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P R E Z E N T A 

R O M Â N I E I 

P retutindeni i n luinc, gîndirca politică românească de azi, construcţia dc stat 
a ţării noastre, dezvoltarea cultur i i , succesele artei româneşti creatoare şi 
interpretative, toate aceste semne limpezi de prosperitate, de bogăţie spiri

tuală şi materială, sînt unanim salutate cu admiraţie şi respect. V i u demonstrate, direct 
şi cu strălucire, în zeci de ţări, valorile şi calităţile poporului român sînt sintetizate în 
personalitatea excepţională a tovarăşului Nicolae Ceauşescu, i n munca, operele şi acţiu
nile sale. Recentele călătorii peste hotare, contactele prestigioase şi rodnice ou atîţia 
oameni de stal, din politică, economie şi cultură, amplele ecouri ale interviurilor publi 
cate de ziare şi reviste cu largă răspîndirc pe toate continentele au confirmat faptul 
că, pe eşichierul vieţii internaţionale actuale, preşedintele Nicolae Ceauşescu este una 
dintre figurile* cele mai preţuite şi admirate, sentimentele de omagiu ce i se adresează 
răsfringindu-sc, d in p l in , asupra ţării şi poporului nostru, în toate locurile şi cir
cumstanţele. 

Oamenii d in viaţa artistică românească — şi, în special, oamenii de teatru — 
sînt ei înşişi, nemijlocit, în măsură să înţeleagă, p r i n propria lor expe
rienţă, adevărul acesta. Numeroasele ansambluri româneşti participante la 

turnee in străinătate, numeroşii autori dramatici, actori, care au participat la diferite 
congrese, conferinţe, festivaluri în ţări de pe toate continentele au avut pri le jul să 
constate — şi confirmă f a p t u l — că numele României, politica ei de prietenie şi de 
colaborare deschisă, sinceră, cu toate statele şi popoarele iubitoare dc pace sînt cunos
cute şi apreciau*, pozitiv, cu căldură, în cele mai largi cercuri ale opiniei publice. Se 
poate spune, pe drept cuvînt, că nici n u mai există elemente de comparaţie între 
felul cum era privită ţara românească în urmă cu trei-patru decenii şi felul p l in de 
admiraţie cu care este considerată, apreciată şi stimată astăzi. Profesorul universitar 
d in Bologna Franco Spisani scria, de curînd. în numărul pe care „Revista Interna
ţională de logică" 1-a închinat României, că ţara noastră arc, efectiv, un ..chip nou", 
pe earc-1 formează ansamblul progresului şi succeselor sale în toate domeniile de acti
vitate — în construcţia economică şi în efloreseenţa cultural-arlistică. 

M a i este, oare, nevoie să adăugăm că succesele, prestigiul, preţuirea oameniloi 
de cultură, mai cu seamă a criticilor şi observatorilor competenţi, n u se pot cîştiga 
fără serioase şi stăruitoare eforturi ? I n viaţa teatrală d in lume, în care se înfruntă şi 
se încrucişează, într-o cordială întrecere, numeroase forme şi curente de exprimare 
artistică, fiecare cultură poate şi trebuie să intervină, să participe, cu stilul său pro« 
priu , cu propria ei contribuţie, specifică. 
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A rta noastră, teatrul nostru au mîndria dc a f i expresia vie a unei societăţi 
socialiste, în plină şi multilaterală dezvoltare. O definiţie dc felul acesta 
este foarte măgulitoare dar — să f im atenţi ! — ne şi obligă ! Pe drumul 

său de perfecţionare, impus de însăşi legitatea progresului, aria teatrală, simultan cil 
toate formele artistice, trebuie să exprime, să oglindească dinamica dezvoltării socie
tăţii, paşii înainte făcuţi în domeniile atît de vaste ale cunoaşterii, ale gîndirii şi sensi
bilităţii umane. Numai în aceste condiţii, artele se vor reînnoi, neîncetat, îşi vor croi 
drumul larg, dar n u lipsit dc greutăţi, către formele cele mai înalte de exprimare 
si către cel mai bogat conţinut de viaţă. Fireşte, teatrul se situează pe pr imul plan iu 
această nobilă întrecere, deoarece este pr in excelenţă o artă socială, o artă « oameniloi 
şi pentru oameni. Dar, aşa cum spunea tovarăşul Nicolae Ceauşescu, într-o magistrală 
formulare : „Pentru a-şi dedica opera oamenilor, artiştii trebuie să ştie ce doresc, la 
ce visează ci , care sînt interesele şi idealurile lor, ei trebuie să pătrundă adine i u 
conştiinţa maselor, să cunoască marile deplasări pe care le-a determinat în gîndirca 
şi sensibilitatea lor socialismul. Astfel, poeziile, romanele, piesele dc teatru vor putea 
exercita o puternică influenţă asupra minţii şi i n i m i i omului dc azi, vor- putea 
deveni purtătoare dc mesaj ale celei mai înalte etici — umanismul socialist". 

I ată, aşadar, către ce culmi sîntem datori să înălţăm arta dramatică şi 
arta spectacolului, pentru a cuprinde, cu adevărat, şi în cele mai fericite 
expresii, mesajul societăţii noastre socialiste. Omul nou, plămădit dc lunga 

şi glorioasa serie de lupte şi de victori i ce stau la temelia actualei noastre societăţi, 
este mai exigent astăzi deeît orieînd. El este purtătorul unei nod psihologii, de un nobil 
şi substanţial rafinament, care-1 ajută să înţeleagă arta într-o perfectă fuziune cu viaţa. 
Acum, în societatea socialistă, se poate vorbi despre formarea personalităţii umane 
multidimensionale, care nu răniîne, desigur, numai pe planurile social-economicc. Deplina 
realizare a acestei personalităţi se face, simultan, pe planurile culturi i şi artei, pe pla
nul eticii , într-o minunată jerbă de valori şi de creaţii spirituale, caracteristice anilor 
noştri. Omul îndrăgostit, astăzi şi aici, de artă este omul marilor transformări econo
mice şi sociale, este omul planurilor de stat împlinite prin înţeleaptă conjugare a tutu
ror eforturilor, către mai rapida realizare a unui scop colectiv, care este desăvirşirca 
societăţii socialiste şi înaintarea către comunism. 

T eatrul romanesc se înscrie, cu prestanţă şi eu trăsături propr i i , originale, în 
teatrul l u m i i întregi, aşa cum România socialistă îşi afirmă, pr in totali
tatea creaţiilor şi capacităţilor sale materiale şi spirituale, prezenţa i n lume. 

Se cuvine să subliniem, eu vigoare, că însuşi Programul part idului ne indică linia de 
urmat, atunci cînd, după ee defineşte ro lu l l i teraturi i şi artei, arată că aceste două mari 
creaţii sociale trebuie să militeze, pr in forţa lor educaţională, pr in tendinţa lor către 
frumuseţe şi adevăr, pentru solidaritate între toate forţele revoluţionare şi progresiste 
din lume, pentru idealurile de libertate socială şi naţională ale popoarelor, pentru 
colaborare şi prietenie între toate naţiunile. 

I n acest tablou de ansamblu al gîndirii şi al activităţii stalului nostru, a l popo
ru lu i nostru, al oamenilor creatori de valori materiale şi dc valori spirituale, prezenţa 
României în lume capătă u n relief şi o lumină de a căror evidentă strălucire avem 
dreptul să ne mîndrim. Toţi creatorii şi interpreţii, toţi colaboratorii spectacolelor de 
teatru românesc sînt holăriţi să pună în serviciul acestei prezenţe capacitatea lor de 
muncă, forţa lor de creaţie artistică, hotărîţi să contribuie, eu talentul lor, la creşterea 
continuă a prestigiului dc care se bucură România socialistă. 
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ALBA IULIA 1975 
Am pulul vedea, cu adincă emoţie, alături de milioane de telespecta

tori, grandioasa adunare populară de la Alba Iulia. 
După ce tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretar general al Partidului 

Comunist Român, preşedintele Republicii Socialiste România, a evocat în 
cuvintarea rostită aici împlinirea a 375 de ani de la prima unire politică a 
ţărilor române sub Mihai Viteazul şi a două milenii de la atestarea documen
tară a oraşului Alba Iulia, am fost martorii unei ample şi înălţătoare sărbători. 
Sub ochii secretarului general al partidului şi ai tovarăşei Elena Ceauşescu, 
ai celorlalţi conducători de partid şi de stat, ai zecilor de mii de oameni ai 
muncii —- români, maghiari, germani şi de alte naţionalităţi — aflaţi pe vastul 
platou din faţa porţii oraşului Alba Iulia, sub ochii milioanelor de telespecta
tori, se desfăşoară panorama sărbătorească a cetăţii, pe zidurile căreia stră
lucesc stemele Partidului Comunist Român şi Republicii Socialiste România. 
Pe arcadele de la intrarea în cetate, steagurile roşii şi tricolore încadrează 
portretul tovarăşului Nicolae Ceauşescu. Se disting vechile denumiri ale cetăţii 
Alba Iulia : A p o u l o n , străveche aşezare a Daciei libere, A p u l u m roman de mai 
tirziu, vatra milenarei cetăţi de azi. Dînd expresie gîndurilor şi simţămintelor 
întregului popor, sînt scrise pe pancarte lozinci mobilizatoare : „Trăiască P a r t i 
dul Comunist Român în frunte cu secretarul său general , tovarăşul 
Nicolae Ceauşescu ! " ; „Trăiască şi înflorească s c u m p a noastră patrie, R e p u b l i c a 
Socialistă România ! " ; „Programul part idului — programul poporului ! " ; „Să 
înfăptuim neabătut hotărîrile Congresului a l X l - l e a a l P . C . R . ! " . Pe această 
vastă scenă, in acest atîl de grăitor decor s-a desfăşurat un mare spectacol 
omagial. 

Cunoscuţi actori ca şi artişti amatori — recitatori, cîntâreţi şi dansa
tori — dau viaţă unor nemuritoare pagini de istorie : formarea poporului 
român, continuitatea sa pe teritoriul străbun, încercările deosebit de grele prin 
care a trecut, dar pe care a găsit întotdeauna tăria morală şi materială să le 
înfrunte şi să le infrîngă, lupta sa pentru unitate şi independenţă naţională, 
pentru progres, pentru eliberare socială şi neatîrnare, împlinirea, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, a aspiraţiilor celor mai fierbinţi ale poporu
lui nostru, pentru care au luptat şi s-au jertfit înaintaşii. 

Fiecare moment al acestei cuprinzătoare evocări, exprimat prin versuri, 
sau evoluţii coregrafice, a fost încărcai de emoţie, de înaltă vibraţie patriotică. 
Dintre toate, însă, s-a desprins momentul pe care marea sărbătoare de la 
Alba Iulia l-a omagiat : Tulnicele răsună de peste munţi şi văi, de pe zidurile 
cetăţii, salve trase din tunuri de epocă se contopesc cu strigătele de bucurie 
ale mulţimii care întîmpină alaiul alegoric avîndu-l în frunte pe Mihai Viteazul. 
Se deschid larg porţile cetăţii, şi în timp ce grupurile reprez,entînd cele trei 
ţări româneşti se contopesc, în semn de frăţească unire, bravul voievod 
rosteşte nobilul său legămînt : „Ridicaţi-vă, ridicaţi frunţile ! D e azi înainte 
nici u n fiu a l acestui n e a m să n u m a i ţină fruntea plecată, îndeplinind voinţa 
pe care cu toţii v-aţi dovedit-o prin luptă. I o , M i h a i Voievod , domn al Ţării 
Româneşti, al A r d e a l u l u i şi a toată ţara Moldovei , dau tuturor de ştire că ni 
s -a-mplinit v r e r e a din v e a c ! " 
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P I T E Ş T I 

Un interviu colectiv 
la 

Teatrul „A. Davila" 
în continuarea discuţiilor pe care ne-am propus să le reflectăm în paginile 

revistei noastre', publicăm de data aceasta opiniile membrilor colectivului secţiei 
de dramă a Teatrului „A. Davila" d in Piteşti. 

Participanţii la discuţie au răspuns invitaţiei noastre dc a înfăţişa aspecte 
cît mai cuprinzătoare ale propriei lor activităţi, reuşind, după părerea noastră, 
să prezinte o sinteză a realizărilor, năzuinţelor şi persjpcctivclor muncii lor, ca şi 
a neîmplinirilor şi neajunsurilor. 

Aşa cum s-a putut vedea şi din alte discuţii iniţiate de revista „Teatrul" 
multe din problemele abordate de oamenii de teatru ţnleşteni sînt probleme ale 
m:ycării noastre teatrale, ele teflectă stări de fapt şi preocupări comune mai mul
tor colective. Diferenţele pot fi distinse in felul în care fiecare colecţii- in parte, 
şi în cazul de faţă. colectivul pitcşlean găseşte răspuns la întrebările sale, abor
dează soluţii proprii. 

Participarea la discuţie a fost următoarea : Mihai lladoslnvescu — regizor, 
directorul teatrului; Radu Boroianu, regizor ; Alexandru Tocilescu, regizor ; Puiu 
Stoicescu, şeful secţiei de dramă; Constantin Zărnescu, actor; secretarul B.O.B. ai 
P.C.R. ; Dumitru Căpitanu, secretar literar; GabrieJa Cerchez, referentă literară ; 
Angela Radoslavescu, Ştefan Moisescu, Ion Focşa, Constantin Stavril , Vistrian 
Roman, Mihai Dobre, Hamdi Cerchez, Dem. Niculescu, actori. 

Din partea redacţiei : Valeria Ducea şi Virg i l Munteanu. 
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REDACŢIA : Vă mulţumim că aţi acceptat să participaţi 
Ia această discuţie colectivă despre propria dumneavoastră acti
vitate. Ne sînt bine cunoscule realizările dumneavoastră. Am dori 
însă, spre folosul dumneavoastră şi al colegilor dumneavoastră 
din alte teatre, spre folosul tuturor celor interesaţi de mişcarea 
teatrală, să ne oferiţi posibilitatea de a reflecta in paginile 
revistei noastre, aspecte şi probleme ale muncii dumneavoastră 
— aşa ruin se desfăşoară ea, dincolo de luminile rampei. Cu 
alte cuvinte, vă invităm să încercaţi o definire a specificului 
activităţii Tivi Irului „A. Davila" din Piteşti, a profilului acestui 
colectiv, convinşi fiind că nimeni decit dumneavoastră înşivă, 
nu ar putea înfăţişa mai bine, mai adine, mai complet toată 
suma de probleme care vă sînt proprii. 

Vă rugăm să ne vorbiţi despre publicul dumneavoastră şi 
despre specificul său, despre repertoriul teatrului, despre activi
tatea de pregătire a spectacolelor, despre felul cum vă înde
pliniţi programul cultural-artistic, despre atmosfera din colec
tiv, despre relaţiile de muncă şi, în general, despre orice 
credeţi că poate ajuta la limpezirea unor probleme şi găsirea 
unor soluţii, privitul activitatea dumneavoastră prezentă şi de 
perspectivă. Aşadar, aveţi cuvîntul ! 

MIHAI RADOSLAVESCU : Stntera bucuroşi să răspundem 
invitaţiei dumneavoastră de a organiza această discuţie colec
tivă. Am urmărit şi alte „interviuri colective" sau „mese 
rotunde" cum obişnuiţi să le numiţi şi ştiu că multe din pro
blemele care s-au pus, se vor pune şi astăzi, în discuţia noas
tră şi se vor mai pune şi pe viitor. Sînt probleme ale tuturor 
teatrelor şi fac parte din existenţa noastră de zi cu zi. Dar 
pperăm, spre folosul nostru, să relevăm şi aspecte care ne sînt 
specifice. 

Aş dori, înainte de a da curs discuţiei în ordinea de pro
bleme sugerată de dumneavoastră, să precizez cîteva chestiuni 
de amănunt. Stagiunea pe care o încheiem, a început pentru 
noi cu întîrziere, după o perioadă în care activitatea teatrului 
nostru a cunoscut o dereglare. Clădirea teatrului a intrat în 
reparaţii generale, mai exact, într-o completă renovare. După 
cum aţi putut vedea, azi avem un teatru elegant, care şi-a 
schimbat total înfăţişarea, un teatru foarte bine utilat, iar 
peste puţină vreme mira scenă a sălii Studio va fi dată şi ea 
în folosinţă. Această realizare, în care am fost substanţial aju
taţi de organele locale de partid şi de stat, ne bucură şi ne 
obligă totodată. Dar, în tot timpul — destul de îndelungat — 
cît teatrul nostru o fost un adevărat şantier, colectivul şi-a 
desfăşurat activitatea in deplasări, a repetat pe scene închiriate 
sau dc-a dreptul sub cerul liber, a cunoscut tulburări ale rit
mului de muncă şi denivelări ale calităţii muneji sale, aşa 
încît începutul acestei stagiuni ne-a pus în faţa unor serioase 
probleme privind regruparea forţelor şi reevaluarea Întregii 
activităţi. Iată de ce, problemele pe care redacţia revistei 
„Teatrul" ni le sugerează, constituie fondul preocupărilor colec
tivului nostru în acest moment cind noi dorim să întreprin
dem o schimbare radicală a întregii noastre activităţi, să reali
zăm un substanţial salt calitativ. 

REDACŢIA : Cu aceste precizări, să revenim la problemele 
dc fond ale activităţii dumneavoastră. 

MIHAI RADOSLAVESCU : Cred că este ulii să vedem în 
ce cadru se desfăşoară munca noastră. Oraşul Piteşti este un 
oraş industrial, ca şi toate celelalte localităţi urbane din judeţ, 
pe care le vizităm cu spectacolele noastre. Sînt centre care s-au 
dezvoltat vertiginos în ultimii ani, au crescut fabrici şi uzine, 
s-au înălţat platforme industriale de mare importanţă în ansam
blul economiei naţionale. Populaţia oraşelor din judeţul nostru 
este preponderent muncitorească. Acesta este un aspect al rea
lităţii de care trebuie să ţinem seama ; al doilea aspect pe 
care vreau să-1 relev este că cei mai mulţi dintre muncitori 
sînt foarte tineri, numeroşi dintre ei au păşit pe porţile uzinei 
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venind dc la ţară şi destui dintre ei nu ştiu încă drumul către 
teatru. Să nu uităm dc asemenea că teatrului nostru îi revin 
răspunderi importante in munca culturală la sate. 

CONST. ZARNESCU : Aş adăuga faptul că oraşul Piteşti, 
fiind situat în imediata vecinătate a Capitalei, este frecvent 
vizitat de toate teatrele importante din Capitală. Nu există 
săptămînă ca la noua şi încăpătoarea sală a Casei de Cultură 
să nu fie două-trei spectacole ale teatrelor Imcureştene (ceea 
ce, dintr-un punct de vedere, e foarte bine) şi alte două-trei 
spectacole tot dinspre Bucureşti venite, cărora noi, în termen 
curent, le spunem „şuşanele", ceea ce fără îndoială c nun* 
puţin bine. 

REDACŢIA : Acesta e un aspect cu caracter mai subiectiv. 
CONST. ZĂRNESCU : Fireşte, dar un aspect de care acti

vitatea teatrului nostru trebuie să ţină seama. 
M. RADOSLAVESCU : Analiza structurii sociale a popu

laţiei judeţului nostru, direcţia şi nivelul dc pregătire, inte
resul pentru manifestările artistice şi în special pentru teatru, 
sînt clemente pe care le-am analizat cu seriozitate în ultima 
vreme şi care, fără a intra în prea multe amănunte, ne-au 
condus la concluzia că profilul teatrului nostru trebuie să 
tindă să devină profilul unui teatru popular, în înţelesul de 
teatru cu o largă accesibilitate în masele de spectatori. 

HAM DI CERCHEZ : Se cuvine să facem o precizare. Ani 
in şir teatrul nostru a dat o accepţiune, după părerea mea, 

număr de spectatori cit mai mare şi încasări cit mai multe, 
teatrul nostru organiza un fel de spectacole hibride, un ames
tec de revistă şi muzică populară, cu invitaţi de mare faimă 
ca Ion Dolăncscu şi Dem. Rădulescu. Se realiza o largă parti
cipare a spectatorilor la aceste spectacole dar e de la sine 
înţeles că aceste manifestări nu puteau constitui decit spec
tacole de divertisment şi nu adevărate acte de cultură. Nici 
în această stagiune nu a lipsit un astfel de spectacol, deşi noi 
toţi ne-am propus să renunţăm la asemenea practici prin care 
ne cam furăm căciula. 

M. RADOSLAVESCU : Problema este cît se poale de impor
tantă şi asupra ei sîntem datori să revenim, pentru că pre
zintă serioase implicaţii în realizarea planului nostru. Cred 
insă că e cazul să discutăm mai tîrziu despre toate astea şi 
să vă prezentăm în continuare felul cum s-au concretizat 
în planul nostru de repertoriu concluziile noastre privitoare 
la principalele sarcini ale teatrului. 

Am deschis stagiunea cu piesa Omul cu piciorul b a n d a j a i 

de Francisc Munteanu. Deşi am fost conştienţi de anumite 
limite în realizarea artistică a piesei, am considerat că prin 
tematica ei lucrarea aceasta, care înfăţişează un aspect al luptei 
comuniştilor în anii ilegalităţii, poale interesa pe spectatorii 
noştri. 

CONSTANTIN STAVRIL : E important să arătăm că pentru 
prima oară la teatrul nostru, un spectacol realizează o suilă 
de peste 30 de reprezentaţii într-o singură stagiune. Faţă de 
numărul restrîns de reprezentaţii pe care-1 înregistrau alte 
spectacole, spectacolul acesta cu o piesă originală reprezintă, 
din punctul de vedere al participării publicuhii piteştean, o 
certă reuşită a teatrului nostim. 

M. RADOSLAVESCU : La distanţă de o lună — aceasta 
este limita de timp pe care ne-am propus-o pentru premierele 
noastre şi pe care am dori s-o păstrăm pentru a intra în 
obişnuinţa spectatorilor noştri — am prezentat Judecata de Ia 
miezul nopţii de Gheorghe Vlad, spectacol pregătit în special 
pentiju spectatorii noştri de la sate, şi Dulcea farfurie zbură-

greşită noţiunii de să realizeze un 
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toarc, spectacol care se adresează copiilor. Au urmat două 
spectacole care reprezintă pentru colectivul nostru adevărate 
probe de foc : Ay.ilul de noapte şi Electra. Aceste două spec
tacole au concentrat toate energiile şi capacităţile noastre şi 
sub multe aspecte reprezintă concretizarea intenţiei noastre 
de a atinge nivelul de exigenţe pe care ni l-am propus. 

RADU B0R01ANU : Ar fi de adăugat că repertoriul nostru 
cuprinde şi titlurile prevăzute pentru Sala Studio. în funcţie 
de darea în folosinţă a acestei săli. se pregăteşte .Mizantropul 
lui Moliere, sub forma unui spectacol-leoţie, menit să familiari
zeze publicul piteşlean cu Moliere şi cu piesele lui. 

M. RADOSLAVESCU : Tot în această mică sală vom pre
zenta într-o formulă interesantă, credem noi, un spectacol cu 
două piese într-un act de Sean O'Casey : întâmplarea de la 
miezul nopţii şi Vremea împăcării. 

ION FOCŞA : După cum se poate observa, repertoriul 
nostru este descoperit în ceea ce priveşte comedia, mult soli
citată de spectatorii piteşteni. De aceea, ne-am gindit să com
pletăm repertoriul cu o comedie dc Spiros Melas, Papa se 
lustruieşte, după părerea mea destul de valoroasă pentru a nu 
contrazice ideea de exigenţă pe care ne-am propus-o. 

REDACŢIA : Iată, pe nesimţite, am început să discutăm 
despre repertoriul de viitor. Credem că ar f i util să încercăm 
să dezvoltăm această latură a discuţiei. 

C. ZĂRNESCU : Repertoriul este pentru noi o preocupare 
permanentă. Poate că nu ducem o muncă îndeajuns de siste
matică, poale că încă mai sînlem prizonierii unor obişnuinţe 
care nu întotdeauna ne-au fost de mare folos, dar în acest 
an am discutat mai mult şi într-un spirit mai exigent modul 
cum va trebui să abordăm repertoriul viitor. 

Condiţia colectivului nostru, ca de altfel a majorităţii tea
trelor din ţară, impune alegerea unui repertoriu de piese in 
funcţie de criterii extrem dc diverse dintre care cel din urmă 
rămînc, mai întotdeauna, utilizarea optimă a actorului. De 
aceea, noi sîntem adesea puşi în situaţia să interpretăm roluri 
rare nu ni se potrivesc şi foarte rar ne întîlnim cu rolurile pe 
care le visăm. E şi firesc, în aceste condiţii, să nu se impună 
publicului personalităţile actoriceşti existente în colectivul 
nostru. Au prioritate alte considerente decît valorificarea 
maximă a interesului pe ca re-l poate slîrni printre spectatori un 
anumit actor al teatrului nostru. 

M. RADOSLAVESCU : Crezi că în premierele realizate pînă 
acum distribuţiile nu au corespuns ? 

C. ZARNESCU : Nu, nu despre asta e vorba, ci despre fap
tul că va trebui pe viitor să ţinem mai mult seama de prefe
rinţele spectatorilor pentru anumiţi actori ai teatrului nostru. 

Nu c un secret pentru nimeni faptul că Omul cu piciorul 
bandajat s-a jucat la noi cu atîta neaşteptat succes pentru că 
rolul principal 1-a deţinut Vistrian Roman, actor care şi-a dobîn-
dit condiţia de vedetă datorită apariţiilor sale la televiziune. 

MIHAI DOERE : Nu toţi actorii noştri a,u şansa să fie lan
saţi de televiziune. Dar trebuie să căutăm şi noi înşine posibili
tatea să facem din actorii noştri vedete, în înţelesul bun al 
cuvintului, adică interpreţi preferaţi ai spectatorilor. 

REDACŢIA : Poale că ar fi bine să discutăm problema re
pertoriului din punctul de vedere al publicului dumneavoastră. 
Să păstrăm, aşadar, chestiunea punerii îu valoare a actorilor 
pentru un alt capitol al discuţiei noastre. 

C. ZĂRNESCU : Aici ne aflăm întotdeauna într-o mare di
ficultate. Problema opţiunii publicului ne-a ridicat şi ne ridică 
încă multe semne de întrebare. Sondajele de opinie în rîndurile 
spectatorilor ne-au condus la concluzii diverse şi uneori contra
dictorii. Avem de luptat cu prejudecăţi emise fie în colectivul 
nostru, fie în afara lui, la nivelul unor factori locali de îndru
mare, după care preferinţele generale ale spectatorilor se opresc 
la farsă. Fireşte, comedia se bucură de o mai mare adeziune www.cimec.ro
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a publicului şi cred că va trebui pe viitor să-i acordăm impor
tanţa care i se cuvine, dar nu ne putem mărgini să repre
zentăm numai piese uşoare, de largă accesibilitate, în dauna 
unui repertoriu de tematică importantă. Cred că în această 
direcţie secretariatul literar trebuie să-şi sporească eforturile şi 
contribuţia. 

RADU BOROIANU : In multitudinea de obligaţii rare revin 
unei instituţii cum e teatrul nostru, în diversitatea criteriilor 
şi preferinţelor, cumpănirea înţeleaptă a repertoriului capătă 
o mare importanţă. Trebuie să credem cu toţii în lucrul pc 
carc-I facem şi totul începe de la calitatea repertoriului. Mu 
putem investi capitalul nostru de talent şi energie într-un text 
despre care credem de la bun început că e un text slab. 
S-a întimplat să fim dojeniţi pentru unele din proiectele 
noastre mai ambiţioase şi să fim sfătuiţi să reluăm o farsă 
de valoare absolut mediocră cum a fost Acceleratid 402, pentru 
că ar reprezenta garanţia succesului de public. Dar cine ne 
poate demonstra că un spectacol cu o lucrare dramatică dintre 
cele mai importante ar echivala cu o cădere sigură ? 

VTSTR1AN ROMAN : Părerea mea este că ţelurile educa
tive şi estetice ale teatrului nostru nu pot fi altele decît ale 
teatrelor din Bucureşti sau din restul ţării. 

Publicul prezintă, aceeaşi diversitate, aceeaşi stratificare a 
preferinţelor, pregătirii şi gustului, la noi sau aiurea. Peste 
lot, spectatorii au nevoie de frumos, au nevoie să se con
frunte cu propriile probleme şi întrebări, au nevoie să-şi mode
leze conştiinţele şi să-şi formeze gustul artistic. Trebuie să 
respingem prejudecata departajării publicului de Bucureşti de 
cel din Piteşti, altfel rămîncm prizonierii unor concepţii care 
nu ne poartă prea departe. 

ŞTEFAN MOISESCU : Fără să te contrazic, vreau să arăt 
toluşi că acea parte a pubbcului care dovedeşte o anumită 
ţinută şi elevaţie, preferă spectacolele prezentate la noi de 
trupele bucureşlcne şi ocoleşte teatrul nostru. Sarcina noastră 
— deloc uşoară — este să-i dobîndim încrederea şi să-1 apro
piem dd spectacolele noastre. 

PUIU STOICESCU : Nu putem ignora totuşi nişte realităţi. 
S-a vorbit la începutul discuţiei noastre, despre structura publi
cului nostru, sau mai bine zis a populaţiei din care provine 
publicul nostru. In ultimii opt ani populaţia oraşului Piteşti 
s-a dublat. Cei oare au dus la acest spor însemnat al popu
laţiei sînt cam 1000 de studenţi, iar restul de vreo OO.OOO sînt 
oameni veniţi din mediul rural, tineri de pe şantiere, o popu
laţie care abia asimilează binefacerile civilizaţiei şi culturii 
noastre socialiste. Problema este foarte complexă şi considei 
că trebuie s-o privim cu cea mai mare seriozitate. Toate pro
blemele pe care le discutăm trebuie să pornească de la această 
realitate : ce oferim spectatorilor noştri, care azi ne . cer al.ît 
de puţin sau nimic ? Ce facem pentru a stabili o punte de 
legătură între teatrul nostru şi public, pentru a găsi posibili
tatea unui dialog ? Prin ce mijloace îi atragem şi-i facem 
să îndrăgească teatrul de calitate ? Sîntcm datori, în primul 
rînd, să formăm o tradiţie de cultură şi această tradiţie niu se 
poate forma perpetuind un repertoriu dc divertisment. 

ALEXANDRU TOCILESCU : Tocmai acest lucru mă inte
resează pe mine ca tinăr regizor. Am propus teatrului nenumă
rate titluri şi de fiecare dată m-am străduit să nu pierd din 
vedere valoarea educativă şi calitatea artistică. Pe mine 
mă interesează marele repertoriu fiindcă eu cred că numai 
cu acest repertoriu se poate face teatru adevărat. O drama
turgie măruntă, lipsită de coaţinut, cu iz mic burghez nu mă 
interesează. 

MIHAI ILVDOSLAVESCU : Noi l-am primit cu dragoste pc 
tinărul regizor Alexandru Tooilcscu, i-ain apreciat de la bun 
început entuziasmul şi dorinţa de a se angaja cu toată energia 
lui tinerească la realizarea unor spectacole mari. Dar, din 
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păcate, mulle din textele propuse de el pot fi reţinute de noi 
într-un repertoriu de perspectivă şi nu dc realizare imediată. 
Sinlem datori să cumpănim lucurile cu deplină maturitate şi 
cu înţelegerea adincă a realităţii concrete şi. din acest punct 
de \edere, nu putem elabora un repertoriu care, judecai de 
departe, să pară minunat, dar raportat la necesităţile oraşului 
nostru şi la posibilităţile noastre să se dovedească o utopie. 
\u cred că e momentul să formulăm concret proiectul nostru 
de repertoriu, pentru că el e încă iu stadiu dc elaborare şi 
nu poate reflecta o imagine exactă a tuturor aspiraţiilor noastre. 
Dar cred că s-a putut vedea că tindem spre o rîl mai com
plexă analiză a tuturor factorilor care dictează principiile 
după circ ne călăuzim în elaborarea pionului nostru cultural. 

D. CAPITAXU : Aş vrea să spun cîle ceva în legătură cu 
activitatea secret aliatului lile-ir. S-au făcut nenumărate son
daje in rîndurile spectatorilor privind preferinţele lor. opinia 
lor asupra repertoriului. Dar. nu-mi amintesc ca aceste acţiuni 
să fi avut vreo finalizare in sensul unei analize a părerilor 
culese şi a expunerii acestora în faţa colectivului, consiliului 
oamenilor muncii şi, de asemenea, a extragerii unor concluzii 
şi luării unor măsuri. Cred că o serioasă lipsă a activităţii 
noastre este ruptura dintre secretariatul literar şi colectiv, .şi 
spun asta, în spirit autocritic, în sensul că noi am cam 
evitat să ne spunem părerea dacă nu am fost întrebaţi. 

CABRIELA CERCHEZ: Colegul meu are dreptate. Normal 
ar fi să ne găsim mult mai mult în miezul problemelor colec
tivului. Noi credem în mesajul, în valoarea educativă a unui 
repertoriu şi dc aceea noi am citit foarte multe piese, am 
alcătuit mai multe variante de repertoriu pe care le-am îna
intat conducerii. Dar colaborarea noastră s-a oprit aici. Poate 
şi pentru că avem unele rezerve faţă dc textele care s-au 
introdus fie ca înlocuiri, fie peste plan, poate şi pentru că 
pînă la urmă nici n-am fost consultaţi. S-a creat această rup
tură între secretariatul literar şi colectiv. De exemplu, eu nu 
sînt de acord cu introducerea piesei Papa se lustruieşte pe 
care o consider o piesă minoră. Eu cred că un repertoriu 
trebuie să fie stabil, trebuie păstrat integrei. Nu sînt de acord 
ru înlocuirile făcute pe parcurs, ele dau" o notă de superficia
litate întregii noastre activităţi. ' 

REDACŢIA : Credem că, odată cu problema repertoriului, 
s-a pus în discuţie şi o altă problemă, aceea a relaţiei teatrului 
cu publicul său specific. Poate că nu ar fi de prisos să încer
căm să vedem mai adine în ce fel încearcă teatrul să dezvolte 
aceste relaţii. 

C. ZĂRNESCU : Noi am încercat forme dintre cel? mai 
diverse de apropiere a spectatordor, forme pe care şi alte 
teatre le-au 'încercat şi le încearcă : discuţii organizate după 
spectacol, mese rotunde, microrecitaluri, organizate în şcoli, 
întreprinderi, la sate. Din păcate, noi am greşit adesea faţă 
de publicul nostru. Am greşit in două feluri. Odată, oferindu-i 
spectacole de la care pleca nemulţumit, fiindcă, de ce să n-o 
spunem, erau spectacole mai slabe şi. a doua oară, oferindu-i 
spectacole de la care pleca nedumerit şi înstrăinat de noi, 
fiindcă aceste spectacole nu l i se adresa lor, spectatorilor 
foarte tineri şi nu îndeajuns pregătiţi. Aici e şi greşeala orga
nizatorilor noştri care umpleau sala cu oricine şi in orice 
condiţii, numai pentru a acoperi planul de încasări. 

HAM DI CERCHEZ : Eu consider că şi mijloacele noastre 
publicitare sînt destul de simple, propaganda spectacolelor 
noastre este rudimentară. Un afiş care cuprinde un titlu şi o 
listă de nume nu spune nimic. Doar cîleva panouri plasate 
în perimetrul central al oraşului iar nu spun nimic, fiindcă 
se pierd printre altele. Cred că e necesar să stabilim legături 
mai trainice, mai durabile cu şcolile, cu întreprinderile, cu orga
nizaţiile de masă. Să iscăm şi să întreţinem o atmosferă de 
maxim interes în jurul teatrului nostru. 

Dumitru Căpitanu 

Gabricla Cerchez 
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ŞT. YlOlSESCU : Şi mai e ceva, cred cu. Este necesar sâ 
instaurăm şi să menţinem în jurul nostru, al artiştilor teatru
lui, o opinie favorabilă. Noi nu trebuie să constituim subiect 
de discuţie al opiniei publice decît prin spectacolele noastre 
şi nu prin comportamentul nostru. Trebuie să înfăţişăm spec
tatorilor noştri un chip al artistului ireproşabil, trebuie să le 
dohîndim stima pentru etica noastră socială. 

REDACŢIA : In discuţie s-au ridicai piuă acum foarte vag 
şi in trecere doar problemele atmosferei din colectiv, ale spiri
tului de muncă, de conlucrare intre diferiţi factori ai teatrului. 
Credem că este necesar sâ încercăm o adincirc a acestor pro
bleme. 

RADU BOROIANU : A existat în trecutul activităţii tea
trului nostru un complex de situaţii, asupra cărora nu are rost 
acum să insistăm, caic nu a putut genera o atmosferă de 
lucru proprie creaţiei. Fapt cert e că de foarte puţine ori noi 
am fi putut avea prilejul să vorbim despre o atmosferă pro
pice creaţiei. In ultima vreme noi am început să simţim 
necesitatea instaurării unui climat de muncă favorabil şi a 
unui spirit de echipă. 

N• IJ1 , \ I DOBRE : E foarte greu să-ţi propui şi să realizezi 
un spirit de echipă în condiţiile în caro aceiaşi actori repetă 
dimineaţa, să zicem, o piesă de calitate, sub conducerea unui 
regizor entuziast, iaa-, în arce; şi zi, după amiaza, repetă o 
piesă în care nu cred. cu un regizor care nu-şi propune altceva 
decît să realizeze un spectacol de serviciu. De fapt, noi vorbim 
de spirit de echipă dar încercăm să realizăm doar o atmosferă 
de lucru cît de cît convenabilă. Spiritul de echipă nu se 
poate naşte într-un grup reslrins de interpreţi ci în întregul 
colectiv al teatrului. 

ION FOCŞA : Cum se poate naşte şi dezvolta spiritul de 
echipă într-un colectiv din care au plecat in două stagiuni 
mai mult de jumătate din actori, şi au venit alţii noi ? Pe 
de altă parte, cum se poate instaura o atmosferă de lucru 
acolo unde actorii nu cred în piesă şi nici nu împărtăşesc con
cepţia regizorului despre1 spectacol ? 

MIHAI DORIIE : Foarte adevărat. îmi amintesc ce greu 
mi-a venit să repet Viforul. în condiţiile în oare ceilalţi colegi 
nu-şi dădeau nici un interes să mă ajute, considerînd că rolu
rile lor nu-i satisfac şi neavînd nici o idee despre concepţia 
regizorului. Aici se disting două aspecte ale problemei. In pri
mul rînd, o bună bucată de vreme departajarea actorilor în 
teatrul nostru .s-a făcut după vîrstă şi nu după valoarea lor. 
In .aceste condiţii, unitatea, conlucrarea, colaborarea nu aveau 
cum se naşte. In al doilea rînd, eşecurile pe care le-am înre
gistrat cu unele spectacole nu pot contribui in nici un fel la 
instaurarea unui spirit de echipă. 

DEM. NICULESCU : Cred că trebuie să spunem lucrurilor 
pe nume. Eu sînt foarte nemulţumit de un lucru de care mă 
lovesc in colectivul nostru. Fosta conducere instaurase şi men
ţinea, aproape tiranic, un anume spirit de disciplină prin 
măsuri disciplinare drastice, sancţiuni împărţite cu nemiluita 
pentru cea mai neînsemnată vină. Actuala conducere mani
festă un spirit de toleranţă faţă de indisciplină care arc un 
efect dăunător. Sînt privite cu prea multă blândeţe în teatrul 
nostru indisciplina şi nepăsarea. Sînt prea mulţi printre noi 
cei care paircă-şi rid de munca noastră, complăcîndu-se într-o 
atitudine de totală delăsare. Asta ne descurajează, ne demo
bilizează şi subminează foarte serios atmosfera propice croaţiei. 

RADU BOROIANU : Eu cred că spiritul de echipă se 
poale dezvolta numai pe terenul fertil «1 încrederii reciproce 
între toţi membrii colectivului şi al dragostei pentru textul po 
care-1 lucrăm. Avem destule exemple la îndemînă care ne 
arată că deşi am căutat să realizăm un lucru deosebit, am 
eşuat tocmai pentru că nu ne-am sprijinit reciproc îndeajuns, 
că nu am crezut unii în alţii, că nu «m îmbrăţişat cu toată www.cimec.ro
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căldura un anumit text. Xu poţi s 
dărui tu şi eeliipa ta unui spectacol 
margine privesc cu neîncredere şi 
rile tale. 

VISTRIAN RO.MAX : Atmosfera de lucru este o condiţie 
hot&ritoare pentru buna realizare a unui spectacol, dar şi 
pentru depăşirea condiţiei noastre de actori de provincie. Cind 
repetiţiile se desfăşoară la o temperatură înaltă, eind toţi. 
nu numai echipa care repetă, ei întreg teatrul crede in efortul 
pe care-1 facem şi cind cu toţii simţim nevoia si căutăm să 
ne perfecţionăm pe noi înşine şi să ne depăşim, munca devine 
o plăcere. Climatul de muncă asigură reuşita unui spectacol si 
ajută la mai buna pregătire, dezvoltare profesională a fiecăruia 
dintre noi. 

MIHAI RADOSLAVESCU : Ultimele două spectacole 
care le-am lucrai, Azilul de noapte şi Electra 
tivul, i-au făcut pe fiecare să se simtă mai 
sarcinile ee-i revin, mai uniţi, mai stăruitori, 
nu se numeşte încă spirit de echipă, poate 
serios de luptat cu prejudecăţile, cu rutina şi 
sînlem datori şi totodată hotăriţi să instaurăm 

pe 
iu sudat colec-
răspunzător de 
Poate că asia 
că mai avem 
nepăsarea, dar 
un climat dc 

lucru, o atmosferă de repetiţii care să favorizeze creaţia, să 
ajute la o mai bună punere în valoare a întregului nostru 
potenţial. Pentru că dc întregul nostru potenţial dc efort şi 
creaţie avem acum nevoie. Sarcinile noastre de plan sînt 
foarte mari şi numai prin mobilizarea tuturor forţelor noastre 
le vom putea reali/a într-un fel care să nu ne facă de ruşine, 
ci dimpotrivă. 

După cum aţi putut vedea, sîntem conştienţi de realizările 
şi de neîmplinirile noastre şi ne - este limpede drumul pe 
care-l avem de străbătut. Sperăm ou toţii să reuşim să atingem 
într-un viitor nu prea îndepărtat obiectivele pe care ni le 
propunem. Vistrian Roman 

REDACŢIA : Cum c şi firesc, interviul colectiv pe care redacţia noastră 1-a 
realizat cu artiştii Teatrului „A. Davila" din Piteşti se înfăţişează în paginile 
revistei ftntr-o formă condensată. Ne-am străduit însă ca discuţia — oare s-a purtat 
de-a lungul multor ore — să păstreze în forma publicată toate ideile exprimate şi. 
alit cît e CU putinţă, ceva din atmosfera de lucru, de participare activă, sinceră 
şi pasionată, a vorbitorilor. Componenţa grupului dc reprezentanţi ai teatrului a 
fost stabilită dc teatrul însuşi. 

Discuţia, aşa cum ne aşteptam, aşa cum se aşteptau şi interlocutorii noştri, 
a readus în centrul atenţiei o serie de probleme care sînt comune multor teatre, 
dar modul specific în care au fost abordate accsle probleme justifică repetarea lor. 
Nu vedem motive pentru care ceea ce, la prima vedere, pare teren bătătorit, loc 
comun, nu şi-ar păstra pe mai departe loccd in atenţia oamenilor de teatru, atita 
vreme cît, sînt probleme care nu şi-au găsit încă soluţia, întrebări care nu şi-au 
găsit încă răspunsul, neajunsuri cărora nu l i se găseşte leacul, greutăţi pentru 
înlăturarea cărora nu se acordă tot sprijinul. 

Totodată, sînlem datori să arătăm că nu ne-au satisfăcut pe deplin aspecte 
ale discuţiei purtate, că nu am descifrat măsurile practice pe care piteştenii le au 
în vedere pentru realizarea dezideratelor lor, după cum nu ne-a fost dat să între
zărim acea unitate, armonic de vederi pe care ne-am fi aşteptat să o îutilnim in 
problemele esenţiale ale muncii lor. Contradicţii neimportante, lăturalnice şi subiec
tiv» împart încă acest colectiv şi lucrul acesta a apărflt mai evident atunci cînd 
s-au discutai chestiunile repertoriului prezent şi de perspectivă. Fără îndoială, nu 
ne-am Xi aşteptat ca această masă rolundă să soluţioneze toate problemele Teatru
lui din Piteşti. Avem satisfacţia să fi surprins totuşi în răspunsurile la întrebările 
noastre tendinţa hotărilă de a îmbunătăţi şi pe mai departe situaţia Teatrului 
„A. Davila". www.cimec.ro



FLORIAN POTRA 

Interferenţe 

împrumutăm filme 
pentru scenă 

O tradiţie aproape secu
lară ne-a obişnuit cu împru
mutul contractat de cinema
tograf din literatura drama
tică — prin nenumărate 
„ecranizări", adaptări sau re
ducţii — şi ajunge să ne 
gîndim la scria shakespeare-
eană regizată şi jucată de 
Laurence Olivier sau la ver
siunile filmice ale Revizoru
lui , ale Cadavrului v iu , ale 
Azilului de noapte (inclusiv 
cea japoneză a lui Kuro-
sawa. Donzoko). La noi : o 
succesiune destul de bine 
nutrită, de la Răzbunarea 
lui li. Lecca, din 1913 (după 
Năpasta,), pînă la O noapte 
furtunoasă dc Jean Geor-
gescu, pînă la Citadela sfărî-
mată. 

Afuit mai puţin cunoscute 
unt cazurile de împrumut 
invers : dc la film la teatru. 
Ele există, însă, şi nu nu
mai la americani — care 
licluiesc imediat cîte un 
show din orice are succes, 
în orice domeniu —, şi nu 
numai la japonezi, care 
transformă aproape automat 
fiecare film de mare popu
laritate în drame, comedii 
ori spectacole de revistă puse 

în scenă. La noi, începutul 
pare să-l fi făcut, practic, 
Titus Popovici, cu Puterea 
şi Adevărul, dar cine ştie 
cîte din piesele autorilor 
noştri contemporani n-au fost 
tntti scenarii de film. Ca, de 
pildă, Acel amurg violet de 
1. D. Sârbu, pc care l-am 
văzul de curînd la Bucu
reşti, adus dc Naţionalul 
craiovean : acum şasc-şapte 
ani, aceeaşi Iernă a „întoar
cerii tatălui risipitor" intra 
in ţesătura unui scenariu 
ataşant din punct de vedere 
film ic. Sau, ce să mai spu
nem de structura vădit cine
matografică a unor lucrări 
de Paul Evcrac, să zicem, 
Viaţa e ca un vagon ?, evi
dent gîndită (iniţial) pentru 
ecran. Bănuieli serioase îmi 
stirnesc, în acest sens, şi 
Hofia Lovinescu, şi Mihnea 
Gheorghiu, şi Teodor Mazilu 
chiar... 

Fireşte, un studiu compa
rat al versiunilor nu ar fi 
lipsit de interes, deoarece ar 
scoate în evidenţă plusurile 
şi minusurile înregistrate de 
pe urma operaţiei dc tre
cere de la o structură la 
alta, de la o artă la alta. 

Important rămtne, insă, fap
tul că alit din punct de ve
dere practic, cit şi din punct 
dc vedere teoretic, o aseme
nea ..traducere", un aseme
nea „împrumut" — de la 
film la teatru — este pe.rţect 
posibil pe plan artistic, cu 
condiţia ca, dc fiecare dată, 
rezultatul să constituie o 
operă viabilă, „frumoasă", 
unitară, stilistic omogenă, eu 
tehnici şi procedee organic, 
adecvate conţinuturilor. 

In consecinţă, iniţiativele 
de acest fel se pot înmulţi, 
se cade a fi încurajate. Ceea 
ce rămîne de văzut este dacă 
orice film se pretează 
la o „reducţie dramaturgică", 
scenică (fiindcă procedarea 
inversă c cit se poate de 
liberă în principiu, orice 
piesă de teatru poale deveni 
film). Probabil că da, că 
— în ultima analiză — e 
legitim să se „dramatizeze" 
orice film (şi nu doar 
trama, subiectul). Ce oferă 
recenta noastră producţie 
cinematografică în acest 
sens ? Mă gîndesc la „tea-
trabilitatea" unor pelicule ca 
Zidul, ca Actorul şi sălbati
cii (musical), ca Trecătoarele 
iubiri chiar. Dar cile piese 
de teatru posibile nu dospesc 
oare in dosarele cu scenarii 
— neturnate în celuloid — 
de la casele dc filme ? ! 

12 www.cimec.ro



• A M Z A 
S Ă C E A N U 

Primăvara culturală bucureşteană—1975 
Aflată la a treia ediţie, „Primăvara culturală bucureşteană — 1975" 

(19—~-3 mai) s-a caracterizat printr-un efort sporit de cuprindere, ceea cc a 
însemnat, pe de o parte, acoperirea unui teritoriu mai larg cu manifestări social-
culturale şi artistice dintre cele mai variate, pe de alta, instituirea — iar acolo unde 
aceasta a avut deja loc, continuarea fertilă — a dialogului dintre creator şi acela 
pe care ne am obişnuit să-l numim, cu îndreptăţire, marele public. 

Acum, după ce programul pc care şi l-a propus Comitetul de cultură şi edu
caţie socialistă al municipiului Bucureşti, împreună cu instituţiile de cultură şi orga
nizaţiile de masă care au organizat „Primăvara culturală", a fost realizat în între
gime, cred că există destule temeiuri să afirm că această ediţie a fost nu numai 
cea mai bogată, cea mqi substanţială dintre cele de pînă acum, dar şi cea mai 
plină de învăţăminte. S-a demonstrat pe deplin, cu acest prilej că : 

Se poate asigura unei manifestări culturale de amploare publicitatea cores
punzătoare, printr-o informare promptă a publicului şi prin analiza în presă, 
concisă şi la obiect, a fiecăreia dintre manifestările mai importante. Este de 
datoria mea să Ic mulţumesc ziariştilor cu care am avut prilejul să mă întîlncsc 
înainte de a lansa această acţiune, şi care i-au asigurat, prin felul în care au 
oglindit-o, locul cuvenit printre preocupările cultural-artistice ale publicului, in 
perioada în care s-au desfăşurat manifestările „Primăverii culturale". 

Se poate inaugura o asemenea manifestare cu un simpozion care — dezbă-
tînd. contribuţia artei şi culturii bucureştene la educarea socialistă a maselor, şi 
invitînd la dezbatere personalităţi proeminente, direct implicate în raportul artă-
cultură-educaţie — a constituit un punct de interes real ; o asistenţă numeroasă 
a participat la o discuţie vie, atrăgătoare, pasionantă. 

Se poate organiza o excelentă ,,Zi a cărţii". în care energia, efortul şi 
fantezia tovarăşilor de la Centrul de Librării — Bucureşti (şi, desigur, şi din 
celelalte instituţii participante), s-au întrecut parcă pe sine, demonstrînd pe viu, 
cit de prezentă este cartea în viaţa şi în preocupările bucurcşteanului. 

Se poale asigura o legătură mai largă, mai statornică, cu avantaje substan
ţiale de ambele părţi, între realizatorii filmelor româneşti şi milioanele de specta
tori care umplu, an de an, sălile de cinematograf ale Capitalei. 

Se poate aduna, ca într-un buchet superb, suflarea cea mai de seamă a 
teatrelor bucureştene — regizoti, actori, scenografi, dramaturgi, critici —, pentru 
a dezbate, într-un spirit de deplină responsabilitate, unul dintre punctele cele mai 
fierbinţi ale preocupărilor lor, „Teatrul politic contemporan". 

Se poate adresa un minunat omagiu muncii, hărniciei bucurcşteanului, prin 
intermediul muzicii al dansului, tu artelor plastice, al alîtor manifestări care au 
avut în centrul lor munca, hotărîrea oamenilor muncii din întreprinderile bucu
reştene de a realiza cincinalul înainte de termen. 

$i, desigur, prinlre învăţămintele pe care le-am desprins din „Primăvara 
culturală bucureşteană — 1975" este şi acela că se poale mai mult, că se poato 
mai bine. Rămînc pentru noi o obligaţie statornică aceea ca relaţiile pe care atîl 
instituţiile artistice, de cultură, cît şi mişcarea artistică de masă le-au stabilit cu 
publicul larg, să se permanentizeze pe parcursul întregului an. să se dezvolte 
continuu, prin acţiuni şi manifestări din ce în ce mai bine organizate. Noi vedem 
in „Primăvara culturală" prilejul unui catalizator de eforturi şi energii, al unui 
stimulent care să conducă spre noi şi mai pline de substanţă iniţiative în activi
tatea obişnuită, de fiecare zi. Zilele festive ale „Primăverii 1975" au fost zile de 
muncă intensă, de eforturi creatoare, al căror ecou nestins dorim să-l simţim în 
modul în care acestea vor dinamiza, în perioada următoare, întreaga noastră acti
vitate social-culturală şi artistică. 

Şi cred. că nu mai este nevoie să amintesc faptul că am început să ne 
gîndim, încă de pc acum, la „Primăvara culturală bucureşteană" — 1976... 
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CAIETE DE SPECTACOL 

Aflata la al treilea „număr", seria „caietelor dc spectacol" poate 
fi socotită ca intrată in tradiţia revistei noastre. Ceea ce se schimbă, 
tnlâuntrul acestei formale publicistice, este modalitatea concretă, 
„sumarul",, pe care încercăm să-l concepem, de fiecare dată, cît mai 
apropiat de. tonalitatea specifică a montării. După Danton la Teatrul 
Naţional şi Maica la Teatrul Mie, consacram paginile următoare Azi
lu lu i dc noapte la Teatrul „liulandra". 

Noua montare a lui Liviu Ciulei — după 15 ani de la prece
denta — este dc natură să furnizeze un pasionant documentar asupra 
procesului de creaţie, in spiritul dorit de realizatori : o analiză a 
„vieţii-gindire". 

„ A Z I L U L 

D E 

N O A P T E " 

la Teatrul Julandra" 
P r e f a ţ ă 

...Mu obsedează o singură idee : utila vreme cît singele alimentează creierul, omul 
gindeşte. Omul gindeşte, in oriee eoiuliţii-Iimilă ar f i el pus. A n i asistat odată la pro
iecţia unui f i lm documentar, în care se arăta execuţia unu i dezertor (ani se pare, in 
faza de lucru la Pădurea spin/uraţilor). Respectivul moment fusese f i lmat eu un aparat 
care făcea zgomot. Cu citeva clipe înainte de execuţie, soldatul s-a arătat deosebit de 
curios, atras de zumzetul aparatului ; încerca să înţeleagă acest instrument, pe care, 
evident, nu-1 mai văzuse, şi pe care — fireşte — mu avea să-l mai vadă vreodată... 
Viaţă — curiozitate... 

...De gîndire sînt legale speranţe, vis, planuri, at i tudini , conflict, frică, dorinţă de 
putere, curiozitate ele. De aceea, motto-ul piesei m i se parc a f i prima ci (replică, pe 
care o spune Baronul : „MAF DEPARTE..." 

. . .Azilul de noapte nu este, propriu-zis, un spectacol. Reprezentaţia n u va f i 
construită după legile spectacolului ; aceasta se vede şi în procesul de lucru, şi cred 
că se va Vedea şi în rezultatul final. Singurul element spectaculos introdus in montare este 
o cortină sonoră — lipsind cortina propriu-zisă — , un zgomot ir i tant , un sunet 
distorsionat. E greu de inventat u n zgomot lung, monoton, neliniştitor, enervant, care 
sâ nu semene eu nimic... 

...Montarea mu reprezintă decît analiza unui text care descrie nişte situaţii de 
viaţă ; o încercare de recompunere a analizei date, i n relaţii omeneşti. Trebuie să 
pornim de la reacţiile lăuntrice ale actorilor-personaje şi să structurăm situaţiile i n 
compoziţia mişcării. N u urmărim „spectacol", deci nic i tragism, mici umor, miei tensiuni 
dramatice în sine, momente de culme, r i t m , sau o alternanţa voită a registrelor, ci 
lăsăm ca situaţiile de v iaţă să se desfăşoare, puse „cap la cap". 

• Regizorul 

• Filmul repet i ţ i i lor 

• Scenograful 

• Interpreţ i despre 
personaje 
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Nefiind, deci, „un spectacol". monUirea Azilului de noapte c greu dc încadrai 
in lr -un anume stil sau intr-o anumită şcoală de teatru. Aici ne înlesneşte munca Gorki 
însuşi, fiindcă atunci, in pr imi i ani dc după 1900. el a practicat in această piesă un 
fel dc anti-teatru : opera dramatică fură erou, fără conflict. 

. . .Din cele o mie şi una dc coordonate ale textului , iată citeva : 
A) Orice societate bazată pe exploatare produce şi deşeuri. I n scenă, deşcurile vor 

începe de la deşeurile-gunoi, deşeurilc-lăzi, cuti i , şi se vor termina cu deşcurile-oameni. 
B) I n azil se află trei categorii de oameni : 1. Cei născuţi acolo (ea de pildă 

Vaska Pepcl, Xataşa, Alioşka, Kvaşnia. Anna, Medvcdcv, Kostiliov, poale şi Naslia). 

D i n 
cuvîntul 

regizorului 
L I V I U C I U L E I 

la 
repetiţii 

2. Cei care au ajuns acolo fără voia lor (KIeşci, Baronul. Actorul. Tătarul. Git-sucil). 
3. Cei aflaţi acolo deoarece, fiecare in felul său, s-a vrut in acest loc (un fel de auto-
oondnmnarc). Aceştia sînt „cei trei gîudilori" : Satin, Bubnov. Luka — scliematizind 
aul-trans. putem spune, filozoful sceptic, cel existenţialist şi cel idealist. 

C) Un grup de oameni declasaţi, in cadrul unei societăţi eu caracter de clasă, 
sînt lotuşi, lejric. împărţiţi pe clase. Aceasta se vede cel mai bine în conflictul dintre 
muncitorul Kleşei şi ..intelectualii faineanţi" (grupul Aetorul-lîaronul-Salin). Bubnov 
şi-a trădat condiţia dc muncitor prinlr-o gindire existenţialistă, şi intră şi el în conflict 
eu KIeşci. Spiritualiceşte. Bubnov se apropie de „aristocraţia" azilului. Această împăr
ţire pe grupuri se schimbă, insă, cind apar Kostiliov şi Vasilisa ; atunci, centrul de 
greutate al relaţiilor se mută. desenîndu-se adevăratul raport dintre oprimaţi şi 
oprimatori. 

...Cel mai important este ea actorii să ştie în fiecare clipă şi cu fiecare cuvint 
de ce vor trebui să acţioneze fizic şi psihic într-un anume fel. Descoperirea acestor 
momente trebuie să fie o muncă colectivă. Probabil că de multe ori vom da textului 
alte lumini decît cele pe care le-a vrut Gorki. N u vom reuşi să realizăm toate nuanţele 
existente in acest text atît de bogat ; dar să evităm, pe cît putem, invenţiile. Inedite 
vor f i . eventual, unele soluţionări de situaţii, dar nu „invenţii"... Completări de fabu
laţie (reieşite d in biografiile propuse de autor), dar — subliniez — nu invenţii. 

. . . In transpunerea textului in mişcare nu trebuie să ne bazăm numai pc o 
intuire a presupuselor gesturi ale unor oameni care trăiesc într-o astfel de lume ; trebuie 
să reedităm gesturi şi comportări surprinse în situaţii de viaţă similare. 

...Desigur că o totală fugă de convenţii şi de spectaculos, sau o totală eludare a 
acestora, este aproape imposibilă. Oricît am vrea ca teatrul să nu fie ..spectacol", ci 
studiu, eseu, descriere sau explicare, oricît am fugi dc convenţia scenei „â ritall ienne", 
inscriindu-ne acţiunea într-o scenă-arenă sau clisabetană, sau cum vrem să-i spunem, 
modalitatea de transmitere a gîndurilor şi a situaţiilor ajunge totuşi să fie exprimată 
pr in convenţie. Se nasc alte convenţii, dar tot convenţii sînt... Dorind să aducem reali
tate şi viaţă pc scenă, trebuie să avem întotdeauna modestia dc a ţine seama de o lege : 
arta am poate concura viaţa, n-o poate cuprinde, în complexitatea ei. I n cel mai fericit 
raz, redueînd-o scenic, o poate esenţiali/a. 
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CAIETE DE SPECTACOL 

Un document : 
l 

filmul repet i ţ i i l o r 

Aceste însemnări nu-şi propun «î discute „produsul finit" — opera 
da artă, care este spectacolul. Mi se pare însă într-adevăr utilă iniţia
tiva redacţiei ca, la anumite spectacole, să se păstreze această fosfo
rescentă gimnastică a minţii umane şi acel „joc al sentimentelor", 
profesional dirijate, care este munca în repetiţie. O muncă uneori 
chinuitoare, alteori plină de bucurie, o continuă întrepătrundere a 
inteligenţei şi sensibilităţii regizorului şi actorilor, spre reuşita uncia 
dintre cele rnai „colective" munci „individuale". 

R epetiţiile au început acum 
cîtovia luni , fără obişnuita expu
nere regizorala asupra textului. 

Actorii erau oarecum emoţionaţi de întîlnirea 
sau reîntâlnirea cu celebrele personaje ale lui 
Maxim Gorki, parlituri-piatră de încercare... 

Repetiţiile cu Liviu Ciulei nu sînt rigide ; 
actorii se simt înclinaţi să sc explice pe ei, 
sau să explice rolul partenerului ; iar regi
zorul, într-o anumită fază a repetiţiilor, lasă 
drum deschis părerilor tuturor. La început, 
ai impresia că se mulţumeşte să-i asculte şi 
să-i observe ; de fapt, el are în minte viziu
nea finită a personajului şi cerc doar ca, 
treptat, la fiecare repetiţie, cu încă un pas, 
actorul să se apropie de această imagine. 

După un număr de lecturi ale textului şi 
de discuţii asupra personajelor, am trecut 
foarte repede la construirea mişcării pe sce
nă. Spectacolul fiînd montat la sala Studio, 
condiţiile de joc erau. din capul locului, deo
sebite. Scena centrală pune realizatorilor pro
bleme aparte. Se ştie că interpretarea pe o 
astfel de scenă-arenă trebuie să ţină seama 
de specificul locului de joc : apropierea foar
te marc de spectatori, necesitatea ca mişcarea 
să fie vizibilă din toate punctele, controlul 
emisiei vocale (care se împrăştie în sală). I n 
spectacol, trebuie conciliate jocul în contact 

direct cu publicul (prin gest, voce etc), cu 
adevărul trăit al personajelor. 

Dificultatea consta în faptul că Liviu Ciulei 
dorea ca în spectacol să se creeze un adevăr 
de viaţă (subliniat şi prin recuzita reală : 
apă în samovar, uneltele l u i KIeşci, aşternu-
turile murdare, aruncate în dezordine, mîn-
earca) ; iar această viaţă, din care personajele 
încep să sc reliefeze, trebuia să capele trans
figurarea imaginii artistice. 

Pentru a pătrunde cît mai profund în sub
stanţa fiecărei scene, Liv iu Ciulei le repetă 
separat, ca pe nişte organisme dramatice 
autonome, fiecare cu propria sa desfăşurare, 
cu propriul său r i tm ; pentru ea apoi, spre 
finalul repetiţiilor, aceste fragmente de mo
zaic să se îmbine într-un tot unitar. Nici o 
intenţie, nici o replică nu e rezolvată în 
treacăt. Totul trece prin f i l t ru l îngrozitor de 
exigent al regizorului. Uneori, ni se pare că 
pădurea e prea stufoasă, că sensurile găsite 
de el sînt prea diverse, că soluţiile de miş
care se schimbă prea mult de la o zi la 
alta ; dar constatăm, la sfirşit, că toate au 
fost etape necesare pentru realizarea întregu
l u i . 

Din notaţiile zilnice, încerc să le desprind 
pe cele mai importante, urmărind totodată şi 
desfăşurarea piesei. 
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începutul spectacolului : siluclclc actorilor, profilate pc ecranul fundalului. 

A ctul I . Intrarea actorilor creează 
probleme, deoarece nu avem cor
tină. Liviu Ciulei găseşte, în¬

tr-un tirziu. următoarea soluţie : sc intră în 
tăcere (siluete profilate pe ecranul fun
dalului) ; fiecare actor coboară pînă în 
dreptul palului său ; expresia feţelor 
lor este neutră, nu au apărut încă persona
jele, piesei (Ciulei : „ca nişte cai care dorm 
in picioare"), apoi, lumina sc stinge, şi pen
sionarii azilului dorm în paturile lor. 

Lumina se reaprinde treptat şi începe „tre
zirea din somn". Măruntele şi veridicele ac
ţiuni fizice se reiau de zeci de ori, în multe 
repetiţii ; actorii găsesc ei înşişi, de multe 
ori, cele mai fireşti gesturi1 pentru personajul 
respectiv. Scena începe' cu lusea Annei (leu 
Mataclie), urmată de venirea Xastiei (Gina 
Patriciii) de la „lucru". Aici, Liviu Ciulei 
încearcă să găsească mereu noi acţiuni : 
banii pe care îi ia Baronul (Virgil Ogăşanu) 
de la Xastia, răsturnatul ceainicului pe masă, 
mersul la samovar al lui KIeşci, pînă şi ţî-
r i i tu l apei în cană — loate, minuţios l u 
crate, cu inerentele găsiri, reveniri, renunţări. 

S-a încercat de foarte multe ori — adesea 
nereuşit — întrepătrunderea firească, simul
tană a replicilor („ca în viaţă"), ca o tradu
cere sonoră a simultaneităţii acţiunilor. S-a 
urmărit şi „organizarea spontană" a reacţi
ilor : se sculptează mişcările personajelor, ale 
grupurilor, se dirijează muzica tonurilor, a 
zgomotelor, diversele nuanţe ale vocilor. 

Trezirea azilului se încearcă în multe va
riante ; Ciulei : „ca şi cind ai încerca să 
dezlipeşti o hirtie de pe un borcan, cind de 
la un colţ, cînd de la altul". Această „dez
lipire" din încleiatul somn e foarte lentă. Nu 
se urmăreşte un ritm activ, ci timpul ade
vărat, naturalist, necesar. Prima replică a 
Azilului, pe care Baronul o va spune Kvaş-
niei, e cumva despărţită de dialog. Ciulei 
o doreşte ca un motto al întregului spectacol. 
După ce se trezeşte, Baronul spune : „MAI 
DEPARTE". Nu se adresează Kvaşniei (ca 
în text), cerindu-i acesteia să-şi continue po
vestirea despre cererea în căsătorie, ci expri
mă „necesitatea continuării vieţii". După un 
lung timp, Kvaşnia revine din bucătărie cu 
KIeşci, şi replicile încep să se suoceadă. 
Frînte. Oamenii încep să joace existenţa lor 
zilnică, detaliile mediului lor înconjurător. 
Peste zgomotoasa Kvaşnia (Tamara Buciu-
ceanu), care se ceartă cu KIeşci (Cornel Co-
man), intervine vocea Annei. Ciulei : „Anna 
are o vorbire dură, abruptă, ea nu trebuie 
să fie imaginea unei suferinţe idealizate". 
Paralel, se desfăşoară acţiunea dintre Baron 
şi Nastia. Intre timp, se trezeşte Satin (Toma 
Caragiu), (Ciulei) „care se ridică, ca şi cum 
s-ar lovi cu capul de un tavan imaginar". 
Actorul (Ion Caramitru) este (Ciulei) „greoi, 
leneş, plin de drojdie, într-o stare letargică". 
Ion Caramitru are de luptat cu vitalitatea 
ce-1 caracterizează. 
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Bubnov (Victor Rebengiuc) — un muncitor cate şi-a trădat clasa, spre a 
sc tăvăli, cu voluptate, în nămolul existenţei... 

Discuţiile despre Bubnov (Victor Reben
giuc), care, la o lectură superficială, putea 
să pară un personaj mai şters, au adus la 
lumină un personaj ; Ciulei : „lupă măritoare 
a acţiunilor azilului. Observatorul .şi comen
tatorul tuturor acţiunilor". Bubnov „are o 
emisie reţinută a vocii, ca şi cum şi-ar in-
gh iţi-o. Se amuză de toate, se îndoieşte de 
toate ; aceasta este baza fiecărei replici, căci 
se complace în această lume, e consecvent 
cu filozofia lui de viaţă, de a se complace 
în nămolul existenţei în care se tăvăleşte, 
sco[ind numai capul şi fugindu-i ochii din-
tr-o parte în alta, cu o curiozitate aproape 
animalică. I se şi spune la un moment dat : 
«taci, bufniţă !»". 

După plecarea la piaţă a Baronului cu 
Kvaşnia, urmează scenele Anna-Kleşci, Satin-
Actorul. Replicile lor se vor întrepătrunde 
cu precizie, astfel încît atenţia să se mute 
pe nesimţite de la o acţiune la alta. Despre 
KIeşci — Ciulei : „arc o vorbire bolovănoasă, 
greoaie, primară; cind Alina îi va oferi 
piroştile, să le mănînce el, se repede flă-
mind să le înfulece, vorbeşte cu gura plină, 
preocupat doar de sine. Exasperarea lui în 
faţa tragediei vieţii se exteriorizează prin vio
lenţă, prii brutalitate. Frica animalică de 
asperităţile vieţii îl face colţos ca un dulău ; 
i se şi spune, în actul IV, «ce tot nurii, du-
lăule !». Sensibilitatea lui se exprimă greu, 
dar totuşi ea apare prin piele, ca transpiraţia. 
Si, cu mare slîngăcie, îi curge, ca lacrimile, 
pe obraz''. în scena piroştilor — Ciulei : 

..el îşi exprimă astfel mila şi dragostea faţă 
de Arina ; este un amestec de drept la auto
conservare, brutalitate şi discreţie sufletească 
— foarte greu dc amestecat". 

Discuţia dintre Satin, Actor şi Bubnov a 
făcut şi ea obiectul a nenumărate repetiţii, 
încetul cu încetul, se ajunge la concluzia că 
..aceşti intelectuali, aceşti aristocraţi" ai azi
lului trebuie să vorbească ca înlr-un club. 
Se aduce chiar un „fololiu-elub", de piele 
masă ; Actorul e pus să vorbească cu ma
nile la piept, ca un lord, neparlieipînd afec
tiv la conversaţie-. Bubnov e împins să-şi pă
răsească vorbirea determinată social şi să se 
descopere ca „filozof existenţialist" ; scepti
cismul şi cinismul lui Salin îşi arată primii 
colţi. KIeşci priveşte grupul ca pe o entitate 
vrăjmaşă existenţei lui sociale de muncitor. 
Sc naşte primul conflict puternic dintre 
KIeşci şi Bubnov. Conflictul descrie spaţial 
o diagonală lungă, din dreapta faţă-stînga 
fund-scenă. despărţind pe muncitorul sim
plu de cel care „fi-a trădat condiţia". 

Intrarea lui Kostiliov (Joan Redcr) schim
bă această relaţie de clasă. Bubnov-Kleşci-
Satin-Actorul trec de-o parte o frontului, 
devin o clasă în faţa exploatatorului, Dru
mul lui Kostiliov e lung, in tăcere, apoi în
soţit dc scîrţîitul instrumentelor lui KIeşci, 
de răcnetul prefăcut al lui Satin, si privirea 
stăpînului azilului e bînfuitS de neliniştea ge
loziei. Ciulei : Kostiliov arc gura amară de 
gelozie ; declicurile gîndurilor lui sînt foarte 
rapide, sare de la o idee la alta, sub digni-
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tatca sa bătrtncască i se reliefează şi mai 
bine pungăşia". Scena în care Actorul îi 
cerşeşte tăierea datoriei prilejuieşte o seamă 
de improvizaţii, ce se finalizează în „căderea 
teatrală" a Actorului, urmată de rîsul ne
încrezător al Iui Kostiliov. 

| ntră un personaj nou : Vaska 
Pepel. După examinarea altor 

* soluţii de distribuţie, Ciulei s-a 
fixat la Dan Nuţu, considerind probabil că, 
şi ca vîrstă, şi ca fizic, şi ca mijloace artis
tice, Nuţu corespunde cel mai bine imaginii 
sale despre Pepel : un om cu destinul dina
inte trasat de societatea oprimantă în care 
trăieşte : „iată că sînt hoţ, voi aţi vrut-o". 
Poate că Rebengiuc, primul distribuit in rol, 
avea prea multă forţă şi autoritate pentru 
această imagine ; Cornel Conian, al doilea 
distribuit, putea prezenta unul din chipurile 
personajului, dar nu şi dezarmarea lui copi
lărească în faţa vieţii ; în schimb, Dan Nuţu 
(Ciulei) „fiind foarte lînăr, va sublinia una 
din categoriile importante ale personajului, 
aceea de victimă ; el nu-şi poate alege desti
nul, are un destin determinat, ca şi partenera 
lui directă, Nataşa". De altfel, revenind la 
media de vîrstă a actorilor, regizorul i-a vă
zut în general destul de tineri, astfel încît 
ratarea, decăderea unor asemenea oameni să 
fie mai pregnantă, mai dramatică, decît o 
dramă a ratării la vîrstă înaintată. Ciulei : 
„chiar Gorki indică că Baronul are 33 dc 
ani". 

In scena următoare, poziţiile lui KIeşci şi 
Pepel se precizează : pînă la un punct, 
KIeşci înţelege situaţia şi vrea să fugă de 
mizeria azilului, încereînd să păstreze un 
contact cu munca („muncesc de mic... crezi 
că n-am să scap de aici ?"...), iar apoi se 
agaţă cu disperare brutală de o soluţie falsă 
(„aşteaptă numai să moară nevasta"). Ciulei : 
„îngrozitoare — şi atîl de realistă — încer
care de soluţionare a unei existenţe". La au
zul acestor cuvinte, Pepel sc închide faţă de 

KIeşci, şi de aici încolo îl va judeca în 
funcţie de această aparentă insensibilitate. 

Peste rîsul complice al lui Bubnov şi Pe
pel apare in scenă personajul cel mai discu
tat şi mai contradictoriu al piesei, Luka (Va-
sile Niţulescu). In faţa lui Luka şi a lui 
Bubnov (Ciulei : „cei doi reprezentanţi ai 
unor filozofii la antipozi, idealismul şi exi
stenţialismul"), se va desfăşura scena în care 
Pepel îl pune pe Baron să latre, pentru a 
obţine cîteva copeici de băutură. Interpretul 
Baronului s-a ferit să facă din ea un mo
ment dramatic ; după multe discuţii, soluţii 
de mişcare etc, s-a ajuns la varianta finală : 
Baronul, cu aceeaşi poză de demnitate ră
masă din vechea lui viaţă, încearcă să bra
veze, luînd la început în glumă propunerea 
lui Pepel ; apoi, înţelegînd jignirea, vrea să 
plece ; însă se răzgîndeşte şi se vinde : se 
aşază în patru labe (Ciulei : „în genunchi, 
ca pe marginea unui bazin în care parcă 
şi-ar vedea decrepitudinea"). Latră apoi 
uşor, ia banii şi izbucneşte — pentru cei
lalţi — într-un fel de plîns. Ciulei : „esfe 
soluţia melodramatică a anvizajării propriei 
sale decăderi". Dar se întoarce, şi vedem că 
n-a plîns, ci rîde, de fapt se consideră dea
supra acestei decăderi, care parcă nu l-ar 
atinge ; în fond, reprezintă amoralitatea lui 
ceţoasă. Ciulei : „prin acest rit, scena se 
salvează din melodramă". Prezenţa unui m-
trus — a lui Luka — în intimitatea lor îl 
intrigă pe Baron, împingîndu-1 să-şi recapete 
aroganţa aristocratică şi agresivitatea. Ciulei : 
„dar este repede dat jos din şea, de experi
enţa de viaţă mai bogată a lai Bubnov şi a 
lui Luka". 

După această secvenţă de concentrare dra
matică, apariţia lui Alioşka (Florian Pittiş) 
introduce altă victimă inconştientă a azilului. 
Ciulei : „emisia vocii lui Alioşka trebuie să 
fie in palatin, cu explozie vocală, poziţia ca
pului înainte, cu umerii traşi înapoi, cu bra
ţele atîrnate Ungă corp : e atit de beat încît 
nu vede pe unde calcă. Parcă i-ar trece vîn-
tul de stepă prin coşul pieptului lot timpul" . 

O secvenţă care schimbă 
ritmul : apariţia lui Ali
oşka (Florian Pittiş), atîl 
de beat încît mu vede pc 
unde calcă. In priin-plan, 

Nastia (Gina Patriciii). 
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AU moment în desfăşurarea actului I este 
intrarea Vasilisci (Rodica Tapalagă). Regi
zorul vrea ca această primă intrare să fie 
o plimbare lungă, de stăpînă, marcată de 
zgomotul enervant al locurilor pe podele, si 
care să cuprindă ţoale nuanţele frămîntărilor 
Vasilisei. Ciulei : „stupină, îngrozitor de ne
satisfăcută, umilită de o existentă vinduiu 
unui soţ nepotrivit, umiliţii că trebuie să-şi 
fure dragostea, sub ochii indiscreţi ni acestui 
obligatoriu trai in comun. Toate simţămintele 
se defulează in izbucniri dc răutate. E un 
personaj tragic. Criminal şi victimă în ace
laşi timp". 

In continuarea actului, intrarea lui Medve-
dev (George Oprina), poliţistul. Ciulei : „el 

nume cu Anna, căreia ii vorbeşte calm. ca 
înlr-o acţiune de hipnoză. Ciulei : „instru
mentul lui de lucru este vorba". Lumina se 
stinge pe replica încărcată de ură a Annei 
împotriva proprietăreselor : „sînt sătule, să
nătoase", pe rîsul blajin al lui Luka, şi se 
reaprinde pe intrarea lui Luka din bucătărie, 
cu o farfurie de supă pentru bolnavă. Jocul 
ambiguu dintre NastMI, cure se spală la l i 
ghean, şi Luka. este inedit, nu face parte din 
loxt. .Nastia cochetează, in felul ei. eu Luka ; 
la rîndul lui, el o priveşte cu ochi de băr
bat. Secvenţa va dezvălui mai profund per
sonajul : este un om obişnuit, nu un sfiut. 
cum fusese deseori interpretai înainte. Ciu
lei : „de ce să nu şi ilustrăm replica lui 

Intre poliţistul Mrdvedev (Geor
ge Oprina) şi locatarii azilului 
s-a ţesut o reţea de complici
tăţi... lală-1, într-o convorbire 
confidenţială cu Bubnov (Victor 

Rebengiuc), 

vine de afară, îşi simte tot timpul cerul 
îngheţat al gurii. Poliţistul se va concentra 
în jurul pacheţelului de mineare. Medvedev 
nu se preocupă de ceea ce povesteşte, vor
beşte fără intonaţie logică, e preocupai doar 
dc mîncare". Toată scena se joacă pe alter
nările de ton (in şoaptă sau cu voce tare) 
ale poliţistului, care se teme să nu fie auzit 
de Luka, în timp ce vorbeşte, confidenţial, 
cu Bubnov. 

F inalul actului I , care în specta
col se loagă de începutul actu
lui I I , se repetă în diverse 

moduri. Se ajunge la următoarea soluţie : 
Anna e adusă în patul său de către Luka, 
şi primul contact adevărat cu personajul Luka 
se va face în faţa spectatorilor abia acum, 
deoarece Luka îşi va începe procesul său de 
..administrare de pastile de speranţă", şi a-

Luka : «am cunoscut femei, cîte fire de păr 
am in cap-. Mă interesează mai mult rapor
tul dintre speculaţia idealistă şi viaţă ale 
uniu personaj, decît firul vorbelor sale". 

După acest interludiu, bazat doar pe miş
care şi miniieă, se trece la deschiderea actu
lui I I grupul jucătorilor de cărţi, cintînd 
şi vooiforînd, intră în scenă. 

Momentul a fost lucrat cu amănunţimea 
şi precizia unui moment muzical ; vocea 
chinuită a Annei conlrapunctează replicile 
indiferente, întretăiate, ale jucătorilor de cărţi. 
Intr-o primă etapă de repetiţii, Anna vorbea 
pe un fond de linişte, ca replicile ei să fie 
auzite in tumultul interjecţiilor celorlalţi. 
Apoi, regizorul a găsit că sensul1 social de
vine mai clar dacă nimeni n-o ascultă pc 
Anna, oare vorbeşte, singură, despre viaţa ei 
nefericită. 0 părăseşte la un moment dat şi 
n-o mai ascultă nici Luka, care, absorbit mai 
degrabă de jocul de cărţi, debitează automat, 
ca pe o mclopee, cuvintele liniştitoare adre-
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sate Annei. Apoi. un accent, tind Anna spu
ne : „şi acum mor", o clipă în care rămînem 
suspendaţi de vocea dramatică şi de chipul 
transfigurat, al Icăi Malache : după care zgo
motul, rîsul. replicile jucătorilor continuă, şi 
nimeni nu-i mai dă atenţie muribundei. 
Ciulei : paralelismul vieţii continuă. E iarăşi 
un : «...mai departe»". 

Urmează scena Aclorul-Luka. Este primul 
contact al spectatorului cu drama Actorului. 
Ciulei : „actorul îşi melodramatizează propria 
suferinţă, jocul de-a sinuciderea". 

Alt moment. Anna a ajuns într-o stare de 
inconştienţă : ţinindu-1 de mină pe KIeşci, îi 
vorbeşte oa şi cum el ar fi Luka. KIeşci, 
atunci. îl cheamă pc Luka, iar acesta vor
beşte în continuare cu Anna. întrebînd-o : 
„te bătea ?" Anna îi răspunde lui KIeşci. 
Iuîndu-1 drept Luka : „şi încă cum ; dar nu 
mai am vreme dc el". Ciulei : „transmiterea 
vinci şi a judecăţii sc face parcă şi prin 
strîngcrea de mînă dintre Anna şi KIeşci. 
E o judecată groaziucă. fiindcă e legată dc 
moarte. Aici Anna vorbeşte normal, nu stins, 
ci tare, ca atunci cind scoţi capul din apă ; 
se agaţă cu vocea de pămînt". Imagine plas
tică, dezvăluind dintr-o dată interpretei nu
anţa exactă. 

această întrebare, şi acum se clarifică cele 
două poziţii filozofice : a lui Bubnov, care 
a asistat la această scenă, şi cea a lui Luka. 
Luka spune : „de crezi, este, de nu crezi, nu 
este..." Iar Bubnov, care se îndoieşte de 
toate, rîde cinic. Luka îl întreabă direct pe 
Bubnov : „ce mă priveşti aşa ?" Răspunsul 
lui Bubnov îl defineşte : „mă duc să beau 
ceai". 

Pe această atmosferă, apare Vasilisa, şi se 
deschide un moment-cheie în desfăşurarea 
unuia din firele de acţiune ale piesei. Toată 
scena în rare Vasilisa vrea să-l convingă pc 
Pepel să-l omoare pe Kostiliov trebuie să se 
petreacă (Ciulei) „aproape ca o scenă de dra
goste". Intimitatea trupurilor celor doi, obiş
nuinţa de a se apropia unul de celălalt sînt 
contrazise de ura şi tensiunea din cuvintele 
lor. E o invitaţie la crimă, făcută în pre
zenţa Annei. care agonizează. Vasilisa în
treabă : „mai trăieşte ?" Luka spune : „dă-i 
pace". Această moarte c ignorată, şi apare 

Relaţia dintre Vasilisa (Rodica Tapa
lagă) şi Voska Pepel (Dan Nuţu), al
tora lă de ură, gelozie şi dispreţ, sc 
dezleagă în invitaţia directă la crimă. 

• ^ ialogul Pepel-Medvedev-Bubnov 
1 se compune în felul următor : 

agresivitatea lui Pepel c aproape 
tachinărie prietenească cu Medvedev. Fami
liaritatea a distrus relaţia ierarhică hoţ-var-
dist. Ciulei : „discuţia trebuie să aibă o inti
mitate vulgară. Se ceartă ca doi şoferi de 
taxi în staţie. Se ceartă şi se bat pe burtă". 
Cînd Pepel devine agresiv cu Medvedev, i se 
adresează lui Bubnov, şi nu poliţistului. II 
jigneşte şi prin această interpolare indirectă. 
Prostia şi umilinţa lui Medvedev caută căi 
sentimentale de împăcare : „haide, mă fiară, 
ce ţi-am făcut ?", cu un ton aproape plîngă-
reţ. Se plasează instinctiv, primitiv şi tactic, 
in inferioritate sentimentală. După plecarea 
lui Medvedev, Luka îşi încearcă puterea 
hipnotizatoare asupra lui Pepel. Ciulei : 
„Yaska e un teren bun, dar e colţos, de 
aceea Luka bate şeaua ca să priceapă iapa". 
Luka nu-1 va privi direct pe Pepel, iar vor
bele i le adresează lui Bubnov, dar în alt 
mod decît cel ales de Popel faţă de 
Medvedev. 

Din nou, cei doi „conspectatori" ai vieţii, 
Luka şi Bubnov, sînt atraşi în mod periculos 
în viaţă. Ciulei : „se vor spectatori, dar 
viaţa îi ciocneşte, îi înghesuie tot timpul. 
Există, însă, un fel al lor, penibil, dar şi 
înţelept, de a se sustrage vieţii". 

Momentul cînd Pepel îl întreabă pe Luka : 
„există Dumnezeu ?" este rezolvat astfel : 
Pepel îl trage pe Luka la căpătîiul muribun
dei Anna, îl apleacă peste ea, şi transpiraţia 
lor cade pe fata femeii în agonie. Tocmai 
la cumpăna dintre viaţă şi moarte se pune 

www.cimec.ro



mai puternică, din nou, ideca primitivă a 
morţii (uciderea lui Kostiliov) ca soluţie :» 
unei probleme de viaţă. Cînd Kostîliov îi 
surprinde, el se află intr-una din cele mai 
grele situaţii. Gelozia lui Kostiliov în faţa 
evidenţei cuplului îl împinge la găsirea unor 
justificări : „Voi staţi aici... staţi de vorbă". 
Comportarea Vasilisci e o reacţie de resort ; 
forţează, în ochii soţului, imaginea adulte
rului . Pepel, cu bunul-simţ al omului simplu, 
e zdruncinat de această violentare a cuviin
ţei. Uar Vasilisa bravează mai departe, şi 
sc înfige, neruşinată, în faţa lui Kostîliov. 
Urmează busculada dintre Vasilisa-Pcpel-
Kostîliov şi trezirea la realitate a lui Vnska 
de călre apariţia lui Luka, care iese din ascun
zătoare, în această scenă se urmăreşte de
formarea profesională — de hoţ — a lui 
Vaska : fugile lu i , pînda, agresivitatea, dexte
ritatea mînuirii cuţitului ; el îşi găseşte insă, 
în Luka, un adversar frecat de o viaţă peri-
cuioasă. Bălrînul îi demonstrează că era la 
un pas dc crima inconştientă, temperamen
tală. Discuţia c întreruptă de horcăitul Annei, 
oare moare, şi lu i Vaska — cel care, cu 
cîteva clipe mai înainte, fusese gata să co
mită o crimă — încep să-i tremure picioa
rele. Fuge şi vomită, apoi, epuizat de această 
descărcare fiziologică cauzată de emoţia în 
faţa morţii, spune : „nu-mi plac morţii". 
Luka îl batjocoreşte : „aha, ţi-e teamă... Cei 
v i i să-ţi placă !" Spune această replică foarte 
aspru. 

Un alt pasaj dramatic al actului I I este 
lucrat cu aceeaşi minuţiozitate. Actorul se 
întoarce, beat ; şi-a amintit versurile pc care 
vroia să le recite lu i Luka ; Ciulei : „jocul 
său trebuie să fie un amestec de sensuri înţe
lese din piese, de forme teatrale grandiloc
vente, de milă pentru propria dramă, care îl 
sensibilizează actoriceşte". Personajul „are o 
deformare profesională, intră prin mimetism 
in starea celui de care se ocupă". 

Descoperirea Annei, moartă, de către Na-
taşa (Lucia Mara), apoi intrarea lu i KIeşci, a 
lu i Gît-sucit (Mircea Başta), a Tătarului (Du
mitru Onofrei). a Baronului, determină com
portarea diferită a fiecăruia în faţa morţii : 
Nalaşa se sperie, i se taie glasul, are o miş
care tîrîşă, depărtîndu-se de moartă. Actorul 
revine la cinismul omului beat. Gît-sucit 
primeşte moartea cu firescul ţăranului. Tăta
rul reacţionează „antiseptic", vrea ca moarta 
să fie scoasă din cameră. Baronul îşi con
tinuă „poza", oferindu-şi condoleanţele bietu
lui KIeşci, care nu pricepe gestul. Apoi, 
KIeşci, îngenuncheat la patul Annei, îşi pleacă 
fruntea, şi gemete prelungi, de taur rănit, 
pornesc din pieptul lui . Replica lu i Gît-sucit 
— „ai anunţat poliţia ?" — e un contra
punct la aceste gemete. Realizarea acestui 
moment a fost foarte dificilă, compunîndu-sc 
din întreruperi, sferturi de ton, întretăieri de 
gest. .Sosirea lui Salin şi a Actorului, beţi, 
strigătele lor, sparg atmosfera. 

înfruntarea Luka-Satin sc petrece sus, pe 
pasarela care străbate scena dc la un capăt 

la celălalt. Luka slă, lăcut, sub învinuirile 
lui Satin ; cinic şi beat, acesta îşi urlă nihi
lismul : „nu există nimic, nici oameni, nici 
oraşe, nimic nu există". 

A CTUL I I I începe cu intrarea 
Nastiei, urmată de Nataşa. 
Nuslia vine fugind, aproape 

plingind, Nataşa o urmează plină de milă şi 
înţelegere ; în urma lor, cuplul Bubnov-Ba-
ronul intră t ipt i l , amuzindu-se de povestirea 
Nastiei. Ciulei : „povestirea Nastiei despre un 
iubit imaginar nu este o pox'cstire, ci o per
formanţă, un «show» ; o formă epică, în care 
sc amestecă cuvinte învăţate din carte cu 
propriile ci sentimente, iar ceea ce spune, 
învăţat pe dinafară, o impresionează cu ade
vărat". Nastia e foarte agitată din cauza 
necontenitelor întreruperi ale Baronului. Ac
triţa îşi găseşte mai multe mişcări, sc nşază 
şi se ridică de cîteva ori, marcfndu-şi, astfel, 
neliniştea. Nataşu o ascultă, înţelegătoare. 
Ciulei : „Nataşa e o fiinţă blindă, totuşi agre
sivă ; o agresivitate născută din nevoia de 
apărare — are o vorbire rapidă, asţrră, ţără
nească ; cuvintele nu le pronunţă în între
gime, nu face pauze logice". Intrarea se 
repetă în cîteva variante, pînă se ajunge la 
imaginea adecvată : o uşă trîntită, fuga 
Nasliei, sosirea Nataşei, cu alt ritm dc mers, 
venirea înceată a lui Luka, spectator tăcut 
şi subtil al povestirii Nastiei, apoi intrarea, 
pe ris batjocoritor, a Baronului cu Bubnov. 

Mărturisirile Nataşei se vor broda pe un 
vals lent, la care Baronul o invită. în timp 
ce ea, ruşinată, surprinsă, acceptă această 
legănare ciudată. După multe discuţii şi în
cercări, momentul dobîndeşte o dureroasă fru
museţe. In decorul sinistru, dc azil, contras
tul dintre vals şi leit-molivul Baronului 
—• „eu nu mai aşlept nimic, totul a fost, a 
trecut, s-a isprăvit ! M A I DEPARTE !" — 
capătă o stranie rezonanţă. Apoi, ca un 
contrapunct muzical, brusca izbucnire de 
furie a lui KIeşci despre „adevăr". 

Venirea lu i Pepel şi scena Luka-Bubnov-
Pepel-Nataşa aduc o serie de elemente noi. 
Pe de o parte, confruntarea dintre Bubnov 
şi Luka, pe de alta, povestirea despre „ţara 
dreptăţii", prin care sc precizează alte ati
tudini ale „filozofilor" piesei. Regizorul îi 
aşază chiar, vizibil, despărţiţi, dar faţă în 
faţă, pe Luka şi Bubnov. Cererea în căsăto
rie a Nataşei de către Pepel prilejuieşte ia
răşi o atentă descifrare. Ciulei : „Pepel se 
ceartă aici cu toată omenirea". „Toată l u 
mea-mi spune : «Vaska, hoţul, Vasoa, pui de 
hoţ ! Aşa ? Atunci nu e vina mea, voi aţi 
vru t-o, iată, sînt hoţ-". Luka oficiază, aproape 
ca un preot, căsătoria dintre Nalaşa şi Pepel, 
le uneşte mîinile, aşezat între ei. Ciulei su
gerează actriţei „un rîs, în clipa cînd Pepel 
ii spune «lasă, Nataşa, eşti ca şi nevasta 
mea î»; un rîs puţin timid, dar nestăpînit, 
şi gestul de a apuca reverele vestei lui Pepel 
şi de a le scutura îndelung, lovindu-şi frun-
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tea de pieptul lui. Fericirea se exprimă cu 
acest gest de copil mic, apoi, cind emoţia o 
cuprinde, îşi şterge cu palma nasul ce-i 
curge", (aulei insistă foarte mult asupri 
acestui amănunt al ştergerii nasului. 

Urmează „scena d intre cei doi moşi" 
(KOSTILIOV : „ce mai zici, moşule ?"' 
LUKA : „nimic, moşule !"), scenă care-şi dez
văluie multiple sensuri. Ciulei : ..Kostîliov nu 
vrea să-l piardă pe Luka dc client al azilu
lui. Totuşi, ar vrea să scape de cl ; îi vor
beşte pe ocolite, studiindu-l, ii cintăreşte 
buzunarele, apoi îi serveşte sloganuri şi se 
încurcă în propriile-i raţionamente ; îl face 
să infeleagă că trebuie si tacă asupra celor 
văzute în azil, apoi îl atacă direct, cu rău
tate, ameninţător". Toată această . discuţie. 
Kostiliov trebuie s-o poarte manifestind o 
infinită silă de viaţă. Cu o clipă mai înainte, 
a asistat la furia Vasilisei, declanşată de pro
iectul de căsătorie Vaska-Nataşa. Ciulei : 
„parcă i-ar suna tot timpul în urechi repli
cile Vasilisei despre Pepel «ăsta nu ştie nici 
să bată. nici să iubească, îl ştiu eu bine». 
In această scenă, Kostiliov se simte parcă 
pentru prima oară foarte bătrin". 

Scena dintre Bubnov şi Luka, Ciulei o 
numeşte „prinzul filozofilor". Aceşti doi ad
versari de gîndire se apropie încet — cei 
ce se aseamănă se adună — şi ferindu-se 
unul de altul : „flirtul" afinităţilor lor sc 
dezvoltă greu, lent. întrerupt de sorbiturile 
ciorbei, pe care Bubnov şi-o împarte cu 
Luka. Bubnov ajunge la confesiuni. Aici, 
şepcarul vorbeşte despre el (ca toţi pensio
narii azilului, care se dezvăluie fiecare la un 
moment dat), e sincer, recunoaşte că c beţiv 
şi laş. Victor Rebengiuc se demonstrează în 
aceste repetiţii în permanenţă spontan şi 
organic. Vasile Niţulescu îşi rupe rolul cu 
întoarceri surprinzătoare. De data aceasta, 
Luka se dovedeşte mai tare prin tăceri. In 
timp ce Bubnov-ul lui Bebengiuc priveşte 
lumea, fiindu-i indiferent cum îi apare 
acesteia, Luka-Niţulescu priveşte şi cl 
lumea, dar veşnic preocupat de efectul pe 
carc-1 produce. Ciulei : „Bubnov încearcă să-i 
tragă pe cei din jur intr-o recunoaştere a 
vizibilului şi palpabilului existentei. Dimpo
trivă, Luka întrebuinţează «morfină», cînd e 
necesară, şi declanşează, cu bune intenţii, 
speranţe, agăţări de viitor, iluzii. Terapeutica 
sa verbală e cileodată eficace, în cazul 
disperat al Annei, alteori îşi greşeşte ţinta, 
in cazul Actorului, al Nataşei, al lui Pepel. 
Virusul său idealist, însă, tulbură existenţele". 

Aici, în actul 111, se înlănţuie secvenţele 
în care Luka pătrunde din ce în ce mai 
adînc în viaţa pensionarilor azilului. Momen
tul Luka-Salin are o marc încordare. Ciu
lei : „pentru o clipă, Luka smulge masca 
cinică a lui Satin". In piesă nu există alte 
scene care să vădească influenţa exercitată 
de Luka asupra lui Satin ; aceasta, singură, 
trebuie să justifice, deci, apropierea sufle
tească a celor doi şi celebrul „monolog al 
omului" din actul IV, în care Satin repoves
teşte ce i-a spus Luka. 

Nastia, care trăieşte în imaginarul 
„amorului adevărat" din cărţi (Gina 
Patriciii), şi inţclcgăloarea, răbdătoa
rea, nefericita Nataşa (Lucia Mara). 

• 
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Tablourile finale ale actului I I I (intitulate 
de noi ..bătaia", opărirea Nataşei", „omorîrea 
lui Kostiliov") se sneee.l foarte sirius. Des
compunerea acestui tuotnent simfonic-drama-
tic îl preocupă pe Ciulei într-un mod cu 
totul special. ..Au ticnii tensiune scenică. Au 
vă agitaţi ca într-v bătaie de scenă. Bătaia 
trebuie să aibă un caracter real, nu este o 
luptă de profesionişti : c o bălaie cu între
ruperi, cu pauze, cu discuţii, cu rcizbucniri : 
o bătaie cu rateuri, cu mult «tntimplător» 
în ca. Trebuie să se ridă în timpul bătăii, 
unii să sc amuze, amuzamentul se îmbină 
cu disperarea, curiozitatea cu frica, violenţa 
cu indiferenţa. Trebuie să facem mai de
grabă analiza unei bătăi, decît să reprezen
tăm o bătaie". Ciulei consideră momentul 
foarte greu şi actorii îl resimt şi ei ca atare ; 
uneori stau în scenă, Tăiă o activitate precisă. 

După multe încercări si variante, atenţia 
spectatorilor e condusă — dirijoral, aş spu
ne —, pe rînd, de la un grup la altul, de 
la un personaj la altul ; apariţia capetelor 
mulţimii, pe după păturile atîrnate pe fr in-
ghii, efectul luminării aprinse şi al privirilor 
care se îndreaptă, dc sus, spre centrul ne
văzut al platoului, unde zace mort Kostîliov, 
confruntarea dintre cele două surori, Nataşa 
şi Vasilisa. diferenţele de ritm în mersul şi 
in fuga diverselor personaje — iată doar 
cîteva din problemele care au solicitat pre
cizia şi răbdarea colectivului. 

rererca la actul IV sc va face 
tot pc întuneric (personajele 
din prima scenă a netului IV se 

vor instala In locurile lor). Se începe cu o 
tonalitate joasă, de relatare : unii pensionari 
ai azilului dorin încă... Astfel ies în evi
denţă izbucnirile Nastiei, apoi ale Actorului. 
Acest început de act trebuie să capete (Ciu
lei) „0 atmosferă de miraj, de basm.'' 
„Mitul" creat de KIeşci în jurul dispariţiei 
lui Luka i i place Nastiei, dar Baronul con
tinuă să-şi bată joc de. fuga acestuia, iar 
Satin îl va ironiza şi el pe Luka, dar „for
mal", deoarece, imediat după aceea, cu multă 
seriozitate, îşi va începe celebrul său „mono
log despre om". In tot acest timp, Actorul 
a fost pus să meargă de-a lungul zidului care 
înfundă parcă ieşirea din azil, ca şi cum ar 
căuta crăpătura prin care ar putea să iasă. 

P lecarea Nastiei : şi ea se izbeşte 
de acelaşi zid opac. Plecarea, 
precum şi revenirea ei, învinsă, 

acoperirea cu pătura şi plinsul demonstrează 
tocmai imposibilitatea de a scăpa din azil. 
Această evadare ratată a Nastiei este ur
mată de un ris general, pe care sc va broda 
alt punct dureros al acţiunii : izbucnirea Ac
torului, vorbind despre el însuşi : „o să ve
deţi că o să plece, o să-şi găsească el un 

Luka, bătrânul vagabond idealist (Vasile Niţulescu). e singurul care smulge, 
pentru o clipă, masca cinică a l u i Satin (Tonta Caragiu). 
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loc acolo unde nu e. unde nu mai e..." 
Ciulei : „vocea actorului e slabă, şoptită, vor
beşte ca pentru el, miinilc ii sînt strinse 
lingă trup. apoi cad, sc duce plingind la 
culcuşul său". 

Despre felul cum s-a repetat, cum s-a ana
lizat şi compus acea partitură care reprezintă 
monologul despre om al lui Satin e greu 
de relatat pe scurt. Reţinem doar ziua cînd, 
după rostirea unei părţi a textului, Liviu 
Ciulei a cerut tuturor personajelor care-1 
ascultă pe Satin să se ducă în tăcere spre 
paturile lor ; apoi. a cerut să se Btingă lu
mina, iar in întunericul aproape tot.il i-a 
sugerat lui Tonta Caragiu să continue să vor
bească, culoat în patul său. Iu întuneric, 
glasul lui : „mai ales de copii trebuie să 
avem grijă". In clipa aceea, am avut, palpa
bilă, senzaţia că asistăm la naşterea unei 
elipe unice. 

Scena următoare : Baronul se confesează 
şi Nastia îl întărită. Baronul seînceste ca 
un copil, dezvăluindu-şi dezarmarea în faţa 
vieţii, şi se ajunge la soluţia ca Nastia. după 
izbucnirea de furie. să-I legene în braţe, cu 
o dragoste aproape maternă. După acest in
termezzo, se revine la marele monolog despre 
om. La una dintre repetiţii, trei replici apar 
ca aruneind o lumină echivocă asupra între
gului monolog. înainte de a-1 începe, SATIN 
spune : „Nu ştiu cum se face că sînt atît 
de bun azi". BARONUL : ..Cînd eşti beat, 
eşti întotdeauna bun şi deştept". SATIN : 
„Cind sînt beat, toate-mi sînt pc plac". 
Ciulei : „Gnrki nu s-a mulţumit să-l lase pe 
Satin — un vagabond in zdrenţe — sâ aibă 
grijă de omenire, ci a sporit tragismul acestui 
contrast, voindu-l şi beat. Sigur că această 
beţie nu exclude luciditate şi afect". După 
ce Baronul îşi portretizează existenţa ce
ţoasă, pe oare n-o poale înţelege. Satin a¬
doarme pe jos. Viitoarea lu i replică, la tre
zire, va fi din nou în plin cinism ; i se 

adresează lui Bubnov : ..nu cumva ai cheltuit 
tot capitalul, boule !" 

P lecarea spre sinucidere a Acto
rului. Se ajunge la soluţia ca 
Actorul să-şi lepede zdrenţele şi 

să-şi lase mica lui avere — compusă din 
două cărţi, cîteva monede şi haine — veci
nilor lui dc existenţă. Cind îi cere Tătarului 
să se roage pentru el, e fără cămaşă. Ciulei : 
„un tors gol, aparent sănătos şi vital, sc în
vecinează cu ideca morţii într-un mod îngro
zitor". 

Beţia lui Bubnov şi Medvedev, apariţia 
noii proprietăresc, Kvaşnia, şi configurarea 
noului „triunghi amoros" (Medvedev-Kvaşnia-
Alioşka) sc succed într-un ritm zgomotos, pe 
l u n i i , . I u l unui cintec rusesc plin de bărbăţie 
şi de nostalgie. Pe această atmosferă de ve
selie groa>ă. puţin deşucheată, şi de sentimen
talism exacerbat, Baronul soseşte cu vestea 
eă s-a spinzurnt Actorul. Distanţa intrării in 
scenă, la 18 metri de locul acţiunii, 'punea 
şi aici probleme dificile. S-au încercat multe 
variante. Soluţia de final (Ciulei) „trebuie să 
fie neaşteptată". Chiar după vizionare, regi
zorul a indicat ca grupul celor care ciută, 
furat de patetismul melodic, să ocupe un 
timp îndelungat ; actorii să se suie pe masă, 
în picioare, îmbrăţişaţi... Vestitorul morţii nici 
nu arc cui să se adreseze. Baronul nu intră 
strigind. ci nebăgat în seamă, pe zgomotoasa 
veselie din jur, se duce în patul său, îşi 
trage pătura în cap şi, abia cînd nu mai 
poate suporta „plafonul sonor al cinlecului", 
începe să strige. Pe ultimele lui cuvinte, sc 
aude zgomotul paşilor Nasliei, care vine alcr-
gînd dinspre locul unde s-a spinzurat Acto
rul , aducind cu ea „imaginea trupului mort". 
Apoi, replica dură. cinică a lui Satin 
— „Ne-a stricat cheful — dobitocul !" — va 
suna scurt. 

Prin aceste notaţii, am dorit să sugerez, măcar parţial, aspecte din 
munca regizorului şi a interpreţilor, într-un cuvînt, a realizatorilor spec
tacolului Azilul dc noapte la Teatrul „Bulandra". 

Consemnare , s e l e c ţ i e şi redactare 
de RODICA SUCIU, asistenta de regie 
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CAIETE DE SPECTACOL 

SUS : Varianlă dc compunere a spa
ţiului scenic. 

IN PAGINA ALĂTURATA : Versiunea 
definitivă a decorului. 

• HELMUT 
STURMER 

Soluţia 
scenografică ~ 

un 
drum 

„invers" 
Lucrul la decor începe pc la sfîrsitul Iui 

august 1974. La început, ca de obicei, discu
ţii de principiu cu regizorul. Mi-e teamă ca 
Liviu Ciulei să nu-şi amintească prea des 
excelenta soluţie scenografică a primului său 
spectacol, mi-e teamă, în general, de lucrul 
cu un regizor-scenograf, mi-e teamă că îmi 
va impune o soluţie a lui, gnta gîndită ; dar 
Ciulei îmi împrăştie această temere, face 
„labula rasa" trecutul şi este extrem dc des
cins la soluţii noi, gîndeşte foarte liber. 

Urmează propuneri, şi dc-o parte şi de 
alta, care să distrugă cît mai radical atît 
soluţia anterioară, cît şi realitatea — să-i 
zicent „geografia locală" — propusă de autor. 
E o metodă bună. E bine ca, întotdeauna, 
cind te-apuci de un lucru prea bine cu
noscut, să propui, chiar arbitrar, ceva care 
să-ţi distrugă inerentele amintiri, să faci tin 
gest hotărît împotriva conservatorismului sî-
cîitor, care ne atîrnă ca o tinichea undeva 
pe dinăuntru. Cu metoda asta, îţi creezi în 
minte acea foaie albă pe care să pui apoi 
peniţa. 

îmi amintesc că, Ia un moment dat, a apă
rut ca propunere o imensă plajă de nisip cu 
obiecte îngropate. 0 imagine curat „surrea-
listă"... Nu a rămas nimic din această pro
punere, dar ne-a fost de mare folos ; ba, 
dacă mă gîndesc bine, a rămas ceva, şi 
chiar destul de mult. A rămas surrealismul 
ca metodă, cluar dacă în produsul finit se 
citeşte abia la a doua lectură. Recitesc cele 
scrise pînă acuma, îmi amintesc tema pro
pusă dc revista „Teatrul" — anume, să scriu 
despre evoluţia ideii decorului — şi mi-e 
teamă că voi trezi dezamăgire ; căci, din 
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tonte astea, numai metodism ştiinţific nu re
zultă. Dar... 

Ne urmăreşte, la un moment dat, gîndul 
că decorul ar trebui să aibă ceva dintr-o 
expoziţie de artă modernă, de pop, dc land-
art, că materia trebuie să vorbească de la 
sine. Nisip ? Tablă ? Apă ? Cîrpă ? Lemn ?... 
Sîntem încă foarte departe de piesa lui Gorki, 
lumea ci e izolată de toate aceste „inspiraţii", 
nu am găsit locul în oare sc deschide stăvi-
lurul dc legătură. 

Mă urmăreşte senzaţia trăită, nu dc mult, 
la o filmare, cînd am văzut stive de lăzi 
de ambalaj, decolorate de soare şi udate dc 
ploi, într-un depozit imens. Dădea o jale 
organizată, avea ceva înfricoşător ; lăzile dc 
ambalaj păreau să fie materie primă pentru 
o arhitectură absurdă de turn-Babel. Propun 
o asemenea imagine, Ciulei pare cîştigal de 
idee, mă duc acasă, fac o schiţă (cea din 
reproducere), revin pentru discuţii, fac o 
machetă din cutii de chibrituri şi, de-acum 
înainte, încopo lucrul concret : plantaţii, va
riante de spaţiu de joc... 

Renunţăm la a patra latură de spectatori, 
pentru a mări la maximum locul de joc şi 
pentru a obţine spaţiul în care poate să 
apară teama. Ca început, arhitectura quasiab-
surdă a lăzilor de ambalaj se ridică pînă la 
limita privirii ; imaginea are mult farmec 
plastic ; în acea etapă, unele părţi trebuiau 
acoperite cu tablă ruginită, trebuia să plouă 
de-adevăralelea pc scenă. Decorul era un 
spectacol, puţin prea spectacol, puţin prea 
mult „decor". După o primă fază de entu
ziasm, încep întrebările şi teama de prea 
mult ; începe, în sfîrşil, faza de necesară 

epurare, pînă ce în fundal nu răniînc decît 
peretele gol al teatrului, iar arhitectura deli
berat absurdă a lăzilor începe să sc muleze, 
să sc adapteze necesităţilor jocului, să pri
mească sarcini concrete, funcţionale. De fapt, 
acum se lucrează ceea ce e mai greu ; în 
acelaşi timp, decorul, iniţial o invenţie 
destul dc arbitrară, ia drumul spre spectacol, 
spre actori, spre mizanscenă. Dacă ar fi să 
teoretizez, aş fi nevoit să constat că decorul 
a evoluat pe un drum exact invers celui obiş
nuit. Cl nu s-a dezvoltat din necesităţile 
unei realităţi scenice originare (cea a auto
rului), căii tind apoi s-o interpreteze, ci a 
avut dc la pornire o realitate proprie, foarte 
„interpretată", care apoi a făcut loc reali
tăţilor iniţiale ; joncţiunea s-a făcut, totuşi, 
fără amputări din nici o parte. 

In toamnă, tîrziu. au apărut camioanele cu 
lăzi şi decorul s-a construit pe loc, pe scenă, 
spre disperarea tîmplarilor, care montau, de
montau şi iar montau lăzile de ambalaj, pînă 
cînd era bine. In ultimă instanţă, au apărut, 
din necesităţi de regie, cîteva elemente cu 
biografie precisă : fotoliul, canapeaua şi ba-
luştrii slrunjiţi de la balustradă. 

Costumele s-au născut odată cu rolurile, 
modclindu-se pe parcurs, după biografia per
sonajelor, după gestul actorilor — fie că, 
prin linia lor, le propuneau gesturi, fie că-şi 
adaptau ele linia gesturilor, păstrînd însă 
principiul ullrarcalismului. 

Lumina nu ne-a reuşit aşa cum o voiam. 
Trebuia să fie mai rece, mai „reală", mai 
puţin „de teatru'1 ; dar pentru asta trebuie 
inventai un nou sistem de iluminare în 
teatru. 
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CAIETE DE SPECTACOL 

• TOMA 
C A R A G I U 

Harul lui Satin: 
a o b s e r v a şi a g î n d i 

Sigur — pentru mine — dificultatea la Azilul a început din clipa în care mi-am 
propus să-mi aleg „o cale" prin care să pătrund sensul lăuntric al eroului, semnificaţia 
lu i socială, importanţa acestei semnificaţii pentru cheia întregii piese. De multe ori 
recurgem la soluţii preluate in viteză, cunoscute de fiecare din toc noi dintr-o îndelun
gată experienţă teatrală şi care, nu exagerez, ne-au netezit calea spre succes, nu o dată. 

Am înţeles însă că, de astă dată, nu e de-ajuus. că ar f i nu numai prea puţin, 
că aici se cere altceva — o adîncire a subtsxtului. Şi-atunci, într-o hună zi, mi-am 
propus să iau totul de la început, fără să repet şi fără să stăvilesc nimic, ca şi cînd 
experienţa zilei de ieri ar f i avut numai o valoare strici teoretică, întocmai ca un gind 
al oricăruia dintre noi, pus în dezbatere. 

Am fost deci obligat — mai precis, ni-ara obligat — să descopăr mai multe căi. 
De la sine, a venit ziua în care am optat. In ziua aceea am descoperit acea „parte a 
părţii" care revela întregul. 

Spre deosebire de acei mari înaintaşi oare, nu mă îndoiesc, au adus fiecare 
contribuţii unice la descoperirea lu i Satin (vezi Ion Mnuolescu), m-am hotărît să mă 
interesez nu atît de felul in care trebuie rostite monoloagele, oarecum moralizatoare, 
ci de modul în care pot face previzibilă, pe parcursul întregului spectacol, rostirea lor. 

Cum se putea justifica şi demonstra această intenţie ? In contrast cu ceilalţi 
locuitori ai azilului, care, în limitele posibilului, susţineau o anumită activitate, autorul 
nu stipula nimic, din acest punct de vedere, care să-l privească pe Satin. Dar, după 
părerea mea, Satin continuă a avea o activitate, a creierului, folosind barul puterii lu i 
de a observa şi de a generaliza observaţiile, devenind exponentul cel mai autorizat 
al grupului uman din azil. Aşa munceşte Satin — gîndind —. şi aşa devin credibile 
monoloagele din final. 

Şi încă ceva. Oricît de cinic şi de brutal pare să fie Satin în primele trei acte 
şi chiar în final, observaţi atent detaliile, şi veţi vedea limpede că, foarte subtil, 
Gorki i i stabileşte, în l in i i mari, două atitudini deosebite : una, faţă de Kostîliov şi 
Vasilisa, încărcată de dispreţ — ei făcînd parte dintr-o altă lume. ostilă şi vrăjmaşă ; 
şi alta faţă de cei din lumea l u i , pe care îi ocărăşte, uneori brutal, însă plccînd dc la 
o mare înţelegere şi apropiere, ca faţă de un frate mai mic. (Vezi, de pildă, replica 
lu i SATIN : Nastia, nu te moi duci la tpital ? / NASTIA : Ce să fac acolo ? f SATIN : 
Ca să vezi ce face Nalaşa). Episodul conţine o vibraţie umană foarte adincă ; la fel, 
şi dialogul cu KIeşci din actul I I I , ca şi multe altele ; acestea au fost, toate laolaltă, 
coordonate definitorii pentru mine. 

Se reproşează că spectacolul e prea lung, că ar f i putut să fie mai ritmat ctc. 
Eu sînt aici partizanul sincer şi pentru totdeauna al regizorului Liviu Ciulei. Meritele 
lui în decuparea şi adîncirea acestei lumi sînt cu totul remarcabile. Evitarea conştientă 
a unui „anume r i t m " mi se pare a f i dezideratul cel mai semnificativ al concepţiei. 
Numai aşa, relaţiile s-au dezvoltat, au căpătat amploare şi strălucire ; iar actul de 
cultură, calitatea observaţiei, cunoaşterea profundă au învins falsul teatral, superficialul 
şi neartisticul. 

Vreţi o dovadă ? Deşi e foarle cald, atît pentru excelentul public de teatru 
bucureştean, cit şi pentru noi, la Azilul nu găseşti nici un bilet la casă. Pentru că, din 
procesul cu Azilul de noapte, nu lipseşte nici una dintre piesele care compun actul 
de acuzare... 
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Doi dintre ..aristorraţii azi lului" , Satin şi 
Actorul, într-o clipă dc adincă, amară dez

nădejde... 

ION 
C A R A M I T R U 

S p e r a n ţ a c a r e ucide 
Xu se pol face declaraţii publice, afară dc cele convenţionale, despre un specta

col care-ţi ocupă avar t impul , gîudurilc, fiinţa, şi te mai şi Irădează, din cînd în cînd. 
blu nu pot vorbi mult despre Azilul de noapte, deoarece pentru mine el a reprezenlat, 
do-a lungul repetiţiilor, un mare chin, şi nici acum nu mă lasă în pace. Bucuria 
mari* a acestui spectacol este că a adunat din nou, unul lingă altul , poate tot ce-avem 
mai bun. astăzi, in teatrul „Bulandra". Şi, jiicîndu-1 publicului, ni-1 redăm nouă, parcă 
altfel chior decît ni l-am imaginat. 

Actorul a avut ambiţia să fie tînăr, adică mai tînăr ca de obicei, ambiţie 
gnta-gala să-mi mănînce capul. Ecuaţia e simplă, în principiu, adică tragedia capătă 
parcă o mai mare densitate dacă personajul e încă v i la l şi ratat de t impuriu ; iar în 
această adunătură dc nenorociţi-filozofi, împăcaţi pînă la un punct cu soarta lor, este 
primul care ridică problema evadării într-o viaţă nouă. Ambiţie care îl duce, necesar, 
la moarte, pentru că speranţa îl ucide. Pe alt plan, Actorul nu poate disimula, cu toate 
răutăţile l u i , o nalură extrem de sensibilă şi, bineînţeles, deformată de meseria care 
îl obsedează încă. Prietenia l u i cu Satin şi respectul pe care i-1 poartă e rezultatul 
acestui cult pentru vorba bogată, pentru sens, pentru o natură capabilă să facă un 
spectacol din ceea ce gîndeşte. Drumul Actorului spre moarte ca spre o mare bine
facere are loc într-un moment spectaculos. Salin monologhează superb despre Om, 
Baronul îşi face, în sfîrşit, probleme de conştiinţă, iar Tătarul se roagă, înfricoşat. Este 
sigur un „moment", pe care Actorul îl foloseşte pentru a-şi face, în sfirşit, ieşirea spre 
alte lumi , mai bune. 
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• VIRGIL 
OGĂŞANU 

O viată ratată 
„ca-n vis 

„Eu nu mai aştept nimic, totul a foşti 
a trecut, s-a ispră\ it ! Mai departe !" 

(Baronul). 

Am acceptat invitaţia revistei „Teatrul", 
de a-ini exprima în cîteva rînduri gîndurile, 
părerile, preocupările şi în general munca 
depusă pentru realizarea personajului Baro
nul din Azilul de noapte. Sini convins că o 
parte dintre cititorii revistei au văzut specta
colul, aşa că e bine să mă rezum la cîteva 
idei, care m-au călăuzii în descifrarea acestui 
personaj dificil. Am studiat foarte mult în
treaga literatură de specialitate, am citit de
spre realizările altor colegi dc-ai moi în 
acest rol (mă gîndesc la ÎN. Balţăţeanu) şi, 
bineînţeles, am fost ajutat foarte mult de 
regizorul spectacolului, Liviu Ciulei. 

Baronul, fiu al unei familii de nobili, 
crescut într-un mediu aşa-zis „antiseptic", 
care nu a venit niciodată in contact decît cu 
cei dc-o seamă cu el, adică cu alţi „aleşi", 
educat la şcoala fiilor de 'nobili, acest fiu de 
nobil, deci. într-o bună zi, „cade." ca un pui 
de vrabie din cuib, în mijlocul unei realităţi 
crude, plină de mizerie şi suferinţă, cauzată 
tocmai de această clasă exploatatoare ; reali
tate care, ca un bumerang, se întoarce împo
triva lui. 

îşi toacă repede toată averea ; intră slujbaş 
la fisc. Obişnuit să nu-i lipsească nimic, dar 
nrmaiavînd posibilităţile materiale, delapi
dează banii statului, intră la ocnă şi, pînă 
la urmă. ajunge, la vîrstă de 33 de ani, acolo 
unde-1 găseşte Gorki, adică în azilul de 
noapte. Totul s-a petrecut ca-n vis, nu-şi 
mai aduce aminte de nimic, nu înţelege ni
mic, se pare că toată viaţa n-a făcut altceva 
decît să-şi schimbe hainele. Subliniez că per
sonajul, aşa cum indică Gorki,'are .'i.'l de ani ; 
de aceea, mie mi s-a părul cu atît mai dra
matic acest personaj care, în mod normal, 
la această virslă ar trebui să fie în toata 
puterea şi forţa de muncă, dar este un om 
terminat. Am renunţat la gestul de eleganţă, 
la vorbirea preţioasă şi la alic artificii, gîn-
dindu-mă că — aşa cum spune Gorki în 
piesa lui — „lot ce este pe dinafară se ia, 
se şterge, cu timpul". Baronul, nemaiadu-
eindu-şi aminte dc nimic din viaţa lui de 
„fost", se comportă exact ca toţi ceilalţi. 
Mi-a plăcut că are 33 de ani, pentru că 
aşa am putut sâ-l condamn mai bine în 
interpretarea mea. Aş fi spus mai mult, dar 
cred că spectacolul completează gîndurile 
mele. www.cimec.ro
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S e m n a l 

V1RGIL MUNTEANU 

Luatio 
drept 

reclamă 

De la o vreme, de eiteva 
luni, ba chiar de vreun an, 
sînt semne — multe şi si
gure — că revista noastră e, 
cum să spun, privită cu mai 
mult interes. 

Revista noastră, cu tirajul 
ei de revistă de specialitate, 
cu cititorii ei — care nu 
sînt şi nu pot fi mai mulţi 
decît alin' ctţi oameni de 
teatru şi dc pe lingă teatru 
sînt — revista noastră SE 
CERE. 

Asta ne bucură, cum să 
nu ne bucure ? 

Cum să nu ne bucure, 
dacă ni se pling chioşcarii 
că nu le ajung exemplarele, 
dacă ni se dau telefoane 
— fi din provincie — *â 
facem rost de ultimul nu
măr, dacă primim scrisori în 
care ni se înfăţişează situa
ţia colecţiilor personale des

completate, dacă vin oameni 
în redacţie şi stau un ceas-
două măcar s-o citească. 

Cum să nu ne bucure ? 
Dar ne şi îngrijorează. Fi
indcă tirajul în care poate 
apare revista noastră este sil
fii icul în raport cu cerinţele 
şi nu înţelegem să vedem 
irosindu-se — prin ignora
re — o bună parte din tot 
ce investim în aceste pagini 
de revistă. 

Cum se explică situaţia ? 
Se pare că se întîmplă, 
si pentru că în ultima 
vreme — v-o spun nu
mai dumneavoastră la ure
che, să nu mă audă criticul 
acela cu ztmbet de aguridă 
care proclamă că nu ne ci
teşte, dar ştiu precis că ne 
„lecturcază" şi ne fişează — 
pentru că în ultima vreme 
revista e mai bună, mai va
riată, mai interesantă, mai 
cuprinzătoare. Spune toată 
lumea. Apoi, din statisticile 
lunare jjrimite rezultă că au 
tporit într-o măsură impor
tantă abonamentele indivi
duale. 

Dar cel mai mult se ex
plică lucrurile prin realita
tea amară că di [uzarea 
revistei revine unui orga
nism care, indiferent la su
gestiile noastre, distribuie 
exemplarele in reţeaua co
mercială după raţiuni numai 
dc el înţelese, adicî atitea la 
chioşcul de la Universitate şi 
tot atitea în comuna Căţelu ; 
atitea la Iaşi, Timişoara. 
Cluj şi tot alîtea la Şimleul 
Silvanici sau Dolhasca. 

Fireşte, exemplarele de la 
Universitate, de la Cluj. Ti
mişoara şi laşi. sc epuizează 
pe dată, in vreme ce din co
muna Căţelu sau de la Şim
leul Silvanici revista se în
torcea in pachete cure se 
cheamă atît de urii şi de 
nedrept „retururi ncvanda-
bile". Care retururi mor în 
depozit. 

Dar văd că m-am luat cu 
vorba şi tot dind explicaţii, 
mi-am vărsat ofurile, rar* 
de bună seamă, nu vă pri
vesc. Vreau să ştiţi că gospo
darii care răspund de noi 
— mai marii insului pome
nit, pc care bucuros l-aş tri
mite la „Pluy-boy", să-i dea 
dc rlpă într-o lună cu rîvna 
şi priceperea lui — ne-au as
cultat, ne-au înţeles, ne-au 
asigurat de sprijinul lor. De 
la un timp, exemplarele puse 
in vin zare sînt simţitor mai 
inţclcpţcşlc distribuite pe 
piaţă. 

Si tot nu e destul. Ca să 
fie destul, ca dumneavoastră 
— care, datorită bunăvoinţei 
chioşcarului, generozităţii pri
etenului, chibzuinţei bibliote
cii orăşeneşti, îmi faceţi 
cinstea să mă citiţi — ca 
dumneavoastră, aşadar, să fiţi 
sigur că aveţi pe masa de 
lucru sau lingă pernă revista 
..Teatrul", ascultaţi-mi în
demnul. Luaţi-o drept re
clamă, nu mă supăr (in bună 
măsură şi este), dar ascul
taţi-mi îndemnul : sinteţi om 
cu judecată, mai înfrîngeţi o 
prejudecată şi abonaţi-vă. In 
ce fel, în ce condiţii ? În
chideţi revista şi citiţi ce stă 
scris pe coperta a patra. 
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Sensul unei evoluţii (Iii) 

VINA • L E ° N ' D A 
, _ , _ r TEODORESCU 

TRAGICA Şl 
SANCŢIUNEA 

TRAGICĂ 
Dacă vom încerca o schemă istorică, sau, 

poate, mai exact, o înţelegere istorică a teo
riei aristotelice cu privire la genul tragic. 
Vom ajunge la următoarea concluzie : isto
riceşte, tragedia a fost prima care a nomina
lizat sursa valorii ; prin aceasta, tragedia a 
descoperit, de fapt, sursa valorii. Descoperirea 
a fost realizată într-un plan tehnic, prin gen. 
deci printr-o tehnică de un grad foarte r idi 
cai de generalitate. 

Acest tip de tehnică sau de structură teh
nică are două aspecte notabile. Primul aspect 
este accidental ; e vorba de acel trio de aur 
(Eschil, Sofocle, Kuripide), care a atribuit 
genului aura capodoperei. Abia prin aceasta, 
genul (ca structură tehnică) a fost consacrat 
şi descoperirea a devenit reală. Fără existenţa 
celor trei mari autori tragici, poate chiar 
fără existenţa lor concomitentă, descoperirea, 
lipsită de girul valorii, s-ar fi pierdut fără 
doar şi poate. Pentru că, atunci cînd Aristo-
tel a proclamat tragedia drepl gen suprem, 
a avut argumentul capodoperelor. Deci, nu 
este vorba numai de nominalizarea sursei 
valorii, ci şi de exploatarea la un nivel 
maxim a acestei surse a valorii. Diferenţa 
dintre cei trei mari dramaturgi şi ceilalţi 
mari scriitori ai antichităţii eline constă doar 
în faptul că cei trei au nominalizat valoarea, 
dar nominalizînd-o i-au creat în acelaşi timp 
acea structură tehnică sau acea modalitate 
tehnică, sau oricum altfel, care este genul. 

A l doilea aspect ţine de evoluţia firească 
a lucrurilor. Prin urmare, valoarea a creat 
o tehnică a ei, care (în cazul tragediei) no
minaliza valoarea. Dar tocmai pentru că obi
ectul nominalizat era valoarea, tehnica a că
pătat un grad neobişnuit de mare de gene
ralizare : genul. Gradul extrem de ridicat de 
generalizare a făcut ca modelul tehnic (ge
nul) să nu fie doar atributul unei şcoli, al 
unui curent sau al unei epoci. Genul, ca 
modalitate tehnică, a rămas indiferent, chiar 
la conflictele care au avut loc înăuntrul său. 
Este vorba. în primul rînd, de lucrările 
..avangardiste" ale lui Euripide şi de conflic
tul , firesc, am zice astăzi, dintre Euripide şi 
grupul teatral tradiţional. Tragedia ca gen. 

ca însemn tehnic al valorii, n-a fost afectată 
cu nimic dc conflictele dinăuntrul ei, după 
cum, oricît ar părea de ciudat, tragedia n-a 
fost afectată nici de epocă, nici de şcoli, nici 
de curente. Tragedia a supravieţuit condiţiei 
care a generat-o şi, cu cît se îndepărtau mai 
mult fenomenele concrete ale genezei sale, 
cu atît sensul de mare generalitate, pe care-1 
implica, a devenit din ce în ce mai evident. 
Din aeesl punct de vedere, este interesant de 
remarcat raportul dintre tragedia antică şi 
romanul antic. Intre romanul aulic şi ro
manul premodern şi modern nu există, prac
tic, nici o legătură. Pur şi simplu sc ut i l i 
zează acelaşi cuvînt pentru două fenomene 
complet distincte. Teoria polisului sau a 
burgului, de pildă, eu privire la apariţia 
romanului, ca rezultat al unor necesităţi ale 
noilor colectivităţi umane create, ne sugerea
ză, de fapt, că romanul a fost creat de două 
ori : o dată în antichitate (in cadrul polisu
lui şi ca rezultat al polisului) şi o dată în 
Evul mediu (in cadrul burgului şi ca rezultat 
al burgului). Raportul dintre romanul antic 
şi cel modern ţine, aşadar, de o pură con
venţie, nu există nici măcar acea brumă de 
realitate, pe care o găsim la termenii prozo
dici. Situaţia este cu atît mai curioasă, cu 
cît romanul antic este o apariţie relativ „tî-
nără", în orice caz în raport cu marile, fe
nomene ale literaturii antice eline. Există, 
desigur, explicaţiile dc rigoare ; ele sînt cu
noscute, şi nu este cazul să ne oprim lă 
ele. Am vrut doar să consemnăm faptul. In 
ceea ce priveşte tragedia, lucrurile stau cu 
totul altfel. Intre tragedia antică elină şi 
principalele modalităţi ulterioare ale trage
diei legăturile sînt evidente. Ne referim cu 
precădere la tragedia latină, clasicistă, shake-
speareeană şi chiar la încercările tragice ale 
romanticilor. In primul rînd, indiferent de 
valoarea lucrărilor, toate aceste modalităţi se 
subsumează evident aceluiaşi gen. Cu toate 
că este vorba de apropieri distincte de genul 
tragediei, deşi punctele de vedere asupra 
unor aspecte esenţiale ale genului sînt une
ori într-o relaţie aproape opoziţională. Ne 
vom rezuma, pentru exemplificare, la unul 
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din procesele fundamentale ale tragediei : 
disproporţia dintre vina tragica şi sancţiunea 
tragică. 0 ilustrare aproape matematică a 
principiului disproporţiei, ca şi a valorii este
tice a disproporţiei, o reprezintă tragedia 
Occlin rege. Oedip este autorul paricidului 
şi ol incestului, deşi n-a ştiut că Laios a fost 
tatăl său şi nici că locasta i-a fost mamă. 
Ar fi un fel dc vinovat fără vină, dacă vina 
n . r exista totuşi şi care, în cazul de faţă, 
îşi află sursa în calitatea de damnat a lui 
< tedip. Oedip a fost predestinat acestei duble 
crime. Predestinarea osie cuvîntul cheie al 
disproporţiei. Prin urmare, întregul proces 
al disproporţiei este generat dc fatum, care, 
astfel, încetează de a mai fi doar un punct de 
vedere extraliterar, o concepţie filozofică, de. 
pildă, şi devine un act estetic. Dar nu este 
un act estetic pur, de tipul compoziţiei, dc 
pildă ; este un act estetic complex, adică, 
fiind act estetic este in acelaşi timp şi altce
va — o concepţie filozofică, de pildă. Aceasta 
a şi permis ca unii dintre comentatorii dra
maturgiei antice să trateze strict fatumul 
într-un plan extraliterar, ca o concepţie filo
zofică sau ca o concepţie existenţială care 
a fost ilustrată de literatura dramatică. In 
tragediile moderne, în tragediile lui Shake-
speare, de pildă, fatumul ca procedeu, nu 
mai putea să supravieţuiască, tocmai datorită 
momentului iniţial de interferenţă. Utilizarea 
fatumului ca procedeu implica şi o anume 
atitudine filozofică proprie antichităţii. Re
nunţarea la filozofia antică (la datele ei fun
damentale) făcea imposibilă utilizarea în con
tinuare a fatumului, ceea ce nu s-a întâmplat 
cu alte procedee, de pildă cu procedeul solu
lui (asupra căruia vom reveni), tocmai pen
tru că asemenea procedee nu mai erau gre
vate de evidenţe extraliterare. Dar, renun-
ţîndu-se la fatum, nu s-a renunţat şi la prin
cipi id şi procesul disproporţiei dintre vina 
tragică şi sancţiunea tragică. Şi atunci s-a 
apelat la alte modalităţi care să poată ge
nera procesul disproporţiei. Uneori, fatumul 
a fost înlocuit printr-un personaj. Acesta este, 
aproximativj rolul pe care-1 joacă lady Mac-
beth pe lîngă Macbeth. Dar chiar dacă am 
privi-o pe lady Macbeth ea pc o personifi
care a fatumului, faptul în sine al personi
ficării duce la o deformare a conceptului. 
Astfel, lady Macbeth nu este nici premergă-
t<wre lui Macbeth, nici deasupra voinţei şi 
conştiinţei lu i . Pentru Oedip nu există posi
bilitatea alegerii, ceea ce a şi determinat 
caracterul inconştient al crimelor comise de 
el. Pentru Macbeth posibilitatea opţiunii 
există : cu lady Macbeth sau fără lady Mac
beth. Din această pricină pentru Oedip nu 
se pune problema unei responsabilităţi direc
te (el este doar un damnat), pe cînd pentru 
Macbeth, ca şi pentru Othello (a avut şi el 
posibilitatea opţiunii, ca şi Hamlet etc) se 
pune tocmai problema responsabilităţii. Dar, 
odată fiind responsabil de actele săvîrşite, 
mai poate f i vorba de o disproporţie dintre 
vină şi sancţiune ? Important, în cazul de 
faţă, este gradul de responsabilitate şi, evi

dent, amploarea sancţiunii. Pentru Macbeth, 
o porte a sancţiunii este preluată de lady 
Macbeth (prin faptul că personifică destinul) 
şi ' l in această cauză sancţiunea pe care o 
suportă nu este egală cu vina responsabilă. 
In cazul de faţă, vina tragică şi sancţiunea 
tragică sînt mai evident concepte estetice 
decît în cazul lui Oedip rege unde prezenţa 
fatumului deformează calitatea estetică a 
celor două concepte. Din această pricină, la 
Shakespeare sancţiunea devine un act cu 
precădere estetic. Astfel, in Hamlet nu este 
vorba numai de preponderenţa actului fizic 
(ca în Oedip rege), ci de preponderenta actu
lui* estetic. In scena duelului mor o mulţime 
de personaje, pînă la urmă moare şi Hamlet. 
Dar moartea lui Hamlet are ceva din pro
porţiile unei catastrofe cosmice, pe cînd 
moartea celorlalţi, inclusiv moartea reginei, 
apare ca o răsplată firească pentru crimele 
pe circ le-au comis sau Ia care au subscris. 
Prin urmare, Ia aceştia din urmă, nu este 
vorba de o disproporţie dintre vină şi sancţi
une şi din pricina asta moartea lor este a¬
proape o moarte de figuranţi. Singura moarte 
cu adevărat tragică este cea a lui Hamlet, 
tocmai pentru că aici funcţionează principiul 
disproporţiei. Prin urinare, principiul dispro
porţiei a continuat să funcţioneze, deşi s-a 
renunţat la sursa iniţială a disproporţiei 
— la fatum. Reniinţîndu-se însă la fatum 
s-a creat posibilitatea !la început teoretică) 
a stabilirii unui echilibru dintre vină şi 
sancţiune. 

Unul din primii care au apelat la princi
piul echilibrului a fost Puşkin. In Doris 
(îodunov. Dar renunţarea la acest principiu 
a deschis drum spre moartea lentă a trage
diei. Exemplul lu i Shakespeare, însă, de
monstrează posibilitatea de a aborda genul 
tragediei, în ce are el esenţial, chiar prin 
renunţare la unul din conceptele iniţiale. 
Prin aceasta, genul şi-a demonstrat marea 
sa vitalitate, superioritatea şi indiferenţa sa 
la şcoli, curente şi epoci. Modelul tehnic care 
a nominalizat pentru prima dată sursa valo
r i i a permis, aşadar, abordări nu numai per
sonale, dar chiar şi opuse unor idei funda¬

. mentale iniţiale. Structura tehnică devine ast
fel un fenomen de mare cuprindere. Prin 
urmare, problema nu se reduce doar la fap
tul că o capodoperă creează o tehnică con
cretă, ci la o împrejurare mult mai dura
bilă şi mai profundă : capodopera creează 
un model tehnic. Prin capodoperă, în cazul 
de faţă, nu trebuie să subînţelegem numai 
o lucrare dală, este vorba mai curînd de un 
şir de lucrări sau, poate mai exact, de un 
grup de lucrări. Tragedia ca gen nominali
zam n-a fost efectul unui singur opus, şi 
nici a unui ' singur scriitor. Dar, în planul 
consacrării nu este nici un produs anonim, 
prinlr-o foarte largă colectivitate. în sensul 
în care i-a permis supravieţuirea şcolilor, 
epocilor şi curentelor, tragedia a fost creaţia 
celor trei mari tragici greci. Se poate vorbi 
în continuare de o evoluţie a tragediei ? 
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TURNEE DE PESTE HOTARE 

TEATRUL NATIONAL „IVAN VAZOV" 
din Sofia 

Turneul din iunie al primei scene din 
Republica Populară Bulgaria a pus în contact 
publicul românesc, şi în primul rînd pe oa
menii noştri de teatru, cu un organism ar
tistic animat de un remarcabil suflu etic 
— etică deopotrivă civică şi profesională — 
cu un program teatral complex, dar unitar, 
centrat pe cultura şi pe modelarea revoluţio
nară a publicului. Afişul de turneu al Tea
trului Naţional din Sofia, selecţionat dintr-un 
evantai do multe alte t i t lur i de prestigiu din 
dramaturgia clasică şi contemporană, naţio
nală şi universală, a pus în prim plan, f i 
reşte, valorile dramaturgiei originale contem
porane ; ceea ce s-a constituit şi în prin
cipal punct de atracţie, şi în material de 
fructuoase concluzii ale vizitei. 

n a O d i h 

l a A r l c o - l r i s . 

tatului „clasic contemporan" Dimităr Dimov, 
autor al unei vaste opere epice, lnfăţişînd 
destinul tragic al ultimului batalion republi
can în Spania războiului civil, în dureroasa 
perioadă a înfrîngerii Republicii, drama lui 
Dimov (în care recunoaştem accente autobio
grafice) are larga respiraţie a frescei istorice, 
patosid puternic al spiritului revoluţionar şi 
pitorescid local, punctat de ochiul atent al 
unui scriitor familiarizat cu mediul social, 
istoric şi geografic descris. Pe fundalul agitat 
al rezistenţei antifasciste, în condiţiile com
plicate ale antrenării unor forţe revoluţionare 
diverse — sarcină ce revenea comuniştilor, 
într-un moment revelator pentru istoria Eu
ropei din deceniul patru al secolului nostru — 
se desenează un portret de erou. cel al căpi
tanului republican Estanislao Bravo, luptă
tor de origină bulgară, devotat cauzei inter
naţionalismului proletar, portret realizat în 
vibranta interpretare a unui mare actor, L iu-
homir Kahakcicv. Din l i n i i viguroase şi tuşe 
gingaşe se compune acest amestec de intran
sigenţă şi luciditate, căldură sufletească şi 

sau, mai corect tradus, Popas la Arko-Jris, 
este o piesă cu un colorit specific, scriere 
dramatică datorată binecunoscutului şi regre-

Seenă din ..Odihnă la Arko-Tris" de 
Dimităr Dimov. In dreapta, Liubomir 
Kabakcicv 

www.cimec.ro



antoimpusă asprime, credinţă într-un marc 
ideal şi omeneşti mici slăbiciuni... In jurul 
acestei figuri şi interpretări majore, gravitea
ză celelalte multe personaje ale piesei, dăru
ite cu 0 viaţă reală şi complexă de către o 
distribuţie! extrem de bogată în talente. Van-
cea Doicevo şi Georgeta Ceakîrova, protago
nistele, realizează două admirabile figuri con
trastante : prima, o statură dramatică tru
faşă, cu neaşteptate răsuciri psihologice şi 
joc în „registru înalt", cea de-a doua, o apa
rentă „carmencită" în descind exterior, cu 
pipărat colorit iberic, dezvăluind, sub calită-
ţîIo-i tehnice, o intensă gamă de simţiri. Ra-
ciko labandjiev impune ferocitatea drapată 
in politicoasă slugărnicie a unui vechil de 
moşie (Scbastian), Gheorghi Ghoorghiev-Ghcţ 
(Molinero) demonstrează cum un actor dc 
mare clasă gravează imaginea unui personaj 
episodic, iar Vasil Stoiccv extrage rolul difi
cil al unui dogmatic comisar politic (Benal-
kasar) din clişeele obişnuite, oonturînd o na
tură chinuită. 

La modelarea acestui mare spectacol, cu 
ambiţii de monumentalitate scenică adesea 
atinse, şi care poartă semnătura prestigioasă 
a artistului poporului, erou al muncii socia
liste, Filip Filipov, a contribuit o întreagă 
echipă de realizatori : Dimităr Stoianov (re
gia), Kiril Nedelcev şi Ivan lordanov (sce
nografia), Venera Naslednikova (costume), 
Rcuedikt Molhov (muzica), Emilia Kirova 
(coregrafie), Penka Tonceva (conducerea f i 
guraţiei), Minko Alaşki (lumini). Am reţinut 
toate aceste nume, deoarece montarea ne-a 
apărut ca un solid rezultat al muncii tuturor 
compartimentelor artei spectacolului. Decorul, 
de apăsată factură realistă, iradiază subtile 
trimiteri spre simbol (sub un cer plumburiu, 
sfîşiat de nori ameninţători, porţile de fier 
ale domeniului aristocratic, vremelnică fortă
reaţă de luptă, sc închid sugerînd zăbrelele 
viitoarelor închisori franchiste...) ; dar, pc 
puntea adînc împlîntată în mijlocul spectato
rilor batalionul porneşte la luptă mai depar
te, episodul de pe moşia de la Arko-Iris fiind 
doar „un popas" în marşul revoluţiei. 

Padu rea 
celebra comedie a clasicului teatrului rus 
A. N. Ostrovski, atît de cunoscută şi atît de 
mult jucată, a căpătat, în interpretarea acto
rilor bulgari, accente discrete de modern gîn-
dită .acuarelă"... de moravuri. 0 tonalitate 
de ironie suavă, un surîs maliţios plutesc 
asupra reprezentaţiei create de regizorul 
Krăstio Mirski, la a cărei pregnanţă scenică 
contribuie considerabil admirabila imagine 
grafică concepută de scenograful Gheorghi 
Ivanov. Un expresiv decor-sentiment, reali-
zînd cu plasticitate, din delicate înlănţuiri şi 
împletituri de ramuri fragile şi crengi uscate, 
o stare de efemer, de disoluţie în frumos şi 
inutil. Virulenţa satirică e îndulcită de un 

Violeta Ghindeva (Aksiuşa) şi Măria 
Stefanova (Raisa Gurmîjskaia) 

comic trist, măştile groteşti se răsucesc, ară-
tind doar chipuri omeneşti hilare : acesta e 
rezultatul jocului discret, dantelat, irizat, 
practicat dc echipa de comedieni. Măria Ste
fanova a compus o Gurmîjskaia primejdioasă 
prin ipocrizii şi disimulată blîndeţe, cu o ne
ajutorată feminitate şi agresiv simţ al pose
siunii. Tînărul actor Nikolai Nikolaev (Bu-
lanov) a ştiut s-o secondeze cu subtilitate, 
impunînd, prin aparentă spontaneitate, de 
fapt cu reacţii de resort, o „umbră" care 
prelungeşte, prin fineţe în grotesc, personajul 
moşieresei ; Violeta Ghindeva (Aksiuşa) s-a 
făcut remarcată prin compoziţia ei precisă, 
cu subtext, caracterologic ; aşijderea, Slavka 
Slavova (Uliţa), altă ipostază a Aksiuşei, la 
o vîrstă mai înaintată, condensînd, în replici 
puţine şi gesturi semnificative, o întreagă 
biografie. In faimosul cuplu al celor doi 
„comedianţi", nefericitul Nesciastlivţev şi fe
ricitul Sciastlivţev, au evoluat, în acordat 
tandem, Ştefan Gheţov, cu umori tragi-comic 
macabre, şi Asen Milanov, duios şi hazliu, 
ambii realizînd acea osmoză spirituală dorită 
de „părintele teatrului rus" între creatorii 
care nu-şi pot afla locul „în pădurea, în co
drul plin de uscăciuni", ce simboliza Rusia 
vremii sale. 

Iar Plamen Ciarov (Vosmibratov) a contu
rat, în tuşe bine apăsate, un firesc predecesor 
al lui Lopahin, cel ce, peste cîteva decenii, 
avea să taie alţi copaci... din pădurile ce 
se prăbuşeau odată cu moşierimea rusă. 

Spectacolul Pădurea s-a constituit în acest 
turneu ca o mostră convingătoare pentru 
registrul modern, contemporan, de lecturi cla
sice realizate pe această scenă, născută odată 
cu veacul nostru. Dar, aşa cum au remarcat 
întreaga presă de specialitate şi opinia publi
că, punctul „fierbinte" al turneului, ca scri
itură şi tematică, 1-a constituit piesa contem
porană. 

35 www.cimec.ro



Andrei Geapnazov (Draghicv) şi 
Gheorghi Gheorghiev-Gheţ (profesorul 
Radev) 

Micul nostru 
pămînr, 
noua operă a apreciatului dramaturg şi poet 
Gheorghi Djagarov, cunoscut publicului nos
tru şi impus opiniei teatrale prin piesa Pro
curorul a «părut, în spectacolul construit şi 
condus de regizorul Encio Halacev, ca un 
spectacol-etalon, exemplar prin forţa ideilor 
şi vigoarea interpretărilor actoriceşti. N-aş 
spune că subiectul piesei lui Djagarov e pa
sionant sau ..liniile intrigii", deosebit de noi, 
de inedite. Acţiunea e situată în provincie, 
într-un institut destinat protecţiei mediului 
înconjurător, iar cele 15 tablouri ale scrierii 
dramatice desfăşoară o suită de episoade din 
lupta savantului comunist Radev, dusă nu nu
mai împotriva poluării atmosferei şi bio
sferei, ci, în principal, împotriva poluării mo
rale, prin manifestări carieriste, abuz de pu
tere, inerţii birocratice şi spirit totalitar. Pa
sionante sînt ciocnirile de idei, dc principii, 
pasionantă mi se pare derularea a 365 de zile 
dintr-o viaţă, zile marcate, în ritualul mărun
telor fapte cotidiene, de pasiunea pentru o 
credinţă reală, importantă, vitală, chiar dacă 
temporar victoria nu se arată de partea ta, 
ci de cea a adversarului, chiar dacă, pentru 
un timp, eşti pe nedrept umilit, „pus la 
colţ", retrogradat de cei pe care ţi-i crezi 
tovarăşi de idei. Esenţială este concluzia pie
sei, izvorîtă din adevărul fundamental obiec
tiv, structurat în însăşi existenţa unei socie
tăţi socialiste ; şi anume perseverenţa comu
nistă în afirmarea justeţei unei cauze, şi t r i 
umful ei final, mai exact spus, recunoaşterea 

ei. Această admirabilă suită dc secvenţe dra
matice, ordonate de spiritul integrator al eti
cii comuniste, a căpătat pe scenă o maximă 
tensiune, datorită interpretării. Din categoria 
regizorilor „nevăzuţi" în scenă, ilar cu atît 
mai prezenţi în spectacol, Encio Halacev ne-a 
etalat o excelentă distribuţie, aducînd la 
rampă, şi în conştiinţa spectatorilor, o pu
ternică galerie dc „oameni ai zilelor noastre". 
Gheorghi Gheorghiev-Ghcţ. in rolul profeso
rului Radev, a creat un tip ce va rămîne 
vreme îndelungată in memoria noastră : cu 
un farmec particular in entuziasmele şi în 
depresiunile sale sufleteşti, cu un carat al a-
dcvărului de viaţă în intransigenţa sa încă
păţînată .şi în disperările sale temperamen
tale, cu multă autenticitate în strategia lup
tei pentru adevăr, ca şi în eludarea nuanţe
lor de „happy-end" final. Andrei Ceaprazov, 
alt actor „de categorie grea" al trupei, cu o 
remarcabilă ştiinţă în dozarea prezenţei sce
nice şi inteligenţă a jocului, a compus „ad
versarul", pe profesorul Draghiev. ferindu-1 
dc schematismelc „personajului negativ", im-
puuînd forţa, siguranţa neclintită, in sine, 
caracteristică impostorilor. In sfirşit, Gheorghi 
Cerchelov, alt „leu" şi „societar" al Teatrului 
Naţional, s-a arătat, în rolul calmului funcţi
onar superior cu înalte studii de specialitate, 
Lazarov, un desăvîrşit tactician al jocului în 
partida luptei pentru post şi putere, între
gind, cu fine nuanţe de ton şt scăpărări 
furişe de privire ceea ce nu. spunea în replici. 
In rest, toţi ceilalţi actori au compus, cu 
exactitate caracterologică şi exerciţiu profesio
nist, personajele date ; îi menţionăm pe A sen 
Milauov (Dimov), pe Raciko Iahanjiev (Sla-
vov), Sa va Ilaşimov (Baleev), Georgeta Ciakî-
rova (Sneja), relevînd în mod special forţa 
de interiorizare şi explozia din final a Vio
letei B alice va nova (Nevena), în rolul dificil 
al soţiei lui Radev, ea şi performanţa Violetei 
Minkovn (Bîrzaşaka), de-a nu osifica un per
sonaj ce se preta clişeelor. 

Decorul funcţional, discret, semnat de 
Hristo Todorov, muzica puternic emoţională 
creată de Angliei Zaberski au încadrat vizual 
şi sonor această expresivă pagină dramatică 
din existenţa cotidiană a prietenilor noştri 
bulgari. 

Aşadar, un turneu care a impus o artă tea
trală profund, serios angajată în problemele 
contemporaneităţii, demonstrînd un exersat 
profesionalism, ţinută intelectuală, credinţă 
in joc, şi stil — stil compus dintr-o origi
nală împletire dc tradiţie şi înnoire —, cali
tăţi relevante pentru Teatrul Naţional „Ivan 
Vazov" din Sofia. 

Mira losif 
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TEATRUL MUNICIPAL DIN KOLN 
Fecioara din Orleans 

de Fr. Schiller 
Încă din Prolog şi poale chiar mai înainte, 

o dată cu luminarea economicei, esenţiali/atei 
scenografii, alcătuite dintr-un prelung plan 
înclinat, cu statueta Fecioarei în partea supe
rioară, flancată de sfeşnice aprinse şi şase 
clopote armonizate. — s-a văzut, limpede că 
regizorul Hansgiinther Ileyine e foarte puţin 
interesat de palidul „adevăr istoric" ce pîl-
pîie ici şi colo in „tragedia romantică" a lui 
Schiller (nimic, de exemplu, despre educaţia 
religioasă fanatică dală Ioanei de către mai-
că-sa. Isabellc, poreclită „Rome.oa", fiindcă 
fusese in pelerinaj la Roma ; puţin despre 
bravura militară, tactică, a fetei ; prea puţin 
despre talentul ei politic, despre programul 
rlc acţiune „au boul de la lance", avlnd în 
vedere „la pitic (jui esloit en royaume de 
France" ele.) şi că acelaşi Ueyme e foarte 
dispus, din fericire, dacă nu să trădeze în 
literă şi spirit, cel puţin să filtreze „adevărul 
psihologic" al modestei opere schillericne 
prinlr-un halo de o modernă, provocatoare, l i 
bertate şi anti-academică dezinvoltură. Hans
gunther llcyme reciteşte textul lui Schiller, 
bineînţeles, cu o mentalitate contemporană, 
din alcătuirea căreia nu lipseşte — conform 
gustului încă dominant in civilizaţia occiden
tală — treimea nevroză-sex-religie. Astfel, în 
prelucrarea filologică şi în viziunea luilleymc, 
regele Carol al Vll-lea ni se înfăţişează ea un 
nevrotic deviat, carc-şi preferă Ofiţerii în lo
cul „iubitei" Agnes Sorel ; regina Isabeau. 
mama lui Carol, dă senine de schizofrenie, 
cel puţin simplă, atunci cînd din proteze 
vrea să sară drept în armură, emulînd-o pe 
Ioana ; Cavalerul Negru (în pagina literară c 
vorba de Apariţia sau Vedenia unui Cavaler 
Negru) devine maturul, dionisiacul „iniţiator" 
întru amorul carnal al Fecioarei-condoticr ; 
Ioana însăşi se zbate între şoaptele revelaţiei 
mistice şi acelea, la fel dc imperioase, ale 
propriei feminităţi frustrate. 

Dar intervenţia lui Meynic nu se opreşte 
doar la o tratare în cheie psihanalitică, freu-
diană. Ci, cu osebire, originalitatea de viziune 
a regizorului de la Koln stă, după opinia 
mea, într-un eclectism ce pare să dea un răs
puns nparte, sui gene ris, nevoii (dacă mai 
dăinuie o asemenea nevoie) de Gemmtkunst-
werk, de operă de artă totală : Fecioara din 
Orleans pare a constitui o bună ocazie pen

tru Heyme dc a demonstra nu atît posibili
tatea fuzionării mai multor arte înlr-o sin
gură imagine-expresie. ci — ambiţie, mai mo
destă, dar tocmai de aceea mai uşor de rea
lizat — posibilitatea fuzionării principalelor 
„metode", ..direcţii'' şi „stiluri" regizorale ale 
secolului : de la intuiţiile lui Appia şi Craig, 
şi de la expresionism (matcă, totuşi, aproape 
constantă), la „retrăirea" stanislavskiană, de la 
„activismul" lui Piscator, căruia Heyme i-a 
fost elev, şi de la Rrecht, pînă la Grotowski 
şi Brook, neuilînd aluviunile de happening 
sau efectele alegorice ale colajului. Totul topit 
într-o stilizare perfectă şi într-o mult ele
gantă coregrafic a mişcării. în ţesătura căreia 
verbul se brodează viguros, scandat cu su
pleţe şi cu graţie — fără a-şi refuza volup
tatea ,,Schrei"-ulni — derivat dintr-o adîncă 
şi veche ştiinţă a rostirii versului pc scenă. 
(Raportul acesta contrastant dintre „moder
nitatea" plastică şi „tradiţionalitatea" zicerii 
de versuri, l-am observai şi în Visul unei 
nopţi de vară al lui Brook). 

Barbara Niisse (dreapta) în Johanna 
— 0 actriţă rară prin forţă, sensibili
tate şi inteligenţă a replicii 
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In superba şi echilibrata descriere a miş
cării — împinsă pînă în pragul baletului, dar 
oprită acolo — ca şi în prestigioasa recitare, 
cînd despuiată, în alb-ncgru, cînd colorată în 
inflexiuni de cantilenă, — nu excelat toţi 
interpreţii : şi Wolfgang Robcrt (Thibaut 
d'Arc, deşi documentele amintesc de Jacques 
d'Arc, tatăl Ioanei), şi Hans Schulze (Cavale
rul Negru), şi Bernt Halm sau Wolf Aniol 
(Ofiţerii regali Dunois şi La Ilire, care-1 su
plinesc şi pe Du Chatel, dispărut de pe lista 
personajelor), şi ciudatul, singularul Gcrhard 
Winter (Filip cel Bun), şi Manuela Alpbons 
(Agnes Sorcl, iubita regală), şi Gisella Hol-
zinger (năstruşnica regină Isabeau), dar şi 
Peter Eschberg (Talbot) sau Bernd Kuscb-
mann (virilul englez Lionel) sau jean-louis-
barraultizantul Peter Kaganovitch (hristic-is-
trionul sau, prescurtat, „hristrionul" rege 
Carol VII ) . Aceşti actori — fiecare în parte 
şi toţi laolaltă — au fost impecabili, mulaţi 
cu o elaborată naturaleţe pe tema-mesaj a 
spectacolului. Dar care este, de fapt, această 
temă ? Cred că Ilansgunlhcr Heyme a văzut 
în Jungfrau von Orleans un mit, o poveste, 
ca să nu zic un basm (cam în genul regelui 
Lear din Vechiul Testament, de care amin
teşte, pregnant, Prologul) ; un basm despre 
o fată bună şi săritoare şi mărinimoasă, 
exaltată ca toate adolescentele uşor ieşite din 
comun, şi care s-a jertfit pentru colectivitate : 
o fată de pretutindeni, dar mai mult o nem
ţoaică din Wurttemberg decît o franţuzoaică 
din Barrois, dat fiind că însuşi domnul con
silier (Hofrath) Schiller, în genericul trage
diei pe care i-o dedică, îi spune Johanna, 
nu Jcanne, deşi toţi ceilalţi sunt evocaţi cu 
numele lor neaoş franceze şi engleze. Johanna 
lui Schiller (şi a lui Heyme) descinde mai 
curînd din Nibclungi şi e soră (bună sau 
vitregă ?) cu Kătchen von Heilbronn a lui 
KIeist, rămînînd, in orice caz, produsul unei 
culturi care a cunoscut în străfunduri Refor
ma şi autodisciplina protestantă. 0 asemenea 
versiune e cit se poate de legitimă şi de via
bilă pe plan cultural (şi estetic), dobîndin-
du-şi o strălucită confirmare în jocul şi glasul 
Barbarei Nusse, o actriţă rară prin forţă, sen
sibilitate şi inteligenţă a replicii. Monologul 
Johannei dc la începutul actului IV („Die 
Waffen ruhn, des Kricges Sturme schwei-
gen...") a fost unul din cele mai înalte şi 
mai înfiorate momente de poezie ascultate pc 
scândurile teatrelor. Ea, Barbara Niisse, a şi 
încununat o punere în scenă ce trebuie soco
tită drept o adevărată paradigmă şi un model 
de depăşire totodată, pentru un ironic, spe
cial hilsch de lux, produs teatral impecabil, 
de calitatea întîia, conceput, executat şi pre
zentat după cele mai rafinate cerinţe ale 
scenotehnicii şi ale ideologiei dramatice con
temporane, menit să satisfacă spectatorul zi
lelor noastre, cu excepţia celui strict tradiţio
nalist (cel care crede că ştie „ce este" şi 
„cum trebuie" pus în scenă Schiller !). In 
sensul acesta, consider că aşa-numita (în pre
lucrarea lui Heyme şi în programul de sală) 
„lume de la curtea din Weimar", figuraţie 

O echipă teatrală omogenă şi pasio
nată... 

care asistă — o dată cu noi — la spectacol, 
este absolut anacronică în raport cu viziunea 
antiromantică şi anticlasicistă şi deopotrivă 
neo-romantieă şi neo-neoclasică, lirico-sarcasti-
că, demitiznntă şi în acelaşi timp mitologiznn-
tă, aparent — doar aparent — paradoxală, 
a lui Hansgiinther Heyme ; dar s-ar putea 
ca o atare comprezenţă a curtcnilor-public 
de la Weimar — să nu se creadă, însă, că c 
vorba de premiera absolută, care a avut loc 
în ziua de 18 septembrie 1801 la Leipzig — 
să aibă pînă la urmă o funcţie catalizatoare, 
de intermediere şi de captatio bcnevolentiae : 
dacă nouă, celor de la 1800 — parcă spun 
curtenii lui Heyme — ne place spectacolul, 
cum să nu vă placă vouă, celor din pragul 
lui 2000, pentru care spectacolul e făcut să 
fie înţeles, simţit şi' gustat ? ! 

Acţionînd aşa, Heyme, Barbara Nusse şi 
tovarăşii ei de scenă oferă prin această vari
antă a Fecioarei din Orleans o admirabilă 
lec'.ie dc felul cum o echipă teatrală omogenă 
şi pasionată, strunită la maximum, poate să 
calce dincolo de răzoarele frumos orînduite 
cu camomilla sau muşeţel ale industriei cul
turale triumfătoare, şi să pătrundă cu emoţie 
în aspra zarişte alpină a artei. N-am ştiut 
că la Koln este un teatru atît de bun. Acuma 
ştim. 

Florian Potra 
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CRONICA 
DRAMATICĂ 

Teatrul Najional 
din Cluj 

MUTTER COIIRAGE 
de Bertolt Brecht 

Dala premierei : 2'i mai 11)75. 
Regia : ALEXANDRU TATOS. 
Decorul : FLORI CA MĂLUREANU 

şi HELMUT STURMER Costume : 
FLORICA MĂLUREANU. Muzica : 
DORIN L I V I U ZAIIARIA, i>c teme de 
PAUL DESSAU. 

Traducerea : TUDOR ARGIIEZI. 
Distribuţia : SILVIA GHELAN (Anina 

Fierling — Muller Couragc) ; ANCA 
NECULGE M A X I M I L I A N (Kattrin, 
fiica ei — mută) ; ANTON TAUF 
(Eilif, f iu l ei cel marc, Locotenentul) ; 
NICOLAE ILIESCU (Schweizerkas, 
f iul ci cel mic, Soldatul tînăr) ; ION 
MARIAN (Recrulorul, Soldat II) ; 0 0 
TAVIAN TEUCA (Plutonierul, Sol
dat I) ; GHEORGHE M . NUTESCU 
(Bucătarul) ; MELANIA URSU (Gene
ralul, Colonelul, O ţărancă) ; DOREL 
VIŞAN (Predicatorul) ; BUCUR STAN 
(Magazinerul, Soldat I I I ) ; CARMEN 
GALIN (Yvelte Poitticr) ; GELU 
BOGDAN IVAŞCU (Cliiorul, Soldatul 
tînăr) ; OCTAVIAN LALUŢ (Sergentul 
major, Secretarul) ; EUGEN NAGY 
(Soldatul bătrin, Un ţăran). 

Au trecut treizeci şi cinci de ani de la 
premiera acestei piese, care a avut loc la 
Zurich cu puţin timp înainte de declanşarea 
celui de al doilea război mondial. Scrisă ca 
un „dur avertisment" adresat acelora care 
propagau prosperitatea prin război, piesa în

făţişează adevărata faţă a lucrurilor, subli
niind imensele pierderi pe care le generează, 
suferinţele, dezumanizarea şi haosul pe care 
le provoacă. Interesant de notat că primul 
spectacol montat de Brecht la întoarcerea sa 
la Berlin, după război, în 1949, a fost tot 
cu Mutter Courage, tot cu acest dur aver
tisment care-şi afla atunci, printre ruinele 
încă neşterse şi rănile nevindecate, o tragică 
confirmare. Cu Mutter Courage se naşte 
„Berliner Ensemble" şi un amplu ecou i n 
ternaţional al teatrului politic brechtian, 
care se impune în lume şi revoluţionează 
arta popoarelor, ca o expresie vie a ideolo
giei marxiste şi a unui umanism de tip nou, 
socialist. De atunci se joacă pretutindeni în 
lume (cea mai recentă premieră fiind sem
nalată la Dresda in regia lu i Hannes Fischer). 

Ani i au trecut, avertismentul persistă. Fo
carele de război n-au încetat să existe de-a 
lungul acestor trei decenii, omenirea încă 
se mai zbuciumă pentru potoUrea zăngănitu-
lUi de arme care se mai aude pe pămînt, în 
ciuda tuturor evidenţelor şi a experienţelor, 
şi a avertismentelor ; se mai practică, cu un 
fanatism nco-fascist, politica de aţîţare la 
arme şi ameninţare cu forţa. Trăim, chiar în 
aceste zile, exemplul falimentar al unei ase
menea politici. Povestea măicuţei Courage ar 
f i , pe scurt, povestea individului care în
cearcă să profite de război, pentru că în 
război „afacerile merg bine". Epoca — Ger
mania secolului al XVII-lea — şi personajul 
i-au fost inspirate de scrierile lu i Grimmels-
hausen, Aventurile l u i Simplicissimus şi 
Vagaboanda Courage. Orice alt personaj ar 
fi ilustrat tot atît de bine ideea, dar la 
Courage, om simplu la urma urmei, ideea 
devine mai dramatică, arătîndu-şi puterea 
de pervertire, de dezumanizare. Peregrinările 
Annei Fierling dintr-o tabără în alta, în 
războiul de treizeci de ani, exprimă o per
manentă rătăcire ; pierderea celor trei f i i , 
o experienţă tragică, ce ar f i putut determina 
schimbarea destinului (în scrierea lu i 
Grimmelshausen, Courage sfirşeşte ca o fiinţă 
damnată) ; faptul că destinul nu se schimbă 
e, în concepţie brechtiană, un semn că tra
gedia se petrece dincolo de personaj, pe un 
plan mai amplu, social, care afectează siste
mul de gîndire şi de opţiune al unor forţe 
politice. Un amestec de ridicol şi tragic se 
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regăseşte în acest pas înverşunat, îndărătnic, 
absurd, al Annei Fierling, care-şi trage sin
gură căruţa, pentru a merge mai departe, 
mereu mai departe, rece şi împietrită la 
duroroa lumii şi a ei, fără o lacrimă, pentru 
a supravieţui. 

Intr-o asemenea tonalitate, de aparenţă r i 
dicolă pe fond tragic, e conceput şi specta
colul realizat de Alexandru Tatos la Cluj, 
după traducerea măiastră a lu i Tudor Ar-
ghezi. Perspectiva lui amplă, care pleacă de 
la lume la personaj, şi timbrul său specific, 
de expunere grotescă a efectelor propagandei 
belicoase, i i dau posibilitatea de a explora 
mult şi pe zone largi, cu vădite ecouri la 
ordinea zilei, de a-şi exersa un registru 
amplu de fantezie şi inventivitate, de a fi 
incisiv, deci polemic, deci politic în sub
stanţă, şi modern, adică nou, inteligent şi 
personal în formă. Dincolo de insinuarea 
clară la adresa propagandei războinice, a 
demagogici şi ipocriziei unor sloganuri, specta
colul e şi un manifest public care condamnă 
violenţa în general, şi surprinde cu exce
lente efecte substratul ei de demenţă. Am 
avut impresia că, din punctul de vedere al 
virulenţei conţinutului şi al originalităţii de 
viziune, reprezentaţia se leagă, peste ani, de 
o imagine artistică tot atît de precis şi de 
personal compusă, de realizatorii unui film 
care se chema Copiii-minune. Poate — şi cu 
altele. 

Regizorul a beneficiat aici de colaborarea 
fericită a doi scenografi de mia re talent, Fio-
riea Mălureanu şi l lelmut Sturmer. Şi con
cretizarea intenţiilor sale s-a făcut în spiritul 
unei depline sincronizări — mişcare, plastică 
şi ambianţă generală fiind elemente ingenios 
create, sugerate şi susţinute. Un grup de 
muzicanţi deschide şi închide reprezentaţia, 
ca o cortină sonoră aparent neutră, dar im
plicată, prevestitoare. Scena goală lasă să se 
vadă în imensitatea ei pereţii aşa cum sînt, 
scările de fier, instalaţiile. A căzut o con
venţie — aceea a artificiului teatral. Dar a 
rămas convenţia generală de teatru — şi 
atunci, un maldăr de cîrpe şi manechine risi
pite pe podea ne pot sugera lesne un câmp 
dc bătălie, mizeria şi micimea omenească 
care se aşterne, vinovată, la picioarele noastre, 
într-un nor de praf. Căruţa Annei Fierling 
nu e nevoie să fie un obiect, ci o aglome
rare de obiecte, de aceea ea nici nu apare, 
iar un morman de zdrenţe, ca tristă meta
foră într-un colţ al scenei, creşte ca o căpiţă 
pe ţeava unui tun. Zdrenţe par, ridicate Ia 
verticală, şi cele cîteva personaje rare n-au 
apucat să sc întindă la picioarele noastre 
— reprezentaţia urmează să dovedească doar 
in ce măsură sînt. şi cit licăr de umanitate 
va fi stins pînă la urmă, în această con
damnabilă, absurdă condiţie. Uneori, acest 
licăr nici nu există, şi atunci avem de-a 
face cu făpturi de-a dreptul groteşti, cum 
sînt Generalul şi Colonelul, sau cu păpuşi 
de CÎrpă. Soldaţii, dezarticulaţi şi abrutizaţi, 
par nişte uniforme care tremură de frig 
şi de pofte. Două pînze mari închipuie un 

tablou trist al acestei mizerii generale, şi, 
cind se ridică un colţ, avem imaginea alun
gită a unui cort imens, cortul Generalului. 
O placă de seînduri şi două reflectoare, miş
cate într-un fel anume, în momente de apo
geu, închipuie o cumplită maşină ucigă
toare care înaintează şi striveşte totul. Altă 
pinză, întinsă de-a lungul întregului ..cîmp", 
CU morţii şi zdrenţele lui, sugerează zăpada, 
care sc aşterne, imaculată, pură, străluci
toare şi indiferentă, peste toate pierderile. 
Anna Fierling trage un colţ de pinză. ca un 
enorm fir, care o leagă de povara agonisită, 
şi se pierde în ndîncimea scenei, într-o de
părtare fără orizont, cintîndu-şi cin tecul' f i 
nal — şi te întrebi, stărui să te întrebi : 
pentru ce toate astea ? Cred că din punctul 
de vedere al stimulării reacţiei spectatorilor 
şi al gradului de mobilizare, în general, re
prezentaţia atinge un moment remarcabil in 
ansamblul premierelor stagiunii. 

Creaţiile actoriceşti nu sînt autonome, ci 
reprezentative pentru stilul întregii montări, 
lucide şi de o .sclipire rece, unde nu trăirea 
propriu-y.isă primează. Regăsim, parcă, hi 
acest mod de interpretare, ecoul cuvintelor 
lui Brecht, care preconiza că „punctul de 
vedere pe care îl adoptă actorul este un 
punct de vedere de critică socială". De 
aceea, nu vom intilni o Annă Fierling inte
riorizată, ci, dimpotrivă, un personaj care 
sfidează, parcă, tocmai această Sfişiere lăun
trică, bravtShd. Silvia Ghelan o realizează cu 
Torţă şi originalitate, impunîndu-se prin mo
dul constant, virulent, aspru şi prin deta
şarea ironică cu care susţine prezenţa rătă
citoare a eroinei. Aşa. întruchipează mai 
limpede şi mai elocvent dramatismul ideii 
de care pomeneam la început şi e. prin luci
ditatea compoziţiei, mai expresivă iu ansam
blul .oportacolului. încă trei talentate actriţe 
ale .Naţionalului clujean au realizări remar
cabile în a> •castă montan' — Anca NeculcC 
Maxiinilian (Kattrin), Carmen Calin (Yvette 
Poiltier), Melania Ursu (Generalul. Colonelul, 
0 ţărancă). Anca Neculcc Maxiinilian trece, 
cum ii cere rolul, aproape neobservată pe 
scenă, speriată şi mai mult ascunsă, «Iar cu 
o privire de marc expresivitate, culminind 
Vu dramatownu] momentului final, cînd se 
dezlănţuie cu o forţă nebănuilă. Carmen 
Galin creează un portret foarte colorat şi 
cu efecte caricaturale, al depravatei Yvette, 
în acelaşi tiunp complex, dînd la o parte 
masca pentru cîteva clipe şi lăsînd să stră
bată un licăr de generozitate. Melania Ursu 
are mai multe contribuţii, dar noi o vom 
pomeni în special pc aceea, neaşteptată, ori
ginală şi magistrală din Generalul. Gene
ralul — o femeie ? Da, iată o concretizare, 
pe plan estetic, a grotescului cu care şi-n 
propus regizorul să stigmatizeze un fapt din 
ordinea ierarhiei războinice, transferînd mi 
siunea personajului temut unei fiinţe din 
afara ordinei morale, unei femei stricate, 
simbol al decăderii şi pervertirii generale. 
Poate în asta c imaginea sintetică a răz
boiului. 
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Adăugăm contribuţia foarte reuşită a lui 
Dorel Visau, în rolul Predicatorului, un Tur-
tuffe mai subtil, mai felin şi mai ipocrit 
deeit orice imagine clasică, şi excepţionala 
„apologie" a războiului, pe oare o face alîr-
nat de-un leagăn, simbolizînd incinta ren de. 
sine a personajului. Anton Tauf (Eilif) şi 
Nicolae llieseu (Schweizerkas) realizează, mai 
jn umbră, două portrete diferenţiate ale fiilor 
Annei, iar (ielu Bogdan Ivaşcu e, în specta
col, un participant activ şi, nun ales, un 
comentator grav, în stilul demonstraţiei 
stricte, cure, din cîteva replici, dă o notă de 
reflecţie clară pentru întreaga desfăşurare a 
evenimentelor. Alte contribuţii sînt mai pu
ţin noUibile. Dar notabilă e. indiscutabil, 
muzica, creată şi prelucrată de Dorin Liv iu 
Zaharia, pe teme de Paul Dessau. 

C. Paraschivescu 

Teatrul Dramatic 
din Braşov 

• ANTON PANN 
de Lucian Blaga 

Curios cum devin anumite lucruri istorie. 
Au trecut peste zece ani de cînd descope
ream textul lu i Blaga, culegîndu-1 la lino

tip — înainte de a se fi produs premiera sa 
de la Timişoara —, în zilele cind, la Braşov, 
pregăteam apariţia unei reviste. Ghorghi-
nescu-Yania adăugase şi cîteva fragmente din 
corespondenţa Domniţei — ţKigini de mare 
interes documentar, ce fixează perioada de 
elaborare a textului, detalii privind unele 
nume (Ytişca, în primul rînd), şi felul în 
(vire Blaga privea Braşovul. Cîţiva ani mai 
târziu, uni văzut şi casa în care a ţinut să 
vină, pentru a lucra la text în atmosfera 
autentică a Scheilor, cît mai aproape de 
locurile unde trăise şi Anton Pann. 

In perioada repetiţiilor de la Teatrul Dra
matic din Braşov am fost întrebat ce părere 
am despie piesă. Este evident că anumite 
circumstanţe de tip afectiv, ca cele mai sus 
evocate, îngreunează judecata de valoare. 
Menţin insă părerea că piesa este, calitativ, 
sub nivelul dramaturgiei lui Blaga — pă
rere pc care cele trei spectacole văzute pînă 
acum (Timişoara, laşi şi acesta la care ne 
referim) o confirmă. In acelaşi timp, mă 
bucur afb'nd în versiunea regizorală a lu i 
Sergiu Savin dimensiunea dc parabolă — a 
creaţiei în sens larg, a condiţiei artistului 
(in particular a poetului) — pe care lectura 
textului mi-a sugeral-o. Ca evocare, în sine, 
Anton Pann nici nu poate f i considerată de-
oît ca o piesă aproximativă (vezi numeroasele 
licenţe pe care autorul şi le-a îngăduit). Dar 
Blaga, obişnuit al bibliotecilor, al studiului 
riguros, si-a permis aproximaţia — ba chiar 
a subliniat-o, vezi relaţia in piesă Anton 
Pann-Ciurcu —, tocmai pentru că, fără a 
trata istoria prelexlual. 0 descarcă dc con
ţinutul înlimplător şi stabileşte, într-un timp 
şi într-un spaţiu de legendă literară, o 
structură clasică de parabolă. „Nici un cîn-
tec şi nici o înţelepciune n-ar ieşi din stru
nele noastre, se destăinuie Anton Pann, 
dacă am ocoli atingerile". I n versiunea i n i 
ţială a textului (încheiată încă în perioada 
1943—1944), Blaga insistă relativ puţin asu
pra relaţiei Pann-Groza, lăsînd cumva în 
echivoc identitatea lor posibilă. Ulterior, d i 
mensiunea de nller-eiîo a haiducului faţă do 
Poet c mai net conturată. Fireşte, nici un 
exces pe linia simplificării intenţiilor piesei 
n-ar servi interpretarea ei — pe scenă sau 
în scris —. şi de aceea socotim, ca un al 
doilea merit al regiei, găsirea măsurii, evi
tarea oricărei supralicitări. In fine — dar 
nu epuizăm astfel lista unor calităţi ale pu
nerii în scenă —, găsirea raportului potrivit 
între „lumea ca lume", şi „lumea ca dat", 
adică a raportului dintre un Braşov pe care 
texttd îl acceptă ca spaţiu de referinţă cul
turală, şi orice alt loc din lume în care con
flictul piesei se poate desfăşura cu aceeaşi 
necesitate şi pregnanţă. 

Regizorul, într-o profesiune de credinţă 
inteligent formulată şi cu mult simţ al mă
surii, mărturiseşte devoţiunea sa pentru tea-
tralitate, şi o defineşte din perspectivă pro
fesională. El discută resursele teatralităţii şi 
se opreşte, între altele, asupra teatrului popu
lar. Termenul de referinţă nu e rău ales şi 

Da tu premierei : 24 mai, 1975. 
Regia : SERGIU SAVIN. Scenogra

fia : ION CRISTODULO. 
Distribuţia : COST ACI IE B A B I I (An

ton Pann) ; M A Y A INDRIEŞ (Ioana) ; 
VICTORLNA OMCEANU (Coana Saf-
ta) ; NICOLAE C. NICOLAE (Proto
popul Niculac) ; ION JUGUREANU 
(Panţu) ; BORIS GAVLIŢCIII (Ciureu) ; 
ŞTEFAN DEDU FARCA (Napoleon 
Furnică. Pandurul) ; M I H A I BALAŞ 
(Spudoreă) ; E. MIIIAlLA-BRAŞO-
VEANU (Ridu) ; NAE OCT A V I AN 
CRISTOLOVEANU (Cororandu) ; ME
LANIA NICULESCU (Nuşca) ; PAULA 
IONESCU (Câtimea Slinghe) ; GEORGE 
BARAN (Rapsodul). 
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reflexul acestei referinţe se descifrează atît in 
elemente <le decor (măşti, păpuşi), cît şi în 
mişcare — pregnant, de pildă, începutul, cu 
atmosfera de bâlci, cu încercarea de a găsi 
o formă cît mai directă de comunicare. 

E limpede că avem un spectacol gîndit nu 
pentru două-trei personaje principale, ci pen
tru acel întreg pe ca re-l reprezintă caracte
rele piesei. în dubla lor mişcare — aparentă, 
şi de influenţare reciprocă, de punere în re
laţie prin conflictul piesei. Ritmul celor două 
mişcări e uneori sincron, alteori într-un de
calaj căutat. Jn fine, personajele se definesc 
prin joc. nu-şi poartă ca un destin caracterul, 
ci exprimă găsirea acestui caracter. 

Am stăruit asupra rezolvării dc ansamblu 
pentru că spectacolul este, în primul rînd, o 
frumoasă victorie la nivelul realizării con
cepţiei sale. Trupa a acceptat atât ideea osu-
nuită de reprezentaţie, cit şi mijloacele de 
expresie pe care regizorul le-a propus. Fără 
a putea evolua constant la nivelul cel mai 
înalt, ea este fidelă tipului dc joc propus 
— joc de reprezentare, evident, cu cîteva, 
uneori discutabile, accente afective (ca să nu 
zicem jwtletice). In aceste condiţii este de 
subliniat că obişnuita analiză la personaj e 
poate nepotrivită. La limită, dacă trupa ar 
f i omogenă (ideal pe care puţine trupe îl 
ating) fiecare ar putea juca orice rol , şi din 
permutările acestea ar rezulta, în cele din 
urmă, ca după un lung şir de repetiţii, un 
spectacol teatral în sensul sugerat de regizor. 

Place deci mişcarea de ansamblu, place 
scena introductivă — chiar dacă precizia i n 
terpretării ei mai lasă uneori de dorit — şi 
apoi plac, ]>e rînd, interpreţii, dar numai în 
măsura în caro pot şi au mijloacele să ră-
mină parte a întregului reprezentaţiei. Cităm 
numele lui Costache Robii (Anton Pann), pe 
acela al Metaniei Niculescu, al lu i Mihai 
Balaş şi E. Mihăilă-Braşoveanu. Ei , poate cu 
excepţia interpretului rolului titular (despre 
a cărui interpretare, valoroasă în ansamblu, 
se mai poate discuta), intră în convenţia jo
cului propus. Colegii lor, în general animaţi 
de încredere în acest joc, rămîn totuşi, la 
diferite nivele, în condiţia unui alt tip de 
interpretare. In acest sens, impresionează 
discreţia Mayei Indrieş. accentul bărbătesc 
ul jocului lui Ion Jugureanu, precum şi 
modul în caro rezolvă un rol linear Nicolae 
C. Nicolae. 

Potrivit intenţiei regizorale — decorul lu i 
Ion Cristodulo (mai mult nu considerăm ne
cesar a comenta). Bun, pe linia unei serio
zităţi pe care nu sînlem primii remareînd-o, 
Caietul-program (nr. 6), redactat de Dimitrie 
Roman şi Carmen Pompei-Cojocaru. 

Din lectura piesei, de acum peste 10 ani, 
(şi din culegerea ei la linotip) a rămas, doar 
ceea ce se cheamă un exemplar — dc sem
nal ; din piesa însăşi s-a născut acum o 
frumoasă premieră ce a omagiat, în felul ei, 
cei 80 de ani scurşi de la naşterea poetului. 

Mihai Nadin 

•>ALE 
CARNAVALULUI 

de I. L. Caragiale 

Premiera : 20 decembrie 1974. 
Regia şi ilustraţia • muzicală : RO-

MULUS VULPESCU. Scenografia : 
CRISTINA URDEA. Coregrafia : MA
RI FS Z1RRA. 

Distribuţia : DAN DOBRE (Nac Gi-
rimea) ; MIRCEA ANDREESCU (Ian-
cu Pampon) ; COSTACHE RARII 
(Mache Razachcscu) ; M I H A I BALAŞ 
(Un Catindat) : GABRIEL SANDU-
LESCU (Iordache) ; FLAVIUS CON-
STANTINESCU (Un IpLstot) ; DONA 
COTRUBAŞ-BREAZU (l)idina Mazu) : 
PAULA IONESCU CRISTOLOVEANU 
(Miţa Baston) ; ŞTEFAN DEDU PAR
CA (Un Chelner) ; L U I J CRĂCIUN 
(Femeia de la cabinetul de toaletă). 

Intenţiile piesei lu i Caragiale s-ar traduce 
prin echivalentul modern al jocului de măşti 
umane, remarcat încă din 1935 de Pompiliu 
Constantincscu. Permanentele răsturnări dc 
registre — comic, tragic — o goană epuizan
tă după certitudini potrivit unui mecanism 
logic 'frizind burlescul, scot personajele din 
cadrul farsei tradiţionale. Atmosfera dc co
medie tragică învăluie lumea lu i Pampon şi 
Crăcănel, a Miţei şi a Gatindatului, lume cu 
existenţă interioară mimetică, la care noţiu
nile au un mare grad dc uzanţă mondenă. 
Suferinţa sinceră e alterată de traducerea ei 
noţională, fapta devenind emanaţia unui sis
tem de gîndire abrutizat de schematism. 
Eroii sînt copleşiţi de logica formală a vieţii 
din teroarea de a nu abdica de la un trai 
familiar, socialmente perfect rotunjit. Ieşirea 
din tipare înseamnă necunoscut, iar în lipsa 
unei structuri analitice profunde, acesta aduce 
deruta existenţială. Să se observe frenezia 
tîmpă eu care Pampon şi Crăcănel acceptă 
explicaţiile lu i Girimca pentru intrarea cât 
moi grabnică în confortul inerţiei. Atinşi în 
dignilate, eroii procedează parodistic, în cău
tarea unei satisfacţii corecţionale, după re
ţete consacrate. In această carnavalescă tru
dă de răzbunare stă caracterul aparent al 
farsei tipice ; restul, dramele surde, dizolvate 
instinctual în gesturi fără conţinut, aparţine 
teatrului psihologic şi este poate contribuţia 
românească cea mai de seamă la comedia 
tragică universală. 
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Scenă din spectacol 

Pentru vremea noastră, două spectacole de 
referinţă au restituit piesa cu întreaga ei 
nobleţe scenică, cele semnate de Sică Alexan-
drescu şi Lucian Pintilie. Desigur, nu va f i 
indicat să raportăm montările viitoare la a¬
ceste remarcabile momente, decît în măsura 
în care vom saluta de fiecare dată unghiuri 
insolite de abordare. Sc întîmplă, ca în cazul 
dc faţă, al regiei l u i Romulus Vulpescu, sa 
descifrăm foarte serioase intenţii de lectură 
fidelă înbr-un spaţiu de joc devenit tradiţio
nal, mai ales cu etapa Sică Alexandrescu. Pe 
urmele maestrului, traducătorul l u i Rabelais 
decupează din text un documentar psihologic 
al mahalalei „subţiri", mereu cu obsesia l i 
terei dramaturgului citită scrupulos şi în i n -
indicaţiile din paranteză. Astfel, regizorul se 
lasă i n permanenţă controlat de filolog. De
sigur, scenografia urmează îndeaproape, dacă 
nu „după dictare", intenţiile regiei. Decorul 
respiră puţin aerul mahalalei, fiind mai mult 
o ambianţă sui-generis pentru cavalcada si
tuaţiilor. Cudirelc — frizeria şi sala de bal — 
au o cochetărie mic-burgheză foarte vag 
dîmboviţcună. De unde şi justificarea fondu
lui sonor evocator al Place Pigalle-ului. Vul 
pescu a introdus un personaj nou, personaj 
de farsă tragică în accepţia contemporană, 
prin care să replice personal fondului tragic 
al piesei. Dc unde vedem că Romulus Vul
pescu aderă şi la noile interpretări — inau

gurale de Pompiliu Constantinescu — asupra 
textului. Femeia de la cabinetul de toaletă, 
(noul personaj) deşi reacţionează între de
crepitudine şi mustrare cu tîlc, are într-ade
văr un fior tragic, dar el, deseori, se pulve
rizează în atmosfera marcat vodevilescă. Aşa 
cum şi-a gîndit spectacolul Romulus Vulpescu, 
lucrurile puteau avea o finalitate onorabilă 
(nu în sensul onorabilităţii din lumea mare
lui lancu !) dacă distribuţia ar f i fost, cum 
se zice, omogenă şi dacă s-ar f i înţeles lipsa 
de ostentaţie a regiei, regie interesată de 
fidelităţi literare. 

Crăcănel îşi traduce porecla în mers cu 
suspecte reacţii clinice. Costache Babii de
gradează involuntar un personaj de mare 
frumuseţe. Greşit distribuit, excelentul actor 
Mircea Andreescu n-arc cum să afişeze agre
sivitatea lu i Pampon şi sînt scene cînd, real
mente, Miţa (Paula Ionescu-Cristoloveanu) îl 
copleşeşte la propriu. Dan Dobre, în Nae 
Girimea, a rămas în faza c i t ir i i albe a textu
lu i . La fel, Gabriel Săndulcscu, în Iordache. 
Colindatul lu i Mihai Bălaş e interesant ca 
vestimentaţie ; mic funcţionar cehovian care 
nu are „replică" pentru înfăţişarea sa. Sin
gura notabilă, Dona Cotrubaş-Breazu (Didi-
na) răspîndeştc feminitatea calculată a per
sonajului. 

Spectacolul de la Braşov are importanţa 
lui documentară într-o încadrare mai largă 
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ce cuprinde intelectuali, atraşi dc mirajul re
giei. Uneori exerciţiul este util pentru pro
pria operă, pentru apropierea şi în acest 
mod a universului dramatic. Noi aşa înţele
gem tentativa lui Romulus Vulpescu. 

lonuţ Niculescu 

• LUNA 
DEZMOŞTENIŢILOR 

de Eugene O'Nelll 

Primul spectacol de anvergură pc o scenă 
profesionistă (după un fericit debut cu un 
recital eminescian) il confruntă pe tînărul 
Tudor Florian cu una din marile teme ale 
teatrului. Cutezanţa şi performanţa regizoru
lui de a realiza scenic ' ipostaza o'neilliană a 
categoriei dramatice a dezmoşteniţilor soar-
tei probează o vocaţie clasicistă ce nu poate 
decît să ne bucure. 

Aşadar, un spectacol do regizor, un spec
tacol străduindu-se să circumscrie tragica d i 
mensiune a unei realităţi morale şi sociale, 
ce alienează individul. Familia Hogan, mă
runţi fermieri cu spaima disimulată a depo
sedării de păniînt. trăieşte coşmarul vieţuirii 
într-o lume crîncenă, obligind la duritate şi 
circumspecţie. Viaţa dublă a eroilor — fie
care voind să-şi probeze sieşi gradul de re
zistenţă cotidiană, ascunzînd cu grijă căldura 
tînjitoare a fiinţei — schimbă mereu unghiul 
regizoral de abordare. I l i t imil frazării scenice 
trebuie aflat la un metronom reglat de o 
mină dc dirijor al sonorităţilor patetice. 
Enigmatica Josie, vulgară din teama dc a 
nu trece drept slabă într-o lume în care 
slabii sînt pierduţi, dar pură. cu disperarea 
de a nu se dezumaniza ; bulrînul Ilogan, 

fanfaron în voinicia lui fadă. iarăşi cultivată 
din raţiune exterioară ; James, scepticul vlă
guit, ce nu mai poate trăi o reală iubire fie 
şi tirzie, — sînt individualităţi cărora regi
zorul Tudor Florian le-a aflat ritmul de 
care vorbeam pentru a potenţa in fiecare 
registrul dramei şi în acelaşi timp pentru u 
stabili o corelaţie pe fondul general al obse
siilor dramaturgului. Reuşita viziunii regizo
rale stă in această permanentă convergenţă 
de intenţii, investite în fiecare erou, intenţii 
cura marchează tarele lumii vizate. Concili
erea ultimă între epic şi liric, cerută de 
ffegel pentru poezia dramatică, are în O'Neill 
o confirmare sublimă. Lumea înstrăinării din 
piesele sule devine tragică tocmai prin un
dele lirice ce aruncă fascicole orbitoare pe 
un cer căzut şi sumbru. 

Scenografia e realizată in tonuri aspre, 
chiar insistent preocupată de a se pune de 
acord cu substanţa cenuşie a vieţii din piesă. 
Planuri adinei, podeţe abil aruncate peste 
viroagele unei proprietăţi părăginite, frag
mentul dc locuinţă mizeră, sfidătoare, sînt 
lot alîtea reuşite picturale ale Doinei Spiţerii. 
Perfecta înţelegere intre regie şi scenografie 
oferă spaţiul de joc unei echipe actoriceşti 
ce trăieşte şi sentimentul rar al unui act de 
cultură. Dan Săndulescu (James Tyronc) con
vinge de multiple resurse interpretative, de 
la gratuităţile frivole pînă la disperarea sin
gurătăţii. O mască spectrală, de suferind 
condamnat, menţinută cu o consecvenţă re
marcabilă ca fond justificativ, nc-au dezvă
luit un actor tragic despre care se va vorbi. 
Vechile state de serviciu ale lui George M. 
(nridănuşu I-au recomandat, ca interpret al 
lui Pbil Hogan, in primul rînd măsura re
acţiilor într-o partitură cu multe tentaţii de 
exteriorizare. Bătrinul agresiv şi duios a fost 
interpretat cu fineţea cerută de situaţia-li-
mită a eroului, lămurit dc zădărnicia în care 
se zbate. O memorabilă Josie Hogan reuşeşte 
Virginia Ilta Mareu, actriţă cu o uimitoare 
stăpinire a temperamentului interpretativ, cu 
o rafinată ştiinţă a jocului tăcerilor, îndem
nată cu succes să-şi scoată efectele din în
delungi preparaţii plastice, creatoare de at
mosferă şi de comunicare. Probabil este. 
pînă azi, rohil carierei, într-atît actriţa se 
identifică scenic cu Josie ! Un aristocrat de 
opulenţă burgheză, cu îndrăzneala laşităţii 
refulate realizează corect Gabriel Săndulescu 
(Stedman Harder). Candid, înduioşător de 
convins că dincolo dc fermă e întronată feri
cirea, Mike Hogan. în rostirea lu i Mircea 
Rroazu. convinge de virtualitatea unor con
fuzii de planuri în această tipologie a dez
moşteniţilor. 

Sentimentul făţiş al satisfacţiei de a fi 
asistat la un debut regizoral plin de respon
sabilităţile nobile ale meseriei ni-1 dorim 
trăit cît mai des, căci îndeletnicirea noastră 
ni se pare că vieţuieşte în primul rînd pen
tru asemenea ocazii. 

I. N. 

Data premierei : 26 aprilie 1975. 
Regia : TUDOR FLORIAN. Sceno

grafia : DOINA SPIŢERU. Traduce
rea : ANETA DOBRE. 

Distribuţia : VIRGINIA ITTA MAR
CAJ, RUXANDRA IONESCU (Josie 
Hogan) ; GEORGE M. GRI DAN UŞU 
(Pbil Hogan) ; MIRCEA BRE A ZII 
(Mike Hogan) ; DAN SĂNDULESCU. 
DAN DORRE (James Tyronc-jr.) ; 
GABRIEL SĂNDULESCU (f . Stedman 
Harder). 
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Teatrul de Nord 
din Satu Mare 
— secfia română-

TREI SURORI 
de A. P. Cehov 

Programul s]>eetaeolul,ui es|e exprimat ast
fel (citam dintr-un text ceva mai lung, şi 
uneori confuz) de către tînărul său regizor : 
„Frapant în lumea piesei lui Cehov este re
fuzul categoric, al celui «le al doilea termen 
al triadei temporale trecut-prezent-viitor. 
Acest fapt se relevă ca o consecinţă a m l i -
tălii unei anumite spiritualităţi, incapabilă 
de a-şi materialiZ9 idealurile. Bîntuită de un 
egoism care-i va fi fatal, ea se populează cu 
personajul care aşteaptă totul de la viaţă, 
fără să dea nimic în schimb. Pendulând in 
permanenţă între trecut şi viitor, această 
lume îşi pierde dreptul de a avea o istoric, 
sau, cum am spune în termenii esteticii tea
trale, se autoexilează In comedie". Aşadar 
Mircea Marin se însene, ca intenţie. între 
numeroşii comentatori recenţi ai lui Cehov. 
seduşi de mecanismul comic pe care piesele 
acestuia le demonstrează, eehilibrîndu-sc 
cumva din interior, ca efect al unei lucide 
şi perfect controlate acţiuni de neutralizare 
a aparenţei sentimerital-dramatice. S-au scris 
cîteva bune cărţi pe tema aceasta — şi cre
dem că lucrarea de doctorat a lui Leonida 
Teodoresoti face parte din rândul lor, vă-

dindu-şi actualitatea chiar şi în spectacolul 
la care ne referim —. dar mai important 
este faptul că s-au realizat cîteva spectacole 
deosebite, care confirmă ipotezele estetice 
avansate. 

Mircea Marin a avut maturitatea necesară 
descoperirii „mecanismului autoexilării perso
najelor în comedie", dar şi pe aceea de a 
nu dizolva in glumă sau şarjă de estradă 
această capodoperă dramatică. Elogiem aici 
deci nu numai unghiul îndrăzneţ sub care 
s-a făcut interpretarea, ci şi măsura care a 
guvernat-o. F i n i t e , pentru a putea judeca 
spectacolul în realitatea sa, nu este suficient 
să aderăm lu programul regizoral — oricît 
de îndrăzneţ ar fi acesta —. ci trebuie să 
vedem eujn anume a fost el transpus' hi 
spaţiul .scenic, unde încetează forţa lui crea
toare şi unde (pentru că acesta este de fapt 
cazul), intervine cea a colectivului de inter
preţi, a celorlalţi factori ai sintezei teatrale. 
0 primă observaţie : alături de Mircea Marin 
s-n aflat acel scenograf de care ne este une
ori dor, anume Teodor Constantineseu, inspi
rat artist al spaţiului de joc, pe enre-1 struc
turează cu rafinament şi cu o impresionantă 
discreţie. In fine, după mult timp, vedem o 
scenă pe care se poate respira, ne aflam în
tr-o ambianţă generos dedicată actorilor, spa
ţiul scenic populat cu fotolii, scaune, un ba
lansoar — toate îmbrăcate în huse alb-găl-
hui — întinzindu-sc pînă la fundalul de cu
loarea huselor. Iată deci o altă posibilă con
cretizare a celebrei atmosfere cehoviene. prea 
des înţeleasă doar ca o formulă (sau ca o 
imagine poetică in comentariul critic) sau, 
tot pron des, ca o invitaţie la o recuzită pe 
cît de încărcată (şi căutat rusea-că) pe atît 
«le inutilă. Spaţiul acesta de alb-oe'ne. apasă : 
uniformele ofiţereşti, cu mantale lungi în 
culoare stinsă, intră în mişcarea de evantai 
pe care mizanscena o are. Treptat, scena se 
mai goleşte şi poate că Teodor Constanti
neseu o vedea, în finalul ei. complet elibe
rată, aşu cum sc prezintă ca după ridicarea 
de cortină cc marcase finalul. Frumos final, 
de replici ce se întreţes, re se repetă, ce se 
mişcă de la un personaj la altul... Cuvintele 
se eliberează treptat de cei care le-au rostit 
şi încep parcă o viaţă autonomă, în spaţiul 
perfect echilibrat al semnificaţiei pe care 
această scenă, jucată frontal, o are. 

Un coleg cronicar făcea observaţia că „este 
riscantă încercarea de a monta un (ehov cu 
17 interpreţi dintre care doar 3 au peste 
10 ani de teatru, o găsindu-se doar la trei 
ani de la absolvirea institutului, iar 8 fiind 
fără studii de specialitate'' (Stelian Vasileseu, 
Familia, nr. 5/1075). Eu este întemeiată. Dar 
priveşte teatrul în ansamblul său, cum şi 
capacitatea de a îmbina cerinţele de prin
cipiu ale repertoriului, cu posibilităţile de 
fapt ale trupei. Dacă Mircea Marin a găsit 
că-şi poate permite o asemenea tentativă, 
bazat desigur pe cunoaşterea echipei, în
seamnă că a ştiut, cel puţin, că întruneşte 
adeziunea distribuţiei la ideea pe care o pro
pune. Fapt evident pînă şi în ce-i priveşte 

Data premierei : 31 mai 1975. 
Regia : MIRCEA M ARIN. Scenogra

fia : TEODOR CONSTA NTLNESCU. 
Muzica : ALEXANDRI BĂLAN. 

Distribuţia : PETRE BACIOIU (Pro-
zorov) ; VIOLETA BERBIUC (Nata-
lia) ; COCA BLOOS (Olga) ; CAR
MEN PETRESCU ţMaşai : M A R H W 
MULLER (Irina) ; VIRGIL MULLER 
(Kulighin) ; ION T1FOR (Vcrşijiin) ; 
ALEXANDRU RALAN (Tuzenbach) : 
MARCEL MIREA (Solionii) : N.AE 
NICOLAE (Cebutikin) : CONSTANTIN 
DELICA (Fedotik) ; CORNEL FRIMU 
(Rod*) ; SERGIU IVA (Ferapomt) : 
DEDA GRAUR (Anfisa) ; BADIU 
TOE A (Un soldat) : PETRE P AN AI I 
(Un cerşetor) ; DOINA PREDA (O 
cerşetoare). 
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O altă posibilă concretizare a celebrei atmosfere cehoviene 

pe titulari i unor roluri ce nu împlinesc, par
ţial sau total, cerinţele sale. Nu poate face, 
de pildă, compoziţia cerută un Sergiu Iva 
(Ferapont), nu pot prea multe nici Deda 
Graur, Petre Panait, Constantin Delico, dar 
faptul influenţează prea puţin linia specta
colului. Surorile au înţeles ce anume le 
uneşte şi ce anume le desparte ; dintre ele, 
Mo şa — interpretată de Carmen Petresou — 
este poate cea mai tradiţional reprezentată, 
dar, evident, şi cel mai bine. Actriţa inves
teşte, în definirea acestei surori ce-şi tră
ieşte criza, mijloace ce ţin de repertoriul 
teatrului psihologic bun, găsind şi modalită
ţile de a se detaşa, de a intra în poza con
venţională (momentul despărţirii de Verşi-
nin). Mariana Muller (Irina) are, cu ex
cepţia neinspiratei (şi inutilei scene de vis) 
un firesc ce ajută la instalarea în registru 
comic, chiar cînd rosteşte acele replici pe 
care exegeza le-a definit ca reprezentând 
aspiraţia spre puritate şi nobleţe a spiritului. 
Ne-a plăcut şi Alexandru Bălan, interpretul 
lu i Tuzenbach — zgomotos pe cît cere r id i 
colul necesar al rolului, capabil să realizeze 
efectul de neacoperire al replicilor, adică 
demagogia lor inerentă. Am adăuga aprecieri 
privind o anume delicateţe a jocului, cure-1 

ajută să evite accentele exagerate. Rolul său 
e construit pc momente, cu rupturi căutate, 
ce se potrivesc tipului reprezentat. Păcat că 
ceilalţi mil i tari nu constituie, în spectacol, 
acel element necesar de echilibru din care 
să f i reieşit caracterul de evadare pe care-1 
ia decizia Baronului. Coca Bloos (Olga), re
lativ împovărată de rol, îl stăpîneşte în pla
nul desfăşurării ideii, dar se opreşte la l i 
mita ce desparte judecata de intuiţie. în 
plan sensibil se simte uneori pozu ; în orice 
caz în final, acolo unde regizorul a conce
put întregul riguros orchestrat, ca dă tonul 
şi ea ţine măsura în contrapunctul de care 
vorbeam. Tot într-un joc dc contrapunct, ou 
accente izbutite, se remarcă Marcel Mirca 
(Solionîi). Ion Ti for (Verşinin) nu ni s-a 
părut exact încadrat în versiunea interpreta
tivă. Jocul lui nu ore asperităţi, e profesio
nal, destul de exact dar parcă era nevoie 
de altceva. Petre Băcioiu (Prozorov) şi Vio
leta Berbiuc (Natalia) izbutesc să întruchi
peze drama grotescă a unui cuplu întemeiat 
p i in punerea în conjuncţie a sentimentului 
(dus pînă la orbire) şi a interesului (exaltat 
romantic). Poate că Natalia se lasă prea uşor 
„ghicită" — dar aici, desigur, e vorba de 
nuanţe, capitol la care spectacolul, în între-
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pul său, mai lasă de dorit. Partea a I l -a 
debutează destul de plat, evenimentul incen
diului e resimţit paralel cu drama, şi nu ca 
parte a ei, duelul însuşi parcă la fel, deşi 
moartea lui Tuzenbach aparţine dc seria 
crimelor bl înde pe care Cehov le-a conceput 
şi le-n regizat, ca dramaturg, cu atîta preci
zie. Toţi participă, în fapt, la crimă — su
biect asupra căruia nu c însă cazul şi locul 
să no oprim. Versiunea regizorală nu res
pinge această evidenţă a textului, dar nici 
nu socoate că trebuie să-i dea vreo semni
ficaţie deosebită. „Egoismul fatal", de curo 
vorbeşte Mircea Marin în programul său re
gizoral, rămîne unul la nivel de personaje, 
dnr nu creşte pînă la egoismul ce decurge 
din condiţia grupului surprins, visînd ple
carea spre o Moscovă de mult ieşită din 
limpid şi spaţiul ei real de existenţă. Ex i 
larea în comedie nu anulează tragicul, ci îl 
amplifică. 

Mihai Nadin 

• IDOLUL Şl ION 
ANAPODA 

de G. M. Zamfirescu 

Da, oraşul SatU-Marc şi teatrul acestui 
oraş au, fireşte, o datorie, faţă de memoria 
lui G. M . Zamfirescu. Şi fără a deveni sen
timentali — termen pe care numele scriito
rului îl atrage de la sine în sfera discuţiei 
critice — trebuie să recunoaştem că cei doi 
ani petrecuţi de el ca redactor al ziarului 
local şi, in timpul său liber, ca animator ai 
vieţii teatrale, se înscriu intr-o tradiţie ce a 
cunoscut nu numai momente festive şi de 
euforie, ci şi unele de tensiune. 

Desigur, nu oricare dintre lextele lui 
G. M . Zumfiresctl justifică investiţia artistică 
a interpretării salo astăzi ; ceea ce nu c 

direct cazul cu Idolul şi Ion Anapoda, co
media amară prezentată pe scena Naţionalu
lui hucureştean zece ani după revenirea au
torului în Capitală. Mi-aş îngădui să continui 
aici discuţia despre nevoia de melodramă 
— alta, şi altfel determinată, la data şi în 
împrejurările premierei decît astăzi, dar răs-
punzînd nevoii, perfect omeneşti, de solida
ritate CU aceşti candizi Ion Anapoda, de ieri, 
de azi. de miine. fn termeni de estetică tea
trală, piesa poate fi numită pur şi simplu 
comedie de situaţii, şi asociată unor texte 
ce nu făcut carieră în teatrul românesc (mă 
refer la piese de Tudor Muşatescu, Mircea 
Ştefănesou, G. Ciprion). 

Cum se poate juca un asemenea text as
tăzi ? In foarte multe feluri. Ori necruţător 
iionic, ori eu detaşare, ori ca parodie, ori 
pur şi simplu cu onestitate, nu chiar ca in 
1934, dair nici foarte departe de stilul pe 
care-l aveau reprezentaţiile companiilor epo
cii, mai toate beneficiind de cîte o vedetă 
pentru care (şi sub acoperirea căreia) piesa 
se punea. Regizorul Ion Deloreanu n-a avut 
vedeta la dispoziţie, n-a avut nici măcar o 
distribuţie întreagă echilibrată (slab acoperit 
rolul Stăvăroaiei — rol cheie în această po
veste), dar s-a bizuit pe vocaţia sa spre 
echilibru, şi a propus o interpretare care, 
dacă se numeşte curată, înseamnă că reflectă 
găsirea tonului potrivit şi menţinerea l u i , 
aproape fără scădere, de-a lungul întregii 
piese. Nu avem de evocat aproape nici un 
moment, pentru că întregul este echilibrat ; 
nu avem. de asemenea, de reproşat aproape 
nimic, pentru că lucrul a fost minuţios, şi 
în acord cu spiritul piesei. Că ea însăşi ni 
se pare astăzi, dacă nu puerilă (deşi acesta 
e termenul), cel puţin obosită, asta e alt
ceva. Ecoul în actualitate (ca să nu mai vor
bim dc semnificaţii) nu poate f i decît pc 
măsura acestei condiţii a piesei. Cu o singură 
replică de felul celei pc care, într-un mo
ment de sinceră indignare, o rosteşte Ion 
(cu referire la cei ce nu ştiu face nioi măcar 
socotelile bine), nu putem cere piesei să 
facă altceva decît ceea ce fac toate aceste 
piese din familia cărora Idolul şi Ion Ana
poda face parte. Chiar G. M. Zamfirescu, 
in perioada în care lucra ca director de tea
tru, găsea că este rostul teatrului să ofere 
un examen de conştiinţă — şi atît cît este 
el prilejuit astăzi de textul său, îl justifică 
în repertoriu dincolo de raţiunile omagiale. 

Ion a fost, în premiera de la Satu-Mare, 
Petre Băeioiu, un actor tînăr, cu o voce 
parcă spartă, cu o prezenţă potrivită pentru 
acest personaj. Ne place să observăm că i n 
terpretul nu mizează pe efectele sentimen
tale ieftine, şi realizează candoarea tipului 
întruchipat cu o notabilă detaşare şi lucidi
tate. Colegul său de scenă Virgil Mii l lcr 
— î:i rolul lu i Valter — e mai teatral, ex-
pre ia la cmre ajunge e evident căutată, ac
centele sint puse mai puţin firesc, deşi pro
fesional, exact. Carmen Pctrescu (Frosa), rea
lizează saltul de la slujnica lipsită de simţul 
propriei valori la îndrăgostita înfrumuseţată 

Premiera : 1 iunie 1975. 
Regia : ION DELOREANU. Sceno

grafia : D E M A I0AN1U. 
Distribuţia : VIORICA SUCIU (Stă-

vă-oaia) ; MARIANA MCLLER si 
DOINA PREDA (Mioara) : CARMEN 
PETRESCU (Frosa) : PETRE BACTO-
I U (Ion) ; VIRGIL MULLER (Val
ter) ; NAE NICOLAE (Aristotel) ; 
CONSTANTIN DELICA (leu Dăniccl). 
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de sentiment, deşi ponte că modul şleampăt 
imprimat pînă Ia scena finală ar merita ici-
colo reconsiderat pentru a păstra versosimili-
tatea revelaţiei. Actriţa are o reală predispo
ziţie spre comedie şi vădeşte o intuiţie pre
cisă a efectelor (inclusiv sentimentale). Doina 
Preda place în rolul Mioarei, chiar cind îşi 
ia rolul mult prea în serios, şi aş spune că 
în scenele cu Stăvăiroaia, interpretată conven
ţional de Viorica Suciu, ea atenuează ceva 
din stridenţele acestor scene. Potrivit, chiar 
în insistenţa pentru reconstituirea unui ulte
rior dc epocă, decorul Deliei l o i n i u . La cos
tume, cel puţin cîteva reţineri (cele destinate 
Stăvăroaiei, lu i Ion...), urmare a unui con
venţionalism pe care scenografa nu şi l-a 
putut învinge. 

Citim in programul de sală, sub semnătura 
secretarei literare (.laudia Pintescu, fraze pre
cum : ..Idolul şi Ion Anapoda sc situează in 
aria tematică a spiritelor însetate de candoa
re şi frumos''. Treeînd peslo posibilele gre
şeli de corectură (numeroase în programul 
de sală), nu pricepem cum se situează o 
piesă în aria tematică a unor spirite (dc 
orice fel ar fi ele). Poate că spiritul inter
pretării ar putea f i extins şi la aceste ca
iete ; efortul necesar nici nu ar f i prea 
mare. 

IUL N. 

Teatrul de Nord 
Satu Mare 
— seefia maghiară — 

• MAGELLAN 
de Kocsis Istvan 

A te afla la strîmtoare — la propriu şi la 
figurat — şi a găsi căile pentru a ieşi din 
ea şi a-ţi continua drumul, sub steaua unui 
ideal, indiferent de preţul pe care atingerea 
idealului ea atare îl presupune — iată tema 
ace lei noi piese a lui Kocsis Istvân. a patra 
din cîte i-a reprezentat Teatrul din Satu-
Mare. Departe de a fi o parabolă, aşa cum 
prin subiect s-«r putea bănui, Magellan c 
din nou o piesă-dezbatere. din nou o piesă 
de re-milizaire, polemică deci faţă de doini
ţi zări şi faţă dc pieselc-acţiune. Să ne fie 
îngăduit să observăm, de Ia bun început, 
că, faţă de celelalte texte ale acestui atît 
de ambiţios dramaturg ((Marele jucător. A¬
murgul lui Bolyai Janos, Numără toarcă co
pacilor), Magellan ni s-a părut mai puţin 
consistentă, demonstraţia în planul ideilor 
fiind — ne referim la text — deseori obtu
rată de verbiaj, ineciită in formule, care, 
deşi au eleganţa lor stilistică, devin sterco-
tipe. Magellan perorează despre fidelitate 
pînă la a-i conferi un conţinut discutabil, 
condamnarea răsculaţilor oscilează continuu 
între ce şi cum, lecţia de morală, pe care 
temerarul navigator o rosteşte, se încurcă în 
argumentele fanatice ale lu i Pigafelta. 

De va f i coborît sau nu Magellan de pe 
vapor — subiect ce l-a preocupat se pare pe 
Kocsis pînă la a investiga arhive secrete — 
iată un lucru care poate face obiectul unei 
alte piese, fireşte cu condiţia găsirii acelui 
nucleu dramatic, a acelor surse de teatrali-
tale care să facă un text viabil, pentru inter
pretarea scenică, în întregul său, şi nu numai 
în anumite momente. Pretextul de fapt al 
piesei e suficient pentru un act bun. Sacri
ficiul pentru o idee nu este, de fapt, o temă 
nouă ; nici unghiul sub care o abordează 
autorul nu e nou, iar tehnica teatrului sta
tic, după ce şi-a avut apologeţii, s-a integrat 
in tehnica mai largă a teatrului, ca mijloc 
al acestuia, dar nu ca scop. 

Afirmaţiile acestea despre text nu şi-au 
propus să ştirbească meritele literare ale au
torului — şi aici excelent autor de mono-
loguri —, şi nici să pună în umbră obsesiva 
lui tendinţă spre construirea unor mari per-
sonaje-prototip, însetate de absolut, dăruite 
imposibilului. Mai mult, chiar reprezentarea 
acestei piese nu poate f i reproşată teatrului, 
cu atît mai mult cu cît, făcîndu-şi un merit 
din a-l sprijini ca autor original, el trebuie 
să-l ajute şi în fazele, atît de delicate, ale 
clarificării de sine. In plus, spectacolul 
— pus în scenă cu pilduitoare grijă de către 
regizorul Kovâcs Fcrenc — a atenuat unele 
dintre neîmplinirile piesei şi i-a luminat, 
atît cît a putut, dar cu reală dăruire, ideea 
centrală. In fapt, spectacolul — care cere 
zece actori-bărbaţi, şase din aceştia în ro
lur i importante — sc sprijină pe o trupă 
deosebită, puţine teatre din ţară fiind în si
tuaţia de a susţine o reprezentaţie de acest 
fel. 

Teatru retoric, anume al unei retorici care 
sc împlineşte în lungi monologuri, frecvent 
încheiate interogativ, acesta la care ne rofe-

Data premierei : .'II mai 1975. 
Regia : KOVACS FERENC. Sceno

grafia : GORGENYI GABRÎELLA. 
Distribuţia : 110ER FERENC (Ma

gellan) ; KISFALUSSY BA L I NT (Pi
gafelta) ; TOTII-PAL MIKLOS (Carta-
gena) : RENCZEDI SANDOR (Preo
tul) : DENGYEL IVAN (Quesada) ; 
ANDRÂS GYULA (Mesquita) ; SZU-
GYICZKY ISTVAN (Bărbatul I) ; 
SAT A R. ARPAI) (Bărbatul I I ) , 
ACS TIBOR (Bărbatul I I I ) ; TOMPA 
ATTILA (Bărbatul IV) . 
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rim dobîndeşte viabilitate în măsura în rare 
dubîtaţin de paradă a textului este conver
tită în îndoială omenească. Ilorr Ferenc, în 
rolul titular, a mers pc linia unui joc la 
limita dintre reprezentare şi trăire. El are 
foarte mari resurse într-un registru pe care 
l-am denumi meditativ, are o mare capaci
tate de interiorizare şi, intuit iv , se controlea
ză chiar in momentele mai spectaculoase 
prima dintre înfruntările cu Pigafetta, con

damnarea). Spectacolul îi datorează o anumi
tă nobleţe, mai evidentă în prima parte, 
cum şi acel ton general pe care-1 are, ton 
bărbătesc, deseori de o pilduitoare gravitate. 
In scena dialogului cu Preotul, Boer Perene 
lasă să se ghicească un Magellan a cărui 
intransigenţă e dublată de o inteligenţă spe
culativă ; dimpotrivă, faţă de Pigafetta el c 
mai cu rin d surprins în condiţia sa ome
nească imperfectă, dominind prin forţa cu 
care, stăpînindu-şi slăbiciunile, slăpîncşte în 
egală măsură pe cei potrivnici şi pe cei de
votaţi. Chiar fără să egaleze aici marile sale 
roluri, Boer Ferenc o principalul argument 
al validităţii spectacolului. 

Curios, Kisfalussy Bâlint (Pigafetta) are o 
asemenea evoluţie scenică impresionantă, 
încît, în final — un epilog discutabil asupra 
căruia vom reveni — cînd, silit să scrie 
neadevăruri, rosteşte replici do împotrivire 
la adresa celor ce-i dictează „adevăruri" fal
sificate, ni-1 amintim în acele lungi scene 
mute în care, fără a rosti un singur cuvînt, 
a fost de o prezenţă deosebită. Actor care 
conferă o mare greutate fiecărui gest, el 
este, totuşi, şi datorită unui exces al regiei 
(manipularea pumnalului), constrâns să-şi 
exprime fanatismul cu o fervoare ce putea 
fi atenuată. Încă o dată, însă, prezenţa lui 
scenică rămâne un factor dramatic şi un 
ciştig al reprezentaţiei. Bine diferenţiază 
tipurile ce le reprezintă cei trei interpreţi ai 
rolurilor de condamnaţi. Dintre aceştia, 
Benczedi Săndor (Preotul) imprimă persona
jului o evoluţie între complicitate şi isterie 
nervoasă, momentul în care el crede a fi 
descoperit slăbiciunea lu i Magellan fi ind, de 
fapt, momentul maximei sale disperări. Ci
tăm, în orice caz, şi jocul bun al lu i Den-

gyel Ivân (Quesada), apoi Totb-Pâl Miklos 
şi And râs (îyulâ. 

Aminteam de epilog. Şi nu întâmplător. 
Sub raport strict literar, această lecţie de 
..istorie rectificată" este. în mare măsură, 
izbutită. Bruşc, ne trezim in altă gamă dra
matică, evenimentele de cîndva sînt evocate 
brutal, rezistenţa lu i Pigafetta, înfrintă în 
cele din urmă, jucînd un rol simbolic. Pe 
scenă, regizorul a căutat să determine mat 
precis cauzalitatea acestui moment, factorii 
implicaţi. Doi tineri, din cind în cînd opriţi 
de la un soi de petrecere, dictează atît fre
zele cît şi supliciul, cind scribul refuză «ă 
scrie. Se implică, principial exact, succesiu
nea generaţiilor. Dar această interpretare, po
lemică faţă de text — desi nu împotriva 
lui ! —, nu se împlineşte artistic. Finalul 
e uscat, direct sec, dovadă că între inteuţi» 
şi realizare s-a insinuat o oarecare nehotă-
rire, lipsa de decizie — atît estetică, cit şi 
ideatică — ducînd la ratarea ideii urmă
rite. Oricum, spectacolul nu se reduce la 
epilog, şi chiar şi aici acest regizor inteligent 
şi cult care e Kovâcs Ferenc poate găsi ac
centul necesar spre a-şi împlini intenţia. 

I n decor cu reale virtuţi decorative 
— semnat de Gorgenyi Gabriella —, potrivit 
pentru o piesă statică, şi costume realizate 
eu grijă pentru unitatea cromatică (în pr i 
mul rînd), trebuie de asemenea semnalate. 

E adevărat, nu în fiecare zi un autor 
poate scrie o piesă de valoarea celei pe care 
a avut-o Amurgul l u i Bolyai Janos, după 
cum e la fel de adevărat că, adoptat de 
un teatru ca cel din Satu-Mare, el s-ar putea 
socoti un autor cu şansă. Magellan, în forma 
actuală, trăieşte în primul rînd prin specta
colul în care o parte din ideile sale s-nu 
mai limpezit, iar întregului i s-a conferit acea 
mişcare — fie ea şi numai in planul idei
lor — pe care credem că textul o dovedeşte 
încă prea puţin. Deşi vorbirea este, cum ob
serva şi Marx (după atâţia alţii) trupul gân
dir i i , jocul vorbelor nu e întotdeauna reflexul 
jocului ideilor, al confruntării lor. Verbiajul 
e fiul nelegitim al judecăţii. 
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CARNET IATC 

Sfîrşit de stagiune 
la Studioul de teatru 

PĂLĂRIA 
FLORENTINA 
de Eugene Labiche 

Prîslea teatrelor bucureştene îşi încheie 
stagiunea qii o piruetă şi un zîmbet : Pălăria 
florentină. I se poate ierta aparenta uşu
rătate. 

Din mai multe motive, din mai toate mo
tivele, Studioului IATC i se cuvin laude 
pentru această stagiune (şi an de studiu) pc 
care de la uai cap la altul am urmărit-o cu 
mare interes. 

N-ere prea mare însemnătate că îşi în
cheie programul anual ou o glumă, (ieea ce 
fac elevii lui Octavian Cotoscu si Ovidiu 
Schumacher cu acest vodevil fără pretenţii 
mari e ca un tur de pistă în trap mărunt 
după o cursă lungă în galop întins. îmi 
place să presupun că alegerea piesei a fost 
dictată nu numai de necesităţi de studiu, ci 
şi de înţelegerea faptului că actorii pc 

Data premierei : 18 mai 1975. 
Regia : Conf. OCTAVIAN COTESCU 

şi conf. RADU PALADE. Asist. OVI
DIU SCHUMACHER. Scenografia : 
TRAIAN NITESCU. 

Distribuia : HORATIU MALA ELE 
(Fadinard) ; ROSLNA CAMBOS (Virgi-
nie, Clotilde) ; RADU VAIDA (Fclix) ; 
ILEANA IURG1UC (Hclenc) ; CATA-
LINA POPESCU (Anais) ; ROMEO 
POP (Achille) ; MĂRIA PLOAIE (Ra-
roana) ; DAN CONDURACIIE (Non-
ancoiurt) ; MĂRIA DUMITRAŞCU 
(Claire) ; L I V I U MANO L I U (Vezinet) ; 
GHEORGHE RADU (Beauperthuis) ; 
CRISTIAN IOAN (Emile) ; GHEOR
GHE DANI L i (Robiri). 

care-i aplaudăm seara au dimineţile pline cu 
grijile examenelor de sfîrşit de an, şi cu 
ale celui mai greu examen, de stat. 

Tocmai de aceea, Pălăria florentină pare să 
nu-şi fi propus sarcini mai dificile, ambiţii 
prea înalte, mărginindu-se să fie un specta
col voios, zglobiu, plin dc bunăvoie şi des
chis improvizaţiei. Dar, aşa stînd lucrurile, 
nu înseamnă că interpreţii nu au luat gluma 
în serios. E, desigur, vorba de o stare gene
rală de bucurie relaxată, de descătuşare, de 
uşurare, e un climat dc destindere, însă nu ' 
de superficialitate şi neseriozitate. Fiindcă 
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interpreţii nu căutat personajele, le-au dat 
un chip, un caracter, o structură sufletească, 
o anume înfăţişare, şi toate astea ştim că sc 
realizează cu efort, cu cheltuială de fantezie, 
talent şi muncă. Nu pot spune că am avut 
surprize. Acelaşi Iloraţiu Mălăele, cu umorul 
lui simplu, sec aproape, degajat ; aceeaşi urî-
ţică explozivă Ileana Iurciuc ; la fel de gra
ţioase, fermecătoarea Măria Ploaie, şi tumul
tuoasa Rosina Camhos ; şi toţi ceilalţi pc 
care i-am văzjit o stagiune — huni profesio
nişti, talentaţi şi parcă ducind în spate ani 
de experienţă, cu siguranţa şi degajarea lor. 
Ba 0 surpriză tot am avut : Dan Condu-
roche, pc care încercam să-l dojenesc pentru 
pozele de băiat frumos, mă contrazice, rea
li zînd o compoziţie dc tot hazul şi de hună 
nulitate. 

Nimic de adăugat despre acest spectacol. 
E ultimul din prima lor stagiune cu public, 
şi asupra acestei stagiuni merită să nc oprim 
puţin. A fost în anii lor dc studii o etapă 
însemn.ită, cea mai însemnată dintre toate 
etapele pregătirii lor. A fost anul în oare 
învăţământul s-a împletit cu practici în for
mula cea mai înalta, cea mai roditoare, în 
care practica devine producţie şi nu doar 
experienţă de laborator. 

Această idee deosebit de preţioasă care 
guvernează învăţămîntul nostru superior îşi 
găseşte expresia în activitatea Studioului de 
teatru — l.A.T.C. 

Faptul că Studioul dc teatru este organiznt 
după principiile şi legile unei instituţii de 
sine stătătoare favorizează în cel mai înalt 
grad buna pregătire a studenţilor, formarea 
lor profesională dar şi civică. Nn e o vorbă 
In vîrvt Programul repertorial al Studioului 
s-a elaborat după criterii care împletesc ne
cesităţile do studiu cu exigenţele generale 
ale repertoriului teatral. Acest fapt a pus 
inai direct, mai deschis decît în alţi ani, pro
blema răspunderii politice şi sociale pc oare 
o poartă activitatea studenţilor-actori. 

Dezvoltând o tradiţie a l.A.T.C, Studioul 
de t e a t r u a înfăţişat public spectacolele sale, 
într-o formă care înseamnă nu mimai susţi
nerea examenului de absolvire, ci şi produc
ţie artistică propriu-zisă. Aşa se face că în-
văţămintiul artistic din ultimul an are desti
naţia precisă, înscrisă în planul dc activitate 
al Studioului, ca producţie artistică în înţe
lesul pc care-1 capătă producţia artistică a 
oricărui teatru dim ţara noastră : cu un plan 
de repertoriu, ou o eşalonare a spectacolelor 
pe durata unei stagiuni, cu o programare 
vizînd atît activitatea Ia sediu cit şi în de
plasare, în sfîrşit, cu obligaţii financiare 
ferme. 

Ştim cu toţii cite prejudicii a adus pre
gătirii profesionale a tinerelor cadre artistice 
absenţa legăturii directe cu viaţa culturală, 
absenţa practicai efectuată deschis, în con
tact direct cu publicul, ou oamenii dc tea
tru. Tocmai de aceea, trebuie subliniată forma 
organizatorică actuală a activităţii IATC prin 
Studioul de teatru. 

Măria Ploaie şi Romeo Pop 

Sigur, nu trebuie să omitem contribuţia 
concretă pc oare au adus-o profesorii acestei 
promoţii, Sanda Mânu şi Octavian Cotescu, 
şi asistenţii lor, Geta Angheluţă şi Ovidiyu 
Schumacher. Profesionişti talentaţi, practi
cieni ai artei lor, oameni cu experienţă ne
mijlocită în teatru, aceştia au arătat că ştiu 
să selecteze, să pregătească, să formeze o 
promoţie care, acum, la absolvire, se arată 
bine pregătită profesional, călită în contactul 
permanent şi nemijlocit cu publicul şi su
dată ca o veritabilă echipă. 

Cred că repertoriul pe care l-au abordat 
absolvenţii-actori şi profesorii lor, pe lingă 
faptul că a corespuns din punct de vedere al 
orientării şi calităţii, a şi oferit o bază de 
studiu temeinică. Diversitatea autorilor, cu
prinderea tematică şi stilistică, substanţa 
densă a fiecărui rol în parte, au facilitat 
relevarea calităţilor fiecăruia din cei douăzeci 
şi doi de actori, cîţi absolvă în acest an. 
Despre fiecare spectacol în parte am scris 
la timpul potrivit. Acum, la ora bilanţului, 
îmi dau seama că nu toate spectacolele au 
fost egale, că nu toate interpretările au fost 
întotdeauna la înălţime, că s-ar fi găsit loc 
Hi unei tragedii, că ar fi interesat şi punctwl 
de vedere al acestei promoţii asupra unei 
piese clasice româneşti, că studenţii s-ar fi 
cuvenit să fie exersaţi pe registre mai în
tinse. Dar aceste observaţii nu scad valoarea 
de ansamblu a promoţiei, ele pot fi sugestii 
pentru viitor ; şi chiar rezervele formulate 
acum sau mai înainte nu fac decît să subli
nieze mai apăsat calitatea acestei grupe de 
actori de care ne despărţim acum cu o 
umbră de tristeţe şi pe care îi vom regăsi 
nu mai departe decît mîine pe scenele unde 
vor profesa. 

Virgil Munteanu www.cimec.ro



TURNEE IN CAPITALA 

Teatrul Tineretului 
din Piatra Neam} 

ZIGGER ZAGGER 
de Peter Terson 

într-adevăr, actorii din Piatra Neamţ au 
reînviat spectacolul lu i Peter Terson. Nu a¬
doptăm o ipostază patetică, confirmăm cri
tic o realitate. Dar oare a existat un Zigger 
Zagger sucombat ? Nimeni nu poate spune. 
Pentru că spectacolul după Peter Terson, 
pregătit încă din vara anului 1974, de atît 
de mereu tinerii (în sens, in ritm şi in 
idee) de la Piatra Neamţ putea să se „auto
dizolve", prin plecarea, în urma concursuri
lor din toamnă, la teatrele din Bucureşti, a 
lui Gelu Niţu in primul rînd — acel dintîi 
şi excepţional Zigger Zagger —, a Sybilei 
Oarcea, a lu i Boris Petroff. aetori nu mai 
puţin recunoscuţi ca valori incontestabile. 

„Amputat" de actorii săi, în măsura în 
care termenul este acceptat de metaforă, spec
tacolul cu Zigger Zagger a regenerat. Rolul 
lu i Gelu Niţu a fost preluat de Trăiau Pîr-
log, nu din afara spectacolului, ci din chiar 
lăuntrul lu i , dacă ţinem seama că Traian 
Pirlog a jucat şi în celalalt Zigger Zagger, 
episodic, e drept, dar oricum acomodat cu 
ansamblul, cu sensul spectacolului, cu dina
mica lu i specifică şi neaşteptată, cu — in 
fine — această modalitate circumscrisă tea
trului total. 

După acelaşi procedeu, dintr-un rol episo
dic, actriţa Catrinel Paraschiveseu-Blaja, ab
solventă a Institutului de teatru abia în 
urmă cu doi ani, a ..promovat" în rolul des
tul de dificil al Doamnei Philton, iar Boris 
Petroff a fost, în rolul Depozitarului de zia
re, înlocuit de dotatul actor Ion Muscă, ener
gic de fiecare dată şi posedînd un fel de 
aură romantică — tonuri de contrast, bine
înţeles — în mimică şi în gesturi. 

Cu aceste modificări de „personal" în spec
tacol, Cornel Todea — ajutai de asistenţii 
săi, actorul Alexandru Lazăr şi Cornel Pa
trici i i — care semnează şi mişcarea plasti
că — a încercat şi o viziune mai însorită, 
în sensul rezolvării „cu faţa spre Speranţă" 
a finalului şi, aceasta, mai puţin prin 
truncherea replicilor şi mai mult prin sem
nificaţia gesturilor. 

Nu ne vom mai opri la „naraţia" lui Peter 
Terson ; ea seamănă cu un excurs sociologic 
desenat, prin crochiuri pe canavaua căutări
lor către viaţă ale unui tînăr. Această „na-
raţic" este legată fidel de o realitate engleză, 
de o anume actualitate problematică lesne 
explicabilă într-un sistem social de altă na
tură şi cu o altă vocaţie. Cornel Todea a 
ales, de aceea, elementele general umane, 
asimilabile şi de spectatorul roman ; acest 
regizor, cu care ne înlîlnim de obicei la 
televiziune, ne-a demonstrat o ştiinţă a spec
tacolului, o invidiabilă acomodare cu legile 
fizice şi psihice ale scenei, fiind, în acelaşi 
timp atent cu calitatea în sine a mesajului, 
cu proprietatea mesajului de a deveni purtă
tor de valori umane. Dar mai ales, Cornel 
Todea — apelînd Ia Cornel Patriciii, Vintilă 
Arabolu, Ileana Popovici şi, desigur, la ex
perienţa sa profesională — a introdus prin 
acest Zigger Zagger norme proprii cu privire 
la ilustraţia muzicală în spectacolul contem
poran. Structurile dc tip colaj, îşi găsesc de 
obicei anevoie un numitor comun, osmotic, 
apt să confere spectacolului o unitate ar
tistică nedefectibilă, integral reeognoscibilă. 
Regizorul Cornel Todea pare să dispună de 
un laborator cu chimii estetice ; colajul se 
topeşte la el într-o viziune unică, personală, 
scena cu decorurile ei, actorii, textul şi cu
pletele sau ilustraţiile muzicale devin ele
mente proprii unui organism indivizibil. 

Succesul din sala-gazdă a Teatrului Mic 
ridică o problemă de ordin practic : cumin
ţenia regizorală care duce la spectacole cum
secade (şi atît !) este definită în primul rînd 
de o indiferenţă faţă de tendinţa artelor con
temporane de a constitui o uniune de expre
sie, de a consolida împreună sensuri şi de 
a se realiza în acest mod mai deplin. Nu 
textul lui Peter Terson este deosebit, ci pu
nerea lui in scenă, neon ureche fină care a 
acordat fiecare ton al spectacolului. Rolul 
principal în acest gen de teatru îl constituie 
corpul de ansamblu, senzaţia evoluţiei între
gului, acea plăcere a jocului contagioasă care 
debordează, geometria mişcărilor şi ordinea 
lor nrlistică. 

Incontestabil, spectacolul a beneficiat de 
prezenţa, în ansamblul de interpreţi, a cîtorva 
„virfuri" ; numai de n-ar părăsi şi aceşti 
actori Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ, 
pentru a-şi căuta. în reuşite la concursuri, 
afirmarea posibilităţilor în teatrele bucu
reştene... Pentru că, pr in „livrările" către 
Bucureşti cu care ne-a obişnuit an de an, 
se pare că Teatrul Tineretului din Piatra 
Neamţ pare a se autodefini ca un fel de 
cantonament profesional dc prestigiu. 

0 mare reuşită a marcat şi de această 
dată, în rolul principal I l a r r y Philton, acto-
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rul Constantin Cojocarii : cl ştie sa smulgă 
zăcăminte dc naivitate din minele de aur 
ale purităţii, ştie să răniină copil într-o lume 
in oare maturitatea este masca cumplită a 
golului. -Nu prin inimică şi pantomimă se 
afirmă acest actor ; dotat eu instrumente de
licate ca pentru o chirurgie a spiritului. Con
stantin Cojocarii îşi exprimă personajul prin 
tonurile privir i i dar şi prin timhrul cuvîntu-
lui rostit în toate gamele sufletului. 

Cu totul alte modalităţi de exprimare po
sedă actorul Valentin Uritescu (in Al doilea 
poliţist şi Sergentul reerutor), spirit predesti
nat marilor umorişti, personalitate bine cris
talizată la o vîrstă cînd alţii n-au descoperit 
încă bemolii actoriei. Mima şi pantomimă 
sini instrumente dc prima clasă la Valentin 
Uritescu ; modulaţiile vocii sale sînt tot atitea 
coinplementări fericite lu expresia fizică. Cre
dem că cinematografia ar putea recupera, 
prin Valentin Uritescu, poziţia cu caracter 
de unicitate a lui Vasiliu Birlic. 

Semnalăm şi de această dată prezenţa 
distinctă a actorului Paul Cliirihuţâ (in rolul 
Funcţionarului de la Oficiu şi al Ofiţerului 
venerabil) precum şi interesanta evoluţie a 
lui Constantin Ghenescu în rolul de pedagog 
clerical al Institutului de reeducare. 

Pe Eugenia Balaure am remarcat-o şi în 
alte spectacole ; apta pentru scenele psiho
logice, Eugenia Balaure demonstrează o bo
gată paletă de culori. 

Descoperim cu plăcere posibilităţile către 
umor şi sarcasm ale actorului Corneliu Dan 
Borcia, acest „arbore motor" de la Teatrul 
Tineretului. 

în noua lui ţinută actoricească, în noua lui 
v iziune chiar, Zigger Zagger-ul de la Piatra 
Neamţ constituie o reuşită memorabilă şi 
— sintem siguri — de lungă durată. E l 
constituie unul din spectacolele apte să ţină 
capul de afiş stagiuni de-a rîndul. 

Paul Tutungiu 

• 

Teatrul de Stat din Oradea 
— sec}ia maghiară — 

• TRAGEDIA OMULUI 
de Imre Madach 

• PREŢUL 
de Arthur Mlller 

• NOILE SUFERINŢE 
ALE TÎNARULUI W 

de Ulrlch Plenzdorf 

Mai rar oaspete al Capitalei, Teatrul din 
Oradea s-a prezentat la finele acestei stagi
uni în Bucureşti, alcătuind un afiş reprezen
tativ din premierele mai vechi sau mai noi 
ale secţiei maghiare. Selecţia c menită a 

scoate în evidenţă ambiţiile repertoriale, pre
ocupările pentru formarea spectatorilor şi, 
evident, nivelul de profesionalitate al colec
tivului . Negreşit, simpla înşiruire a titlurilor 
de pe afiş, şi anume — Noaptea de după cea 
din urmă noapte de Maroti Laszlo, Tragedia 
Omului de Madach Imre, Preţul de Arthur 
Miller şi Noile suferinţe ale tinurului W. de 
U. Plenzdorf, sc constituie într-o demonstra
ţie de bună politică repertorială, de la sine 
grăitoare. Montări cu texte, pc atît de dife
rite pc atît de valoroase, unele chiar cu un 
indubitabil gir dc cultură şi dc autoritate 
intelectuală. 

Din păcate însă, şi subliniem acest lucru 
CU destul regret, condiţiile desfăşurării tur
neului n-au fost, în latura lor organizatorică, 
dintre cele optime, din care pricini primul 
spectacol r u piesa lui Maroti nici nu s-a m a i 
prezentat, celelalte derulindu-se cu o supără
toare nepunctualitate şi scăzulă mobilizare a 
publicului spectator. Fapt cu atît mai de 
neînţeles cu cît, repetăm, operele propuse ar 
fi justificat din plin interesul unei audienţe 
cunoscătoare şi avizate. Dincolo dc aceste de
ficienţe de organizare, ţinuta (culturală) şi 
seriozitatea (profesională) a secţiei maghiare 
din Oradea s-au îmbinat ca o bună emblemă 
a acestei vizite-schimb de experienţă. Pentru 
un colectiv deprins adesea să se manifeste, 
şi chiar să joace cu precădere în perimetrul 
teatrului-divertisment, şi în registrele come
diei cu sau fără muzică, atacarea unei opere 
de dimensiunile şi cadenţele capodoperei lui 
Imre Madach, sau investigarea în universul 
crizelor de conştiinţă milleriene. reprezintă 
gesturi artistice temerare, ce sc cuvin salutate 
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„Tragedia omului" de Imre Madach in regia lui Szaho Lozsef 

VANDOR ANDRAS in rolul lui Gre-
gory Solomon in „Preţul" tic Arthur 
Miller 

ca atare, chiar daca teatrul uneori se limi
tează la primul nivel, cel al iniţiativei. Co
lectivul orădean a depăşit insă stadiul hune
lor intenţii denionstrind o sporită capacitate 
de omogenizare stilistică, progrese în cultiva
rea gestului şi a dicţici şi, mai ales, dispo
nibilităţi expresive în reliefarea ideilor. Sub 
bagheta încercatului regizor Szabo lozsef, 
Tragedia omului marele şi cutremurătorul 
poem dramatic al clasicului din secolul XIX, 
Imre Madach — cu gravele sale accente 
faustice şi romanticele sale fîlfîiri byronicnc, 
s-a orchestral auster, impresionant, înlr-o 
voită tonalitate de „oratoriu teatral". Su-
gestic de joc accentuată şi de amplasamen
tul spaţial, extrem dc adecvat şi sugestiv 
(tulpini şi tuburi cromatc de orgă), creat de 
apreciatul grafician Laszlo Paulovics ; într-o 
severă şi uneori geometrică caligrafie a miş
cării, uriaşa distribuţie, dimensionată după 
principiile basoreliefului, a dat o cuvenită 
pregnanţă diversităţii de tablouri, încadrind 
destinul omului in cosmos şi istorie sub 
aripa vizionară a credinţei în dreptul la feri
cire (chiar dacă monotonia jocului a afectat 
cîteodată verbul). 

In alt registru, cel al dramei realiste, s-a 
vrut montarea Preţului de Miller ; deşi re
gia lui Farkaş Istvan şi scenografia Blizei 
Popescu au coborit cumva nivelul de gîndire 
al spectacolului, — urmărind mai degrabă 
desenul gesturilor exterioare, fabula, şi nu 
sondarea în existenţele răvăşite, puse în faţa 
unor decisive opţiuni —, situaţie relevantă 
pentru această semnificativă operă din dra
maturgia lui Arthur Miller. Cu toate acestea, 

**** 
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I'rctul rămîne o experienţă re-a fructificai 
tnolina(iile spre analiza psihologică, disponi
bilităţile spre jocul tensionat al ciocnirilor de 
idei, pregătind terenul pc care nr putea în 
viitor să rodească marile drame ale marelui 
repertoriu. 

Extrem de atracţioasă ca formulă dc spec
tacol s-a arătat montarea piesci-scenariu a lui 
UIricli Plenzdorf. Noile suferinţe ale tînâru-
lui \\\ demoustrîndu-ne şi o latură ine<lită 
a personalităţii multilateralului director de 
scenă Sznbo lozsef. într-o formulă ..moder
nă", de „concert-spectacol" cu muzică ..j)op", 
folosind ca argument dramatic aportul spec
taculos şi — de ce să nu recunoaştem — 
„comercial" al formaţiei Grup-Metropol, piesa 
cu tineri şi despre tineri a dramaturgului 
rerman s-a adresat auditoriului destinat în
tr-un cod adecvat, potenţînd mesajul ei ideo
logic. Scenografia lui Biro (leza sprijină vizi
tiii \ i/iunea regizorală : mari panouri, grafice 
în stil pop-art şi „ecritouri" <le tip hrechtian 
ĉu uriaşe ferpare la moartea lui Kdgar 

Wibeau) au completat armonios stilul de joc-
concert, riinînd cu ambianţa sonoră a mon
tării. 

Am reţinut din ncest turneu calitatea în
grijită a interpretării actoriceşti, eforturile de 
fuziune între generaţii, grija pentru jocul de 
relaţie — cîleodată şi pentru subtext —, 
dezinvoltura tinerilor şi precizia vîrstnicilor, 
mărginindu-ne să cilăm din marele colectiv 
cîteva nume co s-au impus într-o mai marc 
măsură : Varga Vil mus (Lucifer, Tatăl Wi
beau) ; Czikeli Laszlo (Madach, Victor 
h'ranz) ; Miske Laszlo (Adain, Addi) ; Csiky 
Ibolya (Eva, Charlottc) ; Vandor Andras 
(Gabriel, Saint-Just, Solomon) ; Lavotta Kn-
roly (Dumnezeu, Waltcr Franz) ; Zalanyi 
Gyula (Edgar Wibeau). 

Mira losif 
„Noile suferinţe ale tînărului W" de 
Ulrich Plenzdorf în regia lui Szabo 
lozsef. 

Teatrul 
„Mlhall Eminescu" 
din Botoşani 

PATIMA ROŞIE 
de Mihail Sorbul 

Subintitulată „comedie tragică", piesa a 
fost interpretată dc critica mai nouă ca o 
intuire artistică a patimilor individuale de 

Data premierei : 13 februarie 1975. 
Regia : C. DINISCHIOTU. Scenogra

fia : ELENA FORŢU. 
Distribuţia : DESPINA MARCU (To-

fana) ; VIOREL BALTAG (Castriş) ; 
NICOLAE CĂLUGĂRIŢĂ (Rudy) ; C0-
RINA BRADESCU (dina) ; RADU 
PANAMARENCO (Şbdţ). 

la sfirşitul primului război, care au anticipat 
demenţa colectivă a cărei expresie pe plan 
politic a fost reacţionarismul de tip fascist. 
(T. Vianu şi FI. Torn ea). Interpretarea e 
justă din punct de vedere social-istoric, dar, 
în acelaşi timp, piesa se înscrie şi ca o ana
liză a sufletului pasional al cărui mod de 
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luare în posesie a hunii se face nediferenţiat 
şi primar. Obiectul cunoaşterii devine fetiş 
— in sensul că nu e cunoscut în el însuşi — 
ci este numai pretext pentru intensitatea pa
sională cu care sufletul primar se autorc-
fleclă. Reacţiile dc apărare ale lu i Rudy în 
faţa dezlănţuirilor pasionale ale Tofanei sini 
slabe, atît cît să-l înstrăineze, să-l facă ..ne
corespunzător" vitalităţii ei sufleteşti. Tofana 
l-a înzestrat pe Rudy cu demonia pasională 
a lui Don Juan (era numai al ci) dîndu-i 
proporţii mitologice. Tofana are oroare dc 
mun, viaţa raţională, îi repugnă, neSnţelegînd-o. 
Firile iraţionale confundă comunul cu tipi
cul, obişnuitul cu rezonabilul, conformismul 
cu ataraxia şi echilibrul clasic, şi aceasta 
se datorează neputinţei funciare de a-şi pune 
de acord lumea interioară, în mod natural 
prea impetuoasă, cu cea exterioară, ordonată 
de legi şi convenţii. 

Personajele între care evoluează Tofana, cu 
excepţia vărului său Sbilţ (autorul îl vrea 
un detracat), sînt într-adevăr comune, supuse 
normelor, adică conivente şi convenţionale. 
Rudy e un amant, ocazional, din necesităţi 
fiziologice, cu gîndul de a se fixa într-un 
mariaj comun, cu la fel dc ştearsă, dar de
votata Crina ; Castriş practică o vanitate, to
pită în compromis sentimental pentru Tofana 
şi teamă de scandal public. Singur Sbilţ, 
acest detracat cinic şi beţiv, îndrăgostit in 

TEATRUL DE P Ă P U Ş I 

Teafrul „Ţăndărică" 

PRINŢESA Şl ECOUL 
de Vlasfa Pospisllova 

Două fotografii, în mărime naturală, aşe
zate La porţile lu i „Ţăndărică", înfăţişînd-o 
pe Anda Călugureanu în armură, cu coiful 
căzut pe ochi, şi pe Florin Zamfirescu, în 
chip de Guliver, dominind cu spada o ar
mată dc capete pătrate minuscule — te în
deamnă, de îndată, să intr i în sală să vezi 
ce-au mai născocit aceşti năstruşnici magi
cieni întru desfătarea sufletelor noastre şi ale 
odraslelor noastre. 

taină de Crina. semnifică declasatul care mai 
păstrează un rest dc aspiraţie, şi deci de 
omenie. 

Spectacolul realizat de regizorul Constantin 
Dinischiotu este lipsii de profunzime, j i u mi-a 
relevat o idee clară în interpretarea regizo
rală a textului. Peste acestea nemulţumeşte 
şi prin distribuţie — mult prea slabă. Actorii 
au jucat neconvingător, cu excepţia lui Radu 
Panamarenco şi poate a lui Viorel Baltag. 
Primul şi-a realizat personajul (Sbilţ) cu 
vervă colorată de ironie dar liinitîndu-şi l i 
bertatea de autodeterminare la registrul cinic 
cu accente burlesc-falslaffiene. Cel dc al doi
lea face îti Castriş un personaj sanguinolent, 
cu explozii de minie brusc întrerupte de ati
tudini calme, studiate, dar şi de teamă, expri
mată neconvingător prin exces de gestică. 
Ştcrşi, ca şi personajele pe care le inter
pretează. Nicolae Călugăriţă (Rudy) şi Corina 
Brădescu ((-rina). Neconvingătoare, interpre
tarea Tofanei, aparţinînd Despinci Marcu. 
Mi-a plăcut scenografia Elenei Forţu, care a 
căutat să introducă într-un spaţiu scenic, 
tratai oarecum convenţional, iluzia realităţii, 
prin prelungirea acestuia în exterioare abia 
ghicite ce simulau autenticul. De notat că 
lumina care intra în camera de la mansardă 
a Crinei căpăta culoarea afectivă a eveni
mentelor, devenind pe rînd, cînd nlbastru-
stranie, cînd ccnuşiu-reală. 

Constantin Radu-Maria 

Premiera : 22 mai 1975. 
Versiunea scenică şi regia artistică : 

MARGARETA NICULESCU. Scenogra
fia : MIOARA RUESCU. Muzica : 
RADU GI1EORG1IE. 

Traducere : IRINA NICULESCU. 
Distribuţia : ANDA CALUGĂREANU 

(Bianca) ; FLORIN ZAMFIRESCU 
(Matleo) ; VALERIU SIMION — voce 
Marin Morarii (Împăratul Lorenzo) ; 
SONI A G1BA — voce Silvia Popovici 
(Marucck) ; M I H A E L A STANESCU 
— voce Lilinna Tomcscu (Vittoria) ; 
RADU GHEORGIIE (Crainicul) ; M I 
H A I PRUJINSKI — voce Toma Cara-
giu (Sergentul Tonino) ; MELANIA 
TOMA — voce Eugenia Popovici 
(Doica) ; COSTEL POPOVICI — voce 
Mircea Alhulescu (împăratul Flormdo). 
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Iuti i au scornii o cortină. I n soi dc ]ito-
gravură uriaşă pc care sc desluşesc faţade 
do castele medievale, contururi dc case obiş
nuite, siluete dc pomi, de porţi, de cai. 
Printre ele, în l in i i caricaturale, chipul unor 
prea îndrăgiţi actori. Te amuzi privind la 
acest prim semn vesel al montării, cînd, 
deodată, te sustrage un zgomot plăcut, un 
cîntec vioi , acompaniament de ghitare. Din 
«dă, asemeni trubadurilor dc odinioară, vin 
protagoniştii. Sc urcă pe scenă, îşi iau loc 
în spaţiul liber desenat anume pentru ei. 
în mijlocul cortinei ; ea se ridică şi repre
zentaţia începe... 

E grozav dc amuzant pentru noi cei mari 
să-i vedem confecţionaţi din carton la pro
porţii lilipute, bidimensionali, pc Eugenia 
Popovici şi Silvia Popovici, pe Marin Mo
rarii şi Liliana Tomescu, pc Mircea Albu-
Icscu şi pe Toma Caragiu şi mai ales să ur
mărim „specificul", particularitatea glasurilor 
lor binecuvîntatc, cu caic ei sugerează admi
rabil caracterul personajelor din povestea 
Vlastci Pospisllova. Cei mici nu cred că 
sesizează, însă, în ce anume stă hazul aici. 
Ei stau cuminţi şi serioşi şi ascultă po
vestea şi cred că acolo pe scenă sînt în
tr-adevăr împăraţi şi munţi, poicne şi 
îmîrcuri, fetiţe curajoase şi fetiţe fricoase. 
Abia cind se rupe muntele in două, cînd 
încep castelele să se compună şi să sc re
compună, cînd încep luptele cu armatele de 
carton, în care ostaşii în rânduri compacte 
tşi întorc capetele în toate părţile, şi pe dos, 
abia atunci încep şi ei să rîdă. Noi însă, 
care ne-am obişnuit de acum cu codul şi 
cu convenţia, începem să observăm şi mici 
cusururi şi nu ne moi distrăm chiar aşa. 

Observăm că, la originea ci. Prinţesa şi 
rcoul e fermecător de naivă şi simplă, 
ioana absurdă a unui împărat senil stîrneşte 
războiul. Cei doi duşmani, prinţii moşteni
tori, (o prinţesă vitează şi un prinţ cam 
nătîng), trimişi să pună capăt ostilităţilor se 
îndrăgostesc şi calamitatea se stinge. Odată 
cu pacea şi bucuria se reface şi muntele, şi 
ecoul dispărut se întoarce. E o poveste cu 
o idee foarte frumoasă şi educativă. 

Spiritul neliniştit, veşnic in căutare dc 
forme şi formule noi al creatorilor de la 
..Ţăndărică", nu s-a mulţumit, şi bine a 
făcut, să reprezinte acest basm în forma lui 
tradiţională. Regia inspirată a Margaretei 
Xirulesou a intenţionat să convertească tema 
tradiţională a basmului într-o temă modernă, 
îmbogăţind-o cu variaţii pe motive de actu
alitate. Ea a izbutit să repovestească întîm-
plările, într-o manieră ingenioasă, uşor paro
dică, exprimînd morala „dragoste, nu răz
boi" cu mijloace modeme, cu fantezie. Bus-
,nul originar a devenit pretextul unei repre
zentaţii vesele, prin excelenţă păpuşărească, 
deschisă cu toată lumea : cu toţi mînuitorii, 
ou toate maşinăriile, şi secretele meseriei „la 
vedere". Lumea împărăţiilor lu i Lorenzo şi 
Florindo a fost concepută în maniera vechi
lor litografii, ca o lume de carton aplatizată, 

voit şi subliniat ironizată ca sterilă şi ana
cronică. In acest mediu plat, evoluează „în 
relief", v i i , în carne şi oase, purtătorii me
sajului şi... Crainicul. în relief, evoluează şi 
oişte cui superbi, coloraţi în roşu aprins, 
acoperiţi cu ştergare cu blazon, pe care călă
resc capetele de carton. Fiecare element, luat 
în sine, c inspirat şi sugestiv. Scenografia 
Mioarei Buescu este frumoasă, atractivă şi 
amuzantă. Păpuşile, superbe. Toate aceste ele
mente adunate la un loc creează, însă, la un 
moment dat, o impresie dc eclectism nesem
nificativ, de prea mult şi prea căutat, anu-
lind efectul artistic şi comic scontat. Specta
colul este construit în aşa fel încît să per
mită mânuitorilor scene de virtuozitate păpu
şărească. Dar tocmai ei, aceşti excelenţi ar
tişti, nu sc prea văd în această montare ; 
parcă n-ar f i la locul lor printre eroii v i i . 
printre caii spcctaculoşi şi printre păpuşelele 
de cai ton. Şi atunci unitatea ideii şi sti
lul , voit eteroclit, se cam pierd. Uneori, 
acestei complicate construcţii de oameni v i i 
şi elemente de pură tehnică păpuşărească îi 
lipsesc, aşadar, rigoarea, organicitatea şi 
armonia. Sînt cusururi care nu anulează însă, 
hi ansamblu, calităţile efective şi certe ale 
spectacolului. Ritmul şi tonalitatea generală 
a montării vibrează de temperamentul, de 
pofta de joc şi de farmecul Andei Călugă-
reanu, interpreta prinţesei Bianca. Ea ştie să 
eînte ea o cântăreaţă şi să rostească replicile 
ca o actriţă. E inteligentă şi veselă, dega
jată. Ea subliniază absolut ineîntător, cu 
gesturi de păpuşă mare, caracterul băieţos şi 
• lirz al personajului, ca şi candoarea lu i . Şi 
color mici şi. celor mari Anda Călugăreanu 
le-a oferit plăcerea de a urmări un joc spi
ritual, îmbibat de ironie, de umor şi sensi
bilitate. Actor de mare savoare şi sinceră 
candoare, Florin Zamfirescu mi s-a părut, de 
data aceasta, că joacă in alt stil, prea reţi
nut şi prea egal, prea cotidian, în contrast 
cu impetuoasa dezinvoltură a partenerei sale 
şi ou tendinţa generală spre caricatură a 
spectacolului. Foarte bun şi amuzant este 
studentul absolvent Radu Gheorghe în Crai
nic, iar muzica, cu valori melodice şi ritmice, 
concepută de el pe inspiratele versuri ale 
Ninei Cassian, se reţine ca o componentă de 
seamă a spectacolului. 

Valeria Ducea 
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VIITORUL ROL 

MIHAELA 
DUMBRAVĂ 

Cu o stagiune în urmă, Teatrul „Ion Vasi-
leseu" lansa pc scena bucureşteană pe Angela 
Bocancea, autoarea piesei Eu sînt tatăl co
piilor ! Acelaşi teatru, cu o echipă de actori 
tineri, condusă dc regizoarea Olimpia Ar-
gbir, pregăteşte în premieră absolută o nouă 
lucrare a Angelei Bocancea, comedia : Nana 
cu şapte lacăte. Din distribuţie, am reţinut-o 
pe Mihacla Dumbravă, care, în ciuda tine
reţii ei reale, va întruchipa pe decana dc 
vîrstă a distribuţiei, „moaşa Lia". 

Mihacla Dumbravă şi-a început cariera de 
actriţă la teatrul din Baia Marc. Aici, a în-

tîlnit-o pe Lizzic Mc Kay, eroina lui 
Sartre — umil diu cele mai îndrăgite 
roluri din cele aproape patruzeci pe care 
le-a jucat în nici zece ani de teatru. 
In *'i7. Mihacla Dumbravă s-a transferat la 
Teatrul „Al. Davila" din Piteşti, pe scena 
căruia a jucat mult : lovanca {Meşterul Ma-
nolc de Valeriu Amtnia), Magda (Arcul de 
Iriumf de Aurel Baranga), Soacra (Nora fi 
soacra de Goldoni), Măria Cantacuzino {liăl-
cescu de Camil Petrescu), M-lle Mouche 
(Tnnate r'o Marcel Pasnolj Doamn-i Pln'tr 
(Croitorii cei mari diu Valahia dc Al. T. Po-
iie.icu), diuitiiui uevescu [icuri program ue 
bossanove dc Radu Cosaşii) şi altele. Rolul 
care i-a lăsat aici cele mai frumoase amintiri 
•ste cel al Arinei din lo, Mircea Voievod de 
Dau Tărchilă. Din sUigiunea '6'J—70, face 
parte din colectivul Teatrului „Ion Vasilescu", 
unde personalitatea actriţei s-a impus de la 
început ; de pildă, iu Antonia din Floarta 
dc cactus de Barillet şi Gredy, şi în Zoe din 
l-'etele Didinei de Victor Eftimiu — rol care. 
de altfel, i-a adus un prim premiu, la 
Concursul Naţional de creaţie şi interpretare 
teatrală din 1971. Au urmat : Gal ea — In-
tr-un ceas bun de Victor Rozov ; Mirela 
— O fată imposibilă de Virgil Stoencscu etc. 
ba televiziune, Mihacla Dumbravă este o 
prezenţă activă. Pc nucul ecran, a crea: 
cîteva personaje demne de reţinut : Ruxandra 
din 7>ei generaţii de Lucia Remrtrius. Magda 
din Marele rol de Tudor Negoiţă, Măria din 
A cui e vina de Pa.vio de \ in .viiz i. Lena 
din piesa cu acelaşi titlu dc Ariosto... 

„Lia este un personaj frumos — din punct 
dc vedere uman, şi din punctul de vedere al 
actorului. Este o compoziţie, care-mi oferă 
prilejul unei deosebite fantezii creatoare : o 
pensionară, ou dreptul de a munoi patru 
luni pe an, şi care beneficiază de acest drept 
mai ales din dorinţa de a nu rămîne singură. 
A muncit toată viaţa, nu şi-a precupeţit efor
turile nici o clipă, pentru a-şi ajuta familia. 
Azi, din familie nu i-a mai rămas nimeni. 
Lia face parte din galeria eroinelor generoase 
şi înţelepte ; deşi la o vîrstă înaintată, tră
ieşte şi lucrează în societatea noastră nouă, 
înţelege că singura împlinire autentică este 
de a-şi justifica existenţa prin muncă, în 
mijlocul colectivităţii. Firesc, simte nevoia 
să-i ajute pe oameni şi să le aline durerile 
fizice şi sufleteşti. (Uitasem să spun că ac
ţiunea piesei se desfăşoară în locul unde 
vin pe lume oamenii — într-o maternitate.) 
Iniţial, personajul avea o biografie mai să
racă, fiind înzestrat cu o singură caracte
ristică, aşa-zis „comica", surzenia — defect 
fizic neplăcut pentru orice om, la orice 
vîrstă. Am discutat cu autoarea, care a fost 
receptivă la unele sugestii ale mele, şi i-a 
îmbogăţit, substanţial, datele. Deci, o adevă
rată compoziţie... 

Mărturisesc că între mine şi Lia s-a născut 
o mare prietenie. Sper ca din afecţiunea 
noastră reciprocă să rezulte, pe scenă, un 
om adevărat, din toate punctele de vedere". 
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VIITORUL ROL 

ANDA 
CAROPOL 

La '-iJ ianuarie 19'ifi, la Teatrul Naţional 
Jjn Bucureşti, suna gongul pentru primul 
spectacol cu Ultima ură a lui Mihail Se-
hastinn. Astăzi, în semn de omagiu, după 
treizeci de ani dc la moartea autorului. Tea
trul „C. 1. Nottara" pregăteşte, iu regia lui 
Yalcriu Moisescu. un nou spectacol cu Ultima 
oră, cu o distribuţie dc mare prestigiu : 
Gcorge Constantin. Sandu Sticlarii, Ştefan 
lordache, Anda Caropol, Camelia Zorlescu, 
Dodi Caian-Rusu şi, ca invitat, Marin Mo
rarii . 

Anda Caropol a debutat pc scena Teatrului 
Naţional din Cluj în 19G0, an în care a 
absolvit Institutul de Teatru, jucind în Po
veste (lin Irkulsk dc Arbuzov şi Întoarcerea 
de Mihai Beniuc. Reuşind la concursul iniţiat 
dc fostul Teatru Regional (azi „Ion Vasi-
lescu") din Bucureşti. Anda Caropol s-a mu
tat în Capitală, interpretind pe această scenă 
diverse roluri în : Matyas Glscarul de Moricz 
Zsigmond, Trenul blindat di- Vs. Ivanov, 
Amphytrion '38 de Giraudoux, Poveste de 
iarnă de Shakespeare, Punctul culminant şi 
îndrăzneala de Gh. Vlad, Războiul dc Gol-
doni ş.a. Din 1965 s-a integrat în colectivul 
Teatrului „C. I . Nottara", pe scena căruia s-a 
impus cu roluri ca : rrida din llcnric al 
IV-lea de Pirandollo, Silly Botescu, în Pa
timi de Paul Everac ; Ani din 0 casă ono
rabilă, Sanda din Omul care... şi Emy din 
Şi eu am fost în Arcadia dc Horia Lovi-
nescu ; Vcra, în O lună la ţară de Turghc-
niev ; Cassandra, în Au fost odată... două 
orfeline şi Gwendoline în Bună seara, dom
nule Wildc ! de Eugen Mirea ; Ofelia în 
Hamlet, de Shakespeare etc. Pe marele ecran. 
Anda Caropol a apărut în filmele : Cerul 
n-are gratii de Francisc Munteanu şi Cele
brul 702 de Al. Mirodan. Iar la teatrul T.V. 
amintim Mioara din piesa cu acelaşi titlu 
de Camil Petrescu, Lady Anne din Richard 
al IlI-lea dc Shakespeare, Elena în Troienele 
dc Euripide ş.a. 

In viitoarea premieră a Teatrului „C. I . 
Nottara", Ultima oră de M. Sebastian, Anda 
Caropol va interpreta rolul Magdei Minu. 

„Ceea ce m-a surprins în mod plăcut, încă 
de la primele repetiţii, este atitudinea regi
zorului faţă de text, şi faţă dc noi, actorii. 
Pentru cariera mea, după Ofelia, Magda 
Minu apare ca o nouă „stea", personaj nou, 
deosebit, important... Tot atît de nou mi se 
pare şi faptul că, după colaborarea cu Dinu 
Cernescu, lucrez cu un alt regizor, cu o 
fantezie, aş putea spune, debordantă, cure 

şi-a propus şi nc-a propus să realizeze Ultima 
oră într-o viziune nouă, modernă, cît s« 
poate de modernă. El vrea să găsească în 
piesă, în situaţiile ei grave, o greutate în 
plus. Eroina mea m-a cucerit încă din prima 
clipă, aşa cum m-a cucerit întreaga piesă, aşa 
cum m-a cucerit Moisescu, aşa cum m-a cu
cerit partenerul meu direct, Marin Moram, 
care, cred, va fi un Andronic inedit. Magda 
Minu îmi trezeşte însă şi teamă... In scenă 
mă aflu printre „lei" şi frica mea cred că 
e îndreptăţită. Deci efortul solicitat va fi şi 
mai mare. Nu vreau însă să vorbesc despre 
cum o să-mi construiesc rolul, ci, mai cu-
rînd, despre faptul că trebuie să ţin piept 
colegilor... Dar, pentru că Magda mă fasci
nează, aşa cum ea îl fascinează pe profesorul 
Andronic, aşa cum şi ea este fascinată de 
Alexandru cel Mare, voi lua exemplul Magdei 
Minu şi voi acţiona în toate situaţiile şi în 
toate împrejurările, cu îndrăzneala şi curajul 
ce-o caracterizează pc eroina mea, făcînd-o 
— pe cît e posibil — să strălucească. 

Aş vrea să mai adaug că îmi doresc să 
întîlnesc un rol pe măsura Magdei Minu şi 
în dramaturgia noastră contemporană, rol 
care să-mi ofere aceeaşi bucurie profesională 
şi estetică". 
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M I R C E A 

A L B U L E S C U 

Foyer 

Spuneam odată că dincolo 
de toate cele multe cile i se 
cer unui actor ca să poală 
ajunge la mal, în această 
cursă de îndeminare şi mai 
ales de durată care se con
fundă cu întreaga lui via(ă 
în teatru, mai are nevoie şi 
de noroc. Nu ! Să nu credeţi 
că sînt mistic, ba chiar dim
potrivă. Dar în acelaşi timp 
nu se poale să nu recu
noaşteţi că înainte de a-şi 
umple sufletul cu ropotul de 
aplauze care răsplătesc mun
ca şi talentul său în repe
tatele ridicări dc cortină din 
final, cc definesc succesul, cu 
mult înainte de asta, a tre
buit să fie piesa care să con
ţină rolul, să fie regizorul 
care să te vadă in rol, să 
fie partenera. partenerul, 
partenerii care să te înţe
leagă, să sc lase înţeleşi, ca 
să ne putem înţelege pe 
scenă, să fie decorul, lumi
na, sonorul, să fie recuzite-
rul, care în seara premierei 
să nu-ţi pună paharul cu 
apă acolo unde tu cauţi 
pistolul şi viceversa. 

Vedeţi dumneavoastră, sini 
multe. 

Şi totuşi, fire romantică, 
actorul cu pletele in vint 
sau mai pleşuv sc aruncă 
in valuri cu ochii ţintă către 
malul, care, evident, nu se 

vede. El bine, să presupu
nem că toate din cele cîte 
abia am spicuit (cîteva) mai 
sus. s-au întrunit sub o zodie 
fericită, şi actorul, in sfîrşit, a 
intrat la apă. Caut să-i prind 
privirea tulbure a căutare şi 
mă întreb, în ciuda evidenţei, 
oare cine înoată ? Sau, mai 
direct spus, rine face rolul ? 
Aveţi puţintică răbdare, vor
ba buttinului înţelept, şi nu 
daţi din umeri, izbindu-vă 
ochii in tavan. Aveţi puţin
tică răbdare, că nu-i chiar 
aşa. 

Cred că între noi şi ai 
noştri, mă aflu undeva la 
mijloc, după anii de cind 
tropăi sau abia păşesc, pc 
sfinta setndură a scenei. 
Şi cum stau bine înţepenit 
în cel de al treilea deceniu, 
pol. spune că am auzit multe 
voci din bezna dc dincolo de 
rampă. I nele din ele s-au 
stins, altele s-au înstrăinat, 
dar ecoul lor îl am prins 
cercel de aramă sub ure
che, şi vorbele le ştiu pe de 
rost ca pe un exerciţiu de 
diefic. 

— Spune-zicind-spusa, ve
nind a plecare, in tăcerea cc 
sparge asurzind ! ! ! 

Şi ochii îşi dau mina en
glezeşte şi }>lcacă şi vin ca 
în cartea cea bătrînă de 
ofttdmologie, la capitolul 
strabism exterior, strabism 
interior... Dinţii sc strîng, 
buza se ţuguie, nasul sc al
beşte, tragi aer în plămîni 
şi dai replica după cum s-a 
cerut. 

Şi malu-i departe, şi nu se 
vede şi tragi înainte, că 
poate totuşi... 

Alteori, dincolo de rampă 
e o atmosferă calmă, ca in-
tr-o dupăamiazu de primă
vară, cu vegetaţie submon-
tană, acolo unde foioasele îşi 
dau coate cu coniferele. 
Viului nu bate, izi'orul nu 
susură „şi e o linişte Ghc-
nadii Damianici"... (vorba 
lui Ostrovski). 

Şi malu-i departe, şi nu 
se vede, şi tragi... 

Aveţi puţintică răbdare. 
Nu cumva să credeţi că nu 
vreau să dau Cezarului ce-i 
al Cezarului ! Nici vorbă ! 
De unde şi vorba, ori Cezar, 
ori nimic ! 

Eu vreau să dau mai 
mult. mult mai mult. Vreau 
să dau nopţile melc dc ve
ghe, cind joc piesa de cite 
trei ori, cu ochii ţintă în 
lampă, să nu mai văd pa
chetul dc ţigări gol, strangu
lat şi înnodat incă de ieri. 
Că ncvastă-mca pune bani 
de-oparte cind repet o nouă 
j>iesă. că ştie ca vine lumina 
dublu de plată. 

Şi după cc duc copilul In 
şcoală, şi o iau pe drumul 
cel mai ocolit către teatru, 
să n-ajung prea devreme, că 
mă ia la ochi portarul, cer
celuşul îmi joacă şotronul in 
ureche : „cine face rolul, 
cine face rolul ?'' 

luam mic şi bunica (o 
mistică) inii povestea c-a 
mai trecut o zi, şi dumne
zeu a despărţit apele de pă-
mint. Sărmana, cit de tare 
greşea. Apa e peste pămint 
şi pămint ul sub ape. Aşa 
cum sini cu cu Cezar. Fără 
el n-aş fi eu, şi nici el fără 
mine. Oricit i-aş da din al 
meul meu. nu-l poate lua, 
că nu-i vine. Barca e barcă, 
tramvaiul e tramvai. El face 
spectacolul, rolul îl fac eu ! 
Altminteri de ce am mai fi ? 
Actorul nu trebuie să focă 
cum ar face regizorul — ci 
cl, regizorul, trebuie să regi
zeze cc face actorul. Cc face, 
nu cum face. Asta e părerea 
mea. Vartea mea de bine 
sau rău şi răspund pentru 
ca cu mine, cu EU ! 

Nu cred că teatrul se 
poale face fără regizor ! ! ! 
In primul rînd, pentru că cl 
este acela care trebuie să te 
pună in stare. El creează ca
drul de vrajă, trezeşte dispo
nibilităţile actorului, facili-
tînd condiţia de înfiripare a 
momentului artistic. 

Da ! Regizorul e cel ce 
face repetiţia. Regizorul e 
cel ce face spectacolul. Re
gizorul este cel ce face totul, 
ceea ce se cuprinde intre 
prima bătaie de gong şi ul¬
tima cădere de cortină. Dar 
rolul, pentru dumnezeu (mă 
rog, asta e), rolul îl face 
actorul ! 

Poşta Foyerului: 
Alexandru Ternovits — Tea
trul Naţional, Timişoara. 

Cred că rîndurile dc mai 
sus răspund într-un fel pre
ocupărilor dvs. 
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CARTEA DE TEATRU 

A N D R E I S T R I H A N : 

Contururi scenice 

In cei abia doi ani dc existenţă, colecţia 
Masca a Editurii „Eminescu" se ponte mîndri 
cu o activitate mai mult decît meritorie, eu 
rezultate preţioase în efortul de structurare 
a unei ample istorii a textului şi spectacolu
lui dramatic românesc, a unei estetici tea
trale moderne. Este de remarcat rigoarea do
vedită în selectarea autorilor şi a titlurilor, 
prezenţa unor nume de prestigiu ale criticii 
dramatice actuale, lucrări in măsură să fixezi' 
jaloane pentru o cercetare mai metodică, au
torizată, a acestui important compartiment al 
creaţiei artistice, încă insuficient studiat sub 
raport teoretic. 

Dine plasată în acest context, cartea lui 
Andrei Strihan, Contururi scenice, reuneşte 
studii şi cronici scrise în ult imii zece ani. 
constituind o imagine sintetică vie, foarte 
interesantă, a vieţii noastre teatrale. Perioada 
de timp, destul de întinsă, îngăduie autorului 
depistarea şi urmărirea unor direcţii de dez
voltare, organizarea materialului pc teme, pe 
preocupări, şi nu doar în ordinea cronolo
gică a premierelor. 

Capitolul de deschidere ni volumului, Des
pre critica teatrală, aduce In discuţie obiec
tivele, realizările şi neimplinirilc existente in 
teoria şi critica noastră dramatică, prezen-
tîndu-ne, implicit, metoda de lucru a auto
rului, consecvent urmărită în scrisul său, şi 
care poate f i detectată în fiecare din pagi
nile cărţii, t /n loc important în cadrul aces
tui prim capitol este afectat problemei, dc 
importanţă fundamentală, a raportului dintre 
text şi spectacol. Acordarea primatului pen
tru oricare dintre termenii acestui raport, 
consideră criticul, este nejustificată şi păgu
bitoare pentru actul artistic — „cînd partea 
nu arc conştiinţa întregului se crede între
gul, cînd diversitatea îşi este sieşi suficientă, 
ignoră necesitatea unităţii". Actul critic, for
mularea unor judecăţi de valoare, trebuie să 
pornească tocmai de la considerarea între
gului, „sinteză armonioasă a unor personali
tăţi creatoare cu drepturi şi datorii egale". 

Datoria cronicarului este. deci, să semna
leze nu punctul de despărţire, ci acela de su
dură intre text şi spectacol, să urmărească 
nu potrivirea montării eti imaginea pe care 
şi-a făcut-o citind piesa, ci consecvenţa de 
idei şi de exprimare. în însăşi logica univer
sului artistic regizoral. 

Discutând raportul tealru-viaţă, autorul 
pledează pentru o înţelegere suplă, nuanţată, 
a procesului de reflectare, conceput nu ca 
un act pasiv, ci ca opţiune angajantă. res
ponsabilă, ca un dialog al artistului cu reali
tăţile sociale şi politi-e. cu timpul său. 

Foarte interesante se dovedesc şi capitolele 
tratind despre Realism şi umanism sau Spon
taneitate şi creaţie, dezbateri în plan teoretic 
relevabile pentru disciplina metodei, pentru 
criteriile ştiinţifice aplicate, precum şi Con
tinuitate şi creaţie (Pe marginea stagiunii 
1969—1970), în care adevărul principiilor de 
ordin estetic este argumentat, practic, prin 
analiza unor spectacole. 

Structurate pe capitole tematice, cronicile 
dramatice prezente în volum refac, dintr-un 
unghi de vedere sintetic, peisajul teatral al 
ultimului deceniu. Sînt fixate momentele 
semnificative in dezvoltarea dramaturgiei ori
ginale a acestei perioade, sînt urmărite evo
luţii ale unor scriitori şi oameni de teatru de 
prestigiu, relevate debuturi promiţătoare. Ca
pitolul Comedia românească : aici şi acum 
analizează mai multe spectacole cu piese de 
Aurel Baranga şi Teodor Mazilii, oferind po
sibilitatea unor portrete dramaturgice ample, 
observaţiile cuprinse in cronici diferite, scrise 
de-a lungul a mai mulţi ani, reuşind să în
chege o imagine cuprinzătoare, consistentă, a 
creaţiei lor. 

Astfel grupate, cronicile nu rămîn simple 
consemnări ale unor spectacole, ale unor mo
mente de teatru, ci permit formularea unor 
concluzii, precizarea unor direcţii de dezvol
tare. 

Atît prin aspectul său teoretic cît şi prin 
analizele de text şi spectacol practicate cu 
urmărirea consecventă a unor criterii estetice 
limpezi, volumul lui Andrei Strihan, Contu
ruri scenice, sc înscrie pe un loc important 
în colecţia de scrieri despre teatru a Editurii 
„Eminescu", constituind o lectură deosebit de 
interesantă, utilă pentru specialist, dar şi 
pentru iubitorul „civil" de teatru. 

Cristina Constanţiniu 
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SARAJEVO 75 

Propuneri si perspecMue 
ale 

scenelor mici 

Refuzînd preocupările sterile, impropriu, 
prin însăşi formula sa, demonstraţiilor ab
stracte, ori modalităţilor incapabile să comu
nice clar şi accesibil mesajul umanist al tea
trului — Festivalul de la Sarajevo polarizea
ză, de 15 ani, atenţia publicului şi a oame
nilor de teatru din Iugoslavia şi din străină
tate. Anul acesta participării unor ansambluri 
naţionale de primă importanţă (din Zagreb. 
Ljubliana, Split, Novi Sad sau binecunoscutul 
..Atelier 212" din Belgrad) l i s-a adăugat pre
zenţa Teatrului Mic din Varşovia, scenă afi
liată Teatrului Naţional din capitala Poloniei! 

Atît programul propriu-zis, cît şi prezenţa 
unui mare număr de regizori, actori, teatro
logi, a unor oaspeţi de peste hotare, intere
sul v iu manifestat de presă, radio şi televi
ziune, componenţa strălucită a jurii lor, am
bianţa dc seriozitate şi pasiune au demon
strat că spectacolele de studio, în spaţii 
mici, utilizînd variat posibilităţile scenei şi 
sălii, sînt în centrul atenţiei oamenilor de 
teatru şi a publicului. 

Paralel cu Festivalul, s-a desfăşurat şi un 
simpozion consacrat, de asemenea, probleme
lor teoretice şi practice ale teatrelor mici, 
străduinţei lor de a-şi elabora o estetică spe
cifică. Simpozionul a debutat printr-un raport 
prezentat de criticul Luka Pavlovici, redactor-
şef al revistei „Odiek" (al cărei colegiu de 
redacţie a fost prezidat, pînă la dispariţia 
sa recentă, de laureatul Premiului Nobel, 
Ivo Andrici). Dramaturgia românească este, 
se pare, preţuită în Iugoslavia, şi participan
ţii la întâlnirea de la Sarajevo au avut, dese
ori, prilejul să-şi raporteze creaţiile la t i t lur i 
româneşti. 

Buchetul spectacolelor Festivalului a cuprins 
soluţii ingenioase de regie, interpretare şi 
scenotehnică ; dar şi, mai ales, o atitudine 
creatoare faţă de textul dramatic, respectul 
pentru litera autorului implicînd demersul 
privind actualitatea şi eficacitatea sa drama
tică, ţinînd seama de dinamica percepţiei pu
blicului. Adaptări după original ca Tako, 
tako ! de Mirko Kovaci sau spectacolele cu 
piese dc Michcl de Ghelderode sau Peter 
Weiss au fost realizate păstrîndu-se in 

tegritatea absolută a operelor, a sensu
rilor acestora. Grupul teatral S.O.S. 
din Zagreb a prezentat o adaptare a lu i 
îvan Kuşan după o schiţă «le Cehov, piesa 
într-un act Vodevilul. Continuarea propusă 
de I . Kuşan textului originar se integrează 
unei concepţii clare privind valorificarea în 
spirit contemporan a caracterelor şi situaţi
ilor dramatice. Modificarea poziţiei sociale a 
eroilor, şi deci a raporturilor dintre aceştia, 
introducerea unor elemente de satiră actuală, 
au dat umorului cehovian, caracteristic pen
tru translaţia subtilă de la grotesc la feroci
tate, nuanţe noi. mai dure. 

Masca de aur. mult rîvnitul premiu al cri
ticii teatrale din Iugoslavia, i-a revenit Tea
trului diu Zeniţe, pentru Rapsodia croată 
de Mirotslav Krleja, scriitor de notorietate 
mondială. Reprezentaţia a avut loc într-un 
vagon de calc ferată, publicul luînd loc pe 
băncile dispuse de-a lungul pereţilor şi în 
mijloc Actorii nu jucat printre spectatori şi, 
s-ar spune. împreună cu aceştia. într-o at
mosferă baladescă, cu puternice accente tra
gice, şi- cu un firesc impresionant. Liubişa 
Georgevski. semnatarul regiei, a denumit re
prezentaţia „studiu scenic". 
Kxamen dificil pentru interpreţi, puşi în si
tuaţia de a nu putea trişa în cc priveşte 
sinceritatea, aflaţi în cel mai intim dialog 
posibil cu spectatorii, a căror rezistenţă, f i 
rească la început, faţă dc noutatea reprezen
taţiei, trebuiţi învinsă cu tact ; dur ipoteza 
îndrăzneaţă, oferită de Teatrul din Zeniţe, 
s-a impus. Nu şi cea a teatrului „Atelier 212", 
cu Prometeu înlănţuit de Kschil. în varianta 
regizoarei Slohodanka Aleksici, viziune „teh
nicistă" a tragediei. Debutînd cu pantomimă 
dosooperirii focului, tablou întemeiat pe su
gestia forţei geniului uman, conflictul se 
dizolvă apoi printre construcţii metalice şi 
efecte pirotehnice. Teatrul de cameră din 
Sarajevo, al cărui local pitoresc a fost şi se
diul principal al Festivalului, a jucat piesa 
lui Mibail Bulgakov, Casa Zoiei, în regia Iui 
Iosip Leşici. Interpretat impecabil de actori, 
care stăpînesc ştiinţa exactă a nuanţelor, 
spectacolul a demonstrat şi virtuozitatea u t i 
lizării luminii în scenă ; aprinderea repetată 
a proiectoarelor, cu viteza imaginii cinemato
grafice, dă mişcării actorilor, în trecerile din
tre tablouri, lentoarea studiată a unui f i lm 
de odinioară. Teatrul Mic din Varşovia a pro
pus Cartotcca de Tadeus Rujcviei, scriere e-
pigonică. De reţinut, însă, interpretarea 
rolului principal de către un actor dc excep
ţie : Vojciech Siemion. 

Certitudinea întîlnirii cu ipoteze dc specta
col variate — de la experimentul cel mai 
îndrăzneţ la resursele clasice ale teatrului — 
s-a păstrat pînă în ultima seară a Festiva
lului — care şi-a demonstrat astfel utilitatea 
pentru progresul artei scenelor mici. 

C. Isac 
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BERLIN 1975 

ASSITEJ 

Un congres 

de le;i Iru 

închinai- copiilor 

La Berlin, în incinta impunătoare a Parla
mentului, s-au întrunit, la sfirşitul lunii apri
lie, reprezentanţii teatrului de copii ilin peste 
40 de ţări, număr record, delegaţi la cel de 
al V-lea Congres ASSITEJ. Reputaţi şi renu
miţi creatori, autori şi regizori, animatori şi 
reprezentanţi ai unor organizaţii specializate 
în activitatea artistică dedicată copiilor s-au 
întrunit într-un dublu scop : acela al schim
bului profesional de experienţă, al împărtă
şirii unor gînduri, al prezentării unor noi 
iniţiative, metode, acţiuni şi, totodată, pen
tru a alege, prin vot, conform prevederilor 
statutului, noul comitet al ASSITI'J-ului. 

A fost, fără îndoială, dificil de a se crea 
relaţii imediate, de a se cimenta într-un mo
zaic unic păreri uneori divergente, stiluri şi 
opţiuni atîl de diverse. Dar, fără îndoială, 
eroul principal al săptuniinii bcrlineze 
(II)—2G aprilie) a fost Copilul. 

Interesul pentru teatrul copiilor s-a con
cretizat şi in multitudinea unor noi centre 
naţionale ASSITEJ, în tipăriturile — reviste, 
curţi, broşuri, programe — editate în toate 
colţurile lumii. 

Semnificativă este însăşi tema cu care s-a 
deschis congresul : „Actorul profesionist şi 
scoală" — temă susţinută de raportorii : Jose 
Cad (Belgia) şi Ar. Chrislel lloffmann (R.D.G.). 
Preocuparea pentru profesionalizare, pentru 
spectacole de o înaltă măiestrie, legale direct 
de viaţă şi. implicit, i>rin şcoală, de educaţie, 
deci sublinierea rolului activ al teatrului a 
stat în centrul dezbaterilor. Discuţiile pe 
marginea raportului s-au desfăşurat in trei 
seminarii, avînd ca subteme : „Holul teatru
lui profesionist în educarea copiilor". „Dife
renţa între piesele teatrului profesionist jucate 
de actori şi jocul dramatic de improvizaţie" şi 
„Participarea publicului la teatrul profesionist". 
Prima din aceste subteme a oferit prilejul 
delegaţilor români de a participa cu luări dc 
cuvînt ce au subliniat locul şi rolul teatrului 
de copii ca factor activ de modelare a con
ştiinţelor, exemplifieîndu-se cu cele mai izbu
tite realizări în acest domeniu din ţara 
noastră. 

Schimburile de experienţă au subliniat nu
meroase caracteristici şi modalităţi ale tea

trului pentru copii, încercările „jocurilor dra
matice" (încă insuficient clarificate în conţi
nutul şi direcţia lor artistică) — a acelor 
spectacole improvizate „pc viu" şi inspirate 
din poveştile copiilor deveniţi „co-autori". 

Cu multă satisfacţie am putut constata că 
teatrul românesc pentru copii e bine cunoscut 
pe toate meridianele lumii, acolo unde a călă
torit sau unde au răzbătut ecourile activităţii 
sale, reprezentanţii români (Radu Bcligan, 
Ion Lucian şi semnatprul acestor rînduri) fi
ind suprasolicitaţi in ceea cc priveşte infor
maţiile, cererile de materiale documentare şi 
Ierte reprezentative pentru teatrul românesc 
de copii. 

Pe plan organizatoric, Congresul a fost în
cununat prin alegerea noului comitet, de 
conducere, din componenţa căruia fac parte : 
ca preşedinte, Vladimir Adamek (Cehoslova
cia), ca secretar general. Rose-Maric Mou-
doues (Franţa) şi ca trezorier, Ion Lucian 
(România). 

Un moment emoţionant : au fost conferite 
titluri de membri de onoare ai ASSITEJ-ului 
unor mari personalităţi creatoare care şi-au 
închinat viaţa şi teatrului pentru copii. Atunci, 
cind în faţa celor cîteva sute de delegaţi, 
adunaţi în sala Parlamentului, a răsunat nu
mele lui V. I. Popa. am simţit fireasca min-
dric şi emoţie faţă de omagiul adus unui pio
nier al teatrului pentru copii din România . 

Dezbaterile teoretice s-au împletit cu un 
bogat evantai de spectacole, înfăţişate cu pre
cădere de Teatrul „Freundschafl" — teatrul 
gazdă — din Berlin. 

De la Povestea păpuşii părăsite de Sastre 
(după Cercul de cretă), la subtilul şi rafi
natul Don Ouijote al lui M. Bulgahov ; de la 
Regele .lorg — basm satiric de E. Eschncr 
la Căluţul cocoşat de E. Erb, teatrul ne-a 
înfăţişat o semnificativă şi reprezentativă pa
letă repertorială şi expresivă. In aceeaşi pe
rioadă. Opera Comică ne-a înfăţişat Cei trei 
grăsani (balet după celebrul roman al lui 
I. Oleşa) iar Opera de stat, un balet compus 
din Petrică şi lupul de Prohofiev şi Hainele 
noi de J. Francaix după Andersen. 

Teatrele de copii din Lcipzig, Halle, Dresda, 
Magdeburg au prezentat deasemeni spectacole, 
semnificative pentru repertoriul şi activitatea 
lor artistică. 0 menţiune specială pentru un 
excelent spectacol dc culoare, de temperament 
şi de concepţie contemporană, susţinut de 
teatrul din Rostok, în interpretarea unui grup 
de refugiaţi chilieni ; aceştia au dat viaţă, cu 
un clocotitor patos, unei versiuni originale 
după Cercul de cretă. Aplauzele finale s-au 
împletit cu aclamaţiile adresate artiştilor chi
lieni şi cauzei drepte a poporului lor. 

Interesantă, reprezentaţia susţinută de copii 
cu : Horaţii şi Curiaţii de Brecht... 

Angajîndu-se să dezvolte activitatea 
centrelor naţionale ASSITEJ, oamenii de tea
tru din lumea întreagă vor susţine cu mai 
multă energie activitatea teatrală respectivă. 
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Teatrul de poezie 

Actorul si metafora 

Continuînd scria de specta
cole de poezie din autori 
contemporani. Teatrul de 
poezie ..Creşterea limbii ro
mâneşti şi-a patriei cinstire" 
a sărbătorit de curînd per
sonalităţile poeplor Virgil 

Teodorescu, preşedintele Uni
unii Scriitorilor din R.S.R. 
şi Gabriela Melinescu, redac
tor la revista ..Luceafărul". 
Au prezentat interesante ese
uri prof. f/r. docent Ov. S. 
Crohmălniceanu şi tînărul 

critic literar Dorn Mielcescu. 
Spectacolul e regizat de ac

torul Mihai Velcescu, pc o 
muzică ad-hoc, dc Maţpi Ra
diaţi. Vocile Janinei Sta-
varache şi Marinei Maican 
au punctat, in salba specta
colului, poemele antologice. 
Actorii Adrian Mazarachc şi 
Vasilc Pupeza, la care a 
adăugat o interesantă creaţie 
Vasile Mcntzel. redescoperind 
parcă noi linii plastice, au 
relevat tradiţia romantică a 
mişcării cu sensurile din 
vers. reînviind o viziune 
poetică. de fapt viziunea 
prin poezie a actorului. Va
loarea excepţională a poeme
lor celor doi scriitori a fost 
reconfirmată. 

Cu spectacolul „Virgil Teo
dorescu, Gabriela Melinescu", 
Teatrul de poezie şi-a definit 
sugestiv personalitatea, gă-
sindu-şi, prin regizorul Mihai 
Velcescu. un făgaş adec
vat şi meritoriu. Este, de 
altfel, opinia exprimată de 
publicul acestui teatru, pu
blic devenit — prin consec
ventă — in confundabil. 

Rep. 

Trepte 

Subintitulat modest „spec
tacol experimental de poezie 
populară, plastică a mişcării 
şi pantomimă", realizarea 
trupei de tineri actori de la 
Piatra Neamţ, sub conduce
rea coregrafică a foarte ti-
nărului dansator Constantin 
Angliei incintă. Incintă mai 
ales prin plastica mişcării în 
care am putut admira eiteva 
scene de grup remarcabile 
printre care notăm pe cea 

a oamenii or-arbori, ridicînd 
miini-crengi spre lumină) 
dar fi individuale, dc pildă, 
a bărbatului rostind bleste
me, neputincios ca un şarpe 
strivit pc jumătate, răsucin-
du-se în jurul propriului 
trup, şi căutînd cu fruntea 

şi mîinile pămintul (Con
stantin Ghenescu), a femeii 
tinere cintînd copilului despre 
bărbatul cc va deveni cînd-
va, parcă învăluindu-l cu 
braţele, adiind asupră-i miş
carea lor şi exultînd apoi în 
înălţări graţioase către ima¬
ginea bărbătească pe care ea 
însăşi şi-o evocă cintînd 
Nina Zăinescu). In sfîr
şit, Constantin Angliei ne-a 
exprimai plastic nu un 
om îmbătrînind, ci însăşi 
bătrineţea. cu mişcări în 
care oboseala sc arată nu 
greoaie, ci subţiată, perfidă, 
posesivă, răspindindu-se ca 
otrava în membrele tremu
rătoare şi derutate ; sau o 
înălţare ea o creştere din 
sine, contorsionată pină la 
durere, asemeni dureroaselor 
înălţări diu picturile lui El 
Greco. 

Spectacolul întreg, în care 
siluetele albe evoluează în 
spaţiul alb, cu mişcările cen
zurate de frenezie şi stilizate 

piuă la sublimarea semnifi
caţiilor către planul rarefiat 
al abstracţiunii, păcătuieşte 
însă prin faptul că ii lipseşte 
unitatea concepţiei, varieta
tea compoziţiilor plastice fi
ind lipsită de procesualitatea 
şi flucn(a pe care le-ar fi 
acordat-o ideea. Sensurile 
majore ale naşterii, creşterii, 
pătimirii, puterii, slăbiciunii 
şi morţii sînt întrerupte, re
luate şi de multe ori lăsate 
la stadiul schiţei şi al cro-
chiului. Au interpretat : Eu
genia Balaure Apostol, Ele
na JitCOV, Cat rinei Parasehi-
vcscu-Blaja Nina Zăinescu, 
Constantin Anghcl, Mihai Ca-
friţa, • Constantin Cojocarii, 
Eronim Crişan, Constantin 
Ghenescu, Ion Muscă, în 
concepţia şi studiul mişcării 
scenice promiţătoare dar încă 
ncconcludentc datorate lui 
Constantin Angliei. 

C. R. M. 
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Stagiunea teatrala 

estivală pe litoral 

A venit şi vara lui 1975 
şi, ca de obicei, cei mai 
mulţi dintre amatorii dc va-
canţc estivale se îndreaptă 
spre cele 12 staţiuni de pe 
litoralul românesc al Mării 
Negre care — aşa cum ni se 
prezintă în reclamele O.N.T.-
ului — „nit plaje cu nisip 
fin, auriu, rar întîlnit". Deci, 
pentru cîteva luni, capitala 
se va muta într-un fel, la 
Constanţa şi in împrejurimile 
ci. Nu-i o vorbă spusă-n 
vint ; anul trecut au fost pe 
litoral aproape două milioa
ne şi jumătate de turişti, 
români şi străini; ceea ce 
reprezintă, oricum, mai 
mult decît populaţia Bucu-
reştiului. 

Feeria coloristică a litora
lului va fi şi în acest an 
întregită şi dinamizată de o 
activitate culturală interesan
tă şi variată. In cadrul a¬
cesteia teatrul şi muzica ocu
pă locul principal. La o re
centă conferinţă de presă, 
factori de răspundere din 
Centrala O.N.T.-Litoral şi Fi
liala constănţeană a A.B.l.A. 
ne asigurau că în stagiunea 
estivală vor fi prezentate 
cam 600 de spectacole, ceea 
ce, să recunoaştem, este o 
cifră impresionantă pentru 
răstimpul de doar două luni, 
cît au răgazul teatrele noas
tre să joace pe litoral. 

Se cuvine acum să privim 
şi spre contractele ferme, în
cheiate şi aprobate de tea
tre, spre repertoriul stagiu
nii de vară pe litoral. în 
frunte se află Teatrul Naţio
nal din Bucureşti (3—10 
august), cu spectacolele : 
Coana Chiriţa şi Moartea u l 

timului golan. Teatrul „Bu-
londra" va prezenta (15— 
27 iulie) o nouă versiune a 
Titanic vals-ului ; Teatrul de 
Comedie (20—31 iulie) — 
Preşul ; Teatrul Giuleşti 
(1S—30 iulie) — Steaua fără 
nume : Teatrul Mic (1—7 
iulie) — Viaţa e ca un va
gon ? -. Teatrul „Ion Crean
gă" (2—12 august — Come
dia încurcăturilor şi Xota 
zero In purtare ; Teatrul 
„Nottara" (5—15 iulie) — 
Adio, Charlie ! ; Teatrul „Ion 
Vasilescu" (13—20 august) 
Siciliana ; Teatrul Naţional 
din Craiova (30 iunie—Ci iu
lie) — Patima roşie ; Tea
trul Naţional din Cluj (6— 
12 august) — A 12-a noap
te ; Teatrul Naţional din Iaşi 
(6—15 iulie) — Bolnavul 
Închipuit. Vor mai prezenta 
spectacole teatrele din Bra
şov, Satu Mare, Galaţi, Ba
cău, Reşiţa, Petroşani, şi, 
bineînţeles. Teatrul de Dramă 
şi Comedie din Constanţa. 
Teatrele de operă, operetă, 
şi de revistă vor fi de ase
menea participante active la 
această mash'ă şi bogată sta
giune a vacanţelor de vară, 
în configurarea căreia nu 
putem trece peste alte 49 
de spectacole, ce urmează a 
fi prezentate de diferite an
sambluri din ţară, în cadrul 
Festivalului de folclor. 

Aşadar, mai toate colecti
vele teatrale se vor deplasa 
pe litoral pentru cel puţin o 
săptămînă, urmînd să susţină 
acolo spectacole, seară de 
seară, ba uneori chiar şi în 
matineuri. 0 muncă plină de 
răspundere şi, în acelaşi 
timp, foarte grea, obositoare. 

Nu ne îndoim că atît regi
zorii şi actorii, cît şi perso
nalul tehnic, vor fi la înăl
ţime, că spectacolele progra
mate vor fi şi de un înalt 
nivel artistic. Mărturisin-
du-ne această convingere în 
legătură cu oamenii din tea
tre, facem un apel stăruitor 
şi la adresa celor ce orga
nizează turneele respective 
pe litoral, la adresa, în prin-
cipai, a forurilor răspunză
toare din Centrala de turism 
O.N.T.-Litoral. Acestea, pen
tru satisfacerea sutelor de mii 
de turişti ce-şi plătesc dina
inte printre alte servicii şi 
spectacolele artistice, sînt 
chemate să asigure şi tur
neelor teatrelor, ceea ce nu
mim condiţiile necesare unei 
optime desfăşurări. Cînd spu
nem „condiţii" ne gindim in 
primul rînd la asigurarea ca
zării colectivelor teatrale, a¬
desea, în mod cu totul de 
neînţeles, neglijată, în stagi
unile trecute. Oricît de en
tuziast să fie un actor sau 
oricare alt om din teatru, el 
nu poate juca sau lucra zil
nic (şi încă multe ceasuri 
din zi), dacă e nevoit să-şi 
petreacă orele de odihnă in 
condiţii neprielnice. Artiştii 
se obligă a-şi oferi darul lor 
creator în baza unor con
tracte — dar fiind vorba de 
contracte, obligaţiile sînt re
ciproce şi se cer respectate 
întocmai de ambele părţi. 

Stan Vlad 
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Dincolo de zid 

Fiindcă, dc la o vreme, teatrul TV nu 
prea ne răsfaţă cu premiere, fiindcă în răs
timpul care s-a scurs de la cronica prece
dentă n-am văzut, în serile dedicate teatru
lu i , decît un plăcut şi vioi spectacol al lui 
Cornel Popa eu Jocul dragostei şi al întîm-
plării de Marivaux, in cadrul ..Istoriei co
mediei" (una din promisiunile care se res
pectă şi ne respectă), şi fiindcă despre Mari
vaux nu se pot spune decît vorbe uşurele şi 
graţioase, cum ne-a spus şi el nouă. iar despre 
spectacol nici mai mult nici mai puţin decît 
că i-a fost fidel, sîntem nevoiţi să ne aruncăm 
din nou privirea în curtea vecină, a f i lmu
lu i , unde parcă e mai multă mişcare, mai 
multă continuitate, ceea cc se vede şi după 
faptul că deţinătorul rubricii Tclecinema din 
„România literară", prietenul Radu Cosaşu, 
are despre ce scrie în fiecare săptămînă, în 
timp ce noi, cei cu teatrul, nu avem uneori 
despre ce scrie nici măcar o dată pe lună. 
Fireşte, lucrurile nu trebuie alăturate me
canic, static, metafizic, fireşte, orice compa

raţie şebioapătă, fireşte, e mult mai uşor sS 
proiectezi nişte filme făcute de .alţii, de 
Bergman sau de Zanussi, decît să constru
ieşti, să ridici, de la nimic pînă marţi, un 
spectacol de teatru. Privitul în curtea vecină 
nu este un act de trădare, de oportunism, de 
dispreţ pentru teatru, căruia, ne iubeşte sau 
nu, ne satisface sau nu, i i rărnînem credin
cioşi pînă la moarte (pînă la moartea noas
tră, căci teatrul nu moare, o simţim, o ştim 
şi sîntem mîndri de eternitatea lui) . 

Ce am văzut, aşadar. în curten vecină ? 
Un film de televiziune al lui Krysztof Za
nussi, un film care seamănă cu Structura 
cristalului, cu Viaţă de familie şi cu Ilumi
nare, 1'iindca şi aici, în acest Dincolo dc zid, 
regizorul cel mai zbuciumat, cel mai inte
resant, cel mai original din „noul val" polo
nez se întreabă asupra condiţiei omului, a 
omului de ştiinţă, dar şi a omului în gene
ral, asupra singurătăţii şi comunicării, asu
pra împlinirii si ratării. „Acum — spune en. 
eroina filmului — oamenii trăiesc despărţiţi 
de un zid. fără să se cunoască", iar el, eroul 
f i lmului , omul realizat, cel puţin în aparenţă, 
îşi apropie ideea în înţelesul ei pragmatic : 
„Aşa e la bloc". Desigur, aşa e la bloc, dar 
nu numai despre bloc este vorbn în f i lm, 
nu numai despre zidurile de beton şi cără
midă, ci şi despre alte ziduri, nevăzute, care 
îi despart pe oameni, aşa cum îi despart pe 
cei doi eroi ai fi lmului. Zidurile sînt artifi
ciale, nimeni nu le vrea, nimeni nu le iu 
beşte, dar ele există, se înalţă cu fiecare 
din noi şi tind să ne izoleze, ridicate din 
nepăsare, din egoism, din orgoliu, sau, dim
potrivă, din stîngăcie, din teamă, din descu
raja re. 

Doi oameni locuiesc în acelaşi bloc ; el 
este savant biolog, cercetător de marcă, mîna 
dreaptă a profesorului, iar ea, o modestă 
profesionistă în biologie, căulind un loc de 
muncă mai liniştii, care să-i poată îngădui 
să-şi termine. în sfîrşit, o discutabilă şi, 
poate, niciodată realizabilă lucrare de docto
rat. Zidul dintre ei nu este vertical ci ori
zontal, dacă e să ne imaginăm în spaţiu, 
geometric şi sebematizant. incapacitatea lor 
de comunicare. Fata asta. care nu e nici 
frumoasă, nici talentată, nici teribil de inte
ligentă, nu poate să urce pînă la etajul lui 
social, neputinţa fiind în chiar structura ei 
interioară. Da. în maşina lui poate ajunge 
pînă la institut, pot discuta despre muzică 
şi despre pictură. îi poate arăta modestele 
ei încercări ştiinţifice sau plastice, dar nimic 
mai mult. Nimic mai sus. Ea îl invită in 
modesla ei garsonieră de bloc, nu mai mo
destă decît garsoniera lui din acelaşi bloc. 
încearcă să-i trezească interesul pentru lucră
rile ei ştiinţifice, pentru picturile ei, pentru 
discurile ei, pentru fiinţa ei. pentru drama 
ci, dar lotul, deşi cl ar vrea s-o înţeleagă 
şi s-o ajute, se transformă intr-o jenă cum
plită, într-un dialog rece şi penibil. „Poate 
mă sărutaţi", spune ea, la un moment dat, 
cu lacrimi în ochi, cuutînd speriată, tristă, 
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disperată, un sprijin, punctul acela de spri
j in in univers pe care-l căutăm cu toţii. Iar 
el, cu picioarele pe pămint, pe un pămint 
ferm şi sigur, o îndepărtează eu blîndeţe, 
dar categoric, fiindcă — acesta e adevărul, 
adevărul trist şi ineluctabil — nu ne putem 
însuşi toate dramele semenilor noştri, oricît 
de buni şi de generoşi am f i , oricît de bună 
şi generoasă ar fi societatea, care ne constru
ieşte blocuri, ne oferă locuri «le muncă şi 
posibilităţi de realizare, căci «tramele singu
rătăţii şi neîmplinirii sînt numai ale fiecăruia 
dintre noi, incomunicabile şi intratabile. Dar 
Zanussi, autor frămîntat, chinuit, prăpăstios 
aproape, nu e un fatalist, nu exclude soli
daritatea aceea dintre oameni care învinge, 
trebuie să învingă, peste toate zidurile, de 
beton, de cărămidă, de orgoliu şi de nepu
tinţă. Iu finalul f i lmului său profund şi 
tulburător, Zanussi descoperă breşa, spăr
tura în zid, prin care căldura şi înţelegerea 
omenească poate să treacă, trebuie să treacă. 
Savantul începe să înţeleagă sau măcar să 
simtă că, dincolo de lumea lu i perfectă, 
constituită, precisă, există şi o lume a omului 
mărunt, o lume cu ezitări şi ratări, sufe
rinţe şi tristeţi, care încep să ajungă spre 
cl prin zid, prin spărtura de zid. Omul care 
poate primi aceste suferinţe străine, pare că 
ne spune Zanussi, este mai bun, devine mai 
bun. 

Surprinzător pentru cei care au urmărit 
pînă la capăt emisiunea televiziunii n-a fost 
filmul lu i Zanussi, consecvent cu cl însuşi, 
c«msecvent cu întreaga creaţie a regizorului, 
ci dialogul care i-a urmat. Un dialog în care 
Valorian Sa va, critic dc f i lm serios şi pene
trant, s-a văzut obligat să explice interlocu
torilor că ideea unui f i lm nu poate f i iden
tificată cu ideea vreunuia din personajele sale, 
că arta e transfigurare a vieţii. E ciudat 
că nişte oameni care se plimbă prin struc
tura atomului ca prin propria lor casă nu v i 
brează suficient la problemele structurii su
fletului uman, la o simplă şi obişnuită dramă 
omenească. Dar tocmai despre asta e vorba 
in filmul lu i Krysztof Zanussi. 

neliniştit pînă la obsesie, pînă la crispare, 
are în filmele sale, un prag de foc, de 
gheaţă, de sînge, un prag pe care cineva, 
în f i lm, trebuie să-l treacă în chinuri, un 
prag care poate f i al dragostei, al u r i i , al 
vieţii sau al morţii, al adevărului sau al 
eliberării, şi mai are, în toate filmele sale, 
o necurmată şi dureroasă interogaţie asupra 
sensului existenţei, fiindcă întotdeauna cineva, 
în filmele lu i , se zbate, cum zicem noi, oa
menii de rînd, între viaţă şi moarte, dar 
zbaterea nu e numai fizică, ci şi spirituală, 
căci erii lui Ingmar Bergmau sînt, ca şi 
auU>rul lor, într-o continua pendulare între 
credinţă şi necredinţă, între pozitivism şi 
misticism. 

Iată-1 pe bătrînul medic Isak Borg la 78 
de ani, surprins de a f i iubit de oameni 
străini, necunoscuţi (benzinarul de la pompă, 
tinerii pe care-i ia cu maşina) şi neiubit de 
cei care ar f i trebuit să-i iubească, de veri-
şoara aceea zvăpăiată din tinereţe, de soţie, 
de fiu, iată-1 visînd, în somn ca şi în trezie, 
vise ciudate, cu orologii fără l imbi, cu străzi 
pustii, cu sicriul în care se află el însuşi, cu 
amintiri străvechi şi uimitor de proaspete, 
iată, într-un film de o mare simplitate şi de 
o mare adîncime, desfăşurîndu-se viaţa unui 
om, cu frumuseţile şi încununările venite 
prea tîrziu, ou deziluziile ei imposibil de 
uitat, cu împăcări şi neîmpăcări, cu dragoste 
şi, mai ales, cu lipsă de dragoste, viaţa unui 
om aflat în pragul morţii, căci Bergman 
ştie că numai apropierea morţii poate con
densa într-atît timpul şi spaţiile, numai ea 
dă imagini de sinteză existenţială atît dc 
clare, şi atît de puternice, şi atît de exacte. 

Marile adevăruri despre viaţă şi despre 
moarte sînt greoaie, indigeste. Marii creatori 
au darul de a le spune simplu, firesc, cum 
ar spune un cîntec de leagăn. Aşa le spune 
şi Bergman. 

D u m i t r u Solomon 

Fragii sălbatici 

„Telecinemateca" îşi onorează din nou şi 
din plin numele. Fragii sălbatici este într-
adevăr un f i lm de cinematecă, de antologie. 

Bergman, unul din cei mai mari neli
niştiţi ai cinematografului contemporan, un 
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D I C Ţ I O N A R TEATRAL 

Al 

A v a n g a r d ă 

Termen generic apărut cu valoare estetică 
în sec. X I X (atestat, ca definind o „mişcare", 
în 1853 — of. „Le Petit Robort"), dar impus 
de critica artistică a secolului XX. La ori
gine, o „metaforă militară", termenul păs
trează servitutile oricărei construcţii poetice, 
nealingînd un nivel conceptual stabil, fiind 
folosit conjunctural pentru a desemna o nou
tate artistică „absolută" dar şi ca o etichetă, 
in ultimul timp resimţit ca o inerţie termi
nologică a limbajului criticii de artă. Averti
zaţi de tentative anterioare de aproximare 
a acestui termen (vezi mai ales A. Marino, 
„Dicţionar de idei literare", voi. I , pp. 177— 
224) vom proceda la delimitarea a două 
accepţii date, curent, avangardei : 

a) în sens larg, avangarda desemnează o 
tendinţă inovatoare care pregăteşte, „pre
simte" sensibilitatea viitorului, deschide 
perspective. Gîndind astfel, vom ajunge să 
vorbim neapărat despre Proust, Joyce sau 
Faulkner ca despre nişte „avangardişti" 
— lucru care nu s-a întîmplat şi care ar f i 
şi inexact. Orice întrebuinţare a termenului 
în această accepţie nu este decît o etichetă 
confortabilă a criticii curente expusă efeme
rului, „îndrăzneţii' avangardişti văzuţi de 
G. Pillement în 1946 erau, printre alţii, 
Jean Anouilh şi Giraudbux care, paradoxal, 
apăreau avangardistului Ionesco, în 1959, 
„aproape clasici" şi care Ionesco, în 1970... 

Accepţia b) a căpătat o stabilitate mai 
mare datorită implicării unei perspective isto
rice („avangarda istorică" — Angelo Gugli-
elmi) şi luării ca sistem de referinţă a miş
cărilor negativiste ale secolului nostru. In 
acest sens, avangarda constituie un fenomen 
specific societăţii capitaliste, de negare a 
acesteia şi a valorilor pe care le proclamă. 
Văzută doar ca un modus vivendi, avangarda 
trebuie relaţionată unor fenomene anterioare, 
cum ar f i boema romantică. Avangarda isto
rică nu este, din acest punct de vedere, decît 

o evoluţie în spirit a primelor explozii ro
mantice. Avangarda vizează însă mai de 
grabă violentarea limbajului, a habitudinilor 
lingvistice, ceea cc completează lipsa inova
ţiilor stilistice, vădită la romantici. Dar rele
vanţa şi fragila unitate a avangardei nu se 
evidenţiază aici. Futuriştii, dadaiştii, supra
realiştii etc, deşi au apelat şi la „sinuciderea 
romantică", au fost oameni care s-au „con
format" unui nivel acceptabil de anormali
tate. 

Sînt însă dc observat în cadrul accepţiei b) 
cîteva caracteristici generale care se impun 
ca nişte note specifice : negaţia absolută' (şi 
implicarea autonegaţiei), violenţa limbajului 
(şi apelul la campanii publicitare zgomotoase, 
care n-au făcut decît să testeze mijloacele 
nebănuite ale publicităţii moderne), „vizio-
narismul" cuplat deseori cu cealaltă tendinţă 
de „recuperare a purităţii", de repunere în 
discuţie a esenţelor (artei, culturii etc). Pri
mele două caracteristici ne apar ca aparţi-
nînd în exclusivitate avangardei, dar, cum 
vom demonstra, tot ele ne vor ajuta să 
punem in valoare caracterul istoric, datat al 
termenului de avangardă. Ultimele două apar
ţin, în genere, spiritului uman, ca legi funda
mentale, cărora avangarda, oricît ar fi în
cercat, nu l i s-ar fi putut sustrage. 

Negaţia, ruptura absolută pe care a im
pus-o avangarda ne apare astăzi ca un act 
ce depăşea, în perioada în care a apărut, 
comprehensiunea contemporanilor. Dadaismul 
(cf. A. Marino, op. cit. p. 213) departe de 
a apela la alogic, împingea logicul pînă la 
ultimele limite dind dovadă de o luciditate 
maximă. Suprarealismul accepta negaţia sub
tilă a mecanismului capitalist care şi-a găsit 
mijloace de autoreglare, transformînd avan
garda într-un fenomen datat. 

Desigur că lucrurile nu sînt chiar atît de 
clare în această privinţă. Evident, avangarda 
a contribuit Ia propriul ei deces, ataeînd ea 
însăşi nu atît structura, cît suprastructura 
societăţii respective. 

Climatul de violenţă adus de avangarda 
istorică pe diferite căi, inclusiv cea progra
matică, denotă astăzi un romantism desuet. 
Reeditată în zilele noastre (fie în forme seni
lizate, fie, în deceniul şapte, ca mişcări beat 
sau pop-art), ea apare ca ne-marcată într-un 
context social oare este prin excelenţă cel 
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al violenţei, al sexualităţii exacerbate etc. 
(iutire film porno ar fi putut f i avangardist 
acum o jumătate de secol. Azi, o asemenea 
manifestare nu e decît simptomatică. Pentru 
a se delimita de formele avangardei istorice, 
„avangarda" vie renunţă astăzi la însuşi ter
menul de avangardă, propunind, cum e ca
zul „Grupului 03" italian, pe cel dc experi-
mentalism, nu îndeajuns de satisfăcător to
tuşi, eol mai adesea evilînd ismclc avan
gardei istorice. Teatrul cruzimii, teatrul ab
surd, antiteatrul {anii devenise în deceniul 
sase o altă modalitate terminologică de supra
vieţuire a avangardei), Living Tbealre, tea
trul sănie, teatrul brut, bappenning-ul sînt 
concretizări ale unui alt mod de a fuce 
„avangardă". Angelo Guglielmi i-a observat 
justificarea încă din 1903 : „nu există in 
situaţia culturală actuală temeiuri suficiente 
pentru reluarea unei mişcări de avangardă... 
în domeniul nostru cultural totul ne este 
îngăduit". Mai trebuie precizat că „noii expe
rimentatori nu cunosc iconoclast in" ? Umberto 
Ero stabilea chiar o opoziţie tipologică : ge
neraţia lui Vulcan (avangarda istorică) — ge
neraţia lui Neptun (experimcntalism) care 
acţionează „lent şi subteran" (cf. C. M. Io-
nescu, „Generaţia lui Neptun"). Pentru Gro-
tovvski, teatrul dc avangardă reprezintă 
„ultima fază de evoluţie a teatrului tradi
ţional". Prin Samucl Bcckctt, teatrul tradi
ţional a ajuns la limita sa. Dincolo de asta, 
nu ar mai exista decît „tăcere". Gestul ne
gaţiei absolute face loc unei răbdătoare 
munci dc laborator, „formă mai firească, mai 
sinceră". Kste răspunsul cel mai adecvat pe 
care îl pot da noile generaţii semnalului dc 
alarmă tras cu ani în urmă dc A. Malraux, 
dc alţi gîndilori contemporani. „Civilizaţia 
noastră este prima care nu este de acord1 cu 
ea însăşi" — remarca scriitorul francez în
tr-un interviu din 1908, referindu-se Ia re
fuzul societăţii de consum manifestat de 
beatnici, hippies etc. Faţă de civilizaţiile pre
cedente, unde se constată o identitate, o 
analogie între om şi cosmos, astăzi c evi
dentă o incongruentă. Nu e nimic comun 
între punctul dc vedere al lui Einstein asu
pra naturii materiei şi punctul de vedere al 
unui mare psihanalist asupra naturii omului. 
Spre cc ne îndreptăm, deci ? Spre o redi-
mensionare a integralităţii omului. Ideea ne 
e confirmată pe diverse planuri. „în muzică 
— afirma K. I I . Stockhauscn în 1970, prima 
problemă ar fi unificarea formelor tradiţio
nale cu noile descoperiri din ultimii 20 de 
ani". Chiar simpla parcurgere a unei pagini 
din „New Yorker", dedicată manifestărilor 
artei plastice, ne relevă coexistenţa abstrac
ţionismului, pop-artei, artei figurative etc. 

In faţa acestei rupturi în modul de înţe
legere a „avangardoi", noile mişcări nova
toare integrînd-o, paradoxal pentru unii , tea
trului „tradiţional", trebuie adusă in discuţie 
funcţia şi valoarea acestei aşa zise „tra
diţii". Ea nu trebuie înţeleasă ca atare. Chiar 
avangarda istorică — şi aceasta e considerată 
ca încă o contradicţie ideologică a sa — şi-a 

reclamat o „tradiţie", deşi negarea absolută 
funcţiona, mai ales, prin constituirea unei 
asemenea opoziţii. Dar avangarda nu prelua 
o tradiţie, ci recupera (repechage) tendinţe 
neintegrate ca atare unei tradiţii (vezi cazul 
Lautremont — marele precursor al supra-
realismului). De fapt, e vorba de un circuit 
care nu funcţionează decît prin întreruperi 
succesive. A vodca aici un „ciclu" care re
vine cu regularitate este, însă, o falsă de
pistare a sudurilor între momentele nova
toare. Un astfel de circuit ar putea f i , 
ad-hoc, Jarry-Arlaud-Grotowski dar superfi
cialitatea legăturilor e frapantă. Intre Jarry 
şi Grotowski sudura ne apare ca imposibilă. 
Ultimul accede spre cu lotul altceva, foarte 
vechi şi foarte nou (dacă vrem să apelăm la 
termeni „decisivi" dar irelevanţi), spre un 
limbaj propriu spectacolului şi nu „teatrului" 
ca atare. Pentru că marele impas al „avan
gardei istorice" l-a constituit criza limbajului, 
pc care a generat-o, dar n-a putut-o soluţiona, 
l imbajul este domeniul asupra căruia îşi în
dreaptă atenţia (începînd mai ales din de
ceniul şapte) mişcările novatoare. Dar ope
raţia nu se referă la instrument, ci la funcţia 
esenţială a limbajului. Cum comunicăm, deci, 
este intrebarea-cheie care poale aduce la ace
laşi numitor manifestări cum sînt cele pro
movate de teatrul „Labor", Living Theatre. 
experienţele lui Brook etc. Se vorbeşte 
despre o semiologie a corpului de „specta
col" şi nu de text, de folosirea unor limbaje 
asintactice, nu întotdeauna comprehensibile 
(vezi experienţa lui Brook cu Orgiiast şi, 
derivai de aici, spectacole construite de emuli 
de-ai lu i , exclusiv pe textele latine şi gre
ceşti, Euripide şi Seneca) etc, etc. Noul l im
baj pc care îl experimentează „ultima avan
gardă" o delimitează net de „avangarda isto
rică", făcînd superfluu şi neavenit însuşi 
termenul de avangardă. 

Concepţia material ist-dialectică reînnoieşte 
funcţiile avangardei. dindu-i o perspectivă 
larg-cuprinzătoare. Teatrul politic popular 
(cum e cel profesat de „Teatrul Arena" din 
Sao Paolo) reprezintă o modalitate de demo
cratizare la scară maximă a procesului cultu
ral. Că o asemenea poziţie a izvorit chiar din 
interiorul „avangardei istorice" nu e greu de 
demonstrat. Sc ştie că suprarealismul inter
belic a promovat, în special, o politică de 
stînga, militînd pentru cauza partidului co
munist. Amintesc. în ce ne priveşte, poziţia 
unui Ştefan Roii care, într-un articol din 
„Cuvîntul liber", din 1933. intitulat ..Supra-
realism sau falsă avangardă", scrin : „G în
cadrare în proletariat poate f i singura avan
gardă. O cunoaştere ştiinţifică a determi
nismului istoric. — singura ideologie contem
porană... Momentele critice de azi. agonia 
spasmodică a sistemului trebuie să-l trans
forme pe fiecare într-un soldat dîrz al fron
tului, să-l pună în primele l in i i . în avan
garda adevărului, în coloanele de foc ale noii 
culturi proletare. E raţiunea noastră de a f i " . 

Doru Mielcescu 
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Vlaja feafrală 
i n 

Rampă 
acum 50 de ani 

Iunie 1925 
Bilanţul Teatrului Naţional 

la sfîrşitul stagiunii : din 
393 reprezentaţii, 238 au fost 
cu piese româneşti. • Paul 
Prodan citeşte la Institutul 
de literatură al l u i Mihail 
Dragomirescu piesa Iubire. 
Părintele integralismului îi 
respinge lucrarea fiindcă „nu-i 
atit poezie dramatică, ci tea
t r u " . • De pe patul sufe
rinţei, A. Davila trimite 
exerciţii poetice, unele în 
metru popular. Duioase şi 
cantabile, versurile trădează 
o mistuitoare sete de viaţă. 
• Printre absolvenţii din a¬
cest an ai claselor dc dramă 
şi comedie conduse de Lucia 
Sturdza Bulandra şi C. No
ttara : Nclly Sterian, Nora 
Piaeentini, Stroe Atanasiu, 
Const. Lungeanu. • Mult 
rîvnitul premiu I de creaţie 
al Teatrului Naţional din 
Bucureşti îl obţin de această 
dată Marinară Zimniceanu 
(Kera Duduca) şi N. Bălţă-
ţeanu (Dinu Păturică) în 
dramatizarea lu i A. Maniu 
şi I . Pillat a romanului lui 
N. Filimon. • Se comemo
rează împlinirea a 36 de ani 
de la moartea lui M . Emi
nescu. După conferinţa l u i 
N. Iorga din Sala Teatrului 
Naţional, actori de seamă 
recită din opera poetului : 
C. Nottara, Măria Giurgea, 
G. Ciprian. Concertează şi 
ansamblul coral al Operei 
Române. • Marilena Bo-
descu, Lizica Petrescu, Nata-

liţa Pavclescu joacă „astă-
seară" în revista O dată şi 
să mor do A.D. Herz şi 
Dur Stoy. Cap de afiş, d i 
rectorul companiei, C. Tăna-
se. # Tudor Arghezi glosea
ză — într-o tabletă acidă — 
pe marginea Genului ano
din : „Cunoaşteţi ceva mai 
trist ca o adunare în care 
toată lumea rîde fără spirit, 
fără motiv, chiar fără anec
dotă ?" • Intervievat de 
loan Massoff, marele M. Sa-
doveanu declară cu privire 
la Panait Istrati : „...îl soco
tesc ca un scriitor de mare 
talent, o energie care s-a im
pus străinătăţii, spirit neli
niştit şi nu pot să am decît 
simpatie pentru el" . # Elena 
Teodorini vrea să iniţieze o 
clasă de perfecţionare a cîn-
tăreţilor de operă. Vor f i 
acceptaţi „absolvenţii Con
servatorului, apoi cîţiva elevi 
preparaţi în particular de 
mine şi trei artişti ai Operei 
Române în fiecare an..." 
• Un proiect ncrealizat : 
Tudor Arghezi lansează liste 
de subscriere pentru prima 
serie de cinci volume din 
opera sa. Intenţia autorului 
e bizară : „Volumele... vor 
f i tipărite exclusiv pentru 
subscriitori într-un număr de 
exemplare egal cu numărul 
subscrierilor primite şi nu se 
vor găsi in comerţ". Lista 
interesează ca document : 
1. „Cuvinte potrivite, versuri 
publicate şi inedite (apărut 

în 1927), 2. Cartea femeii 
frumoase (Ochii Maicii Dom
nului ?) 3. Cartea copiilor 
(Viitoarea Carte cu jucării). 
4. Cartea dinilor, a Miţelor. 
a Oilor şi a Caprelor, stu
dii inedite (?) b. Amintirile 
ierodiaconului losif (în vo
lum, Icoane de l-mn). 
# Stagiunea estivală debu
tează bacovian — Plouă, 
plouă, plouă ! spun dezo'ate 
reportajele. „N-am mai oo-
menit aşa stagiune ploioasă 
de 29 de ani" declară un HC-
tor bătrîn. „Jucam pe vre
mea aceea la Raşca". C. Tă-
nasc regretă că n-a închi
riat sala „Eforie". Prevăză
tor, îşi cumpărase un parde
siu cauciucat şi umbla „cu 
o umbrelă mare, luată dc la 
Terasa Picadilly". (Atenţie la 
perla de stil ambiguu !) 
# Societara comediei Fran
ceze, Măria Ventura, declară 
că se consideră o mesageră 
a culturii româneşti alături 
de profesorii Cantacuzino şi 
Iorga. Marca actriţă va da 
in cu rînd reprezentaţii în 
ţară • Tot o aspirantă la 
glorhi europeană, Elvira Po-
pescu soseşte în patrie pen
tru vacanţă. Evită declaraţi
ile pentru presă, deşi stagi
unea pariziană fusese încu
nunată de succes. • După 
o strălucită carieră în tea
trul particular, Marioura Voi-
culescu revine la Teatrul 
Naţional. Activitatea ci v i 
itoare nu se poute preciza 
încă. Nu lipsesc pronosticu
rile gazetarilor. Actriţa are, 
însă, mult tact. Cu siguranţă 
rolul inaugural va f i . . . pc 
măsura aşteptărilor. 

Grupaj realizat de 

lonuţ Niculescu 
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Personaje 

PARTIDUL LIBERAL — 
CLACURILE ROŞII 
N . F L E V A 
D . A . S T U R D Z A 
I . I . C. B R A T I A N U 
D O A M N A B R A T I A N U 
şi încă alte prezenţe 

• 

PARTIDUL CONSERVATOR 
CLACURILE ALBE 
L A S C A R C A T A R G I 
J A C K L A H O V A R Y 
P . P . C A R P 
G E N E R A L U L (MÂNU) 
R A S T Y 
şi încă alte prezenţe 

G . P A N U 
şi alţi cîţiva radical i 

• 

I P I S T A T U L 
G U A R D I 
G U A R D I I 
ALŢI G U A R Z I 
J A N D A R M I 
SOLDAŢI 
O F I Ţ E R U L 

PARTIDA SOCIALIŞTILOR 

C. D . G H E R E A 
N Ă D E J D E 
C O A N A P I C A ( S O F I A NĂDEJDE) 
C. M I L L E 
MĂRIA ( M I L L E ) 
V . G . M O R Ţ U N 
C O R N E L I A (MORŢUN) 
P A N A I T (MUŞOIU) 
1 0 N A ( A L I O N E S C U ) 
I T E ( I O N T I I E O D O R E S C U ) 
T O N I (BACALBAŞA) 
D I O G H E N I D E 
D I A M A N D Y 
C. S T E R E 
B U Z D U G A N 
I . C. F R I M U 
B A N G H E R E A N U 
FICŞINESCU 
şi alte prezenţe 

K . K A U T S K Y 
J U L E S G U E S D E 
P L E H A N O V 
F R I E D R I C H E X G E L S 

Grevişti, ţărani, p r i m a r u l , muncitor i , patroni 
(meşteri cu joben) , negustori, orăşeni, publ ic . 

Scenă ellsabctană. în j u r u l podiumului, pr imul rînd dc locuri va f i ocupat dc 
interpreţi. 

De o parte a podiumului — construcţia unui sector de arenă : PARLAMENT! L. 
Pentru a ajunge la Parlament, interpreţii trebuie să urce 2—3 trepte. Treapta dc sus 
a Parlamentului se prelungeşte cu o punte, pînă la alte <î—5 trepte care susţin o uşă 
înaltă între 2 coloane deasupra căreia seric PALAT. 

Pe puntea de legătură între Parlament şi Palat se află un birou şi scaune 
luxoase. Sub ele se poate afla, pentru precizare didactică, o eticlietă : MINISTERELE. 

Podiumul în j u r u l căruia stă publicul este locul pe care se desfăşoară cea mai 
mare parte a acţiunii. 

Elementele de recuzită. Redacţiile, Interioarele de locuinţă ele. pcl fi aduse şi saoase 
după necesitate. 

Marile mişcări de oameni au acces pe podium prin două părţi laterale care tra
versează publicul. 

Actorii rămîn tot t impul pe scenă : indicaţiile „intră", „iese", „apare", „pleacă" etc. 
privesc prezenţa actorilor în locul acţiunii. Numai în caz de absolută nevoie vor părăsi 
scena şi sala. 
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PARTEA I 
GHEREA (către socialişti ; intrarea publi
cului pare intrarea unor întârziaţi la o pre
legere) : într-adevăr, socialismul nu este o 
plantă exotică ! El se va împăminlciu aici, ca 
şi in oricare altă ţară înapoiată. Singuri re
cunoaşteţi că în Europa occidentală socialis
mul provine dintr-o boală care se numeşte 
proletariatul industrial. Sîntem înapoiaţi, dar 
evoluţia ţărilor înapoiate se face într-un timp 
mult mai scurt — decît a celor înaintate. 
Inlr-un cuvînt, societatea de azi pregăteşte 
singură condiţiile pentru realizarea celei 
viitoare. 
(Se apropie Nădejde şi Morţun. Socialiştii îi 
intimpină cu aplauze entuziaste şi strigăte : 
„Trăiască deputatul nostru Morţun şi cetăţea
nul Nădejde ! Trăiască ! Ne punem speran
ţele noastre în ci !" 
Nădejde face semn cu mina, mulţumind şi 
punînd capăt manifestaţiei de simpatie. Sim
patizanţii se apropie de grupul socialiştilor, 
le strîng mîinile.) 
NĂDEJDE : Vreau să-ţi spun cîteva cuvinte 
şi să mă ierţi pentru ele. 
V. G. MORŢUN : Dragul ineu. nu cred că 
trebuie să faci atîta caz dintr-o părere a du-
milale ! 
GHEREA : Despre ce e vorba, prieteni ? 
NĂDEJDE : Aud mereu că întotdeauna... 
iarlă-mă, dar puteai să dezbaţi chestiunea ţă
rănească şi fără să Ic agăţi încă o dată de 
cele sorise în studiile tale. (...) 
GHEREA : Ioan, n-am făcut decît să-mi păs
trez neatinse principiile. 
V. G. MORŢUN : Dragul meu, d in păcate, 
şi spun din nefericire, sînt foarte puţini băr
baţi ai acestei ţări care să poarte pe fruntea 
lor istoria neamului nostru î E l singur repre
zintă... 
GHEREA (întrerupîndu-1) : Ştiu ce reprezin
tă ; şi faţă de omul şi intelectualul mare şi 
puternic care este Kogălniceanu am o stimă 
fără margini, o ştiţi cu toţii. (...) 
NĂDEJDE : Erai convingător şi dacă nu-i 
aminteai numele. Cu toţii ştim despre gre
şelile l u i faţă dc politica liberalilor săi ! Te 
rog să treci peste necazul pricinuit de spusele 
mele. 
V. G. MORŢUN : Să nu uit să-ţi spun. 
Gheorghe Pnnu, el a propus să susţină ce-
rerca-ţi îndreptăţită. 

G. PANU : Iţi mulţumesc, domnule Morţun. 
Deal lin interi, te invit să mă urmezi şi să-mi 
sprijini gestul politic pe care urmează a-1 
face astăzi. 
(Morţun îl urmează pe G. Panu la Parla
ment.) 
PREŞEDINTELE SESIUNII PARLAMEN
TARE (rumoare care încet se stinge) : Dom
nilor deputaţi, să dăm citire următorului pro
iect de răspuns la discursul Tronului, după 
care urmează un contra-proiect pe care-1 va 
prezenta domnul Panu. 
UN DEPUTAT : Sire ! (Asistenţa se ridică în 
picioare şi se apleacă cu respect.) Adunarea 
deputaţilor, interpretă fidelă a sentimentelor 
de dragoste şi de credinţă a Naţiunii către 
Tron, simte o vie mulţumire ori de 
cile ori ea este chemată a le mani
festa faţă dc Majestalca Voastră. In mijlo
cul popoarelor care o înconjoară, naţiunea 
română se bucură văzînd pacea Europei de
plină. Ea are trebuinţă de linişte pentru a 
merge pe calea progresului. Sire, opera de 
organizare întreprinsă în această legislaţie o 
vom continua cu sîrguinţă, căutind a ne i n 
spira de nevoile simţite ale poporului. Vom 
căuta să ocrotim munca agricolă, astfel ca să 
i se asigure o rodnică producţie îmbunătăţind 
şi întărind relaţiile dintre cei doi factori ai 
bogăţiei noastre naturale : proprietari şi mun
citori. Avintul constant ce l-a luat creşterea 
avuţiei naţionale, măsurile înţelepte dictate 
de guvernul Majestăţii Voastre, consolidarea 
valutei noastre au adus o prosperitate finan-
ciâră şi o întărire a creditului nostru, pe care 
le constatăm cu o vie satisfacţie. Administra
ţia ţării ne preocupă in cel mai înalt grad 
şi vom da tot concursul nostru guvernului 
Majestăţii Voastre, pentru ca ca să se îm
bunătăţească. Interesele noastre economice 
merită să fixeze cu deosebire solicitudinea 
tuturor. (...) 
0 VOCE : Şi aşa mai departe ! (Proteste, 
zgomot.) 
ACELAŞI DEPUTAT : Să trăieşti, Majestate ! 
Să trăiască Majestatea Sa Regina ! Să tră
iască Alteţa sa regală Prinţul moştenitor ! 
(Asistenţa aplaudă şi se aşază. In picioare 
rămîne G. Panu.) 
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( i . PANU : Sire. sînlem fericiţi cu ocazia 
răspunsului la mesajul Tronului, că putem 
spune Şefului Stalului gindirea noastră pre
cum si nevoile ţării. I u intervalul sesiunii, e 
drept că s-au pus in curs de execuţie citeva 
legi noi. Am aluneca pc povîrnişul unui 
preu mare optimism, dacă ne-am felicita de 
|tc acum de roadele acelei legi. Ne bucurăm 
cind ne spuneţi că agricultura produce pc 
fiecare an mai mult şi mai bine şi că in
dustria ia o dezvoltare lot mai mare. Bucu
ria noastră nu e completă insă. (Murmure 
de îngrijorare) Noi am vrea ca al it agri
cultura cil şi industria să producă mult şi 
drepl, astfel ea elementele care intervin in 
producţie să fie răsplătite după cum sc 
cuvine. Dc aceea 'Murmurele cresc indignate.) 
se simte nevoia mai multor legi protectoare 
ale muncii. Regretăm. Sire (Murmurele înce
tează.) că reforma impozitelor, aşa «le im
portantă şi urgentă, nu vă preocupă. Trebuie 
să o spunem, bugetul slă pe baze defectu
oase : impozitele apasă greu clasa muncitoa
re, iar astfel de impozite spun că guvernul 
se află la Strimt oare : Impozitul are o bază 
nedreaptă. Trebuie schimbat întregul sistem. 
0 VOCE : Sistemul de impozite ! Da, da ! 
(Voci aprobative.) 
(î. PANU : Dorim monopol de stat, in care 
să poată fi şi democraţie. Să atenuăm relele 
rare rezultă din antagonismele societăţii 
noastre ! 

(Izbucnesc strigăte mînioase, vocile se înca
lecă, bilele negre sînt ridicate. George Panu 
întoarce spatele şi se adresează grupului de 
socialişti.) 
Pentru mine. în lupta mea. ceea ce contează 
imediat este progresismul vederilor dumilale ! 
Ai obţinut dreptul şi legalitatea unei propa
gande vrednice de stimă ! Fiindcă multe lu
cruri ne apropie pînă la contopire ! Prea 
puţine lucruri deosebesc radicalii mei de so
cialiştii dumilale ! Şi deosebirile neimportante 
nu ne împiedică să ne unim nu numai noi, 
ci toate grupurile de opoziţie, pentru a pune 
odată şi odată stavilă terorii reacţionare con
servatoare. 
(Un grup de 3—\ i:işi îl înconjoară pe 
G. Panu.) 
GHEREA : La cc-ar folosi, domnule Panu ? 
La cc-ar folosi contopirea noastră, a socia
liştilor, cu grupul radicalilor care sînteţi ? 
UN RADICAL : Este vorba, pînă una-alla, 
de o concentrare a noastră, a celor aflaţi in 
opoziţie, domnule Dobrogeanu. 
G. PANU : Domnilor, e vorba dc victoriile şi 
riştigurile noastre politice, şi nu de ambiţii 
personale ! (...) 
GHEREA : Eu rămin la părerea mea fermă : 
fiecare să-şi menţină programul său. steagul 
său. să lucreze după părerile şi convingerile 
sale, să se discute între grupuri părerile deo
sebite, dar discuţia să fie sinceră, cinstită şi 
ştiinţifică ! După cum vezi, domnule Panu, 

părerea mea. aşa fermă cum este. nu exclude 
colaborarea. 
G. PANU : E un pas înainte, domnilor ! 
Amicul meu sc va îngriji de amănuntele 
colaborării ! Amice, preia dumneata datoria 
aceasta ! La bună vedere, domnilor, şi pe 
curind in guvern. 
'Morţun şi Miile rîd încintaţi de idee şi-1 
salută cu căldură./ 
GHEREA : Drum bun. întoarcerii dumilale 
către socialişti, domnule Panu. 
PANAIT : Cum naiba de sini confundaţi 
atiţia găgăuţă <u socialiştii, nu ştiu ! Fiindcă 
dinăuntru c clar. ca lumina zilei, care sini şi 
care nu sini. care rămin socialişti şi care 
umblă doar cu firma pe cap ! Poftim cc s;Tie 
într-o gazetă zisă socialistă ! 
NĂDEJDE : Dc unde e ? 
PANAIT : Din Moldova dumilale. Sîntem 
pur şi simplu luaţi dc urechi că. mă rog 
frumos, ce căutăm uni in Parlament, că cc 
sîntem noi : socialişti sau colaboratori ai 
burgheziei? Unde ne sini ideile revoluţie-
mre, dacă stăm bol în bot ou miniştrii bur¬
ghezi. Ce vrem ? Să facem un guvern al 
no .tiu ? 
NĂDEJDE : Unde scrie că stăm bot in bot ? 
PANAIT : Nu scrie chiar aşa, cuvînt cu cu
vin t, dar scrie despre noi că întoarcem spa
tele muncitorului ! Şi mie mi se pare mai 
grav ! 
GHEREA : Acum sinceri f i ind, in principiu, 
dacă pe calc paşnică cei ce muncesc nu pot 
obţine nimic, atunci nu le rămîne alt mijloc 
decît revoluţia ! 
.NĂDEJDE : Nu se obţine nimic >pe cale 
paşnică, pentru că nu sînlem reprezentaţi in 
stal ! 
V. G. MORŢUN : Alegerile, dragii mei. ale
gerile î Acesta să ne fie. dacă nu singurul, 
cel puţin principalul scop imediat întotdea
una. 
PANAIT : Dacă vorbiţi de alegeri, irebuie să 
vă gindiţi şi la cei care ar putea sâ vă vo
teze, şi la cei care nu vor vrea ! 
NĂDEJDE : Costică, trebuie să tăiem apa la 
moară anarhiştilor !... 
PANAIT : De re mai acuză parlamenta
rismul ? Nu-şi închipuie dumnealor, anar-
biştli, că un d e p u t a t socialist va vorbi de 
acolo despre ale noastre ? Despre cc să vor
bească ? Despre moşiile pe care nu le au ? 
Cum să le împotriveşti unei legislaţii contra 
muncitorilor dacă nu fiind acolo unde sc 
face ? Mă duc să scriu un articol ! Sini la 
„Munca", la redacţie ! 
V. G. MORŢUN : Tot pe măsuţa de scris 
dormi ? 
PANAIT : Vorba vine că dorm. Parcă sc 
poale dormi |>c scindară ? Mai mult mă tre
zesc din adormirea conştiinţei decît să pot 
aţipi. 

74 www.cimec.ro



(Ceilalţi trei izbucnesc în rîs. Cîţiva guarzi 
cu urmele in nu ini trec în trap, dinlr-un sens 
într-altuJ. Socialiştii îşi st ring mîinile gră
biţi şi se despart. Alţi doi guarzi aleargă 
grăbiţi, un ipistat fluieră de cîteva ori. Mu-
şoiu, la o masă cu lampă chioară, corectează 
apaltele unui ziar. Apar doi Guarzi şi un 
Ipistat. Un Guard dă să bată la uşă.) 
IPISTATUL : Nu se bate la uşa unui bănuit 
c-ar vrea să facă zaveră ! Intraţi ! 
PANAIT : Cioc e ? 
IPISTATUL : Noi punem întrebări, nu dum
neata ! l ude e greva .' 
PANAIT : Ce grevă '.' Ce căutaţi aici. oameni 
buni ? 
GUARDUL.: Ixis' că-ţi arătăm noi ce cău
tăm ! 
IPISTATUL : Răspunde unde ai pus greva ? 
Undc-s hirtiilc ? (către cei doi guarzi) Ce mai 
staţi ! Trap ! 
PANAIT : Aici c redacţie, domnule Ipistat, 
nu e casă de răufăcători ! Unde-i ordinul de 
In hagic, domnule, cum că poţi să faci 
vraişte din redacţia ziarului ...Munca" Luaţi 
mina ! 
GUARDUL : Da' ce. noi nu muncim ? K 
fiţuica ălora care asudă '.* Este î 
PANAIT : Părăsiţi imediat încăperea ! E 
neconstituţional, c abuz ce faceţi ! 
IPISTATUL (cătxc guarzi) : Ce citeşti acolo ? 
GUARDUL : Ziarul, mă rog ! 
IPISTATUL : Aruncă-1, că le ia mama dracu
lui ! Ţbam zis să cauţi ce-i cu greva, nu sâ 
citeşti. 
PANAIT : Părăsiţi imediat încăperea domnilor 
guarzi ! Altminteri încălcaţi constituţia. 
IPISTATUL : Ce vrei de la mine Muşoiulc ? 
Ţie-ţi arde de pus Ia cale greve şi lot tu îmi 
scoţi ochii cu constituţia ? Spune repede 
undc-i greva şi cu documentele ei ! 
PANAIT : Eu scriu la ziar domnule, nu fac 
greve. 
IPISTATUL : El nu face greve, el le tăinu
ieşte ! Zavragiu, asta este domnul ! 
PANAIT : iNiu tăinuiesc nimic ! Greva nu 
poate f i tăinuită ! Dacă c vorba despre vreo 
grevă, ea o să pornească ! 
IPISTATUL : El nu ştie de ce grevă e vorba. 
(Către guarzi) Aţi găsit ceva ? 
GUARD I : Nimic pînă acum. 
GUARD I I : Nimic pînă acum. 
(Guarzii stau umăr în umăr, cu spatele 
eât'e Ipistat şi Muşoiu, făcînd din spinările 
lor un unghi aproape drept.) 
IPISTATUL : Găsiţi, cind vă zic. N-aţi auzit ? 
Găsiţi ! Zavragiu, asta c domnul ! 
PANAIT : Domnule Ipistat, porunceşte să 
contenească scormonirea printre h i r l i i şi prin
tre lucrurile mele. Porunceşte, cind îţi zic î 
(Ipislatul se repede la Muşoiu şi-1 apucă de 
chică.) Este o mîrşăvie nemaivăzută, o încăl
care a constituţiei : am să mă plîng ministru
lui pentru fărădelegea pc care o faceţi. Ieşiţi 
de aici ! 
IPISTATUL : Umblaţi OU farafaslîeuri ! Vă 
arde de scandaluri ! Iţi dau eu scandal şi 
plîngeri la superiori. Zavragiu, asta eşti, 
domnule ! 

PANAIT (sufocat de indignare şi de dure
re) : Am dreptul in ţara asta să lupt pentru 
0 viaţă mai bună ! Este o luptă legală ! 
IPISTATUL : Undc-s hirţoagtde grevei ? 
PANAIT : O luptă legală, cu arme legale 
jM'iilru emanciparea socială ! 
IPISTATUL (zgilţiindu-1 brutal) : Undc-ai 
pus hirlia cu greva '.' 
PANAIT : Partida muncitorilor luptă legal, ca 
şi celelalte partide, pentru ziua dc iniinc ! 
Noi nu facem greve, noi luptăm cu scrisul. 
IPISTATUL : la să vedem cc păţeşte alde'mne-
ala dacă mai luptă ! (11 izbeşte cu capul de 
spinările celor doi guarzi.) la să vedem ! Poale 
că-ţi ajunge atlta luptă ! (Din izbituri, unul 
din guarzi cade în brînci, se ridică şi. împre
ună cu celălalt, îl bat j>e Muşoiu cu furie! 
Ajunge ! Acum să-l şi emancipăm un pic ! 
1 mflaţi-1 ! Pentru ullragiu adm unui agent 
al o r d i n i i î (Socialiştii rămin muţi şi împie
triţi de cele ce s-au petrecut cu P. Muşoiu.) 
NĂDEJDE : Legal-legal-legal ! Acesta să ne fie 
gindul nostru dc fiecare clipă. 
ITE : Ce putem face pentru cl ? 
NĂDEJDE : Presa. Sâ desfăşurăm o campanie 
susţinută. Dealtfel o să aibă grijă chiar el. 
D să dăm in vileag mişelia guvernului. 
ITE : Trebuie să facem totuşi ceva pentru 
cl ? ! Ceva, nu ştiu ce şi cum, dar trebuie 
făcut repede. 
NĂDEJDE : Este victima propriei lui violen
ţe dc unul singur. Presupuneţi că mai mulţi 
s-ar lăsa pradă unor impulsuri sufleţeşti ca 
Panait... 
ITE : 0 reacţie de firească împotrivire la abu
zurile jandarmeriei, asta e toi ! 
NĂDEJDE : Care s-ar fi soldat cu tot atitea 
victime, dac-ar f i fost mai mulţi belicoşi ca 
Panait ! Dragii mei. mă îngrijorează situaţia 
lui Muşoiu, dar să recunoaştem că face un 
deserviciu socialiştilor ! 
ITE : E clar pentru orice om cu mintea 
întreagă că e victima represaliilor stăpinirii ! 
(ane poate crede că Muşoiu a sărit să-l bată 
pc jandarm, care era însoţit de încă doi ! ! 
NĂDEJDE : Ciţi au mintea întreagă, cîţi sînt 
socialişti ? Prea puţini ! Un scandal în jurul 
lui şi ne vom trezi ocoliţi de oameni. Fiecare 
are boalele lu i , ce-i mai trebuie pc cap şi 
belelele socialiştilor ! Acesta e deserviciu ! Ne 
izolează ! (Apare Muşoiu, purtînd pe faţă 
vizibile semne de molestare.) 
PANAIT : Fraţilor, vom f i daţi în judecată ! 
E timpul să acţionăm imediat ! 
NĂDEJDE : Cine să fie daţi in judecată ? 
PANAIT : Eu, adică ziarul, adică noi toţi ! 
NĂDEJDE : Mda... 
PANAIT : Pentru documentele grevei de la 
căile ferate. 
ITE : Cile zile ai slut la puşcărie ? 
PANAIT : Trei. 
NĂDEJDE : Dc care acţiune imediată vor
beşti ? 
PANAIT : Subminarea burgheziei din Româ
nia, adică practic orice ! Trebuie acţionat 
imediat, sub toate formele, dar trebuie ! 
NĂDEJDE : Noi, ca socialişti, trebuie să 
schimbăm starea clasei muncitorilor ; nu să-i 
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vfrîm în beciurile {andamieriei ! Noi luptăm 
ca toţi care muncesc să poată avea un cuvînt 
dc spus in treburile ţării ! Trebuie să-i punem 
pe picior de egalitate cu celelalte clase. Pro
gramul nostru de reforme poate f i cişligat ! 
Un eîştig şi al clasei şi al partidului. 
PANAIT : Eu n-am ars nici o palmă pe obra
zul nici unui burghez, în schimb am miiieat 
o papară. 
NĂDEJDE : Te confunzi cu clasa muncitoare ! 
E cam mult totuşi, un om cit o clasă. 
PANAIT : Dacă au lovit in mine stăpinitorii, 
au lovii ca într-un membru al partidei munci
torilor. De acest lucru fiţi siguri ! 
.N ĂDEJDE : Numai că acţiunile acelea de 
care vorlieşti seamănă mai degrabă a răzbu
nare prostească docil a socialism ! Scuză-mă, 
te rog. într-o ţară înapoiată aşa se numesc 
acţiunile d urni tale ! 
PANAIT : Nu e răzbunare prostească, e o 
acţiune revoluţionară. 
NĂDEJDE : Te rugăm să nu mai faci din 
manifestul lui Marx o cuvin tare de propagan
dă elementară ! Răminc doar să ne mai 
descrii momentul revoluţiei mondiale. Mulţu
mesc ! Nu mai c nevoie ! 

PANAIT : Mi se parc tare ciudată tactica 
asta a voastră de a tăgădui că 8 in tem revo
luţionari ! Dară Marx genialul a făcut cu 
aii la măies trie analiza... 
NĂDEJDE : L-am citit cu toţii pe Marx, 
Mi îmi iu Ic ! 
ITE (Panait începe să tremure vizibil) : Ce-i 
cu tine, Panaile '.' Stai jos. ia loc. 
PANAIT : Mulţumesc ! (Se aşază, dar tremu
ră în continuare.) Dacă Marx foloseşte cuvinte 
revoluţionare, cred că... cred că putem alege 
şi noi în voie vorbele cele mai pline dc 
energie şi mai v i i ! 
NĂDEJDE : Nu-1 răstălmăci pe Marx, ca să-ţi 
acoperi abaterile ! 
PANAIT : Dar nici ca să scrieţi epitafuri pe 
statuile parlamentare ! (Ceilalţi se privesc 
între ei, jenaţi, intrigaţi.) 
NĂDEJDE : Ştiinţific vorbind, dragii mei, 
nu din slăbiciunile pasiunilor ! Ştiinţific vor
bind, avem in fuţn noastră un anarhist ! 
(Toţi se ridică în picioare ca la un semn.) 
Trebuie desfăşurată însă campania dc presă 
împotriva injustiţiei In care a fost supusă 
redacţia şi redactorul Muşoiu ! E vorba totuşi 
dc ziarul socialiştilor ! (Crupul se risipeşte.) 

PARTEA a ll-a 
Un grup de muncitori care vorbesc aprins 
scrie „Clubul Muncitorilor din Bucureşti". 

UN MUNCITOR : De ce mergeţi voi la soci
alişti, mă ? Aşa n i se spune. Nu vedeţi că 
ăia sînt nişlc nebuni şi nişte visători care vă 
ameţesc capetele cu prostii şi aiurări ! Patro
nul nostru, trebuie să ţi-o spunem, domnu' 
loncscu, lucrează cot la cot cu noi ! Aşa că 
ne amestecăm în vorbă cu toţii ! 
10NA : Prietene, ou nu sînt domnul loncscu, 
eu sînt prietenul, tovarăşul loncscu. 
UN MUNCITOR : Nu vă supăraţi... 
IONA : Nu mă supăr, m-ai confundat cu un 
domn. lot aşa cum i l confunzi pc domnul 
patron cu un muncilor... 
UN MUNCITOR : Păi, lucrează cu noi... 
IONA : Atunci, dacă-i aşa. poate că fiecare 
dintre voi o f i şi patron, măcar o zi pe 
săptămină. (Ceilalţi rid ca de o glumă 
bună.)... Continuă... 
UN MUNCITOR : Cc să mai zic ? E i , la ce 
bun societăţUe alea ? Adică astea ale noastre. 
Ciţi breslaşi n-au societăţi, şi cu toate astea 
sînt ca vai de capul lor ! Mai bine cătaţi-vă 
dc treabă decît să pierdeţi l impid cu socie
tăţi şi alte bazaconii. 
IONA : Acelaşi lucru vă zic şi eu ! Trebuie 
să recunoaştem însă că marc zaiafet nu e cu 
societăţile noastre ! Nu vă ajută decît în caz 
de boală ,şi înmorinîntarc ! In loc să vă ajute 
să nu vă îmbolnăviţi şi să nu muriţi atît de 
repede ! Fiindcă asta ar trebui să facă ! Să 
obţină, adică să smulgă, fiindcă nici un patron 

către Al . Ionescu ies de sub arcada pe care 

nu face astfel dc cadouri, să smulgeţi prin 
societăţile muncitoreşti scurtarea zilei dc mun
că, sporirea salariUor şi sănătatea atelierelor ! 
ALT MUNCITOR : -ista înseamnă politică, 
cum să vă spun eu... 
IONA : Să-mi spui prietene ! 
ACELAŞI MUNCITOR : Nu, că voiam sâ 
vă zic că nouă politica nu ne trebuie... 
aproape că am alint, şi in treburi din astea 
cu politică şi alte chestii, cu unul cel puţin 
nu mă mai bag... 
IONA : Ia spune-mi, prietene, dările dc stat 
le plăteşti ? 
ACELAŞI MUNCITOR: Sigur. (Ceilalţi con
firmă şi ei.) 
IONA : E i , dacă te achiţi de obligaţia asta ca 
orişicare altul, asia o faci în schimbul unui 
drept, al tuturora, adică dreptul de a vota. 
şi prin mijlocirea votului să alegeţi, să ne 
alegem deputaţii care să propună şi să se 
bată pentru legile care ne convin la toţi ! 
Asta înseamnă să faci politică : să-ţi plăteşti 
dările şi să volezi pe cei care ţi se par 
cinstiţi la vremuri dc alegere. 
UN MUNCITOR : Se cam alege praful de 
dorinţa noastră, ori că votăm, ori că nu 
votăm. 
IONA : Asta e greşeala voastră dc căpetenie ! 
Nu daţi nici o însemnătate alegerilor prin 
vot ! Nici măcar nu împiedicaţi stăpînirca 
să-şi facă de ca]). Iar, dacă votaţi, vă luaţi 
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după ( ^ s i e ^ c c a r e s l u 8° '? r a r e v " a promis 
marea eu sarea. 
t 'N MUNCITOR : Aici c vorba dc guvern, 
dont'lc, nu- i vorba de altceva. 
TONI : Cît despre guvern, mă uit la dum
neata, cind zici guvern ţi sc umple gura ea 
de bunătăţi şi parcă îţi vine a te ridica in 
picioare ! Lunţi-i regimentele de bătăuşi, esca
droanele de ipistaţi şi hergheliile dc mîncători 
ai bugetului : şi să vedeţi că n-are absolut 
pici o putere ! Ş'l mai cu seamă putere mo
rală ! Şi uite că domnii conservatori au făcut 
legi în folosul burgheziei, iar domnii liberali 
legi în folosul marilor fabricanţi, cum e fai
moasa lege pentru încurajarea industriei na
ţionale ! 
NĂDEJDE : Te rog să ţii minte ce-ai spus 
acum ! 
IONA (către Nădejde) : B'ns, o să stăm «le 
vorbă ! (către muncitori) Nimeni nu vă poale 
opri să votaţi deputaţii voştri. Altminteri . 
Clubul nostru n-are nici un Dumnezeu. Tre
buie să facem politică, deocamdată prin aleşii 
noştri, ai Clubului, mai încolo, vedem noi 
cum ! 
(Grupul de muncitori — rumoare aprobativă.) 
UN MUNCITOR : Atunci... aşa să fie ! Tră
iască socialismul î 
IONA (şi grupul Morţun, Miile, Nădejde etc.) : 
Să trăiască ! 
ALT MUNCITOR : La revedere, prieteni... şi 
gă trăiască muncitorii ! 
IONA : La revedere, atunci ! (Muncitorii ies.'1 

NĂDEJDE : Antonie, aşa cum le vorbeşti nu 
e propagandă electorală, ci instigaţie. Trebui*' 
să fim mai cu măsură în tot cc facem şi 
vorbim. De ce instighezi muncitorii contra 
legii pentru încurajarea industriei î ? 
IONA : Faimoasa lege de încurajare ! Pentru 
că nu e o lege în folosul clasei muncitoare. 
M i se pare simplu ! 
NĂDEJDE : Dar e o lege care dă naştere 
clasei muncitoare de care vorbeşti, şi care 
pînă una-alla e puţină la număr. 
IONA : Dar e o lege, în fondul ei, neome
nească ! 
NĂDEJDE : E o lege favorabilă industriei, 
şi deci favorabilă apariţiei clasei muncitoare. 
Nu ne este astăzi dc folos o mişcare ca aceea 
din Anglia, a distrugătorilor de maşini. 
IONA : Iartă-mă, te rog. nu înţeleg, noi sîn
tem socialişti sau liberali reacţionari ? 
TONI : Intărîtă-i, drace ! 
NĂDEJDE : Te rog să f i i mai serios în ex
primare ! 
TONI : Am înţeles. 
V. G. MORŢUN : Dragii, mei, nu vom părăsi 
lupta pînă cînd fiecare muncitor nu va de
veni stăpîm pe rodul muncii lu i , dar prin 
muncitori înţelegem nu numai pe ţărani şi 
pe meseriaşi, dar şi pe mici i funcţionari, pe 
învăţători, pc profesori, într-un cuvînt, pe 
toţi aceia care-şi agonisesc pîinea prin muncă. 
NĂDEJDE : E adevărat ce spui, dar acum e 
vorba de tactica noastră. Trebuie să distin
gem în tabăra adversarilor pe cei care ne 

pot sluji interesele noastre. Există în ţara 
noastră un partid reacţionar, albii conserva
tori, şi unul mai puţin reacţionar, aşa zişii 
roşii, liberalii. 
IONA : Tot nu mi-e clar cum este mai puţin 
reacţionară o lege liberală decît una conserva
toare, nu te rog, lămureşte-mă ! 
NĂDEJDE : Tocmai de aceea, că tocmai mun
citorii industriali, care apar acum, trebuie 
să lupte pentru scurtarea zilei dc muncă, 
pentru apărarea copiilor şi femeilor, pentru 
creşterea salariilor, dar şi pentru întemeierea 
de fabrici şi ateliere cu ajutorul statului ! În
ţelegi acum ? întemeierea unei industrii ! Şi 
la capătul acestor cerinţe vom da dc idealul 
socialist ! 
'Apare Panait Muşoiu.) 
V. G. MORŢUN : Din fericire, în ţara româ
nească avem destule legi care lasă slobodă 
lupta cu graiul şi cu condeiul. Avem aşeză-
mintul de temelie al constituţiei care. sus şi 
tare, spune că tiparul şi întrunirile sint slo
bode. Şi noi trebuie să ne folosim de acestea, 
din plin şi cit mai degrabă. 
PANAIT (mormăie flegmatic) : Şi in folosul 
cui, mă rog ? 
IONA : La cc bun atunci să-i mai organizăm 
pe muncitori ? Nu zău, asta c o chestiune 
care mi se pare tare importantă. 
V. G. MORŢUN : Ei sînt forţa noastră electo
rală ! 
PANAIT : Aşa, în sfîrşit, ne mai amintim şi 
de muncitori ! 
IONA : Vreau să spun că, uitaţi, apar nişte 
probleme care sint mai depărtate de lupta 
electorală ! Grevele, bunăoară ! E o formă de 
luptă greva. Are obiectivele ei. Care nu sînt 
una-două, obiective dc alegeri ! Or, dacă sc 
organizează muncitorii, să se organizeze pe 
ţelurile lor de fiecare zi. 
NĂDEJDE : Nimeni nu spune că nu-i ade
vărat. Dar pentru noi cel mai i m 
portant este asigurarea unor forţe dc luptă 
legale şi puternice. 
PANAIT : E i vezi, una vorbim şi başca 
ne-nţelegcm. 
NĂDEJDE : Domnule Muşoiu, spune, ce do
reşti ? 
PANAIT : Ce zici de muncitorii noştri, prie
tene ? Şi despre greve ? 
NĂDEJDE : Muncitorii. Nu prea văd munci
torime ! Vrei să zici brcslaşi ! Muncitorimea 
noastră numeroasă este ţărănimea ! Aceştia 
sînt adevăraţii oropsiţi ai capitalismului intr-o 
ţară î n a p o i a t ă . Ei sînt scopul muncii noastre 
politice, nobilul scop al eforturilor noastre. 
V. G. MORŢUN : Această idee preţioasă, mă 
bucur să o aud spusă nu numai de mine, ci 
şi de alţi prieteni. Trebuie să fie auzită dc 
întreaga ţară ! La luptă, deci ! (Strânge mîinile 
celorlalţi şi se îndreaptă către Parlament.) 
NĂDEJDE : Dumneata, Panait, vezi de propa
ganda dumitale ! Faci foarte bine răspîndind 
socialismul prin presă ! Dar nu strica politica 
noastră prin nesăbuieli copilăreşti. 
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PARTEA a lll-a 
Un grup dc burghezi cu clacuri roşii coboară zgomotoşi şi indignaţi treptele din faţa 
unei uşi pe care scrie Palat. 

UNUL DIN GRUP : De ani de zile... (Zgo
motul scade.) de ani dc zile se ştie că regele 
este marele intrigant, marele arbitru al lupte
lor politice dintre partidele noastre istorice ! 
Domnilor, lista noastră de propuneri guverna
mentale a fost respinsă de acest intrigant, dc 
acest făcător şi desfăcător al tuturor guverne
lor, care este regele ! (aplauze şi strigăte de 
„aşa e !") (...) 
NĂDEJDE (către grupul de socialişti) : lată. 
prieteni, cc avem de făcut, deci ! Sîntem prea 
puţini la număr, pentru care, zic, să hotărim 
in alegerile viitoare o alianţă foarte strinsă 
cu liberalii. 
(Grupul de burghezi roşii se îndreaptă gălă
gioşi spre Parlament, manifestînd ostilitate şi 
turbulenţă.) 
NĂDKJDE : Ce părere au tovarăşii noştri ? 
M I L L E : Este vorba de stabilit tactica parti
dei noastre. 
V. G. MORŢUN : Victoria în alegeri, dragă 
prietene ! Tactica se rezumă, in principal, pînă 
una-alla, la aceasta. E vorba de alianţe electo
rale. 
M I L L E (dă din umeri) : Cred că muncitorii 
n-au ce căuta in tabăra vrăjmaşă. 
NĂDEJDE : Alianţa electorală propusă ne 
prieşte ! Va f i mai uşor dc învins conserva
torii şi de curăţat ţara de domnia lor. 
ITE : Pe mine mă iertaţi, tovarăşi. Vreau 
să spun doar un singur lucru : că liberalii i l 
înjură pe rege ! Şi bine-i lac ! (Murmure 
aprobatoare : ..aşa e") Ceea ce făcea şi prie
tenul Muşoiu. (Murmure aprobatoare şi agi
tate) 
NĂDEJDE : Nu, nu c acelaşi lucru ! 
(Pe treptele din faţa palatului apare grupul 
de burghezi cu clacuri albe ; rupt în două 
fracţiuni, unii sînt veseli şi strîng mîinile 
unuia cu multe decoraţii pe piept ; ceilalţi 
sint intrigaţi' şi nedumeriţi.) (...) 
PANAIT (apropiindu-se dc grupul socialişti
lor) : La ce bun alianţele cu liberalii ? Bur-
ghezimea c burghezime şi atîl ! Tendinţa ei 
e să asuprească poporul şi să se împotri
vească mersului istoriei ! Şi dacă vreţi să 
ajungeţi i n guvern... (...) 
(Grupul de clacuri albe trece, de pe treptele 
Palatului, direct în Parlament.) 
UN SOCIALIST: Ce este acest popor? Un 
amestec de clase revoluţionare şi reacţionare ! 
M I L L E : Tactica noastră... Care e tactica parti
delor social-democratice, dacă nu aceea dc a 
se amesteca în luptele electorale ? Cînd vom 
avea locurile majoritare în adunările bur
gheze, vom pune mina pe stal ! (îşi îmbracă 
haina de gală.) 

PANAIT : Dacă ajungeţi in guvern, atunci 
ne luăm adio de la revoluţie ! 
NĂDEJDE: Să includem discuţia! S-a ho
tărî! : Muşoiu e exclus «lin grupul nostru ! 
(Rumoare exclamativă). 
I N SOCIALIST : Prin urmare, să-i lăsăm pe 
tmişni şi diogbeuieuizi să se lupte cu socia
liştii, cu popii, cu regele, cu morile de vînt, 
iar noi să ne căutăm de treabă. 
(Nădejde şi Morţun sc îndreaptă către Parla
ment, unde rumoarea a devenit explozivă.) 
UN CLAC ALB (pacifist) : Domnilor, e bine 
să lăsăm ranchiunele şi animozităţile la o 
parte şi, precum Partidul naţional-liheral a 
început să se unifice, aşa şi partidul nostru 
să se unifice, pentru a ajunge la acel ideal 
al unir i i tuturor elementelor conservatoare. 
(Aplauze.) (...) 

UN CLAC ROŞU : Eu. ca liberal as fi dorit 
ca partida conservatoare să nu se piardă ! Aş 
fi dorit ca publicul să nu creadă că sub agi
taţiile noastre politice se află ambiţii perso
nale, ci nobile emulaţii spre binele general. 
(Aplauze.) 
UN CLAC ALB : Domnilor, e clar ca lumina 
zilei. Succesorul nostru la putere nu poale fi 
decît Partidul naţional-liheral. 
ALT CLAC ALB : Chiar trebuie să fie două 
partide istorice, care au putere de convingere 
şi continuitate şi nu nişte grupuri care azi 
sint. miine pier, odată CU ideile lor. (Aplauze.) 
CATARG! (un clac alb se ridică în picioare. 
Asistenţa se ridică şi ea ; rumoarea înce
tează) : Chemaţi la guvern prin încrederea 
Majestăţii Sale. vom continua în afară politica 
înţeleaptă care ne-a atras bunăvoinţa marilor 
puteri. înăuntru vom completa opera refor
melor necesare. Ne vom sili a restabili echi
librul bugetar : desigur, făcînd economii şi 
apărînd toate interesele legitime. Ne vom sili 
a restabili echilibrul bugetar făcînd economii ! 
(Panait Muşoiu iese în întîmpinaren lu i Nă
dejde şi Morţun.) 
PANAIT : Nu daţi vina asupra mea zicin-
du-mi dezechilibrat ! Firile voastre echilibrate 
nu sînl scuză pentru laşităţi. Am tradus Ma
nifestul Comunist al lu i Karl Marx şi Frie-
drich Engels ! 
(In întâmpinarea celor doi socialişti iese Ite.) 
ITE : Sînt cîteva chestiuni importante, prie
teni ! 
NĂDEJDE : Da, spune. 
PANAIT : I n sfîrşit, Manifestul n văzut lumina 
şi la noi ! Şi cu atît vine mai la vreme, cu 
cît încingeţi cu muie, şi noi între noi, discuţii 
serioase asupra socialismului. 
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ITE : liittâ, cîteva greve rare ne cor njutorul 
oină cind... 
SVDEJDE: O grevă trebuie bine pregătită, 
bine organizată şi, mai ales, şi înainte de 
luate, să fie la timpul potrivit. 
pţJXATT : Auau, domnule Nădejde î Pentru noi, 
Manifestul îşi păstrează chiar în amănunţimi, 
aproape neştirbită, valoarea de ohîrşie. 
V G. MORŢI \ : Prieteni şi tovarăşi munci-
lori ! Nu proclamaţi grevele înainte de a şli 
«i noi. conducătorii socialişti. 
PANAIT : Si cc-ar fi trehuit să facă sărmanii 
proletari ? Să se supună orbeşte patronului, 
fiindcă nu aveau fonduri ? Aceeaşi supunere 
si faţă de patron şi faţă de partid ? Cine su
portă mizeriile ? Voi sau ei ? 
ITE : Ş« n , a ' , > s , ° ' n c ^ c e v a -
p.\NAIT : Pentru noi. Manifestul Comunist... 
NĂDEJDE (către Ite; : Spune ! (Ite dă să 
vorbească.) 
PANAIT : ...îşi păstrează chiar în amănunţimi, 
aproape neştirbită, valoarea revoluţionară ! 
ITE : Cluburile muncitoreşti din mai multe 
oraşe propun, pentru a nu ştiu cita oară, să 
ţinem un congres al nostru. 
NĂDEJDE : Graba aceasta a lor c foarte ciu
dată ! 
MILLE : Prietenul Glierea spunea, şi nu gre
şea, că muncitorii sînt puşi în situaţia de a-şi 
crea un partid cînd văd că-n nici un chip 
nu pol dobîndi revendicări pe cale paşnică. 
PANAIT (se apropie de grup) : N-aţi văzut şi 
voi ? Suficient ca muncitorii să ceară dreptate, 
şi burghezii politicieni de toate feţele şi culo
rile fac unanimitate zdrobitoare. 
ITE : Tovarăşe Ioan, să ne organizăm. Atîta 
sliu. (iă trelmie să ne organizăm ! Cit mai 
curind şi cît mai bine s-o putea. 
PANAIT : Lupta e numaidecît trebuitoare ! 
ITE : Cluburile muncitoreşti să se ocupe grab
nic de organizarea partidului, să ne adunăm 
într-un congres naţional şi să ieşim odată din 
haosul in care ne aflăm. 
NĂDEJDE : Acesta*! anarhism din partea du
milale. prietene Ite. inhăitarea dumilale cu 
elemente burgheze turbulente ! 

ITE (se întoarce către Muşoiu, la fel şi Miile 
şi Morţun ; Muşoiu vrea să spună ceva şi 
renunţă) : Apelul pe carc-l fac socialiştilor 
mai cunoscuţi şi competenţi diu ţară nu mi 
sc parc a f i indisciplină ! Trebuie slrins din 
vorbele noastre un proiect de program. 
PANAIT : Am obosit, prieteni ! îmi cer voie 
să mă retrag într-o vacanţă mai îndelungata ! 
V G. MORŢUN : Dragii m e i ! Propun să ne 
întrunim Intr-o manifestaţiune intimă, noi so
cialiştii rare sînlem. manifestaţiune organizată, 
un congres aş zice, al nostru, de organizare. 
NĂDEJDE : Un congres e necesar, nu zic nu ! 
(Aplauzele entuziaste ale socialiştilor) Dar tre
buie lămurită tactica, metoda. Sau să între
buinţăm metoda franceză, adică să amintim 
in fiecare articol despre singeroasa revoluţie, 
melodii care ştiţi cit de folositoare este munci
torilor ! Capele sparle şi ani de închisoare 
Sau limpezim din cind in cînd în cc mod 
se poale face marea schimhare viitoare. Adică 
metoda germană : lucrăm pas cu pas pc calea 
legală, fără să ne lăsăm aţîţaţi de momeală. 
ITE : Dar vine vorba şi despre lupta de zi 
cu zi ! Nu. nu mă înţelege greşii, nu sînlem 
anarhişti, ştiu că e o nebunie să te lupţi, 
fiecare in parte, cu clasa stăpînitoare şi orga
nizată in societate ! Dar... lotuşi, sînt unele 
prilejuri cind... 
V. G. MORŢUN : Dacă te gîndeşti la greve, 
prietenul Nădejde a spus precis : prietenii 
noştri, tovarăşii muncitori, vor proclama gre
vele, după ce vor f i discutai cu noi. şi numai 
după aprobarea noastră. 
UN SOCIALIST : Dar prietenul Gherca ce 
zice ? 
N'ADEIDE : Gherea nu poate f i împotriva 
tacticii noastre, pur şi simplu pentru mo
tivul că am gîndit împreună programul par
tidului nostru. 
ALT SOCIALIST : De ce tovarăşul Gherea stă 
deoparte ? 
V. G. MORŢUN : Prietene, el nu stă deo
parte ! Vorbeşti cu păcat ! 

BANCHETUL 

Clacurile roşii se află în picioare în jurul 
discuţii aprinse. 

mesei în două grupuri distincte. Rumoare şi 

D. A. STURDZA (un clac pacifist) : Domni
lor ! Vă rugăm, poftiţi in jurul mesei. Zic să 
ne aşezăm. 
UN CLAC DINTR-O FRACŢIUNE (către cei 
«lin jurul lui) : Se naşle întrebarea : ce facem 
noi, cîţiva care lucrăm serios pentru cauza 
liberală ? (...) 
D. A. STURDZA : Să facem să intre apele, 
care au debordat, in albia lor. Să ne gindim, 
domnilor, mi i ne va fi prea lirziu ! Junimişti, 
conservatori, liberali, pe toţi ne va lua apa. 
(Proteste vehemente.; 

VOCI : Ne superi cu astfel de vorbe, iubilc 
domn. Ce vor să spună ele, vă înlreb ? Să nu 
fim pesimişti, lumeţi capăt, fraţilor. (...) 
D. A. STURDZA : Tocmai de aceea sîntem 
aici chemaţi. Să refacem partidul nostru. Iută 
că gruparea conservatoare a onoratului depu
tat Vernescu a venit şi ne-a inlins o mină fră
ţească. Ce-i răspundem ? 
VOCI : Mişelie şi trădare ! 
D. A. STURDZA : Eu, iubiţi colegi, n-am 
nimic împotriva guvernului vernesoan, dar, 
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ca să zic aşa, i i vrem pe vernescani fărâ Ver-
nescu. (Rîsete, aplauze.) 
O VOCE : Dar regele ? Cc va spimc regele 
despre asta ? 
N. ELEVA (un clac agitat) : Să-l invităm 
să-şi bage augustul său nas în treburile jumă
tăţii sale regale şi mai puţin in treburile poli
ticii româneşti. (Rîsete, aplauze.) Regele 
nostru, filogerman ea orice neamţ (Rîsete), să 
facă bine şi să semneze programa liberală ! 
Dar nu aşa, pur şi simplu : Carol ! (Excla
maţii de îngrijorare batjocoritoare) Să scrie 
aşa : 
Mai jos semnalul, la toţi prezenţi şi vi itori , 
sănătate. Sînt de acord cu cele prezentate, eu, 
regele Herr Wcisz Nicbt. (Risete.) 
UN CLAC SOLEMN : Şi acum un pahar in 
sănătatea şefului partidului nostru, domnul 
Slurdza ! (Izbucnesc urale.) 
VOCI : Vivat ! Vivat ! Vivat ! 
UN CLAC PATETIC : Programa noastră libe
rală a făcut apel către alegători. Intîi şi 
întii domnia legilor ! Care să pună capăt re
gimului bunului plac ! (Scurte aplauze entu
ziaste.) 
UN CLAC PATETIC : Libertatea ! Libertatea ! 
Libertatea alegerilor ! (Aplauze.) încetarea ro
biei materiale şi morale a ţăranului, ca şi a 
orăşeanului sărac. (Aplauze.) Şi o emulaţie 
generală şi naţională. Prinţ r-o liberă dezvol
tare industrială. Ne vom arăta a f i în stare 
să apărăm pe toţi românii de peste hotare. 
(Aplauze, strigăte de Bravo ! Bravo ! şi V i 
vat ! Vivat ! Vivat ! In grupul socialiştilor, 
agitaţie. Toni împarte socialiştilor o tipăritură 
volantă.) 

1893: SE NAŞTE PARTIDUL 
1 ÎN SOCIALIST : Pentru întiiul Congres al 
Partidului Muncitorilor din România ! Rugăm 
socialiştii să ia cunoştinţă de principalei»' 
puncte ale discuţiilor : Programul partidului. 
Organizarea partidului. Organul de presă al 
partidului. Atitudinea social-dcmocralică faţă 
dc celelalte partide ! 
TONI : Nu ştiu cîţi dintre burghezi îşi vor da 
osteneala să citească programul nostru ! V-aş 
sfătui însă să vă tul Iun .iţi pentru un ceas d i 
gestia şi să vă aruncaţi ochii pe el ! Veţi avea 
astfel prilejul de a învăţa multe lucruri. Veţi 
vedea ce va să zică o lucrare serioasă, lipsită 
de obişnuitele-i bizantinisme şi elasticităţi 
hurghezeşli ! Veţi vedea că nu e nevoie de 
clăbuci spre a face un program, şi mai cu 
seamă veţi vedea că socialismul e cu totul 
altceva decît ce vă închipuiţi în nemărginita 
voastră neştiinţă sau rea credinţă ! Ar trebui 
să-l citiţi, burghezi făcători de programe ! 
(In propriile lor urale şi aplauze trec clacu
rile roşii. Spre grupul socialiştilor — Nădejde. 
Morţun, Iona, Toni, Miile — se îndreaptă 
muncitori de pămînt, breslaşi, muncitori din 
mica industrie. 
In Parlament încep să se strîngă parlamen
tarii . Pe fundalul murmurelor şi al zgomo

tului de ansamblu, Iona se ridică şi începe 
sâ vorbească înflăcărat.) 
IONA : Socialismul e ştiinţa care analizează 
societatea dc azi, i i arată toate inechităţile, 
toate contradicţiile. Cum va f i societatea de 
miine ? Aceasta n-o putem zugrăvi noi, căci 
ea va ieşi din necontenitele prefaceri ale 
societăţii dc azi. Dar trebuie să intre in 
mintea tuturor că ţinta de căpetenie pentru 
triumful socialismului e cucerirea puterii 
populare, spre a putea duce la îndeplinire re
formele dc care poporid are absolută nevoie. 
Şi trebuie cucerii votul universal (Strigăte 
de aprobare) 

(Zona centrală a scenei este ocupală de mun
citori cu braţele încrucişate. Din gură în gură, 
aleargă un singur cuvînt : GREVA. 
Apare Gherea. care se îndreaptă către grupul 
de socialişti. Grupul se ridică în picioare şi 
un ropot de aplauze izbucneşte furtunos ; 
Gherea face simplu un gest şi aplauzele înce
tează.) 
GHEREA : Sîntem o ţară înapoiată. Aşa e ; 
faptul e adevărat, n-avem nici industrie, nici 
proletariat industrial ca în occident. Urmăriţi 
ce sc inlîmplă cu forţele muncitoare, la noi. 
PRIMUL PATRON : Ce se întîmplă cu voi, 
oameni buni ? 
UN MUNCITOR : De mîine sîntem în grevă. 
PRIMUL PATRON : Bine ! Cum vreţi ! Scrieţi 
pe hîrtie care vă sînt pretenţiile (Patronul 
pleacă. Muncitorii se îndreaptă liniştiţi către 
locul de unde au venit. Apar Ipistatul şi 
jandarmii. Fluiere, hăituiala, busculadă. Mun
citorii sînt trîntiţi, prinşi, înghesuiţi unul în
tr-nitul, ţinuţi între baionete.) 
IPISTATUL : Grevă, mă ? Grevă ? V-aţi ars 
alunei. V-ami arestai. Lumina mamei voastre ! 
V-aţi ars ! V-aţi,ars ! (Ordonă.) Bate ! (Jan
darmii se reped, muncitorii protestează ; apa
re al doilea patron.) 
AL DOILEA PATRON : Ce sc întîmplă, dom
nule Ipistat ? Opriţi, vă rog ! De ce nu vin 
oamenii Ia .muncă ? 
IPISTATUL : Nu te amesteca, domnule, au 
pregătit o grevă ! 
A L DOILEA PATRON : Treaba lor, dar 
dumneata îi ţii arestaţi dc trei zile. 
IPISTATUL : Marş la muncă ! (către patron) 
Să n-aud că mai fac grevă. (Dă ordine şi jan
darmii se retrag.) 
MUNCITORII (protestează) : Ce grevă, dom
nule Ipistat ? Nu mai era dc mult grevă ! 
Mai mult am stat aici decît în grevă. Ce am 
făcut ? N-am făcut zarvă, domnule, n-am 
făcut, zarvă. (Apare şi primul patron.) 
PRIMUL PATRON : Lucrători, v-om citit 
condiţiile voastre ! Le-a citit şi dînsul. Sîn
tem de acord cu toate, afară de una ! Nu are 
cine să facă pîinea de duminică, aşa că tre
buie să lucraţi în această zi. (Muncitorii 
murmură.) 
AL DOILEA PATRON : Poale că nu nesun 
gîmlit suficient. Poate că este vreo soluţiunc. 
Plătesc nişte bani pentru cei care vor să 
rămînă pînă atunci în grevă. 
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UN GREVIST : Domnule, sinteţi foarte p r i 
ceput. Nu cred că mai vrea careva să rămină 
iu grevă. Vă mulţumim pentru bani, dar dacă 
nu lucrăm, nu avem cu cc trăi ! Vrem doar 
ca toate condiţiile să fie urmate dc dv. în
tocmai, (către muncitori) Prieteni, să ne r i 
dicăm ! La lucru ! (Muncitorii c a r e şedeau 
pc j o s se ridică s p r e a pleca.) 
PRIMUL PATRON' : Rine faceţi ! Dar nu pu¬
I. ' i pleca la lucru fără să fi mîncat ceva. 

.11 tinde un paner în c a r e se află mîncare 
m u l t ă ; muncitorii sc a ş a z ă pe mîncat. P a 
t r o n i i se plimbă în jurul lor . ) 
GHEREA : .Muncitorimea e o clasă iu for
mare şi e a trebuie organizată şi învăţată teo
retic despre .socialism de la mic la mare. Aici 
intervine rolul nostru, al celor care ne aflăm 
aici. Muncitorimea nu trebuie să fie o turmă 
condusă cu urlete sau cu biciul. Ea este 
viitoarea clasă... 
IPISTATUL ( a p a r e în fruntea jandarmilor 
c a r e i i înconjoară p e muncitori. C ă t r e p n -
I r o n i ) : Ce faceţi aici ? (ie sint cu ăştia carc-şi 
umple burta ? Aţi înnebunit ! Aţi înnebunit ! 
PRIMUL PATRON : Nu domnule, avem ne
voie de ei. Ce putem face ? 
IPISTATUL : La poliţie ! La poliţie ! 
A L DOILEA PATRON : Har, domnule, nu 
avem altă soluţie. Noi îi plătim şi ei l u 
crează. 0 clipă, domnule ! Noi n-am ştiut ce 
voiau. 
IPISTATUL : Nu mai ascult nimic ! Luaţi-i ! 
Voi doi ! Restul rămîne aici. 
AL DOILEA PATRON : Pur şi simplu atîta 
a fost ! N-am ştiut ce voiau ! (Cei doi patroni 
sînt luaţi între bnionete şi duşi la poliţie.) 
IPISTATUL : Trebuia să sc întîmple zarvă ! 
Cine a opril-o ? 
PRIMUL PATRON : Noi, domnule Ipistat. 
Dar... 
IPISTATUL : Cum aţi oprit-o ? 
PRIMUL PATRON : Dar nici n-a fost zarvă, 
domnule ! S-au slrîns să ne spună ce pretin
deau. 
IPISTATUL : De ce n-a fost zarvă şi gălă
gie ? Asta să-mi spui ! 
AL DOILEA PATRON : Păi, bieţii de ei ! 
Cereau cîte ceia pentru ei ! 
IPISTATUL : Şi ? 
PRIMUL PATRON : Cereau atît dc puţin că 
nu pierdeam nimic din cîstig. 
IPISTATUL : Şi ? 
AL DOILEA PATRON : Atît ! Acum că le-am 
dat ce vroiau, or începe lucrul. 
IPISTATUL : Le-aţi dat ! Voi aţi înnebu
nit ! ? Ce, aţi primit condiţiile ălora ? ? Vă 
expulzez ! Dacă primiţi, vă expulzez. 
AL DOILEA PATRON : Eu Ie primesc, dom
nule, n-am ce face, fără ei... 
IPISTATUL : Eşti arestat ! Te expulzez. To
lera tulc ! Vă faceţi de cap, ai ? 
PRIMUL PATRON : Eu, domnule, n-am să 
le primesc, ce să fac... dacă nu trebuie să lc 
primesc ! Dar cine îmi lucrează, domnule, 
cmc ? 
IPISTATUL : Soldaţii ! E i or să lucreze ! I i 
învăţ eu minte pe zurbagiii ăştia de socia
lişti. I i pun eu la ordine. Eşti liber ! Pleacă ! 

Urlă către jandarmi.) In funii cu ci ! Rate ! 
Bate ! 
(Jandarmii e aruncă cu furie asupra lucră
torilor. Fundal sonor — voci care fac scan
dal, care cer ceva care sint nemulţumite de 
ceva anume.) 
GHEREA : E adevărat că nu avem un pu
ternic proietariat industrial. Dar marc bur¬
ghezime ave.n ? E clar pentru toţi că nu ! 
Burgbczimea şi proletariatul sini două clase 
legate una de alia şi, fiecare dintre ele. 
atunci cind ele există, îşi ştiu precis inte
resele lor, asa antagoniste cum sînt. 
PRIMUL PATRON : Domnule, Ipistat, noi 
sin tem fabricanţi dc piine ! 
IPISTATUL : Nu mă interesează. 
PRIMUL PATRON : Soldaţii dumilale nu 
ştiu să facă piine. 
IPISTATUL : Nu mă in-te-rc-sca-ză ! 
PRIMUL PATRON : Mulţimea de cumpără
tori face scandal. 0 să iasă mai rău. 
IPISTATUL (către soldaţi) : Staţi ! (Arată 
cu degetul către un muncitor). Tu ! arestat ! 
Tu ! arestai ! Tu ! arestat ! Tu ! arestat ! 
Luaţi-i ! 
((iei arestaţi sînt dupşi între baionete ; pc ur
mele lor vine şi Ipislatul. Muncitorii pornesc 
un scurt vacarm strigînd : „Daţi-le drumul ! 
Daţi-le drumul ! Daţi-le drumul ! şi înconjură 
grupul arestaţilor şi al jandarmilor. Ipistatul 
eliberează pe unul din arestaţi ; reuşeşte să 
se retragă. Muncitorii sînt plini de sînge, 
zdrenţuiţi.) 
UN GREVIST : Nu începem lucrul dacă nu 
ne primiţi condiţiile. Ierlaţi-ne, domnule pa
tron, dar mai rău decît atîta n-arc ce să ni 
se iutimplc ! Asta e ! Asta am indurat, f i ind
că asta vream ! Condiţiile noastre să fie pr i 
mite. 
PRIMUL PATRON : Le primim. Hai, odată ! 
(Muncitorii se felicită între ei, în ciuda stării 
jalnice în care se află.) 
GHEREA : Ce avem noi atunci din ţările 
dezvoltate ? Avem partide burgheze fără 
mare burghezie, avem Parlament fără nici 
un partid realmente apus şi dizident, avem 
0 sălbatică jandarmerie, care apără un sistem, 
pc earc, nu-1 ştie, avem o clasă exploatată dc 
indivizi fără mare capital, avem alegeri d u p ă 

program constituţional, cu încăierări singeroa-
se urmate de bal ! Tot sistemul nostru social 
este importat şi exotic. Dar, printre toate a¬
cestea, avem un proletariat — în dezvoltare, 
e adevărat. Dar care rămîne tot proletariat ! 
Acesta-i un adevăr incomod, şi care nu poate 
fi falsificat. Iată de ce socialismul e planta 
cea mai puţin exotică. Activitatea noastră, a 
celor din ţările înapoiate, e analogă cu cea 
din ţările dezvoltate, pentru simplul motiv 
că toate ţările evoluează la fel, chiar dacă 
situaţia actuală ne este potrivnică. 
(Urale entuziaste izbucnesc. Un socialist agită 
steagul Clubului muncitorilor. Toţi se ridică 
în picioare.) 

(Scena începe să se umple de negustori, pro
letari, meseriaşi, ţărani, care se îndreaptă 
spre Parlament. 
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Socialiştii se ridică şi ei şi o parte se 
amestecă printre ceilalţi. Clacurile albe şi 
clacurile roşii ies în grupuri distincte şi fac 
o plimbare în rond. prin largul culoar care 
se deschide între oameni. Larmă a aşteptă
rii. Iona se amestecă printre ei şi rosteşte cu 
un glas scăzut.) 

IONA : Prieteni socialişti, prieteni, muncitori ! 
(Socialiştii se grupează în jurul lui.) Primim 

mereu telegrame de urări de succes pe adresa 
Partidului Social-Democrat al Muncitorilor 
din România. Iată, socialiştii francezi, sem
nează Jules Guesde, social-deinocraţii din 
Bulgaria — semnează Penkoff. Partidul soci
al democratic din Germania. Austriecii, spa
nioli i . 
Prieteni, putem spune acum că partidid nos
tru sc află în rîndid tuturor partidelor socia
liste. 

PARTEA a IV-a 
De peste tot mulţime de oameni, muncitori, negustori, se adună în fugă spre 

Parlament. Rumoare ; oameni care vorbesc tare între ei, aprins, nemulţumiţi, intrigaţi, 
dar înghesuindu-se, spre a putea vedea ce se întîmplă. Apar cîteva clacuri albe, urmînd 
un jandarm care strigă : „Faceţi loc 1" 

CLACUL ALB : Cetăţeni onorabili, domnilor, 
cred că nu e dc cuviinţă să staţi şi să blo
caţi intrarea în Parlament. (Rumoare, mulţi
mea vălureşte.) Guvernul şi ministerul său 
va avea grijă de toate. Legea maximului... 
(Rumoare.) Legea maximului nu este aşa 
de rea pe cît v-o închipuiţi. Imprăştiaţi-vă, 
pînă o veţi pricepe. Imprăştiaţi-vă ! 

(Mulţimea începe să vorbească tare, oamenii 
spun oeva, strigă, cer şi întind foi dc hîrtie 
făcute sul. Un grup de petiţionari este con
dus de Dioghenide, care, purtat pe umeri de 
doi inşi, strigă cel mai tare, încereînd să 
adune oameni în jurul lu i . Din vacarm răz
bate mai clar, din cînd în cînd, replica : 
„Primiţi petiţiunea noastră ! Primiţi petiţiu-
nea noastră !" Cîţiva dintre ci străpung cor
donul ; sînt luaţi la bătaie şi între baionete. 
Cîteva valuri de orăşeni, meseriaşi, muncitori, 
hăituiţi, alergînd în neorînduială, mătură 
scena dintr-o parte în alta. Ţipetele se depăr
tează. Linişte. (...) 
Se aude huruit de căruţe. Toboşarul din sat 
bate toba în mijlocul scenei. Apar în fugă. 
grăbiţi, nedumeriţi, trişti, ţăranii : bărbaţi, 
femei, copii. Apar căruţele trase de căruţaşi 
cîte două roţi pe osie, sau cîte două osii eu 
roţi foarte strîns împreunate. Murmure. Un 
copil plînge, femeile strigă ceva, panică. Apa
re Primarul, cu un jandarm lîngă cl. Tobo
şarul bate o dată toba. 
C. Stere, stă retras, priveşte şi notează în 
grabă într-un caiet.) 

P R I M A R U L : Ia taci, m ă ! (Toboşarul bate 
în tobă.) Ia taci, mă ! (Altă bătaie în tobă) 
Ia taci, mă ! Nu ţipaţi că nu vă taie n i 
menea ! Ce strigi, mă ? (Murmurul ţăranilor 
creşte, desluşindu-se strigătul : „Petiţia pentru 
pămînt. Primarul !") V-aţi obicinuit prost, să 
tot cereţi, ba una, ba alta, ba pămînt, ba 
scutiri de impozite, şi voi nimic pentru ţară, 

pentru rege. Nu mai merge aşa ; de unde să 
vă dea ţara ducă nu ia de la nimeni nimica ? 
Oricare produs făcut sau recoltat care intră 
sau iese din comuna noastră sc taxează. 
Asta-i legea ! Ăl de laie, pentru carne 
taur, bou sau vacă, plăteşte pe cap de vită 
două sute de lei. Ăl dc taie juncan, mînzat 
plăteşte o sută de lei pentru fiecare. 
(Murmure dc voci. Toboşarul bate o dată în 
tobă. Murmurele continuă. Altă bătaie în 
tobă.) 
UN ŢĂRAN : Damnudc Primar, ce să facem 
ca să nu plătim darea asta ? 
PRIMARUL (întoarce capul într-o direcţie, 
lîngă el vine un jandarm) : Cumperi carnea 
de la vecin ! (Izbucnire de voci pline de mi 
rare şi stupoare) Oameni buni, oameni buni, 
cuie, ce supărare are, legea ! Legea scrie că... 
Linişte ! Linişte ! Linişte ! Cine merge, cine 
merge la tîrg în urbe, plăteşte pentru fiecare 
vilă înjugată, înhămată, zece lei la barieră. 
Pentru vinderea unei vite mari la piaţă, la 
obor, in comună sau la tîrg, bîlci plăteşte 
una sută lei. (Linişte.) S-a auzit ? S-a p r i 
ceput ? Plăteşte una sută Ici. Dar nu aşa 
oricum, ci doară cînd vinde vila. Şi cine arc 
cal în grajd, pentru trehilc Iui , dă pe an 
două mii lei. Dacă arc cal pentru cărăuşie, 
dă pe an 10.000 lei. 
(Ţăranii se împrăştie greoi şi în dezordine, 
vorbind între ei. Primarul se uită în jur ner
vos şi agitat. Toboşarul bate din cînd în 
cînd în tobă. Căruţele se întorc în ocolire 
strînsă către locul de unde au venit.) 
PRIMARUL : Staţi ! Staţi ! 
(Jandarmii strigă cîteva ordine. Apar alţi 
jandarmi. Cu toţii se reped la ţărani şi în
cep să-i pălmuiască.) 
P R I M A R U L : ĂI de-i mai înalt a luat în 
batjocoră legea. Ăl de colo, a mir i i t mai tare. 
Muierea aia a stat între ei. 
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(Jandarmii scot bastoanele ; ţipete, plînsetc 
Cîţiva dintre săteni vor să fugă ; sînt prinşi 
şi trântiţi.) 
PRIMARUL : Nu-i omorâţi. Nu-i omorâţi. Nu
mai să bage la cap, numai să bage la cap, 
că nu-s dc capul lor aici. Nu-i oraorîţi. 
(Represalii asupra căruţelor şi a căruţaşilor. 
Gherea cu V. G. Morţun, pregătiţi pentru o 
călătorie lungă, privesc lung şi trist la des
făşurarea scenei.) 
GHEREA : Drumurile noastre de fier, atît de 
moderne, se strecoară printre atitea rămă
şiţe feudale ; şi toată această contradicţie dăi
nuie ou cea mai marc seninătate istorică. 
Intr-o ţară înapoiată, care se dezvoltă în um
bra statelor dezvoltate, proletariatul este o 
clasă în formare. 
C. STERE : Proletariat zici, domnule Ghe
rea ? La noi, domnule, calfa de cizmar, spre 
exemplu, este tot ce vroi : cetăţean onest, 
cetăţean onorabil, numai proletar, în sensul 
occidental al cuvîntului, nu este. 
GHEREA : Atît timp cît o burghezime sc 
află în formaTe... 
C. STERE : Burghezime ? 
GHEREA : I n formare, am spus. 
C. STERE : Nu aruncaţi, domnilor, mantia 
de tiers elat pe umorii bietului Titircă I n i 
mă Rea. Nu avem burghezie. Nu avem nici o 
clasă intermediară între ţăran şi boier. I n 
numele civilizaţiei occidentale, vă pregătiţi 
să moşiţi un copil care încă nu s-a născut. 
Proletariatul roman I V-aţi adus teoriile din 
inima lumii şi vreţi să Ic aplicaţi la perife
riile ei. Poporul nu o să Ie primească. Nici 
n-are cum. Trebuie să fie mai întîi luminată 
mintea, gindirea. Trebuie învăţat să scrie şi 
să citească şi mai apoi îşi va schimba şi el 
nevoile şi cerinţele. Invăţaţi-1 să-şi schimbe 
cerinţele, şi va deveni civilizat. 
Dacă ne vum uni eforturile, toţi intelectualii, 
nu putem să nu înfrîngem piedicile şi îndă
rătnicia. (...) 

GHEREA : Voiam să ştiu doaT cît timp crezi 
că e necesar pentru asta ? Nu crezi că toc
mai t i m p u l în care proletariatul se naşte şi 
sc poate organiza ? 
C. STERE : Vorbeşti iarăşi despre aceeaşi sta
fie, care, cînd e, cînd nu c — stafia proleta
riatului. (...) 
GHEREA : Domnule Stere, vorbind despre 
ţăran ca despre muncitorul de pămînt, dc 
proletarul agricol — ceea ce şi este de 
fapt — îl consideri organizabil şi, prin or
ganizaţii socialiste, apt să participe Ia poli
tică. Or, vezi dumneata, Partidul Social-De-
mocrat asta urmăreşte. Să ia parte Ia trebu
rile politice toate clasele care muncesc (către 
MORŢUN.) Unde e prietenul Miile ? 
V. G. MORŢUN : Tc aşteaptă la gară. 
C. STERE (întoreîndu-se agale spre locul de 
unde a asistat la scenă) : Trebuie că sînteţi 
nerăbdători să vă realizaţi proiectele. Dar 
asta nu e cu putinţă, cred cu, decît d in 
mijlocul unui partid cu ceva tradiţie, fie ea 
şi iluzorie. 

• 

(Un panou deasupra unei intrări pe care stă 
scris : 

INTERNATIONALER SOZIALISTISCHER 
ARBEITERKONGRESS ZURICH 1893 

Deasupra panoului, un uriaş portret al lu i 
Karl Marx, înconjurat de textul : „PROLE
TARI DIN TOATE ŢĂRILE UNIŢI-VĂ" 
— în cele 16 l imbi ale ţărilor participante — 
norvegiană, olandeză, germană, spaniolă, ita
liană, bulgară, rusă, franceză, engleză, româ
nă, sîrbă, ungară, daneză, polonă, cehă, por
tugheză. 
Se aude vocea unui orator, care vorbeşte 
înflăcărat şi patetic, in franceză, germană sau 
engleză. In faţa intrării îşi face apariţia Karl 
Kautsky, stînd de vorbă cu Gherea şi Miile. 
Dialogul se poartă în limba franceză. Tradu
cerea dialogului este făcută de un translator 
a cărui voce se aude în sală prin difuzoare.) 
K. KAUTSKI : Mă bucur că vă cunosc, ce-
tăţene Gherea. De altminteri, este suficient 
să ştiu că sînteţi din aceeaşi delegaţie cu 
cetăţeanul Miile (către Miile). De fapt, nu 
mele dumneavoastră cum să-l traduc : M i i de 
prieteni, şi multe mile marine distanţă Intre 
prieteni. 
C. M I L L E : M i i de socialişti Ia fiecare milă 
marină distanţă. 
GHEREA : Mă scuzaţi, revin asupra unei 
chestiuni importante pentru ţara mea, chesti
unea ţărănească. 
K. KAUTSKI : Dc altminteri, şi numele dum
neavoastră are rezonanţă : Gherea, guerre. 
Cît, asupra chestiunii ţărăneşti, cetăţene Ghe
rea, socialiştii se pronunţă cu simpatie despre 
ţărani. Dar ţăranul este î n c ă departe de pro
letar. Şi, oricum, sarcina mişcării revoluţio
nare nu constă în a instiga ţăranii împotriva 
moşierilor. 
C. M I L L E : Pot să vă spun că aveţi un 
adept în partidul nostru. Pe domnul Nădejde. 
Numele său, tradus i n franceză, înseamnă 
speranţă. 
K. KAUTSKI : 0 ! Interesant. Un adept care 
se numeşte speranţă. 
GHEREA : îmi pun speranţa că veţi înţelege 
un fapt important : în România situaţia e 
foarte specială. Faţă de muncitorii de la 
oraşe, noi, socialiştii români, n-avem decît să 
urmăm în propaganda noastră calea trasată 
de fraţii noştri de aici, din Occident. Dar 
avem puţini lucrători în industrie şi mulţi 
muncitori ai pămîntului. E vorba, deci, de 
altfel de mijloace de propagandă şi organi
zare între ei. Sîntem în situaţia de a găsi o 
nouă cale a socialismului. 
G M I L L E : I n raportul pe care l-am ţinut 
acum doi ani la Bruxelles, aţi aflat, spuneam 
că ţăranul nostru trăieşte mai mizerabil decît 
ţăranul italian. Sîntem o ţară înapoiată, ce
tăţene Kautski. Căutăm la acest Congres, dacă 
nu soluţii definitive, cel puţin sugestii. 
K . KAUTSKI : Să nu fim utopişti. Ţăranii se 
revoltă, incendiază şi distrug. După care aş
teaptă să vină din nou Messia şi să zidească 
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o societate in oare ei să nu mai îie ceea ce 
sînt. 
GHEREA : Doar eă ei nu distrug pentru că 
doresc o altâ societate, ci pentru că sint 
disperaţi. 
K. KAUTSKI : Disperarea lor se apropie de 
sentimentele şi ideile socialişlilor-radirali. care 
sint gata să ceară desfiinţarea Parlamentului : 
unii dintre ei merg şi mai departe. Lucrul 
poate să ia o înfăţişare foarte revoluţionară, 
dar. in fapt, nu-i decît un faliment politic. 
GHEREA : Acesta poate fi încă un motiv 
pentru care ţăranul. înţeles ca proletar agri
col, trebuie organizat de către noi pentru a 
putea participa la politica statală. 
C. .MILLE : Scuzaţi-mă, vă rog, dînsul nu e 
cetăţeanul Jules Gucsde ? 
GUESDE (către Kautski) : Karl, ai auzit ? 
Un delegat propune instituirea unei minime 
salarizări pentru muncitori pe plan european. 
Sint dezbateri serioase. Englezii nu-s 
acord, spun că asta ar însemna reducerea 
generală a salariului lor la jumătate. 0 clipă. 
Dinsul nu e domnul Miile ? 
C. M I L L E : Ba da, el este. 
GUESDE : Ce faci ? Bine, sănătos ? Cind ne 
revedem la Paris ? Să treci neapărat pe la 
mine. La voi cum merg lucrurile ? Noi tre
cem acum spre victorie. 
C. MILLE : Să-mi dai voie să-ţi prezint pe 
teoreticianul nostru, Constantin Dobrogcanu-
Gberea. 
GUESDE : Sînteţi prieten cu cetăţeanul Ple
da nov, nu-i uşa i ' 
G H E R E A : De ce întrebaţi ? 
GUESDE : Mi-a vorbit odată de aventura 
dumneavoastră romantic-politică. Fascinant ! 
Veniţi cu mine, celăţene Miile ? (îşi fac apa
riţia alţi cîţiva congresişti, printre care se 
amestecă şi Miile şi Gucsde.) 
K. KAUTSKI : E foarte interesant ce se pe
trece Ia dumneavoastră în România. Cred că 
s-ar putea înţelege mai bine fenomenul so-
cial-dcmoeraţiei europene dacă l-am putea 
privi in ansamblu. Nu cred că e prea de
vreme pentru o istorie a acestei mişcări. Ce 
ziceţi ? (Se îndreaptă spre intrare, urmat de 
G berea.) 
GHEREA : Sînt convins că ar f i utilă. Dar 
pentru ca mişcarea socialistă dc la noi să 
fie reală şi puternică, trebuie pusă neapărat 
problema agrară in congres. 
K. KAUTSKI (zimbeşle) : 0 veţi pune şi 
cred că va f i aprobată. De altminteri, cetă
ţeanul Miile ce altceva face printre congre
sişti, dacă nu agitaţie în favoarea propunerii 
dumneavoastră ? ! 
(Alt grup de congresişti comentează în 
engleză.) 

PRIMUL CONGRESIST : Miine nu va mai 
f i suficient un martiraj ca al tovarăşului 
Bcbel ; afirm dc pe acum că, într-un litigiu 
armat european, social-democraţia va avea 
de-a face cu legile curţii marţiale. Orice îm
potrivire individuală a unui partid faţă de 
război poate f i răstălmăcită drept trădare dc 
patrie. 
AL DOILEA : Poate f i evitată, cetăţene, si
tuaţia asta. 
AL TREILEA : Eu, unul, nu cred ca sc va 
ajunge piuă acolo — piuă la război sau pînă 
la curtea marţială. 
K. KAUTSKI : L-aţi cunoscut pe tovarăşul 
Engcls ? 
GHEREA : Asta a fost prima grijă. Am reu
şit să-l inlilnesc la Londra. Spuneţi-mi, l-aş 
mai putea int ib i i aici ? 
PLEHANOV : Aşteplaţi-1 aici, trebuie să intre 
in sală. Aşa ne-a promis, că vine astăzi, 
((iongresiştii intră în sală. Mcrgînd încet, 
apare bătrîn, cu părul albit, Friedricb En-
gels.) E punctual, ca orice savant german ! 
(Sc apropie dc Engels.) Bună ziua. Iertaţi-mă 
că vă deranjez, tovarăşe Engcls. Un socialist 
român vrea să vă spună cîteva cuvinte. 
F. ENGELS : Dacă nu mă înşel, dînsul este 
tovarăşul Gherea. Vă mulţumesc foarte mult 
pentru cărţile dumneavoastră. Din păcate, 
cunoştinţele mele de limbă română nu i n i 
permit decît să le răsfoiesc. Scrieţi într-o 
limbă învăţată tîrziu. Vă admir, mi-aţi luat-o 
înainte. 
GHEREA : Vă rog isă luaţi gestul meu doar 
ca simplu, dar sincer omagiu. Scrierile melc 
nu pot interesa in mare măsură. Se referă 
la probleme particulare din cultura unei ţări 
mici şi înapoiate economic. 
F. ENGELS : Prietenul meu, răposatul Marx, 
nu ar f i fost de acord cu dumneavoastră. 
Ţara dumneavoastră, tovarăşe Gherea, din 
cîte ştiu, este o zonă de strategic economicii, 
în timp de pace, şi de strategie politică şi 
militară, în timp de război. M a r x s-a inte
resat îndeaproape de România. Din păcate 
a avut prea puţin timp pînă la sfîrşit. Re
gret că nici eu nu mai am mult timp pen
tru continuarea studiilor. 
GHEREA : Nu cred că aveţi dreptate. Sîn
teţi sănătos şi în puteri. 
F. ENGELS : Aş dori şi eu să nu vă înşe
laţi. (Pauză) Doresc mult succes propunerii 
făcute de români in Congres. 
GHEREA : La revedere, peste trei ani, sti
mate tovarăşe Engels. 
F. ENGELS : Cine ştie, trei ani c vreme lun
gă şi eu sint bătrîn. 
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PARTEA a V-a 

(Casa lu i Miile. Mobilă puţină. Măria Miile, cu ochii plînşi, c însoţită şi ţinută de braţ dc 
Toni.) 

M A M A izbucneşte în hohot dc plîns) : E 
îngrozitoare viaţa, îngrozii oare, tot timpul 
stau şi îl aştept să vină ; nici eu nu ştiu dc 
unde vine ; să stai şi să aştepţi, şi să mai 
ştii, de fiecare dală, că bruma de avere se 
duce pc apele sîmhetei, pentru socialiştii lu i . 
Ziua deretic prin casă. îngrijesc de cele pen
tru gură, şi seara vine o droaie de oameni 
străini şi-mi calcă in picioare toată munca. 
TONI : Măria, încearcă să-ţi revii, te rog, 
le i m p l o r . 

MARI A : Şi nici măcar nu dau bună-ziua, nu 
mă salută. Sint respectuoşi, in schimb fumea
ză tutun prost şi acru şi miros cu toţii a 
năduşeală. Mă culc frintă dc oboseală, aş-
leptindu-1 i n dorinilor, şi cl pleacă la alle 
Ireburi, dc cele mai multe ori fără să doar
mă ; doar vine şi mă sărută pe frunte. Nu 
mai pot... N u mai pol ! 
TONT : Măria, te rog, uite, le rog în ge
nunchi, mai bine oalcă-mă pc mine în pi 
cioare, vreau să f iu covorul pc care calci, 
numai să nu-ţi mai văd frumoşii ochi in 
lacrimi. 
MĂRIA : N u mai am ochi frumoşi, de mult ! 
TONI : Ba. da, pentru mine, da. 
MĂRIA : Tu eşti un nebunatic, un zburător, 
cc şl i i tu. . . 
TONT : Ştiu multe. 
M VRIA : Nu ştii, n-ai de unde să ştii că 
pentru mine e acelaşi lucru dacă e Ia în
chisoare, dacă c aici, sau dacă aş f i văduvă. 
TONT : Măria, nu vezi chiar deloc că sint 
lingă tine, doar pentru tine, de alîlea ore 
împreună, şi nu vezi şi nu Ic î n t r e b i şi nu 
vrei să ştii. 
MĂRIA : Ba da, ba da, ba da ! 
(Apare Miile, în fugă, şi sc opreşte brusc în 
faţa celor doi.) 
TONI : A i scăpat, deci ? (Miile tace.) Plin-
gca. Dc zile întregi. Am rugat primând să 
te elibereze. M-am umilit ! înţelege ! Sini şi 
om, nu numai socialist! Nu mă umil i şi tu. 
(Apare! Iona.) 
IONA : Sîntem chemaţi la sediu. A u venit şi 
Nădejde şi Gherea. Acum să te ţii ! O să f im 
veştejiţi cum o fi mai rău. Dar cred că nu 
sc putea altfel decît... dar cc-i cu voi ? Ce-i 
cu dumneata, Dinule, şi tu, ce ai, Toni, pari 
o curcă plouată. 
M I L L E :> Eu nu merg nicăieri. 
IONA : Ba ai să mergi, domnule, cu mine, 
şi tu, Toni, trebuie să le arătăm că... 

M I L L E : N u merg nicăieri. 
(Apar Nădejde;, Gherea şi Morţun.) 
NĂDEJDE : Iona, şi tu, duceţi-vă, lăsaţi-ne 
singuri. Sărut mina, doamnă ! Te rog să ne 
ierţi de derangiu. 
MĂRIA : Bună seara, domnule Nădejde. Ce 
s-a mai înlîmplat ? 
NĂDEJDE : Sint chestiuni care privesc parti
dul. 
MĂRIA : Dar îl privesc pe Dinu, după cile 
văd. 
GHEREA : Măria, poate ne faci nişte cafele 
cum ştii tu. Te rog. (Măria iese încet.) 
NĂDEJDE : Domnule, Miile ! Pur şi simplu, 
iţi lipseşte conştiinţa. Neglijezi partidul 
nostru, pentru apărarea unei cauze străine. 
L-ai compromis ! A i alergat să dai ajutor 
unui ziar burghez. 
M I L L E : Un ziar democratic. 
NĂDEJDE : Taci ! Acum, un ziar burghez, 
deci, duşman partidului ! 
V. G. MORŢUN : Dragul meu, ce crezi, mai 
crezi oare că pol să apăr partidul nostru i n 
Parlame.nl, după cc tu ai folosit mijloace 
ne parlamentare ? 
NĂDEJDE : Revolvere la voi, ca păduchii pc 
soldat. Ce ai realizai cu revolverul ? Trebuie 
să smulg toate apucăturile violente dintre 
muncitori. 
V. G. MORŢUN : Nădejde, ca adevărat con
ducător al partidului socialist... 
M I L L E : Cine c conducătorul ? 
NĂDEJDE : Ce întrebare c asta ? 
M I L L E : Cine e conducătorul... adică... 
GHEREA : Să v i i să discutăm chestiunea la 
care ai dat naştere. (Nădejde şi ceilalţi doi 
se ridică în picioare şi pleacă. Gherea se 
întoarce.) Să v i i , Dinule. să vi i ! Bună seara, 
Măria ! 
M I L L E : Nu mai e nevoie de cafele. 
MĂRIA : Nici nu le-ain făcut. 
M I L L E : Nu le-ai făcut ? 
(Scaune, o masă cu postav roşu. Portretele 
lui Nădejde, Morţun. Gherea, Miile, sub 
portretele lui Marx şi Engels. Steaguri roşii. 
La masă stau Nădejde, Morţun şi Gherea. 
Pe scaune, socialiştii ; printre ei, Bacalbaşa, 
Ite, lonn. Miile.) 
V. G. MORŢUN : Să dau cîteva chestiuni, 
date, despre situaţie. 
NĂDEJDE : Le ştim foarte bine. 
GHEREA : Să trecem la cazul nostru. 
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UN SOCIALIST : Cc să ne mai ocolim, Ra-
calbaşa este anarhist. 
ALT SOCIALIST : Pur şi simplu, n-avem 
nevoie de anarhişti în partid ! Asta e ! 
ALT SOCIALIST : Unde vrei să unpingi 
partidul nostru domnule, în ce prăpastie ? 
V. G. MORŢUN : Domnule, dumneata ai pro
dus o perturbaţie greu de depăşit 
ITE : Unde ai vrut să ajungi, spune ? 
ALT SOCL4LIST : Ce cauţi dumneata, care 
iţi zici socialist, la un ziar burghez ? 
TONI : Vă rog, pînă aici, eu sint socialist... 
ITE : Nu mai eşti socialist, eşti un pirl it dc 
burghez de-acum încolo. 
TONI : Sînt socialist, dar sînt şi gazetar. 
NĂDEJDE : Gazetar oare cîntă aria calom
niei ? 
TONI : Ce, care calomnie ? 
ALT SOCIALIST : Calomnii la adresa parti
dului. 
NĂDEJDE : N^avem nevoie de socialişti care 
duc o politică personală. Să-ţi intre bine în 
cap asta, Anton Ba cal ba şa ! 
TONI : Eu ca ziarist am scris la „Adevărul", 
şi nu ca socialist. 
ITE : Atunci nu eşti socialist. 
TONI : Ba sînt ! 
V. G. MORŢUN : Ce fel dc socialist eşti dacă 
le înhăitezi cu muncitori inconştienţi puşi 
pe scandaluri ? Că le-ai înhăitat şi i-ai asmu
ţit, asta s-a văzut prea bine. 
ITE : Trebuie exclus din mişcarea noastră. 
ALT SOCIALIST : Să-l punem de-o parte ! 
NĂDEJDE : Punem la vot excluderea lui 
Bacalbaşa din partida noastră. 
ACELAŞI SOCIALIST : Partidul trece prinlr-o 
criză, domnule Nădejde, aşa că... 
NĂDEJDE : N-au ce căuta anarhiştii printre 
noi, tovarăşi ! Punem la vot excluderea ! 
(Apare Miile.) 
M I L L E : Cine să fie exclus, domnilor ? 
NĂDEJDE : Dumneata vorbeşti ? 
M I L L E : Cine să fie exclus ? Şi pentru care 
pricină ? L-aţi lăsat să vorbească ? 
NĂDEJDE : Spune prea multe nesăbuieli, şi 
aşa, în presă. Nu are rost să-l mai ascultăm. 
TONI : Nu c nevoie să mă excludeţi. L u i 
dau demisia. ' 
M I L L E : T o n i ! Stai jos. 
TONI : îmi dau demisia. Dar să se ştie că... 
NĂDEJDE : N-avem ce şti de la dumneata. 
GHEREA : Ioan ! Ioan ! 
M I L L E : Trebuie să retragi hotărîrea ta de 
a f i exclus un membru al partidului. Şi 
această hotărîrc trebuie pusă la vot mai îna
inte. 
NĂDEJDE : Nu fac dueluri avocăţeşti cu 
dumneata ! Aici e partid, nu tribunal. Şi 
partidul nostru nu trăieşte ca să susţină jon
gleriile dmnitale. 
M I L L E : N-am ce căuta atunci nici cu într-un 
partid care nu ştie cc e justiţia şi adevărul. 
TONI : Şi să ştiţi bine, prieteni, că socialis
mul se întemeiază pc mai mult decît vechi-
lisniul unor cîteva persoane. Ne dăm demisia. 
Că sîntem şi rămîncm socialişti, nu se mai 
discută. (Voci ridicate, strigăte. Miile şi Toni 

ies. Morţun îi urmează în fugă şi încearcă 
să-i convingă să se întoarcă.) 
NĂDEJDE : Destul a pus în joc existenţa 
partidului, pentru a apăra o gazeta care nu-i 
a partidului. (Socialiştii se ridică în picioare. 
Nervozitate.) 
V. G. MORŢUN : Prietene, le rog, te conjur, 
Dinule, dragă Dinule, revine in mijlocul 
nostru. Ce naiba vrei să faci ? 
MILLE : Cred că ai aflat. 
V. G. MORŢUN : Ce să aflu ? 
M I L L E : Preiau ziarul „Adevărul". 
V. G. MORŢUN : Foarte bine. In sfirşit, bine 
că le-ai hotărât tu . 
MIELE : Acest ziar va f i o tribună socialistă 
care nu va mai cere bani din buzunarul 
nostru şi al muncitorilor. „Adevărul" va f i 
o gazetă şi o tribună a democraţiei şi, bine
înţeles, a ideilor şi a idealurilor socialiste ; 
mi-e silă de tiraniile unuia ca Nădejde. 
V. G. MORŢUN : Foarte bine ! Bravo ! 
Excelent ! Să vedem însă cum va primi ves
tea partidul. (Indreptîndu-se către grupul 
socialiştilor.) Prieteni, nu trebuie, cu aşa 
cred, că nu trebuie să ne războiul între noi. 
NĂDEJDE : Trebuie să sc ştie doar atit, că 
nu am chef să fiu arestat. Scurt, şi cu asta 
gata. 
GHEREA : Ioan, să nu rupem mişcarea 
socialistă. 
NĂDEJDE : Nu eu sînt cel care vreau să 
o rup. Dar nu putem lua hotărâri peste ho
tărîrea Clubului muncitorilor. Clubul a hotă
rât cxcludarea lu i Miile din conducerea zia
rului nostru „Lumea Nouă". 
GHEREA : Pînă aici c bine. Dar ca propa
gandist socialist, are dreptul să publice într-un 
alt ziar socialist. 
NĂDEJDE (dă din umeri) : Să publice ! 
IONA : Iţi mulţumesc ! Atunci c bine. 
V. G. MORŢUN : Fraţilor, dar prietenul 
nostru MiUe are ziarid în care să facă 
propaganda noastră. 
NĂDEJDE : Să nu mai aud dc „Adevărul". 
V. G. MORŢUN : De ce nu vrei sa mai auzi r 
E ziarul Iui doar ! E ziarul nostru ! 
NĂDEJDE : Vasilc, un ziar aşa-zis indepen
dent, c antimuncitoresc. 
V. G. MORŢUN : lancule, stai o clipă ! 
„Adevărul" e acum ziarul lu i , înţelegi, al 
lui , deci şi al nostru. Miile l-a cumpărat, c 
al lu i . (Stupoare.) Nu ştiu de ce vă miraţi 
aşa, v-am spus că l-a cumpărat. 
NĂDEJDE : A cumpărat el, Miile, acest ziar 
cu dcsăvîrşire opus social-deinocraţiei 
române ? (Explozie de proteste indignate şi 
stupoare^ 
GHEREA (prin vacarm, către Morţun) : Du-tc 
te rog, du-le şi-1 cheamă aici pe Miile, 
spuue-i că l-am rugat eu. (Morţun iese.) 
UN SOCIALIST: Prieteni, apoi, in nici un 
caz, nu poate să mai rămînă printre noi un 
astfel de individ. 
ALT SOCIALIST : Aici, în partidul nostru, e 
nevoie dc disciplină severă. 
ALT SOCLiLIST : Disciplină primită dc toţi, 
nu ca unii dintre noi să-şi facă dc cap. (Voci 
aprobative. Intră Miile.) 
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GHEREA : Tovarăşe Miile, tc-am invitat aici 
pentru o discuta calm şi cu înţelepciune. Noi, 
cu toţii, cerem să recunoşti in faţa noastră 
că e o faptă discutabilă cumpărarea unui ziar 
burghez, sau cu înclinaţie către burghezime, 
chiar dacă c un ziar democratic ; sigur că 
fapta dumilale nu mai poate f i retrasă, dar 
aici e vorba de recunoaşterea unei încălcări 
dc principiu. 
M I L L E : In i i reproşezi că am cumpărat un 
ziar dc marc popularitate, în loc să-mi mul 
ţumeşti că partidul socialist capătă un ziar 
adevărul şi puternic. Şi atunci vă întreb, 
care c greşeala mea ? Si care dintre noi 
greşeşte, vă întreb. (Explozie dc voci indig
nate) 
UN SOCIALIST : A i trădat pariului, domnule 
avocat, l-ai trădat. 
ALT SOCIALIST : Parcă pentru tine ce con
tează interesele socialiştilor ? Nu ! Nu intere
sele noastre îl interesează ! 
TONI : Prieteni ! Prieteni ! Vreau să spun şi 
cu cîteva vorl>e. Trebuie să-mi daţi voie. 
Cit aş f i de vinovat, tot o să vorbesc, pentru 
că am şi eu ceva de spus. Prietenul nostru 
Miile a apărat cu propria sa viaţă un ziar 
în care şi noi ne-am spus cuvîntul, chiar 
dacă n u esle un ziar socialist, ci unul 
burghezo-democratic. Nu-1 putem acuza de 
laşitate. 
UN SOCIALIST : Propun să sc voteze o 
moţiune care sună aşa : „avînd în vedere 
necesitatea pentru partid ca să aibă o direc
ţie bine definită, congresul decide : Nu e 
îngăduit nici unui membru din partid să 
înfiinţeze un ziar politic socialist personal ! 
(Tumult de voci şi mîini ridicate.) 
GHEREA : 0 clipă ! 0 clipă ! Vă rog. puţină 
linişte ! Ce are de spus Constantin Miile. i n 

apărarea sa la acest al treilea Congres al 
partidului, Ia a cărui înfiinţare a participat 
ca militant în primele rînduri. (Se lasă linişte.) 
M I L L E : Eu nu mă apăr. îmi las cinstea şi 
numele meu în miinile clasei muncitoare. 
Dacă ea le va stropi cu noroi, eu nu voi 
mai putea sta între oamenii de altădată şi 
voi pleca. (Miile dă să plece. Vacarm.) 
NĂDEJDE: Tovarăşi I Prieteni I Avocatul 
Miile îşi lasă cinstea în mîinilc noastre şi ne 
părăseşte. Poate nu ne va trăda. Dar, plecînd 
dintre noi atît de uşuratic, sc face rolositor 
taberei opuse. Fiindcă celorlalţi le prieşte, 
dacă noi, socialiştii sintem cu unul mai puţin. 
Miza prietenului Miile este că şi alţii vor 
pleca, să se stringă în jurul lu i . Ca să ne 
arate că are dreptate. Dreptatea pe care o 
voieşte dînsul cu orice preţ. Şi preţul este 
chiar soarta socialismului, adică a munciloru-
l u i şi a noastră. (Explozie de aprobare. 
Participantul se îndreaptă către panoul unde 
erau fotografiile socialiştilor români şi dă 
jos fotografia lu i Miile. Miile părăseşte brusc 
locul.) 
GHEREA : Ioan, f i i te rog cu băgare de 
seamă. Te rog. 
NĂDEJDE : Şi ce propui alunei ? 
GHEREA : Asta. ( I i întinde o foaie de hîrtie. 
Nădejde o ia şi o citeşte.) 
NĂDEJDE: Linişte ! Vă r o g ! Propun să 
fie votată şi aprobată următoarea moţiune : 
(Linişte.) „CONGRESUL. FĂRĂ A PUNE LA 
ÎNDOIALĂ BUNA CREDINŢĂ A PRIETE
NULUI M I L L E , CREDE ÎNSĂ CĂ E L A 
GREŞIT I N CHESTIUNEA CUMPĂRĂRII 
«ADEVĂRULUI» ŞI TRECE LA ORDINEA 
Z I L E I " . (In rumoare calmă, toţi votează.) 

PARTEA a Vl-a 

(Panait Muşoiu apare cu un teanc de ziare mici pe care scrie MUNCA ; trece prin drep
tul fiecărui socialist, lăsînd cîte un exemplar.) 

PANAIT : Prieteni socialişti ! Nu fiţi sectari. 
Să înlăturăm vrăjmăşiile dintre tovarăşi. Unii 
vor vrea să salte peste vreme dintr-odată, 
să ajungă fără întîrziere la fericirea între
văzută. Şi, dimpotrivă, alţii au să se lase 
greu, vor f i zăbavnici, vor merge aşezat şi 
cu sfială, să nu l i se întîinple cumva vreun 
beteşug. Dintr-un punct de vedere, oleacă 
mai înalt, aţi vedea bine care-i urmarea 
silinţei sau leneviei voastre. Independent de 
vrerea noastră, avînlul sc combină cu ză
bava, şi vremea se topeşte, şi oamenii se 

mişcă. Aluneca, la ce bun vrăjmăşie între 
tovarăşi, cînd e la mijloc numai o notă dis
cordantă de gîndire ? Şi urmăreşte o orga
nizare, un sistem unic de propagat. Realitatea 
e una ; adevărurile sociale, în întinderea lor 
mare, adesea se vădesc altfel. 
UN LUMINIST : Numai că domnul Nădejde 
nu ascultă de vocile sincere ale social-demo-
craţilor. îşi vede de treburile lui de şef su
prem într-o organizaţie. într-un partid per
sonal. Care ar f i treburile acelea atît de im
portante ? Fiindcă nu mai ştie ce să mai 
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facă, ce să mai inventeze atît (le cultul so
cialist ca să-şi aducă apă la moara teoriilor 
sale. Fiindcă, iată ce e in stare să publice, 
în gazeta „Lumea nouă" : „Socialismul după 
ce a rătăcii zadarnic prin oraşe, nei/.butind 
decît să facă ministeriabil pe unul sau |>e 
altul, va trebui să se îndrepte către sate." 

(Grupul lui Nădejde se adună în grabă. Miile 
se apropie dc grupul Muşoiu-Luministul. Sc 
apropie .şi Zosin.) 

NĂDEJDE : Aslea-s calomniile grupului dc 
la Iaşi. Asla-i grupul ziarului ..Lumina". 
LUMINISTUL : Orăşenii sini puţini, se con
ving mai repede. Dar şi coruperea lor e mai 
uşoară. Ţărănimea, zice domnul .Nădejde 
— şi cind domnul Nădejde zice, a şi crezul 
imediat în cc-a spus —, ţărănimea e de o 
mic de ori mai greu dc convins, mulţumită 
întunericului in care este lăsată, dar e mai 
stăruitoare, mai credincioasă părerilor sale ! 
ZOSIN : Ce mai, partidul e in ruină ! Numă
rul nemulţumirilor de actuala conducere 
creşte. (...) 
LUMINISTUL : Ca dovadă, c că leza domnu
lui Nădejde despre orăşeni e falsă. 
UN SOCIALIST (din grupul Nădejde, către 
Zosin) : Şi pentru asta e necesară o gru
pare socialistă aparlc şi un jurnal deosebit '.' 
PANAIT : Ascultă, domnule, pc dumneata nu 
le doare inima, pe noi, da ! Partidul trebuie 
salvat. Zosin, nu le mai da atenţie. 
LUMINISTUL : Fiindcă domnul Nădejde se 
adresează micului şi mijlociului burghez, şi 
nu muncitorului. Fiindcă apără interesele unor 
principii aeriene, şi nu ale clasei proletare. 
SOCIALISTUL (din grupul Nădejde, către 
Panait şi apoi către restul grupului) : Sîn
teţi prea sperioşi ! Vedeţi pieirea partidului 
în cîteva certuri regretabile. Aţi îndrepta mai 
lesne starea lucrurilor rămănind in organiza
ţie »d făcînd reforme. 
NĂDEJDE (către cel din grupul său) : Să % i -
nă şi să spună ce au de spus, altminteri nu 
acceptăm discuţii. 
LUMINISTUL (către Nădejde : Nu. împă
rate ! Cind, acum şase luni. am pornit să 
dezvoltăm principiile noastre. ne-aţi în-
tîmpinat cu injuri i şi calomnii. 
NĂDEJDE : Asia înseamnă sectarism eu ral. 
LUMINISTUL : Centrul ne aşteaptă, sîntem 
siguri că ne aşteaptă. Dar, după atitea, n-o 
să ne întoarcem noi cu semne de pace. Nu. 
împărate ! Asta niciodată n-o vom face ! 
ZOSIN : Dezbinările prin care am trerut nu 
sînt reparabilc. Ele sînt urmarea fatală a 
terenului fals pe care s-a pus Ia noi agitaţia 
socialistă ! 
(Apare, în grupul Nădejde, şi Gherea, care e 
primit cu respect. Gherea dă mîna cu toţi 
din grup.) 
LUMINISTUL : Organizaţia noastră social-
democralică şi ziarul nostru „Lumina" au 
fost osindite de însuşi Gherea. şi asia încă 
înainte dc a f i existat şi dc a ne f i spus 
părerea. 

(i. MILLE (către grupul său) : Să lăsăm vor
băria ! La lucru ! Prima chestiune care se 
pune este : unde să începem lupta ? Proba
bil, lot dc-acolo de unde am început-o acum 
zece ani, cind... 
IONA (întrerupîndu-1) : Cu alte cuvinte, vreţi 
să lăsaţi mişcarea, care trăieşte dc 15 ani. 
şi să începeţi acum. în IHÎKi. o alta ! De ce 
n-o spuneţi pc faţă şi umblaţi cu „rezolvarea 
crizei de partid" ? Asta-i ipocrizie politică, 
(i. MILLE : In fostul partid, rămin să zacă 
individualiştii prigonitori ai celorlalţi socia
lişti. 
PANAIT : Un partid işi afirmă existenţa măr-
turisindu-şi cu glas tare internaţionalismul. 
NĂDEJDE : Prieteni ! Trebuie să adoptăm o 
moţiune in problema acestei gazele anarhiste 
intitulată ..Munca". Noi, membri ai Clubului 
Muncitorilor din Bucureşti, avînd in vedere 
că gruparea de diferiţi oameni cu diferite 
vederi politice a scos un ziar sub t it lul de 
...Munca", t i l lu ce nu Ic aparţine ; că, deşi 
predică rezolvarea prelinsei crize din partid, 
nu urmăresc decît a face mişcare aparte din 
partid. Avînd în vedere că această infimă 
grupare nu urmăreşte scopuri care să-i facă 
cinste, ci pur şi simplu loveşte în membrii 
conducători sinceri şi devotaţi pentru cauza 
muncitorimii, declarăm : nu ne unim şi nu 
ne vom uni niciodată pe astfel dc cale piezişă 
şi dăunătoare partidei. Declarăm că sîntem 
perfect mulţumiţi, alit de conducătorii noştri, 
cit şi de tactica cu care au ştiut să conducă 
partida, şi cu alit mai mult vom căuta, de 
aici înainte, a lupta alături de dinşii, care 
ne-au asistai calea adevărată, calea pe care 
cu drept cuvînt trebuie s-o urmeze muncito
rimea pentru a ajunge Ia adevărata dezrobire 
economică şi politică. (Toţi ridică mîna, vo-
tînd moţiunea.) 
NĂDEJDE : Vă mulţumesc. (Grupul părăseşte 
localul.) 
PICA : Nu trebuie să f i i trist. 
NĂDEJDE : Nu sînt. 
PICA : Singuri am ales viaţa aceasta. Nu ne 
aflăm pc urcuşul lin al cărării, cu dulapuri 
pline de haine, şi hainele cu buzunarele pline 
de bani. Tu nii-ai spus asia, cînd ne-am vrui 
unul pe celălalt. 
NĂDEJDE : N-am uitat. 
PICA : Toată siguranţa şi reazemul vieţii 
noastre sînt ideile şi credinţa că ele se vor 
realiza cit mai curind. Nu le-am întrebat nici
odată cind crezi că lumea cea nouă se va 
întrupa. Şi nici nu m-ai întrebat ce mi-aş 
dori să-mi aducă mie lumea de mîine. 
NĂDEJDE : Nu. Nici nu ştiu ce-aş putea. 
spune... 
PICA : Acum ai vrea să pleci şi să alergi pe 
străzi, să opreşti oameni şi să-i convingi de 
ideile tale. Şi să te porneşti in fruntea lor, şi 
doar alîl să se inlimple. tu, paşnic, să mergi 
in fruntea unui ocean omenesc paşnic, şi 
toate să-şi schimbe drumul. 
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NĂDEJDE (senin, calin) : Da. 
PICA : Doar că lumea nu tc-a văzut aşa cum 
eşti, iar mie mi-au trebuit cîţiva ani să te 
văd şi să te ştiu in întregime. 
NĂDEJDE : Priveşte şi tu în jur, doar cu un 
an in urmă, aici era forfotă. Acum avem ră
gaz să ne vorbim ca intr-o grădină pustie. 
Şi nu mai sîntem de mult la virsta cind 
ne-ar plăcea să fugim de lume. 
PICA : Poale că, la vîrstă noastră, ceilalţi 
cîţiva încep să se gîndească la cum le-ar sla 
pe scaun dc ministru. 
NĂDEJDE : Dar nu pc scaun de ministru 
socialist. Şi asta se plăteşte scump, (ane iu
beşte idealul nostru, nu se gindeşte la scau
nul de ministru. (Pica iese.) 

(De peste tot apar orăşeni, negustori, munci
tori care se opresc şi privesc spre Parla
ment. Murmure. In Parlament, animaţie, r u 
moare, voci.) 
UN CLAC ROŞU : S-a zis că aceaslă lege ai 
f i o lege socialistă, din cauză că socialismul 
arc şi el un ideal, tot atît de frumos, lot 
alit de nobil. Apoi, atunci, daţi-mi voie să 
vă întreb, pe domniile voastre, dacă acesta 
fiind scopul socialismului, cine din domniile 
voastre nu este socialist, căci nimeni nu ar 
putea f i contra ideii de a sc depărta mizeria 
şi uşura suferinţele unei clase foarte nume
roase din societatea noastră. De aceea, vă rog 
să adoptaţi această lege a repausului dumi
nical. (...) 
UN CLAC ALB : Mă înlrcb dacă această lege 
nu contravine legii dezvoltării industriei na
ţionale. (Zgomote, întreruperi.) 
VOCE : Propuneţi amendamente la articolele 
legii ! 
ALT CLAC ALB : In întregime, legea este 
opusă comerţului, care se şlic că, în lîrguri cu 
osebire, are loc duminica. 
VOCE : Amendament ! (Strigăte, zgomot.) 
ALT CLAC BOŞU : Cum poate cineva să ex
plice faptul ca unui om să-i cereţi mai mult 
decît unei maşini, să-i cereţi să fie într-o 
permanentă activitate ? Cum să nu-i fie per
mis ca, după şase zile de muncă, să aibă 
o jumătate de zi sau o zi întreagă dc repaus ? 
Cc devine familia bietului lucrător, dacă el 
este condamnat la o activitate permancn'.ă, 
la o muncă fără întrerupere ? 

(Aplauze. Mîini ridicate. In mulţime se mani
festă satisfacţie. Morţun coboară din Parla
ment cu mîinile ridicate, victorios. Este in -
tîmpinat de Nădejde şi de alţi cîţiva socia
lişti.) 
V. G. MORŢUN : Prieteni, încă o victorie. 
0 victorie strălucită, de neuitat, pentru socia
lişti. 

NĂDEJDE : Te felicităm şi noi. Ar trebui 
să stăm dc vorbă, Vasilc ! Nu ştiu prea bine 
de ce, dar cîteva lucruri nu merg aşa cum 
trebuie în partid ! 
V. G. MORŢUN : Dragii mei, într-un fel, e 
normal. Prietenii muncitori sint gata să uite 
că tot ce sc obţine în contra mizeriei şi sufe
rinţelor lor esle şi opera noaslră, a partidului 
socialist, care nu e nici puternic, nici cu mari 
tradiţii istorice. 
NĂDEJDE : Morţun, nu-ţi dau voie să vor
beşti aşa despre partidul nostru, pentru care 
toţi luptăm cu toate forţele noastre. Nu vina 
noastră, a socialiştilor, este. I n partidul nostru 
sint două elemente : elementul muncitor şi 
elementul cult. 
V. G. MORŢUN : Ştiu că se vorbesc multe 
pe seama păturii culte. 
NĂDEJDE : Elementul muncitor arc tendinţe 
anarhiste, alcgîndu-şi spre rezolvare scopuri 
mici şi foarte apropiate. 
V. G. MORŢUN : E bine să se ştie că pentru 
noi nu trebuie să existe nici o pătură, ci 
socialişti hotărîţî să lupte cu entuziasm pentru 
izbînda cauzei dc care sîntem holărîţi. Dai 
mai e un motiv pentru care lucrarea noastră 
politică nu merge bine ! Dragii mei, spuneţi 
că nu vreţi a schimba numele partidului, 
ziceţi că ar f i o laşitate ca, după ce v-aţi 
numit ani dc-a rindul social-democraţi, acum 
să vă numiţi liberali ! Bine, prieteni. Aruncaţi 
la gunoi propunerea mea ! Dar nu şi dorinţa 
mea dc a cişliga, prin lucrare politică asiduă, 
votid. Votul universal. Am ferma convingere 
că, dacă trec la liberali, da, nu vă speriaţi 
de acest cuvînt, dacă trec la liberali, pînă în 
cinci ani realizez vot universal în ţara asta. 
Voi să mă atacaţi prin ziarul vostru, „Lu
mea Nouă", să mă faceţi vîndul, renegat, o să 
îndur totul, dar o să fac ceva măreţ pentru 
ţara asta ! (Rumoare stînjenită printre socia
lişti, foiala şi jenă.) 
NĂDEJDE : Prieteni, mă ştiţi pe mine că nu 
sînt tocmai umblat la biserică. Eu dau de-a 
dreptul cu picioarele în strachină. Cînd a 
venit Morţun la mine să-mi spună ce v-a 
spus aici la toţi, i-am răspuns scurt : nu-ţi 
dau voie, ţie, Morţun, să te terfeleşti ! Dacă 
treci la liberali, pînă în cinci ani ai să f i i 
ministru, dar votul universal n-ai să-l reali
zezi. Rămîi cu inine, Morţun, să f im iarăşi 
unghie şi carne, cum am fost toată viaţa, 
rămîi să lucrăm pentru partidă ! Asta i-am 
spus lu i Morţun în casa mea, asta i-o spun 
şi acum ! Dumneavoastră, judecaţi şi hotăriţi. 
(Aplauzele socialiştilor. Strîngeri de mînă pen
tru Nădejde şi pentru Morţun.) 
V. G. MORŢUN : Bine, prieteni, cum vreţi 
voi ! Frate Iancule, eu trebuie să plec, mă 
scuzaţi, nişte chestiuni personale. (Pleacă.) 
(Pleacă şi ceilalţi socialişti, urîndu-şi „pe 
mîine". Nădejde rămîne mult timp adîncit în 
gînduri, înainte de a părăsi locul.) 
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PARTEA a VI l-a 
Morţun şi Diamnndi stau pe două scaune în faţa unei măsuţe joase dintr-un salon 

de casă particulară. Doamna Brătianu şi cu o slujnică aduc încet o pianină. 

V. G. MORŢUN : M i i dc scuze, doamnă, pen
tru deranj. 
DOAMNA : Dimpotrivă, domnilor, vă mulţu
mesc, aţi răspuns invitaţiei lui Ionel. ^ a 
admir. Puţini sînt bărbaţii aleşi pentru astfel 
de momente sublime. 
DOAMNA (cîntă cîteva acorduri. Către sluj
nică) :Fii bună, slrîngc covorul (Către Dia-
mandy şi Morţun.) O ciudăţenie a lu i Ionel. 
El spune : acordurile muzicii nu trebuie să 
înlilncască moliciuni orientale, să umble, ca 
în temple, acordurile grave. (Surîdc admira
tiv.) O altă ciudăţenie pe care o iubesc. (Alt 
acord. Apare I . I . C. Brătianu. Păşeşte rar şi 
atent, ascultînd acordurile muzicale. La o j u 
mătate de pas în urmă, îl însoţeşte C. Stere. 
Brătianu le face semn celor doi invitaţi să 
şadă şi-şi vede mai departe de mersul cu 
pas rar, ca un tact al muzicii. C. Stere s-a 
oprit şi-i priveşte pe cei doi, zîmbind ironic. 
Acordurile melodiei s-au oprit.) 
I . I . C. BBATLVNU : Luaţi loc, vă rog ! Oare 
trebuie să oprim o cîntarc pentru un biet 
protocol bizantin ? Să găsim de cuvinţă a 
lăsa vorbirea simplă a muzicii pentru noi 
toţi. E mai bine. Veţi f i dc acord ? (Zîm-
beşte.) 
DIAMANDY (molcom) : Desigur, domnule 
Brătianu, desigur ! 
V. G. MORŢUN : Nu înţeleg de ce atîtea anti
patii în jurul dumneavoastră, domnule Bră
tianu ? 
I . I . C. BRĂTIANU : Printre invitaţii carc-şi 
zic mai de soi, mulţi sînt jigniţi pe cît sint 
mai puţine aplecările în faţă şi zîmbelele 
dulci. (Morţun şi Diamandy izbucnesc în rîs.) 
Domnilor, puţini sînt aceia dintre liberali cu 
suflet şi cu minte generoasă. Regret că trebuie 
să recunosc. Primejdia cea mare, în societatea 
românească, nu stă în faptul că sînt cîţiva 
răi, ci în aceea că sînt prea mulţi indiferenţi. 
V. G. MORŢUN : Voi spune, în această 
chestiune, că singura rezolvare ar f i descate-
narca libertăţilor. Căci legile ţării sînt casa 
primitoare a libertăţii, doar că nimeni nu 
se îngrijeşte a deschide larg porţile legii. 
I . I . C. BRĂTIANU (meditează) : Acum ur
mează un pasagiu pentru care se cere a re
nunţa o clipă la politici. Ni-1 c i u ţ i , dacă tc 
rugăm cu toţii ? 
DOAMNA : S-ar zice că sc bucură de atenţie 
talentul meu modest. Vă mulţumesc. (Cîntă. 

(Brătianu se depărtează cîţiva paşi. Muzica 
încetează. Brătianu se opreşte din mers. Apla
uze pentru concert. Doamna se retrage.) 
C. STERE : Observaţiunile psihologice ale 
domnului Brătianu nu au dat greş cu dum
neavoastră. 
I . I . C. BRĂTIANU : Domnul Stere are cîte 
o maliţie pentru fiecare. Odată a spus despre 
gruparea politică a dumneavoastră că ia apă
rarea unei clase sociale viitoare, clasa uvrie
rilor. 
DIAMANDY : Asupra acestei chestiuni, cu am 
o altă opiniunc, mais â la guerre comme â la 
guerre ! Ne supunem la ordinele comandantu
lu i , şi luptăm pentru cc luptă şi cl. 
V. G. MORŢUN : Eu nu mă dezic de ţelul 
luptei mele, domnule Brătianu, dar am cre
dinţa că se poale face dc pe acum ceva 
pentru vremurile ce vor veni I 
I . I . C. BBĂTIANU : Ce allă simţire credeţi 
că pot avea bărbaţii liberali, credincioşi nobi
lului lor ţel ? Apostolatul se cere a f i cre
dinţa noastră, domnilor ! (Diamandy, Stere şi 
Morţun aplaudă entuziaşti. Clacurile albe şi 
roşii se îndreaptă către Parlament.) Odihna 
noastră a fost trecătoare, domnii mei. (în
tinde.) Căci am găsit în domniile voastre spri
j in sufletesc mai degrabă de partea cealaltă 
a cîmpului de luptă, decît în tabăra mea. 
DIAMANDY : Domnule Brătianu, există o 
singură tabără, vă asigur, tabăra acelor ce sint 
şi gindesc Ia fel. 

(Cei doi pleacă. Doamna vine repede. Sună 
din clopoţel. O armată de servitori duc repede 
pianina, aşează covorul, aduc alte cîteva piese 
mici şi preţioase de interior burghez, luxos, 
şi se retrag. Doamna sună a doua oară. Ser
vitorii strîng şi scot din scenă rapid toată 
recuzita.) 

(In clubul muncitoresc, animaţie, voci ne
mulţumite. Iona încearcă să convingă un grup 
de lucrători.) 

ITE : Prieteni... (Nu4 ascultă nimeni ; se 
urcă pe o masă.) Prieteni ! Muncitori. Nu vă 
lăsaţi conduşi de propria voastră mînie. 
ALT SOCIALIST : Ce-a făcut Nădejde din 
partid ? Asta să ne spui ! S-a înconjurat dc 
nişte necinstiţi şi intriganţi. 
ITE : Gestul vostru păgubeşte partidul so-
cial-democrat. 
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O VOCE : Dar noi sinlcm partidul ! 
ITE : Acesta este clubul partidului, dc care 
văd că vă desprindeţi. Alunei, aici nu aveţi 
ce căuta ! 
O VOCE : Ce cauţi pc tribună ? Ce caută 
acolo ? 
ALTE VOCI : Daţid jos ! Daţi-1 jos ! 
(Cîţiva se reped la Ite şi-1 prind de picioare 
spre u-1 da jos. Alţii îl apără. Vacarm, îmbul
zeala.) 
ALT SOCIALIST : Astăzi... aslăzi cind... Astăzi 
cînd, la mii in ţară, mai mulţi membri mar
canţi ai partidului social-liberal au declarai in 
faţa ţării că socialismul este copilul partidului 
naţional-liheral, noi, o mînă de muncitori ho-
tărîţi, independenţi, ne-am ridicat în contra 
tacticii greşite, în contra dezordinii, în conlra 
destrăbălării ! (Entuziasm.) Cine încearcă a 
ne face să părăsim clubul, dezgustaţi ? Căci 
sîntem dezgustaţi dc intrigi . Cmc ne alungă, 
pe noi, cetăţeni muncitori ? Tocmai aceia 
care cred că in felul ăsta o să poală pune 
mantia peste procedarea uşuratică a unora. 
(Proteste, vacarm.) A unora din parlidul so-
cial-dcmocrat. 
I . C. F B I M U : Muncilori ! Muncitori ! Cetă
ţeni muncitori ! Aveţi dreptate ! Cînd vorbiţi 
de tactica greşită a partidului 1 (S-a făcut 
ascultat.) Partidul noslru se numeşte al socia
liştilor. Partidul social-dcmocrat, şi nu partid 
liberal, sau cine ştie cum altfel ! Cc vrea sâ 
zică aceasta ? Doar o întrebare : c partidul 
nostru, sau o aripă a liberalilor ? Răspundeţi ! 

(Micul grup triumfă în aplauze şi strigăte. 
„Trăiască ideile generoase. Trăiască susţinăto
r i i lor. Trăiască social-dcmocraţia !" Rămm 
Iona, Erimu şi alţi cîţiva socialişti. Se apro
pie Morţun, Diamandy, Nădejde, şi cu paşi 
înceţi, Gherea. Se privesc in tăcere.) 
NĂDEJDE : Trecerea la liberali... trecerea la 
conservatori... Să treacă la oricare dintre ci, 
e acelaşi lucru. Pentru partid e acelaşi lucru. 
V. G. MORŢUN : Mă tem că nu c chiar aşa, 
frate lancule ! 
FRIMU : Din punctul de vedere al muncito
rilor, csle acelaşi. 
NĂDEJDE (inlrerupîndu-1) : Prieteni, n-aveţi 
dc cc vă supăra dacă vă rog să nc lăsaţi 
a vorbi Intre noi... 
FRIMU : P oale că e bine cum spuneţi, dom
nule Nădejde ! 
NĂDEJDE : Nu înseamnă că sint domn şi 
burghez, dacă vreau să am o discuţie intimă 
între cîţiva vechi socialişti. 
FRIMU : N-am vrut să vă jignesc, 
domnule Nădejde ! îndrăznesc doar a spune 
că in momentele acestea nici eu nu mai ştiu 
dacă sînt domn sau muncilor socialist. 
GHEREA : Vei înţelege bine fenomenele, cind 
vei afla cc gîndiin noi. Ce gîndim, şi nu cc 
presupunem... 
FRIMU : Vă mulţumesc, tovarăşe Gherea. 
N-aş f i vrut să plec de aici cu bănuiala că 
aş f i duşman sau nechemat printre socialişti. 

PARTEA a Vlll-a 

(Apare un grup dc clacuri roşii, la care sc adaugă şi un socialist — Atanasiu —, care 
sc adresează propagandistic publicului.) 

SOCIALISTUL : Satele ne sînt deschise şi 
propagandiştii noştri socialişti cutreieră jude
ţele, deşteptind ţărănimea, ţinind consfătuiri 
ţii împărţind ziare şi reviste. I n zeci de co
mune am format cluburi ţărăneşti, lată ce 
trebuie să ţinem minte. Pe cînd liberalii au 
Înscris în programul lor şi făgăduiesc apli
carea domniei legilor, conservatorii aplică 
domnia fărădelegilor. (Aplauze entuziaste ale 
grupului de clacuri roşii.) Aşadar, noi n-am 
ezitat a da sprijin partidului liberal ! 
(Aplauze ale grupului dc clacuri roşii, care 
se retrage.) 
CLACURl' ALBE (ţipînd înfuriate) : Veşti 
dintre cele mai negre ne parvin de peste tot. 
Oare guvernarea liberală nu c capabilă să 
pună fr iu nenorocirilor care întunecă orizon
tul ţării acesteia ? (In juru l Parlamentului 
începe forfotă de clacuri roşii, care se adună 
la strigătele clacurilor albe.) (...) 

UN CLAC ALB : Regele este minţit ! Guver
nul înşeală regele şi poporul. Doi inşi, pr in
tre cei mai periculoşi, care fac agitaţiune so
cialistă la sate, ameninţă liniştea ţării. 
ALT CLAC ALB : Aşezîndu-sc în fruntea 
bandelor dc ţărani revoltaţi, bandiţii socia
lişti Ficşinescu şi Banghcreanu (Cei doi socia
lişti tresar şi se ridică in picioare.) cutreieră 
şalele îngrozind oamenii, amcninţînd cu bă
laia şi cu incendiul pe bieţii săteni, care se 
ascund, dc groază, prin case. Guvernul doar
me şi tolerează aceste fărădelegi, palatul şi 
Majestatca sa să nu-şi dea seama prea tîr-
ziu, cînd nimica nu va mai putea f i făcut. 
Majestate ! Salvaţi ţara ! 
NĂDEJDE (agitat, îşi rosteşte replica hotărît, 
calmîndu-se) : S î n t e m informaţi că prin multe 
sate s-a dat zvon de către oamenii arendaşi
lor şi proprietarilor cum că socialiştii ar f i 
făgăduit ţăranilor pămmluri, izlazuri, dijma 
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din zece Una ; că ar fi sfătuit l>e săteni să-şi 
vîndă păminlui ile. pentru că numai astfel ar 
putea să l i se dea altele, că ar f i îndemnat, 
în sfirşii să ia parul pentru a riştiga cele 
de mai sus. 
Prieteni eăteni, 
Socialiştii nu pot făgădui nici păniinluri, nici 
izlazuri, din pricină că nu în puterea lor 
stă a se da acestea sătenilor. Socialiştii nu 
pol făgădui sătenilor nici dijma din zece 
una. pentru că aceasta nu s-ar putea din 
\ re mea dc acuma, cînd lumea s-a înmulţii ; 
iar ceea ce s-ar putea race. numai prin lege, 
iar legile sc fac de către Cameră şi Senat. 
De aceea, prieteni, să ştiţi că aceia ce vă 
promit atitea şi atitea nu sini socialiştii, 
nici oameni de-ai noştri, sini oamenii ciocoi
lor care vor să vă împingă la răscoală, ca 
apoi să vă înece în sînge şi să înăbuşe de
mocratica noastră luptă. Pe aceştia, dacă îi 
tntîmiţî daţi-i pe mina procurorului, să fie 
pedepsiţi cu toată asprimea legii. 
V. G. MORŢUN (îngrijorat, intrigat şi agi
tat) : Ce sc întîmplă, drari prieteni, ce se 
întîmplă, pentru numele lui Dumnezeu. re-aţi 
făcut ? 
NĂDEJDE : Absolut nimic, nimic nclcgnl, 
neconstituţional! 
BANGHEREANU : Domnule deputat, eu vă 
stimez mult, dumneavoastră vă pricepeţi la 
oameni, priviţi la părul meu aib, ce credeţi, 
pot eu să săvîrşesc necugetări şi acte nebu
neşti ? 
NĂDEJDE : E propagandă antisocialislă, Va-
sile. nu e clar şi pentru tine ? 
V. G. MORŢUN (către Banghereanu) : Eşii 
sigur că ţăranii dumilale nu ţi-au răstălmăcit 
vorbele ? Nu toii. unii dintre ci. 
BANGHEREANU : Domnule deputat, sînl 
om în vîrstă şi... 
V. G. MORŢUN : E rău, Iancule. E foarte 
rău. Vuieşte Parlamentul, nu alta ! Zic să 
mergem pe undeva pe aproape şi să... 
(Ies amîndoi.) 

(Banghereanu şi Ficşinescu apar încadraţi de 
patru jandarmi. Tot grupul se opreşte. Ipista-
tul dezleagă miinile celor doi, ordonă stînga-
împrejur şi jandarmii se retrag. Explozie de. 
voci ale clacurilor roşii în Parlament.) 
UN CLAC BOŞU : Presa conservatoare e 
foarte jenată. Ar fi vrut din toată inima să 
facă mult. cît mai mult zgomot, în jurul aşa-
ziselor mişcări ţărăneşti. 
(Ficşinescu şi Banghereanu sînt primiţi de 
cei de la Club.) 
FICŞINESCU : Nu vă speriaţi ! N-au avut 
cum să ne găsească vinovaţi de nimic. 
BANGHEREANU : Rămîne să vedem ce-o 
mai f i ! 
NĂDEJDE : Nu trebuia să tc trimit pe tine, 
eşti prea <,inăr. 
FICŞINESCU : Ba ar fi o prostie să ne oprim 
acum. Abia aşa cred că am da de bănuit. 
NĂDEJDE : Ce să daţi de bănuit ? 
FICŞINESCU : Nu ştia. Şi nici ei nu ştiu de 
care lucru ne-or puleu bănui. 

BANGHEREANU : Noi «» să pregătim alte 
transporturi dc materiale. 
NĂDEJDE: Au să \ă prindă cu ele la voi. 
BANGHEREANU : Şi or să găsească legile 
ţării, constituţia şi statutul cluburilor. Adică 
lucruri care ne disculpă, nu-i aşa '.' 
NĂDEJDE : Nu ştiu ce să mai zic, ce sâ mai 
cred... 
IONA : încă J I U putem şli ce va urma. Mai 
încolo, să vedem ce-oui putea face. Aveţi 
salutul şi sprijinul frăţesc al tipografilor. So
cietatea „Gulenberg" e alături de voi. M-au 
rugat nişte tineri să vă spun că vor forţa 
şi ci. prin mijloacele lor. guvernul, să vu 
lase in p a n . 
NĂDEJDE : Dc cine vorbeşti ? 
IONA : De Ioan Frimu şi Aleeu Constanţi-
nescu. (Către Banghereanu şi Ficşinescu.) A¬
flaţi voi că purtarea voastră cinstită şi cura
joasă i-a holăril să facă gre> ă. 
NĂDEJDE : Nu face nimeni grevă acum ! 
IONA : Au dcolarat-o. Nu se mai poate dn 
înapoi. 
NĂDEJDE : Cine a încuviinţat greva ? 
IONA : Ei ! 
NĂDEJDE : loncscu, spune-mi, nu înnebunit 
tipografii tăi ? Vreţi cu toţii să mă vedeţi 
la puşcărie ? Vreţi să se spună că Partidul 
socialist, că eu. conducerea, vreau să răstorn 
guvernul i ' Nu-ţi dai scama ce-ai făcut ? 
IONA : Fii fără grijă. Asociaţia nu-şi pune 
greva sub patronajul partidului. 
NĂDEJDE : Şi tu crezi că-i pasă cuiva de ce 
spuneţi voi ? Credeţi voi că puteţi minţi 
ţara, credeţi că c cineva care să creadă că 
nu cu am autorizat greva, cind te văd pc 
tine în fruntea ci ? 
IONA : Nu eu sint în fruntea lor. Eu patro
nez asociaţia „Gulenberg". Consiliul dc admi
nistra ţie al Asociaţiei. 
NĂDEJDE : Plecaţi ! Să nu vă mai văd ! 
Să nu vă mai văd ! (Pleacă.) 
ACELAŞI CLAC ROŞU : Insă, ca totdeauna, 
socoteala de acasă nu sc potriveşte cu cea 
din lirg. (Izbucnire de rîsete printre clacurile 
roşii. Clacurile albe sînt zgomotoase.) 
V. G. MORŢUN (In grabă, către grupul de 
socialişti) : Dragii mei, trebuie imediat să 
dăm seama că de noi c departe gindul 
de a produce acle tulburătoare. Ioan, Ian
cule, te implorez, fă tot ce c cu putinţă şi 
omeneşte de făcut. 
IONA : Sînlem cu toţii împricinaţi, acuzaţiile 
calomnioase toţi le vom suporta şi Ie vom 
răsturna. 
NĂDEJDE : E alit dc clar că urmăresc com
promiterea conducerii partidului. Ioncscule. 
pentru toţi adversarii mei, conducerea Parti
dului socialist cslc lot una cu Ioan Nădejde. 
(Zgomotul în Parlament creşte deodată.) 
V. G. MORŢUN : Nu trebuie să dezesperezi. 
N-am timp să-ţi explic că sînlem alături de 
line. Fug. (Aleargă în Parlament.) 

PARLAMENT 
V. G. MORŢUN : Faţă de cele publicate de 
ziarul „Epoca", cum că ţăranii sînt gata de 
răscoală in judeţele Teleorman, Vlaşca, Ro-
manaţi şi Olt, rog pc domnul ministru de 
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interne să răspundă dară ceva e adevărat 
din eelc publicate în acel /.iar. (...) 
V. G. MORŢUN : Am onoarea dc a-1 întreba 
pe domnul ministru, dacă a avut loc vreo 
răscoală. Fiindcă sorialiştii au fost acuzaţi 
ca autorii răscoalei. Dar, după cum spuneţi, 
de peste lot vin ieşti liniştitoare. Domnilor 
deputaţi, adresez onoratului guvern rugămin
tea «le a cerceta cine sînt aceia care au in
citat populaţiunca sătească, şi dacă se va 
constata că socialiştii au făeul-o, îmi voi da 
demisia din Parlament şi niciodată nu se 
va mai auzi de numele meu in politică. 
(Aplauze frenetice aprobatoare, zgomote.) 
NĂDEJDE 'care a ascultat, cu sufletul la 
gură, discursul lui Morţiri) : Fraţi săteni, 
ciocoii conservatori au vrui să \ină iar vre
murile de la I8S8. Să ră ..-oale satele ! 
UN SOCIALIST : Va să aslră, răscoalele au 
fost provocate de conservatori. Nici prun ii 
nu mai cred în asta. (Pleacă încet, abătut.) 
UN CLAC ROŞU : Ne vine greu să credem 
că Partidul socialist, care a turnat dc la o 
vreme apă în vinul său. a putut trimite prin 
sale agenţi cu misiunea dc a răscula lumea. 
(Voci aprobative ale clacurilor roşii, proteflte 
ale clacurilor albe. Un jandarm se apropie de 
Clubul muncitorilor.) 
JANDARMUL : Cetăţenii Banghereanu şi Fic
şinescu sînt chemaţi la Parchet pentru darea 
unor cxplicaţuiui. Vă rog. urmaţi-mă ! 
(Cei doi socialişti îl urmează.) 
NĂDEJDII : Ştim că în unele părţi sînt sluj
başi dc-ai guvernului care, pc sub mină. 
slujesc ciocoii conservatori. Voi. insă. orice 
s-ar inliiupla, păstraţi in satele voastre liniş
tea şi p a c e a . 
(O grupă de soldaţi trece mărşăluind.) 
NĂDEJDE : Şi încă ceva, dragi săteni : au
torităţile vor confisca hîrliile Cluburilor, vă 
arestează pe unii din \ oi. Să nu faceţi ni 
mic impotriv ă-le ! Voi. fiindcă aţi lucrai după 
lege. IUI puteţi fi vinovaţi, şi. dc aceea, veţi 
fi eliberaţi, şi hîrliile şi registrele vă vor fi 
dale înapoi. 
(Nădejde se îndreaptă către Parlament, unde 
o agitaţie vie se produce între clacurile albe 
şi cele roşii. Un socialist, in fugă, intră în 
Club.) 
UN SOCIALIST : Fraţilor. Banghereanu şi 
Ficşinescu au losl arestaţi. 
IONA : 0 să Ic dea drumul, o să vedeţi ! 
UN SOCIALIST : Au fost şi acuzaţi ! 
IONA : Ce acuzare ? 
UN SOCIALIST : Do escrocherie. 
ALT SOCIALIST : Ce ? Escrocherie ? 
IONA : Duceţi-vă careva să-l anunţaţi pe 
Nădejde. 
(Nădejde s-a apropiat de grupurile de clacuri 
albe şi roşii. Înaintează încet printre ele, 
clacurile roşii se feresc din calea lu i . Clacurile 
albe îi întorc spatele şi pufnesc în rîs.) 
UN CLAC ALB : S-au împotmolit ! In sfîrşit ! 
ALT CLAC ALB : Cum, domnule, c în stare 
un candidai la deputăţie de o asemenea 
mirşăvie ? 
ALT CLAC ALB s Uilaţi-1 că vine ! 

ALT CLAC ALB : Daţi-I afară ! Cum în
drăzneşte ? 
(Nădejde înaintează precaut, nedumerit, de
rutat, panicat.) 
ALT CLAC ALB : Şi aşa, domnilor, un so
cialist escroc. Ha, ha ! 
ALT CLAC ALB : Iată pe cine am suportat 
printre noi, preţ de zece ani şi mai bine. 
E o ruşine, domnilor, o ruşine naţională. 
(Socialistul se strecoară printre clacuri pînă 
la Nădejde şi-l bat" pe umăr.) 
NĂDEJDE : (sc adresează tuturor din jur, şi 
de fapt nimănui; : Mă scuzaţi, domnilor ! 

Izbucnesc rîsete în spatele lui.) 
UN SOCIALIST : Banghereanu şi Ficşinescu 
au fosl arestaţi si acuzaţi. 
NĂDEJDE : Aru/aţi ? 
UN SOCIALIST : Vor fi şi condamnaţi. 
Pentru escrocherie. 
NĂDEJDE : Bine. Du-le. Nu mă mai căutaţi. 
Să nu mă mai caute nimeni. Deloc. Nici
odată. 
Socialistul pleacă. De Nădejde se apropie 
Morţun.) 
V. G. MORŢUN : Iancule ! 
NĂDEJDE : Am zis doar ! Să nu mă mui 
caute nimeni. 
V. G. MORŢUN : Ioan ! 
NĂDEJDE : Tu. vino acasă la mine. Nu mai 
spune la nimeni unde. 
V. G. MORŢUN : Dragul meu, linişteşlc-te ! 
Vom lupta ! Nu le vom lăsa la ananghie, toc
mai acum. 
NĂDEJDE : Nu. Vor să înă aresteze. Să mă 
compromită. Nu spune la nimeni. Rămin 
acasă. Nu spune In nimeni. Vino să mă ajuţi. 
Mă vor compromite. 
V. G. MORŢUN : Nu dezaspera. Ioan ! Ian
cule, te rog ! 
NĂDEJDE : Tu nu înţelegi ? Tu nu înţelegi ? 
Tu nu înţelegi. 
Se apropie, grăbită. Sofia Nădejde.) 

PIC/A : Ce-i cu tine. Ioan ? 
V. G. MORŢUN : Pica, vezi de el, le rog, 
ai grijă de el. E foarte obosii. 
NĂDEJDE : Sînl un înfrînt. Ştii. vor veni 
să mă aresteze. 
PICA : Nu vorbii prostii. Iancule ! 
NĂDEJDE : Vor veni. Pica, să mă aresteze, 
pentru că nu le e dc-ajuns să mă ştie îiifrint, 
trebuie să mă vadă şi îngenuncheat. 
PICA : De ce să te aresteze, Iancule ? 
NĂDEJDE : Pentru escrocherie ! 
PICA : Ce escrocherie ? Cc escrocherie, 
Va sile ? 
V.G. MORŢUN : Draga mea, i-a arestat pe 
Banghereanu şi Ficşinescu, sub acuzare că au 
făcut escrocherii. 
PICA : Sint doi oameni dc o cinste exempla
ră. Trăiesc într-o sărăcie lucie. 
V.G. MORŢUN : Dargă, nu c vorba de escro
cherii in folosul lor. I-a acuzat de escrocherii 
cu banii ţăranilor, în folosul partidului. 
NĂDEJDE : înţelegi ? I n folosul partidului, 
în folosul nostru. înţelegi, în folosul nostru... 
V. G. MORŢUN : Iancule, c un fals juridic ! 
Intr-un fel. îi înţeleg pc procurori. Trebuie să 

93 www.cimec.ro



le găsească nod în papură. I-au băgat pc a-
mindoi la articolele 'XVI, 333 şi 334. Delict 
de escrocherie. 
NĂDEJDE : Dc cinci ani trăim într-o sără
cie amară, şi ei mă acuză de escrocherie ! 
V.G. MORŢUN : Nu pe tine. Iancule. 
NĂDEJDE (către Pica) : înţelegi acum ? 
Trebuie să nu pună mîna pe mine. căci mă 
vor întreba din ce-am trăit aceşti cinci ani. 
Şi nu vor crede că am trăit noi doi, şi cu 
şase copii, dintr-o subvenţie a partidului mai 
mică decît cea a unui tipograf. 
PICA : Bine, Iancule ! Vasile. treci, tc rog, 
pe la noi. Să luăm o trăsură. 
NĂDEJDE : Nu putem lua trăsura. Cu 
plata birjarului , vom trăi trei zile, patru 
z.ile, cinci z.ile. Să mergem. (Morţun se în
toarce şi se îndreaptă către Parlament.) 
V.G. MORŢUN : Domnilor ! (Luarea sa de 
cuvînt este primită cu aplauze.) îmi dezvolt 
interpelarea mea adresată onoratului ministru 
de interne, domnul Pherekyde. legat de ares
tările ritorva socialişti şi a membrilor din 
cluburi săteşti, la provocările unor gazete 
conservatoare. De sint adevărate toate cîte 
le scrii, neprihănită „Epocă", ar urma că nu 
sîntem numai noi escroci, ci şi în ritului 
partizanilor tăi. şi chiar in redacţia ta. Dar 
nu ! Noi tnu sîntem nici escroci, lucru dove
dit de faptul că acuzaţia de escrocherie a 
fost respinsă de tribunal, nici oameni p r i -
mejdioşi, ci sîntem victimele stării sociale 
şi politice de astăzi. Noi tot vom fi fost 
ceva, în nod lot vor f i seminţe bune de fapte 
mari, de aspiraţiuni măreţe — căci asupra 
copilăriei noastre au licării ultimele raze care 
au luminat şi încălzit ]>e cei de la v i 8 ; dar 
generaţia care se ridică azi. care sc naşte 
acum la viaţa politică si creşte sub auspiciile, 
sub pildele acestei politici de josnice răzbu
nări şi persecuţii, de călcări de legi, de 
vederi strimte şi asupriri, teamă mi-e că 
astă generaţie e menită să asiste la ruina 
libertăţilor noastre şi la risipa demnităţii na
ţionale. (Aplauze călduroase. Socialiştii s-au 
regrupat, intrigaţi, plini de mînie.) 
I . C. F R I M U : 0 campanie nemernică a con
servatorilor s-a abătui împotriva partidului 
socialist ! 
IONA : O sfruntată violare a constituţiei, 
atontîndu-se la libertatea asocia ţiuni i , pr in 
desfiinţarea cluburilor săteşti, paşnice şi 
legale. 
UN SOCIALIST : Faţă de aceasta şi faţă cu 
reţinerea fără nici o vină a cetăţenilor 
Banghereanu şi Ficşinescu în închisoare, noi, 
muncitorii din Bucureşti, ridicăm glasul dc 
protestare împotriva acestor calomnii şi 
nelegali taţi. 
ALT SOCIALIST : Cerem respectul constitu
ţiei, cerem respectul dreptului dc asociaţiiine, 
şi trimitem iubiţilor prieteni Banghereanu şi 
Ficşinescu. martiri ai unei cauze drepte, 
cx presiunea nemărginitei noastre simpatii. 
IONA : Şi ne exprimăm încrederea că justi
ţia ţării nu se va lăsa pradă bizanţinisnuului 
politic şi că va reda libertatea celor pe ne
drept urmăriţi şi calomniaţi. (Socialiştii ridică 

glasul în semn de solidaritate a protestului şi 
se ridică in picioare. 
Două şiruri de soldaţi apar şi formează un 
coridor prin care trec agale arestaţii : 
Banghereanu, Ficşinescu şi vreo 7—8 ţărani. 
Unii dintre ei sînt pl ini de sînge. Socialiştii 
se .apropie de marginile culoarului de soldaţi. 
Vie agitaţie printre Clacuri, care privesc, 
comentează şi pleacă în promenadă. Peste 
grupul de socialişti se lasă linişte. Morţun 
aleargă la Nădejde.) 
V. G. MORŢUN : Ioan, vino, te rog. trebuie 
să te vadă arestaţii. Gestul tău ar însemna 
pentru ei o geană de speranţă. 
NĂDEJDE : Nu ştiu, domnule avocat, dacă 
pot face asta. 
V. G. MORŢUN : Dragul meu, trebuie să v i i , 
nu i i poţi lăsa nici tu la marginea disperării. 
NĂDEJDE : Vor să mă aresteze. Vei vedea. 
Chiar dacă nu mă duc eu, vor veni ei. 
PICA : N-a dormit de două nopţi. Sc plimbă 
prin casă şi fumează. N-a vrut să mănîncc 
nimic. 
V. G. MORŢUN : Hai , prietene Nădejde. 
Mergem. 
PICA : Voi veni cu tine. Trebuie. 
NĂDEJDE : Cheamă-1 pc Gherea, te rog. 
(Se îndreaptă spre grupul care îi priveşte pe 
arestaţi, grup în care s-a amestecat şi Miile. 
Murmurul grupului s-a stins la apariţia lui 
Nădejde.) 
M I L L E (in şoaptă) : Ială unde a dus politica 
personală a unui politician nepriceput. 
(Nădejde tresare.) 
NĂDEJDE (dă mîna cu Banghereanu şi 
Ficşinescu. Doi soldaţi îi taie drumul către 
arestaţi) : N-o să vă lăsăm. Fiţi siguri de asta. 
(Nădejde se întoarce grăbit şi sc depărtează 
încet. Un socialist se apropie de arestaţi. 
Ofiţerul dă ordine, soldaţii sc încolonează şi 
cortegiul porneşte. Socialiştii şi muncitorii sc 
ridică în picioare şi vociferează.) 
VOCI : — Protestăm contra abuzurilor. Jos 
nelegiuirile guvernului ! Eliberaţi pe arestaţi ! 
Opriţi calomnierea ţăranilor ! Respectaţi con
stituţia ! încetaţi persecuţiile ! Eliberaţi pe 
arestaţi ! Eliberaţi pe arestaţi ! (Cortcgiiil 
arestaţilor iese. Jandarmii patrulează.) 
NĂDEJDE : Anunţ retragerea ! îmi anunţ 
retragerea ! Aş p u t e a să spun că mă retrag, 
pentru că douăzeci de ani în slujba partidu
lui îmi dau drept să las altora sarcina, sar
cina grea dc a conduce partidul în luptele dc 
toate zilele. Dar lucrurile trebuie lămurite. 
(Linişte deplină.) Mă retrag, fiindcă între 
mine şi şefii culţi ai partidului nu mai este 
potrivire dc a idei. Dc asemenea, pentru că 
nu mă împac nici cu muncitorii. I n asemenea 
v remuri de grea cumpănă, trebuie să fie la 
cîrma partidului un om care să se simtă în 
desăvârşită înţelegere atît cu şefii, cît şi ou 
soldaţii. 
I n asemenea împrejurări, e vădit lucru că 
politica urmată de partid a fost greşită ; e 
vâdil că liberalii nu sînt în stare n introduce 
domnia legilor, care ar însemna desfiinţarea 
feudalismului la sate. E vădit că singurul 
partid real şi serios este partidul conservator. 
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să-şi hotărască tactica pe viitor, dar cu nu 
mai pot f i omul situaţiei. Trebuie, la împre
jurări noi, oameni noi. (Printre muncitori şi 
socialişti, vie animaţie. Voci ridicate.) 
I . C. FRIMU : Prieteni ! Tovarăşi de luptă ! 
O clipă dc atenţie, vă rog ! Ţinem să decla
răm că întrunirea de protestare a fost con
vocată nu de Partidul social-democrat, ci de 
către membrii clubului şi comitetul executiv, 
care îşi iau întreaga răspundere. (Morţun, 
Gherea, avocatul socialist — Ataraasiu —, se 
îndreaptă precipitaţi către Nădejde, care stă 
în picioare, gîrbovit, cu fruntea pictată. Lîngă 
el, Sofia Nădejde.) I n faţa retragerii priete
nului nostru Ioan Nădejde, şi a descompielării 
Consiliului general al partidului, organizaţia 
Clubului muncitorilor din Bucureşti îşi reia 
autonomia de altădată, pînă cind se va putea 
lua, împreună cu celelalte organizaţii din 
ţară, noi dispoziţii. (Aplauze puternice.) 
IONA (către socialişti şi muncitori) : Un cu
rent nenorocit s-a formal dc cîţiva ani în 
rîndurile unora dintre prietenii noştri. Acest 
curent e ca membrii Partidului socialist să 
treacă în partidul liberal, pentru a forma o 
aşa-zisă stîngă liberală, ca să împingă, zic ci, 
partidul liberal pe calea reformelor, cu aju
torul cărora social-democraţia să se poată in 
urmă dezvolta. Aceşti politicieni, ori sînt 
naivi, ori dc rea credinţă. Naivi, pentru că 
un partid socialist reprezintă interesele unei 
clase, ale muncitorimii, interese care nu sc 
pot confunda cu interesele burgheziei. Inchi-
puiască-şi cineva că arendaşii şi proprietarii 
ar pierde din influenţa lor politică actuală 
prin acordarea votului universal. 
V. G. MORŢUN : Pemriteţi-mi pentru ca să 
demonstrez că nu o clasă fără voce în Parla
ment va obţine votul universal, ci noi, care 
ne jertlim pentru binele poporului, noi, care 
ne lipsim de avantajul jocului politic în folos 
propriu, noi, cei huliţi acum, vom obţine 
votul universal. 
IONA : E i bine, poale cineva crede că bur
ghezia noastră sc va putea lipsi de această 
putere politică, sirius legată de interesele ci 
economice ? E cu totul altă cale de smuls 
reforme dc la burghezie, şi aceasta, prin 
ajutorul unei organizaţii puternice a clasei 
muncitoare. In timpul din urmă s-au văzut 
unii de-ai noştri trecînd in partidele burgheze, 
în schimbul a cine ştie cc foloase politice sau 
materiale. 
O VOCE : Toni Bacalbuşa a ajuns conser
vator ! (Izbucnesc rîsete.) Mi i ne, poiniîine, 
ajunge deputat. Prieteni, auziţi, un deputat 
socialisl-conservator. (Izbucnire de rîsete.) 
UN MUNCITOR : 0 problemă capitală sc 
agilă azi în lumea socialistă din ţară. E vorba 
de schimbarea programului Partidului social-
democrat şi a tacticii urmate dc partid pînă 
acum. A r treimi ca teoreticianul român 
Dobrogeanu-Ghcrea să-şi spună cuvîntnl 
in chestiunile arzătoare care fac obi
ceiul socialiştilor români, cît şi în privinţa 
noului curent care tinde să dea o nouă în
drumare mişcării social-democratc europene. 
Nu facem aici jocul nici unuia dintre frun

taşii socialismului român. Prin urmare, e de 
datoria lui Dobrogcanu-G berea să nu lase 
pe cei dc la Clubul din Bucureşti să rătă
cească, ci să vie în mijlocul poporului, şi 
să-i spuie ce-i cu el, şi cu acei care l-au 
condus şi l-au îmbărbătat pînă azi. (Gherea 
sc ridică în picioare.) Azi, cînd Nădejde nu 
mai vrea să ştie de partid (Nădejde se 
ridică în picioare) cind Diamandy îndeamnă 
pc socialişti să sc lase de visuri şi să s-apuce 
dc pal pa na liberalismului (Diamandy, iritat, 
coboară treplde Parlamentului şi se apropie), 
CÎnd Morţun crede că trebuie să schimbăm 
programul şi să ne scuturăm dc firma pe 
care am purlal-o şi o mai purtăm încă 
(Morţun îi face semn lu i Diamandy şi amîn-
doi aşează o masă în p.artea opusă celei în 
care se oflă Iona),cînd Alexandru loncscu 
(Murmur de simpatie), cînd loncscu susţine 
că trebuie să rămîncm socialişti intransigenţi, 
cum am fost, astăzi, cînd parlidul se găseşte 
in slarea aceasta, teoreticianul nostru, trebuie 
să vorbească ; să ne spună hotărît ce gindeşte, 
oricît de ocupat ar f i . (Gherea se întoarce 
CU faţa spre grupul socialist, ridică fruntea, 
ridică umerii şi se retrage, ieşind din scenă.) 
DIAMANDY : Prieteni ! (Toţi se întorc cu 
faţa spre Diamandy şi Morţun şi astfel cu 
spatele către Iona.) Deja, dc 4 ani, i-am spus 
lu i Nădejde că luptele politice cc Ie avem de 
dus e imposibil a le duce in afara luptelor 
politice ; şi-am spus : trecem la liberali — şi 
azi mi se zice eâ-s ciocoi, care caut mandat 
de deputat. 
Noi am fost cei mai utopişti dintre socialişti ! 
Voi arăta că am fost de-a dreptul antimar
xişti ; şi doi, că socialism ca în Apus nu e 
posibil la noi. La noi, socialismul s-a pornit 
de sus în jos , nu de jos în sus. Să vedem 
situaţia asta unde a dus. S-a întronat materia
lismul. Bun ! Dar, după 10 ani, e de ajuns 
atîta ore ? Am adus noi îmbunătăţiri clasei 
muncitoare ? Eu neg aceasta. Dar să vedem, 
la o adică, care c situaţia noastră economică ? 
La noi nit există industrie. Lucrătorii străini 
sînt cxpulzabili. E i nu sînt forţa politică, 
vie, necesară unui partid de luptă politică. 
N-avem proletari, ci pauperi. Pauperii au 
capital, dar insuficient. Dacă Germania are 
lumpenprolctariat, la noi, mici i proprietari 
de ieri devin proletari mult prea lent. Dacă 
noi cerem reforme democratice, eu vreau să 
fac o grupare democratică care să obţină 
ce cere, pe cale practică. Bernstein şi Gabriel 
Da viile au scris : înainte dc toate, parlidul 
socialist trebuie să fie oportunist. La noi, şi 
asta ştiţi cu toţii, s-a mai zis : nu-s condiţii 
social-cconomicc pentru socialism. Hai , să 
facem marxism. Şi marxismul consta în a te 
supune la mediu. 
I n unele ţări, socialiştii sînt în ministere şi 
diplomaţie. Or, noi, în afara dc acest mize
rabil sediu, am scos un ziar cu hani din 
buzunar şi pe datorie. 
Venirea societăţii viitoare o foarte îndepărtată. 
Să transformăm, deci, partidul în partid pro
gresist, în care să atragem ce are burghezia 
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(Izbucnire de voei şi rîsete batjocoritoare.) 
Partidul trebuie să se organizeze din nou. şi 
mai bun, şt mai l irziu, cînd (ara va fi 
democratizată, acestui partid i se va opune 
alt partid, cu adevărat socialist. 
IONA : Ţin să fac următoarea deci ora ţiune : 
Congresul actual îl consider nelegal consti
tuit, e convocat in chip anonim şi nu de 
către consiliul nostru general. Cil timp majo
ritatea membrilor din consiliu nu şi-au dai 
demisiile, convocarea congresului e nulă şi 
neavenită. Aţi exclus de la Congres cu desă-
vîrşire pe cei care vor ca Partidul socialist 
să rămiuă partid internaţionalist. Membrii 
importanţi din Congres. Gherea. Nădejde, 
Sofia Nădejde. Atanasiu, refuză să-şi lămu
rească atitudinea, alţii pretind formarea de 
stingă liberală, ignorînd chestiunea luptei 
dc clasă şi produeînd confuzii. Pentru acesle 
motive. îmi declin onoarea ce mi s-a făcui 
de a intra la lucrările Congresului pe uşa 
din dos. (Murmure de stînjeneală, confuzie, 
iritare, Iona părăseşte adunarea.) 
BUZDUGAN (un socialist) : Se totlmplă 
ceva curios. Diamandy citează autori socia
lişti pentru a demonsta, cc ? Că muncitori
mea nu este deloc trează la fenomenele poli
tice, şi că nu e nici marxistă, pentru că nu 
formează un partid burghezo-democratic, vezi 
doamne, ţinînd cont de condiţiile în care exis
tă ! Susţineţi că noi nu avem proletariat ? 
Nu e suficient ! Trebuie să şi demonstraţi 
asta. Diamandy. că n-avem proletari, ci pau
peri. 
E adevărat că n-avem proletariat dezvoltat ca 
la apuseni, dar asta nu înseamnă că el nu 
există deloc. Şi, de unde pînă unde, parlidul 
trebuie format din elemente din lumpen-
proletariat ? Ailică. proletarul rural care îşi 
agoniseşte o casă, un plug, căruţă şi cal. în
cetează de a f i proletar, de a f i exploatat ? 
Dar parlidul socialist care e partid proletar 
e şi partidul tuturor celor ce muncesc şi 
sint exploataţi. Că muncitorii nu sint 
exploataţi, asta sâ văd cum mai demon
straţi. N i se mai spune că, înainte dc 
ţoale, trebuie să punem burghezia pc roate, 
şi mai pe urmă, cind va f i ea în putere, 
avînd proletariat, să facem socialism. Auziţi, 

burghezia înainte de toate ! Păcat, dar n-am 
auzit dc burghezie dezvoltindu-se fără prole
tariat ! Noi nu trebuie să intram in partidul 
burgheziei m i j l o c i i sau mici. Nu pentru asta 
am fost rhemaţi aici, ci ca să organizăm 
parlidul muncitorilor ! Un partid al nostru, 
nu al lor. (Morţun, Diamandy şi alţi socia
lişti se grupează şi înaintează solemn. In 
mijlocul scenei, împinsă de cîteva clacuri 
roşii, este adusă o platformă pe rotile. Pe 
platformă — o masă pregătită pentru ban
chet. In jurul mesei, manechine iiifnţişind pe 
I ) . A. Sturdza, I . I . C. Brătianu, şi alte cla
curi roşii. Manechinele ţin in inîini cupe cu 
şampanie. Un clac roşu umple paharele. 
Celelalte clacuri izbucnesc în urale. Socialiştii 
se apropie, urcă pe platformă, şi-şi rostesc 
replicile cald. patetic, convingător, entuziast.) 
V. G. MORŢUN : De aceea, şi neliotărirea 
noastră a încetat. De aceea, venim şi luptăm 
alături de voi lupta sfintă şi măreaţă pentru 
respectul legilor, pentru rcs|>ectul libertăţilor 
publice, pentru respectul liber ia ţi l o r cetăţe
neşti. Venim in rîndurile voastre, nu minaţi 
dc seci ambuţiuni, nici călăuziţi de meschine 
interese personale, ci venim după o lungă 
şi chibzuită judecată, ca împreună să apărăm 
(Consultă privirile înnncchinclor-comcsenij 
moştenirea sacră a eroicii generaţiuni, astăzi 
necăjită, pingărită, (Neliniştit, face înconjurul 
mesei), astăzi primejduită. 
P R I M E J D U I T A ! (Strigă patetic, patetic şi 
inutil.) PRIMEJDUITA ! ! ! 
IONA (Se apropie acuzator) : Ceea ce e şi 
mai primejdios e faptul că aceşti propovădu
itori spun că întreg Parlidul socialist trebuie 
să treacă la Partidul liberal ! (Proteste vehe
mente.) Nu cred că muncitorimea conştientă 
ar putea primi aceasta. (Proteste vehemente.) 
NOI SlNTEM ŞI B A M I N E M 1 Sîntem 
şi rămînem soldaţi credincioşi ai stea
gului roşu al proletariatului internaţional, şi, 
în această direcţie, vom lupta pentru ca cle
mentelor care împing pe căi nesănătoase 
muncitorimea, să le arătăm, fie naivitatea lor 
politică, fie reaua lor credinţă. 

(Socialiştii şi muncitorii se ridică în picioare. 
Creşte corul acordurilor «Internaţionalei».) 
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