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In secvenţe oarecum monografice, acest studiu îşi. propune să tra- 
teze unele aspecte, mai vechi sau mai recente, mai discrete ori, mai pro- 
eminente, ale dramaturgiei noastre contemporane, într-o selecţie care 
îşi are rosturile ei. Este un comentariu, in subsidiar, şi de istorie lite- 
rară, zăbovind asupra unor piese care, chiar dacă, unele, datează, şi-au 
păstrat intacte semnificaţii precum şi Însuşiri care reclamă o lectură 
mai nuanţată, ocolind prejudecăţi statornicite. în dramaturgia începu- 
turilor şi în aceea din etapele imediat următoare (IVI. Davidoglu, Lucia 
Dernetrius, D. Dorian ş.a.) sînt, sub straturi de vechime, filoane pe ne- 
drept ignorate, părăsite, la care, pentru o mai înţleaptă cumpănă a 
aprecierilor, ar trebui să se r evină. Aşa, de pildă,.l<i D. Dorian - dis- 
cursul etic, stimulat de o vervă reportericească, rrrizind pe o anume re- 
torică a sentimentelor, de un patetism cîteodată naiv dar sincer, nu e 
neapărat un semn de anacronism. Căci francheţea, ca şi un soi de inge- 
nuitate, chiar concurată de manierisme, dau uneori pieselor lui o eloc- 
venţă caldă, convingătoare. Prins cu totul în manieră e, însă, Al. Miro- 
dan, cam frivol sub grimase de gravitate, alunecînd subtil, cu abilitate, 
aooi din ce în ce mai mecanic, în vir-tuoz.ităti facile de replică. Prân sim- 
plicitatea şi uşurătatea lor, cele trei "texte" ce urmează a fi analizate 
scot şi mai bine in lumină mecanismul acestui teatru, în care sălăslu- 
ieste un duh nestăpîriit al f'arsei. De :a'CJCOCl, o oercetare asupra dramatur- 
gîei lui AI. Mirodan e nevoită să le ia numaidecît în seamă (deşi alte 
comentarii le evită), pentru intregirea imagini! evoluţiei acestui autor. 
Un amator de farse hazlii (ex. Fata morgana) ar fi şi D. Solomon, dar 
el este mai ales autorul unei interesante "trilogii atenierie''. Austeră, 
tentată de filozofie, ea presupune, sub fald urile dialecticii, un suport 
etic şi politic: vechile adevăruri sînt cercetate pentru tilcurile lor P(" 
rene, dar şi pentru înţelesurile lor actuale. Dacă am stăruit mai mult 
asupra acestei trilogii, e pentru că, deocamdată, este insuficient, cu ex- 
cesive precauţii, valorificată .. _- şi sceriic, şi exegetle, ca modalitate a 
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teatrului filozofic. Autor şi el al unei trilogii (Oameni 'in lu.ptii], reme- 
morînd un timp eroic, în preajma şi în timpul insurecţiei naţionale nnti- 
fasciste, Al. Voitin recurge, în piesele lui de inspiraţie istorică, la un 
registru divers, cu toate că inegal - de la scrierea în versuri, neoro- 
mantică (Judecata focului), la evocarea riguroasă, apăsat realistă, pînă 
la modalitatea alegorică, încă tulbure, in certă. Amplasată intr-un cadru 
mai vast, european, acţiunea se susţine printr-o conlucrare a ficţiunii 
şi a documentului revelator. Intr-o formulă mai pretenţioasă, superior 
livrescă, e conceput teatrul istoric al lui Mihnea Ghcorghiu, îngemă- 
nînd, sub o aură de erudiţie, speculatia subtilă a eseului şi referinţele 
prompte de "reportaj istoric". 

Ingenuitate şi manierii în tcalrullui D. Doruiri 

O senzaţie curioasă, de vetust şi de tinerească însufleţire totodată, 
deşteaptă dramaturgia lui D. Dorian 1. Istovindu-si prea repede elanu- 
rile, încă necristalizatâ, ea rămase încremenită Într-o stare ce ar putea 
sugera o vîrstă 1:1 adolescentei, Cu lirismul, nestăpinit, dar şi candorile 
ei. Sînt piese care, dincolo de formula citeodată desuetă, mai iradiază o 
anume prospeţime şi sinceritate, într-o generoasă orchestraţie de senti- 
mente. Tensiunea etică este ceea ce insuflă energie acestui teatru ini- 
mos, unde conflictele se declanşează în genere sub presiunea unor situ- 
aţii-limită, în care se dizolvă o doză de mister şi de senzaţional. Criza 
p'ilejuieşie însă şi o răscolire, mai bine spus o somatie la oonşt'inţei : 
"Dacă vei fi întrebat, ce vei răspunde?" ..... - e întrebarea-cheie, insis- 
tentă, aproape obsedantă, implicînd firesc ideea răspunderii, individu- 
ale sau colective, pe temeiul unei adînci încrederi În om, dincolo de 
aparenţele contrarii, de greşeala sau slăbiciunea de moment. Surprins 
de obicei în plină descumpănire lăuntrică ("Toţi am avut sau vom avea 
odată o grea încercare, o întrerupere ... O secundă 58" 2), omul, în tea- 
trul lui D. Dorian, e judecat după resursele lui de omenie adevărată, 
după capacitatea sa de CI birul, lucid, conştient, singur sau cu sprijinul 
celor din jur, un impas moral oricît de greu. Se mai discută, eu tine- 
reşti ard ari, despre fericire, dragoste, eroism . __ . cea mai înaltă iubire, 
după o definiţie a autorului (De n-a?' fi iuoirile ... ). E un retorism al 
sentimentelor. al ideilor ("Şi lozincile noastre sint frumoase!" se 
mîndreşte un personaj), vădind, însă, o neadincime a concepţiei. Ideaţia 
e deci uşoară şi, pe alocuri, dezghiocată de artificiile retorice şi senti- 
mentale, oarecum banală. Refugiul, abuziv, în metafore sau simboluri 
ţine tocmai de ambiţia unei exprimări mai dense, cu marca - exteri- 
oară doar - a profunzimii. Manevra, inexpertă, se regăsea la AL 1\1i1'o· 
dar şi, o vreme, în piese ale lui Paul Everac. Nu e însă decît mecanica 
a două planuri, străină de poezie, în acest limbaj "incifrat", în care se 
echivalează, de exemplu, "presiunea sondelor-' cu "presiunlea sufleteas- 
că", iar dragostoa e cintărită precum un zăcămînt --- asemuită cu P2- 

1 Dor-el Dorian. Teatru, Bucuresti, Editura pentru JiteruturI. 1969. 
 Secunda 58, ,/r0a1:1'u1", V 1960, ';3. 
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caracteristică acestor piese 
"'''''''''·;Y'noC1 virilă la care autorul as- 

de-a dreptul femi- 
slăbiciunea, 

în sporul de 
[etniriin. Fie se 

ori Hotam (Se- 
aducînd, cu sine şi o undă 

înflăcărarea aceea 
sacrificiu. Cu exaltări între 

autorului. La antipo- 
D. Dorian, sensibil [a 

cu juvenilă ex- 

unui 

urrnare, lui D. Dorian, Un joc de-a 
complicităţi, profitind de insuşirile, 

ale reconstituirii. Metodă la care, ele 
(Dacă vei întrebat) apelează stă- 

i'n,m'0C'''''''', obstinată a descoperi adevărul, 
Stilul uneori acut intero- 

în care, nu o dată, 
unor pro- 

clădite de multe ori, 
teatrală. Drama propriu- 

sa u Într- un regim ipotetic, angrcnată în 
revărsindu-sc într-un dialog, echivoc, al timpuri- 

care cind Coriqeniă la dTCLQoste) grani- 
Paradoxul ar fi că, asam- 

aces Lor es te tocmai fires- 
nu-şi au loc f'alsele trăiri, 

alunecind în 
teatr-ul lui 1). Dorian este un 

demonstrative. 'I'oh.11 urmează il fi 
este spus, Cuvintul absoarbe 

aşa cum 

rtritor. 
în tr-o anchetă 
I'aiiv dă tonul unei 

turnura 
blemc de conştiinţă. 

Memoria e atotstăpinitoar 

cit discursiv, făcînd paradă, 
teatru dedat unei neostoite 

explicitat, 
drama, pe care per- 

încercînd s-o 
e că. s-ar reface sub 

Formula la care 
mult ci] pare, I'n reflex, e de 

in teatru" ŞI discerne cît anume revine aici, pur şi 
unei nimic neobişnuit în acest perpe- 

tun "joc dublu". devine Ia un moment dat prizoriie- 
dacă se poate unei atare tehnici, care, .oricît de abilă, alu- 

necă la un moment dat în manieră. De pirandclliană, o piesă 
se intitulează Joc tiu.oiu, Mizind st,r(:: de continuă, de- 
rutantă dedublare nerv, se susţine pri n- 
tr-o ,,"',"' r.. '""" 

nu () 
recons ti tui e, 
ochii 
autorul 

din O,\lTJCnj ,1, l ), 
este aceea sentimentală. 

nu arareorj aversele unei 
manifestată efuviunea lirică incontinentă 

la 



88 F'LORIN FATFER 4 

Pledînd pentru morala nouă o convieţuirIi, în spiritul dragostei şi 
încrederii profunde, încercînd să redea crîmpeie din "poezia construc- 
ţiei umane", dramaturgie lui D. Dorian nu-şi dezminte vocaţia etică. 

Teatrul scurt al lui Al.. Mirodan sau [riuolitatea în traoesti 

Dacă, prin Ziariştii, Al Mirodan cîştiga net pariul său cu drama- 
turgia, reuşita, după cit se pare, a avut reversul ei. îşi găsise de la în- 
ceput un sti.! - în care, însă, maniera se presimte. O manieră în care 
dramaturgul se şi instalează, pe care o răsfaţă, o cultivă cu un spor 
chiar de fineţe (Şeful seciorului suflete), ducînd-o însă treptat la epui- 
zare 3. Cît. de mult s-a subţiat vechiul filon al înzestrărli sale o dove- 
desc scrieri precum Primarul lunii şi iubita sa sau Despre unele Lipsuri, 
deficienţe şi netijumsuri. în domeniul dragostei, ca 'ii compun eri curn sint 
acelea subintitulate "simple texte antifasciste'' (Cineva trebuie sii 
moară, Pasiune sau raţiune sali temă de lupUl, Ciiriile sînt mincinoase], 
reunite Într-un volum 4, In picseta Cineva trebuie sii moară, dialogul 
încearcă să configurcze etica luptătorului comunist, devotat unei cauze 
înalte. E vorba aşadar de curaj şi eroism, de credinţa într-un ideal, care 
oţeleşte sentimentul responsabilităţii morale, politice şi sociale. Idei 
oare, însă, nu vin, aşa cum HJ' fi fost firesc, din fiinţa adîncă a, piesei, ci 
sînt, de fapt, mai mult rostite. Enunţate. Un "simplu text" adesea dis- 
cursiv, cu o alur-ă Iilozofardă, mimînd procese de conştiinţă ("Conşti- 
inţa, Mi se pare ci) aşa se cheamă. Ea nu-mi dă pace,mă chinuie, mă 
terorizează"), în care autorul se lasă ispitit, surprinzător şi nepotrivit, 
de jocuri de cuvinte şi paradoxuri mai mult sau mai puţin facile ("Noi 
nu putem să convingem, noi sîntem siliţi să învingem. Pînă nu învingi, 
nu convingi"), veche slăbiciun» a lui Al. Mirodan, Ambitia autorului ( 
de a fi spiritual cu orice preţ. De unde şi ostentaţia replicii, care pros- 
peră şi în afara unei emotii adevărate. sînt uşor, non- 
şalant (vrînd parcă si socheze), cu Iente şi piruete, sprm- 
tare. e un montaj de dialoguri paradoxale în care un se găseşte 
oricînd, spontan (în aparentă) şi prompt, Ia orice în trebare. Ideea mo- 
rală (sacrificiul, răspunderea etc.) e valorificată mai mult prin disponi- 
bilitătile ci retorice, lăsîrid Trnpresia de chiar şi sub vălul 
amăgitor al unei parabole. Ceea ce primează este textul, sofisticat sau 
fals ingenuu ("S-a prăbuşit un copil pe caldarîm. Avem copii, aşadar! "). 
Pe pilonii unor frumoase precepte etice se clădeşte, astfel, doar o con- 
strucţie uşurică, unde acel "tragism filtrat prin umor" e mai curînd o 
iluzie el dramaturgului, în care, oarecum crispat şi cu un fals aplomb, 
eomediograful se disimulează cu greu. 

Cu Un titlu aritrnetlc, Pasiune 'p1.us ratiune sau temă de luptă se 
menţine în aceeaşi ambianţă de evoeare a unor vremuri de luptă anti- 
fascistă. Şi iată un comisar inteligent, subtil (deci nU schematic 1), bun 
psiholog, încercînd, cu şiretenie, 8[1 zdruneine tăria de cremene a tînă- 
rului aflat la interogatoriu. Nu e atît o agresiune fizică, ci maI mult 

3 Florin Faifer. Dramaturgia l11.i Alexandru 1VIirodan, "Cronica", VII, 1972, 50. 
4 AL Mirodan, Teatru, Bucureşti, Eminescu, 1973, 
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una morală, insidioasă. "Va'ln sueta (s. n.) în continuare despre rolul 
nefast al pasiunilor, erotice sau politice (, .)", propune comisarul şi în 
acest moment devine limpede că "pasiune plus raţiune" e mai puţin o 
"temă de lupta" şi mai degraba un atîtător subiect de "şueta'( (vocabula 
reapare şi în Ciiriue sînt mincinoase), Cozeria. după cum se Ş tk:" e chiar 
indispensabilă în toiul unei anchete l.. Deci, ca un laitmotiv, revine 
"nevoia de umor" (pe care o invocă, neaşteptat, comisarul), nevoia, im- 
perioasă, de "spirit" (după cum reiese din replica celui interogat), In cele 
din urma tertipurile vicleanului comisar sint dejucate lesne de ingenio- 
zitatea celor doi tineri dintr-o organizaţie de luptă antihitlerlstă. E, 
vrea să spună piesa, biruinta sentimentului şi a gîndirii, a pasiunii şi 
raţiunii --- îngemănate. Acţiunea e alertă, nu lipsită de surprize, de si·· 
tuatii vioaie, susţinute de un dialog agreabil. Avem a face, în femel, cu 
un divertisment. Structura piesei e de farsă, 

O farsă potcaşă este şi Cârţile sint mincinoase. Se postulează aici, 
încă a dată, necesitatea imaginaţiei ("a fi realist înseamnă a miza pe 
irealism'' --- a mostră tipică de stil,.paradoxal"), Efectul, însă e îndo- 
ielnic. In anii: aceia, din care piesa s-ar fi inspirînd, în vreme ce situa- 
(ia frontului suferise o bruscă schimbare" panica 'ii in vadează pe cei ce 
ştiu că vor trebui să dea, odată şi odată, socateaEi, Slmtindu-se în pri- 
mejdie, oarecari "distinse" personaje cauti'! cu înf'rlgurnre, prin orice 
mijloace, să se pună Ia adăpost. Fie prin fugă, fie prin tranzacţii care 
să le asigure eventual un viitor mai liniştit. intre un inalt demnitar, 
căzut în superstitiţ şi practici mistice, oculte, si tînărul său ononent 
corn batantul antifasoist, are loc un fel de partidă, a cărei miză este eh- 
berarea Unor detinuţi politici. Pentru aceasta se ar-anjează o ingenioasă 
şi hzlic punere în scenă, cu junele travestit în .babă-ghicitoare  o 
farsa, deci. din care nu lipsesc coincidenţele şi )ncl.lrcătllrile, nu chiar 
credibile, fireşte, dar de rigoare. SiRur că 11 imic; din tensiunea eveni- 
mentelor epocii nu se transmite E, doar, un fel 'de ,joacă", ticluită cu 
amuzament şi u;n pic de fantezie. 

O ipostazr'i a teairuiui. fi7o:wric-- "triloqia ateriuină" 
a lui D, Solomon 

Cu sau fără mârturt» lui D. 301011lon. trilorzia sa ateniană 5 p îmnîn- 
zltă de filozofie, Îri cadenta unei, r;'inrliri str-ăvechi, pulsează liniştit o 
meditaţie echilibrată asupra raporturilor esenţiale ale omului cu socie- 
tatea, cu viaţa, cu propriul destin. Socrate, PLaton. Diooene cîinele sînt. 
aşadar, parabole ele tind Srl fie drame ale sniritul ni, uman confruntat 
eu experienţe ce riu-s deloc irepetabile, Climatul, aici, p unul filozofic. 
Dar o filozofie care nici pentru acei voluptuos! ai, inţelepciunii nu fu- 
sess o aventură pură fi ideii. Viata lor. daCi; nu şi moartea, se confundă 
adesea cU filozofia lor, în măsura În care filozofia fu des ti nul însuşi al 
lui SocratC', Platon, Diogene, 

5 Dumitru Solomon,Socrate, Plalon, Diogene cîinele. Teatru, Bucureşti, Emi- 
nescu, 1974. 
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firesc 
sau, mai cu- 

la 
dcs- 

,.,lTliOEi'cm;c;.\" şi 
o 

an .m grădin:\ 
sau poctaştri, 
cugetătorul nu 

semnul În- 
cînd nu 

Numai 

curat in e 
dar si 

huUV 

Legenda spune cil. Socrato a trecut in 
si chiar nepăsător, pregătinclu-se ca 
rînd, pentru o câlatorie. E ca un 
spre careiomenirea a privit CLl un fel 
incercata ele oarecari. Socrate 

pe cei 
f'Ietului 
reintruparea. E 
rat poem, celebrmd, cu 
Cufundat in contemplarea lumii 
talgia unui absolut in care 
de trup, 3-·a1' fi 
grotescul, extravagantul 
"i-aduse faima toiagul, sumanul şi traiul sub stclc''. Cam 
sumanul dar de l\l!lxandruc(J Maro; locatar nu 

butoi. butoiul din dar al uriel Acest 
ţean al universului , mai mult iubit detestat 
cu lampa, în un clar izolindu-se de 
ideii sale de absolntâ. -- Mai mult decît 
gendă dramaturgul e nevoit. 
şi decît Platon, interpretat mai liber, 
personaj, în trupat din mi şi 

la reconvertire. 
Astfel, vechii A tlenc 

limpezimea de a cerului, 
ce colcăie în oetate ; cu 
nirnbul de înţelepciune prin CL90TG, 
lui Akademos -, Amestecat: printre 
cîteodată abstras sau, mai în 
se poate sustrage rînduielilor 
dorelii, ca Socrate, 
bate joc de-a.dreptul ele orice 
că cetatea toate acestea le 
renunţe la inertiile ei. De aici 
repr imatoare -- care 
din Delos, ca si! reluăm o metaforă 1" 
oracolul din DeUi cel mai 
reu întru aflarea adică a adevărului : iar adevâr urilc nu 
fie pe placul tuturor. EI aceea. cel dintîi filozof 
moarte primul vina de a fi încercat. sDi 
Iuşească nişte il I'j incercat Si3 le 
in mintea celorlalţi că bătrînul Homer fusese condamnat 
amendă de nu stiu fiind socotit nebun. 
bănuit de nebu;tic, el 
incomod, şi trebuie 
triste, care, în 
n1.011 este şi etic si 
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Creaţia lui e, intr-un fel, însăşi viata lui, pe care un asemenea 
era menit să o încunune. Dar acest basm frumos al mortii sale 
sedus pe dramaturg. In piesă, in urma unui agitat colo'cviu 
Socrate descoperă abia in ultima clipă, cu un cutremur, că "moartea 
asta nu duce niciunde". Spaima de neant n,o mai poate anula, sau su- 
blima, nici o filozofie. Şi la fel de cumplită ca spaima e pentru .Socrate 
indoiala, indoiala 'în credinţa de o viaţă. Doar Socrate, în clialo9U7'Ue 
lui Platon, predicase cii viaţa e o preg<"itire pentru moarte, iar cel ce se 
răzvrăteste inaintea sfîrşitului nu a fost un filosof, ci un iubitor de 
trup; 61 sufletul nu-i risipit de suflarea vîntului, sufletul numai se pu- 
rifică şi numai astfel poate accede la idee, la cunoaştere, la adevăr. Dar 
Socrate acesta, din piesă, se înspăimîntă, el se revoltă. Şi, deşi tîrziu, 
acum zadarnic, înţelege Cel s-a amăgit. În "orchestraţia" modernă a tri- 
logiei aceasta îi este drama. Să reţinem ideea a titniiqirii de 
sine '- ea va reveni. 

De "minciună" 11 învinuieşte Diogene pe divinul Platon. Spiritul 
său practic, desigur, nu se împacă in nici un chip cu fantasmele aces- 
tuia, izvodite de o fantez ie mai mult poetică. Şi tocmai poetii au să rÎiC 
izgoniţi de Platon din Republica lui ideală I In fond, pentru aceeaşi în- 
vinuire: poezia minte... Imitatie a imitaţiei, ca abate cugetul de la 
contemplarea esenţelor, a adevărului. Neaşteptat, divinul descinde din 
sfera lui, de plăsmuiri transcendente spre a se amesteca în lumea înve- 
ninată a pollticii, nutrind ambiţii ele reformator Iluzia lui, cu totul 
demnă ele un Platon, e insel arnăgitoare, deşi, sau tocmai pentru c;l, ea 
priveşte peste secole. Raţiunea si) sc înfrătească cu puterea. Prin ur- 
mare, sau filozofii să devină conducători, sau conducătoriă să prindă 
drago3te de înţelepciune. Viaţa, insel, cu desourajantă consecvenţă, are 
grijă să-I dezrnintă pe visătorul Platon. Politica îşi;f urma cursul, adesea 
învolburat, nedorriică de filozofie. . . , . 

Cu moralisrnul său destul de apăsat, dramaturgul stăruie asupra 
"lecţiei de adevăr" pe care gîndi tom] o primlE:\ş;te de Ia viaţă. chipul 
olimpian al lui Platon se desluşeşte o am ărăcrune. Stăpîn pc un tărîm 
de himere, omul abstract, cu nostalgia puterii dar lipsit de sensul 
realităţii, îşi vede spulberat idealul politic. Nu i-ar rămîne decît să se 
retragi'! în ţinuturile înclnpuirii sale. Cu un surîs de înţelegere şi ele su- 
verană resemnare ... 

Cit despre Diogene, acest "Socratc nebun", cum i-a spus Platon. e 
chiar sucit, e un bizar. Dincolo de exhibitionism sau de o măreaţă şi 
sordidă nesimtire, cc s .. o fi ascunzînd sub pur tările-i şocante, scanda- 
loase? O exasperare, poate - ne sugerează piesa. Contra lumii, dar şi 
împotriva sa. Diogene contestă. el sfidează, scăpărător de inteligentă 
sau numai grosolan, el neagii orînduiala sociali.\, din care înCCCl.rcă să se 
refugieze. E o întoarcere la natură, ale direi poruJlC1i, se el le pu- 
nea ]11ai presus decit pc cele ale legii, ale obşteşti. l:lersona .. 
jul emite replici, apoftegme, ce [ac dintr-însul un feI ele patron al con·' 
testatarjJor de mai tîrziu, ca şi al acelor şi abulici, idea- 
lişti în felul lor, întorcînd spatele civiliza(.iei i profcsind un naiv, înşc 
lător crez "faceţi dragoste, nu ră.iboj !". Din anecdotica bogată, fcartc 
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colorată, asupra acestui ciudat cugetator, Diogene, excentric dar nu 
original (ca fi:lozof), trîndav şi obscen dar totuşi fascinant, D. Solomon 
a reţinut atît cît să riu-i abată piesa de la morala ei. Diogene al său îşi 
înţelege falimentul; căci nu există libertate in afara societăţii, şi e 
minciună acea iubire pentru Om, întemeiată pe dispreţul oamenilor. 
Ca şi Socrate, ca şi Platon, eroul e fulgerat de îndoială, şi fanatismul 
său, obstinaţia într-o idee anume, idee amăgitoare (laitmotiv l), se cla- 
tină. El se va rcîntoarce, rccunoscîndu-şi rătăcirea, către oameni. Din 
trtlogia lui D. Solomon, cea mai "nefilosofică" piesă este Diogene cîinele. 

Cu o migăloasă tesătură aforistică, într-un registru speculativ, 
această dramaturgie uneori statică, alunecînd în sofistică uşoară, se sus- 
ţine mai ales prin urzeala dialectică, aşa cum se şi potriveşte unor evo- 
cări despre elocintele Socrato, cu maieutica lui scormonitoare, sau des- 
pre maestrul dialecticii. Platon. Dealtfel, autorul socoteşte teatrul o 
"stare dialectică" 6. Cu o Iată spre trecut, cu o alta spre clipa de faţă, 
piesele sale intretes adevăruri vechi cu altele, politice, etice sau filozo- 
fice, carp ne privesC" .' 

Piesa istorică=« intre documeni :fi fIcţiune 

Imaginate ori reconstituite, procesele istorice 7 judecate de Al. Voi- 
tin sînt, în esenţă, recurente. In orice timp istoric şi sub oricare chipuri 
se desfăşoară, ele dezvoltă o aceeaşi, de neîmpăcat, înfruntare, Între 
forţe pe care istoria le antrenează în inevitabil şi radical conflict. Astfel, 
în Judecata focului, Procesul Horia şi AV1'am Iancu sau calvarul biru- 
iniei. în care dacă. biruinţa e însoţită. de "calvarul" ei de jertfe şi stră- 
danii, înfrîngerea nu pune, însă, o lespede peste năzumtele celor sub- 
jugaţi, ci se transformă în chezăşia unor împliniri viitoare, Profetizate 
de vocea de stcntor a unui erou romantic comitele Ştefan, de glasul 
aspru, încordat al semetului Horia ori de acela mai ostenit, trădînd de- 
zamăgiri, al "crăişorului" A, vrarn Iancu. O natură dublă pare sădită în 
fiinţa unor asemenea personaje, Iăpturl a căror umbră se întinde pînă-n 
tărîmul de mit şi de legendă. Statura creşte, atunci, impunătoare, vocea 
capătă rezonanţe vaste, prelungindu-si ecoul peste vremuri, dînd relief 
Unor simţăminte şi gînduri iscate din existenţa zbuciumată a unui neam 
greu încercat. O extravagantă alegorie este Colivia eu năluci, "tragi-co- 
medie" inspirată de "o veche legendă din văile 'I'imocul ui". Intr-un 
limbaj preţios şi încetoşat, într-o stearpă sforţare ele a Iidozof'a, e strecu- 
rată ideea veşnicelor tulburări şi zguduiri pe care, în vechi şi strîmbe 
rînduieli, le aduce "duhul" răzvrătir'ii. Mesajul, captînd şi sensuri din 
celelalte piese într-o sofisticată parabolă, Se desprinde şi limpede şi 
anevoios din ciudata compunere, luminind. în nilpiir-i, cugetări solemn- 
încrezătoare 'in sansa omului de el exista, nu claustrat, ci liber de con- 
strîngeri sau opresiuni. sub străjuirea unor curate valori morale. 

Dramaturgia lui /\1. Voi tin e una colocvială. reluind. cu variaţiuni, 
aceleaşi idei cu miez politic şi inţelesuri actuale, in tonuri care, 

 Paul Tutungiu, O convorbire cu Dumitru Solomon, "Teatrul" XX, 1975, 12. 
'<AL 'Voitin, Procese Îstorice. Teatru, Bucureti, Eminescu, 
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sub alura încruntată şl dezvăluie un o 
in slujba unor demonstrative. foarte transparente intr-o 
piesă-cola] cum este majestate l, în care evoluţia divergenta a 
celor doi înverşunaţi an timonarhici, G. Panu şi N. D. Cocea, 
şovăitor şi temator întîiul, cel ele-al doilea, este surprinsă 
într-un montaj paralel, cam sacadat şi expozitiv. Montaj in care mai 
incap, ca şi in celelalte manevrele mai mult sau mai puţin sub- 
tile, mergind de la aderneniri şi vicleşuguri pina la violenţe şi silnicii, 
ale reprezentanţilor autorităţii. E vorba, iarăşi, de o schemă, de care 
totuşi, nu o dată, aceste drame se cu destulă energie. In 
scenă, în acele procese, faJ)l.ele după vechi tipicuri ._, 
de afară răzbate, din ce in ce mai viu, murmurul mulţimii de răzvră- 
tj'ţ;Î, exasperaţi de un trai nCCllYlCIHeSC, de umilinţe de nesuportat. 
nFăc1ia" revortei S-i,l rerlexele pc îrrtrsg 
cerul Europei. Căci Al. il piesei 
istorice, îşi amplasează conflictul care să cuprindă şi, 
complicatele stări llcvropcncştj". Comentariul său e adesea impetuos, 
aspru, ca ton, închipuirid o pledoarie, intemeiata oricum pe documente 
grăitoare. ' 

Viziunea, se Nu doar epocile comunică intre ele 
(Avram Iancu se socoteşte un logatar, un urmaş al lui Horia), ci şi spa- 
ţiile istorica-geografice, între care ecouri vibrează şi îşi răspund. Un 
spirit al revoltei colinda intre Apus şi 1;,211'11e romane, Vremea se gră- 
beşte şi trebuie zorrtă încă. Legi dure, judecăţi. nedrepte, pedepse înfio- 
rătoare încearcă să zăgăzuiască această revărsare mînioasă de oprimaţi, 
români sau de alte naţionalităţi, ce nu mai pot îndura apăsarea, abu- 
zurile despotismului, Din rîndurile lor se ridică, lei timpul potrivit, cei 
aleşi să le poarte, să le reprezinte aspiraţiile şi, pdate, chiar să se 
Iească, Iluminati, în rnartiriul precum Horia' unei piese .re· 
marcabile), de acea clar-viziune care îi ajută vadă dia.colo de clipă, 
oricît de insîngerată, 

Analitic pînă la diluţie, cărturăresc uneori, stilul se dezmorţeşte 
nu doar în tăria unor dezbateri eu. preţioasă încărcătură politică (pre- 
cum în "duelul" dintre Jankovich şi Horia), ci şi în pasaje cu efecte 
evocatoare, în care se insinuează inflexiuni de lirism baladesc (". .. ste- 
lele s-ar stinge, oile OI' plînge .. .") sau izbucnesc vehemente accente de 
"blestem" (ca în "blestemul celor trei Eve"). Modul răspicat al spunerii. 
se complace în alcătuirea voit teatrală, mediu prielnic pentru un proces, 
cu atmosfera lui austeră, cu strategia minuţioasă, sub o regie citeodată 
excesivă, în orice caz riguroasă şi prevăzătoare, drărnuind momentele 
spectaculare. Insă nu atît spectacolul valoreaz<'i in dran:laturgia istorică 
a lui Al Voitîn, cit esenţa ei politkă. 

Teatrul livresc __ o eseu şi "reportajistoTic" 

Un aglomerat breviaT' de cultUl'EI teatrală se adElposteşte în acest. 
volum al lui Mihnea Gheorghiu, cu titlu criptic U nul în doi B. Omul 

8 Mihnea Gheorghiu, 'Teatru, Bucureşti, Eminescu, W?5. 
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de carte, cu euforia lecturilor sale invocate cochet, iar cîteodată 
ceremonios, şi eseistul riguros, cu reflexia metodică, uescongestionată 
de anume, SP reunesc in dramaturgul de rit shakespearian 
doi un ulv--> ca să Iim în ton. Duhul "marelui Will" tutelează teatrul 
istoric al lui Mihnea Cheorghiu, impodobit cu semnul tragediei. Teatru 
ambiguu ca structura, convcrgent, dar pînă la un punct, cu acela al lui 
Paul Anghel 9, alăturînd recons ti tui.ri i. ce se mîndreşte cu un scrupul al 
adevărului (istorie, f ilozofic ; chiar psihologic), un comentariu lucid. 
explicit (aproape didactic), care, incercind să desprindă intelesurile 
adînci, uneori ascunse, ale iritîmplărilor de demult, le îmbină totodată 
cu aluzii discrete la cvenimen Le sau la clirnatc politice din vremuri mai 
apropiate. Ecoul averfisrnerrtului ce urcă dintr-un trecut adesea inne- 
gur-at se întîlneşte astfel cu unor experienţe dure, emanate 
ele un prezent deloc străin de marile nelinişti. "Piesa", in fond, nu-i 
prea schimbată -. doar "rmlştile" nu sînt aceleaşi. "TvI6şti" de care. 
dealtfel, se foloseşto şi dramaturgul, obligrndu-si interpretii să 
personaje f'elur-ite. din felurite cărţi sau epoci, personaje care, apoi, 
profitînd pe îndelete de artificiul îngăduitor al "teatrului în teatru", 
iau în discutie, Într-un prelung taifas, propriile partituri. Simptom acut 
de cerebrali tate, provocind inevitabil o anumită ;,deshidratare" a piesei. 
- Ca şi pe frontispiciul faimos al lui "The Globc" ("Totus mundus agit 
histr ionem''), lui Mihnca Gheorghi u dictonul "lumea 
e o scenă" ar", Iar eroii, el căror faptă răsfr inge răsunetul din- 
colo de spatiul prind stl se manifeste acum, cu semeţie, pe 
"scena lumii". Poate ci't în noua dramaturgie istorică nicăieri nu e con- 
fruntată mai stăruitor soarta tărrlor române cu mişcarea, cu ambianta 
pol itică înconjurătoare - amplu fundal ele unde se abate. de atîtea ori 
ameninţătoare, umbra marilor imperii. 

"Teatrul în teatru" este () delicată (căci e uneori hibridă); 
dar stimulînd efectul de distantare, .lăsînd ca astfel meditaţia asupra 
istoriei S;'i-Ş1 91 mai cuprinzător. aripa. Formula. cu o agerime 
de reportaj, de istoric", presupune, în accepţia ei mai 1:1rgtL, 
si ideea de De astll Ckl.t:'i nu spinimrnl, frivol adică, şi nici neri- 
hilist. Cu ironii subin ielese, au torul demisii ficCi, dar ci deza vueaZd 
"demitizarea" 10, care r;llsific{l nu rareori, vir{ovată faţă de istorie, de 
adevărurile ei, dense de tragism. E vorba aşadar de o c()n'runtare - cu 
cărţile fai/l ori. elimpotrive'i, abil disimulate -- o conf:·unt.are de pla-- 
nuri, undQ abstractiunea tinde să abSO<lrbă alte seve, 
[ortWcînd structura ideologică a piesi, nu intotdeauna J'nsă şi substanţa 
ei. lramatică. M.odalitatea "teatrului-manifest" aduce un flux de energic, 
dar şi un anume schematism. 

;Jocul", aşadar, e unul al intereselor majore; dar ;i unul al timpu- 
lui; dar şi. un dial.og strîns al eroului. cu istoria, cu lUDH':d, cu propria 
soarti'i. Miza fiind imensei, copleşitoare, insă generoasă întrucît închide 
in ea un vis: dreptatea, libertatea. izbăvirea unui neam de rc"ml dinl<J·· 

9 Florin Faifer, Teatru isl;oric - Icatr11 politic (Teatrul lui Paul Anghel), 
. VIII. Ul7:!, 3 . 

.Pau.! 'I'utungiu. O convorbire Cl1 IYTihneu GheoTghiu, "Teatrul", XX, 1975, 
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rului 11 şi de contemplarea frescelor de Ia Vorcneţ, unde coexistă filozo- 
fii Greciei antice şi eroi de mitologie. In rnare cinste este ţinută analogia 
(Turnul Golici  Turnul Londrei, Sigismund -- regele Claudius 
ş.a.m.d.), luxul asociativ încercînd să scape de gratuitate prin urmări- 
rea insistentă a semnificaţi ilor, a simbolului. Astfel, capul, imens (din 
piesa Capul), cu expresia lui sugestivă de credinţă intensă, ar putea 
evoca -- propune scriitorul .- "jert[elnicul" (motivul acestei dramatur- 
gii fiind tocmai acela al jertfei) din templele in aer liber ale Antichită- 
ţii sau altarul dionisiac (Mihnea Gheorghiu e autorul cărţii Dionysos) 
de la începuturile tragediei. Gen pentru care dramaturgul pledează. In 
dialoguri apar, încrustate, repbici celebre ("Du-te la mînăstire", "noapte 
bună, triste prinţ" ş.a.), chiar parafraze din Shakespeare, expresii din 
scrierile unor clasich români. Stilul, aici, e de cola]. Se recita elegiac ._" 
patetic versuri din balada Iui D. Bolintineanu închinată lui Mihai. Vi- 

se inserează un interludiu din Tiganiada, iar Bălcescu se înJăţi- 
şează, solemn şi fremătător, indemnind la "aducerea aminte a acelor 
timpuri eroice". Convenţia, copioasă, solicita indeosebi pe spectatorul 
avizat. 

E "jocul", voluptuos, al unui erudit Mijloace plastice, muzicale, 
coregrafice, laolaltă, vădesc o tendinţă spre sincretism. Sanctuarul cir .. 
cular de la Sarmisegetuza, "irozii", bocetul, ,,:jocul fetelor" din Oaş, ba 
chiar şi o corrula satisfac o dispoziţie asociativă care nu ştiu dacă tră- 
dează un spirit imaginativ. In mişcări hieratice, întretâiate de ritmuri 
precipitate, aceste piese pot prilejui un spectacol cult, cu o frazare dis- 
tinctă ce dă răgaz reflcxiei să se intrupeze, pentru a irumpe în replici 
mai viguroase, nervoase. Cîte. o metaforă (uneori nepotrivită) ar vrea 
să sugereze că teatrul se înrudeşte indeaproape cu poezia. 

Dramaturgia lui Mihnea Cheorghiu, urrnîndu-şi rost urile cu sobră 
eleganţă, se distinge, dincolo de tormula-i dichisită, prin gindul luminat 
şi aura ei de erudiţie. 

qUELQUES M01\lENTS DE. LADRAMi\TUHGIF HOU1\:IAINE 
CONTEMPOHAINE 

HfCSUMlC 

Cet article se propose de traltcr. dans des sequences de factura presq ue 
monographique, de quelques aspects de la dramaturgie roumaine contemporainc. 
Le discours ethique qui, chez D. Dor-lan, misc sur unt, oertamc rhetoriquc des 
sentiments, parfois d'un pathetisme naif mais 5111C(,re, perd sa tension dans quel- 
ques piăces (moins significatives) de AL Mirodan ct glisse dans des virtuosites 
de replique facile agencees avec une nonchalancc de "comediographe". D'uue te- 
nuc plus austere, tente par la philosophie, le theâtre de D. Solomon caehe sous 
les pUs de sa dialectique un supportethique et politique ; il s'Înteresse aux anciennes 
veriMs pour leur donner un sens adtuel. ehez Al. Voitin, la fictiou va de palr 
avec le document dans la piece historique. que Mihnea Gheorghiu con:oit dans 
une formule plus pretentieuse, livresque, reunissant sous une aura d'emotion la 
speculation de l'essai et le "reportage historique". 

,11 Ibidem. 


