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Lucian Blaga
1.
Un tânãr vine din partea stânga a scenei fugind ºi se
opreºte brusc în faþa spectatorilor, spunând motto-ul de
mai sus. Se retrage încet ºi aude chemarea “Elohim?”
(voce femininã). E o stare de confuzie ºi de lipsã de
focalizare.
- Cuvântul a strãbãtut spaþiul cu timiditate parcã,
pentru a poposi într-un colþ al creierului meu. Încerc sã
mã concentrez asupra proprie-mi persoane, dar tentativa
aceasta este pe cale de a eºua deoarece necesitã un
efort cam mare. Liniºte, atât pot sã percep. Este ca ºi
cum mi-aº fi pierdut simþurile ºi acum le regãsesc cu o
încetinealã chinuitoare. (“în-ce-ti-nea-lã” este rostit
sacadat) O adiere îmi mângâie întreaga suprafaþã a
trupului ºi aduce cu ea un iz plãcut. Sunt gol. Încã o
constatare care de bunã seamã cã-mi
ridicã niºte semne de întrebare. Parcã aerul ar fi
parfumat cu odorul migdalelor! Glandele
salivare au funcþionat prompt, aºa cã înghit docil. Cred
ca ar fi timpul sa mã aventurez si în universul vizual.
Pleoapele, tremurând, expun lumii ochii mei, care privesc
sfioºi lumea ce la rându-i li se expune virginã. Da, virginã,
cãci mã aflu în mijlocul unei naturi care nu a cunoscut
niciodatã înfãþiºarea irisului unui om. Sunt în compania
unui peisaj complet strãin mie. Acum conºtientizez ºi
alte amãnunte despre persoana mea, stând întins gol în
braþele virgine ale unui decor extraterestru.
(îºi aduce aminte de voce ºi îi rãspunde privind în
jurul lui ºi pe sus)
- Nu, nu sunt Elohim. Cine sunteþi voi?
(Eventual se aºterne brusc întunericul)
2.
(este jos, în ºezut, vede o luminiþã, dar nu apucã sã
reacþioneze ºi ea se stinge. Mai apare una ºi el pleacã
brusc înspre ea. La jumãtatea drumului se opreºte ºi
continuã cu încetinealã, dar ea se stinge înainte ca el sã
apuce sã o atingã. Spune un uºor AH!)
- Este liniºte, adie o boare, miroase a migdale, sunt
gol într-un spaþiu strãin. Ultimul lucru pe care mi-l amintesc
despre mine este cã mã aflam pierdut în tãcerea sideralã,
la bordul unei mici nave de croazierã ºi tocmai începusem
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sã citesc niºte versuri. Dar de ce m-a adus aici? ªi cum?
(se uitã spre spatele scenei, vede fereastra ºi spune,
gânditor:) A, da, acum este noapte.

2. 1. (Apar doi doctori: fiecare într-un colþ al scenei.
Unul este tânãr, sangvinic, impulsiv, iar celãlalt e bãtrân,
calm, gânditor. Amândoi stau de aºa manierã astfel încât
sã se înþeleagã faptul cã sunt preocupaþi de cazul care
se desfãºoarã sub ochii lor.)
DOCTORUL TÂNÃR: – Doctore, vã spun, acest caz
este disperat.
DOCTORUL BÃTRÂN: – Cine ºtie?
3.
VOCILE: – Noi? Noi întrebãm: unde eºti, Elohim?
EL: – În orice caz acest “noi” a sunat aparte. Este ca
ºi cum s-ar fi referit la toþi ºi la toate, la NOI. Prin acest
pronume au implicat totul, pânã ºi pe mine, parcã. Iar în
“Elohim” au pus atâta dragoste, atâta disperare, speranþã
ºi deziluzie… Sau poate mã înºel? ªi sã nu uit, s-au
exprimat la prezent. Prezentul etern? (Începe sã se plimbe
spiralat cu braþele întinse lateral ºi spune:) Mã plimb
îngândurat printre copaci, fiecare dintre ei fascinândumã într-un fel, dar fiind mereu în cãutarea altuia. Unde or
fi migdalele? (Îºi revine din aceastã discuþie cu sine însuºi;
ridicã privirea ºi se uitã în jur întrucât se adreseazã
vocilor): Când l-aþi vãzut ultima oarã pe Elohim?
VOCILE: – Lumea din mâinile tale-a zburat…
4.
Doctorii (pânã acum încremeniþi în umbrã, în colþurile
lor) se deplaseazã simetric spre centrul scenei, pe
marginea din faþã; dupã cele douã replici se retrag amândoi
spre un colþ al scenei:
DOCTORUL TÂNÃR: – L-au adus ieri. A fost gãsit pe
o insuliþã în mijlocul oceanului. Se pare cã supravieþuise
ceva timp, însã nimeni nu poate înþelege cum a ajuns
acolo. Poþi sã-þi închipui cã în ziua de azi mai existã
insuliþe nedescoperite încã?
DOCTORUL BÃTRÂN: – Sã-mi închipui? Da…
5.
EL: – Trebuie sã-i întreb ceva, sã stabilesc o punte
de legãtura, dar fãrã sa greºesc. (se adreseazã vocilor)
Dar dacã l-aþi pierdut pe Elohim, de ce nu v-aþi întors din
zbor?
VOCILE: – Ca porumbelul lui Noe.
EL (agitându-se): – Aha! De unde ºtiu ei de Noe?
Sau era doar o metaforã pentru a o înþelege eu? În
concluzie am aflat destul de puþine despre ei (începe sã
PRO

„Omule, þi-aº spune mai mult
dar e-n zadar, –
ºi afarã de aceea stele rãsar
ºi-mi fac semn sã tac
ºi-mi fac semn sã tac.”
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devinã din nou reflexiv): întreabã de Elohim, care probabil
este Dumnezeul lor. Cândva, demult, s-au despãrþit de el
ºi nu s-au mai regãsit niciodatã. (Compãtimire) Sãrmanii,
ei ºi astãzi îl mai aºteaptã.
VOCE FEMININÃ: – Tu poate ºi astãzi îl mai astepþi.
Unde eºti, Elohim?
EL: – Ceva nu este în regulã. Ei nu discutã cu mine,
ci ridicã o rugã lui Elohim. Tot timpul au fãcut abstracþie
de persoana mea. Oare fiindcã la ei este noapte?
VOCILE: – Umblãm tulburaþi ºi fãrã de voie printre
stihiile nopþii, te iscodim.
(“iscodim” are ecou, este repetat de voci, de mai multe
ori.)
EL: – Mda. Existenþa lor este un continuu zbucium
ca urmare a tragicei experienþe trãite de ei la
dezmembrarea organicei legãturi pe care o deþineau cu
Elohim. Trãiesc într-o nebuloasã, totul e o continuã
incertitudine. (cade în genunchi zdrobit de greutatea
gândurilor; pierdut, spune:) Va fi vreodatã zi?
VOCILE: – Sãrutãm în pulbere steaua de sub cãlcâie.
6.
(Doctorii, eventual focalizaþi de cãtre fascicule de
lumini, reiau discuþia în colþul lor)
DOCTORUL BÃTRÂN: – S-a retras într-o lume
personalã. ªi-a creat un univers propriu, separat de lumea
noastrã, de realitate. Trãieºte într-o lume aparte, a iluziilor.
Timpul îndelungat petrecut departe de civilizaþia umanã
l-a abrutizat, l-a adus într-un stadiu de regres psihic evoluat.
De aceea recomand…
DOCTORUL TÂNÃR (întrerupându-l): – Desigur,
suntem cu toþii de acord cã trebuie izolat de societate,
deoarece constituie un pericol permanent la adresa
acesteia. Cred cã este disponibilã ultima camerã.
(Liniºte)
DOCTORUL BÃTRÂN: Cu tot respectul, nu procedaþi
corect. Pentru a-ºi reveni trebuie reintegrat în societate.
Izolarea l-ar conduce la o prãbuºire totalã, cãci
singurãtatea nu este decât o formã a suferinþei…

PRO

7.
(În timpul replicii finale a bãtrânului, EL se ridicã de
jos ºi repetã gânditor ultima frazã a vocilor) EL: – “Sãrutãm
în pulbere steaua de sub cãlcâie”. Ce-or fi vrut sã exprime?
Locul stelei este pe cer. Strãlucirea ei timidã îndepãrteazã
mãcar parþial noaptea. Pentru ei pânã ºi steaua, astrul
tutelar, a decãzut în pulberi. ªi totuºi, o sãrutã. Vor putea
sã o ridice înapoi în slãvi?
VOCILE: – ªi întrebãm de tine, Elohim…
EL: – Durerea ce rãzbate din aceasta tânguire îmi
sfâºie inima. (pronunþã aceastã frazã ca ºi cum, de fapt,
n-ar înþelege ce înseamnã o inimã sfâºiatã. Este
dezorientat pentru cã tocmai ºi-a pierdut condiþia de om
ºi deci orice trãire caracteristicã acesteia)
DOCTORUL BÃTRÂN (retrãgându-se doi paºi): Starea
sa este criticã.
VOCILE: Vântul fãrã de somn îl oprim ºi te-ncercãm
cu nãrile, Elohim!
(În timpul acestei replici îºi face apariþia targa dusã
de douã personaje purtând mãºti. Pe targã se intuieºte
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un corp uman inert, acoperit, ascuns vederii. Doctorul
tânãr se agitã)
DOCTORUL TÂNÃR: Masaj cardiac!
EL (repetând replica vocilor, pierdut): – Vântul fãrã de
somn îl oprim ºi te-ncercãm cu nãrile, Elohim…
DOCTORUL TÂNÃR (aplecat asupra cadavrului,
masaj cardiac): De ce naiba nu tace odatã ºi ne tot recita
versurile astea absurde? Mãcar de-ar fi o compoziþie
proprie, dar cred cã le-am mai citit pe undeva de curând…
(ultimele cuvinte sunt spuse pe un ton reflexiv, în paralel
cu o încetinire a ritmului masajului. În timpul dialogului
urmãtor el continuã resuscitarea, dar cu sugestii de
resemnare ºi disperare, lipsindu-i ºi vlaga parcã).
8.
EL: – Mã simt mai bine.
VOCILE: – Animale strãine prin spaþii oprim, ºi
le-ntrebãm de tine, Elohim!
EL (cu sentimentul unei revelaþii): – Acum ºtiu de ce
m-au adus în lumea lor. Probabil cã m-au considerat un
animal strãin, aºa cum mergeam pe întinderea
nemãrginitã. Ce frumos era… Liniºtea talazurilor, parfumul
migdalelor… (oftat). Era frumos pe insulã. De sus puteam
privi pânã în cele mai din urmã margini ale micii mele
lumi. Solitudinea constituia pentru mine o mare forþã care
mã apãra de multe pericole.
VOCI MASCULINE: – Noi sfinþii…
EL: – Ei sunt sfinþi. Ajunsesem sã mã consider sfânt
chiar…
VOCI FEMININE: – Noi apele…
EL: – Erau atâtea ape împrejurul insulei… ªi nici una
pe insulã.
VOCI MASCULINE: – Noi tâlharii…
EL (repezit): – NU eram sfânt, eram tâlhar. Furam
seva plantelor, parfumul migdalelor, laptele caprelor ºi
armonia acelui Eden…
VOCI FEMININE: – Noi pietrele…
8.1.
DOCTORUL TÂNÃR (resemnat, cu braþele atârnând
greu, stând în genunchi) : – Doctore, l-am pierdut, nu mai
putem face nimic pentru el. Crede cu atâta convingere în
lumea lui, o trãieºte atât de intens încât inima îi cedeazã.
VOCILE: – Drumul întoarcerii nu-l mai ºtim, Elohim!
Elohim!
9.
DOCTORUL TÂNÃR (râde scurt): – S-a þicnit pânã ºi
doctorul. Hm… soarta spiritelor înalte. (un moment de
tãcere; are privirea pierdutã. Se ridicã în picioare) Susþine
cã lumea realã este aceea în care credem noi cu adevãrat
ºi care vrem cu disperare sa fie cea realã. Fiecare om îºi
poate crea o lume a lui în care sã se retragã ºi în care
sã-ºi trãiascã fericit aspiraþiile – ºi nu sub forma unor
iluzii deºarte. (cu hotãrâre): – Bine, dar fiecare dintre noi
recurge la aceasta într-o oarecare mãsurã. Însã a
abandona cu totul realitatea înseamnã a te recunoaºte
înfrânt. Vei sfârºi prin a uita drumul întoarcerii. (ºi deodatã,
ca descumpãnit de un mare adevãr): – Dar dacã vrei sa-l
uiþi dinadins?… Mda. Presupun cã oricum vom pãrãsi
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lumea aceasta într-o formã sau alta, mai devreme sau
mai târziu… (se retrage spre fundal, rãmâne cu spatele
cãtre spectatori, umãr la umãr cu doctorul bãtrân, rãmas
ºi el încremenit)
(Urmeazã un dialog între cele douã personaje cu mãºti
care au adus targa; unul este îmbrãcat în negru, celãlalt
în alb. Îºi dau jos mãºtile pentru a releva trecerea în
plictis ºi banalitate)
MASCA ALBÃ: – Unde este doctorul acum?
MASCA NEAGRÃ: – S-a îmbarcat pe un iaht de
croazierã pentru a pleca spre insula nou descoperitã, cea
pe care a fost gãsit cazul care tocmai a decedat.
Interesant este ca nu se mai ºtiu coordonatele insulei.
S-au pierdut… Iar doctorul susþine cã este pe o navã
spaþialã de croaziera ºi navigheazã spre o lume strãinã
care-l aºteaptã.
MASCA ALBÃ: – Dacã îi face plãcere… (Mãºtile
rãmân ºi ele încremenite)
10. EPILOGUL
(În balcon, douã personaje, luminate de reflector. Pot
sã rãmânã mute, dialogul fiind difuzat de pe o înregistrat
ºi urmat de toacã ºi gong)

SERVITORUL: – Mãrite Elohim. Virusul introdus de
noi pe Terra evolueazã conform programului, fiind favorizat
de condiþiile sociale deja existente. Dintre toate fiinþele,
omul este cel mai singur, de aceea preconizãm cã în
curând toþi pãmântenii vor abandona treptat lumea lor,
pentru a se alãtura dimensiunii noastre.
ELOHIM: – Adevãrata laturã a trãirii este aceea de a
pierde simþul realitãþii… Singurãtatea nu este decât
parfumul unei plante otrãvitoare, dulce, dar ameþitor ºi
cu timpul dãunãtor chiar ºi celor mai puternice
constituþii…
(Se aude o toacã în ritm ascendent, se opreºte brusc
ºi urmeazã o loviturã puternicã de gong simultan cu
stingerea totalã a luminilor)
1996, Mûhlbach, Transilvania
(pusã în scenã, de cãtre Cercul de lecturã „Alternative”, în cadrul Festivalul Internaþional „Lucian Blaga”, mai
2000, Spectacolul cultural-artistic „Paºii profetului”, Casa
de Culturã a Studenþilor Alba Iulia; distribuþia: EL+Elohim
– Lucian Bâgiu, Doctorul Tânãr+Servitorul – Ovidiu Ivancu,
Doctorul Bãtrân – Viorel Cioflicã, Vocile – Daniela
Gugoaºã, Masca Neagrã – Paul Nanu, Masca Albã –
Rareº Diodiu, Cadavrul – Carmen Vasile; regia: Paul Nanu)

Rodica Lãzãrescu

I. PELTZ – DRAMATURG
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pentru toþi
toþi: Ediþie specialã, piesã într-un act publicatã
în numerele consecutive 10, din octombrie ºi 11, din
noiembrie 1923, subtilã satirã la adresa gazetarilor în
goanã de senzaþional fabricat la masa din redacþie, ºi
Crima, apãrutã în anul 1925 în numerele 5 din mai, 6-7
din iunie-iulie, 8 din august ºi 9 din septembrie.
Cea de-a treia piesã, al cãrei text nu am reuºit sã-l
gãsim, este Veninul. Peltz susþine cã ar fi apãrut tot în
Revista pentru toþi
toþi, deºi el nu figureazã în niciunul dintre
numerele publicaþiei (nici în acelea din anul 1919, nici în
cele care acoperã perioada dintre anii 1922, când reapare
revista, pânã în 1930, când aceasta îºi înceteazã apariþia).
În schimb, pe coperta a doua a romanului Vadul fetelor,
tipãrit la Editura Forum în anul 1949, sunt prezentate
lucrãrile autorului, printre ele figurând Înveninaþii, piesã
în trei acte reprezentatã la Teatrul Modern.
În lucrarea Amintiri din viaþa literarã1, Peltz, pe a cãrui
exactitate a datelor nu se poate conta, scria:
Aveam optsprezece ani când mi s-a jucat o piesã
Veninul
eninul. […] Þin minte cã Marcel Enescu, binecunoscutul
actor al Teatrului Naþional… a excelat într-un rol principal. Succes de interpretare a avut ºi Armand Pascal…
PRO

De I. Peltz puþini îºi mai aduc aminte astãzi, când
nici devotata lui fiicã, pictoriþa ºi graficiana Tia Peltz, nu
mai este printre noi spre a-l evoca. Iar cei care o fac îi
leagã numele doar de douã romane – Calea Vãcãreºti ºi
Foc în Hanul cu tei, uitând cã Isac Peltz este pãrintele
unei vaste creaþii epice, care are ca punct de pornire
anul 1928 (romanul Viaþa cu haz ºi fãrã a numitului Stan,
premiat îndatã dupã apariþie de Societatea Scriitorilor
Români, condusã de Liviu Rebreanu) ºi ca punct final
anul 1980 (romanul Treceri ºi petreceri apãrut imediat
dupã „petrecerea” scriitorului în tãrâmul umbrelor).
ªi mai puþini ºtiu cã scriitorul (dublat de un gazetar
neliniºtit, care a strãbãtut, cu o tenacitate ieºitã din
comun, lungul drum al afirmãrii, de la corector într-o
obscurã redacþie pânã la cel de director de publicaþie)
ºi-a încercat puterile ºi în ale dramaturgiei.
Aceste încercãri marcheazã î n c e p u t u l (atunci
când, în cãutarea drumului propriu, tânãrul aspirant la
gloria literarã cocheteazã ºi cu poezia ºi cu poemul în
prozã) ºi f i n a l u l carierei scriitoriceºti a lui I. Peltz
(într-o perioadã de evidentã epuizare a filonului creativ).
Piesele de tinereþe au vãzut lumina tiparului în Revista
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