
MODULUL 3.  
LITERATURÃ ªI ALTE ARTE

TEXTUL DRAMATIC ªI ARTA
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O noapte furtunoasã de I.L. Caragiale

LIMBÃ ªI COMUNICARE
Dezbaterea

Monologul argumentativ

CRONICA DE SPECTACOL
O noapte furtunoasã. Cronicã dramaticã

de Ioan Slavici

LITERATURÃ ªI FILM

CRONICA DE FILM
Adio, dragã „Titanic”! de Eugenia Vodã

Evoluþia dramaturgiei în cultura românã
Test de evaluare
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TEXTUL DRAMATIC ŞI
ARTA SPECTACOLULUI

COMEDIA

1. Spectacolul, în sens larg, reprezintã un ansamblu de elemente,
de fapte care atrag atenþia, privirea, impresioneazã ºi provoacã
reacþii. În sens restrâns, spectacolul este o reprezentaþie teatralã,
cinematograficã, de operã ºi balet, de circ etc. Ce tip de spec -
tacol preferi? Argumenteazã-þi rãspunsul.

2. Spectacolul de teatru este una dintre cele mai frecvente forme
de manifestare în lumea artei. De ce merge spectatorul în sala
de teatru? Ce îl atrage? Exprimã-þi punctul de vedere.

3. Ai studiat aspecte ale creaþiei lui I.L. Caragiale ºi în cursul
anilor precedenþi. Ce þi-a plãcut, ce te-a impresionat, ce ai reþinut
din creaþia comicã (schiþe, piese de teatru) a acestui scriitor?

ÎNAINTE DE TEXT

I.L. Caragiale (1852-1912),
dramaturg şi prozator. Se naşte în
satul Haimanale, în apropierea mă -
năstirii Mărgineni (Prahova).

În 1873 îşi începe activitatea
literară şi debutează la revista sa -
tirică Ghimpele. Face ucenicie la mai
multe ziare, dar mai ales în paginile
revistei umoristice Claponul. Este che -
mat de Mihai Eminescu în redacţia
ziarului Timpul, unde va rămâne patru
ani.

Tot prin Eminescu este introdus
în cercul jurnalist al lui Titu Maiorescu.
În 1878 publică piesa lui de debut O
noapte furtunoasă, care va fi re -
prezentată anul următor la Teatrul
Naţional din Bucureşti.

La scurt timp în cadrul socie -
tăţii literare Junimea, citeşte piesa
Conul Leonida faţă cu reacţiunea,
care se publică în numărul din 1 fe -
bruarie 1880 al revistei Convorbiri
literare. În prezenţa reginei, în anul
1884, i se rprezintă cu mare succes
comedia O scrisoare pierdută, ca -
podoperă a dramaturgiei româneşti.

Notă biobibliografică

O NOAPTE FURTUNOASÃ

de I.L. Caragiale

PERSOANELE

JUPÂN DUMITRACHE TITIRCÃ INIMÃ-REA, cherestigiu,
cãpitan în garda civicã

NAE IPINGESCU, ipistat, amic politic al cãpitanului
CHIRIAC, tejghetar, om de încredere al lui Dumitrache, ser -

gent în gardã
SPIRIDON, bãiat de procopsealã în casa lui Titircã
RICÃ VENTURIANO, arhivar la o judecãtorie de ocol, student

în drept ºi publicist
VETA, consoarta lui jupân Dumitrache
ZIÞA, sora ei

În Bucureºti, la Dumitrache

ACTUL  I

(O odaie de mahala. Uºã în fund dând în sala de intrare; de
amândouã pãrþile uºii din fund, câte o fereastrã. Mobile de lemn ºi
paie. La stânga, în planul întâi ºi-n planul din fund câte o uºã; în
dreapta, pe planul al doilea altã uºã. În dreapta în fund, rãzematã de
fereastrã, o puºcã de gardist cu spanga atârnatã lângã ea.)

SCENA  I

JUPÂN DUMITRACHE, în haine de cãpitan de gardã fãrã
sabie, ºi NAE IPINGESCU
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Un an mai târziu, deşi premiată de
un juriu competent compus din V.
Alecsandri, T. Maiorescu, B.P. Hasdeu
ş.a., comedia D-ale carnavalului e
primită cu fluierături, prilej pentru
Maiorescu să intervină cu articolul
Comediile d-lui Caragiale. În 1890
are loc premiera dramei Năpasta,
care apăruse şi în volumul Teatru,
publicat cu un an mai înainte.

În anii următori editează re -
vista umoristică Moftul român şi din
colaborarea la ziarul Universul va
alcătui volumul Momente, apărut în
1901.

În 1902, procesul în legătură
cu presupusul plagiat al dramei
Năpasta, pledat strălucit de Barbu
Delavrancea, se sfârşeşte prin con -
damnarea calomniatorului Caion.

În anul 1904, se stabileşte cu
familia la Berlin, în exil voluntar.
Păstrează în permanenţă legătura
cu ţara, iar corespondenţa sa ber -
lineză îl arată atent la tot ceea ce se
petrece în România, fie în domeniul
literar, fie în viaţa politică. Din ca -
pitala Germaniei va trimite constant
colaborări la reviste şi ziare din ţară.

Text dramatic – text scris cu
intenţia prezentării pe scenă, într-un
spectacol teatral. Principalele sale
trăsături sunt:

• caracterul ficţional;
• înfăţişarea unei înlănţuiri de

evenimente provocate de o anumită
cauză;

• prezenţa stărilor conflictuale
care pot duce la schimbări specta -
culoase de situaţii;

• construcţia textului sub for -
ma unui schimb de replici;

• absenţa povestitorului sau a
naratorului, care este suplinită de
indicaţiile scenice;

• organizarea textului în sec -
venţe specifice: acte, scene.

Cele mai importante tipuri de
texte dramatice sunt comedia, drama
şi tragedia.

JUPÂN DUMITRACHE (urmând o vorbã începutã): Iaca,
niºte papugii... niºte scârþa-scârþa pe hârtie! ’I ºtim noi! Mãnâncã
pe datorie, bea pe veresie, trag lumea pe sfoarã cu piºicherlicuri...
ªi seara... se gãtesc frumos ºi umblã dupã nevestele oamenilor sã le
facã cu ochiul. N-ai sã mai ieºi cu o femeie pe uliþã, cã se ia baga -
bonþii laie dupã dumneata. Un ãla… un prãpãdit de amploiat, n-are
chioarã în pungã ºi se þine dupã nevestele negustorilor, sã le spargã
casele, domnule!

IPINGESCU: Nu se ia dupã toate, jupân Dumitrache; dupã
cum e ºi femeia: dacã trage la ei cu coada ochiului ºi face fasoane,
vezi bine! bagabonþii atât aºteaptã.

JUPÂN DUMITRACHE: Ba sã am pardon! ªtiu eu ce vrei
dumneata sã zici... Dar nevastã-mea nu-i d-alea, domnule.

IPINGESCU: Vai de mine! jupân Dumitrache, adicã, gândeºti
cã am vrut pentru ca sã-þi fac un atac? Îmi pare rãu!

JUPÂN DUMITRACHE: Nu, nene Nae; dar vreau sã zic adicã
cã nevasta mea nu-i d-alea cum ziseºi, ºi iaca, dupã mine de ce s-a
luat?

IPINGESCU: S-a luat bagabonþii ºi dupã dumneata?
JUPÂN DUMITRACHE: S-a luat ºi se ia...
IPINGESCU: ªi cum eºti dumneata!...
JUPÂN DUMITRACHE: Eu am ambiþ, domnule, când e vorba

la o adicã de onoarea mea de familist...
IPINGESCU: Rezon!
JUPÂN DUMITRACHE: Apoi sã ºtiu de bine cã intru în

cremenal! Sã mai vãz eu numai cã se þine bagabontul dupã mine, ºi
lasã-l...

IPINGESCU: Care bagabont?
JUPÂN DUMITRACHE: Ei! iaca… un bagabont! De unde-l

cunosc eu?
IPINGESCU: Apoi, dacã nu-l cunoºti, de unde ºtii cã-i bagabont?
JUPÂN DUMITRACHE: Asta-i! Una vorbim ºi baºca ne-nþe -

legem. Dar de! ai dreptul; nu ºtii ce mi s-a întâmplat, nu ºtii cum
mã fierbe el pe mine de douã sãptãmâni de zile... Nu cã mi-e fricã
de ceva, adicã de nevastã-mea... sã nu...

IPINGESCU: ’Aida de! Coana Veta! Mie-mi spui? n-o ºtiu
eu?...

JUPÂN DUMITRACHE: Nu cã mi-e fricã... dar am ambiþ,
domnule; când e vorba la o adicã de onoarea mea de familist...

IPINGESCU: Rezon!
JUPÂN DUMITRACHE: Bagabontul...
IPINGESCU: Cã bine zici! Începuseºi sã-mi spui istoria.
JUPÂN DUMITRACHE: Stai s-o iau de la cap.
IPINGESCU: Stau.
JUPÂN DUMITRACHE: ªtii dumneata cã la lãsata secului

am mers la grãdinã la „Iunion”; eram eu, consoarta mea ºi cum -
natã-mea Ziþa. Ne punem la o masã, ca sã vedem ºi noi comèdiile
alea de le joacã Ionescu. Trece aºa preþ ca la un sfert de ceas, ºi
numai ce mã pomenesc cu un ãla, cu un bagabont de amploiat...

IPINGESCU: De unde ºtii cã era amploiat?
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JUPÂN DUMITRACHE: Dupã port nu semãna a fi negustor.
Mã pomenesc cã vine ºi se pune la altã masã alãturi, cu faþa spre
masa noastrã ºi cu spatele la comèdie. ªade rezemat într-un peº,
ºade, ºade, ºade, ºi se uitã lung ºi galiº la cocoane, se uitã, se… Eu,
cum m-a fãcut Dumnezeu cu ambiþ, mã scol ca sã plecãm; co -
coanele nu! cã sã mai ºedem, cã încã nu s-a isprãvit comèdia. Încep
sã mã-ncruntez la bagabontul ºi mai cã-mi venea sã-l cârpesc, dar
mi-era ruºine de lume; eu de! negustor, sã mã pui în poblic cu un
coate-goale nu vine bine... mai mã uit eu încolo, mai mã fac cã nu
mã sinchisesc de el... bagabontul cu ochii zgâiþi la cocoane; ba încã-ºi
pune ºi ochilarii pe nas. Tii! frate Nae, sã fi fost el aici sã mã fiarbã
aºa, cã-i sãrea ochilarii din ochi ºi giubenul din cap, de auzea
câinii în Giurgiu.

IPINGESCU: Rezon!
JUPÂN DUMITRACHE: În sfârºit, se isprãveºte comèdia. Ne

sculãm sã plecãm; coate-goale se scoalã ºi dumnealui. Plecãm noi,
pleacã ºi dumnealui dupã noi. Eu îl vedeam cu coada ochiului; dar
nu vream sã le spui cocoanelor, ca sã nu le ruºinez. ªtii cum e Veta
mea,... ruºinoasã.

IPINGESCU: Mie-mi spui? n-o ºtiu eu?... Ei?
JUPÂN DUMITRACHE: Ei! Apucãm pe la Sfântul Ionicã ca

sã ieºim pe Podul-de-pãmânt, – papugiul cât colea dupã noi; ieºim
în dosul Agiei, – coate-goale dupã noi; ajungem la Sfântul Ilie în
Gorgani, – moftangiul dupã noi; mergem pe la Mihai-Vodã ca sã
apucãm spre Stabilament, – maþe-fripte dupã noi… Eu trãgeam cu
coada ochiului... fierbeam în mine, dar nu vream sã spui cocoa -
nelor...

IPINGESCU: Rezon! Ca sã nu le ruºinezi.
JUPÂN DUMITRACHE: ªtii cum e Veta mea...
IPINGESCU: Ruºinoasã, mie-mi spui?
JUPÂN DUMITRACHE: Când sã apucãm de la Stabilament

în sus, mã uit înapoi cu coada ochiului ºi nu mai vãd pe coate-goale.
Mai mergem ce mai mergem, mã uit iar... mã iertase bagabontul.

IPINGESCU: Jupân Dumitrache, adicã sã am pardon de im -
presie, eu gândesc cã numa’ þi-ai fãcut spaimã degeaba. Poate cã
omul o fi ºezând prin partea locului, pe Dealul Spirii. Ei! a venit ºi
el la grãdinã ca ºi dumneavoastrã, a stat ºi el pânã la isprãvitul
comèdiei, ºi s-a nemerit sã apucaþi tot pe-un drum ca sã vã întur -
naþi la domiciliu. El a rãmas la al lui ºi dumneavoastrã aþi mers
înainte.

JUPÂN DUMITRACHE: Aºa am crezut ºi eu întâi, dar stai sã
vezi!... A trecut dupã aia o sãptãmânã la mijloc. Îmi cam ºi uitasem
eu de istoria bagabontului; gândeam ºi eu: poate c-o fi stând coa -
te-goale prin partea locului, – bunãoarã vorba dumitale. Aºa, zice
cumnatã-mea ieri: „Nene, hai desearã la «Iunion» la Ionescu!”
Cum auzii eu de „Iunion”, mã fãcui verde la faþã. „Ce sã mai
cãutãm la comèdiile alea nemþeºti, niºte mofturi; dãm parale ºi nu
înþelegem nimica; mai bine punem banii în buzunarul ãlãlalt ºi
zicem cã ne-am dus.” „– ’Aide, nene, zãu! Parol! sã n-ai parte de

Comedie – specie a genului
dramatic menită a-i înveseli pe spec -
tatori sau pe cititori prin satirizarea
unor tipuri umane, a moravurilor, prin
înlănţuirea unor situaţii neprevăzute.
Întreaga acţiune are un final fericit
şi vesel.

Originea comediei se află în
cântecele rituale greceşti. Serbările
în cinstea zeului Dionysos (dionisia -
cele) se terminau printr-o procesiune
veselă, numită „komos”, în timpul că -
reia se cânta şi se dansa. Termenul
comedie însemna, la origine, „cân -
tece în timpul komosului”. Din cân -
tecele vesele ale corului, în care
era prezentată bucuria sărbătoririi
lui Dionysos, şi din dialogul dintre
conducătorul corului (corifeu) şi cor,
a luat naştere o nouă specie a ge -
nului dramatic, comedia.

În antica Atenă, comedia re -
prezenta o şcoală de morală şi de
politică. Ca producţie literară, apare
în secolul al V-lea î.Hr., având un
pronunţat caracter satiric, politic, une -
ori bufon, şi o acţiune foarte simplă.
Părintele comediei este considerat
Aristofan.

Comedia latină, mai puţin ori -
ginală, împrumută de la cea greceas -
că o serie de teme şi tipuri. Plaut,
cel mai cunoscut comediograf, a în -
râurit puternic comedia universală.

În secolul al XVI-lea, o mare
dezvoltare ia în Italia commedia dell'
arte, o formă a comediei influenţată
de teatrul popular dialectal. După o
temă dată, actorii de carieră impro -
vizau pe scenă o întreagă comedie
cu intrigă complicată. Personajele
convenţionale întruchipau tipuri uma -
ne ca servitorul isteţ, fata naivă, bă -
trânul îndrăgostit etc. Din Italia
commedia dell’ arte pătrunde în toate
ţările Europei occidentale şi cunoaşte
până în secolul al XVIII-lea un
succes răsunător, înrâurind pe cei
mai mari autori dramatici.

În literatura română comedia
apare la jumătatea secolului al
XIX-lea, când Vasile Alecsandri
creează primele piese originale şi
formează gustul publicului pentru
teatru. Câteva dintre comediile sale
se reprezintă şi astăzi. Cel mai
important autor de comedii rămâne
I.L. Caragiale, ale cărui piese con -
stituie modele ale genului. Printre
alţi autori importanţi se numără
Victor Ion Popa, Tudor Muşatescu,
Teodor Mazilu.
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Istoria literaturii cunoaşte mai
multe tipuri de comedie: cele mai
importante sunt comedia de mora -
vuri, de caractere şi de intrigă.

Co media de moravuri surprinde
modul de viaţă, moravurile unei epoci,
cea de caractere se concentrează
asupra unui personaj ce reprezintă
un anume mod de a fi, pe când co -
media de intrigă prezintă înlănţuirea
unor si tuaţii. În acest din urmă caz,
efectul comic rezultă din priceperea
drama turgului de a combina momen -
tele acţiunii.

mine ºi de Veta!” Ei! când am auzit aºa vorbã mare, n-am putut
pentru ca s-o tratez cu refuz.

IPINGESCU: Rezon!
JUPÂN DUMITRACHE: Ei! haide!... dar unde mã gândeam

eu cã o sã mi se întâmple un aºa ceva. Ne ducem. ªedem la o masã
mai la o parte; ºedem cât ºedem, ºi începe comèdia. Nu ºtiu cum
mã-ntorc cu ochii înapoi, ºi pe cine gândeºti cã vãz la masa de la
spate?...

IPINGESCU: Pe bagabontul...
JUPÂN DUMITRACHE: Pe coate-goale, domnule, pe mof -

tangiul, pe maþe-fripte, domnule! Fir-ai al dracului de pungaº!...
Bagabontul, nene, cu sticlele-n ochi, cu giubenul în cap ºi cu bas -
maua iac-aºa scoasã. Cum m-a vãzut, – cã trebuie sã fi fost
schimbat la faþã, cum sunt eu când mã necãjesc (îºi mângâie
favoritele) – cum m-a vãzut, a sfeclit-o... A întors capu-ncolo ºi a
început sã bea din þigarã ºtii aºa, niznai. Dar mã trãgea cu coada
ochiului. Mã-ntorc eu iar la loc ºi mã fac cã mã uit la comèdii,
se-ntoarce ºi bagabontul iar cu ochii la cocoane!... mã uit iar la el,
iar se-ntoarce-ncolo;... mã-ntorc iar la comèdii, iar se uitã la co -
coane;... mã uit iar la el, iar se-ntoarce-ncolo; mã-ntorc iar la
comèdii...

IPINGESCU: Iar se uitã la cocoane...
JUPÂN DUMITRACHE: Ei! iac-aºa m-a fiert fãrã apã toatã

seara…
IPINGESCU: În sfârºit?
JUPÂN DUMITRACHE: În sfârºit... plecãm; coate-goale

dupã noi. Era sã mã-ntorc în poarta „Iunionului”, sã-i zic numa’:
„Ce pofteºti, mã musiu?” ºi sã-l ºi umflu; dar ºtii, am ambiþ; m-am
gândit: eu negustor... sã mã pui la poblic cu un bagabont ca ãla, nu
face...

IPINGESCU: Rezon!... Ei! pe urmã?
JUPÂN DUMITRACHE: Pe urmã s-a þinut iar gaie dupã

mine.
IPINGESCU: Pânã la Stabilament...
JUPÂN DUMITRACHE: Da, pânã la Stabilament! S-a þinut

dupã mine pânã la rãscruci, ºtii, unde vrei s-apuci spre cazarmã. Ce
ziceam eu? „Haide, drace, haide! Sã intri tu pe strada lui Marcu
Aoleriu ori Catilina ºi lasã!” Aveam de gând sã intru cu cocoanele
în casã, sã trimit repede pe Chiriac pe poarta de din dos pe maidan
sã-i iasã înainte, ºi eu sã-l iau pe la spate... sã-l apucãm la mijloc
pentru ca sã-l întreb: „Ce pofteºti, mã musiu?” ºi sã-l ºi umflu!... ªi
dacã nu-i ajungea, sã-mi tai mie favuridele! (îºi mângâie favoritele.)

IPINGESCU: Ei! dacã nu-i ajungea, despãrþirea e aproape; sã
fi poftit la mine la despãrþire cu lãcrãmaþie, cã-i împlineam eu cât
îi mai lipsea.

JUPÂN DUMITRACHE: A avut noroc! mare noroc a avut
bagabontul; a scãpat!

IPINGESCU: Iii! Pãcat... Cum?
JUPÂN DUMITRACHE: Când am trecut eu de rãscruci cu

cocoanele, ºi bagabontul era sã intre dupã noi în uliþã, a ieºit haita

Teatrul Naţional din Bucureşti
(secolul al XIX-lea)

Sala Teatrului Naţional
(1852-1944)
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de câini de la maiorul din colþ, ºi i-a tãiat drumul lui coate-goale.
Am lãsat pe Ziþa acasã, m-am suit degrab cu Veta sus, am trimis pe
Chiriac repede în maidan, eu i-am ieºit înainte peste uluci tocmai
pe la prãvãlia lui Bursuc; dar... geaba! Pânã sã ieºim noi, fugise
bagabontul!

(Se aude glasul lui Chiriac strigând afarã: „Spiridoane!
Spiridoane!”)

IPINGESCU: Iacãtã vine Chiriac. Sã n-auzã.
JUPÂN DUMITRACHE: Aº! de el nu mã sfiesc. Din contra, el

ºtie toatã istoria, i-am spus-o de la început... Atâta om de în credere
am... bãiat bun!... þine la onoarea mea de familist. Dacã nu l-aº fi
avut pe el, mi-ar fi mers treaba greu. Eu, ºtii, cu negustoria, mai
mergi colo, mai du-te dincolo, mã rog, ca omul cu daraveri, toatã
ziua trebuie sã lipsesc de-acasã. Pe de altã prte, ce sã-þi spui! am
ambiþ, ºtiu când e vorba la o adicã la onoarea mea de familist. De!
când lipsesc eu de-acasã, cine sã-mi pãzeascã onoarea? Chiriac
sãracul! N-am ce zice! Onorabil bãiat! De-aia m-am hotãrât ºi eu,
cum m-oi vedea la un fel cu meremetul caselor, îl fac tovarãº la
parte ºi-l ºi însor!

IPINGESCU: Da!... coana Veta ce zice?
JUPÂN DUMITRACHE: Consoarta mea?... Ce sã zicã?...

De! ca muierea… mai ursuzã. Am cam bãgat eu de seamã cã nu-l
prea are ea la ochi buni pe Chiriac; dar – ºtii cum m-a fãcut
Dumnezeu pe mine, nu-i trec muierii nici atâtica din al meu, – i-am
zis pe ºleau: „Nevastã, e bãiat onorabil ºi credincios; n-ai ce-i face;
ce-i al omului e al omului!”

IPINGESCU: Rezon!

[Ziþa, sora Vetei, este despãrþitã de fostul soþ, Ghiþã Þircãdãu.
Divorþul s-a produs prin intervenþia cumnatului, jupân Dumitrache,
pe care onoarea familiei sale îl obligã sã o îndepãrteze pe Ziþa de
„mitocanul” Þircãdãu, care o compromitea. Ziþa, femeie liberã acum,
îi dã lui Ricã Venturiano, arhivar la o judecãtorie, o întâlnire la care
acesta rãspunde cu mult entuzism. În timp ce jupân Dumitrache este
plecat pentru a verifica posturile de la o cazarmã, Veta se întâlneºte
cu Chiriac.

Din greºealã, Ricã Venturiano nimereºte în camera Vetei. Odaia
este slab luminatã ºi acesta o confundã, crezând cã este Ziþa de care
era îndrãgostit.]

ACTUL  II

SCENA  II

VETA ºi RICÃ VENTURIANO, apoi JUPÂN DUMITRACHE
ºi IPINGESCU de-afarã.

RICÃ (intrã, se opreºte pe prag, vede pe Veta în spate, rãsuflã
din adânc, pune mâna la inimã ºi înainteazã în vârful degetelor pânã

Comic – fenomen propriu na -
turii umane, declanşat de contrastul
dintre esenţă şi aparenţă, dintre ceea
ce vrea să pară şi ceea ce este de
fapt personajul.

Principalele forme de realizare
a efectului comic în dramaturgie sunt:

• comicul de situaţie – rezultat
din situaţiile amuzante, ridicole în
care este pus personajul, din confuzii,
întorsături neaşteptate de situaţie,
întâmplări surprinzătoare;

• comicul de caracter – produs
prin îngroşarea defectelor gene -
ral-uma ne, prin evidenţierea unor vicii
precum prostia, avariţia, îngâmfarea,
demagogia, parvenitismul, laşitatea,
ipocrizia etc.

• comicul de limbaj – rezultat
al automatismelor gândirii, al vorbirii
neîngrijite, al lipsei de cultură etc.

Dialog dramatic – text rostit
de personaje, totodată un mijloc prin -
cipal prin care autorul dezvăluie per -
sonalitatea şi psihologia eroilor.

Indicaţii scenice – intervenţii
ale autorului prin care se oferă infor -
maţii despre timpul şi locul acţiunii,
despre decoruri, personaje etc. Ele
orientează jocul actorilor în ceea ce
priveşte mimica, intonaţia, atitudi -
nea, ritmul vorbirii, mişcarea în
spaţiul scenic, direcţia adresării etc.
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la spatele scaunului ei; cade în genunchi ºi începe cu putere): Angel
radios!

VETA (dã un þipãt, se scoalã ºi fuge în partea cealaltã a scenii
fãcându-ºi cruce ºi scuipându-ºi în sân): A!

RICÃ (întorcându-se în genunchi spre partea unde a fugit ea):
Angel radios! precum am avut onoarea a vã comunica în precedenta
mea epistolã, de când te-am vãzut întâiaºi datã pentru prima oarã
mi-am pierdut uzul raþiunii; da! sunt nebun...

VETA: Nebun! (strigând) Sãriþi, Chiriac! Spiridoane!
RICÃ: Nu striga, madam, (se târãºte un pas în genunchi) fii

mizericordioasã! Sunt nebun de amor; da, fruntea mea îmi arde,
tâmplele-mi se bat, sufer peste poate, parcã sunt turbat.

VETA: Turbat?... Domnule, spune-mi degrab’, c-aminteri, strig:
cine eºti, ce pofteºti, ce cauþi pe vremea asta în casele oamenilor?

RICÃ (se ridicã ºi se apropie de dânsa tãindu-i drumul): Cine
sunt? mã întrebi cine sunt? Sunt un june tânãr ºi nefericit, care sufere
peste poate ºi iubeºte la nemurire.

VETA: Ei! ª-apoi? ce-mi pasã mie! (dupã o micã reflecþie.)
Vai de mine! Ãsta e vun pungaº: a aflat cã nu-i dumnealui acasã ºi
umblã sã ne pungãºeascã. (tare strigând.) Chiriac! Spiridoane! sãriþi!
hoþii!

RICÃ (cu mâinile rugãtoare): Nu striga! nu striga! Fii mize -
ricordioasã; aibi pietate! M-ai întrebat sã-þi spui cine sunt, ºi-am
spus. Mã întrebi sã-þi spui ce caut... Ingrato! Nu mi-ai scris chiar tu
însuþi în original?

VETA: Eu?
RICÃ: Da! (se ridicã.) Nu mi-ai scris sã intru fãrã grijã dupã

zece ceasuri la numãrul 9, strada Catilina, când oi vedea la fereastrã
cã se micºoreazã lampa? Iatã-mã. M-am transportat la localitate
pentru ca sã-þi repet cã te iubesc precum iubeºte sclavul lumina ºi
orbul libertatea.

VETA: Adevãrat, domnule, parol cã eºti nebun. Visezi; þi-am
scris eu dumitale vreo scrisoare? Auzi obrãznicie! ªtii dumneata cu
cine vorbeºti?

RICÃ: Cum sã nu ºtiu? În van te aperi. ªi tu mã iubeºti pe
mine, nu mai umbla cu mofturi. Te-am vãzut d-atunci sara de la
„Iunion”...

VETA: De la „Iunion”? (cautã cu gândul.)
RICÃ: Da; chiar de atunci seara, când privirile noastre s-au

întâlnit, am citit în ochii tãi cei sublimi cã ºi tu corespunzi la
amoarea mea. M-am luat dupã tine chiar în seara aceea pânã la
Stabiliment. Simþisem cã mitocanul de cumnatu-tãu mã mirosise,
ºtia cã mã þiu dupã voi; ºi, abandonându-mã curajul de a mai intra
într-o stradã fãrã lampe gazoase, m-am întors îndãrãt, pentru cã-mi
era fricã sã nu paþ vun conflict cu mitocanul. Alaltãieri searã,
amoarea mi-a inspirat curaj; m-am þinut dupã voi pânã în aceastã
suburbie, în colþul stradei; dar când sã-þi vãz justaminte adresa,
mi-a tãiat drumul niºte câini. Când am aflat cã ºezi pe aci, te-am

Construcţia subiectului
în textul dramatic

Intriga – elementul care de -
clan şează conflictul sau stările su -
fleteşti ale personajelor, într-un text
dramatic. În teatrul antic şi în cel cla -
sic francez intriga este, de cele mai
multe ori, simplă. De aceea desfă -
şurarea momentelor se petrece
linear, fără situaţii surprinzătoare. În
dramaturgia modernă, intriga apare
mult mai complicată, ea rezultând
dintr-o îmbinare intenţionată a unor
situaţii diferite.

Conflictul dramatic – ciocnirea
de interese contrare, fapte, carac -
tere, între două personaje sau gru -
puri de personaje. Conflictul este
declaşat prin intrigă şi susţinut prin
acţiune.

Conflictul dramatic este un mo -
ment al construcţiei dramatice, un
punct unde se adună toate firele ac -
ţiunii. În orice piesă există o secvenţă
(formată din una sau mai multe scene)
în care se concentrează conflictul
dramatic. Textul are o desfăşurare
ascendentă până în momentul când
conflictul atinge un punct al maximei
intensităţi, pentru ca apoi să urmeze
o linie descendentă. În comedie,
conflictul se rezolvă într-o tonalitate
comică: o răsturnare de situaţie, ani -
 hilarea unei intrigi, tri umful unor per -
sonaje etc.

Intriga şi conflictul dramatic sunt
elementele fundamentale ale con -
strucţiei textului dramatic.
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curtat la nemurire ºi m-am informat prin bãiatul de la cherestegeria
lui cumnatu-tãu cum stai cu familia ta. Am aflat cã acum eºti liberã,
ºi-am scris prima mea epistolã într-un moment de inspiraþiune, ai
primit-o, mi-ai rãspuns sã viu, ºi am venit... pentru ca sã-þi repet cã:
(cade iar în genuchi) nu, orice s-ar zice ºi orice s-ar face, eu voi
susþinea, sus ºi tare, cã tu eºti aurora, care deschide bolta înstelatã
într-o adoraþie poeticã, plinã de... (urmeazã declaraþia foarte iute
pânã ce-l întrerupe Veta.)

VETA (a ascultat cu mult interes toatã tirada lui Ricã ºi-l între -
rupe izbucnind de râs): Ha! ha! ha! Acu înþeleg eu tot! ha! ha! ha!

RICÃ: Râzi, râzi, ingrato, de amoarea mea?
VETA: Da’ cum, Doamne, iartã-mã! sã nu râz?... vezi-bine cã

râz. Apoi ºtii dumneata cu cine vorbeºti?... mã cunoºti?... ºtii bine
cine sunt?

RICÃ: Cum sã nu ºtiu! Tu eºti angelul visurilor mele, tu eºti
steaua, pot pentru ca sã zic chiar luceafãrul, care strãluceºte sublim
în noaptea tenebroasã a existenþii mele, tu eºti...

VETA (care trece la lampã, i mãreºte focul ºi se pune cu chipul
în bãtaia luminii): Zãu? Ia uite-te bine! (râde.)

RICÃ (foarte încurcat, se scoalã de jos ºi se dã înapoi împie -
dicându-se): Madam! Sã am pardon! Scuzaþi! Cocoanã! Considerând
cã... adicã, vreau sã zic, respectul... pardon... sub pretext cã ºi pe
motivul... scuzaþi... pardon...

VETA (râzând): Bine, pardonul ca pardonul, dar te rog, dacã
þii la pielea dumitale, sã te duci mai degrabã, sã ieºi curând din casa
asta, cã, Doamne fereºte! de te-o cãlca aici bãrbatu-meu (accentuând)
mitocanul... de!...

RICÃ: Scuzaþi... pardon...
VETA: Apoi zãu nu ºtiu ce s-o mai alege de dumneata. Bãrba -

tu-meu sufere grozav de gelozie ºi e în stare a fi capabil sã te omoare.
RICÃ (speriat): Sã mã omoare!
VETA: Deja alaltãieri seara ai avut noroc de þi-a tãiat drumul

câinii ºi nu te-a lãsat sã intri în uliþa noastrã. Aminteri, dumnealui
s-a suit repede sus, a deºteptat pe Chiriac...

RICÃ: Chiriac!
VETA: Da, tejghetarul nostru, ºi au ieºit amândoi, unul pe

maidan ºi altul pe la poartã ca sã te prinzã în uliþã. Încã Chiriac
luase ºi levorverul; dar pânã sã iasã ei, dumneata fugiseºi...

RICÃ (îngrijat): Levorverul!... Madam, vã rog binervoiþi a-mi
da drumul d-aici de urgenþã...

VETA: Ei! ªtii cã-mi place! Ce! te þiu eu? Du-te, uºa-i deschisã;
du-te repede, ºi bagã de seamã la poartã sã nu dai piept în piept cu
dumnealui, cã de-acum încolo trebuie sã se întoarcã acasã. Apucã
pe maidan ºi ieºi devale spre Antim. Bagã de seamã sã nu te în -
tâlneºti cu bãrbatu-meu, cã te cunoaºte, ºi cum te-o vedea, zãu! te
umflã.

RICÃ: Mã umflã!... (vrea sã plece, apoi stã ºi se întoarce.)
Cocoanã, eºti o damã venerabilã; profit de ocaziune, spre a vã rugaDesene de Aurel Jiquidi
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(cu multã volubilitate) sã primiþi asigurarea înaltei stime ºi profun -
dului respect, cu care am onoarea a fi al domniei-voastre prea supus
ºi prea plecat, Ricã Venturiano, arhivar la judecãtoria de pace cir -
cumscripþia de galben, poet liric, colaboratore la ziarul „Vocea
Patriotului Naþionale”, publicist ºi studinte în drept...

VETA: În drept, în strâmb, ce-mi pasã mie! du-te odatã, ori þi
s-a fãcut pesemne de vun conflict...

RICÃ: Nu, madam; eu sunt june cu educaþie, nu voi sã paþ nici
un conflict!

VETA: Apoi, atunci du-te! ce mai stai?
RICÃ: Mã duc; scuzaþi, pardon, bonsoar!
VETA: ’Aide! (era sã-l conducã pânã la uºã; când vrea sã des -

chidã uºa ca sã-i dea drumul, s-aude glasul lui Jupân Dumitrache în
curte. – Ricã ºi Veta coboarã înspãimântaþi.)

JUPÂN DUMITRACHE (afarã în curte): Îþi spui cã i-am vãzut
eu capul pe fereastrã. E aici în casã. Chiriac! Spiridoane!

VETA (îngrozitã): Musiu! Domnule! m-ai nenorocit, ºi dumitale
atâta þi-a fost! fugi, fugi, cã te omoarã!

RICÃ: Aoleo! (sare repede sã fugã pe uºã.)
VETA (oprindu-l): Nu p-acolo!
JUPÂN DUMITRACHE (d-afarã): Dacã nu i-o ajunge ce i-oi

da eu moftangiului, sã-mi tai mie favuridele!
IPINGESCU (tot d-afarã): Rezon! (se aud paºi repezi suind scã -

rile.)
RICÃ (desperat): Madam, cocoanã! ai mizericordie de un june

român în primãvara existenþii sale! de-abia douãzeci ºi cinci de
roze ºi jumãtate înnumãr, douãzeci ºi ºase le împlinesc tocmai la
sfântul Andrei... Scapã-mã!

VETA: Da... dar pe unde? A! pe fereastra asta; ieºi curând,
treci biniºor pe schele la stânga, lasã-te pe scarã în capãtul binalii;
jos e o portiþã scurtã, care dã în maidan... Fugi iute!...

RICÃ (iese pe fereastrã, se loveºte cu capul de zid ºi-ºi turteºte
pãlãria): Pardon!... scuzaþi!... bonsoar! (dispare pe fereastrã, paºii
se apropie.)

[Jupân Dumitrache, indignat cã a vãzut un strãin intrând în casa
lui, începe sã-l caute împreunã cu Ipingescu. În acest timp soseºte ºi
Ziþa. Ricã Venturiano, care rãtãcise prin pod ºi nu putuse scãpa fiindcã
o anumitã poartã care dãdea spre maidanul din dosul casei era în -
chisã, este prins de urmãritorii lui.]

ACTUL  II

SCENA  IX

RICÃ, DUMITRACHE, CHIRIAC, IPINGESCU, ZIÞA ºi apoi
VETA

RICÃ (o clipã singur; joc de scenã mutã; deodatã se aud în odaia
din dreapta palme, ºi Spiridon þipând): A! (paºi pe scarã; Ricã se
repede la uºa din dreapta.)

Imagini din filmul
O noapte furtunoasă (1943)
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JUPÂN DUMITRACHE (întâmpinându-l cu sabia scoasã): Stãi!
RICÃ (dându-se înapoi): Sunt mort, sfinte Andrei! (se repede

la fereastra schelelor în stânga.)
CHIRIAC (întâmpinându-l, sare pe fereastrã în scenã, cu puºca

cu baionetã în mânã, ca de asalt): Stãi!
RICÃ (dându-se înapoi ºovãind): Geniu bun al venitorului

României! (se repede la uºa din fund.)
IPINGESCU (întâmpinându-l cu sabia scoasã): Stãi! (recunos -

când pe Ricã, îi cade sabia din mânã.) Nu mã nebuni, onorabile!
Dumneata eºti?

RICÃ (tremurând grozav): Eu!
(Ziþa intrã prin fund.)
JUPÂN DUMITRACHE: Ce pofteºti, mã musiu? (se repede sã-l

umfle. Ziþa i sare-n piept ºi-l opreºte.)
CIHRIAC (trânteºte puºca ºi scuipã în palme): Lasã-mi-l mie,

jupâne! (se repede ºi el sã-l umfle.)
IPINGESCU (sãrind ºi oprind în piept pe Chiriac): Nu da, ono -

rabile!... Îl cunosc eu.
CHIRIAC (lui Ipingescu): Dã-te la o parte!
ZIÞA (lui Jupân Dumitrache): Nene Dumitrache, nu-mi asasina

viitorul! (se luptã cu el.)
JUPÂN DUMITRACHE: Lasã-l sã-l întreb numai: ce pofteºti,

mã musiu?
CHIRIAC: Lasã-mã, nene Nae, sã-l învãþ eu pe maþe-fripte sã

mai umble dupã nevestele negustorilor!
IPINGESCU (strigând tare ca sã acopere toate strigãtele): Staþi!

Staþi! Cã e-ncurcãturã! Pe dumnealui îl cunosc eu! Dumnealui nu-i
d-ei de care credeþi dumneavoastrã; e cetãþean onorabil.

CHIRIAC: Da’ de onorabil n-are-ncotro! (vrea sã se repeazã.)
IPINGESCU (oprindu-l): E d-ai noºtri, e patriot!
JUPÂN DUMITRACHE: Dacã-i patriot, de ce umblã sã-mi

strice casa? De ce mã atacã la onoarea de familist? (vrea sã se
repeazã; Veta intrã prin fund.)

ZIÞA: Nene! nene! iartã-mã! nu e ce crezi dumneata.
JUPÂN DUMITRACHE: Dar ce e?
CHIRIAC: Ce e?
VETA (trecând lângã Chiriac ºi luându-l la o parte necãjitã):

Ce e, ce e! oameni în toatã firea ºi nu-nþelegeþi ce e! Umblaþi ca
nebunii! (ºoptindu-i repede.) Iaca ce e! tânãrul umblã dupã Ziþa, s-a
amorezat cu ea de la „Iunion”, ºtii din seara când s-a luat dupã noi,
ºi-a trimes unul la altul bilete de amor, ºi-n loc sã meargã la ea
acasã, a greºit ºi a venit aici. Nu þi-am spus eu cã e tot o bãnuialã
proastã de-a dum nealui. Mã faci sã intru în alte alea cu nebuniile
tale. Iaca ce e; ai vãzut? (în timpul acesta Jupân Dumitrache, cam
încurcat de potolirea lui Chiriac, vrea sã asculte ºi el explicaþia.)

Actorul Alexandru Giugaru,
unul dintre interpreţii lui

jupân Dumitrache

I.L. Caragiale la anunţarea apari -
ţiei unei noi reviste: Nea Ion.

Desen de Aurel Jiquidi 
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CHIRIAC (domirindu-se)
JUPÂN DUMITRACHE (trecând lângã Veta):

Ei! ce e? (în timpul acesta, scenã mutã între Ipin -
gescu, Ricã ºi Ziþa mai în fund.)

VETA (cãtrã Chiriac): Spune-i ce e. (trece în
fund.)

CHIRIAC (luînd la o parte pe Jupân Dumi -
trache ºi ºoptindu-i.): Ce e, ce e! Oameni în toatã
firea ºi nu înþelegem! Umblãm ca nebunii! Iaca ce
e! tânãrul umblã dupã Ziþa; s-a amorezat cu ea de
la „Iunion”, ºtii, din seara aia când s-a luat dupã
dumneavoastrã, ºi-a trimes unul la altul bilete de
amor, ºi în loc sã meargã la ea acasã, a greºit º-a
venit aici. Nu þi-am spus eu, jupâne, cã aºa îþi
cãºuneazã dumitale! M-ai fãcut sã alerg ca ne -
bunii, sã-mi rup gâtul! Doamne fereºte! dacã fã -
ceam ºi moarte de om? Iacã ce e; ai vãzut?

JUPÂN DUMITRACHE (înseninat ºi domi -
rit): A! (cãutând la Ziþa cu coada ochiului.) Ei!
batã-te, Ziþo, sã te batã! (Chiriac trece lângã Ipin -
gescu.)

ZIÞA (plecând ochii cu nevinovãþie): Nene!
JUPÂN DUMITRACHE (cu pãrinþie): Ei!

nu te ruºina! ale tinereþii valuri! (cãtrã public.)
Fatã romanþioasã! D-aia dumneaei: „Ai, nene, la
„Iunion”, parol! sã mã-ngropi!”

(În timpul acesta, cei ce n-au vorbit sunt
grupaþi în fund; Ricã încã nu-ºi poate veni bine în
fire.)

IPINGESCU (înaintând lângã Jupân Dumi -
trache): Onorabile! (cu ifos.) ªtii cine-i tânãrul
ãsta? (aratã pe Ricã.)

JUPÂN DUMITRACHE: Cine!
IPINGESCU: Ãsta e ãl care scrie la „Vocea

Patriotului Naþionale”.
JUPÂN DUMITRACHE: Nu mã nebuni!
IPINGESCU: Parol.
JUPÂN DUMITRACHE: Ei, fugi cã mor!
IPINGESCU: D-apoi ce crezi! Chiar el însuºi

în persoanã: e bãiat bun, d-ai noºtri din popor. El
combate în articolul ãl de astã-searã, ºtii cu
„sufragìul”.

JUPÂN DUMITRACHE (încântat): Ei bravos!
(încet.) Apoi de! sã facem cunoºtinþã. Cum e
amorezat cu Ziþa, mai ºtii? de unde a fost sã iasã
norocul fetii!

IPINGESCU: Rezon! Aia ziceam ºi eu. (cãtrã
Ricã.) Onorabile domn, permite-mi pentru ca
sã-þi prezant pe cetãþeanul Dumitrache Titircã,
co mersant, apropitar ºi cãpitan în gvarda civicã.
(cu importanþã.) E d-ai noºtri. (grupul din fund
îna inteazã.)

RICÃ: Sunt încântat. (se confundã în com -
plimente.) Mersi de cunoºtinþã.

IPINGESCU: Dumnealui este cetãþeanul Ricã
Venturiano, amploiat judiciar, student la academie
– învaþã legile, – ºi redactor la „Vocea Patriotului
Naþionale”... (cu putere.) E d-ai noºtri... ce sã
mai stãm sã mai vorbim... îl ºtii... (amândoi reco -
mandaþii se complimenteazã ºi-ºi dau mâna.)

JUPÂN DUMITRACHE (cu respect ames -
tecat cu sfialã): Da, tocmai astã-sarã citeam cu
nenea Nae, în gazeta dumneavoastrã, cum scriþi
despre ciocoi cã mãnâncã sudoarea poporului su -
veran. Ei, bravos, îmi place! bine combateþi reac -
þiunea, nu pot sã zic, ºtii colea, verde, româneºte.
Sã vã ajute Dumnezeu ca sã scãpaþi poporul de
ciocoi!

RICÃ (prinzând limbã, dupã ce a zâmbit cu
multã satisfacþie de vorbele lui Jupân Dumitrache):
Domnule, Dumnezeul nostru este poporul: box
populi, box dei! Noi n-avem altã credinþã, altã
speranþã, decât poporul. (Jupân Dumitrache ascultã
uimit.) Noi n-avem altã politicã decât suveranitatea
poporului; de aceea în lupta noastrã politicã, am
spus-o ºi o mai spunem ºi o repetãm necontenit
tuturor cetãþenilor: „Ori toþi sã muriþi, ori toþi sã
scãpãm!”

JUPÂN DUMITRACHE (rãpit): Bravos! Sã
trãieºti! (bate-n palme, încet cãtre Ipingescu.)
Vorbeºte abitir, domnule. Ãsta e bun de dipotat.

IPINGESCU: Hei! Lasã-l cã ajunge el ºi di -
potat curând-curând...

(În timpul acesta Ricã a venit lângã Ziþa.)
JUPÂN DUMITRACHE: Cum combate el,

poate sã ajungã ºi ministru. (tare cãtrã Ricã, care
stã tot în grup.) Mã rog, onorabile, eu îmi cer ier -
tare, ºtiþi cã poate, adineaori, cum þiu eu la... poate,
v-am adus un afront; dar e ºi vina dumneavoastrã;
nu ºtiam cã veniserãþi pentru Ziþa...

RICÃ: Mã rog, pardon, vina nu este nici a
mea, nici a dumitale, nici a madam Ziþii: este a
tãbliþii de la poartã... Dumneaei îmi scrisese cã
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ºade la numãrul 9... am vãzut la poartã numãrul
9 ºi am intrat. (vorbeºte încet cu Ziþa, Veta ºi
Chiriac.)

JUPÂN DUMITRACHE (cãtre Ipignescu):
Aºa e; asta meºterul Dincã binagiul mi-a fãcut-o;
a tencuit zidul de la poartã ºi mi-a bãtut numãrul
6 d-a-ndoaselea; sã-l pui mâine sã mi-l întoarcã
la loc, sã nu mi se mai întâmple vreun conflict.

CHIRIAC (care s-a gãsit în fund cu Veta, Ziþa
ºi Ricã): Lasã cã-i spui eu ºi cu cocoana, dacã vã
e ruºine. (coboarã cu Veta ; Ricã ºi Ziþa se þin în
fund.) Jupâne.

VETA: Frate.
JUPÂN DUMITRACHE: Ce-i, Chiriac, pu -

iule? Ce-i, Veto?
VETA: Avem sã te rugãm ceva.
CHIRIAC: Da’... sã nu ne tratezi cu refuz.
JUPÂN DUMITRACHE: Orice; mã ºtii cum

þiu la nevastã ºi la tine.
VETA: Uite ce e: musiu Ricã ºi cu Ziþa com -

pãtimesc împreunã.
JUPÂN DUMITRACHE (încântat): Ei! aºa

e, ale tinereþii valuri!
CHIRIAC: ªi le e ruºine sã-þi spuie cã ar

vrea sã...
JUPÂN DUMITRACHE: Sã... ce?
CHIRIAC: Ei! nu ºtii dumneata? Sã puie pi -

rostriile!... vrei ºi dumneata?
JUPÂN DUMITRACHE (rãpit): Dacã dum -

nealui cabulipseºte sã ne onoreze cu atâta cinste...
de! Zestrea nu-i aºa mare, ºi dumnealui e... ºtii,
ceva mai sus... noi suntem negustori.

RICÃ (coborând): Cetãþene, suntem sub re -
gimul libertãþii, egalitãþii ºi fraternitãþii: unul nu
poate fi mai sus decât altul, nu permite Constituþia.

IPINGESCU: Rezon!
JUPÂN DUMITRACHE (lui Ipingescu): Bine

vorbeºte, domnule, bravos!
RICÃ: Eu, dacã compãtimeºte ºi madam Ziþa

la suferinþa mea...
JUPÂN DUMITRACHE: Mai e vorbã! Cum

sã nu compãtimeascã? Ziþo nene, ia vino-ncoace.
(Ziþa vine ruºinoasã.) Ei! nu-þi mai fie ruºine: ale
tinereþii valuri... Vrei?

ZIÞA: Eu fac ce vrei dumneata; îmi eºti ca
ºi un frate mai mare.

JUPÂN DUMITRACHE: Ei! sã vã fie de
bine, ºi ceasul ãl bun sã-l dea Pronia. (încet Ziþii.)
Sã-þi cinsteºti bãrbatul: ãsta e om, nu glumã; þi-ai
gãsit norocul.

ZIÞA: Mersi, nene. (trece în fund.)
JUPÂN DUMITRACHE: Pentru puþin. (lui

Ricã.) Ei acum, cumnate, ia sã vorbim o vorbã
colea între bãrbaþi, cocoanele sã nu asculte; ºtii
dumneata, nene Nae, cum sunt cocoanele...

IPINGESCU: Ruºinoase... mie-mi spui?
JUPÂN DUMITRACHE (lui Ricã care a

venit lângã ei): Toate ca toate, dar la onoarea de
familist sã þii.

RICÃ: Da, familia e patria cea micã, pre -
cum patria e familia cea mare; familia este baza
societãþii.

JUPÂN DUMITRACHE: Aºa e, bravos! (lui
Ipingescu.) Toate le ºtie, îmi place...

IPINGESCU: Apoi dacã-i jurnalist...
VETA (din fund cãtre Jupân Dumitrache):

Ei! toate bune, frãþico, dar noi nu dormim în noaptea
asta? Chiriac are sã se scoale mâine pânã-n ziuã
la ezirciþ.

JUPÂN DUMITRACHE: Mai e vorbã, soro,
cum sã nu?

(Toþi se dispun a se retrage; Ricã e cu Ziþa,
Chiriac cu Veta, Jupân Dumitrache suie cu Ipin -
gescu.)

IPINGESCU (lui Jupân Dumitrache): Ono -
rabile, îndatoreazã-mã cu o þigarã de tutun.

JUPÂN DUMITRACHE: ªi cu douã, nene
Nae. (bagã mâna sã scoaþã tabachera ºi se opreºte
încruntat cu mâna în buzunar.) Nene Nae! Chiriac!

CHIRIAC (coborând lângã Jupân Dumitra -
che): Ce-i, jupâne?

JUPÂN DUMITRACHE (luând pe Chiriac
ºi pe Ipingescu de mânã ºi aducându-i dramatic în
faþa scenii): Toate le-am lãmurit; bine, de cumnatul
Ricã nu mai am ce sã zic; dar sã vã arãt ce am
gãsit pe pernele patului dumneaei... cã uitasem;...
îmi vine sã intru la bãnuieli rele.

CHIRIAC (înfiorat): Ce-ai gãsit, jupâne?
JUPÂN DUMITRACHE: Uite. (soate din bu -

zunar o legãturã de gât.)
IPINGESCU: Frumosã legãturã, de ºic!
CHIRIAC: Aº! ado-ncoace, jupâne; asta-i

legãtura mea, n-o ºtii dumneata?
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cherestegiu, s.m. – negustor de cherestea
ipistat (epistat) s.m. – cel mai mic grad de ofiþer de poliþie
tejghetar, s.m. – persoanã care stã la tejghea ca vânzãtor sau casier
piºicherlic, s.n. – ºiretenie, ºmecherie
amploiat, s.m. – funcþionar
peº, s.n. – laturã, coastã
papugiu, s.m. – om de nimic, care se þine de înºelãciuni
niznai, adv. – ca ºi cum nu s-ar fi întâmplat nimic, n-ar ºti nimic
daraverã, s.f. – afacere, negustorie
meremet, s.n. – reparaþie
abitir, adv. – mai mult (decât....)
Ionescu – I.D. Ionescu, director de trupã teatralã, interpret de cuplete

ºi canþonete, cu mare popularitate în epocã, prin diferite localuri bucureº -
tene.

juben, s.n. – pãlãrie înaltã ºi tare, cilindricã, al cãrei nume este luat
dupã cel al unui celebru pãlãrier din Bucureºti, Jobin

agie, s.f. – prefectura de poliþie, instituþie menitã a menþine ordinea
publicã

comèdiile alea nemþeºti – în repertoriul trupei lui I.D. Ionescu se
gãseau cântece în mai multe limbi (românã, germanã, francezã, englezã,
idiº); „nemþeºti” este un termen popular generic pentru „strãine”

despãrþirea e aproape – circumscripþia e aproape
mizericordios, adj. – milos
pietate, s.f. – confuzie între cuvintele fr. pitié (milã) ºi pieté (cucernicie,

evlavie). Aici cu sensul: miloasã
box populi, box dei – formã schimonositã a dictonului latin „Vox

populi, vox dei”: „glasul poporului este glasul lui Dumnezeu”
a cabulipsi – a binevoi, a consimþi

DICŢIONAR EXPLICATIV

Piesa în douã acte O noapte furtunoasã, jucatã pentru prima
oarã în anul 1879, reprezintã cea dintâi realizare majorã din opera
dramaticã a lui I.L. Caragiale. Ca în orice comedie, acþiunea este
una foarte simplã. Un negustor dintr-o mahala bucureºteanã, Jupân
Dumitrache, este înºelat de soþia lui, Veta, chiar cu omul sãu de
încredere, Chiriac. Jupân Dumitrache, din fire foarte gelos, crede cã
un tânãr ziarist, Ricã Venturiano, atenteazã la ce are mai scump pe
lume: „onoarea de familist”. În realitate, acesta se îndrãgostise la
„Iunion” de sora soþiei lui Dumitrache, Ziþa, cea alãturi de care,

SUGESTII PENTRU INTERPRETAREA TEXTULUI

JUPÂN DUMITRACHE (lãmurit): Ei, batã-te sã te batã! de
ce nu spui aºa, frate? (lui Ipin gescu, cu filozofie.) Ei! vezi?... Uite
aºa se orbeºte omul la necaz!

IPINGESCU: Rezon!
(Pornesc cu toþii veseli spre fund.)

Cortina

Afiş 1912

Coperta revistei
Ilustraţiunea română (1912),
cu portretul lui I.L. Caragiale
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dupã o întreagã aventurã într-o „noapte furtunoasã”, va rãmâne în
final. 

Douã sunt liniile directoare ale piesei: ideea de inducere în
eroare (înºelare) ºi ideea de autoritate. Jupân Dumitrache este un
înºelat care, în dorinþa de a-l descoperi pe cel ce-i pune „fericirea
conjugalã” în pericol, merge fãrã sã-ºi dea seama pe o pistã falsã
pentru aflarea fãptaºului. Chiriac, amantul Vetei, o bãnuieºte pe ne -
drept cã aceasta l-ar curta pe un altul. Ricã Venturiano este la rându-i
un înºelat, de tip special, pentru cã hazardul (meºterul Dincã binagiul
bãtuse numãrul 6 de-a-ndoaselea) îl poartã pe o cale greºitã.

Ideea de autoritate are treptele ei ierarhice: tejghetarul Chiriac
este sergent în garda civicã, Nae Ipingescu este epistat (cel mai mic
grad al unui ofiþer de poliþie), iar Jupân Dumitrache, cãpitan în garda
civicã, se situeazã în poziþia dominantã a autoritãþii publice. Cele
douã linii directoare ale comediei se unesc în punctul cel mai înalt:
Jupân Dumitrache, cel mai de seamã reprezentant al ideii de autoritate
este ºi cel mai înºelat personaj. Chiar dacã în final bãnuiala lui pare
a i se risipi când gãseºte pe pernele patului Vetei posibilul corp
delict, care se dovedeºte a fi doar un ºal al... lui Chiriac, omul sãu
„de încredere”, sugestia piesei este cã înºelarea lui Jupân Dumi -
trache nu numai cã rãmâne intactã în continuare, dar devine ºi mai
evidentã.

1. În piesa O noapte furtunoasã, ca ºi în alte comedii ale lui I.L.
Caragiale precum Conul Leonida faþã cu Reacþiunea sau
D-ale carnavalului, fixarea cadrului se face într-un mod ase -
mãnãtor: O odaie de mahala/ O odaie modestã de mahala/ Un
salon de frizerie de mahala. Ce vrea sã sugereze încã de la în -
ceput autorul?

2. Atât în textul dramatic, cât ºi în cel narativ, intriga este elemen -
tul care declanºeazã conflictul. Identificã intriga acestei piese
ºi aratã modalitatea în care aceasta determinã desfãºurarea
evenimentelor ulterioare.

3. Partea esenþialã în acþiunea unui text dramatic o constituie con -
flictul. Prezintã conflictul dramatic din aceastã piesã, prin co -
mentarea ciocnirii de interese dintre personaje/ grupuri de per -
sonaje.

4. Personajele textului pot fi încadrate în anumite tipuri. Într-un
studiu intitulat Comediile lui Caragiale, criticul Pompiliu Con -
stan tinescu grupeazã personajele din comedii în mai multe ca -
tegorii, ca de pildã: tipul încornoratului; tipul primului-amorez
ºi al donjuanului; tipul cochetei ºi al adulterinei; tipul politicianului
ºi al demagogului; tipul cetãþeanului; tipul funcþionarului.
Încadreazã fiecare personaj al piesei O noapte furtunoasã (poþi
extinde exerciþiul ºi la alte comedii cunoscute ale lui I.L. Ca -

EXPLORAREA TEXTULUI 

Celebrul actor Grigore Vasiliu
Birlic, interpret al personajelor

lui Caragiale

Scenă din comedia O noapte
furtunoasă

Desen de C. Baba
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ragiale) într-una din categoriile precizate mai sus. Þine cont de
faptul cã uneori acelaºi personaj poate ilustra mai multe tipuri.

5. Modalitãþile de realizare a comicului sunt foarte diverse în
aceastã operã dramaticã a lui I.L. Caragiale. Extrage exemple
din text pentru a ilustra urmãtoarele categorii:
• comicul de situaþie;
• comicul de caracter;
• comicul de limbaj;
• comicul de nume.

6. Comicul de limbaj este o savuroasã sursã de umor în aceastã
piesã. El demonstreazã, în mod indirect, cultura personajelor.
Identificã în text abateri de la normele literare ale limbii
române.

7. Limbajul folosit este un important mijloc de caracterizare a
personajelor. Caracterizeazã, pe baza limbajului, personajele
Ziþa ºi Ricã Venturiano, urmãrind îndeosebi actul I, scenele VI
ºi VII ºi actul al II-lea, scena II.

8. Forma de comunicare dominantã în teatru este dialogul. Acesta
reprezintã un mijloc prin care autorul dezvãluie gândurile ºi
sentimentele personajelor. Analizeazã din acest punct de ve -
dere scena IX din actul I, care îi are ca protagoniºti pe Veta ºi
Chiriac.

9. Indicaþiile scenice (didascaliile) oferã indicii despre reperele
spaþiale ºi în mult mai micã mãsurã despre cele temporale.
Stabileºte cadrul acþiunii ºi, pe cale deductivã, timpul când se
petrece aceasta.

10. O secvenþã în care indicaþiile scenice au o importanþã majorã
este cea din finalul piesei (actul al II-lea, scena IX). Cum explici
faptul cã aici ele sunt mult mai numeroase decât în restul textului?

11. Selecteazã din actul al II-lea, scena IX cel puþin câte douã in -
dicaþii scenice în funcþie de urmãtoarele criterii:
• gesturi ºi reacþii ale personajelor;
• elemente ale decorului.

12. În ce constã importanþa indicaþiilor scenice în ceea ce priveºte
jocul actorilor? Argumenteazã prin referire la textul studiat.

13. Explicã semnificaþia titlului: O noapte furtunoasã.
14. Care sunt argumentele pe care le poþi aduce pentru a demonstra

cã acest text ilustreazã o specie a genului dramatic – comedia?
15. Nãzuinþa oricãrui dramaturg este ca piesa scrisã de el sã poatã

fi reprezentatã pe scenã. Care sunt elementele pe care o repre -
zentaþie teatralã trebuie sã le aducã în plus faþã de textul pro -
priu-zis?

16. Prezintã un spectacol de teatru pe care l-ai vãzut în salã sau l-ai
urmãrit la televizor. Ce þi-a plãcut, ce te-a impresionat, ce te-a
atras?

I.L. Caragiale – ipostaze ale
dramaturgului
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Piesa O noapte furtunoasã de I.L. Caragiale este astãzi una
dintre cele mai jucate comedii din repertoriul dramaturgiei româneºti.
Existã spectacole „clasice”, în care textul lui Caragiale este respec -
tat integral în „spiritul ºi litera” lui, dupã cum existã ºi spectacole
pline de inovaþii prin actualizãri în care doar textul se pãstreazã, iar
toate celelalte elemente de epocã (decor, costume, muzicã etc.) sunt
schimbate printr-o apropiere de zilele noastre.

Comenteazã fragmentul de mai jos ºi argumenteazã-þi apoi
preferinþa pentru o reprezentaþie „clasicã” sau „modernã” a piesei O
noapte furtunoasã:

Una dintre viziunile regizorale ale Nopþii furtunoase mai recente
ne prezenta cunoscuta scenã a intrãrii lui Ricã Venturiano (actul al
II-lea) cam în felul urmãtor: în penumbra odãii creatã prin micºo -
rarea lãmpii, ca o materializare a stãrii de confuzie a personajului,
tânãrul amorez leapãdã pe furiº însemnele caracteristice apariþiei
sale: bastonul, pãlãria, jiletca, ºi se strecoarã rapid în patul con -
soartei lui Jupân Dumitrache; ori scenele din finalul piesei, dupã
recunoaºterea lui Ricã de cãtre Ipingescu ºi risipirea confuziei,
când, în aceeaºi viziune scenicã, interpretul îºi rosteºte cunoscutele
sale definiþii-lozinci aflându-se încã refugiat ºi prizonier într-un
dulap nu mai mare decât o carcerã sau un sicriu aºezat în picioare.
Acum, judecând aceste soluþii regizorale din punctul de vedere al
semnificaþiilor celor mai profunde ale comediei ºi ale operei cara -
gialeene în general, va trebui sã fim drepþi ºi sã recunoaºtem coefi -
cientul apreciabil de îndreptãþire esteticã pe care îl au: în definitiv,
nu alta era þinta lui Ricã Venturiano ºi nu altã þintã i se pregãtea lui,
desigur, în casa Ziþei, unde era aºteptat ºi unde se strãduia, împotriva
atâtor piedici, sã ajungã, ºi încã s-ar mai putea adãuga argumente
acestui punct de vedere. Dupã cum, ce poate fi mai sugestiv pentru
„calitatea” rostirilor politice ale aceluiaºi personaj decât spectaco -
lul atât de concret al prizonieratului sãu dupã gratiile convenþiilor
demagogice ºi ale propriei ignoranþe. ªi, totuºi, va trebui sã nu
scãpãm din vedere amãnuntul cã fiecare dintre aceste interpretãri,
în ciuda faptului cã se aflã pe liniile de prelungire ale intenþio -
nalitãþii programatice a comediei, porneºte de la realitatea strictã
a textului dramatic caragialean, ci de la contextul de semnificaþii
ale acestuia.

(Mircea Tomuº, Opera lui I.L. Caragiale)

DINCOLO DE TEXT

Doi prieteni: dramaturgii
I.L. Caragiale şi Al. Davila
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DEZBATEREA

Dezbaterea este o abordare a unei teme din perspective opuse. În orice dez -
batere existã douã echipe (grupuri), dintre care una (echipa afirmatoare) trebuie sã
susþinã tema propusã, iar cealaltã (echipa negatoare) sã o combatã. Tema dezbaterii
este concentratã într-un enunþ (o propoziþie afirmativã) care poartã numele de moþiune.

Pregãtirea dezbaterii
Dupã anunþarea temei (moþiunii) cu 2-3 sãptãmâni înainte de data desfãºurãrii

dezbaterii, profesorul recomandã bibliografia. Do cu mentarea se va realiza prin con -
sultarea bi bliografiei propuse ºi prin elaborarea unor fiºe de idei.

Clasa este împãrþitã în echipe de 3-5 elevi care vor construi argumente atât în
favoarea moþiunii, cât ºi împotriva ei. Componenþa ºi poziþia celor douã echipe (afir -
matoare ºi negatoare) se vor stabili cu o zi înaintea dezbaterii, eventual prin tragere
la sorþi. De aceea toþi elevii clasei se vor angrena în cãutarea argumentelor, atât cele
pro, cât ºi cele contra moþiunii.

Construcþia argumentelor (pro sau contra) se realizeazã în cadrul grupului prin
contribuþia individualã a membrilor. Aceasta trebuie sã fie definitivatã în preziua
dezbaterii. Tot cu o zi înainte se alege ºi echipa de arbitri (în numãr egal cu cel al
membrilor unei echipe) ºi se hotãrãºte formatul fiºei de arbitraj care va cuprinde ºi
o grilã de notare pentru evaluarea fiecãruia dintre cei ºase-zece participanþi la
dezbatere. În timpul dezbaterii, rolul profesorului este doar acela de moderator, el
neputând interveni nici în nuanþarea argumentelor, nici în evaluarea participan þilor.
Timpul alocat pentru fiecare intervenþie nu trebuie sã depãºeascã trei minute, cu o
pa uzã de maximum douã minute, pentru a permite urmãtorului vorbitor sã-ºi adapteze
contraargumentul la argumentul venit de la echi pa adversã. Acest lucru va face ca
dezbaterea, în funcþie de numãrul de participanþi (trei, patru sau cinci) sã dureze cel
mult 45 de minute, putându-se astfel încadra în interva lul unei ore normale de ºcoalã.

Desfãºurarea dezbaterii
Desfãºurarea propriu-zisã a dezbaterii este urmãtoarea: prezentarea primului

argument (pro sau contra moþiunii) de cãtre primul dintre vorbitori, lucru în grup în
echipa adversã pentru pregãtirea contraargumentului, expu ne rea contraargumen -
tului, lucru în grup al pri mei echipe pentru pregãtirea rãspunsului care constã în
reluarea contraargumentului ºi pre zentarea dovezilor prin care acesta sã poatã fi
combãtut. Se continuã în acelaºi mod pânã când toþi participanþii ºi-au expus argu -
mentele. Argumentele ºi contraargumentele sunt rezultatul consultãrii din cadrul
întregului grup, chiar dacã vor fi prezentate doar de câte unul dintre membri, de
aceea în susþinere este recomandabilã folosirea persoanei întâi plural (Noi conside -
rãm/ susþinem/ credem cã...).

Sugestii în legãturã cu etapele prezentãrii unui argument:
• Afirmaþia: Noi considerãm cã.../ Noi susþinem cã.../ Noi credem cã... etc.
• Motivarea: Ne bazãm aceastã afirmaþie pe urmãtoarele dovezi.../ Argumentele

noastre în sprijinul celor afirmate sunt.../ Ne susþinem afirmaþia, aducând în sprijin
urmãtoarele dovezi:... etc.

• Concluzia: În consecinþã.../ Deci.../ Drept urmare... etc. (este de preferat a fi
reluat cel mai puternic argument dintre cele prezentate anterior).

Limbă şi comunicare



112

Sugestii în legãturã cu etapele prezentãrii unui contraargument:
• Identificarea argumentului/ argumen te lor celeilalte echipe ºi enunþarea con -

traargumentului/ contraargumentelor pentru fiecare situaþie în parte (Echipa afir -
matoare susþine/ considerã/ crede cã... etc.)

• Expunerea contraargumentului parcurgând urmãtoarele etape: afirmaþia, mo -
tivarea, concluzia (Noi nu suntem de acord, deoarece considerãm/ susþinem/ credem
cã... etc.)

Analiza dezbaterii
În timpul analizei arbitrii pot pune întrebãri participanþilor pentru a-ºi lãmuri

eventuale neclaritãþi. Va urma anunþarea rezultatului ºi justificarea acestuia.
Se recomandã ca dezbaterea sã se finali zeze printr-un referat, un proiect sau o

sintezã, astfel încât toþi elevii sã valorifice cunoºtinþele dobândite.

1. Organizaþi o dezbatere în care sã aduceþi argumente ºi contraargumente în le -
gãturã cu una dintre urmãtoarele moþiuni:

- I.L. Caragiale este contemporanul nostru.
- Lumea aceasta se aseamãnã cu un vast bâlci. (I.L. Caragiale)
- Ocupaþia cea mai rãspânditã în lumea lui Caragiale este statul de

vorbã. (Mircea Iorgulescu)
- În O noapte furtunoasã moralitatea lasã mult de dorit. (Cronicã nesem -

natã în ziarul Binele public, 24 ianuarie 1879)
2. Organizaþi-vã în grupuri de câte 5 elevi. Cãutaþi, prin consultare în cadrul gru -

purilor, argumente care sã vinã în sprijinul ideilor afirmate în textul de mai jos sau
contraargumente care sã le infirme. Stabiliþi apoi o echipã afirma toare ºi o echipã
negatoare ºi purtaþi o dezbatere potrivit recomandãrilor fãcute.

Veþi recunoaºte cã poporul nostru e un admirabil popor meridional, vesel,
glumeþ permanent, inconºtient de ziua de mâine, bucuros de clipa de faþã. Unui
astfel de popor nu-i stã bine suferinþa sau cine ºtie ce explicaþie asceticã a unor
pãcate pe care nu-i în stare sã le recunoascã. Românul, clasic ºi regãþean, nu
admite alt deznodãmânt decât gluma. Oricât de necãjit ar fi, ar muri dacã
seara, la aperitivul de la bodegã, sau la bridge-ul de la club, n-ar abunda în
anecdote sau în butade. Concepþia despre viaþã a românului mijlociu e vode -
vilescã. […] Iatã un popor foarte puþin dotat pentru suferinþele contemporane!
Nedeprins cu legile de aramã ale privaþiunilor, el va suferi cumplit. Va suferi
mai mult decât altele, dar nu va pierde minunatul sãu haz. Toatã ziua nu auzim
decât de impozite mãrite, ºomaj, suprimãri, reduceri sãlbatice de salariu, de
spectrul foamei ºi al mizeriei. De aceea, n-am vãzut o salã mai frenetic mul -
þumitã decât aceea care aplauda Noaptea furtunoasã.

(Mihai Ralea, Lumea lui Caragiale)

EXERCIŢII

ascetic, adj. – care aparþine ascetismului (mod de viaþã auster)
regãþean, s.m. – denumirea datã, dupã primul rãzboi mondial, locuitorilor vechiului

regat
butadã, s.f. – vorbã de spirit, ironie
vodevil, s.n. – comedie uºoarã
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MONOLOGUL ARGUMENTATIV

Monologul este vorbirea neîntreruptã a cuiva, o replicã de dimensiuni ample,
emisã de o persoanã sau un personaj, care îºi exprimã sentimente, gânduri, idei etc.

Existã mai multe tipuri de monolog: povestirea sau relatarea oralã, descrierea
oralã, argumentarea oralã a unei opinii, declaraþia de presã în legãturã cu un anumit
eveniment politic, social, discursul unei personalitãþi publice etc. Pentru ca un mo -
nolog sã fie eficient, el trebuie adecvat la situaþia de comunicare (auditoriu, context)
ºi la scopul comunicãrii (informarea, argumentarea, divertismentul etc.).

De regulã, un monolog este structurat în trei pãrþi: introducerea, cuprinsul ºi
încheierea. Introducerea are rolul de a capta atenþia ºi bunãvoinþa auditoriului. Cuprinsul
(partea cea mai întinsã) trebuie sã se remarce prin claritatea ideilor, coerenþa lor, pu -
terea de convingere, accentuarea anumitor termeni. Încheierea trebuie sã ofere o
concluzie.

În timpul susþinerii unui monolog se recomandã ca vorbitorul sã stabileascã un
contact vizual cu auditoriul. De asemenea, el nu poate ignora reacþia ascultãtorului/
ascultãtorilor ºi este necesar sã-ºi modifice discursul în funcþie de aceasta.

Elementele nonverbale (mimica, gestica, poziþia corpului) ºi paraverbale (ac -
centul, tonalitatea, pauzele în vorbire, ritmul expunerii) au un rol important în con -
vingerea auditoriului. Miºcarea braþelor, privirea, limbajul trupului pot vorbi uneori
mai mult decât cuvintele.

1. Organizaþi un concurs în care trei elevi vor face o prezentare, în faþa clasei, a
comediei O noapte furtunoasã de I.L. Caragiale, fiecare având la dispoziþie
cinci minute. Un juriu format din cinci elevi va alege prezentarea cea mai reuºitã,
þinând cont de: claritatea argumentelor, coerenþa ideilor, puterea de convingere,
elementele nonverbale ºi paraverbale etc.

2. Susþine, în faþa întregii clase, un monolog argumentativ în care sã respingi sau
sã aderi la acest punct de vedere al lui I.L. Caragiale: Noi, românii, suntem o
naþiune plinã de excelente calitãþi.
Argumentarea ta trebuie sã porneascã de la o ipotezã (premisã), apoi sã aducã
minimum douã argumente întãrite prin exemple ºi sã se încheie cu o concluzie.
Îþi poþi construi agumentarea dupã acest model: 
Exemplul 1 (pro):
Consider cã punctul de vedere al lui Caragiale este unul corect.
Argumentele mele pentru susþinerea opiniei sale sunt urmãtoarele: ...
În concluzie, cred cã ...
Exemplul 2 (contra):
Consider cã afirmaþia lui Caragiale este una ironicã.
Argumentele mele împotriva afirmaþiei cã suntem o naþiune plinã de calitãþi
sunt urmãtoarele: ...
În concluzie, cred cã ...

EXERCIŢII
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1. Ce te atrage când te-ai hotãrât sã mergi la un spectacol: titlul
spectacolului, numele celor care îl susþin, afiºul, recomandarea
cuiva (profesor, pãrinte, prieten), o cronicã pe care ai citit-o,
curiozitatea? Argumenteazã-þi rãspunsul.

2. Care este cel mai reuºit spectacol pe care l-ai vãzut? Ce þi-a
plãcut, ce þi-a atras atenþia, ce-þi aminteºti în legãturã cu el?

3. Alegeþi, prin consultare, un fragment din piesa O noapte furtu -
noasã de I.L. Caragiale pe care sã-l interpretaþi în faþa clasei.
Dupã interpretare, fiecare dintre cei puºi în rolul unui personaj
va trebui sã explice diferenþa dintre a citi un text dramatic ºi a-l
interpreta.

O NOAPTE FURTUNOASÃ

- cronicã dramaticã -
de Ioan Slavici

Jupân Dumitrache Titircã Inimã-Rea, cherestigiu, proprietar
ºi cãpitan în garda naþionalã, este un om cu „ambiþ”, care þine la
„onoarea lui de familist”; cu toate acestea, nevasta lui, cocoana
Veta, trãieºte în relaþiuni foarte intime cu Chiriac, tijghetarul ºi
omul de încredere al lui jupân Dumitrache.

Cocoana Veta are o sorã, numitã Ziþa, o mahalagioaicã fluºtu -
ratecã, ce fusese mãritatã dupã un anume Ghiþã Þircãdãu, darã
acum e divorþatã ºi „liberã”.

Într-o duminicã, jupân Dumitrache îºi duce nevasta ºi cumnata
la Union, ca sã vadã comèdiile ce le dã Ionescu, ºi peste puþin vede
cã un tânãr cu jubenul în cap ºi cu ochelarii pe nas trage cu ochiul
la cocoane. Acest tânãr e Ricã Venturiano, copist, student în drept,
poet liric ºi jurnalist.

În douã rânduri tânãrul elegant trage cu ochiul la cocoane ºi
în douã rânduri le urmãreºte pânã pe Dealul Spirei; iar, în cele din
urmã, prin mijlocirea lui Spiridon, bãiat de pricopsealã în casa lui
jupân Dumitrache, se pune la cale o întâlnire între Ziþa ºi Ricã, în -
tâlnire ce trebuia sã aibã loc în casa nr. 9, în locuinþa cocoanei Ziþa,
pe la miezul nopþii.

Avem deci un soþ nãtãrãu, o soþie adulterã, un om de încredere
perfid, o tânãrã femeie divorþatã ce dã unui tânãr întâlnire pe la
miezul nopþii, un monºericã ce urmãreºte pe femeile necunoscute
pânã în Dealul Spirei, ºi avem un bãiat de pricopsealã ce poartã
scrisori de amor.

Ca adaos la toþi aceºtia mai avem ºi un ipistat, care ºtie cã
Veta întreþine relaþiuni foarte intime cu Chiriac ºi totuºi, când jupân
Dumitrache laudã bunele purtãri ale soþiei sale, ipistatul Nae Ipin -

CRONICA DE SPECTACOL
ÎNAINTE DE TEXT

Actorul Grigore Manolescu,
interpretul lui Chiriac la

premiera din 1879
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Nu e în aceastã piesã decât o singurã figurã
serioasã ºi cinstitã, jupân Dumitrache; darã acest
om e nãtãrãu, ºi de nãtãrãul acesta autorul îºi
bate joc.

Îndeosebi adulterul Vetei nu este ºi nu poate
fi decât un lucru cu totul secundar, pe care autorul
îl aduce ca pe o ilustraþiune; firul, pe care se
înºirã acþiunea dramaticã, e dorinþa de întâlnire
tainicã a celor doi tineri fluºturateci.

Cum se începe piesa? Dumitrache spune cum
un tânãr oarecare poartã gândul de a seduce pe o
femeie, bãnuind cã aceasta e chiar soþia sa.

Cum se încheie piesa? – Ricã ºi Ziþa se cã -
sãtoresc.

Era vorba ca douã tinere fiinþe, un poet liric
ºi o mahalagioaicã „liberã”, sã facã un pas greºit,
care putea sã aibã consequenþe tragice; darã, în
urma unei încurcãturi cu nr. 9, acest pas nu se
face ºi aºa piesa se încheie cu ultima consequenþã
a amorului între douã persoane „libere”, care
este cãsãtoria. Din momentul cununiei se începe
o altã comedie, ce nu are a face cu „noaptea fur -
tunoasã”.

Care e deci importanþa relaþiunii intime între
Veta ºi Chiriac?

Aceºti doi au fãcut mai mult decât ceea ce
tinerii purtaþi de „ale tinereþii valuri” erau p-aci
p-aci sã facã, darã nu fac: Veta ºi Chiriac nu sunt
decât o analogie, care ne aratã primejdia ce
ameninþã pe cei doi tineri. Darã, aceºti doi tineri
sunt ei serioºi? – Nu! sunt douã figuri caraghioase
care se potrivesc una cu alta; amorul lor e fals ºi
tocmai bun pentru o farsã; când reprezentaþia sfâr -
ºeºte, plecãm acasã cu vorba: „toatã tingirea-ºi
aflã capacul ºi tot caraghiosul perechea”.

Singura figurã serioasã e blajinul Dumitrache,
ºi pentru aceea el este figura împrejurul cãreia se
grupeazã celelalte.

Astfel am înþelege noi piesa O noapte fur -
tunoasã ºi numai astfel credem cã putea s-o înþe -
leagã autorul; se pare însã cã la prima reprezen -
taþie, actorii nu au înþeles-o astfel.

Îndeosebi d. Panu era nehotãrât ºi nu ºtia ce
sã facã cu rolul lui Dumitrache. Actul întâi e scris
cu mult spirit, dar cam lipsit de acþiune dramaticã
ºi prin urmare mai mult ori mai puþin slab. Aici
actorul trebuie sã fie tare. Darã în acest act, unde
vorbeºte mult ºi cu mult haz, Dumitrache ne pare
prea deºtept ºi prea puþin miºcat. Aºa cum îl fãcea
d. Panu, Dumitrache ne pãrea un fel de berbant
isteþ, cãruia prea puþin îi pasã de purtãrile

gescu zice: „cocoana Veta? – ruºinoasã, – mie-mi
spui!”

Aceasta e atmosfera „moralã” în care piesa
O noapte furtunoasã ne face sã trãim câtva timp.
Sunt oamenii pe care îi gãsim în mahalele Bucu -
reºtilor, sunt lucruri adevãrate care se petrec în
fiecare zi aproape de noi, este o viaþã netrebnicã,
dar, la urma urmelor, o viaþã la care ºi noi înºine
luãm parte.

Piesa O noapte furtunooasã e un tablou de
moravuri, zugrãvit cu deplinã iubire de adevãr ºi
cu multã putere intuitivã; ea ne aratã caractere
adevãrate ºi bine descrise: aceasta îi dã dreptul
de a fi.

Darã se petrec în societatea noastrã o mul -
þime de lucruri, despre care nu se cuvine sã vorbim
în public decât atunci când voim sã ocãrâm sau
sã ne batem joc. Pentru aceea trebuie sã ne în -
trebãm dacã niºte fiinþe ca cocoana Veta ºi Chiriac
pot sã joace rol într-o comedie? – Niciodatã!

În arta dramaticã înfãþiºãm caractere ºi si -
tuaþiuni, înfãþiºãm faptele sãvârºite în virtutea
caracterelor puse în anumite situaþiuni, înfãþiºãm
urmãrile faptelor sãvârºite ºi nu putem încheia
decât prin ultima consecvenþã fireascã a faptelor
petrecute. Dacã nu se încheie cu aceastã ultimã
consecvenþã, opul dramatic e ciunt, lipsit de inte -
gritate, nesãvârºit, ºi plecând de la reprezentaþie,
ne întrebãm: „Ce oare va trebui sã mai urmeze?”

Cocoana Veta este o femeie adulterã. Câtã
vreme adulteriul nu s-a sãvârºit încã, aceastã co -
coanã poate sã joace rol într-o comedie; îndatã
însã ce fapta s-a sãvârºit, rolul ei trebuie sã devinã
tragic, deoarece, dupã vederile tuturor societãþilor,
consecvenþele fireºti ale adulteriului nu pot sã fie
decât tragice. Cum se încheie însã piesa O noapte
furtunoasã? Jupân Dumitrache, gata de a ucide
pe tânãrul bãnuit, gãseºte pe patul nevestei legã -
toarea de gât a lui Chiriac ºi se aprinde; îndatã
însã ce Chiriac spune cã legãtoarea e a sa, bãr -
batul nu mai bãnuieºte nimic, ci zice: „Batã-te sã
te batã! de ce nu-mi spuneai?”

E oare cu putinþã ca cineva sã nu înþeleagã
cã aceasta nu e comedie ci farsã. Privitã ca o co -
medie, O noapte furtunoasã nu e decât o miºcare
pe scenã scrisã cu mai mult ori mai puþin talent,
dintre care unele mai prejos de orice criticã
serioasã. E însã o farsã, ºi fiindcã e farsã, e bunã,
ba, dupã ºtergerea câtorva pãrþi mai îndrãzneþe,
chiar foarte bunã.
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nevestei sale; aºa însã, cum îl înfãþiºeazã autorul,
el este un nãtãrãu, dar un om cu sentimente ade -
vãrate, care simte ceea ce zice ºi e gata sã ucizã
pe seducãtorul soþiei sale. Nu e „comic” acest
om, nu sunt comice purtãrile ºi vorbele lui: comicã
e numai seriozitatea lui în mijlocul unor situa -
þiuni comice ori faþã cu niºte fapte serioase, peste
care trece fãrã sã le bage în seamã. Când el
vorbeºte de „cremenal”, trebuie sã simþim primejdia
cuprinsã în aceste cuvinte ºi sã ne temem cã va
face precum zice. Când însã Dumitrache intrã cu
sabia scoasã în actul al treilea, vedem mult zgomot,
multã miºcare tragi-comicã, multã opintire spre a
face pe public sã râzã, darã nici o urmã de sen -
timent adevãrat. Cu aceasta se pierde efectul ade -
vãrat al scenei ºi chiar a întregei piese. Numai pe
la sfârºitul actului al patrulea d. Panu îºi intrã în
rol, ºi atunci însã e prea deºtept spre a putea da
istoriei cu legãtoarea de gât destul efect.

În vreme ce d. Panu a fãcut sã piarzã mult
rolul lui Dumitrache, celelalte roluri secundare se
pun peste mãsura cuvenitã în vederea publicului
ºi aºa atenþiunea rãmâne þintitã asupra acestora.

Una dintre pãrþile slabe ale piesei e aceea
cã s-a dat o prea mare dezvoltare rolului Vetei,
care în actul al doilea se ridicã la deplinã putere
dramaticã. Veta e certatã cu Chiriac pentru istoria
de la Union. Noaptea, dupã ce Dumitrache a plecat
de rond, ei se întâlnesc ºi se explicã. Chiriac e
jalus ºi Veta îl mustrã. Într-un moment de des -
peraþie, Chiriac ia spanga de la puºcã ºi voieºte
sã se sinucizã, iarã Veta sare ºi se luptã cu dânsul.

Publicul râde.
Iatã efectul produs de adulteriu în piesa O

noapte furtunoasã.
Darã un actor ca d. Manolescu trebuia sã

joace rolul lui Chiriac pentru ca acest efect sã fie
cu putinþã. În clipa când se iveºte pe scenã, Chiriac
ne face impresia unui tânãr corect, care iubeºte
buna rânduialã, darã cam rece ºi dispus a lua pe
oameni în „zeflemea”. Atunci când se întâlneºte
cu Veta, vedem cã nu e pãtruns de sentimente ade -
vãrate, ci tiranizeazã pe femeia ce a fost destul de
slabã spre a-ºi pune mintea cu dânsul. Chiar atunci
când ia spanga, desperaþia-i este falsã, ºtim cã nu
vrea decât sã sperie pe Veta ºi râdem de aceastã
femeie proastã, care se sparie ºi se luptã cu des -
peraþie, apoi cade învinsã de pãcatul ei. – Chiriac
nu se aprinde decât atunci când aude cã Ricã a
fost în casã cu Veta.

Astfel a înþeles d. Manolescu rolul lui Chiriac
ºi astfel l-a jucat; ºi meritu-i este cu atât mai mare,
cu cât autorul nu pare a-l fi înþeles tocmai astfel
ºi l-a fãcut prea dramatic.

Alãturea cu d. Manolescu, d-ºoara Dãnescu
a fost mai presus de toate aºteptãrile ºi a creat
aºa-zicând rolul Vetei.

În acelaºi timp d. Iulian, fãcând pe Nae Ipin -
gescu, se ridicã în acest rol secundar peste capul
lui Dumitrache, deºi alãturea cu acest Dumitrache
pãrea mai mãrginit decât se cuvinea.

În sfârºit, d. Mateescu în rolul lui Ricã,
d-ºoara Anica Popescu în al Ziþei ºi chiar d-na
Romanescu ºi-au înþeles rolurile ºi le-au jucat cu
mai mult ori mai puþin efect. Dar d. Panu, jucând
fãrã de hotãrâre rolul principal, a fãcut sã se piarzã
întrucâtva unitatea piesei. Dupã ce mai ales Veta
ºi Chiriac, în rolurile lor secundare, erau atât de
bine ºi Dumitrache atât de slab, parcã piesa ar fi
fost scrisã de dragul lor ºi Dumitrache nu era
decât o codiþã.

Aceasta e greºeala ce s-a fãcut în prima re -
prezentaþiune, o greºalã însã nu atât de mare, ca
sã fi stricat piesa. Ca orice producþie izvorâtã din
intuiþiunea adevãrului, O noapte furtunoasã a pro -
dus efect, deºi nu tocmai pe acela pe care tre buia
sã-l producã. Iar acelora ce cautã morala, le vom
spune cã morala e aceasta: „Prostul prost rã -
mâne!”

A rãmas hazul vorbei ºi originalitatea situa -
þiunilor, au rãmas caracterele bine zugrãvite, ºi
nu s-a pierdut decât unitatea armonicã a impre -
siunilor. O simfonie bunã rãmâne bunã ºi dacã
prima violinã e mai slabã decât s-ar cuveni, alã -
turea cu celelalte instrumente; ea pare numai cam
încurcatã ºi cam lipsitã de armonie; aºa e ºi cu
opera dramaticã în care unii dintre actori îºi dau
mai mult, iar alþii mai puþin avânt decât s-ar cuveni.

Se înþelege, vina e ºi a autorului, deoarece
sunt lucruri pe care chiar ºi în farsã numai cu multã
bãgare de seamã le putem atinge; totuºi sperãm
cã în viitoarele reprezentaþiuni actorii vor scoate
mai bine la ivealã pãrþile bune ale piesei ºi vor
acoperi, dupã putinþã, pe cele slabe.

I.S[lavici]
Aceste scrisesem dupã întâia reprezentaþiune.

Cu pãrere de bine constatãm cã la a doua repre -
zentaþiune d. Panu a fãcut pe Dumitrache mai
potrivit cu vederile noastre ºi cã efectul actului al
treilea a fost cu mult mai bun ºi mai viu.

(„Timpul”, nr. 17, marþi 23 ianuarie 1879)
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1. Aceastã cronicã de spectacol, scrisã în anul 1879, imediat dupã
premiera comediei O noapte furtunoasã de I.L. Caragiale, oferã
o viziune uºor diferitã faþã de mesajul comic pe care autorul
piesei a vrut sã-l transmitã spectatorilor/ cititorilor. Scriitorul
Ioan Slavici este un moralist ºi, în consecinþã, analiza sa pune
în prim-plan aspectele morale ºi nu pe cele comice. Prezintã,
în acest sens, atmosfera moralã care este creatã în spectacolul
cu piesa lui Caragiale.

2. Cronicarul considerã cã O noapte furtunoasã este o farsã (co -
medie uºoarã care pune acentul pe situaþii care stârnesc râsul)
ºi nu o comedie, aºa cum s-a încetãþenit aprecierea acestui text
dramatic. Precizeazã care sunt argumentele sale ºi explicã dacã
acestea sunt îndreptãþite sau nu.

3. Ce îl determinã pe autorul cronicii sã îl considere pe Jupân Dumi -
trache singura figurã serioasã ºi cinstitã a piesei?

4. În arta dramaticã – scrie Slavici – înfãþiºãm caractere ºi situa -
þiuni, înfãþiºãm faptele sãvârºite în virtutea caracterelor puse
în anumite situaþiuni, înfãþiºãm urmãrile faptelor sãvârºite ºi
nu putem încheia decât prin ultima consecvenþã fireascã a
faptelor petrecute. Justã în esenþã, aceastã judecatã de valoare
este pusã de autor în relaþie cu un text de esenþã comicã. Este
sau nu îndreptãþit sã o facã? Argumenteazã.

5. Douã dintre personajele piesei, Veta ºi Chiriac, n-ar putea –
po trivit opiniei cronicarului – sã joace într-o comedie. Eºti de
acord cu aceastã afirmaþie? Exprimã-þi punctul de vedere. 

6. Dupã consideraþiile fãcute în legãturã cu textul dramatic, Slavici
analizeazã jocul actorilor la premiera acestei piese. Cum este
apreciat jocul actorului care interpreteazã rolul lui Jupân Dumi -
trache?

7. Cum este vãzut jocul lui Manolescu, interpretul lui Chiriac?
8. Aratã care este opinia cronicarului în legãturã cu celelalte roluri:

Nae Ipingescu, Ricã, Ziþa.
9. Finalul cronicii demonstreazã cã simþul moral al lui Slavici a

fost lezat de textul piesei lui I.L. Caragiale. Argumenteazã-þi
opþiunea pentru concepþia lui:
• Ioan Slavici, care considerã cã piesa are merite, dar ºi scãderi
de ordin moral;
• I.L. Caragiale, care prin textul sãu ironizeazã aspecte ale so -
cietãþii.

10. Autorul cronicii pune în evidenþã elemente legate de conflictul
dramatic ºi jocul actorilor. Ce alte elemente legate de arta spec -
tacolului ar mai fi putut prezenta?

EXPLORAREA TEXTULUI 

Notă:
Piesa O noapte furtu noasă

de I.L. Caragiale este com pusă din
două acte şi nu din patru, aşa cum
rezultă din textul acestei cronici de
spectacol.

Arta spectacolului
Reprezentarea pe scenă a unei

piese de teatru implică mai multe
componente: textul dramatic, concep -
ţia regizorală, interpretarea actori -
cească, aranjamentul scenic, costu -
mele, machiajul, fondul sonor etc.
Spectacolul de teatru nu este un
amalgam de diferite arte (literatură,
muzică, arte plastice), ci este o artă
cu un pronunţat caracter sincretic,
adică bazată pe îmbinarea unor
elemente diferite.

Componentele artistice ale
spec tacolului de teatru sunt: unitatea
acţiunii scenice, care constă în îm -
pletirea elementelor literare, muzicale
şi plastice ale spectacolului prin mij -
locirea actorului şi jocul actorilor
care întruchipează personajele,
determinând specificul teatrului ca
artă aparte.

Fiind o artă sincretică, teatrul
implică mai multe tipuri de comu -
nicare: vizuală, verbală, nonverbală,
auditivă. Aceste limbaje dispun de
coduri proprii pentru a sugera anu -
mite stări de spirit spectatorului.

Cronica de spectacol – articol
de ziar sau de revistă în care se co -
mentează un eveniment de actua -
litate din lumea teatrului: punerea în
scenă a unei piese, regia, prestaţia
actorilor etc.
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Modul cum este pus în scenã un spectacol de teatru reflectã,
într-o mãsurã covârºitoare, concepþia regizorului. Comenteazã aceste
însemnãri ce scot în evidenþã rolul celui care organizeazã spectaco -
lul:

Care sunt în definitiv problemele care se pun unui regizor? ªi
dupã ce i se pot cunoaºte meritele? A alege interpreþii adecuaþi ro -
lurilor, a urmãri de aproape mersul acþiunii, crescând o datã cu ea,
organizând incidentele secundare ca ele sã contribuie la acea evo -
luþie gradatã, acceleratã, subliniind momentele principale ale piesei,
fãcând sã culmineze o datã cu textul ºi jocul actorului ºi intensitatea
atmosferii. Acestea sunt îndatoririle elementare ale oricãruia care
vrea sã treacã drept regizor, ºi pentru criticã ele trebuie sã consti -
tuie un prag. Atunci însã când în modul arãtat mai sus se realizeazã
în scenã o viaþã intensã, excepþionalã, de o amploare ºi de o adâncime
impresionantã, o viaþã complexã care sã cuprindã un întins registru
din gama simþirii omeneºti, avem de-a face cu un mare regizor.

A alege interpreþii? În teorie este extrem de uºor. În practicã
foarte arareori aptitudinile actorului coincid cu însuºirile rolului.
Actorul pasionat ºi cald, e prea mic de staturã, ar fi ridicol lângã
actriþa înaltã, iar cel înalt e mlãdios ca un morcov. Actriþa de tem -
perament e slabã, ºi rolul cere „une belle femme”, altminteri nu se
poate realiza atmosfera. Actorul X ar juca mai bine partea întâia a
rolului, care e mai exuberantã, dar partea a doua e melancolicã, ºi
X nu mai merge. La care dintre aceste douã pãrþi renunþi? Artista Z
e minunatã, dar are ochii negri, ºi în text e prescris cã trebuie sã fie
cu ochii albaºtri, cãci o scenã întreagã principalã se bazeazã pe
acest lucru. Energicul Y e vulgar, finul W e leºinat, delicioasa Y nu
poate sã strige, cu glasul ei piþigãiat ar face sã râdã lumea în salã
tocmai în momentul tragic. Sunt amuzante distribuþiile pe care cei
dinafarã de teatru le fac, ºi niciodatã publicul nu va bãnui toatã
bãtaia de cap a unui regizor pânã se fixeazã la o serie de interpreþi.

(Camil Petrescu, Modalitatea esteticã a teatrului)

DINCOLO DE TEXT

Actriţa Aristizza Romanescu,
interpreta Vetei

Actorul Ştefan Iulian
în rolul lui Nae Ipingescu
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1. În editarea programelor de televiziune, la rubrica „Film”, se
indicã întotdeauna în caseta tehnicã genul peliculei respective:
comedie, dramã, SF, thriller, poliþist, horror etc. Care dintre
acestea este categoria ta preferatã ºi de ce?

2. Astãzi vizionarea unui film face parte din existenþa cotidianã a
oamenilor. Referirile, comparaþiile, asemãnãrile cu universul
pe care filmul îl aduce în viaþa fiecãruia dintre noi sunt foarte
frecvente. Stabileºte o listã cu primele trei filme care þi-au
plãcut/ te-au impresionat cel mai mult ºi argumenteazã, pentru
fiecare în parte, motivul alegerii.

3. Filmul Titanic în regia lui James Cameron, a avut unul dintre
cele mai mari succese de public din toatã istoria cinemato -
grafiei. Ce te-a atras, ce þi-a plãcut în acest film:
• spectaculoasa punere în scenã a naufragiului vasului „Titanic”,
cel mai modern pachebot al epocii;
• povestea de dragoste dintre Jack Dowson (interpret Leonardo
diCaprio) ºi Rose DeWitt Bukater (interpretã Kate Winslet)?

ÎNAINTE DE TEXT

LITERATURĂ ŞI FILM
CRONICA DE FILM

Titanic
Producţia: SUA, 1997, 3 ore

20 min.
Scenariul şi regia: James

Cameron
Cu: Leonardo diCaprio, Kate

Winslet, Billy Zane, Kathy Bates ş.a.
Imaginea: Russel Carpenter.

Decoruri: Peter Lawant. Costumele:
Deborah L. Scott. Muzica: James
Horner. Montajul: Conrad Buff, James
Cameron, Richard A. Harris.

Premiul „Oscar” pentru:
• cel mai bun film;
• cea mai bună punere în scenă;
• cea mai bună direcţie artis -

tică;
• cea mai bună imagine;
• cea mai bună muzică;
• cel mai bun cântec original;
• cel mai bun montaj;
• cel mai bun sunet;
• cele mai bune efecte speciale;
• cele mai bune efecte speciale

sonore;
• cele mai bune costume.

Cronica de film a Eugeniei Vodă
a apărut în revista România literară,
nr. 15 (22-28 aprilie) 1998 şi nr. 17
(6-12 mai) 1998.

ADIO, DRAGÃ TITANIC!

de Eugenia Vodã

Au apãrut, ºi vor mai apãrea, în presa lumii, cearºafuri întregi
despre fenomenul Titanic. De multe ori „viziunea statisticã” înghite
totul; câþi metri lungime avea nava, câþi lãþime, câþi înãlþime, câþi
pasageri, câte bãrci, câþi supravieþuitori, câþi figuranþi, câte scu -
fundãri la evapa adevãratului „Titanic”, ce buget, ce încasãri, ce
echipã, ce efecte vizuale, ce de Oscaruri, ce mai „titanicomanie”
etc. etc. [...]

Sã uitãm, de astã datã, cã avem de-a face cu un film multiosca -
rizat, cu un titanic succes de public ºi cu un regizor care a învârtit
un buget mai mare decât bugetul cinematografiei române pentru o
întreagã porþiune de istorie. Sã recunoaºtem, cu invidie, cã domnului
Cameron i-au reuºit, printre altele, nu numai efectele speciale, dar
ºi câteva efecte... simple, necostisitoare (teoretic) la îndemâna oricui,
de pildã:

Tânãrul sãrac ºi cu o inimã plinã de elan, jucat de Leonardo
DiCaprio, se trezeºte, printr-un capriciu al sorþii, extras, pentru o
searã, de la clasa sãrmanilor ºi invitat la masã la clasa de lux. O

Restaurantul de pe Titanic
(fotografie de arhivă, 1912)
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masã rotundã, uriaºã, ºi, în jurul ei, oameni cu bani, înalta societate
de pe „Titanic”. Tânãrul nu are un ban în buzunar, nici buzunarele
nu sunt ale lui, pentru cã are haine de împrumut; e un hoinar care
nu prea are habar ce-i de fãcut cu tacâmurile aiuritor de multe din
dreptul farfuriei lui de lux, de la cina de lux. Tânãrul seamãnã cu o
sãlbãticiune prinsã într-o cuºcã (de lux.). Dar, atunci când va fi
provocat, trezit de sãgeþile unei mame „de condiþie” (care nu poate
înþelege ce complicitate poate sã existe între fiica ei ºi o haimana
strãinã de lumea lor), se rãzvrãteºte, sparge cuºca, redevine el
însuºi. Cu un aer de învingãtor, le explicã potenþialilor de la masã
ce înseamã sã trãieºti „fãrã rãdãcini”, „sã iei viaþa aºa cum îþi
vine”, sã ceri de la viaþã, ºi sã primeºti, zile pline. Pentru o clipã,
printr-un miracol, neisprãvitul fãrã maniere ºi cu haine de îm -
prumut iradiazã forþã, bucurie de a trãi, armonie cu universul. Pare
„un rege al lumii” (aºa cum chiar strigã el cã ar fi, când „zboarã”
pe vapor). Pentru o clipã (care îi reuºeºte frumos regizorului)
oamenii cu averi ºi cu „situaþie” de la masã îl privesc pe tânã -
rul-nimeni cu o sfântã invidie. Ei sunt iremediabil „prinºi”, tânãrul
e o imagine a libertãþii atotbiruitoare. Pentru o clipã, timpul
filmului parcã stã pe loc, cãzut în perplexitate. Apoi curge mai de -
parte, urmãrind, mereu, tangajul trecut-prezent, balansul obiec -
tiv-subiectiv. O epavã putrezindã din adâncuri devine, în imagine,
un vapor alb, maiestuos. Un ºemineu ruinat redevine, în imagine,
un ºemineu dichisit. Un ochi albastru, ochiul unei fete frumoase
(Kate Winstlet), prins în toatã mãrimea ecranului, va fi încercuit,
treptat, de riduri, se va înceþoºa, va îmbãtrâni spectaculos (aºa
cum, în câteva secunde, am vedea cum înfloreºte ºi se scuturã un
boboc de trandafir). Ochiul mãrit de emoþie al fetei frumoase care
pozeazã, goalã, pe o canapea, se transformã în ochiul aceleiaºi femei,
peste vreo optzeci de ani, ajunsã o bãtrânicã fermecãtoare, care, se
vede, a ºtiut sã iubeascã viaþa. O femeie care, la capãtul unei vieþi,
declarã cã acea „ºedinþã de pozat” a rãmas „cel mai erotic moment”
din viaþa ei; declaraþia e fãcutã în faþa unor ascultãtori înmãrmuriþi
de admiraþie. Din nou, timpul parcã se blocheazã o secundã. Sala
râde. În materie de amor, spre deosebire de transporturile maritime,
omenirea n-a înregistrat nici un progres. [...]

S-ar putea spune cã James Cameron a avut, mai mult ca oricând,
capul pe umeri – condiþie esenþialã într-o asemenea „întreprin -
dere” giganticã, în care numai construcþia decorului a echivalat cu
ridicarea unui imobil cu 75 de etaje! Doar cã, în cazul unui imobil,
investiþia se întoarce lent, în mod normal în circa zece ani. Pe când
în cinema câºtigul poate fi rapid ºi spectaculos (ca ºi pierderile, de
altfel). Investiþia în cinema presupune, prin definiþie, o uriaºã dozã
de risc (nici chiar americanii nefiind în stare sã descopere reþeta
succesului). Efectele speciale au fost folosite, în Titanic, în „cel mai
scump film din istorie”, cu parcimonie: un singur plan poate sã
coste în jur de 400.000 dolari. ªi totuºi, existã în film câteva imagini
create pe ordinator, care, acum doi ani, nu s-ar fi putut face. Dar
marea problemã a regizorului nu au fost efectele speciale, ci gãsirea

Dicţionar cinematografic

Limbaj cinematografic – mo -
dalitate de comunicare specifică pentru
„cea de-a şaptea artă” (filmul) prin
care mesajul ajunge la spectator.
Spre deosebire de limbajul literatu -
rii, bazat pe cuvânt, limbajul cinema -
tografic este mai complex şi include
o serie de elemente caracteristice:
coloana sonoră, imaginea, interpre -
tarea actorilor, montajul, decorul etc.

Regie – concepţia interpretării
unui scenariu destinat să devină un
film. Regizorul este creatorul principal
care asigură unitatea de concepţie
şi de realizare a operei cinematogra -
fice. El coordonează activitatea tu -
turor factorilor de creaţie ai filmului
(actor, scenograf, operator, compo -

Regizorul James Cameron
în timpul filmărilor
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unui stil vizual, dupã propriile mãrturisiri, care sã lege publicul de
azi cu 1912, cu epoca „Titanicului”: „Am folosit mult steady-cam-ul,
camera pe umãr; am recurs mai puþin la gros-plan ºi mai mult la
planuri largi; tot timpul am filmat gândindu-mã la marele ecran.
Titanic nu e un film de vãzut pe casetã video. Am folosit, cu pre -
dilecþie, focale scurte, cu încadraturi largi ºi cu o profunzime a
câmpului care sã le permitã personajelor sã evolueze cât mai mult
în interiorul cadrelor. Cu mare atenþie am lucrat ºi culoarea. Am
ales culori neutre pentru 1912 ºi culori vii, primare, din estetica
high-tech, pentru secvenþele submarine. Am evitat filtrele ºi alte tru -
curi în evocarea trecutului: n-am vrut sã-i dau spectatorului impresia
cã interpretez stilistic anul 1912, am vrut sã-i dau senzaþia cã ne
întoarcem în acel punct, cu o maºinã a timpului...”

Regizorul-scenarist recunoaºte – semnificativ – cã a iubit în
mod special, la acest proiect, partea lui de documentare,  tot ceea
ce a descoperit prin arhive despre lumea „Titanicului”. (Un motiv în
plus ca sã nu bagatelizãm acest film, care n-a fost fãcut „cu bani ºi
dupã ureche”, cum se mai întâmplã). Decorurile s-au construit
dupã planurile originale ale fostului vapor, furnizate de compania
constructoare de nave Harland & Wolff. Tapiseria ºi covoarele din
film au fost comandate la aceeaºi companie care, cu peste 85 de ani
în urmã, le-a executat pentru „Titanic”: compania britanicã BMK
Stoddard (care pãstreazã în arhivã toate schiþele ºi tiparele originale!).
Dintr-un spaþiu plasat sub steaua unei continue (ºi, prea des, gro -
teºti) metamorfoze, nu putem decât sã ne entuziasmãm: mai sunt ºi
lucruri durabile pe lumea asta!

În toatã operaþiunea de documentare, porþiunea cea mai palpi -
tantã rãmâne redescoperirea oamenilor care au inspirat personajele
ºi a destinelor lor miºcãtoare. De pildã, iatã-l pe adevãratul cãpitan
al „Titanicului”, E.J. Smith, supranumit „cãpitanul milionarilor”;
avea 62 de ani ºi 46 de ani de navigaþie. Era ultima lui cursã înainte
de retragerea la pensie. A rãmas un mister de ce a lansat vaporul în
plinã noapte, cu toatã viteza, printre iceberguri înainte!... Sau, iatã
un cuplu de îndrãgostiþi, dupã 41 de ani de cãsnicie, Ida ºi Isidor
Straus. Acasã îi aºteptau ºase copii ºi o avere considerabilã. Femeia
a refuzat sã se despartã de soþ ºi sã urce în barca de salvare. A
instalat-o în locul ei pe cameristã ºi i-a pus pe umeri haina ei de
blanã, cu vorbele: „N-o sã mai am nevoie de ea”... Sau regele
oþelului, Benjamin Guggenheim, care a refuzat vesta de salvare, s-a
îmbrãcat elegant („intenþionez sã mor ca un gentleman”) ºi a
plecat, împreunã cu valetul, sã bea un brandy ºi sã fumeze o þigarã...

...Titanic a mizat pe fascinaþia cinematografului ºi a mulþi -
milor, pe bunele sentimente, pe marele spectacol fin de siècle. Dupã
acest Titanic, e de presupus cã nici un cineast al viitorului nu va
mai fi interesat sã atace subiectul. Poate cã abia acum, dupã filmul
lui Cameron, povestea „Titanicului” s-a încheiat cu advãrat. Poate
cã abia acum – chiar dacã sunã patetic – „Titanicul” de pe fundul
oceanului ºi-a gãsit, în sfârºit, pacea.

zitor etc.) în raport cu cerinţele
scenariului.

Scenariu – text scris care
împreună cu indicaţiile tehnice şi de
regie constituie proiectul pentru rea -
lizarea unui film. Scenariul poate fi
redactat de autor (scenarist) în mai
multe feluri:

• expunere a subiectului (si -
nopsis);

• amplă descriere menită a
sugera structura şi atmosfera viito -
rului film (scenariu literar);

• prezentare amănunţită, cadru
cu cadru, în care sunt cuprinse toate
detaliile necesare filmării (decupaj).

Imagine – totalitatea cadrelor
unui film. Cadrul este o unitate indi -
vizibilă care constă într-o succesiune
continuă de imagini, înregistrată fără
oprirea aparatului de filmat. O serie
de cadre, înfăţişând o anumită ac -
ţiune distinctă, se numeşte scenă.
Totalitatea scenelor legate prin uni -
tate de loc, de timp şi de acţiune poar -
tă numele de secvenţă.

Modul de încadrare a subiec -
tului filmat sub aspect dimensional
alcătuieşte planul. Criteriul dimensio -
nal se raportează la două situaţii
distincte: încadrarea obiectelor (pei -
saje, clădiri, detalii din natură etc.)
şi încadrarea figurii umane. Prima
categorie cuprinde următoarele pla -
nuri: depărtat (încadrare maximă),
general (spaţiu vast în care evoluea -
ză un mare număr de personaje),
apropiat (redă obiecte întregi de di -
mensiuni mijlocii), detaliu (un ele -
ment unic şi semnificativ al unui
obiect). În funcţie de încadrarea fiinţei
umane, se disting următoarele pla -
nuri: întreg (personajul apare 60% -
90% din ecran), american (perso -
najul este văzut de la genunchi în
sus), mediu (cuprinde faţa şi trun -
chiul personajului), prim-plan (vi -
zează figura până la linia umerilor),
gros-planul (prezentarea unei părţi
a feţei). Combinarea acestor planuri
poate crea un puternic efect asupra
spectatorului.

Coloană sonoră – totalitatea
elementelor acustice (voci umane,
muzică, sunete, zgomote etc.) care
contribuie la realizarea atmosferei
filmului. Muzica de film poate înde -
plini funcţia de acompaniator sau
de comentator al imaginii, poate su -
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1. În debutul acestei cronici autoarea îºi propune sã se despartã de
„viziunea statisticã” (deºi Titanic este un film cu multe Oscaruri),
sã nu insiste asupra reuºitelor efecte speciale, ci sã scrie despre
efecte... simple, necostisitoare, (teoretic) la îndemâna oricui.
Prezintã, în acest sens, „istoria” personajului Jack Dowson,
tânãrul sãrac interpretat de Leonardo DiCaprio.

2. Tangajul trecut-prezent, balansul obiectiv-subiectiv este evi -
denþiat în mod sugestiv de folosirea tehnicii gros-planului pentru
a sugera transformarea unei fete frumoase (Kate Winslet) într-o
bãtrânicã fermecãtoare. Comenteazã acest aspect, pe baza infor -
maþiei oferite de text. 

3. Aratã importanþa uriaºã pe care a avut-o în acest film decorul
cinematografic pentru reconstituirea catastrofei pachebotului
„Titanic”.

4. Explicã, utilizând dicþionarul cinematografic alãturat, de ce
pelicula Titanic, potrivit mãrturiei regizorului, nu e un film de
vãzut pe video.

5. Ce elemente de tehnicã cinematograficã a folosit regizorul James
Cameron pentru a da o cât mai veridicã impresie a atmosferei
de pe „Titanicul” scufundat în anul 1912?

6. James Cameron este atât regizorul, cât ºi scenaristul filmului.
Poate fi aceasta – perfecta „colaborare” a regizorului cu scena -
ristul – un argument în favoarea realizãrii artistice?

7. O etapã laborioasã în pregãtirea filmului a fost documentarea
pentru ca reconstituirea sã fie cât mai credibilã. Ce aspecte legate
de documentare sunt prezentate în aceastã cronicã?

8. Care sunt personajele secundare care atrag atenþia prin des -
tinele lor miºcãtoare? Precizeazã ce este inedit în cazul fiecãruia.

9. Cronica de film a Eugeniei Vodã se încheie cu o concluzie.
Explicã semnificaþia ei.

10. Atât literatura, cât ºi filmul transmit un mesaj cãtre cititor, res -
pectiv spectator. Care este diferenþa dintre limbajul literaturii ºi
limbajul cinematografic?

EXPLORAREA TEXTULUI 
gera caracterul comic, dramatic sau
tragic al acţiunii. Muzica are rolul de
a prefigura o secvenţă a filmului, de
a pune în evidenţă momentele-cheie,
de a anunţa finalul. 

Interpretare actoricească –
jocul actorului prin care acesta „intră
în pielea” personajului din scenariu.
Interpretarea depinde atât de talen -
tul actorului, cât şi de capacita -
tea regizorului de a-i orienta jocul.
Interpretul unui personaj poate fi un
actor profesionist (cel mai frecvent),
dar şi unul neprofesionist. Alegerea
potrivită a interpretului de către re -
gizor este esenţială într-un film, pentru
că fizicul şi personalitatea actorului
trebuie să fie în concordanţă cu na -
tura personajului întruchipat.

Montaj – operaţiune-cheie în
etapa finală a prelucrării peliculei,
constând în asamblarea fragmen -
telor într-o succesiune stabilită de
regizor în raport cu propria con -
cepţie de realizare a filmului.

Adaptare cinematografică –
transformare  a unei opere literare
în vederea transpunerii ei în film
(ecranizare), prin utilizarea unor
mijloace de expresie proprii cinema -
tografiei.

Decor cinematografic – com -
plex de elemente care creează cadrul
şi fundalul pentru desfăşurarea sec -
venţelor filmate. Prin autenticitatea
lui, decorul cinematografic contribuie
la fixarea reperelor spaţiale şi tem -
porale ale acţiunii filmului, fiind un
mijloc artistic important pentru cre -
area atmosferei.

Scenă din film

Cronica de film – articol de ziar
sau de revistă în care se discută şi
se fac aprecieri critice cu privire la
un nou film, la prestaţia actorilor, regie,
scenariu etc.
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Lansarea filmului Titanic a generat numeroase opinii atât din
„interior” (regizor, actori, realizatori), cât ºi din „exterior” (critici de
film, cronicari). Comenteazã aceste afirmaþii:

Cel mai complicat lucru a fost sã armonizez elementul tehnic
cu cel uman, sã asigur fluxul emoþional în timp ce regizam cel mai
mare decor fãcut vreodatã, plus un vapor ºi mii de figuranþi ºi cas -
cadori. Succesul unui film depinde, în general, de acest echilibru
fragil. Asta a fost problema mea majorã în toate filmele pe care
le-am fãcut. (James Cameron).

Cu Titanic, James Cameron nu numai cã ºi-a oferit cel mai
scump film fãcut vreodatã, dar ºi-a însuºit viziunea unui naufragiu
despre care, începând cu o noapte din aprilie 1912, toatã lumea ºi-a
creat un film personal pe ecranul viselor ºi coºmarelor sale.
Cameron a preluat o bijuterie a imaginarului colectiv al secolului
sãu pentru a face din ea o afacere, o afacere titanescã ºi personalã.
(Frederic Strauss)

DINCOLO DE TEXT

Leonardo diCaprio şi Kate Winslet
în rolurile lui Jack Dowson şi, respectiv, Rose DeWitt Bukater
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• Începuturile teatrului

Primele elemente teatrale se întâlnesc în jo -
curile dramatice populare legate de sãrbãtorile de
iarnã (Irozii ºi Vicleimul). În secolul al XVIII-lea
apar cele dintâi compuneri dramatice, dar abia la
începutul veacului al XIX-lea au loc reprezentaþii
teatrale în limba românã. Iniþiatorul este Gh. Asachi,
cel care organizeazã la Iaºi, în 1816, un spectacol
cu piesa Mirtil ºi Hloe, o prelucrare dupã scriitorul
francez Florian. În Þara Româneascã primul tea -
tru permanent este deschis în 1819 la Bucureºti de
domniþa Ralu, în piaþa „Ciºmeaua Roºie” de pe
Podul Mogoºoaiei, prilej pentru poetul Ienãchiþã
Vãcã rescu sã scrie un Prolog: V-am dat teatru,
vi-l pãziþi,/ Ca un lãcaº de muze,/ Cu el curând
veþi fi vestiþi,/ Prin veºti departe duse.

În perioada paºoptistã, scriu texte dramatice
cei mai importanþi scriitori ai epocii: Mihail Ko -
gãlniceanu, Costache Negruzzi, Alecu Russo.
Creatorul teatrului românesc este considerat însã
Vasile Alecsandri, care a deschis gustul publicului
pentru acest gen de spectacol prin forma uºoarã a
vodevilului, a „cânticelului comic”: o intrigã sim -
plã, personaje lineare, definite printr-o trãsãturã
caracteristicã, îngroºatã pânã la grotesc. Coana
Chiriþa, soþia unui boiernaº de þarã, ridicatã prin
dorinþa de a parveni cu orice preþ, rãmâne persona -
jul cel mai cunoscut al comediilor lui Alecsandri.

• Epoca lui I.L. Caragiale

Dupã o perioadã în care Vasile Alecsandri a
creat în aproape toate direcþiile genului (vodevil,
farsã, comedie, dramã romanticã), teatrul românesc
înregistreazã un moment de vârf în comedia de mo -
ravuri ºi de caracter prin piesele lui I.L. Caragiale:
O scrisoare pierdutã (capodopera autorului), O
noapte furtunoasã, Conul Leonida faþã cu Reac -
þiunea ºi D-ale carnavalului.

Drama istoricã, inauguratã de B.P. Hasdeu
(Rãzvan ºi Vidra, 1867) este continuatã de Alexan -
dru Davila (Vlaicu Vodã, 1902) ºi Barbu Delavran -
cea (Apus de soare, Viforul ºi Lucea fãrul, 1909-
1910).

• Dramaturgia interbelicã

În perioada dintre cele douã rãzboaie mon -
diale se produc schimbãri în domeniul ariei tema -
tice. Drama istoricã trece într-un plan secund, dar
continuã cu succes comedia de moravuri ºi de
caracter: Tudor Muºatescu – Titanic Vals, ...Escu,
Visul unei nopþi de iarnã, George Ciprian – Omul
cu mârþoaga, Victor Ion Popa – Take, Ianke ºi
Cadâr. Apar drama de idei (Camil Petrescu – Jocul
ielelor, Suflete tari, Danton, Lucian Blaga – Meº -
terul Manole, Cruciada copiilor, Zamolxe) ºi co -
media liricã, reprezentatã îndeosebi prin Mihail
Sebastian (Jocul de-a vacanþa, Steaua fãrã nume,
Ultima orã).

• Teatrul postbelic

Dupã cel de-al doilea rãzboi mondial, ca ºi
în prozã sau poezie, teatrul românesc are de suferit,
vreme de douã decenii, datoritã influenþei nefaste
a ideologicului. Piesele care s-au scris începând
cu jumãtatea anilor ’60 ilustreazã direcþii diverse:
drama simbolic-parabolicã (Iona, Paracliserul,
Matca de Marin Sorescu), prelucrarea unor mituri
populare (Moartea unui artist de Horia Lovinescu),
teatrul de inspiraþie istoricã, cu accente lirice (Rã -
ceala, A treia þeapã de Marin Sorescu), comedia
satiricã (Proºtii sub clar de lunã, Mobilã ºi durere
de Teodor Mazilu sau Boul ºi viþelul, Preºul de
Ion Bãieºu).

Din ultima generaþie de dramaturgi s-au impus
Matei Viºniec, scriitor român stabilit în Franþa, ºi
Vlad Zografi.

EVOLUÞIA DRAMATURGIEI ÎN CULTURA ROMÂNÃ
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I. Citeºte fragmentul de mai jos din comedia Titanic Vals de Tudor Muºatescu:

SCENA I

SPIRACHE, DACIA, CHIRIACHIÞA, GENA, TRAIAN ºi DECEBAL
(Dupã ridicarea cortinei, „familia” îºi continuã un timp – colectiv – ocupaþiile
individuale. Ziarul lui Spirache îºi întoarce pagina, mâna Daciei rãsuceºte
vertiginos bobinul sub ochii lui Decebal, atenþi sã vadã „cât mai e de depãnat
din scul”; Chiriachiþa înºirã ultimele cãrþi, cu gesturi de preoteasã anticã. Traian
schiþeazã vag colaci de fum, ceºtile de cafea zornãie pe bufet, pila de unghii
râcâie cu zgomotul ei specific... Câteva clipe pauzã...)

CHIRIACHIÞA (îi cade o carte pe jos): Sarmisegetuza... Ia apleacã-te,
maicã, ºi dã-mi valetele de jos.

MIZA: Mamã-mare, te-am rugat de o sutã de mii de ori pânã acuma sã
nu-mi mai zici Sarmisegetuza... Zi-mi Miza, cum îmi zice toatã lumea. (Se
apleacã în silã, Gena îi ia înainte ºi ridicã cartea.)

GENA: Poftim... (Îi dã cartea.)
CHIRIACHIÞA: Mersi, maicã...
TRAIAN (care n-o prea „înghite” pe sorã-sa): Puteai sã te deranjezi mai

repede, prinþeso, cã nu þi se deteriora silueta...
CHIRIACHIÞA: Eu ºtiu cã Sarmisegetuza te cheamã... Miza nu e nume

de om... Miza, Liza, astea sunt nume de iepe, nu de fete de oameni cumsecade...
TRAIAN: Sigur... ºi unde pui cã numele ei vine de la cea mai mare cetate

din istoria românilor... (Declamând, ironic): „La Sarmisegetuza stã mândrul
Decebal, ce-a-nfrânt popoare multe de jos ºi de pe cal”.

CHIRIACHIÞA: Ba sã mã ierþi dumneata. Numele ei vine de la rãpo satul
ta’to-mare, cã el v-a botezat pe toþi.

TRAIAN: Da’ ºtiu cã ºi-a bãtut joc de noi! (Aratã pe fiecare din cei pe
care îi numeºte) Sarmisegetuza... Decebal... Traian... Pe mama... Dacia... Dacã
mai aveam încã un frate... l-ar fi botezat Turnu-Roºu... cã alt nume propriu nu
mai existã din timpul luptelor cu dacii... (Un timp.) Parcã am fi familie de
împãrat roman, nu de funcþionar la Prefecturã...

Redacteazã rãspunsuri pentru fiecare dintre urmãtoarele cerinþe:

1. Explicã importanþa indicaþiilor scenice din acest text.
10 puncte

2. Identificã, prin exemplificare, o sursã a comicului în textul citat.
10 puncte

3. Demonstreazã cã fragmentul selectat este dintr-un text dramatic.
10 puncte

II. Citeºte fragmentul de mai jos dintr-o cronicã de spectacol scrisã în anul 1996
despre montarea piesei O noapte furtunoasã de I.L. Caragiale:

A pune în scenã acum una din piesele lui Caragiale este, dupã mine, un
risc artistic enorm. Era un risc ºi cu ani în urmã, în principal din cauza modului
prin care textul piesei transpãrea în „textul” spectacolului. Astãzi, însã, într-o

TEST DE EVALUARE PENTRU MODULUL 3
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vreme a tranziþiei spre... altã tranziþie decât aceea trãitã de lumea lui Cara -
giale spre sfârºitul secolului, riscul se traduce prin dificultatea enormã de a
sesiza care este modul de a face vizibil sensul lumii caragialene, agitatã în O
noapte furtunoasã, de pildã, de o farsã.

Premiera de la „Nottara” cu O noapte furtunoasã este a treia încercare a
regizorului Dan Micu de a accede la acest sens. Spectacolul lumii caragialene
este, de astã datã, interpretat – pentru prima datã – prin ideea societãþii
închise, a orientalismului funciar care respinge deschiderea. În spectacol este
inventat un personaj, o tânãrã care apare cântând în englezeºte, aerianã fiinþã
vestind, hazos, o lume strãinã, un fel de misionarã pe care personajele piesei
o resping „sãnãtos”, punând la bãtaie valorile melosului nostru tradiþional.
De altfel, mizanscena creeazã un fond sonor, cu cântece (ca al Mariei Tãnase,
din final) cunoscute în mediile petrecãreþilor, prin care Chiriac, ca interpret al
lor, de pildã, dã un sens imobilitãþii, satisfacþiei celorlalþi de a trãi aºa cum
trãiesc.

Desigur, spectacolul de la „Nottara”, cu o distribuþie de vârstã tânãrã,
are în vedere ceea ce ultimele cuvinte din piesã ale lui Jupân Dumitrache
(„aºa se orbeºte omul la necaz”) par sã afirme conjunctural. Orbirea la necaz,
când „necazul” este istoria. Intuiþia regizorului privind lumea închisã, expusã,
paradoxal, la nivelul scenografiei lui Victor ªtrengaru, printr-un spaþiu mai
degrabã gol (numai o uºã purtatã ici-colo prin scenã ºi câteva obiecte scenice)
este remarcabilã, dar ea prinde greu substanþa discursului teatral. [...]

Mi se pare evident cã, astãzi, punerea în scenã a comediilor lui Caragiale
înseamnã, mai apãsat decât înainte de 1989, ºi expunerea unui punct de vedere
al artistului asupra lumii româneºti de azi.

(Marian Popescu, Caragiale sau ruleta ruseascã)

funciar, adj – care aparþine naturii, firii cuiva
misionar, s.m. – persoanã trimisã pentru a rãspândi creºtinismul în þãri cu altã

religie dominantã
melos, s.n. – melodie, cântec
mizanscenã, s.f. – punere în scenã  

Redacteazã rãspunsuri pentru fiecare dintre urmãtoarele cerinþe:

1. Explicã de ce autorul acestei cronici de teatru considerã cã a pune în scenã
astãzi una dintre piesele lui Caragiale reprezintã un risc artistic enorm.

10 puncte
2. Prezintã noutãþile pe care premiera de la Teatrul „Nottara” din Bucureºti le

aduce în spectacolul cu piesa O noapte furtunoasã de I.L.Caragiale.
10 puncte

3. Identificã în fragmentul citat cinci cuvinte/ sintagme care sunt termeni carac -
teristici pentru reprezentarea pe scenã a unui text dramatic.

10 puncte 
III. Scrie un text de o jumãtate de paginã în care sã prezinþi un film vizionat în ultima

perioadã, care þi-a plãcut în mod deosebit. Redactarea trebuie sã plece de la o
premisã, sã aducã douã argumente prin care sã justifici de ce þi-a plãcut filmul
ºi sã se în cheie cu o concluzie.

30 de puncte
Din oficiu: 10 puncte


