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Reprezentată pentru întîia oar;l în 
urmă cu m ai m ult de un sfert de secol 
pe scena Teatrului Naţional piesa lui 
G. Ciprian a constituit un memorabil
succes.

Presa a vorbit despre „îndrăzneala 
inovatorului“ despre „anti convenţiona
lism “, despre dinamitarea „cadrelor obiş
nuite“, insistînd asupra faptului că 
„avangarda e pretenţioasă şi numai 
succesul o absolvă“ iar „Capul de răţoi“ 
este „o piesă de merite excepţionale“. 
Cronicarii timpului au resimţit într-un 
mod deosebit de acut originalitatea com e
diei. Victor Eftimiu scr ia : „Capul de 
răţoi“ are înainte de orice meritul de a 
fi inedit, de a nu-ţi aduce aminte lucruri 
auzite, de a nu-ţi trezi ecouri obosite, 
iar N. Carandino com enta astfel răsune
tul excepţional al p ie se i: „piesa a 
plăcut şi a surprins fiindcă aducea 
o îndrăzneaţă notă de nonconform ism “.

Pe drept cuvînt Mircea Ştefănescu ob
serva că „lucrarea iese din com un  
fiind un îndrăzneţ avînt spre o artă 
nouă, care nu e făcută din rămăşiţele 
altora.“

Este interesant de observat că reacţia 
aceasta a fost unanim ă şi sensurile 
comediei au fost receptate de cele mai 
diverse condeie în acelaşi mod. „Capul 
de răţoi“ a fost considerată o lucrare 
dramatică care pledează pentru o lum e

Scenă din spectacolul cu piesa „Capul de răţoi“ la Teatrul Naţional. (1940)



răţoi

eliberată de seleroza unor anacronice 
reguli de gîndire şi de viaţă, o lucrare 
dramatică în care ideia de umanitate, 
de fantezie, de generozitate este servită 
de o nouă formulă dramatică.

Recitită după m ai bine de douăzeci 
şi cinci de ani nici piesa nici opinia în 
jurul ei nu par, de loc, exagerate.

In adevăr, „Capul de răţoi“ precede 
un anum e teatru, foarte modern astăzi, 
şi în care se polem izează cu depăşite 
clişee de gîndire şi expresie şi se glum eşte 
trist pe seam a incoherenţei unei logici 
rigide, îm bătrînite, incapabile să se m o
deleze pe dialectica realului. Există însă 
o deosebire hotărîtoare între „Capul

de răţoi“ şi acest teatru. „Capul de răţoi“ 
nu pune sub sem nul întrebării raţiunea 
şi acţiunea om enească, nu le consideră 
caduce. „Capul de răţoi“ condamnă 
num ai ceea ce este mort în convenien
ţele judecăţii. Autorul consideră că 
există o punte de înţelegere şi de com u
niune între un om  şi celălalt şi că tre
buiesc doborîte barierele artificiale care 
separă individualităţile. Iată şi de ce 
piesa sa, este o piesă în  esenţă optimistă 
iar ca expresie artistică, cum nu se 
poate m ai limpede, m ai accesibilă.

Acţiunea piesei se desfăşoară pe două 
planuri. Un plan real şi un plan simbolic. 
In planul real asistăm  la constituirea 
unei asociaţii, care-şi propune să scan
dalizeze mărimile şi rutinele vechii so
cietăţi inoculînd în oamenii adevăraţi 
gustul pentru im aginaţie şi un spirit de 
paşnică rebeliune, asociaţie creată anume 
pentru nevinovate şi pure năstruşnicii.

Scenă din spectacolul cu piesa „Capul de răţoi“ la Teatrul Naţional (1940)



în  planul simbolic asistăm  la duelul 
inteligenţei cu opacitatea, al sensibili
tăţii cu cruzim ea, al im aginaţiei cu 
obişnuinţa, al ireverenţei cu închistarea  
caracteristică orînduirilor retrograde.

Ciriviş, Macferlan, Pentagon şi Bălălău 
sînt împotriva a tot ceea ce e limită 
şi constrîngere în alcătuirea vechii so
cietăţi. Bine înţeles, aceşti protestatari 
nu au un program de acţiune şi de luptă 
clarificat. Iniţiativele lor seam ănă cu 
revoltele adolescenţilor şi sînt la fel de 
dezarmate. Evident, soluţia pe care o 
propun este iluzorie ; refuzul a tot ceea ce 
e prestabilit în condiţiile sociale, în lim 
baj şi salvarea omului prin descope
rirea zonelor de candoare, de frăgezime, 
de autenticitate, care au rămas neal
terate. Ei fac parte din fam ilia celor 
învinşi, din fam ilia lui Don Quijotte. 
Nici unul dintre ei nu îmbrăţişează 
cu privirea m ecanism ul social în  întregul 
lui, nici unul nu are, ceea ce se cheamă,

o concepţie deplin închegată. Ideile lor 
aparţin unui univers de gîndire cu 
înclinaţii vădite pentru subiectivitate 
şi pentru aventura individuală a ex is
tenţei um ane. Singura preocupare deplin 
clarificată este de a sem nala inauten- 
ticitatea unor atitudini şi constrîngerea 
acelor tipare sociale care m utilează per
sonalitatea umană.

„Capul de răţoi“ se încheie cu trium 
ful celor patru cavaleri ai năzdrăvăniei 
şi în finalul piesei sărbătorim această  
victorie. Istoria ne-a arătat însă că ase
m enea biruinţe sînt efem ere, că „revol
tele în genunchi“ sînt condamnate în cele 
din urmă eşecului. Ciriviş, Macferlan, 
Pentagon şi Bălălău pot cîştiga o bătă
lie dar nu pot cîştiga războiul cu socie
tatea burgheză.

Este şi ceeace vom încerca să arătăm  
în spectacolul nostru.

AMZA PELLEA

Scenă din spectacolul cu piesa „Capul de răţoi“ Ia Teatrul Naţional (1940)



De
vorbă
c u

G. Ciprian

Privindu-1 jie'j bătrînulJ Ciprian (epitetul e m ai curîndj desmierdător, i l-au dat de m ult con

fraţii, spre a-1 deosebi de cei doi feciori, tot slujitori ai Thaliei şi tot foarte de tim puriu), eşti cuprins 

de un val de em oţie. Personalitate a artei româneşti care străluceşte deopotrivă în  literatură şi pe scenă, 

el a dat viaţă vie şi durabilă unui lung şi impresionant şir de eroi. Omul acesta cu chipul brăzdat şi 

colţuros, purtînd [acum nobila amprentă a istovului m uncii, a frămintărilor şi febrei l-a zăm islit pe 

Chirică, pe Ciriviş şi a fost Richard al III-lea, Rogojin, Kleşci, bătrînul Cristi, Andrei Pietraru.

I  stăzi, la 83 de ani m intea sa e mereu la fel de tînără, mereu la  fel de febrilă. Dialogul cu 

Maistrul năzdrăvan şi ironic, are un farmec aparte, căci lui Ciprian îi place să întoarcă cuvintele, să 

Ie sucească, să le înflorească, să se joace cu ele.

—  N-o să vă întrebăm cum  v-a venit ideia să scrieţi „Capul de răţoi“ ...

—  Păi n-o să-m i faci tocm ai dumneata un asem enea afront, D-şoară, să-m i arunci în  obraz că 

nu m i-ai citit „M ăzgălici şi măscărici“ . Ştii bine că am  vrut să persiflez m etehne sociale şi să evoc figurile 

unor oam eni pe care i-am  iubit întotdeauna fiindcă am împărţit cu ei dorul de libertate şi de orizonturi 

largi.

Piesa a răzbit, ca să zic aşa, chiar de Ia început?

(continuare în  pag- 10)
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Dragă Beligan,

C u p a şi uşori se apropie de m ine  
doam na M oarte-dar n-aş vrea să 
trec în  îm părăţia  vecinică , fă ră  să 
lichidez o u ltim ă prob lem ă:

—  M ă  jo c i , au nu  m ă jo c i?
M intea  mea , adică rămăşiţele 

m inţei mele, îm i spune să mă  g io c i!
M i-a m  luat m ăsurile necesare : 

am  contractat cu d iv ina , să nu  mă 
cheme la sînu l ei, p în ă  nu-iă -i 

fa ce  tu  un  sem n discret, de liberă 
trecere...

D um neaei a am înat tîrgul, hăt, 
după culesul v iilor..., Este deci 
tim p , berechet...

De cum va , între tim p , ti-ai 
schimbat părerile , atît m ai rău 
pentru  tine. ...

E u  răm îi la p r im a  noastră con
venţie : că să cauţi m ult şi bine alt 
chilip ir nu  m ai găseşti.

P iesa  „C apul de R ăţoi“ este 
genială p r in  naştere, ie rog sa mă 
crezi.

A  ieşit d in  m ine fă ră  să vrea...
Pe vrem uri credeai şi tu la fe l...
E  o raritate. N u  apare decît o 

dală.
D e c i: ş’o pă ia...

A ltfe l duşm anii sar p e  ea şi 
ne-o u m flă  l î n  s fîrşit, / a  cum 
crezi... N u  m ai lămureşte-măl 
M ă  jo c i , ori n u  m ă  gioci?
P iesa aceasta va fa ce , p en tu  a 
doua oară, revoluţie în  analele scri
su lu i actoricesc.

Te săru t,
G. C iprian

Str. S tephan F urtună  65 6 raio
nu l 16 februarie P . S . Scrie-m i 
două rînduri. N u  te calici. G. C.
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—  A nu, ar fi fost prea frumos ! Dar asia n-ar ii chiar atît de dureros dacă nu răzbea 

chiar de la  bun început. Comedia „Capul de răţoi66 a fost întim pinată pur şi simplu glacial 

de Comitetul de lectură, ba şi m ai m ult, prea onoratul Consiliu a binevoit să nu se exprime 

în nici un f e l ! Astfel încît, după lectură nu m i-am  dat seam a dacă piesa a fost sau nu primită.

—  îm i im aginez perfect scena.

—  Numai că eu am  trăit-o. Spre norocul m eu, directorul de atunci al Teatrului Naţional, scrii

torul Ion Marin Sadoveanu, n-a împărtăşit deloc părerea onorabililor domni consilieri.

—  Aprecierea direcţiei a însem nat şi impunerea piesei?

—  Contez m ai puţin pe direcţiile de teatre, cît pe timp. Timpul le aranjează pe toate. N-are rost 

să-ti m ai spun prin cîte am trecut, să-ţi povestesc din fir a păr toată tărăşenia. Şi nici nu vreau să-mi 

ream intesc. Uite ce soare minunat e afară.

—  Atunci răspundeţi-mi dacă vreţi la  o întrebare niţel...sentim entală, sau... indiscretă. Cronolo

gic „Capul de răţoi66 este a doua piesă, dar ca preferinţă în inim a dumneavoastră?

—  Cu alte cuvinte, ai vrea să ştii pe care o iubesc m ai m ult ? De care m ă simt m ai legat, care e smulsă 

m ai adînc din fiinţa m ea? Cam greu de spus. Cu „Mărţoaga66 am cravaşat succesul peste noapte la Bucureşti 

şi la  Paris, Berlin, Praga, Berna şi am hălăduit ades prin m ai toate urbele şi cătunele noastre alături 

de buni am ici şi confraţi... clipe de neu ita t! Pe „Nae Nicolae66 l-am  plîns pe scîndurile scenei Com

paniei Bulandra şi i-am  dăruit, ca să nu se plictisească în eternitatea anonimatului, fraţi şi surori mai 

m ici ce nu au văzut lum ina rampei —  şi pe ăştia i-am  iubit...

I-am  preţuit cu osebire totuşi pe cei patru cavaleri ai ordinului „Capul de răţoi66 care m -au răpit 

cu ei în zone aerate —  dincolo de tiparele şi şabloanele cu care am  fost în veşnică discordie.

—  Y-aş ruga să ne spuneţi ceva şi în legătură cu prima reprezentaţie, care a avut loc la  26 Ia 

nuarie 1940 pe prima noastră scenă.

—  Piesa era ca şi jucată. In acest timp eu interpretam  pe Constantin Cantemir din drama cu ace

laşi num e a lu i Nicolae Iorga. Un „binevoitor66 îi suflă profesorului că personajul Dacian ar fi o aluzie —  

eminentul cărturar dînd însă de rostul anecdotei se pronunţă laconic „să-l rază pe bărbos, bine-i face !66...

Eu însum i am  fost regizorul spectacolului acum  mai bine de un pătrar de veac. Distribuţia num ă

ra pe regretaţii Nicu Bălţăţeanu şi Ovid Brădescu, deasemenea cîţiva flăcăi în  floarea vîrstei î Niky Ata- 

nasiu, Ion Finteşteanu, Ion Mânu, Costache Antoniu, ceva m ai tineri Mircea Balaban, Marcel Gingulescu, 

Em il Botta, o jună „duenă66 Maria Voluntaru şi o foarte tînără speranţă, Eugenia Popovici.

—  In ultim a vreme sînteţi unul din dramaturgii foarte jucaţi şi în  acelaşi timp aţi suscitat şi 

atenţia editurilor! intr-un interval relativ scurt, cartea dumneavoastră a fost publicată în  cîteva 

ediţii. Cît priveşte Teatrul de Comedie vă mărturisesc că „aţi fost înscris66 în repertoriul nostru, chiar 

de la înfiinţare cu năstruşnicul dumneavoastră „Cap de răţoi66.

—  M-a um plut de bucurie vestea că mereu tînărul Radu Beligan va prelua conducerea ostilităţilor 

pentru a scoate din nou la lum ină „Capul de răţoi66, iar Teatrul de Comedie este O CASA DE ÎNCREDERE  

aşa că ... su cces!

Discuţia noastră se abate de la subiectul propus, strecurîndu-se pe nesim ţite pe tărîm urile adu-



Prin serile adolescenţei m -a impre
sionat lirismul unuia din celebri bio
grafi ai ultim ului împărat ce a condus 
ultim a chezaro-crăiie: Âustro-Ungaria... 
Căci biograful descoperea, graţie citito
rilor foarte duioşi, că „bătrînul“ Franz- 
Iosif —  un fel de ... Dacian din această 
piesă —  nu fusese de fapt nici el dinto- 
deauna chiar la fel de bătrîn sau cel 
puţin nu se născuse de-a dreptul cu 
barbă. Dar îmbătrînise cu instituţiile 
imperiului cu tot, muriseră în el : ado
lescenţă, amoruri, razne, exaltare şi 
într-o bună zi sau într-o noapte (cine  
s-ar încum eta să stabilească absolut pre
cis marile m inute ale istoriei?) se po
menise iremediabil bătrîn. Chezaro-crăiia 
sa a început să pîrîie dimpreună cu alte 
m ulte împărăţii, spulberate într-un fel 
sau altul, ici sau dincolo, de prima 
revoluţie socialistă. Dar nu ca din senin, 
fireşte. Torenţii revendicărilor, ai protes
telor, luptelor şi postulatelor se zbătuseră 
îndelung pînă să izbutească la lumină. 
Iar nem ulţum irea 11-a fost un fenom en  
surprins doar pe plan social şi politic, 
nici doar într-un singur stat ori numai 
la parter.

Ceea ce se petrecea afară se petrecuse 
întîi în suflete.Iar ceea ce se petrecuse 
afară devenise suflet şi împotrivire de 
toate genurile şi fanteziile.

Avalanşa de mişcări sociale (unele  
încununate de triumf, altele zdrobite) 
a fost însoţită în  literatură de o ava
lanşă de nesupuneri ostentative şi de 
proclamaţii ale împotrivirii la toate 
som nolenţele, academismele, dogmele şi 
rigorile de pînă la un m om ent dat, 
mergîndu-se de la teribilism ori bravadă 
pînă la arta angajată alături de pri

cinile proletariatului şi onorîndu-se cu 
o probitate diferită, cu un eroism  
diferit fiecare poziţie. In  cucerirea ori
zonturilor artistice noi, la preludiile 
numeroaselor moduri de a reflecta şi

î N T î L N I R E 
C U 

T I N E R E Ţ E A

gîndi realităţile prezumtive, ca şi pe 
cele imediate, aportul nostru e cel puţin 
de neomis. Căci dacă în  februarie anul 
acesta s-a sărbătorit la Zürich, în „Café 
de la Térasse“, o jum ătate de secol de la 
naşterea mişcării literare dada, apoi 
desigur că m icul evenim ent legat de 
num ele lui Tristan Tzara ne-a privit şi pe 
noi, dadaismul fiind intrat azi în orice 
istorie literară. Sau dacă, Eugen lonescu, 
neignorîndu-şi îndemânările portretistice 
de zile mari, se pronunţă despre Urmuz
—  precursorul acesta român a! supra- 
realismului, tradus în  nem ţeşte încă  
de prin 1930 —  cu o simpatie care ar 
trebui să devină firească tuturor in teli
genţelor între ele, apoi cu atît mai 
solicitată poate fi curiozitatea de azi a 
spectatorului care află din fotoliul său 
că năzbîtiosul Ciriviş din CAPUL DE  
RĂŢOI e însuşi m odelul lui Urmuz, 
care pe adevăratul său num e s-a num it 
Dem . Dem etrescu-Buzău. Aşa 
după cum Macferlan e însuşi 
Ciprian iar în Pentagon şi Bălă-
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ĵ yrLA-'C*. £ 'jf * " //-

S f v r f

/ \  JA ^-J} t  J-XA-'-yr' 1 ^  *  ■

J * < /  £  C £  J ' /

y ,  ¿ / / v/u’^"

J?///

lău sînt de recunoscut alţi foşti colegi 
de la liceul Lazăr, împreună cu care 
autorul, pe la începutul veacului, şi-a 
împărţit o vîrstă, spre a face — tardiv —  
din ei prototipuri şi fermenţi ai unei 
gim nastici m entale atît de tonice şi de 
neobişnuite cu... „zeii de plastilină“.

Odinioară improvizate fantom e, ca 
şcolari, ei se îmbrăcaseră în cearceafuri 
albe, suiseră în podul liceului cu un 
clondir subsuoară, răsfoiseră cataloage 
vechi, îşi maimuţăreau acolo pe profesorii 

tipicari şi zburătăcind aşchii 
<4 r t  din grinzile podului Ie înmuiau
* în vin şi se apucau a le suge

ca pe biscuiţii unor enigm atice practici 
ezoterice, şoptind cînd şi c în d : „Vin 
cu le m n ! Vin cu le m n !“ Asta, se în ţe
lege, înaintea apariţiei vinurilor din lem n. 
... Ori tăbărîseră pe palmipedele dom e
stice ale directorului de liceu, cărora le 
retezau capetele luîndu-le cu ei (origină şi 
emblemă a viitorului CAP DE RĂŢO I!) 
şi-i lăsau barbarului dascăl, din ce în ce 
mai scandalizat, mai perplex şi mai imper
meabil la o gratuitate atît de enervantă, 
îi lăsau leşurile orătăniilor, ca el să-şi 
dea seama de batjocură (însă nu-şi 
da...) iar poznaşii, cînd îl vedeau turbînd, 
să se distreze pe seam a lui. Iar profe



sorul-poliţist, m înuind imprecaţia deo
potrivă cu toroipanul şi cu o nu mai 
puţin detestabilă dexteritate, plin de 
autoritarisme indigeste, antipatic, înfu
murat, patrulînd pe coridoarele şcolii 
în tovărăşia unui cîine cît toate zilele, 
îşi lăţea atunci zadarnic logica zbîrcită, 
logica lui bătrînă, să priceapă ce nu 
pricepea, pregătindu-se în im aginaţia  
ştrengarilor de odinioară să devină omul 
cu barbă din piesa de mai tîrziu şi
—  bineînţeles —  de astă seară a lui 
G. Ciprian.

Fostului coleg bucălatul, devenit pre
şedinte de tribunal şi spăim întat, prin 
contagiune, că i se va clătina prestigiul 
social, Ciriviş —  ridiculizîndu-I —  îi tre
ce printre picioare.

Trecătorilor li se cer actele, sînt 
ocoliţi într-un picior şi... m îngîiaţi pater
nei pe creştet. Ori —  spre a-i determina 
să creadă că pot radia fericire asupra 
CAPULUI DE RĂŢOI (grup inconfor- 
m ist şi de frondă, constituit ad-hoc şi 
spontan contra convenţiilor, a aberaţiei, 
constipării m entale şi ruginitelor m eca
nism e sociale ; născut pentru ca îmbîcsita 
atmosferă generală să fie m entolată cu 
inteligenţă şi să devieze de la şabloane), 
aceloraşi pietoni li se cere să intre, de 
pildă, într-o ... o a lă !

Pe m icul proprietar şi negustoraş îl 
fac să le vîndă, ce-i drept însă fără 
păm întul de sub el ,un pom, simpluţul 
stăpîn răm înînd să-şi păstreze chipurile 
în  continuare, neatinse, toate drepturile 
sale de cu legător; dar pentru ca imediat 
apoi, să i se demonstreze că pomul de pe 
locul său nu m ai era al său.

Şi nu-i rugată oare soţia lui Bălălău  
să-i servească „ la masă gătită în şalvari“

(pe cînd între feluri, va bate din tipsii şi 
se va mişca din pîntec, fiindcă... asta 
stim ulează ferm entarea) ?

Culegătoarei de gunoaie, Ciriviş îi va 
cere să-i răstoarne în  cap nici m ai mult 
nici mai puţin decît (ba-i m ai dă şi 
bani pentru asta) garniţa cu agoniseală 
de la rigole şi de pe stradă; lui 
Rosenzweig îi dau obsesiv de gîndit 
să-şi schimbe num ele în A ronovici; în 
sfîrşit, m arţialităţii constipate, dem a
gogiei cu morgă, închistării lucioase şi 
ridicole, care s-a drapat în aparenţe 
si-şi trăieşte deghizată vidurile, otrava, 
nocivitatea, lui Dacian, i se cere să-şi 
radă barba : adică să renunţe brusc la 
artificii, lustru şi paravane, deci la în- 
treaga-i confecţionată şi falsă „per
sonalitate“, practic nulă.

Se inventă astfel o vacanţă ori măcar 
se ia un concediu de la ru tin ă ; e forţat 
un mom ent de demachiere şi de eva
dare generală din cofrajele convenienţei.

Şi toate, toate acestea num ai pentru 
ca oamenii să înceapă odată a re-mi- 
rosi a... oam eni.

•

Jean-Louis Barrault vedea în actor 
un apostat şi un corsar, care nu trebuie 
să-şi practice profesia „cu m îna la 
nas“, iar despre teatru considera că e 
„un stadion şi o curte de casaţie“.

CAPUL DE RĂŢOI face din Ciprian 
cumulardul încununat al tuturor acestor 
atribute de risc, bărbăţie şi francheţe, 
derivate din două liazarde adunate 
într-o singură con ştiin ţă : a fidelităţii 
faţă de artă.
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GRUPUL 
CIRIVIŞ
FAŢĂ
CU 
LOGICA

E ste greu să nu  observi cum  tem e şi motive 
din povestea Omului cu mîrţoaga revin în  Capul 
de răţoi sub un aspect bufon, într-o dezlănţuire 
de simboluri surîzătoare. Stindardul omeniei este 
purtat m ai departe într-o luptă necurmată cu 
tot ceea ce se îm potriveşte naturii um ane. Re
cunoaştem , prin urmare, în piesă procesul ne
potrivirii dintre forţa vitală a om ului şi zăga
zurile artificiale, dezumanizante ale convenţiilor 
burgheze. în  vreme ce Chirică se împotrivea 
„cocoaşei administrative“ a Inspectorului gene
ral, confreria Capul de răţoi extirpă barba miro
bolantă a m inistrului Dacian, văzută ca em 
blemă a politicianism ului tiranic şi anti-uman.

Denunţarea dezacordului dintre 
firescul omenesc şi mutilarea confor
m istă a caracterelor se realizează 
în  comedia Capul de răţoi într-o

strînsă legătură cu negarea logicei simpliste, 
schem atice, pedestre. Autorul nu pledează pen
tru ilogic, optind m ai curînd pentru o evadare 
din judecata curentă, convenţională, tipică lum ii 
burgheze. Dispreţuind onorabilitatea aparentă, 
grupul Ciriviş susţine un cod moral propriu, în
temeiat pe ideea de eliberare a om ului din chin
gile unui ceremonial social, străin datelor sale 
iniţiale. Deoarece trecerea la m aturitate echi
valează într-o societate m ercantilă cu abando
narea esenţei um ane, Ciriviş şi compania exe
cută o retragere în adolescenţă, reluînd gesturi 
şi năzdrăvănii din anii liceului. 0  idee destul 
de cunoscută după care fiecare om are o datorie 
faţă de copilul care a fost, reapare aci, copilăria 
fiind încă odată văzută ca vîrstă a purităţii 
depline. După ce a făcut ocolul lum ii, Ciriviş 
proclamă necesitatea luptei împotriva alianţei 
dintre „bătrîna doamnă Logica şi eternul domn 
Interes“. Atacul „răţoilor“ este îndreptat ast
fel împotriva egocentrism ului şi a oricăror ten
dinţe de aducere a om ului la un acelaşi numitor 
sufletesc, cu ajutorul unei logice ruginite, golită 
de viaţă, redusă la silogism ul sec.

Ridiculizînd aberaţiile, care printr-o siluire 
repetată a gîndirii libere au căpătat putere de 
lege, refuzînd prin urmare a fi oameni „cu scaun  
la cap“ într-o lum e ostilă om ului, cei patru 
apostoli ai Capului de răţoi nu aduc un pro
gram cuprinzător de luptă. Ei gustă deliciile 
unei „echilibristice pe m uchea de cuţit care 
desparte întunericul de lum ină“ şi nu recunosc  
decît „legea firei lor“ care, departe de a-i con
duce la individualism, îi împinge către o com u
niune pioasă a tuturor celor care „miros am eţi
tor a om “.

Piesa promovează cu stăruinţă un crez um a
nist de o certă generozitate. Ciriviş predică des
pre dreptul oamenilor la fantezie aspirînd de 
fapt Ia o gîndire desprinsă de şabloanele unui 
mecanism  social învechit. In ciuda unor excese  
ale com icului verbal şi deşi repetările reduc 
consistenţa şarjei, ideile au o participare impor
tantă şi se bucură adesea de profunzime. A u
torul constată astfel un dezacord fundamental 
între „vorbe şi fapte“ în universul moral bur
ghez prin demonetizarea cuvintelor. De aici se 
trece firesc la cererea unei revizuiri a valorilor, 
deocamdată printr-o smulgere a raţiunii din cleş-



lele rutinei. „Variaţia tiparelor e legea supremă 
a firei44, va teoretiza Ciriviş, „iar om ul, orb şi 
surd, se îngrădeşte în cîteva gratii...44

Dela contradicţia, dintre vorbe şi fapte, eroii 
lui Ciprian trec repede la contestarea aparenţelor 
pe care o legislaţie morală m istificatoare le-a 
aplicat peste fondul autentic al fiinţelor şi lu
crurilor.
Mişcarea insolită a „lăsării pe vine44 este o „frîn
gere de lin ii44 şi în sens spiritual, căci rupe 
brusc morga exterioară impusă artificial omului 
în societatea filistină şi-ii deschide porţile către 
o existenţă naturală, eliberată de prejudecăţi. 
Pe alocuri această opoziţie între conţinutul ade
vărat şi m asca de împrumut, capătă înfăţişarea 
unui pirandellism minor, ca în episodul Rosen
zweig. Alteori sînt atinse sferele superioare ale 
dezbaterii ca în pasajul demascării lui Epaminoii- 
c f a .  Aci, şi încă în alte scene, conturul social al dis
cuţiei capătă adîncim e, relevînd sensul mai înalt 
al frondei Capul de răţoi ca grupare a unor re
voltaţi, care „neputînd face cumetrie cu cei în 
cuiaţi fugind ca de cium ă de omul încrezut, 
apucător şi sec, neizbutind să-şi îndoaie... cer
bicia şi să se prosterne la zei de plastilină44, 
rîvnesc la atingerea unui ideal umanitar, sub 
auspiciile căruia oamenii să se iubească între 
ei. Caracterul nedefinit al acestui ţel, ca şi sim 
plificarea evidentă a dificultăţilor care stau în 
faţa unei armonii universale, dau revoltei celor 
patru liceeni întîrziaţi, aerul unei utopii necon- 
formiste.

Ceea ce surprinde plăcut în aventura acestor 
inam ici ai dezumanizării este, absenţa quasi- 
totală a scepticismului. Intervenţiile morocănoa
se ale necredinciosului Pentagon se topesc la 
temperatura înaltă a optimismului celorlalţi trei 
tovarăşi, care cred cu o înverşunare juvenilă  
în  capacitatea om ului de a-şi redescoperi esenţa.

La o privire superficială, eroii Capului de 
răţoi par a ne sfătui să trăim în joacă, pentru 
a depăşi falsa gravitate a unei existenţe ipo
crite. De fapt piesa este construită simbolic, 
mesajul fiind conţinut în morala fabulei şi nu 
în trama sa aparentă. Recuperarea lui Dacian, 
de pildă, cred că trebuie înţeleasă ca o expresie 
a încrederii principiale în om  şi nicidecum ca o 
reconciliere posibilă cu politicienii veroşi ai bur
gheziei. Omul cu barbă înainte de a fi un tip

social, este o linie simbolică într-o demonstra
ţie cu caracter mai general. Observaţia tipolo
gică este redusă la m inim um  şi num ai perso
najele secundare sînt definitiv fixate  caractero
logic. Altminteri Ciriviş, Macferlan, Bălălău, 
Pentagon, Inspectorul, exprimă m ai m ult sau  
m ai puţin spumos, o atitudine com ună, diferen- 
ţiindu-se num ai prin intensitatea tonului critic 
sau prin adîncimea replicii. De la Ciriviş la 
Pentagon asistăm la o variaţie de frecvenţă a 
aceleiaşi opoziţii faţă de stereotipul unei ex is
tenţe dominată ife bani.

„Voluptatea sondărilor în vid44 despre care 
vorbeşte la un m om ent dat Ciriviş, aduce în 
lumină unul dintre izvoarele literare mereu ci
tate ale acestei comedii. Reluînd cu pietate stilul 
atacurilor iui Urmuz împotriva unei logice pa
ralizante, Ciprian transportă însă bagajul sceptic 
al bunului său prieten într-o compoziţie teatrală 
riguroasă, şi pe deplin raţională. Gratuitatea 
unor „băieţisme44 ale grupului Ciriviş este aspi
rată de o construcţie cu un evident program  
moralist, în vreme ce umorul sumbru al lui 
Urmuz, introdus cînd şi cînd în textul lui 
Ciriviş, este covîrşit în a doua parte a piesei de un 
umanism patetic, cu accente mesianice.

O raportare a Capului de răţoi la teatrul 
absurdului m i se pare a fi lim itată exclusiv la 
tehnica unor poante şi la excentricitatea uscată 
a unor gesturi. De data aceasta războiul împotriva 
logicei (învech ite!) are un puternic substrat ra
ţionalist. Departe de a cultiva disperarea, au
torul desemnează în culori vii un final recon
fortant. La urma urmei piesa este scrisă pentru 
a demasca lipsa de omenie a „bucălaţilor44 care 
au urcat pe „scara măririlor44 într-un climat 
social infectat de patima pentru arginţi. Nu 
toate problemele abordate de scriitor se menţin 
pe linia dezbaterii majore, unele pierzînd pasul, 
prin aglomerarea implicaţiilor. Ceea ce dă im 
puls întregii acţiuni este sincera revoltă a gru
pului anti-conformist condus de Ciriviş şi cre
dinţa vădită a acestora într-o posibilă îndrep
tare a lucrurilor, căci ei sim t puternic că „stîlpii 
logicei trebuiesc m utaţi, iar bolta în ţelesu
rilor lărgită.44

V. M ÎN D R A



Scenă din spectacolul cn piesa „Insu la“ de M ihail Sebastian. în  fotografie Sanda Tom a.
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