună de hohotele de rîs aie spectatorilor şi de aplauzele
îmbelşugate care salută scenele de haz şi răsplătesc generos eforturile interpreţilor.
Avem un public tînăr, optimist, încrezător în viaţă. Acest
public iubeşte comedia, gen prin excelenţă popular, născut din
bucuria de a trăi a poporului şi din ura sa neîmpăcată faţă de
tot ceea ce e urît şi înapoiat, faţă de tot ceea ce îi aminteste de trecut, trăgîndu-1
spre formele înapoiate de existenţă. Publicului nostru îi place comedia pentru că
îi place să rîdă. Iar rîsul, dupa cum se ştie, départe de a fi o manifestare pur
fiziologică, declanşată prin simpla aplicare a legilor naturii mecanice la natura
vie („le mécanique plaqué sur le vivant" — cum spunea Bergson), este în fond
o arma de luptă, o manifestare a poziţiei critice faţă de anumite fenomene nega
tive din realitate. Prin rîs, poporul îşi manifesta dezaprobarea faţă de fenomenele
care contravin idealului său de viaţă şi, prin aceasta, îşi afirmă superioritatea
sa morală, certitudinea depăşirii acestor fenomene, în numele acestui ideal
de viaţă.
Folosind arma rîsului, prin intermediul comediei, teatrul poate contribui în
mod activ la combaterea acelor fenomene negative, rămăşiţe ale trecutului, care
dăinuiesc încă în societatea noastră actuală, în conşt:inta oamenilor, constituind
piedici în calea spre desăvîrşirea construcţiei socialiste. în faza actuală de dezvoltare a societăţii noastre, comedia are de îndeplinit sarcini importante tocmai
pentru că este un gen extreiri de popular, îndrăgit de masele largi şi înzestrat
eu virtuţi combative şi educative de mare prêt.
Care este sfera de cuprindere a autorului de comedii ?
„In prezent — a spus tovarasul Gh. Gheorghiu-Dej în Raportul la cel de-al
III-lea Congres al P.M.R. — activitatea ideologică, munca de lichidare a înrîuririlor
educaţiei burgheze din conştiinţa oamenilor este tărîmul principal al luptei de clasă,
al luptei între vechi şi nou". în sfera aceasta a luptei între vechi şi nou pe plan
ideologic autorii de comedii au un cîmp vast de investigate, care le of era infinite
posibilităţi de folosire a armelor spécifiée comediei, de la satira cea mai ascuţită
la umorul benign. Sarcina comediei noastre actuale este de a contribui, prin mijloacele sale spécifiée, la „dezvoltarea conşt inţei socialiste şi a noilor trăsături de
comportare a oamenilor", la „plămădirea omului nou, membru demn al societăţii
socialiste".
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Este de la sine înţeles că prima condiţie pentru realizarea unei bune comedii este, în afară de talent, cunoasterea adîncă a vieţii în multitudinea manifestărilor ei, înţelegerea sensului şi legilor dezvoltării realităţii, capacitatea de a
descifra semniiicaţiile unor fenomene contradictorii, pentru a şti ce an urne trebuie
combătut şi ce trebuie păstrat, promovat, dezvoltat.
Dar nu mimai atît. Cunoaşterea vieţii este o condiţie esenţială pentru crearea oricărei opère de arta valoroase. Autorul de comédie are nevoie de acea capa
citate specif că de detectare a aspectelor comice aie vieţii. El trebuie să se descurce
în jocul subtil şi complicat al contradicţiilor realităţii, descoperind aspectul comic
actual al luptei între vechi şi nou, în formele variate prin care se man'festă astăzi
contradicţia fundamentală definite de filozofi ca izvor al comicului, între esenţă
şi aparenţă. Precizez „prin care se manifesta astăzi", pentru că, după cum bine
se ştie, comicul are un caracter istoric şi social concret déterminât, conţinutul şi
formele sale de manifestare aflîndu-se în strînsă dependenţă de epoca istorică şi
de orînduirea social-economică data.
Nunta lui Figaro n-ar fi pu tut fi scrisă decît în acel moment al secolului
18, premergător revoluţiei burgheze din Fran ta, dupa curn Molière sau Caragiale
n^ar fi putut créa, eu tot geniul lor, nici pe Pobedonosikov, nici pe Prisîpkin din
comediile lui Maiakovski.
Prin ceea ce neagă şi ceea ce — implicit sau explicit — afirmă în comedia
sa, prin personajele şi situaţiile care stîrnesc rîsul spectatorilor, facîndu-i astfel
al'aţi în lupta pentru o cauză comună, comedia îşi mârturiseste apartenenţa la o
epocă, la un sistem, la o concepţie despre lume şi viaţă.
Rîzînd şi cucerind spectatorii de partea rîsului său, autorul de comédie îşi
manifesta în fapt poziţia faţă de fenomenele vieţii. Rîsul este el însuşi o luare
de poziţie. (Chiar rîsul aparent gratuit, stârnit eu mijloace mecanice, închide în
sine o luare de poziţie, nemărturisită, faţă de viaţă.) Prin ceea ce neagă şi prin
ceea ce afirmă — implicit sau explicit—, prin situaţiile şi personajele supuse rî
sului colectiv al spectatorilor ca unui înalt for de judecată obştească, comedia
noastră îşi afirmă măsura caracterului ei contemporan.
Ce şi pe cine combate comedia noastră actuală ? De pe ce poziţii ? Cu ce
mijloace ?
Unul din aspectele comice mai suculente ale realităţii este travestirea ve-]
chiului în haina aparenta a noului, pentru a-şi putea prelungi existenţa condamnată de istorie. Este acesta un fenomen, care astazi capătâ aspecte caracteristice. Demascarea acestui vechi travestit în numeroase feluri — sub numele de vechi înţelegînd rămăşiţele capitalismului existente încă în viaţa, ÎD
relatiile, în conştiinţa oamenilor noştri de azi — este unul din obiectiveJe princi
pale aie comediei noastre actuale. Acest continut specific al contradictiei dintre>
esentă şi aparentă conféra comediei caracterul ei contemporan, apartenenţa ei la
epoca noastră.
In ce măsură izbutesc comediile noastre din ultima vreme să detecteze aceste
aspecte caracteristice şi să combatâ fenomenele negative ale realităţii noastre ? _
In ce măsură comediile noastre apartin contemporaneitătii ?
Prin inginerul Mastacan din Prietena mea Pix, V. Em. Galan a atacat un
fenomen esentialmente negativ dm realitatea noastră actuală, şi anume spiritul ■
de proprietate, rămăsiţă odioasă a regimului bazat pe exploatarea omului de càtre
om. La inginerul Mastacan această: trăsătură negativă capătă forme subtile de ma
nifestare, refugiindu-se în domen ul vietii personale, în relatiile de familie, îru
dragoste, în atitudinea fată de femeie.
In muncă, în relatiile profesionale, Mastacan este un om al vremii noastre.
Cu „mîinile lui de aur", el îşi aduce contributia efectivă la construirea soc'alismului. A ridicat în muncă numeroase cadre de muncitori, a calificat în productie numeroase femei. Este, asa cum spune Andrei în duelul lor de idei din actul
II, un urias. Dar, asa cum tot Andrei spune, un uriaş cu ochii legaţi, un urias
care se tîrăşte pe pămînt, împiedicat şi tras în jos de resturile propriei sale
mentalitati învechite, de „bîtocrat". Comică este credinta lui Mastacan în viabilitatea unei concepţii şi a unui sistem de gîndire al căror faliment s-a consumât
de fapt odatâ cu rasturnarea orînduirii care le-a dat naştere. Comică este de asemenea încercarea sa de a-şi demonstra în faţa lui Andrei super ori ta tea, în timp
ce înfrîngerea sa pe plan moral este evidentâ. Comicul lui Mastacan este un
comic profund, de substanţă, care în evoluţia personajului, spre finalul piesei,
atinge zona grava a dramaticului. Este momentul în care Mastacan constata, spre
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stupoarea şi apoi deznădejdea sa, că a rămas singur, că a fost uitat. Este una
din calităţile esenţiale ale comediei lui Galan, aceea de a demonstra condamnarea de către colectivitate a concepţiei de viaţă reprezentate prin Mastacan. nu
prin declaraţii, ci prin această însingurare a purtătorului ei. Este o evoluţie şi o
rezolvare logică a conflictului, conforma eu normele etice socialiste de pe poziţia
cărora autorul a privit realitatea. Demn de remarcat de asemenea este faptul că
finalul piesei nu-1 desfiinţează pe Mastacan ca om, ci deschide perspeotiva recuperării sale ca element util societăţii socialiste, prin lichidarea acelor rămăşiţe
vechi din mentalitatea sa.
Cu totul alta este atitudinea lui Galan faţă de celălalt personaj satirizat în
piesă, Pătrăţică. Ura sa faţă de ceea ce reprezintă aide Pătrăţică în societatea
noastră a fost — se vede — atît de mare, încît autorul a simţit nevoia să atace
acest fenomen în mod frontal, sub aspectul său de rău social. Mascîndu-şi chipul
vechi de intrigant şi calomniator cu formule şi lozinci aparţinînd vremii noastre,
erijîndu-se în mod demagogic în apărător al moralei proletare, Pătrăţică otrăveşte
viaţa celor din jur, murdârind tot ce atinge, speriindu-i pe naivi, stîrhind hazul
celor care nu se lasă înşelaţi de aparenţa sa „principială". Căci, od'os prin nocivitatea sa, Pătrăţică e în acelaşi timp ridicol prin pretenţiile sale, tipul fiind şi din
cale afară de prost. Galan îl supune judecăţii colective nu numai a spectatorilor,
ci $i a personajelor p esei, în veselul tribunal al excursioniştilor, care îneacă în
hohotele de ris générale ifosele sale de cavaler al principialităţii, condamnîndu-1
fără drept de apel.
Corespunzînd diversitătii infinite a aspectelor sub care se manifesta în realitate comicul, comedia îmbracă la rîndul ei o mare divers;tate de genuri şi stiluri, dupa gradul de profunzime a investigaţiei întreprinse de către autor în esenţa
fenomenului social, după gradul de ascuţime a demascârii răului, după verd : ctul
pronunţat de autor asupra fenomenului combătut, după mijloacele folosite pentru
dezvăluirea contrastului comic.
în Prietena mea Pix investigaţia pătrunde pînă la esenţa fenomenului. Sînt
supuşi oprobriului public purtătorii mentalităţii vechi, atît în manifestările lor exterioare cît şi în resorturile lor adînci, sociale, morale. Condamnarea lor se face
de pe poziţiile înaintate aie eticii comuniste, reprezentată în piesă prin personaje
de o cuceritoare puritate ca Pix sau Paul, sau prin Andrei, care aduce şi argumentele ideologice pentru combaterea pseudoteoriilor lui Mastacan.
Nu este lipsită de cusururi această comédie. Critica a semnalat la timpul potrivit defectele e : de construcţie, inconsistenţa unor personaje, inconsecvenţa folosirii unor procedee. Esenţial este însă că Prietena mea Pix este o comédie de
idei, care prin conţinutul său, prin personajele şi situaţiile sale, prin poziţia autoirului fată de viaţâ, prin concluziile sale, aparţine în mod limpede epocii noastre.
Epocii noastre îi aparţine în mod neîndoios şi comedia lui Mirodan : Célé
brai 702. Nu numai pentru că s-a inspirât dintr-un fapt real, istoriceşte aparţinînd vremii noastre, ci prin tot ceea ce comunică ea spectatorilor despre mijloa
cele de exploatare a vieţii omului în sistemul capitalist. Satira lui Mirodan cuprinde aici aspecte esenţiale ale sistemului économico-social în care viaţa omului
devine o marfă ca oricare alta, apreciată numai în măsura în care poate aduce o
crestere a profiturilor personale aie posesorului de capital. Destinul lui Cheryl
Sandman n-are în el, de fapt, nimic comic. Un om pe care moartea îl ameninţă
în fiecare clipă nu poate stîrni rîsul. Comic este însă întreg complexul de situaţii
în care destinul lui Cheryl se află implical, contrastul fundamental între perspectiva tragicâ în care eroul se află şi aparenţa senzaţională a prosperităţii şi celebrităţii sale. Avem a face aici cu un comic adîne, de esenţă tragică, a cărui sursă
se află în însăşi realitatea socială din care Al. Mirodan s-a inspirât, demascînd-o
de pe poziţii partinice militante.
Accente tragice răzbat şi în unele replici aie Cetăţeanului naiv, din comedia
Hoţii şi vardiştii de Al. Mircea-Stănescu. Credinţa neclintită a Cetăţeanului naiv
în litera scrisă oficial şi în valabilitatea tuturor formelor de propaganda prin care
monopoliştii aflaţi la conducerea statului capitalist aruncâ praf în ochii oamenilor
simpli, orbindu-i cu mirajul îmbogăţirii miraculoase, creează un efect comic, cu
nuance tragice, de bună calitate. Dar acest personaj nu face parte din structura
dramaticâ a comediei. Autorii s-au lăsat atraşi de ispita creării unor situaţii co
mice „în sine", urmărind prea mult peripeţiile conflictului iscat între „hoţi" şi
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„vardişti", abătîndu-se pe căi lăturalnice, scăpînd din vedere esenţa însâşi a orînduirii capitaliste. Cîteva referiri la această esenţă şi apariţiile Cetăţeanului naiv,
neîncadrate organic în acţiune, ci constitu'nd numere separate, nu izbutesc în suficientâ măsură să ancoreze această comédie în contemporaneitate şi nici să-i confere combativitatea unei poziţii ideologice înaintate.
De altfeJ, ori de cîte ori un autor se simte inclinât spre specularea unor
efecte comice în sine, pierzînd din vedere obiectivele esenţiale aie comediei, el se
îndepărtează de la adevărul vieţii şi iese, în mâsură mai mare sau mai mică, din
sfera contemporaneităţii.
S-a discutât mult în stagiunea trecută despre comedia lui Aurel Baranga,
Siciliana. Prea mult chiar, şi nu totdeauna la obiect. Dupa mine, ţinînd seama de
meritele şi lipsurile sale, Siciliana nu mérita „ni cet excès d'honneur, ni cette
indignité". Siciliana este o comédie „eu reale calităţi şi lipsuri" — cum spunea un
umorist, referindu-se la cronicarii lipsiţi de poziţie critică.
Succesul in rîndurile publicului, de care s-a bucurat Siciliajia, se datoreşte in
bună măsură faptului câ ea atinge unele aspecte ale realităţii noastre contemporane cu adevărat demne de luat în seamă. Pentru unii, Siciliana combate atitudinea unor tineri absolvenţi care refuză să piece în provincie. Aceasta este însă
doar faptul concret, in jurul căruia se desfăşoară acţiunea. în realitate comedia
lui Aurel Baranga atinge un obiectiv mai general şi mai important, cu o sferă
de cuprindere mai largă. Să nu uitâm că in piesâ apar, într-o posturâ deajuns de
ridicolâ, şi pârinţii tinerilor eroi, precum şi alte personaje, de asemenea satirizate.
Privită in ansamblul personajelor şi situaţiilor sale, în desfăşurarea acţiunii
şi în concluziile sale, Siciliana apare ca o şarjă la adresa spiritului mic-burghez.
AUtudinea lui Bebe, capabil a recurge la orice compromis şi aranjament pentru
a-şi asigura în viaţă un loc călduţ şi comod, sub protecţia părinţ lor, tendinţa de
chiverniseală şi de speculare a meritelor trecute aie soţului, pentru cocoloşirea
fiului, pe care o manifesta madam Valsamache, acceptarea din partea lui Valsamache a situaţiei de inferioritate în relaţiile conjugale de dragul menţinerii „liniştii
casei", superficialitatea in dragoste şi căsătorie a tinerilor Bebe, Fifi (în prima
parte a piesei), Muki şi Nikaloe, ca şi spiritul de proprietate şi vanitatea gâunoasă
care caracterizeazâ concepţia despre dragoste şi căsătorie a lui Tiberiu Cezar
Sicoşan — toate aceste trâsături şi tendinţe sînt manifestări ale aceluiaşi spirit
mic-burghez, prezent încă in mentalitatea unor membri ai societăţii noastre, piedică in calea dezvoltării conştiinţei socialiste.
De ce totusi comedia nu-şi atinge decît partial obiectivul important pe care
şi 1-a propus ?
Pe de o parte pentru că autorul însuşi pare să nu fi acordat acestui fenomen
întreaga sa semnificaţie negative, privindu-1 de pe o poz'ţie nu destul de limpede.
Considerîndu-şi personajele cu oarecare simpatie, Aurel Baranga a început sa se
amuze combrnînd tot felul de situaţii hazoase, capabile a stîrni rîsul, desigur, dar
lipsite de substanţă comică demascatoare. De aceea, în actul II, în loc să asstăm
la scene revelatoare care să-1 pună pe Bebe în contact cu lumea realâ, sănâtoasă,
a satului de azi, urmărim peripeţiile mai puţin interesante născute din apariţia
neaşteptată a lui Muki, Nikaloe şi apoi Sicoşan. Satira spiritului mic-burghez începută in actul I se abate din drum, făcînd loc unèi farse lipsite de obiectiv. Scenele dintre Fifi (déjà transformata într-o militantă pe frontul noului) şi Bebe dau
posibilitatea unei confruntări a acestuia cu realitatea, dar într-un mod indirect şi
nu cu destulă forţă. Actul III aduce de fapt pe primul plan o altă temă, aceea
a dragostei, arătînd înfrîngerea lui Bebe şi a lui Sicoşan pe acest tărîm şi încheindu-se cu sancţionarea lui Bebe prin părăsirea sa de către toţi cei ce şi-au găsit
drumul în lumea noua care se construieşte. Com:cul de situaţii a făcut loc aici
meditaţiei lirice. Nu schimbarea genului şi a tonalităţii supără în acest caz, ci
schimbarea de optică a autorului, care nu şi-a precizat destul de limpede pozţia
faţă de eroul său, acordîndu-i adesea prioritate în duelul cu ceilalţi. Singurul per
sona j faţă de care Aurel Baranga se arată necruţător pînă la capăt este Tiberiu
Cezar Sicoşan pe care il încarcă cu toate pâcatele, de la concepţia rétrograda
asupra dragostei şi căsătoriei pînă la opacitate mintală. Adăugirea, la toate aceste
defecte, a păcatului regionalismului scade însă d n forţa de generalizare a personajului, trimiţîndu-1 in categoria unor personaje spécifiée comediei noastre dintr-o epoeà mai îndepârtată. Inconsecvenţa poziţ ei critice, neglijarea unor aspecte
aie realităţii, necesare unei confruntări revelatoare între nou şi vechi, şi folosirea
unor procedee comice învechite sînt cusururile care, după părerea mea, au îm-
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piedicat realizarea deplină a comediei Siciliana, care, prin obiectivul fixât la început şi numai prin anumite laturi ale sale, aparţine contemporaneităţii.
Un obiectiv de mai mică întindere şi profunzime şi-a ales H. Nicolaide în
comedia sa Băieţii veseli. Este vorba de atitudinea faţă de producţie a unor tineri
muncitori cam superficial^ cam chiulangii, cam îndărătnici, în fond băieţi buni.
Fără a pătrunde în zone adînci aie conştiinţei şi fără a produce transformai! radi
cale aie unor concepţii de viaţă, comedia Băieţii veseli urmăreşte într-o forma
sprintenă, în care dom'nă umorul de replică, procesul de aducere pe calea cea
bună a celor trei băieţi neastîmpăraţi, sub acţiunea binefăcătoare a meşteruliui
Udrea, figură simpatică, reuşită, de erou pozitiv de comédie, lipsit de schematism
şi de r giditate. Limitată şi în obiectiv şi în puterea de generalizare artistică, co
médie Băieţii veseli este una din acele lucrări care îmbină utilul eu plăcutul, îndeplinind eu mijloace modeste sarcina educării oamenilor muncii în spiritul unei
noi atitudini faţă de muncă.
Cu un obiectiv asemănător, comedia de debut a Constanţei Bratu Povestea
eu şorţurile schimbaîe face o adevărată demonstrate de virtuozitate în combinarea nenumăratelor situaţii comice născute din dubla asemănare — de nume şi
de figura — a eroinei principale, muncitoare codaşă, cu celé două fruntaşe ale
fabricii. Combătînd lenea şi indiferenţa faţă de calitatea producţiei, comedia Constanţei Bratu afirmă totodată spiritul înaintat, atitudinea comunistă faţă de muncă, pe care o manifesta celé mai bune muncitoare aie noastre.
In legătură cu această comédie se ridică problema raportului între obiec
tivul comediei şi mijloacele folosite de autor pentru producerea rîsului. Sînt în
această comédie multe situaţii şi încurcături care contribuie la combaterea fenomenelor negat ve, care au deci o eficienţă ideologică şi artistică. Unele o pun în
tr-o situaţie ridicolă, inferioară, pe Elena II, obligînd-o să ia poziţie, altele îl
supun rîsului nimicitor pe Pigulete, birocratul încuiat, preocupat numai de raporLul just între „f zic" şi „scriptic" pe care-1 poate trece în dosar. Dar sînt şi
situaţii gratuite, ca de pildă vălmăşagul de qui-pro-quo-uri din final, care nu aduc
nimic nou în legătură cu problema centrale a piesei. Autoarea Poveştii cu sorţurile schimbate dovedeste însă — prin celé mai reuşite părţi ale comediei sale — că
ştie să găsească drumul spre inima publicului nostru de azi, stîrnindu-i rîsul nestăvilit prin dezvăluirea din unghiul de vedere specific comic, a aspectelor nega
tive ale realităţii.
Publicului nostru îi place să rîdă. In sălile noastre de teatru răsună adesea
rîsul sănătos şi optimist al celor care cladesc o lume nouă, după ce au răsturnat
lumea veche.
Dar faţă de cerinţele crescînde aie publicului, comedia noastră îşi îndeplineşte încă în măsură insuficientă sarcinile. Comediile apărute pînă acum, cu calităţile şi lipsurile lor, dovedesc capacitatea acestui gen de a oglindi realitatea
contemporană în aspecte caracterist-ce, de pe poziţii combative partinice, prin mij
loacele spécifiée genului. Dar ele dovedesc în acelaşi t'mp cît de sărac şi de
unilateral a fost cuprinsă pînă acum în comédie multitudinea aspectelor sub care
comicul se prezintă în realitate. Munca de lichidare a rămăşiţelor şi influenţelor
educaţiei şi ideologiei burgheze din conşt : inţa oamenilor este o sarcină de lungă
durată, în îndeplinirea căreia comedia trebuie să-şi aducă însemnata contribute.
Realitatea contemporană oferă pentru aceasta un cîmp larg de investigaţie. Autorii de comédie să păşească mai cu curaj pe acest teren.
www.cimec.ro
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ransformarea profundă a realităţii, ritmul susţinut şi rapid al
acestei transformări, progresul neîntrerupt al societăţii reprezintă
caracteristica esenţială a vieţii noastre. Programul partidului se
materializează continuu în măreţele înfăptuiri aie poporului,
prin activitatea conştientă şi creatoare a tuturor oamenilor muncii. Teatrele din ţara noastră, prin activitatea lor artistică, sînt
integrate nemijlocit în acest uriaş procès al prefacerilor sociale,
în dinamica transformării societăţii. Prin spectacolele sale, fiecare
teatru este chemat să oglindească acest procès şi sa contribuie efectiv la realizarea
lui. Chezăşia împlinirii acestei meniri stă în primul rînd într-o judicioasă alegere
a pieselor cărora forţele artistice ale teatrului le vor da viaţă pe scenă. Pentru ca
această condiţie sa nu devina o siniplă metaforă, sînt necesare o deosebită pregătire ideologică şi artistică, o amplă şi profundă cunoaştere a vieţii şi, de asemenea, o deplină cunoaştere a forţelor şi posibilităţilor artistice ale teatrului. Şi
mai aies, sînt necesare pasiunca construcţiei socialiste, grija deosebită pentru aşezarea unei temelii care să susţină edificiul unor spectacole cu adevărat educative
şi mobilizatoare.
Tocmai de aceea, criteriul de bază în alegerea pieselor trebuie să fie actualitatea lor, adică măsura în care ele dezbat cu pregnanţă problemele zilelor noastre,
înfăţişează caractère şi procese de conştiinţă ale zilelor noastre, exprima conţinutul esenţial al epocii, stadiul de dezvoltare al societăţii noastre. Actualitatea unui
repertoriu indică, de fapt, în perspective, potenţialul educativ şi mobilizator al
spectacolelor, gradul în care acestea vor sluji politica partidului în etapa actuala
a construcţiei socialismului în ţara noastră. Nu poate fi vorba aşadar de o noţiune
generală şi vagă, ci de o temeinică şi concretă ancorare a aetivităţii teatrului în
procesul creator ce se desfăşoară în ansamblul societăţii noastre. Asa dupa cum o
uzină produce acele bunuri materiale de care are nevoie poporul nostru şi nu altele, tot astfel şi teatrul trebuie să producă acele valori pe care le cer şi de care
au nevoie masele de spectatori.
5 — Teatrul nr. 9
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Nu e deloc un joc al hazardului faptul că celé mai frumoase succese ale teatrelor noastre in ultima stagiune s-au datorat tocmai tendinţei acestora de a-şi
mobiliza forţele pentru realizarea iinor piese contemporane. Pasiunii pentru actualitate şi prezenţei active şi creatoare în actualitate li se datoresc succese ca
acelea de care s-au bucurat Teatrul de Comédie, Teatrul pentru Tineret şi Copii,
Teatrul de Stat din Sibiu şi altele care au manifestât atenţie şi grijă pentru piesole contemporane.
Au fost insà şi unele teatre care s-au menţinut pe linia unei înţelegeri superficiale şi mecanice a actual ităţii repertoriului. Un proiect de repertoriu poate
exprima o intenţie précisa, un gînd călăuzitor, ne poate spune foarte clar, cui
anume vrea teatrul să slujească şi în ce chip, sau, dimpotrivă, el poate releva
uneori o condamnabilă şi eu totul inactuală lipsă de finalitate, poate fi o simplă
înşiruire de titluri care nu exprima nimic eu privire la intenţiile teatrului
respectiv.
Se întîmplă că asemenea liste de repertoriu, alcătuite de fapt la întîmplare,
să para ca respecta criteriul actualităţii, că sînt întoemite eu celé mai bune i n tenţii. Să luăm, de pildă, următorul repertoriu imaginar : Povestea eu şorţurile
schimbate, Un milion pentru un surîs, Băieţii veseli, Judecătorul din Zalameea,
Tache, Ianke şi Cadîr, Omul care aduce ploaie, Omul care rîde, Harap alb. Cun»
gîndeşte conducerea unui teatru, care ar întoemi un astfel de repertoriu ? Can»
în chipul următor : iatâ doua piese originale, contemporane, încă o piesă romînească, dintre celé doua războaie, apoi o piesă soviet ică, un a din dramaturgia
clasică (spaniolă), alta din dramaturgia progresistă occidentală, ba chiar, iată şf
o piesă care e şi clasică şi contemporană (aceasta din urmă fiind bineînţeles tlramatizarea dupa Creangă) !
Aşadar, preponderenţa pieselor contemporane (4!/a—&lùs promovarea valorilor
clasice, ş.a.m.d. Ce-i lipseşte unui asemenea repertoriu ? — se poate întreba satisfăcut alcătuitorul lui.
Nimic, fireşte, în afară de actualitate. N-am vrea să fim greşit înţeleşi : fiecare din aceste piese poate figura într-un repertoriu judicios intocmit, şi nu»
unuia sau altuia din autorii lor (fie el contemporan sau clasic), i se datoreste lîpsa
de actualitate, ci modului în care a gîndit cel ce a intocmit asemenea listă ; aeesta
a aplicat formai şi mecanic criteriul actualităţii. Căci actualitatea unui repertoriu
nu constă în preponderenţa numerică (mai mult sau mai puţin accentuată) a pie
selor scrise în zilele noastre, ci în gradul în care ele exprima contemporaneitatea,
adicâ. în conţinutul preponderent actual al pieselor ce alcătuiesc repertoriul. Este
firesc, şi nici nu poate fi altfel, ca nu toate piesele contemporane sau clasice sa
aibă aceeaşi eficienţă şi aceeaşi valoare artistică. Dur nu-i deloc firesc ca atuncî
cînd conducerea unui teatru întoemeste un repertoriu, sa nu ia în considerate
gradul de eficienţă în actualitate al fiecărei piese, căci atunci se poate întîmpla
ca acel repertoriu imaginar, de care vorbeam, să devina, doamne fereşte, cît s e
poate de real. Aşa, sau cam aşa, au procédât de pildă în stagiunea trecuta con
ducerea Teatrului National din Cluj, a Teatrului de Stat din Turda, a Teatrului
Secuiesc de Stat din Tg. Mures, a Teatrului de Stat din Braşov, şi aşa, se pare.
vor sa procedeze înca unele teatre, judecind după cîteva proiecte de repertoriu
pentru actuala stagiune.
Desigur că atunci cînd se stabileste temelia unui edificiu, trebuie avute în
vedere şi posibilităţile de a construi, pe acea temelie, edii'iciul corespunzător. Tre
buie, de pildă, sa te gîndeşti şi la cite cărămizi sînt necesare pentru ca proiectul s a
poatà fi realizat. Ceea ce înseamnă ca, la alcătuirea unui repertoriu, se cere avută
în vedere şi capacitatea forţelor artistice aie teatrului. Atît numai ca aceste forte
artistice aie teatrului nu sînt cărămizi sau alte materiale precis delimitate ; comparaţia de mai sus e valabilă doar in sens parabolic. Forţele artistice ale teatrului
nu sînt plafonate invariabil la un anumit nivcl. ele reprezintă un potential care
poate creşte sau, dimpotrivă, poate stagna, sau diminua. Piesele trebuie, într-adevăr, alèse pe măsura forţelor artistice şi tehnice aie teatrului respectiv ; dar această
măsură trebuie just apreciată şi, mai aies, se cuvine să fie avute în vedere acele
texte dramatice in stare să determine creşterea potenţialului artistic existent in
teatru. O asemenea apreciere justă şi creatoare a potenţialului artistic in momentul alcătuirii repertoriului a dus la realizarea celor mai valoroase spectacole romîneşti din ultima vreme. Faptul că succesele artistice celé mai insemnate le-au
constituit tocmai spectacolele cu piese contemporane (Prima Sntîlnire, Oameni care
tac, Prietena mea Pix, Celebrul 702, Ferestre deschise, Marele fluviu îşi adună
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apele) este o caracteristica deosebit de semnificativă a stagiunii trecute. Şi un
preţios îndemn pentru stagiunea care începe. In promovarea scenică a acestor
piese şi-au găsit deplină posibilitate de realizare, forţe artistice consacrate şi s-au
relevât in chip deosebit multe talente tinere.
Că publicul nostru spectator a apreciat şi a salutat cu deosebită bucurie
aceste spectacole şi creaţiile artistice prilejuite de ele arată clar cum trebuie înţeles un alt criteriu : acela al succesului de public. Este evident că un spectacol
se adresează publicului şi că numai cu sali pline teatrul îşi îndeplineşte înalta lui
menire educativă şi artistică. Dar nu e mai puţin adevărat că pot avea „succès"
şi piese de valoare îndoielnică, uneori chiar piese care nu spun nimic sau aproape
nimic spectatorilor. Printre spectatori se mai întîlnesc dintre acei care vin la teatru tloar sa se „amuze" şi pentru care, de pildă, intriga lipsită de substrat, dar abil
construită, gluma în doi péri sau costumul de epocă, pentru „culoarea" lui, au un
deosebit farmec, după cum mai sînt — trebuie s-o spunem — şi oameni de teatru
(fie autori, fie regizori sau actori), care au tendinţa de a se ghida dupa asemenea
„gusturi". Toate acestea la un loc pot furniza, pentru aceşti spectatori, anumite
„succese de public". Dar e cazul sa ne întrebăm ce reprezintă asemenea succese ?
Răspunsul mi se pare foarte clar. Asemenea succese nu educă şi nu înalţă pe om.
N-avem deci nici un motiv să le încurajăm. Dimpotrivă. Succesele noastre reale îl
a jută pe spectator să se elibereze de sub falsa vrajă a strălucirilor ieftine şi derutante, să dobîndească, odată cu demnitatea umană a epocii şi a societăţii noastre, un
gust artistic corespunzător. Repertoriul teatrelor noastre trebuie, de aceea, să
înglobeze acele piese care poartă pecetea gustului artistic înalt, dovedit de pu
blicul nostru, şi, astfel, să facă sali pline, succese reale, şi nu sterile, succese
deopotrivă artistice şi educative.
Actualitatea unui repertoriu se îmbină, aşadar, armonios cu criteriile valorii
artistice şi aie cerinţelor estetice aie publicului, atunci cînd acestea din urmă sînt
just înţelese. Aceste criterii sînt deopotrivă valabile pentru piesele contemporane
şi pentru celé clasice. Să ne ferim însă a considéra toate piesele contemporane ca
data, drept piese actuate şi ca sens şi conţinut. Şi, evident, este o greşeală să considerăm piesele clasice, pentru motivul că aparţin unei epoci trecute, ca fiind
lipsite de actualitate. Valoarea actuală a pieselor clasice rezidă în forţa cu care
ele au redat esentialul actualităţii epocii în care au fost create. Şi în măsura în
care marile capodopere aie trecutului au slujit, cîndva, ţelurile progresiste aie
omenirii, ele mai pot sluji aceleaşi ţeluri şi astăzi.
Fiecare catégorie de piese este, desigur, susceptibilă de o analiză mai amănunţită, de o proprie ierarhizare a valorilor şi, deci, solicita unele criterii spécifiée
de selectare. In vederea înglobării lor într-un repertoriu, trebuie însă, în toate
cazurile, să se ţină seama de cerinţa supremă, de criteriul de bazâ : măsura în care
piesele — fie ele originale, ori străine, contemporane ori clasice — răspund problemelor momentului de faţă, măsura în care ele pot sluji omului muncii în eforturile
pe care le depune în opera de desăvîrşire a construcţiei socialismului în tara noastră.
Fără a subestima necesitatea oricăror altor criterii de valorare a unor texte
dramatice în raport cu altele, am ţinut, în notaţiile de fată să subliniem acest
criteriu al actualităţii, pentru că şi în dezlegarea problemei mult dezbătute a
contemporaneitătii artei noastre teatrale, felul în care e înţeles şi întocmit un
repertoriu joacă un roi esenţial.
www.cimec.ro
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ocotim utilă deschiderea rubricii de faţă eel puţin pen
tru două motive — credem — importante în alcătuirea
repertoriului teatrelor :
a) pentru informarea teatrelor noastre asupra noilor piese din literatura străină contemporană ;
b) pentru expunerea în cîteva cuvinte a ceea ce
este esenţial în aceste piese.
De aceea, nu ne vom rezuma la o înşiruire de
titluri, pentru că un repertoriu nu se alcătuieşte din titluri ; de aceea,
nu vom relata subiectele lor, pentru că, pentru includerea lor în re
pertoriu, ele trebuie şi citite. De aceea, nu vom trece numărul personajelor şi al decorurilor, considerînd — după părerea noastră — că
aceste elemente auxiliare nu constitute criterii de alcătuire a repertoriïlor teatrelor (chiar dacă uneori se mai întîmplă !).
De aceea, nu vom face nid fişe bibliografice aie autorilor, pentru
cô nu vrem să facem oficiul secretariatelor
literare.

FLORI VII — N . Pogodin

Intr-o discuţie imaginară pe care Nikolai, eroul ultimei piese a lui N. Pogo
din, o poartă eu Lenin, acesta îi spune :
...„nimeni n-a văzut pînă acum comunismul, şi noi n-avem pe cine să imităm.
Să creezi alte relaţii între oameni, relaţii eu adevărat noi, eu adevărat înalte, şi
prin fapte, nu eu fraze goale, iată ce înseamnă să făureşti caractère eomuniste"...
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în aceste cuvinte se alla de fapt concentrate minunata idee pe care N. Pogodin o oglindeste în piesa sa. Dezbătînd tema majora a dramaturgiei sovietice
actuale, formarea omului nou demn de epoca construira comunismului, Flori vii
analizează procesul de înjghebare şi consolidare a unei brigăzi de muncà comuniste, cu toate implicaţiile pe care acest procès îl are în viaţa oamenilor.
Constituirea unei asemenea brigăzi nu este şi nici nu poate fi un act pur
administrativ sau organizatoric : ea reprezintă încununarea unui procès activ de
luptă susţinută pentru ridicarea întregului colectiv pe o treaptă umană superioară.
Iniţiatorul şi purtătorul acestei lupte dîrze este tînărul muncitor Nikolai ; în
el sînt întruchipate trăsăturile celé mai nobile pe care noua etică social istă le
dezvoltă în oameni. Inzestrat cu o judecată sănătoasă, cu fermitatea şi combativitatea revoluţionarului de profesie, pasionatul cercetător Nikolai se apropie de oa
meni cu încredere, îi convinge cu tact sau îi înfruntă cu hotărîre. El ştie câ oamenii din brigada sa se află pe diferite trepte de dezvoltare, că „nu sînt cu toţii
imaculaţi", ci oameni obişnuiţi care nu pot raspunde la fel înaltelor exigenţe mo
rale aie timpului lor. Cu această lucidă „prejudecatâ", Nikolai poartă bâtălia cu
mentalităţile retrograde şi deprinderile vechi care mai sălăşluiesc în oameni : cu
egoismul şi orgoliul, cu superficialitatea şi delăsarea în muncă, cu lipsa de încre
dere şi de răspundere faţă de viaţă, cu automulţumirea. Bâtălia lui Nikolai este,
în primul rînd, bătălia pentru sudarea umană, calitativ noua, a colectivului. „A
trăi frumos — spune el — înseamnă să aspiri, să cauţi, să creezi !... Fără o nâzuinţă, fără un ţel, viaţa se rupe de ea însăşi şi nu mai e viaţă..."
Răspunzător pentru tot ceea ce se petrece în jurul său, Nikolai maturizează
întreaga brigadă, tocmai în acest spirit, ajutînd pe fiecare membru al acesteia să-şi
creeze viaţa şi dragostea. Şi, odată cu înfiinţarea brigâzii se adînceşte însăşi noţiunea de colectiv. Pentru că acum aria de preocupàri a colectivului se lărgeşte,
cuprinzînd întreaga viaţă, inclusiv cea personală a fiecărui membru al brigâzii.
Pentru că oamenii care o compun nu sînt legaţi între ei numai prin procesul
muncii, ci se interesează de viaţa fiecăruia dintre ei. Pătrunderea colectivului în
viaţa personală a omului, nu numai câ nu-i ştirbeşte nici unuia libertatea şi personalitatea, ci, dimpotrivă, îl fortifică, îl înalţă dezvăluindu-i noi splendori nebânuite. Victoria brigâzii, victoria lui Nikolai, victoria care nu putea să aibâ sorti
de izbîndâ decît într-un mediu social guvernat de o eticâ noua, superioară, şi în
care Nikolai nu luptâ singur, înseamnâ pierderea poziţiilor-cheie ale individualismului, înseamnâ crearea unei noi şi adevârate familii, nucleul fundamental al
viitoarei societăţi : comunismul.
Constituitâ parcâ întîmplâtor, pe o succesiune riguros neordonatâ a episoadelor, Flori vii îşi desfăşoară acţiunea însă de-a lungul unui fir logic, cu precizie
gradat, ce urmăreşte de fapt explorarea caracterelor, sublinierea evoluţiei lor. Marele talent al lui Pogodin de a cizela convingător şi autentic eroi noi — insuflîndu-ne dorinţa vie de a ni-i apropia, de a-d urma — se confirma aici la fel ca în
toate piesele sale.
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O nouă promoţie de marinari a absolvit şcoala navală. Felicitări, decoraţii
şi o urare : „Să nu uitaţi două lucruri importante : în primul rînd, că un al treilea război mondial nu va avea loc — iar în al doilea rînd, că trebuie să vă faceţi
. datoria în aşa f el, încît acest război să nu aibă loc."
O urare simplă, plină de învăţăminte, de optimism, de încredere în viaţă şi
în oameni.
Astfel, o nouă promoţie de oameni păşeşte spre viaţă.
Anii tree repede, uşor : parcă nu s-a terminât bine şcoala, parcă nu a început
bine viaţa.
Căpitanul Platonov, a cărui capacitate profesională şi tărie de caracter au
fost de mult recunoscute, se află în faţa unui important eveniment : plecarea într-o cursă lungă de mare raspundere. Dar... în viaţă, ca şi pe ocean, sînt taifunuri. Tocmai acum, subalternul său, bunul său prieten, vrea să piece din marină.
La această hotărîre pripită şi necugetată, luată într-un moment de dezorientare,
Platonov se opune categoric. Pentru că el nu concepe să iasă în larg decît eu efectivul întreg ; pentru că el îşi cunoaşte oamenii şi are încredere în ei. Pentru convingerea aceasta, Platonov îşi riscă reputaţia şi viitorul său.
O încăpăţînare copilărească ? Un act de bravadă gratuit ? Nu ! Este dovada
unei mari dragoste pentru om, dovada încrederii în forţele lui. Nu e vorba aici
de o încredere oarbă bazată mai mult pe instinct decît pe cunoaştere, „încredere"
care duce de obicei la celé mai amare şi grave greşeli. E vorba de acordarea încre
derii numai acelui om care o mérita, încredere bazată pe un discernămînt sigur,
de cercetător şi pasionat creator. Acesta e Platonov, om reprezentativ pentru epoca
construirii comunismului, cinstit, puternic, entuziast şi însetat de mari înfăptuiri.
El îşi asumă o raspundere uriaşă pentru soarta prietenului său, într-un moment
dificil pentru acesta. Pentru că el a întrezărit un fond bun, capabil de lucruri
mari, pe care din cauza rutinei alţii nu-1 văd.
De aceea, Platonov luptă neobosit eu rutina şi îngustimea de vederi — ambele dictate de laşitate —, eu lipsa de iniţiativă şi chiar eu rătăcirile şi demobilizarea prietenului său, omul. Cu toţi aceşti temuţi duşmani ai omului şi ai fericirii lui. Şi Platonov învinge. Curajul şi tăria lui de caracter declanşează în ceilalţi cotitura radicală spre o treaptă superioară de înţelegere a vieţii : dacă oamenii
nu vor ocoli pe semenul lor, atunci cînd acesta trece prin clipe grêle de încercare,
este sigur că aceste clipe nu vor rămîne incidentale.
Exista în frumuseţea morală a lui Platonov, în atitudinea lui faţă de viaţă, o
parte din ceea ce va constitui norma de viaţă a societăţii comuniste, a acelei
mari familii în care oamenii „străini" vor fi mai apropiaţi decît rudele.
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Vasul condus de Platonov poate pleca în misiune, în largul oceanului, în
viaţă : acum orice taifun va fi înlăturat.
Evitînd délibérât peripeţiile exterioare ale acţiunii, Al. Stein préféra în noua
sa piesă analiza psihologică minuţioasă, reflecţia subtilă.
Oceanul apare astfel ca o piesă cu acţiune concretă puţină, dar profundă
în idei.
Evident, şi în învăţăminte.

POVESTE DIN ROMAGNA—L. Squarzina

Italia 1940—1945. Provincia Romagna este arena unor înverşunate lupte între
forţele populare şi fascişti. Aici s-a cristalizat în anii rezistenţei o puternică miscare de partizani.
Acestea sînt cadrul şi acţiunea piesei tînărului dramaturg italian contemporan Luigi Squarzina.
Poveste din Romagna narează cîteva din celé mai semnificative evenimente
din viaţa poporului italian, căruia anii dramatici ai fascizării patriei i-au trans
format radical existenţa.
Drumul parcurs de ţăranul Michèle este în acest sens pilduitor. Ducînd un
trai mizer, singur, dezorientat, dar cu o puternică dorinţă de viaţă, Michèle cade,
inconştient, sub influenţa „cămăşilor negre". Această tristă experienţă, urmată de
o alta — frontul într-un război nedrept —, îi limpezeşte gîndurile. Intrarea în rîndurile partizanilor ni-1 releva ca pe un om, un om demn şi conştient. Iar lupta
partizanilor împotriva fascismului, a războiului, marchează maturitatea politică
a unui popor care luptă pentru libertate.
Poveste din Romagna impresionează prin zguduitoarea pagina de viaţă pe
care autorul o evocă. Drama eroico-populară a lui Squarzina depăşeşte însă cadrul
evocării : amintind întîmplări dintr-un trecut care nu se poate uita uşor, reliefînd
ideea că numai unitatea forţelor populare a asigurat victoria popoarelor asupra
fascismului, asupra războiului, şi că numai această unitate poate azi preîntîmpina
reînvierea acestui trecut, Poveste din Romagna rosteşte un răspicat protest, un
avertisment şi o acuzare, adresate stihiilor reacţionare revanşarde, care azi îşi
réclama „drepturi" pe care oamenii le-au anulat de mult şi cu hotărîre — şi pe
care azi, mai puţin ca oricînd, aceste stihii le vor putea recuceri. Pentru că astăzi
•exista un front larg, mondial, de luptă pentru pace.
Este lesne de înţeles pentru ce această remarcabilă poziţie politică activa şi
agitatorică a lui Squarzina a stîrnit, la apariţia piesei pe scena italiană, un val de
furie reacţionară concretizat prompt prin interzicerea reprezentării piesei.
Desigur, pentru cercurile cléricale şi fasciste italiene, dar nu numai pentru
ele, adevărul este propaganda comunistă. Trebuie să recunoastem că da.
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INSULA'AFRODITEI —Alexis Parnis

Cipru, vestita „insulă a Afroditei", a fost secole de-a rîndul o insulă a liniştii
şi a fericirii. Evident, nu pentru ciprioţi, ci pentru posesorii ei, pentru colonialişti.
Posesori de oameni ! Pare straniu şi neverosimil, dar acesta era... dreptul pe care
şi-1 arogaseră singuri.
Astăzi însă, liniştea şi fericirea „posesorilor de oameni" se consuma pe o
insulă cuprinsă de flăcările revoltei poporului cipriot. A unui popor trezit la viaţă^
care îşi pretinde dreptul legitim de a nu mai fi înrobit, de a trăi liber şi
independent.
Acesta este momentul dramatic al procesului istoric pe care Alexis Parnis
îl surprinde în piesa sa.
Patosul ideii sacre a eliberării de sub stăpînirea colonialiştilor constituie
forţa motrice care imprima acţiunii dramatice suflul larg al unei semnificaţii ma
jore. Piesa însă nu-şi pledează cauza prin dispute teoretice, ci printr-o ţesătură
dramatică simplă, dar revelatoare. Fabula e întruchipată în lupta a doua marne
— o cipriotă şi o englezoaică — pentru salvarea fiilor lor, ambii condamnaţi la
moarte : cipriotul pentru că a vrut să trăiască liber, pentru că nu s-a supus legilor britanice — englezul luat ostatic pentru evitarea condamnării celuilalt. Fiu
pentru fiu. Faţă în faţă stau opuse, astfel, două concepţii de viaţă, două lumi.
Dîrzenia, lipsa de umilinţă şi disperare, demnitatea şi hotărîrea caracterizează forţa morală de neclintit a ciprioţilor ; este forţa pe care le-o dă numai
conştiinţa dreptăţii cauzei pentru care luptă.
Făţărnicia, cinismul, afişarea unor „nobile idealuri" lurninează resursele şubrede ale principlilor britanice alterate de morala burgheză.
In depănarea acestei confruntări — directe, ireconciliabile — este semnificativă atmosfera de derută care se ^uibăreşte în viaţa „stăpînilor" cuprinşi de
panică în faţa hotărîrii şi a forţei — pe care nu o bănuiau — a poporului cipriot.
Simţind cum le fuge pămîntul de sub picioare, „stăpînii" recurg la planuri
agresive, meschine şi criminale, abil ascunse sub masca unor expresii grandilocvente, mască ce caută să acopere de fapt teama în fata superiorităţii morale
a acestor oameni simpli.
Dar acest lucru îl ştiu şi popoarele subjugate. Şi nu se mai tem. Chiar dacă
azi mai pierd un om sau mai mulţi, ele ştiu că mîine, sigur, îşi vor dobîndi drep
tul la viaţă.
i
Este îndemnul pe care poetul grec Alexis Parnis îl transmite convingător
şi eu mare măiestrie artistică prin Insula Afroditei.
www.cimec.ro

E.

Riman

TENIR MAJORA
PESCENH MICA

a început a fost literatura pentru copii !
De la paginile revistei pentru copii, de la paginile cărţii de
dicate celui mai mie cititor, calea către scena miniaturală e mai
uşor de străbătut !
In repetate rînduri am întîlnit autori, regizori, scenografi sau
compozitori din lumea teatrului de păpuşi care ne-au révélât dorinţa ca în paginile ziarelor sau revistelor să se dezbată problemele spécifiée aie creaţiei lor. în afara festivalurilor internatio
nale, din păcate, discuţiile teoretice, punctele de vedere expuse public, angrenarea unui număr mare de creatori în aceste problème au fost mai mult decît sărace.
Am socotit util să împărtăşesc cîte ceva din propria-mi experienţă de autor
pentru teatrul de păpusi, socotind că încercările, eşecurile sau realizările obţinute
vor putea folosi creaţiei altor autori, mai aies că, urmând linia de dezvoltare a
teatrului de păpuşi, am abordât diverse laturi aie genului.
Ne sînt proaspete încă în amintire, micile reprezentaţii teatrale, eu care,
copii fiind, ne obişnuise cîte un bătrîn truver-păpuşar. Pe usa clasei a Il-a, intra
păpuşarul eu lădiţa în spate, eu lada minunată din care se iveau apoi capetele
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stîlcite ale lui Vasilaehe, Mârioara... De aici, pînă la reprezentaţie,
19 teatre de stat, s-a făcut un sait uriaş...
* **

pînă la celé

Prima mea încereare a fost o dramatizare. Adaptarea pentru păpuşi a unui
basm popular chinez. Invitaţia făcută de un regizor m^a tentât. Am brodât pe
marginea basmului nu mai lung de 2—3 file, circa... 4.000 de versuri. O adevărată
epopee, eu multe tirade, monoloage, balade, cîntece, cuplete... De la bun început,
regizorul a tăiat trei pătrimi din fluviul textului...
Celé mai reuşite momente aie spectacolului au fost însă scenele... mute, de
mişcare, de pantomimă, de atmosferă orientală. Versul venea adus de départe şi
părea uneori accesoriu, chiar inutil... Celé cîteva „feţe de cortină", în care un bătrîn povestitor „lega" episoadele, rezistau numai prin minunatele sonorităţi de
violoncel aie vocii : Ion Manolescu.
Totuşi versul obligase spectacolul la o anume cadenţă hieratică, îi dăduse
eeva din desenul de pe capacul unei cutii de santal. (Din păcate, bisturiul regizoral, dublat de neeesităţi scenice de imprimare, lasase multe versuri stinghere,
fără rime sau înghesuite alandala pe banda de magnetofon.)
„Atmosfera" spectacolului era totuşi pentru oameni mari. Copiii, aclamînd,
palpitau, se bucurau numai de aeţiunea directe : înfruntarea unui copil curajos
eu un tigru, furtuna pe mare etc...
Aşa cum un copil învaţă sa nu mai pună mîna pe plita încinsă după ce s-a
fript, m-am hotărît pentru totdeauna să nu mai compun epopei în versuri, pentru
păpuşi. Şi, am tras o prima concluzie : actiune esenţializată la maximum, mişcare
violenta (în sensul unor contururi aie conflictului bine marcate), eu acţiuni fizice
intense, eu replici succinte şi eu multă veselie.
Am fost urmărit de această primă lecţie în tentativa de a închina o piesă
unui copil contemporan.
îmi erau neclare căile de abordare a acestui copil şi am ales un drum de
mijloc : îmbinarea elementelor de fantastic eu date aie realităţii. Un copil, plictisit de tovărăşia cotidiană a unor animale „prea" domestice — o pisică şi un
căţel —, pătrunde în paginile unui album-atlas zoologie. Din jungla africană invita
la el acasă fiarele sălbatice care, în cadrul unui apartament modem, provoacă
unele dezastre comice. Morala : prietenul la nevoie se cunoaşte.
Puţin suprasaturată de poante (un caméléon are... „mal de rue", pentru că la
stopuri trebuie să-şi schimbe prea repede pielea — roşu, galben, verde), piesa era
totuşi un pas înainte, mai aies pentru autoedificarea autorului.
Noi concluzii : apropierea dintre spectacolul de păpuşi şi desenul animât (s-a
turnat un film după textul dramatic, folosit aproape fără modificări), marea dificultate fiind realizarea pe scenă, din punct de vedere plastic, a chipului copilului
contemporan, scenograful avînd a se feri şi de redarea unei fizionomii fotografice — tip „păpuşă de vitrină" — şi de o expresie caricaturală tip „Max şi Moritz".
Cea de a doua piesă mi-a mai impus o concluzie importantă : aceea a unei
morale bine gîndite, precis exprimate, implicit în acţiune şi conflict. Sensurile ascunse, voalate, tîlcul diluât eu apă de flori, sinuos, nu „merge" la inima spectatorului.
Evident, şi aici, şi poate aici cel mai mult, „şcoala spectatorului" e de un
nepreţuit ajutor pentru autor — verificarea prin practice a operei. Omuleţii din
sală — eu care se confruntă piesa — dau un verdict fără apel. Rîsul nestăpînit,
emoţia ce aduce lacrima, furia nestăvilită care-1 face pe copil să-i ameninţe la
rampă, eu pumnisorii strînşi, pe cei răi de pe scenă, sînt semne aie reuşitei ; atunci
cînd aceste semne sînt înlocuite eu indiferenţă, tropăit din pieioare, consum de
caramele şi căscat, ne aflăm în faţa unei nereuşite, comunicate de cel mai sincer
şi mai spontan spectator.
A urmat cea de a treia şi cea mai dif icilă încereare : piesa eu şi despre
pionieri şi şcolari.
Am gîndit multă vreme tema, apoi subiectul cel mai adaptabil teatrului de
păpuşi, căutînd modalitatea de a surprinde cît mai succint şi mai plastic totodată chipul unui copil contemporan. Mînat de intenţia de a avea o actiune dît
mai vie, mai trepidantă, am căutat o „aventura", o aventura a zilelor noastre.
Cîteva idei îmi erau clare de la început : influenta mediului, îmbinarea jocului
eu o actiune constructivă, combaterea influenţei şi astăzi încă negative a roma-
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nelar de aventuri tip fascicolă. A fost o muncă difidlă, plină de temeri şi de
îndoieli. Personajele debitau prea multe replici, acţiunea era fragmentată în episoade, foloseam visul — procedeu-clişeu — pentru introducerea elementelor fantastice etc.. Problema care-mi stătea în faţă era însă realizarea unui personaj :
o instructoare de pionieri, principala purtătoare a mesajului noului în piesă, aceea
care ştie să canalizeze jocurile distractive aie copiilor spre realizări pozitive, reuşind să facă deci „utile et dulci" zilele unei vacante.
Bătăi, lupte, dansuri, episoade din activitatea unui cire provincial au fost
introduse spre a „colora" miezul piesei. (Din păcate, în unele spectacole s-a „marşat" prea intens către acestea, spre atmosfera de culoare, estompîndu-se mesajul
educativ.)
Exista dificultâţi deosebite în realizarea unei asemenea piese, mai întîi cu
eroul pozitiv : păpuşa are un aprioric coeficient de... schematism. Prin legile sale
specifice, păpuşa nu poate pérora oral, trebuie să „demonstreze" numai în acţiune.
Masca ei imobilă, unică, nu ajută ca replicile majore să curgă spre inima spectatorului, le bagatelizează, le taie respiraţia. Fără îndoială că o mască imobilă aveau
şi Oedip, Tirezias, Antigona... Dar acolo, în ciuda coturnilor, actorul de pe scenă
îşi pierdea contracţiile feţei în imensitatea amfiteatrului ; măreţia de sentimente,
universul uman al epocii se exprimau în vorbe şi gesturi largi... Scena păpuşilor
e mică, precum şi sala ; eroii apar în optica spectatorului ca printr-un binoclu
întors. Apoi, maeştrii dramei antice, dînd eroilor lor o singură expresie plastică,
consumau principalele acţiuni violente în culise, eroul rezumînd apoi în faţa spectatorilor momentele nodale ale acţiunii. Pentru micul spectator, autorul trebuie
să-şi rezolve episoadele piesei invers : ciocnirile trebuie aduse în faţa publicului
— cît mai puţină naraţiune.
Iată unele piedici care trebuie înlăturate în numele celei mai fierbinţi dintre
comandamentele unui scriitor partinic : tema contemporană, eroul de azi, mesager al viitorului. Valentin Silvestru, Gica Iuteş, Mihai Stoian, Mioara Cremene,
M. Sîntimbreanu, L. Muşatescu, X. şi A. Boeşteanu, Viorica Huber, Nella Stroescu,
Ana Predescu sînt în această privinţă „pionierii" unui teatru de păpuşi contemporan.
începutul a fost făcut — eu multe dibuiri, eu stîngăeii, eu eroi pozitivi mai
palid desenaţi şi cu cei negativi mai plastici, mai viu coloraţi, cu elementele de
fantastic mai bine compuse decît celé din realitate, cu replici declarative, cu trans
formai! psihologice nu totdeauna argumentate etc., e t c . Celé înşirate mai sus se
refera în bună măsură şi la propria mea piesă şi totusi... un erou nou a pătruns
pe scenă şi, zi de zi, el îşi întăreşte poziţia cucerită.
Din păcate, tematica abordată e încă minora, nu vizează celé mai acute pro
blème ale educaţiei comuniste, nu se refera la sectoarele principale aie activităţii
copiilor. Exista un decalaj între literatura pentru copii, în ansamblul ei, şi sfera
teatrului pentru păpuşi care păşeşte oarecum izolat şi timid pe o cale proprie. Prea
puţini dintre talentaţii noştri scriitori pentru copii s-au apropiat de teatru...
Un sector aproape complet descoperit era acel al literaturii prescolarilor. E
teribil de important să pledezi pentru ca un copii să nu se joace cu chibriturile,
să se spele cu apă rece şi să nu spună minciuni. Sînt problème vitale ale vîrstei.
De preşcolari, m-am apropiat într-o ultima piesă cu o dragoste sporită şi de o
documentare personal familială, extrăgînd esenţa unui conflict pentru copii, ammînd
elementele cu care un copii mic vine în contact şi căutînd, ca într-o ecuaţie, să
dezvolt o problemă folosindu-mă doar de cîteva „necunoscute". Poveste despre
un băiat mic şi-a propus aşadar să se adreseze copiilor de 4—5 ani, folosind alături de păpuşi o prezentatoare — marna — care mobilizează sala în manifestarea
unei atitudini faţă de acţiunile eroului. Mi-^am dat seama că una din celé mai
eficace forme spectaculare la păpuşi este antrenarea sălii, participarea copilului
din stal ca un erou secondant al conflictului. Copiii au fost invitaţi să-1 ajute pe
erou, să-1 sfătuiască, să-1 „critice", să-1 condamne — să-1 „educe". Această experienţă mi-a fost mai mult decît utilă la scrierea unei piese pentru copii, dar cu
oameni. Ca tehnică teatrală specifică, sper că e lucrarea mea cea mai potrivită
teatrului de păpuşi.
• **
1.000.000 de spectatori pe an. Aceasta cifră colosalâ oglindeşte preţuirea acordată de spectatori teatrului de păpuşi la celé 19 teatre din ţară. Ce răspundere
uriasà revine celor care s-au apropiat de acest sector de creaţie !
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Să reflectăm realitatea, să facem ca pe scena mică să bată suflul ei contemporan. Pornind de la un „ce e bine şi ce e rău" adresat celor de la grădiniţe, să
ajungem la chipul copilului nostru, să cream persona je memorabile, pe care
copiii să dorească să le imite, să le urmeze calea. Nu o moraiă didacticistă, nu
vulgarizarea problemelor printr-o fulgerătoare şi schematică trecere în revistă, ci
prin apropierea de copil, prin cunoaşterea specificului său, prin documentarea
în viaţă, în şcoală. Problemele cunoaşterii vieţii celor mici nu diferă de celé aie
teatrului „mare" ; ele cer însă în plus cunoaşterea psihologiei copilului, a pedagogiei, a programelor şcolare, a vieţii de organizaţie pionierească.
E inutil să mai arăt uriaşul prestigiu mondial al teatrului romînesc de păpuşi...
...Totuşi exista încă un decalaj între acest prestigiu şi atitudinea unor autori
dramatici care se apropie încet şi greu de teatrul de păpuşi. Să-i sperie oare tehnica specifică ? Dificultăţile tehnice nu sînt mai mari decît acelea legate de crearea unui scenariu de film, de pildă. Dimpotrivă. Atunci ? Poate nu s-au abordât
încă toate căile, poate nu s-au folosit toate mijloacele pentru a se stimula o creaţie pe un plan calitativ superior. Uniunea Scriitorilor neglijează vădit acest sector
de activitate (e bine să reamintim : 1.000.000 de spectatori). Revistele şi ziarele publică materiale despre teatrul de păpuşi mai aies... de ziua copilului. Nu apar
cronici teatrale operative care să ajute mişcarea teatrală păpuşărească etc. Consfătuiri, discuţii, dezbateri sînt neapărat necesare şi în legătură cu tema contemporană în teatrul de păpuşi. Dar mai ales este necesară o mai mare atenţie
spre această temă din partea unor teatre şi în primul rînd a primei scene păpuşăreşti, „Ţăndărică". Valorosul nostru teatru a avut în ultimii ani un repertoriu
deficitar, mai ales la acest capitol. Munca lui eu autorii s-a arătat necreatoare ;
stimulaţi nu totdeauna eu destulă căldură, scriitorii au fost puşi în faţa unor
hiperexigenţe mai mult de ordin formal, teatrul manifestînd pare-se preferinţe
exagerate pentru rafinamen te artistice nu totdeauna gustate de copii.
Un loc important — şi eu succès — îl ocupă în lumea teatrului de păpuşi
şi spectacolul pentru maturi. înainte de Micul print am văzut Swejk la Cluj, Evantaiul la Craiova, Ursul la Oradea ; teatrul din Braşov vrea să prezinte anul acesta
Ploşniţa. Regizori plini de fantezie, sensibili, scenografi complecşi şi cu o temeinică experienţă au realizat spectacole de răsunet
în aceeaşi ordine de idei, trebuie arătat că şi spectacolul de estradă îşi găseşte un teren foarte prielnic la păpuşi. Cu o condiţie : să nu fie o reducere la
scară a unei reviste obişnuite, tip „62", ci o creaţie proprie, specified, compusă cu
fantezie, ţinînd seama mai ales că la păpuşi sugestia plastică poate funcţiona din
plin, folosind o gamă bogată de mijloace de expresie <vezi teatrul lui Obrazţov,
Yves Joly). Păpuşile invita la un joe spiritual, ofensiv, agitatoric, pe teme contemporane ardente, şi ele pot oferi creatorului mari satisfacţii, fiind gâta să „răspundă" scenic la celé mai năstruşnice jocuri ale fanteziei.
E greu să te poţi hotărî încotro să-ţi îndrepţi viitoarea creaţie pentru păpuşi. Lumea e uluită de noua cucerire sovietică a cosmosului. Copiii aşteaptă piesa
ştiinţifico-fantastică.
Alături de tema contemporană, se cere urcată pe scenă comoara folclorului
nostru, baladele, legendele, cîntecele şi dansurile (încercări în acest sens s-au făcut : Timişoara), topite în ţesut dramatic, menite să stimuleze patriotismul copiilor, imaginaţia lor poetică...
Pentru toate acestea, în teatrul de păpuşi se cere o dăruire, un entuziasm
deosebit, o mare dragoste faţă de copii. Avem un milion de spectatori care în
fiecare an aşteaptă de la noi pe scenă, un gînd aproape de inima lor, o lecţie artistică, un îndemn.
Zorii comunismului sînt aproape şi copiii noştri vor fi cetăţenii lui. Datoria
noastră e să-i creştem puternici, să-i creştem cetăţeni luptători, sensibili şi iubitori de frumos totodată.
Teatrul de pâpuşi e prima lor treaptă artistică. Să facem ca această treaptă
să fie cît mai apropiată de culmile artei.
Să „înnobilăm" teatrul de păpuşi eu vibraţia ceasului contemporan, să închinăm celé mai bune creaţii micului cetăţean al lumii noi.
www.cimec.ro

Al. Popovici

2

dialogun

d e s p r e teatru...

SUFERINŢELE
U N U I CAL
— Noroc, tovarăşe.
— Noroc... Luaţi loc.
— Nu, lăsaţi ... Că stau puţin ... Pentru piesă am venit.
— Care piesă ?
— Aia de v-am trimis-o acum o lună, Suferinţele unui cal. Intr-un
Pentru amatori.
— N-aţi primit răspunsul nostru ?
— Eh ... L-am primit ... Dar nu-i bun ...
— Să discutăm.
— Da, sigur ...
— Sînteţi din Bucureşti ?
— Din Bucureşti. Adică de felul meu, sînt de la Turnu.
— Severin ?
— Nu, Maguréle. Dar dupa ce m-am màritat eu ... bârbatul
■era bucureştean ... sigur că ...
— Ei da, sigur ...

act.

meu ... care

— A început să plouă, ori mi se pare mie ?
— Ar fi bine pentru porumb ...
— ... Ştiţi, eu nu sînt scriitoare de meserie. M-am apucat, aşa, de-o piesă,
cà mi-a zis şi bărbatu-meu : fă tu, că au nevoie.
— Cine ?!
— Ăştia, amatorii .... El a fost avocat, acum e planificator la AGEVACOOP,
■dar se ocupâ eu multe chestiuni aşa, mai intelectuale, să nu credeţi ...
— A, nu, fireşte ...
— Publică şi articole la „Grădina, via şi livada".
— Ce-i asta ?
— O revistâ, n-o cunoaşteţi ?
— In ultima vreme, eu Decada dramaturgiei, am tot citit atîta teatru, că
<am rămas în urmă eu cultura generalâ ...
— Păi, da, aveţi şi dumneavoastră greutăţi... Pe urmă, e şi crucişolog.
— Da?
— Daaa. Face rebus. Ştiţi, în pătrăţele : albe-negre, albe-negre, foarte nostime. Dar e bătaie de cap. Mare. Că trebuie să iasă şi vertical şi orizontal. Iar
cînd e romb ... nid nu va mai spun...
— Il ajutaţi ?
— Se înţelege — că şi el mă ajută pe mine. Vite, nu mai départe eu piesa.
Mi-a zis : tot stai degeaba acasă, de ce să nu scrii ? O faci intr-un act, că e mai
uşor, pui subiect sătesc ... Ştiţi, cînd eram mică, la Turnu, vara ma duceam la
■bunici, la ţară, aşa că, oricît, mă pricep şi eu, nu ?
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— Probabil ...
— Şi pe urmă, am şi liceul profesional la bază. Iar teatrul mi-a plăcut de
cînd eram domnişoară. Nu venea turneu la Turnu să-l scap. Tănase, Leonard,
cite şi mai cite ... aia cu ... staţi, cum era ... venea întii baletul, apoi el eu o
şatră de ... nomazi, cum era pe atunci ... Ea purta paiete şi un voal ...
— In sfîrşit ...
— Va spun, ca să vă daţi seama că nu sînt nici eu căzută ca musca-n lapte.
Doar nu pentru bani am scris, că atîta idealista pot fi şi eu, deşi bărbatu-meu
mi-a spus ca dacà se achiziţioneazâ, nu rămîn in pierdere. Însa, asta e, uite, nu
vor să mi-o achiziţioneze.
— La Casa centrale a creaţiei populare ?
— Acolo, ce să mai vorbim ? Mi-au declarat-o aşa, deschis. Pe urmă, am
trimis-o la „Indrumătorul cultural". Barem s-o publiée. Aş ! N-au spaţiu ... De
doi uni.
— V-au ţinut-o la redacţie doi ani ?
— Nu. De dot ani am tot trimis-o la mai mulţi tovarăşi şi instituţii. Că
bărbatu-meu dacà umblă prin ţară, o ia eu el in geantà şi o lasâ pe unde trece.
Am copiat-o pînă acum de douăzeci şi opt de ori. Ce, e puţin lucru ? Dar vezi
că trebuie şi protecţie ! Nu te cunoaşte, nu ştie cine eşti — nu te ia in seamă ...
— Dumneavoastră ne-aţi scris însă că aţi primit răspunsuri de peste tot.
—Am primit. Nu de peste tot. De exemplu : de la Ministerul
Agriculturii
nu mi-au răspuns încă. Alţii mi-au cerut nişte schimbări foarte mari. La un teatru — am uitat la care —, văd eu acum in carneţel, s-a ţinut o şedinţă de consiliu artistic şi l-au pus pe secretarul liter ar sà-mi ràspundâ. Zice ca aia nu-i,
ailaltà e prea mult şi, la sfîrşit, mă sfătuieşte să persévérez că „am totuşi ceva"...
— Nu v-a indicat şi direcţia in care să perseveraţi ? ...
— Nu, toemai. Şi e cam neclar. Acum mai aştept o veste de la Şimleul
Silvaniei. Dacà am văzut ca de-a dreptul nu merge, m-am fàcut şi neprincipialâ :
o cumnatà de-a mea are un nepot de sorâ care e in vorbă cu verişoara directorului Casei raionale de cultură. Mai ştii de unde sare iepurele ? Eu, după părerea
mea, aşa zic : ideologică e, scurtâ e, actualà e ...
— Cine ?
— Piesa ! Parcâ despre ce vorbeam ?
— Aţi pomenit de o cumnatà, o verişoară, o casa de cultură şi am făcut
confuzie ... Scuzaţi ...
— Da. Dar pentru ca sînt debutantă şi necunoscută, nu mi-o ia nimeni în
consideraţie.
— In primul rind, piesa pe care aţi scris-o ar fi foarte greu de reprezentat.
Din indicaţia extrem de lungà pe care o daţi, rezultà că personajul principal —
ca să spunem aşa — calul suferind, ar trebui să rămînă in scenà tot timpul
spectacolului într-o postură suferitoare, in timp ce in jurul lui o sumedenie de
persoane due conversaţii prelungite.
— Şi ce nu e bine, mă rog ?
— E greu de crezut ca un cal în carne şi oase ar putea suferi în linişte,
timp de peste o orà, pe o scenà de teatru. Este cunoscut cà aceste animale sînt
foarte sensibile şi o simplă mişcare mai neobisnuità, de pildà a suflerului, ar
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putea da naştere unor reacţii necontrolate ale eroului, care să ducă la distrugerea decorului şi panica publicului.
— Dar de ce e nevoie de „sufleor" ? Şi apoi, eu am scris, negru pe alb, că
trebuie ales un cal foarte blind. Poate să fie şi o iapă. O leagă de ceva, şi gata.
— Avînd in vedere că toţi cei ce vorbesc în jurul său bat animalul pe
crupă, pe coamà, pe şira spinării — cum indicaţi dumneavoastra —, e de presupus că această vietate va da mâcar unele semne de nelinişte.
— Eh ! Nu trebuie atîtea pretenţii, câ doar e la amatori.
— Dar calul nu e amator, ci profesionist, adica e de profesie cal — dacă
vreţi s-o luăm aşa. In al doilea rind, dumneavoastra notaţi că el se arată uneori
de acord eu unele din persoanele care-l căinează în scenă. Cum vedeţi realizatâ aceasta ?
— Păi să dea din cap, nu ?
— Şi cum să fie convins a da din cap ?
— Ei, asta-i ! N-aţi văzut niciodată cum dau caii din cap ?
— Am vâzut, numai că uneori îl clatină in semn de negaţie. Şi atunci ce vă faceţi ?
— Pot să scot asta.

— Bine. Tree mai départe. Fiinţa suferă cam un ceas. De ce ?
— Pe nedrept. Doar se vede la urmă că i-au bătut rău potcoava.
— Şi care e concluzia piesei ?
— Să fie atenţi. Să i-o batà bine.
— Şi ce legătură are eu gospodăria agricolă colectivă din sat ?
— Am scris doar că e calul colectivei. Ori n-aţi citit cu atenţie... ?
— Ba. Cu cea mai concentrată atenţie. Dar afară de această indicaţie in paranteză n-am mai descoperit nici o altâ legătură.
— Pot s-o scot.

— Indicaţia ?
— Nu, s-o scot din paranteză.
— Nu se va rezolva mare lucru.
— Văd eu că nici aid nu capăt sprijin.
— Trebuie să va spun sincer : lucrarea dumneavoastra nu are nici o legătură cu teatrul.
— Eh ... lăsaţi ... Pînă la urmă, răzbesc eu ...
— Credeţi ?
— Sigur ... Vorbeşte bărbatu-meu la hipodrom, că au şi acolo echipâ de
teatru, şi mi-o pun singură în scenă. Că la Turnu, la toate serbarile de sfîrşit
de an, doamna directoare pe mine mă alegea să anunţ programul şi să ţin
ordinea ... Va să zicâ, nu mi-o publicaţi ?
— Nu văd posïbilitatea.
— Sa mai scrii pentru amatori ...
— Poftim ?
— Nimic. Noroc, tovarăşe ... Mă duc, c-a stat ploaia ... Si altà data, fiţi
fi dumneavoastra mai principiali ... Câ nu se scriu în fiecare zi piese de teatru...

Valentin
Desene de Benedict Gănescu
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Silvestru

SPECTACOLELE TEATRULUI DE STAT „M. EMINESCU'
DIN BOTOŞANI

Monica Pnstolache-Roman (Lady Milford) si Smaranda Herford (Luise)
in „Intrigă şi iubire"

entru prima oară de la înfiinţarea sa, Teatrul de Stat „M. Eminescu" din Botoşani întreprinde un turneu mai amplu în Capitale,
oferind publicului bucurestean patru din spectacolele pe care colectivul tînăr şi plin de perspective al acestui teatru le-a realizat
în ultima vreme.
S-a putut vedea că teatrul nu a urmărit eu acest turneu să
cucerească laurii unei biruinţe efemere, ci a vrut — şi a reuşit —
să prezinte o parte din roadele activităţii lui, să pună în discuţie unele tendinţe ale dezvoltării colectivului, să determine un schimb de păreri care să
favorizeze îmbunătăţirea muncii acestui colectiv. Prezenţa colectivului botoşănean
în Capitală era menită să trezească interes pentru că — deşi tînărul teatru numără
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doar trei stagiuni de activitate — afişele anunţau un repertoriu pretenţios, un
repertoriu dificil, în care accentul cădea pe piesele clasice.

***
Spectacolul eu piesa Oameni care tac de Al. Voitin a oferit regizorului Aron
Eugen posibilitatea să valorifiee soluţia inspirată a scenografului Vasile Roman în
scopul realizării unei corecte şi echilibrate alternante a planurilor de acţiune. Regizorul, mai pondérât în initiative ca în trecut, a renunţat la unele „soluţii" de
efect, dovedind o mai atentă preocupare pentru valorificarea conţinutului de idei
al textului, dar a rămas încă deficitar în munca sa eu interpreţii, cărora n-a
ştiut să le domolească pornirile spre teatralism, joe exterior, emfază. în ciuda unei
îndrumări nesatisfăcătoare s-au făcut totuşi remarcaţi actorii N. Floca — interpretul lui Zigu — şi Monica Postolache Roman — interpréta Florei.
Fără să aducă prejudicii textului, dimpotrivă, afirmînd o linie clară a concepţied sale despre acest text, regizoarea Ariana Kuner a montât Pygmalion neavînd însă la îndemînă nici un interpret pentru rolurile dificile ale Elizei şi profesorului Higgins. Rezultatul nu a fost un eşec flagrant, dimpotrivă, dacă ne-ar
satisfaoe remarea despre o reuşită într-un viitor apropiat, am accepta-o : Smaranda Herford va izbuti în viitor să ilustreze mai bogat personajul abia siluetat
cu acest prilej al Elizei, iar Romeo Stănciugel, eu un plus de maturitate şi pon
dère, va putea fără îndoială împlini creaţia schiţată acum, cînd tinereţea şi lipsa de
experienţă 1-au împiedicat să realizeze mai mult decît o schema a personajului.
Spectacolul realizat de experimentatul regizor I. Şahighian eu piesa O scrisoare pierdută se înscrie pe linia respectării fidèle a tradiţiei legate de punerea
în scenă â capodoperei lui Caragiale. Meritul este de a fi realizat cu foarte tineri
interpreţi un spectacol din care nici unul din sensurile satirice aie comediei nu
lipseşte. Fără îndoială că eel mai izbutit este actul al treilea, unde, mai puţin grăbit, regizorul a îndrumat atent numeroasele personaje concentrate în scenă. Dintre
interpreţi, Sergiu Tudose (Caţavencu), Mionica Postolache Roman (Joiţica), Romeo
Stănciugel CTipătescu) şi Cornel Revent (Pristanda) s-au detaşat de ansamblu. Deşi
spectacolul are mérite incontestabile — şi principalul este acela de a fi rămas credincios sensurilor textului —, se ghiceşte graba cu care a fost realizat, o oarecare
nota de superficialitate care a déterminât adoptarea unor soluţii imediate.
Scenă din
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„Pygmalion"

Reuşind altceva decît un decor pasiv, indiferent, ca în Pygmalion sau Scrisoarea pierdută, acest talentat, plin de fantezie, dar atît de inégal scenograf, care
e tânărul Vasile Roman, a oferit dramei schilleriene Intrigă şi iubire un foarte
potrivit cadru în care, din păcate, avîntul romantic al personajelor a cedat locul
melodramei. Ion Şahighian a îngăduit atît Anei Vlădescu Aron — Luise — cît
şi lui Stelian Preda — Ferdinand — să îmbrace drama zguduitoare a celor doi
îndrăgostiţi în poleiala neindicată a unei interpretări cîntate, fals-patetice.

***
Cred că la baza alegerii pieselor pentru un turneu reprezentativ stau aceleaşi
criterii ca şi la alegerea pieselor pentru repertoriul unei stagiuni. A pleca în tur
neu cu jumătate din premierele unei stagiuni nu înseamnă nimic. A alege pe cele
mai izbutite din întreaga stagiune nu înseamnă încă totul. A curnpăni însă aşa
fel lucrurile, ca în alegerea acestor piese un roi hotărîtor să-1 aibă valoarea lor edu
cative, caracterul lor contemporan, forţa politică a mesajului lor, înseamnă de fapt a
exprima şi în această alegere ceea ce trebuie să constituie preocuparea centrale
a factorilor răspunzători dintr-un teatru : asigurarea maximei eficienţe educative
a activităţii artistice a teatrului, printr-o politică justă de întocmire a repertoriului. Din acest punct de vedere, turneul Teatrului de Stat din Botoşani nu este
întru totul satisfăcător. Fiecare din cele patru piese cu care teatrul a întreprins
turneul, poate fi înscrisă fără temere în repertoriul judicios alcătuit al unui teatru,
pentru că fiecare din ele spune ceva de însemnătate spectatorului de azi. Judecate
laolaltă însă, ele constituie un ansamblu care nu mulţumeşte.
După spectacolul cu Oameni care tac, care evocă un aspect al luptei comuniştilor în perioada de ilegalitate a partidului, aşteptam un spectacol cu o piesă
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lă din „O scrisoare pierdută" (ac111)

despre oameni şi fapte ale zilelor noastre. In locul ei am văzut trei piese de valoare universală, e adevărat, dar nici una din ele în stare să suplinească lipsa
din repertoriu a pieselor care să vorbească despre ceea ce este semnificativ şi hotărîtor în viaţa noastră de azi.
Unde este piesa contemporană ? Unde sînt eroii pe care spectatorii noştri
îi aşteaptă pentru că le sînt mai apropiaţi ? Oare spectatorii din Botoşani şi din
toate localităţile vecine pe care ştiu că teatrul le vizitează eu vrednicie sînt mai
dornici să cunoască personajele lui G. B. Shaw, decît eroii lui M. Beniuc, V. Em.
Galan şi Arbuzov ? Sau cumva, tînărului interpret îi vine mai la îndemînă să un
brace costumul avîntatului erou schillerian decît haina mult mai pe màsura lui, a
eroului contemporan ? Şi într-un caz şi în altul, hotărît, nu. Aici descoperim o
însemnată deficienţă a activităţii teatrului din Botoşani. Şi nu pentru că piesele
contemporane lipsesc total din repertoriul teatrului, ci pentru că realizarea lor a
constituit o preocupare mai puţin susţinută din partea teatrului şi au fost destul
de slab prezentate pentru a putea fi alèse în programul acestui teatru.
Regretului de a nu fi găsit printre spectacolele teatrului botoşănean un spectacol de stringentă actualitate, se adaugă amărăciunea de a fi văzut irosindu-se
forţe actoriceşti valoroase, în încercări care depăşeau stadiul actual al propriei lor
dezvoltări. De bună seamă, pentru nerăbdătorul absolvent al unei şcoli superioare
de teatru, ispita rolurilor mari este mai puternică decît gîndul chibzuit că la rolurile mari se ajunge prin muncă răbdătoare, prin acumulare de experienţă. Desigur, nu este exclusă posibilitatea unei depline reuşite a oricărui dintre tinerii şi talentaţii actori ai teatrului din Botoşani în rolurile de mare răspundere pe care au
trebuit să le încerce. Dar este categoric exclusă posibilitatea realizării tuturor ro
lurilor importante care revin acestor tineri actori cînd au la dispoziţie un timp
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de studiu inevitabil limitât, cînd în celé
cîteva luni aie unei singure stagiuni trebuie să interpeteze cite un personaj cen
tral în mai fiecare premieră a teatrului,
cînd în munca lor de pregătire a rolurilor, sînt îndrumaţi de regizori înzestraţi, dar la rîndul lor încă foarte tineri,
cum sînt Ariana Kuner şi Eugen Aron,
sau cînd experimentatul regizor Ion Şahighian, ataşat colectivului botoşănean,
poposeşte la intervale prea mari şi pentru prea puţină vreme în mijlocul acestui colectiv.

***

Monica Postolache-Roman (Flora), N. Floca (Zigu)
fi Gh. Mazilu (Axinte) in „Oameni care tac"

După această experienţă care a evidenţiat meritele de necontestat aie tînărului şi entuziastului colectiv botoşănean,
dar care a scos la iveală şi unele défi
ciente aie muncii sale, conducerea tea
trului, ajutată de factorii îndrumători,
are datoria să reflecteze la măsurile care
se impun a fi luate pentru a asigura
activităţii viitoare a teatrului nu jumătăţi
de reuşită, ci succese depline. Asemenea
succese vor putea fi dobîndite cînd în
repertoriul teatrului vor apărea acele
piese care oglindesc realitatea, care răspund cerinţelor publicului de azi, care
îl ajută pe spectatorul contemporan să
înveţe să trăiască mai bine şi mai frumos, cînd, în sfîrşit, aceste piese nu
vor da loc la riscante experienţe, ci vor
prilejui spectacole interesante, înnoitoare ;
şi atunci, tînărul teatru din Botoşani va
putea să aibă sentimentul datoriei pe
deplin împlinite. Pentru aceasta exista
toate condiţiile : colectivul este format
din oameni înzestraţi, în majoritatea lor
tineri, dornici şi totodată capabili să se
desăvîrşească ; fondul dramaturgiei ori
ginale, al celei sovietice, al celei din ţările
prietene se îmbogăţeşte neîncetat. Nu ne
rărnîne decît să dorim o noua întîlnire
eu colectivul botoşănean şi asteptam
această noua întîlnire, eu sentimentul că
mezinul teatrelor noastre va şti să găsească drumul adevărat al dezvoltării
sale.

Virgil Munteanu

Cronica
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TURNEELE...

ara aceasta, teatrele noastre au întreprins numeroase turnee. Ce-i
drept, spectatorul bucureştean nu şi-a putut da seama prea bine
de acest fapt, deoarece — spre deosebire de alţi ani — în această
vară, din păcate, nu 1-au vizitat în turneu decît, la sfîrşitul lui
iunie, doua teatre din provincie : teatrul din Piteşti şi eel din
Botoşani. în restul anotinapului călduros — în iulie, mai ales —
scenele din parcurile şi grădinile Bucureştiului am putea spune
că au tînjit după manifestai! teatrale (nici teatrele din Buoureşti nu au fost prea darnice cu spectatorii bucureşteni, în premiere estivale sau
în programarea unor spectacole adecvate, din repertoriul curent).
In schimb, alte oraşe şi localităţi s-au putut buoura mai din plin decît altă
data de manifestările artistice oferite de cele 35 de teatre din ţară. Acestea au între
prins turnee, pe cuprinsul mai multor regiuni, dorind a-şi face cunoscute realizările şi pe alte scene decît cele de baştină. Este greu să numeşti în momentul
de faţă un singur teatru care să nu fi participât la această „migraţie" sezonieră
atît de însemnata prin funcţia cultural-ideologică, căreia îi răspunde. Lucrul e eu
atît mai îmbucurător, eu cît observi că multe teatre au ţinut seamă în chip crea
tor de indicaţiile de acum un an aie Ministerului învăţămîntului şi Culturii, privind alegerea spectacolelor pentru turneu. Ele s-au străduit în adevăr, în cea mai
mare măsură, să prezinte în turneele lor spectacole reprezentative de natură să
ofere publicului spectator putinţa de a recunoaste stadiul de maturitate atins de
colectivele lor artistice.
Remarcăm în acest sens meritele deosebite aie unor teatre cum ar fi : Tea
trul de Comédie din Bucureşti care a prezentat într-un lung turneu prin ţară, spec
tacolele de înaltă ţinută artistică cu piesele Ceïebrul 702 de Al. Mirodan şi Prietena mea Pix de V. Em. Galan ; Teatrul de Stat din Sibiu, care s-a deplasat cu
valorosul său spectacol Ferestre deschise de Paul Everac, precum şi cu piesele
Nuntă mare de Simon Magda, Şcoala nevestelor de Molière, Băieţii veseli de
H. Nicolaide. Se cuvine de asemenea, subliniat tumeul Teatrului Secuiesc de Stat din
Tg. Mures, care a inclus în repertoriul de turneu doua dintre cele mai remarcabile spectacole de succès aie stagiunii : Profesorul Mamlock de Friedrich Wolf şi
Ziariştii de Al. Mirodan, sau acela al Teatrului de Stat din Sf. Gheorghe, care,
între 1 aprilie şi 5 mai, a cutreierat mai multe regiuni cu spectacolele : Oameni
care tac de Al. Voitin, Partea levlui de C. Teodoru şi Titanic vais die Tudor
Muşatescu.
Apreciind în mod pozitiv şi turneele Teatrului Municipal cu spectacolele
Dacă vei fi întrebat de Dorel Dorian şi Mamouret de Sarment, al Teatrului Natio
nal cu Oameni care tac, Bădăranii, Năpasta, socotim că ar fi putut figura în reper
toriul acestor teatre şi alte piese valoroase din repertoriul lor curent care nu ar
fi necesitat mai mari cheltuieli de deplasare, cum ar fi Vlaicu şi feciorii lui, Passacaglia (Teatrul Municipal), Surorile Boga, Milionarii (Teatrul National), specta
cole cu o functie educativă importante şi care ar fi putut constitui etalonul fortelor artistice aie acestor colective. Socotim, în aceeaşi ordine de idei, ca mai
putin semnificative pentru demonstrarea posibilităţilor creatoare aie colectivelor
teatrelor din Capitală turneul Teatrului „C. Nottara" numai prin spectacole ca :
Fiul secolului de Kuprianov şi Scandaloasa legătură dintre domnul Kettle şi
doamna Moon de Priestley, precum şi acela al Teatrului Muncitoresc C.F.R.,
numai cu Hoţii şi vardiştii de Mircea Crişan şi M. Al. Stănescu, Meci la Chiţăoani de Dominic Stanca, sau O lună de confort de Şt. Iureş şi B. Dumitrescu, în
reluare.
Cam în aceeasi perioadă, anul trecut încercam să scoatem în relief ca un
factor pozitiv, efectul artistic rocLnic rezultat de pe urma schimburilor de spec
tacole între teatre. Constatăm cu bucurie în anul acesta că această pretioasă ini
tiative a fost continuată şi s-a desfăsurat pe un plan şi mai larg. Teatrul pentru
Tineret şi Copii din Bucureşti, de pildă, a găzduit, pentru publicul bucureştean,
spectacolele Teatrului de Stat din Piteşti, prezentînd la rîndu-i spectatorilor piteşteni spectacolele sale de înalt nivel ideologic şi artistic : Marele fluviu îşi adună
apele de Dan Tărchilă, Prima întîlnire de Sîtina, Nila de Salînski etc. De un real

H

85

www.cimec.ro

folos în educarea artistică a spectatorilor germani din ţara noastră este schimbul proiectat în luna septembrie de cele două teatre germane din Sibiu şi
Timisoara cu toate spectacolele din repertoriul lor curent. Au mai existât asemenea valoroase schimburi între teatrele de stat din Oradea şi Satu Mare, între
Teatrul National din Cluj şi Teatrul de Stat din Sibiu, între eel din Piatra-Neamţ
şi Botoşani, între Teatrul Maghiar de Stat din Cluj şi Teatrul de Stat din Oradea
(secţia maghiară).
Un drum ascendent a cunoscut act'vitatea de turneu în privinţa repertoriului. Dacă anul trecut remarcam ca o slăbiciune a repertoriului de turnee insuficienta sa actualitate, de data aceasta constatăm cu bucurie prezenţa în repertoriul
de turneu al teatrelor a unui număr însemnat (23) de piese originale care îmbrăţişează o vastă varietate de problème*şi aspecte aie vleţ'i actuale din societatea
noastră. Am întîlnit astfel, prezentate în zeci de localităţi, piesele : Oameni care
tac de Al. Voitin, Célébrai 702 şi Ziariştii de Al. Mirodan, Ferestre deschise şi
Explozie întîrziată de Paul Everac, Dacă vei fi întrebat şi Secunda 58 de Dorian,
Vlaicu şi feciorii lui de L. Demetrius, Nuntă mare de Simon Magda, Prietena mea
Pix de V. Em. Galan, Passacaglia de Titus Popovici, Partea leului de C. Teodoru,
O lună de confort de Ştefan Iureş şi Ben Dumitrescu, Cine a ucis ? de Ştefan Berciu, Băieţii veseli de H. Nicolaide, In căutarea extraordinarului de I. D. Şerban etc.
Pe lîngă piesele original,©, teatrele au reprezentat în întreaga ţară şi numeroase piese din repertoriul altor dramaturgii. Printre acestea : Poveste din Irkutsk
de Arbuzov, O chestiune personală de Stein, Piaţa ancorelor de Stock, Vulpea şi
strugurii de Figueiredo, Omul care aduce ploaie de Nash, Soldatul Piccico de Aldo
Nicolai etc., precum şi numeroase pesé din patrimoniul clasic, ca Vicleniile lui
Scapin, Şcoala nevestelor, Georges Dandin de Molière, Cîinele grădinarului de
Lope de Vega, Bădăranii de Goldoni, Vassa Jeleznova de Gorki, Vinovaţi fără
vină de Ostrovski etc.
Contribuţii preţioase în repertoriul de turneu, din punctul de vedere al reflectării unor problème actuale, al ideilor promovate, precum şi din punctul de
vedere al diversităţii mijloacelor de expresie folosite, aceste piese s-ar fi cerut
însă, credem, însoţite şi de mai multe prem'ere cu texte dramatice originale, adecvate sezonului estival şi specificului localităţilor din itinerar. Repertoriul turneelor
este, astfel, oarecum sârac în comedii care să zugrăvească la un înalt nivel artis
tic viaţa muncitorilor şi ţăranilor noştri, care să combată mentalităţi şi concepţii
străine procesului de formare a omului nou, a const'inţei sale socialiste. E adevărat că o bună parte din sarcina de a oferi publieului spectacole vesele, distractive, cade pe umerii Estradei. începînd din ianuare şi pînă în octombrie, nume
roase teatre şi formaţii de estradă figurează în turneu, în diferite localităţi de pe
litoral sau din alte părţi ale ţării. Astfel, Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" a
prezentat şi va prezenta spectacolele : Cu concertul în buzunar, Concert exprès,
Tonul face muzica. Teatrul de estradă al regiunii Bucureşti oferă spectatorilor în
august şi octombrie spectacolul Rîzi, că viaţa e frumoasă ; Teatrul de estradă din
Constanţa : La mare şi la... mai mare ; Teatrul de estradă din Ploeşti : Basme la
estradă ; eel din Deva : Pe treptele revistei ; A.T.M. : Un cîntec pentru dumneata.
Nu încape îndoială că multe din aceste spectacole oferă numere interesante, cuplete şi scene amuzante, eu un conţinut bogat de idei, prezentate cu umor ori
ginal şi consistent. Din păcate însă, acest gen care şi-a cucerit o atît de largă
popularitate şi care dispune în ţara noastră de artişti şi cîntăreţi valoroşi, nu
este reprezentat întotdeauna în turneu la nivelul cerinţelor spirituale aie publi
cului. Numeroase sînt încă spectacolele care pot fi considerate drept adevărate
albume de clişee vechi în care actualitatea are doar prezenţa formală şi în care
abundă textele cu glume ieftine, banale, de un gust îndoielnic. Problema textelot
de estradă, despre care s-a scris şi s-a d'scutat foarte mult, a rămas deocamdată
— şi lucrul apare vădit mai aies în spectacolul de turneu — fără urmări în ce
priveşte ridicarea nivelului calitativ. Opinia publică e de aceea îndreptăţită să
aducă reproşuri spectacolului Un cîntec pentru dumneata, pe care Teatrul satiricmuzical „C. Tănase" 1-a preluat de la A.T.M. şi cu care, în prealabil, A.T.M.-ul
a făcut un lung turneu prin ţară. Cu excepţia cîtorva momente interpretate cu
talent de Florin Vasiliu, Ovid Teodorescu şi Silvia Chicoş, spectacolul se caracterizează în general prin platitudine, lipsă de fantezie şi umor. Ne-am fi aşteptat
şi ar fi fost de dorit ca, măcar A.T.M.-ul, care este în măsură să selecteze cele
mai valoroase forţe artistice, să alcătuiască pentru turnee spectacole mai originale
şi mai interesante, mai bogate în conţinut
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Trecînd însă acest neajuns al spectacolelor comice, în rîndul excepţiilor, putem totuşi conchide subliniind caracterul responsabil şi de ţinutâ artistică şi educativă al turneelor teatrale din acest an. Tocmai de aceea însă, considerăm că s-ar
fi cerut o mai mare exigenţă în rezolvarea problemelor de organizare şi coordonare a acestei importante activităţi — de dupa stagiune — a teatrelor.
Nu putem pune la îndoială pasul înainte pe care 1-a făcut, faţă de ceea ce
a fost eu cîţiva ani în urmă, factorul coordonator O.S.T.A., în organizarea şi pla
nificarea turneelor. Teatrele îşi alcătuiesc acum, în general, itinerarii judicioase,
înglobînd localităţi îndepărtate eu specific muncitoresc sau ţărănesc, staţiuni de
odihnă şi balneo-climaterice. Iată, de pildă, centrul minier Bocsa Montana din
Banat, care n-a fost vizitat de turnee interrégionale şi care anul trecut n-a constituit obiectivul vreunui teatru, anul acesta a fost frecventat nu mai puţin de
cinci teatre dramatice. în centrul muncitoresc Calan au trecut în vara aceasta şase
teatre. La Bistriţa, care anul trecut a înregistrat prezenţa a cincd instituţii artistice de spectacole, anul acesta numărul lor a crescut la 12.
Totuşi, după cum a semnalat eu cîteva săptămîni în urmă şi ziarul „Scînteia",
s-ar fi cerut să se acorde o mai mare atenţie şi unor importante staţiuni balneoclimaterdce deosebit de populate ca : Băile Herculane, Borsec, Buziaş, Băile „1
Mai" (Felix), Govora, Slănic-Mjoldova etc. Foarte puţin frecventate de turnee inter
régionale sînt importantele centre de odihnă de pe Valea Prahovei : Busteni, Predeal, S naia, unde vin să-şi petreacă concediul sute de mii de muncitori, dar cărora li se oferă prea arar prilejul de a asista la vreun spectacol teatral. Factorii
de răspundere locali ar trebui să manifeste un interes mai susţinut în amenajarea, în aceste localităţi, a unor săli de spectacol corespunzătoare cerinţelor unei
bune montări şi desfăşurări de reprezentaţie teatrală. De asemenea, acolo unde nu
exista condiţii prielnice de transport (Borsec), forurile locale pot asigura echipelor
teatrale dornice să vină în turneu, sprijinul necesar unei deplasări în bune condiţ'i. Nădăjduim că atît forurile în drept aie regiunilor respective, cît şi instituţiile teatrale, şi mai aies organul central coordonator O.S.T.A., vor studia eu atenţie posibilitatea organizării pentru viitor a unor mici „stagiuni" teatrale şi în
aceste locuri.
Pe planul organizării, am putut constata şi o serioasă deficienţă în ceea ce
priveşte programarea şi planificarea în timp a turneelor. Teatrele au motivele lor
să préfère a se deplasa exclusiv în lunile iunie şi iulie. Faptul e însă de natură să
dezechilibreze organizarea — în ansamblul lor — a turneelor. Atare neajuns e de
mai multa vreme resimţit. Dar nici anul acesta n-au fost găsite soluţii în măsură
să permită esalonarea mai chibzuită a deplasărilor în turnee. în timp ce la Hunedoara în lunile iunie şi iulie au fost programate 13 turnee, în august nu figurează nici unul. La Călimăneşti în august şi septembrie nu este programat nici
un turneu ; de asemenea, la Vatra Dornei, în luna iulie, n-a trecut nici un turneu.
Dacă în luna iunie, la Govora, spectatorii au putut viziona spectacolele a cinci
instituţii artistice, în august n-au putut viziona nici unul. Fiind programate concomitent în Bucuresti, spectacolele teatrelor de stat din Piteşti şi Botoşani nu
s-au putut bucura de o vizionare satisfăcătoare. Pînă în luna august, şi litoralul a
fost vitregit de vizita teatrelor dramatice. Se impune aşadar, ca o necesitate, o
mai judicioasă planificare, mai mult discernărnînt în organizarea deplasărilor în
turneu. Se impune, de asemenea, pe ait plan, mai multă atenţie faţă de progra
marea pieselor eu care se află în turnee teatrele ; aceasta pentru a se évita reprezentarea, în aceleasi localităţi, a aceloraşi piese de către teatre diferite.
O concluzie importantă ce se desprinde din aceste sumare incursiuni în activitatea de turneu a teatrelor noastre este necesitatea conjugării tuturor eforturilor înspre realizarea unor condiţii mai bune administrativo-organizatorice, care să
perm'tă o desfăşurare optima a spectacolelor în turneu. Bătălia pentru a cuprinde
— în cît mai bune condiţii — cît mai multe din asezările urbane şi rurale ale
ţării se încadrează în efortul general al mişcării noastre artistice de a face ca
masa largă a spectatorilor să se pătrundă de cultura noastră socialistă.
www.cimec.ro
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Arthur Miller şi-a făcut cunoscută
în cîteva rînduri, şi în termeni foarte
expliciţi, concepţia sa artistică. Cînd
în urmă eu aproape doi ani apăreau la
Paris, reunite într-un volum, principalele sale piese, el a simţit nevoia
să-şi prefaţeze opera dramatică. Nu de
mult, în cadrul unui interviu acordat
publicaţiei „Lettres françaises", el revine asupira unora din tezele expuse în
introducerea volumului său de teatru,
éditât de Robert Lafont.
Autorul piesei Moartea unui comisvoiajor déclara : „Nu. Nu as fi vrut
să trăiesc în altă epocă. Secolul nostru
este pasionant, pentru că abordează
în sfîrşit, pentru prima oară în istoria omenirii, problema asigurării şi satisfacerii nevoilor esenţiale ale omului:
un acoperiş, hrană, de lucru pentru
toţi". Arthur Miller îşi însoţeşte afirmaţia de convingerea că principala
datorie a unui scriitor este să pătrundă pe drumuri ştiute sau secrete spre
inirna acestei nealităţi, pînă la rădăcina ei de suferinţă şi sînge, pînă la
rădăcina ei de încredere şi optimism.
Desigur, această propoziţie nu ne surprinde. Mai întîi, pentru că dramaturgul a mai rostit-o, chiar dacă nu la
fel de răspicat. Şi apoi, pentru că am
regăsit-o în ţesătura intima a operei
sale.
In adevăr, ce este mai toată creaţia scriitorului american, dacă nu încercarea unui om dotât eu o grava
conştiinţâ a epocii sale, de a descoperi
nervul tragic, punctele dureroase aie
societăţii în mijlocul căreia
trăieşte
pentru a le lumina şi a le depăşi ? Ce este mai toată creaţia lui A.
Miller, dacă nu încercarea unui scrii
tor de a-şi privi în faţă epoca şi de a
o înţelege printr-o optică realistă ? De
aci decurge şi caracterul polemic al
operei sale dramatlce, concepută eu
bună ştiinţă de A. Miller ca un pro-

ARTHUR MILLER
si
CUNOAŞTEREA
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ces deschis împotriva convingerilor de
mult moarte, false, şi alături de care
se trăieşte din neglijenţă, din grabă,
din inerţie, pînă cînd o întîmplare obligă la o revizuire a sentimentelor şi
prejudecăţilor socotite „definitive".
„Forma dramatică este o forma dinamică" — notează dramaturgul. Ea
constă în a spune : „Ceea ce credeţi
voi este fais. Iată adevărul". întrucît
teatrul nu are râgazul să vorbească
decît despre ceea ce este esenţial, el
trebuie să se réfère la aceste prea vechi şi prea lenese deprinderi de gîndire în plasa cărora unii se complac o
viaţă întreagă, bruscînd ezitările, zguduind echivocurile şi zorind clarificarea. Numai în acest fel, prin confruntarea cu realitatea poţi rupe o
existenţă dintr-o lungă descompunere
zilnică, îndemnînâ-o să abandoneze o
credinţă pe care a purtat-o ani şi ani.
In acest sens, este semnificativă piesa Moartea unui comis-voiajor, al cărei caracter polemic nu e mai puţin
acut, chiar dacă imaginile ei nu sînt
violente în expresie.
In Moartea unui comis-voiajor, Ar
thur Miller, reliefînd legile existenţei
în societatea capitalistă,
degajează
semnificaţia unui destin de sub clişeele de gîndire, de sub convenienţele
şi prejudecăţile
care-1 acoperiseră.
Willy Loman este victima exemplară
a iluziilor generate de modul de viaţă
american. El crede în miturile acestei
societăţi şi toată e x i s t e n t sa e o adunare de umbre şi de năluci, care i-au
întreţinut amăgirile şi i-au narcotizat
luciditatea. Moartea care-1 aşteaptă pe
eroul piesei nu-i decît ultima consecinţă a unei lungi trădări. Trădare
din partea unei societăţi care i-a impus normele, stilul ei de viaţă, îndemnîndu-1 să simtă şi să trăiască printr-o conştiinţă mistificatoare, care, de
fapt, este propriul său inamic. Dar
Willy Loman resimte mereu necesitatea imperioasă să creadă în oameni,
în generozitatea lor ; unei lumi rapace
şi cinice, el îi cere o nădejde şi o lumină care să răscumpere munca extenuantă, suferinţele, deziluziile. întreaga viaţă a lui Willy Loman reprezintă
o încercare disperată de a se minţi şi
de a ascunde, în ochii lui şi ai altora,
drama de zi cu zi a unei omeniri frus

trate de drepturile ei celé mai légitime.
Sensul piesei se dezvăluie şi mai clar,
reamintind o idee centrală în arta lui
Arthur Miller. „Piesele mêle — scria
dramaturgul — sînt un fel de a spune
aproapelui meu : iată ce vezi tu în fiecare zi, ce gîndeşti ; iată ceea ce tu ştii r
dar nu ai avut nici timpul, nici curiozitatea, nici mijloacele de a înţelege..."
Teatrul lui Arthur Miller se interne _
iază în mare măsură pe analiză, o analiză minuţioasă care are violenta
contactuiui direct cu viaţa socială, dar
în piesele sale pătrund, într-o forma
sublimată, numai concluziile observaţiilor sale. Iar impresia copleşitoare pe
care ţi-o comunică aceste piese, vine
de acolo că faptele evocate nu-ţi dau
dreptul prin nimic să te consideri în
faţa unui caz singular, şi dacă uneori
îţi iei curajul de a păşi peste scrumul
unei singure flăcări, e imposibil să
trăieşti între ruinele atîtor existenţe
sacrificate, fără să meditezi şi să te
revolţi împotriva celor ce vor să şteargă această realitate din conştiinţe.
îin concepţia lui Arthur Miller, funcţia teatrului este să descopere reali
tatea comună şi pe lîngă care treci
cu insensibilitatea cronică la care te
duc lucrurile pe care le vezi prea des,
ori şi mai rău, cu nevoia de a le uita
şi de a te însela pentru a nu te simţi
singur cu adevărul tău. „Concep publicul ca pe o comunitate în care fiecare membru poartă ceea ce socoate
a fi o teamă, o speranţă sau o preocupare personală ce-1 izolează de restul
omenirii. Misiunea unei piese
este
să_l facă pe om cunoscut sie însuşi,
pentru ca să se poată apropia de ceilalţi, simţindu-se solidar. Teatrul tre
buie să facă omul mai uman, adică
mai puţin singur".
Poate că cea mai grâitoare piesă a
lui Arthur Miller, din acest punct de
vedere, este Amintirea a doua zile de
luni. Personajele acestei piese trăiesc
într-o realitate sufocantă şi care le
preface existenţa într-o suită de zile
golite de orice credinţă şi chiar de
aspiraţii. Oamenii vin la lucru, schimbă între ei cuvinte banale, mănîncă
un sandviş, îşi povestesc cum au petrecut duminica, caută să-şi împărtăşească durerdle sau bucuriile, dar în deşertul orelor care vin şi tree nu se
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stabileşte nici o comunicare. Nu se întîmplà nimic în piesă, dar gesturile şi
replicile, care se répéta eu o dezarmantă monotonie, evocă ritualul inert al
unor fiinţe ce îşi arnăgesc nevoia unei
vieţi adevărate, traite în lumina soarelui
şi în comunitatea unui ideal superior.
Sînt oameni singuri eroii piesei, sînt
oameni trişti, sînt oameni care fug de
ei înşişi, disperaţi că nici o punte nu-i
leagă pe unii de ceilalţi. Piesa se întemeiază pe acel sentiment de năruire
interioară, specific unei societăţi ce
nu mai poate oferi, în cadrele ei
strîmte nu numai vigoare, dar nici
măcar consolări. Ca şi în
Moartea
unui comis-voiajor, Arthur Miller înfăţişează în Amintirea a doua zile de
luni existenţa cotidiană a milioane de
oameni în lumea capitalistă. Adevărul el îl caută în faptele care au încetat să mai intrige, să mai lovească
atenţia, şi care se pierd ca într-un fel
de negură, în aglomeraţia destinelor
obişnuite. Reacţia pe care scriitorul
vrea s-o provoace în rîndurile spectatorilor săi, el şi-a definit-o singur.
Arthur Miller vrea ca publicul să nu
se întrebe „ce o să se întîmple ?", ci să
exclame : „o Dumnezeule, desigur !"
Nu trebuie să se înţeleagă de aci că
dramaturgul nu are simţul istoriei, al
excepţionalului, al tulburătoarelor evenimente la care asistă şi ia parte.
Urmărind foarte de aproape realitatea,
dramaturgul se ridică în mod firesc
la înţelegerea cîtorva din coordonatele
specifice societăţii capitaliste.
Vrăjitoarele din Salem constituie în acest
sens o dovadă strălucită. Ca unul dintre artiştii cei mai lueizi ai Americii,
el a înţeles foarte bine că umanitatea
trăieşte astăzi un dramatic moment
spiritual şi care a f ăcut din viaţa unor
largi categorii de indivizi o problème
de conştiinţă. Cel ce, somat să se înfăţişeze în faţa comisiei mc-carthiste,
a refuzat să apară înaintea ei, preferînd să intre în închisoare, arată în
Vrăjitoarele din Salem o profundă cunoaştere a mecanismului care întretine teroarea pentru a abate mersul
înainte al istoriei. în Vrăjitoarele din
Salem se regăsesc neliniştile, spaimele,
acomodările prudente, laşităţile celor
care — în atmosfera generală de delaţiune şi bănuială reciprocă — se

tem şi de umbra lor, închid ochii ca
să nu vadă, îşi descoperă hidoase resurse de bestialitate. Divulgînd într-o
piesă eu substrat aparent istoric, consecinţele isteriei anticomumste, drama
turgul e de partea celor ce nu pot ac
cepta un trai bazat pe suspiciune, hrănit din micimea sufletească a unora şi
din infamia activa a altora. El e de
partea celor pentru care faptul de a
trăi presupune un acord eu ceea ce e
mai bun în om.
în viziunea lui Arthur Miller, teatrul
trebuie să aducă înaintea spectatorilor toemai acele problème vitale care
sînt aie umanităţii de astăzi, şi să aleagă pe acei eroi care „nu pot pur şi
simplu să lase totul baltă şi să-şi vadă
de drum", fâră să se simtă anulaţi în
însăşi fiinţa lor. „Timpul — scrie el —
caracterele şi celelalte elemente dramatice sînt tratate în mod diferit în
piesele mele, dar toate pun în lumină
acelaşi
moment : al alegerii lucide,
momentul cînd, dintr.un cer semănat
eu stele, omul alege o singură stea."
Convingerea
dramaturgului este că
personajul care se simte obi i gat să
ia atitudine şi să răspundă, fără simulare şi fără echivoc, problemelor ce
i se pun în faţă, care trăieşte „pe viaţă şi pe moarte", eu luciditate, clipa
de răscruce, este şi cel mai dramatic.
„Am totdeauna nevoie să fiu în miezul realităţii care mă înconjoară, să
simt direct ceea ce este în aer" ...
„Toate piesele mele reprezintă un as
pect al realităţii, un punct de vedere
particular asupra unei terne générale.
Important este cred, să reprezinţi rea
litatea într-un mod accesibil. între
doua atitudini, chiar împinse la extrem, alegerea nu comporta pentru
mine nici un dubiu : contactul eu rea
litatea este absolut necesar."
Care este atitudinea scriitorului în
faţa problemelor pe care le ridică timpul
nostru ? Arthur Miller socoate că
în epoca noastră umanitatea are toate
premisele pentru a-şi clădi fericirea.
Această fericire nu se va pu tea asigura însă nieiodată numai prin progresul tehnicii industriale. De aceea, —
adaugă scriitorul — trebuie să educăm omul, să-1 învăţăm să cunoască
valoarea cullurii, a gîndirii, a propriilor sale posibilităţi.
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Aceste declaratii publiée sînt confirmate de o creaţie care se numără
printre celé mai adînci mărturii asupra realităţilor Americii
con tempo rane. „Sînt coniirmate" nu este poate
o expresie exactă, mai bine ar fi să
spunem : „se află la originea". Şi este
un fapt elocvent că unul din marii artişti ai epocii noastre adopta o astfel
de poziţie estetică, socotind-o a fi cea
mai îndreptăţită.
De altfel, Arthur Miller e départe
de a fi singurul dintre dramaturgii
occidentali care fac asemenea profesiuni de credinţă. Numeroşi alţi scriitori au vorbit despre faptul că scrisul e un act de prezonţâ în actualitate, că imaginea artistică e vocabalarul unei epoci, şi că o carte valoroasă
se recunoaşte după precizia eu care
merge înaintea principalelor problème
aie timpului, le întreabă şi le judecâ.
E relativ mult timp de cînd, sub
influenţa societăţii burgheze, o série
de artişti s-au angajat într-o cursă,
după forme strict individuale de viaţă,
căutînd caracterele aparté, situatàile
unice, făcînd din ei înşişi, eu simţămîntul orgolios al singurătăţii, obiect
de studiu. Că aceşti scriitori nu sar
niciodată hotarele care-i despart de
marile mulţimi, este sancţiunea aplicată operei lor, dar că sînt absenţi de
la dezbaterile grave aie timpului, iar
tăcerea lor e vinovată, e un stigmat
pe care-1 poartă nu numai opera lor.
O literature întemeiată pe cunoasterea vietii sociale şi a legilor istoriei
este astăzi punctul de întîlnire şi pa-

rola de comuniume a celor ce ştiu că
exista realităţi care depăşesc un des
tin individual, evenimente care dau
gesturilor şi sentimentelor un înţeles
mai larg şi mai adîne. Susţinînd datoria artistului de a lua cunoştintă de
această constelaţie de aspecte hotărîtoare sub care se înfăţişează vremea
noastră, Arthur Miller, ca şi alţi mari
scriitori ai Apusului, îşi face un principiu estetic din a vedea şi a înţelege
ceea ce se întîmplă în'jurul lui. Nu
este numai o poziţie artistică, este şi
un criteriu moral, a cărui frumuseţe
şi a cărui semnificaţie ne grăbim să
le subliniem, mai aies că în ele vedem
forţa de iradiere a ideilor
noastre
despre artă.
Desigur că Arthur Miller nu ajunge
în toate piesele sale să fructifice la
fel de bine experienţa realitătii. Scriitorul însuşi a recunoscut, de pildă, că
obiecţiile suscitate de piesa Toţi fiii
mei sînt într-un fel îndreptăţite, întrucît din desfăşurarea conflictului s-ar
putea trage încheierea că marii capitalişti ar avea conştiinţa vinovăţiei lor
şi s-ar căi sincer.
Să nu uităm însă că Arthur Miller
străbate un procès ideologic care e
départe de a fi sfîrşit. Şi să reţinem
deocamdată ca un fapt elocvent pentru mişcarea literară contemporană,
atracţia şi influenţa tot mai puternică
pe care o exercită o artă realistă şi
militantă, o artă menită să grupeze în
jurul ei, marea familie de inteligenţe
şi de inimi care este umanitatea.
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B. Elvin

ARTI

REVISTE

rii şi regizorii noştri de astăzi, care
urmînd indicaţiile date de partid, împlinesc visul cel mai frumos al înaintaşilor : acela ca teatrul să fie eu adevărat al poporului. Perioada cea mai
revoluţionară şi cea mai bogată în
căutări creatoare din toată istoria tea
trului nostru, perioadă pe care o trăim
de aproape doua decenii, nu-şi află
oglindirea, pe măsura cuvenită în
scrierile de teatrologie. (Ceea ce a puAcademiei
blicat, în 1959, editura
R.P.R., „Teatrul în Romania după 23
August 1944", este în această privinţă doar un început sfios care n-a fost
continuât şi întregit.)

MONOGRAFII ALE TRECUTULUI,
DAR UNDE E ACTUALITATEA?
Récolta de scrieri teatrale apărute
de la începutul anului 1960 pînă în
prezent, deci într-o stagiune şi jumătate, nu este prea bogată : două
monografii ',
doua volume de memorii 2 şi o privire istorică asupra
teatrului
romînesc pînă la 18603.
Editurile şi-au concentrât atenţia mai
mult în jurul lucrărilor eu caracter
documentas istoric — utile şi în ge
neral bine orientate —, dar care nu
răspund decît necesităţilor de cunoaştere a istoriei teatrului nostru
dinainte de Eliberare.
Se constata o sfială din partea autorilor, o teamă de a aborda problè
me eu caracter teoretic, de a élabo
ra lucrări mai întinse şi mai com
plexe privind dezvoltarea teatrului nos_
tru realist-socialist. Pare că se uită,
în general, că istoria teatrului nostru
nu se opreşte la sfîrşitul secolului al
XIX-lea, nici la 23 August 1944, şi
că această istorie continua, la un nivel calitativ superior, după aceste
date. Istoria noua a teatrului romî
nesc este făurită de dramaturgii, acto-

Celé doua monografii, Grigore Ma
nolescu, de Tudor Şoimaru, şi Ion
Brezeanu, de MjLhai Vasiliu, se aşază
pe linia cercetarilor
monografice,
marxist orientate, al căror început a
fost fâcut, în istoriografia teatrului
nostru, eu aproape zece ani în urmă.
Pe baza experienţei acumulate de-a
lungul acestor cîtorva ani, autorii ultimelor două lucrări au realizat o cuprinzătoare imagine a epocii teatrale
în care au trait respectivii actori.
Dar, desi au îmbogăţit şi eu detalii,
ce ţin de fantezia creatoare, unele episoade aie vieţii şi activităţii acestora
(vezi în special T. Şoimaru), ei n-au
reuşit să prelucreze materialul faptic
ce le-a stat la îndemînă, nu 1-au in
terprétât în asa fel încît să extragă
din el semnificaţii de ordin general.
Acest neajuns îl întîlnim atît în

1 Ion Brezeanu de Mihai Vasiliu, ESPLA.
1959 (volumul a apărut însă în librării în
februarie 1960), şi Grigore Manolescu, de
Tudor Şoimaru, Editura Tineretului, 1960.
2 Aristizza Romanescu, 30 de ani. Amintiri
E.S.P.L.A., 1960, şi C. I. Nottara, Amintiri,
E.S.P.L.A., 1960.
3
Teatrul rominesc — privire istorică, de
loan Massoff, E.P.L., 1961.
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monografiile de care ne ocupăm,
cît şi în studiile introductive la volumele de amintiri aie lui C. I. Nottara
şi Aristizza Romanescu. Se citează acolo numeroase pasaje — uneori pagini întregi —, de mărturisiri şi păreri aie actorilor eu privire la artă în
gênerai, la funcţia teatrului, la etdca
profesională, la munca de pregătire a
rolului, la formarea tinerilor artişti
etc. Aceste mărtuirisiri, presărate icicolo în paginile prefeţelor ori monografiilor — extrase din amintirile,
scrisorile, ori din declaraţiile făcute
de respectivii artişti în presa vremii — nu le găsim însă cornentate, în
toată adîncimea şi bogăţia lor, de către cei ce au întreprins studii monografice asupra lor ; nu descoperirn în
asemenea studii intenţia de a sisternatiza şi de a trage conduzii teoretice din conoepţiile asupra teatrului,
aie personalitătilor studiate, de a
urmări evoluţia acestor concepţii, de
la o etapă istorică la alta, de la o personalitate la alta. Mai mult, în prefaţa
la volumul Amintiri de C. I. Nottara,
Mihai Vasiliu, autorul ei, se opreşte,
în consideraţiile pe care le face asupra lui Nottara, la primai ani din
cariera acestuia (anii asupra carora
poartă „amintirile") şi lasă eu totul
nestudiate, ultimele trei-patru decenii
din creaţia şi gîndirea artistică a marelui actor. Evident, în felul acesta.
prezentarea este deficitară, personalitatea şi moştenirea artistică a „meşterului" Nottara apărînd păgubitor stirbite, sărăcite de multe din atributele
şi valorile lor spécifiée. O altă prefaţă, aceea a lui Mircea Maneaş la
Amintirile Aristizzei Romanescu, surprinde, în cîteva pagini, trăsăturile
„memoriilor" Aristizzei, dar mai putin pe celé aie personalităţii propriuzise a actritei. Intervenţia autorului
prefeţei nu trebuia să se mărginească
numai la comentarea succintă a „amintirilor", închinate actriţei (chiar
dacă el este în acelaşi timp autorul
unei monografii), ci să meargă mai
départe, să arate în ce chip se oglindesc în aceste amintiri viaţa, munca,
zbuciumul, creatia, într-un cuvînt,
personalitatea Aristizzei Romanescu.
Pe alocuri se constata un excès de
biografism, în dauna capitolelor de

teoretizare sau a celora care urmăresc
procesul de creaţie artistică al acto
rilor studiaţi. Avem a&tfel posibilitatea să rămînem eu imagini foarte clare
despre omul Grigore Manolescu sau
omul Ion Brezeanu, dar prea puţin
distincte despre portretele lor artistice. Analizele rolurilor, subliniereaa
ceea ce are specific fiecare actor, găsirea acelor trăsături care îl deose-

besc, de pildă, pe Grigore Manolescu
de Nottara, ori pe Brezeanu de Toneanu etc., sînt prea puţin edificatoare.
** *
Nu putem să nu remarcăm totuşi,
uneori, strădanii meritorii din partea
autorilor de a descifra marca personală a artistului studiat. Astfel, parcurgînd monografia lui Mihai Vasi
liu, aflăm despre pasiunea mare a
lui Ion Brezeanu pentru rolurile din
comediile lui Caragiale (Ipingescu, Cetăţeanul turmentat), o pasiune în me
sura să-1 şi definească drept actorul
„lui Caragiale", după cum Millo fusese actorul „lui Alecsandri". Ne este
apoi revelată o a doua particularitate
a talentului lui Brezeanu : capacitatea
de a întruni într-o rară şi desăvîrşită
unitate înclinaţiile spre comédie eu
resursele de tragedian. în fine, este
eu utilitate remarcată deosebita intuiţie artistică a actorului, conjugată
eu o permanentà grijă şi o neîntreruptă muncă pentru pregătirea rolulurilor, „dorinţa chinuitoare să reuşească perfect ce voia" (pag. 148). Mai

93
www.cimec.ro

mult, în încercarea de a-1 portretiza
cît mai revelator, de a 4 caracteriza
cît mai adînc, M. Vasiliu încearcă să
iii-1 înfăţişeze pe Brezeanu în unele
roluri şi în comparaţie eu alţi actori,
care 1-au précédât ori care 1-au urmat
în interpretarea acelorasi roluri : Ciubăr Vodă (interprétât de Millo, Iulian, Brezeanu, Ramadan), sau Harpa
gon (jucat de Brezeanu, Soreanu, Finteşteanu, Ramadan). Din păcate, în
cercarea comparativă e doar schiţată,
nu atinge efectiv hotarul unor analize
convingătoare.
Un bun cîştigat de autorii ce intră
aci în discuţie este privirea justă asupra raporturilor dintre personalităţile studiate şi epoca în care acestea
au trait.
Tudor Şoimaru şi Mihai Vasiliu ştiu
să privească personalităţile în ambianţa politică şi culturală a vremii, în
relaţiile eu celelalte figuri sau grupări artistice importante din vremea
lor. Grija pentru realizarea unor tablouri complete, fidèle realităţii, este
vizibilă. Tudor Şoimaru surprinde
imagini contrastante,
caracteristice
claselor sociale în timpul şi imediat
după războiul de independenţă de la
1877 : de o parte, exploatatorii, du-

nolescu, Mateescu, Iulian, Aristizza
Romanescu,
Nottara,
continuatorii,.
purtătorii mai départe ai zestrei acumulate de cei dintîi.
Este demn de relevât modul în ge
neral judicios în care sont prezentate
personalităţile teatrale, fără îngroşări
sau elogii paseiste. Grigore Manoles
cu, Aristizza Romanescu, C. I. Notta
ra, zugrăviţi ca unii dintre cei mai
de seamă actori înaintasi ai teatrului
romînesc, sînt înfăţişaţi eu meritele
şi scăderile lor, eu ceea ce au adus
nou fiecare, sau eu ceea ce a constituit limita în activitatea lor. îndeosebi, iucrul acesta se face simţit în
monografia Ion Brezeanu. Autorul ei
a schiţat liniile principale aie creaţiei
lui Brezeanu, eu un dezvoltat simţ
critic faţă de părţile reproşabile din
activitatea acestuia,
prezentîndu-ne
astfel personalitatea actorului, fărădenaturări, fără exagerări apologetice.
în anii de după primul război mon
dial, actorul protestatar de altădatâ
evoluează spre conformism şi supunere faţă de cultura dominantă, se
izolează, se îmbracă în haina mulţumirii de sine, se manifesta indiferent
faţă de tinerii actori, deşi el însuşi
gustase din amărăciunea luptei eu
„consacraţii". Nu întîmplător în aeeastă perioadă el dă din ce în ce mai
rar creaţii noi şi valoroase.
***

cînd o viaţă de huzur, lïsipa, lux, chefuri ; de alta, văduvele, răniţii, săracii, zbătîndu-se în foamete şi mizerie.
In monografia Grigore Manolescu sînt
de asemenea bine prezentate cele două
generaţii care se continua şi se completează : generaţia Millo, Pascaly, Luchian, Bălănescu, Galino, eu experienţa lor de deschizători de drumuri în
arta noastră scenică, şi generaţia Ma

Reîntîlnim o seamă din valorile şi
neajunsurile monografiilor pomenite,
pe planul mai larg şi mai complex al
uned lucrări de istorie a teatrului propriu-zise — în „privirea istorică" asupra teatrului romînesc (vol. I) a lui
loan Massoff (lucrare de incontestabilă valoare documentară şi utilitate
pentru rnarele public iubitor de teatru). Şi loan Massoff se fereşte în ge
neral de „faseinaţia" trecutului în lucrarea sa, şi îndeosebi în acele pagini în care este vorba de rolul lui
Alecsandri în dezvoltarea dramaturgiei originale, sau
al lui Gostache
Caragiale, Matei Millo, Mihai Pas
caly, în profesionalizarea artei acto
rului. Autorul prezintă însă contribuţia acestora în chip „fărîmiţat", risipită de-a lungul mai multor capitole
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din volum, în loc să consacre cîte un
medalion-portret fiecăreia din aceste
figuri de prim-plan. Metoda strict cronologică folosită de autor mi se pare
în acest domaniu de natură să îngreuieze înţelegerea şi cuprinderea valorilor şi limitelor respectivelor personalităţi.
Şi pentru că veni vorba de cronologie : problema periodizârii aproape eu
totul neglijată de ceilalţi autori, a stat
vizibil în atenţia lui loan Massoff.
Lucrarea Teatrul romînesc — privire
istorică se străduieşte să înfăţişeze
acest sector al culturii noastre în f uncţie de succesiunile orînduirilor sociale
şi de legătura dihtre viaţa economică
şi cultura poporului nostru. Nu întotdeauna însă autorul realizeazâ ceea
ce-şi propune. Furat de fapte, adeseori
nesemnificative, anecdotice, de înclinarea spre biografismul pe care-1 reproşam şi autorilor monografiilor, loan
Massoff se complace în a se pierde în
luxul erudiţiei sau în relatàrile mârunt cronicăreşti (de altfel, piine de
culoare) şi pierde din vedere liniile de
ansamblu şi de idei în care s-au desfăsurat evenimentele relatate. Asa,
spre exemplu, partea a treia, intitulată Teatrul în perioada descompunerii
feudalismului şi dezvoltării relaţiilor
capitaliste (diviziune ce ocupă circa
300 de pagini, adică mai mult de jumătate din textul volumului), începe
în felul acesta : „Primul care a dat alarma asupra lipsei teatrului în limba
romînă a fost Dinicu Golescu, figura
luminoasă a trecutului nostru cultural
şi politic. Cu prilejul celor trei călătorii făcute peste hotare, a avut pri
lejul să viziteze cîteva -«Case de comedii» — adică teatre — între altele
celé din Pesta, din Viena şi din Triest,
şi desigur că a şi văzut mai multe
spectacole etc., etc., etc." (pag. 63).
Este limpede că cititorul, văzînd
subtitlul acestei importante diviziuni,
se astepta să găsească, încă din primele pagini, o incursiune istorică, o
caracterizare a epocii, din punct de
vedere economic şi politic, un tablou
al relaţiilor sociale şi culturale din
perioada respective, în care să se angreneze, ca parte componentă a suprastructurii, teatrul. O asemenea privi
re istorică lipseşte însă. Autorul trece
de-a dreptul, la materia propriu-zisă,
la relatarea primelor spectacole în
limba romînă, fără a schiţa cadrul ge

neral în care au avut loc aceste manifestări teatrale. Aceasta nu înseamnă
că consideraţii istorice lipsesc cu desăvîrşire în volum, dar absenta lor se
face simţită mai cu seamă în unele
momente de răscruce. Insuficientă mi
se pare, în această privinţă, şi Introducerea, în care aşteptam jalonarea
întregii lucrări, sau eel puţin a acestui prim, volum, în locul unor vagi

consideraţii asupra unor momente răzleţe din ostoria teatrului romînesc.
***
In încheiere, vom sublinia caracterul util al lucrărilor asupra cărora
ne^am oprit. Sperăm ca viitoarele „stagiuni editoriale" să aducă o cre.ştere,
atît
cantitativă cît şi calitativă, a
scrierilor de istorie şi teorie a tea
trului. Ce găsim în aceste cărţi şi
n-am dori să mai găsim ? O prea
mare risipă de fapte şi nume minore,
nesemnificative, unele abuzuri de
„note" arhivistico-documentare, un insuficient spirit de selecţie din partea
autorilor, uneori repetări de la o lucrare la alta, alteori inadvertenţe, contraziceri. Ce nu găsim în volumele
amintite şi am dori să găsim ? Un caracter mai profund analitic, în locul
celui prea apăsat descriptiv, mai multă
sistematizare, un spirit de sintetizare
mai pronunţat, cultivarea detaliului
important, cu putere de caracterizare,
îmbinarea paginilor de istorie teatrală cu celé de teorie teatrală. In sfîrşit, e de dorit să apară şi lucrări care
să priveaseă şi să discute problemele
multiple şi complexe pe care le ridică mişcarea noastră teatrală actuală.
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MIC
DICTIONAR
TEATRAL(II)

Visul unei nopţi de vară : proiect de repertoriu.
Cinel-Cinel : eu ce deschidem ?
Secunda 58 : momentul ,hotărîtor în privinţa piesei de
deschidere.
Furtuna : deschiderea stagiunii.
Dacă vei fi întrebat : raport de activitate pentru
minister.
Parted leului : maestrul Y a dat sugestii pentru alcătuirea repertoriului.
Jocul de-a vacanţa : turneu estival pe litoral.
Puterea întunericului : se desehide stagiunea şi orga
de lumini nu e încă gâta.
Milionarii : secţia de estradâ a plecat în turneu.
Avarul : şeful contabil în faţa devizului primei
montări.
Vulpea şi strugurii : dacă nu ne aprobă o féerie, in
tram eu o piesă originală de un autor tînăr.
Citadela sfărîmată : folosirea vechiului decor la noua
première.
In căutarea extraordinarului : activitatea unui secretar
literar pe timpul verii.
Ferestre deschise : locuri libère în repertoriu, rezervate pieselor originale.
Intrigă şi iubire : încep noile distribuai.
în noaptea asta nu doarme nimeni : mîine dimineaţă
e vizionare.
O lună de confort : lectura piesei la masă.
Femeia îndărătnică : actriţa X vrea să-şi ^ărbătorească
jubileul de 50 de ani tot eu Julieta.
Atenţiune, copii : criticii sînt în sală.

Al. P.
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